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(]P Hşrkşs l(omite-ıi; ger+k p:ır-iiler^, g,e;-ek:;e .5eıçiiktjrlq,;tleri ara-ıı;ıt-lş.iii birlik g;tirliıııelerinin geid iği a.5Eüa")rı,ievriIE,:i }iı.ni-ııyuui v+ li"lal+ıiınize ;-çıhls.ina"k a.:n..,.ü1"}rJ-iı-

ş,;,aEıda]ıi mek',_.uFlaır {iaı,ih 5lr.-.a.Elliş- gırel ya.grnlama,vı
ka,::ar].a,ıl.ırm1.__:tır, H-or hnnuda ıiıiu.o;u 9;ibi, Öı-ş;Jtier ara5ıj_].i;}ıilerde de .iazriı metiıierin kaiııilıği ta.rtr!ma_ giJtüt-nea
t,iı ferçşkii};ıi:-, Eıı a,ma.ı:ş ,fl;nçlik ya.zırima.la.rı ıii.ğe:- genç}ik
-,r-sLıt]ııri,i"i+,jt :,-ird;jr,e.:+üi:, t3 },1AET Çl(F. VF Gl }fşrrez
Kıııııitel,;riniı nrt.a,lt açıhln_ma_ia,rrnı bi_ı =a,y:_,ia e].j.ınizde
ıl,nayaı n,ı,-j.eıı]_el ]_e ya,vııi;.yaml,rürlı-1 , Ei; ıi*iıi ıle +n kısa.
İö_ü,3,İ!ils. }İaij ] Ii ie, jn n_ya. ç.ı i l,: e,ıağ lz,

TüRI{ i YE l{ff3{ttri.;t i S:r E}ltEIi FART i ffi}ıtFRI{Eu I{t]}lt İ:rE,§ İ , }rE FIEI{:rIJP
lj-ij--1__]

Pıilıl*ı'iııi: aıeılnüa iiı,ı*tiü işbiıliğ1 bir yılı a.;ıüxü] hiı Eiiıedir siJııııi:lg,Jiı
Eu Çilı,ş b*,1urııa h*ı iit i lıı'*f da i,J*,,ı1,:j iit-p,:iltii-, haiiaı aıaıın,İaiı ı ıiyut ve
*;r:ieiiıŞı;Şıii:ğiş iıı,,,gş!şli1; Et ı;ıai=iiii:ii =:r}li,_=l.i::l iiiı çıiçiç *!ı
_._:- -1.,-J,._ j..-,,,.., La: i,.l..;-ı;.- c:._--: L j..ı;J. J_-_..ı].,_,,-J_ -.'l-f,",-J.'.-.'l-.,l-.jpıi,Iüı iıllJii.llfl]llİ|,:1]1j ilsıı1,1.»i]i,,ji ılJi;] n]-.-..-. --?-,.- __-_. .._-Tr-, ı -"l'jİ!,j,_ııı'.ıİİiigunda 5ı"jl,ç1,,xçq,",,px;

+rıııtiii ıçt,iıiiııııı ı*ıeı s,j:'* hı,ıı-ııııa vafal1I,i1 !,:a:anrııiaı,, ıt,;iını:ı* a]aii'' r-'-- '7'-,"1, ,,, ş-!-

li:]Er, hu iıhiriiçıni ey}'!ı B*ısp*kiiile iinııtüı*ei,.i j*ıı*ııü* d* *uı,liirıiıaye
iaıııiı ,_.i.rlii;.uı*ıj:,j iıeitı.-iitır*l, iıt:yııı;ı, *,ira!,: hu _ı.;rEıi:ı ;ja:,a _;ı.jlıl: !ı y:



vrıiftii vüıüyebii»eıi içiıı aşağıdakı kşnuiaıda tavııılıuı net biı şekllde
hi ldiı,menin g*t*k 1 i ,ılduğuna inanıynruz,

EİRLiĞİ§ Biçiui

üaıt ayın,ia lll{ t*ıısilıiieri aıeçında yapılaı,lörüşnııde, Türkiye l(oııüniıi,Haı,e-
l:aii'nin hiıiiği §ütuı]unun yalnızıa Tt{EF'le paıtirtiıin bir}iğindeı ibaıel
g$rüi*ıieyeıeği , bu bir 1 ik çeıçeveıindt yıralmaıı geıekın iiıgüt ve gıuplara
yiinelnenin de gııekii tidugu taıafınlIdan i,eliıtilıiişti, Tl(tP'li ytidaşl*ı da bu

p*ıspektifi heniıısediki*ıini, aıııak iki öıgüt aıasındaki ilişhil*ıin $nışlil:
taşııiıaıı v* hu g*n*1 çaıçp"t'e iç inde |,iı çek iııi ıııeıkeıi ıiuştuırıiası geıektiğini
s+yi*iııişl*ıdi, Ou g+ıüşl*ı t,iziiıı için geçeıliliğini hala k,:ıuıııktadır, iuıada
soııut!açlıırııak iıiediğiıııi: l,:ınu şuduı; TIEP nası1 biı ıiyısi birlik içli,ıtı?
Hedeflenpn bi:iıı iya da diğ*r bir ie*ııüniçt gıubun) Ti{iP'le "büiünleşıı*si", yani

TIEP $rgütlülüçü içindE ozümçenıııEsi ııi, y*ksa nıgüt, v* gıup!arın k*ndi *rgüt}ü-

1ii|:1eıinin üEiüıde yeni hir kirııiik v* yeni biı .irşül tlugturarak bunun işinde
kaynaşıııaiaıı g.ııi Ti([P'iıı anla,Jılı birinıişi is*, bu Tüıkiyı li,:rıünist liaıgke'ıi'-
nin hiılih Etlfununu Tli[P'in şüçlenmeıiıe indirgeııek, ya da bu s*runda "anahiaı"

çiizümü TltEP'in güşi*nııesi tlatai,: f ,ııııiıle ılı]ehtiı, Eiz, aşa9ıda b*iirttiğiııiz
n*deni*ıden iıtürü bu yakleşııııa k*ışıyı;,

H*rş*y,ien,ını*, i:aı,ieş paıti,:1ııak TtiEP'in güçi*nıııtıi, bizl*ı1 o!ça o1sa sevin-
,jiıiı, Anıak Ti(EP'in, şiı andaki şütüııijn biı!ıaç ıiiıliıı* ulaşniaıı duıumunda dahi

hiılik ı,-ııununun çıizülr|*iiııı ya da ç.5rülıı* ytluna giı*ıeğin* inanııııynruı, TI{EP,

Tiiıkiy* i{ttiiüniıt, Hare!.:eii'niı ",]dak nükişEı" ya da'iincüıü" k,_"ınuıııun,Ja ı-ıian b!r
iiııüi değildir, TI{EF l,:ındini bu ş*kiide d*ğeılendirebiliı, Ancak, biı de dahii
üiğer i;,ııiıniıt, öıgül ve gıuplaıın hu değerl*n,iitııiey* katıirıadıi:larını yıldaşia-
rli,ı ailIaıüi151 g*r*!: iı, TlitF'iıı nır*1 şLiıü, ı,_ı1 haı*!,:et. açisln,Jan süıül: l*yiıi hiı
niiıiii: taşııiaıiahla,iıı, üeçıııi,ıt* izlenilen ve t,ug*n t*ıi:ediiıiısin* ra.;ııı*n hala

içı!ı:eçik |,ii +z*lı;tiıisi yapıima,lan duıaiı Tt(F iie biılik ptiitikası, TliIP'in
itibaıı açiıln,jan *1uıisuı hiı puan ,:1aıal,: vıtlığını :ürdiiıııeiıtıdir, Euıl*ıı be-

iiıt,nekt*ı a$aırr}ilı, l:tııüni:t +ıgütier aIaıında keı,jiı.ıiz* en yak!n g,:ıdüğüııüz ue

ilişkilErinı gn faıla d*ğeı v*rdi3iııiz TliEP'i "kŞtüiınek" deği1, ınun niçin kı-
ıııüniıt. haıgketin iinıügü k,:nurr,ıun,la o1rııadığını aşıklaıııaya ça!lşila|:iıı, Fu ç*ıçeve

r_ğ İijiF ıii şeç ııiı!i çüıi=t;ş iani §*l'u ıüıüh!eyebii*tek hit güt* iavuşaıııai.'a-

ıağı çihi, !,:,],ıtıİıitt}üii T|(EF'* ıay,]1 duy$akiı biıliki* i,ına katılııaktaı aiakı;Yaı

yrrgrİı, İya de i.ınyaışılaı } Llrta,laı] kali:ııayaıaki.ıı, §ınz*r şeı*kÇeieriıı diğıı
l,şnİıiçt;iıgüil*ı ('it(P-E çibii yı da çıupiaı için de çeç*rli nlduğunu beliıte-
1itıi, i,:iavıİıyia, k,:rııüniıt harel:etin biıliği i,:en,ii ei.ıaflnda Eailaiiarı iiı d*-

ıi1 , +rıüİieıİn ııtak biı piatf ıııı,Ja biı aıaya ,_]rlgıek g*rek pr,:,_1ıal|ııt,il,:, g*ıek-
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5e Ftatih diiı*ylerde kaynaşıiaiarı v* yıni bii kiıılik a!tında bütüni*şnıeleıi iie
gağianaıaktlf, E$ylesi biı plaifııiııda, üahı ıağlıklı hiı işleyiç için +ışiitümü-

ıün ve Ti([P'in,"ııiak davranarak biı ç*kim ııı*ıiezi ıılu,qtuııııa]arı ıon d*ı*cı şiuıç-

1u bir ijnEridiı, Antak !eıek bu çel:iıı ıııeı|,:ııi, g*ıei:se ileıüe tluçaıak tek

patti, biı iiıgütiin daııgııını ta,ılş.**r,, örçütleıiı oıtak kaiılıçtını vs bir]iht"e-
1i9ini ifade etıt*k z,,ııundadıı, §eçı*işin hataiarını aşilinln, buniardan diığan +n-

yargılir1 geçeısiı kılmanın yıiu, eıl:i kiıoli!ıleıi aşarak üıt bir öıgütliilük
düzeyiıd* ve yEni i,iı kiııılikle tlıt,aya çıkı$il:tıı, ilpiııtünisl haı*k*t,in "iinıü5ü"
Llltrn T}{F, biı bir}iktslik havaEı yaıatabilııek içiı y*ğane ıeıınay*ıi o1an

iıııind*n fe kifliliiiıden vaıg*çehileı*!: ieçaıet,i göıt*ıiy,-ırıa,,levriııtileı de

atnı tE5areti g,iıteı*bilir ve göıteıııelidiı,

oşTA[ YAYI§ ffiRuşU

Partir*iz, birleşıie perE!.:pehlifi çeıçev*ıindı yüıütülırek 50$ut çalış,tiaiardan bi-
rini de ııtai; yayın faaliyeti Lliaıak 5aptaıııaktadıı, Eiı}rşıııeyi h*,lefi*y*n $ıgüt-
i*ı, *n azlııdan i it}el*ıs günlük po}itikalatı iietmey* y.nelik yayıniaıda
,-ııtaküı,ün}eı çıkaıabil*tek ka,lıı biıbiriEıine yakın çiıııak ve güvenınelı

ıoıundadır, Biı y* THEP:nıııuiunda iıE, ",,, " ve o,,,'iiı!ütl*rin iizşün te,ırik
yayın,:ıganiaı, ülaıa}: kaluıak kaydıyia (|:i bu de k*sinlikls ıüı*kii tlnıaııa}ıdır}
i6çiieıe ve şençliğe yönelik yayınlaı birlikte çıhaıılabi}iı v* !ıh,atlldüelldı|,
Eu l:ıınuiarda yıptığırıiıı her ii:i Şıeıide dg Tl{EP ve 1;] i'lART ül(E'nin yakjaşınıı bu

yaylnlşı,ln lçsndi yaylnlaı1 ,ıiduğu, hunlara katl,:ıda buiunuiahil*te3i ııiak
y$nlendiıın*nin iı* sürtç içinde gerçekleşeı*li şeklind* oirııuşiur, Eiıt* bu

yaklaşııii, y,:ldaşlaıın bitlik 50rununu Ti{EP'le büt,ünleşmı ıiarak elg alan

anlayışının yaylfl aianlnda ıoıııut,laşııış çei:lidir, Amaç, !alın p*liti!:aEı ı-ııtak

,_rlaral,: yi,inien,liıiien vı heı iki $rgütün,Je tabaniaıına biıliiı piat,fıırnunun

ür,]an1 Lllarah taııtaiığı bir yavın yaıatııal:tıt, Öze1 oiara!,: örşÜtünüzüı, g*ne1

,ıleıak da biıliği aıı,ılayan l.:ımünisi kadrrıların ihtiyaıı v* beklent-iıi buduı,

Tl(tP'* yukıtı,ia belirtiiğiııiı +ııpıiI*ri hir o1anıktııiı|ı ı*d*ıiyi* ,1a da TI(EP'in

yayin Lllanşklaıınl "ku}lanııak" aınaııyla deği1, bu ihtiyara kaışılık vBııbiin*lı
için üii* gıtiıdik, Eu anlayışla elğ allnacak h,ir çalışııaya geçrııişte o1du3u gibi
bulün de ha3ıııı, flnıah,ııtak çalışrııa düııyinin "i:atkıda bulunşıak" ile sınırlı
tutulııasını beniriseııiy,-ıruı, iki sebeplel §iıinıisi, gerel: id*,ılojik-pıışranalik,
ığıEirEi 

=şi!!ij'E 
F!iiiiİ i+ı,,j1=;ia !,E tıle şa!ıı biı şüıgdiı y**i.ın biı diyalıç ve

İill, ail?vBıişi İçindeyiz, Eirbiı,iıiiıi tanıııanıız için ,;eıekli güt:eni

yatalııaıııışta, bu şüveni yaıatııal: için nıyin gere!,:}i ılduğunu açlkça $ıfak

ıdiyııuz, ihinıigi, !ıatı}ııtıı$ızın yalntIıa kat,kıda buiunrııa ile ıınıılı tutuiduğu

|,iı. yayını k*ı,Ji tat,ın ve ıeinpati:anlaıımıza "üıiak yayıii" ılaıak b*nims*tueyi

anlaıalı gıiıııüyııuz, $ırun "kailııda bulunçıak" is*,1eı*kii kai.kıları $ıııejiiie
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l:*ndi yayııır*lz ülan ,,,'a, çı!,:atrııayı düçün,iüğüıııüz gençiik v* işçi yaylniarlna
vapai,iiiriı vi ıağlıklı biı iin*ti ge!ııi*dıkçı d* yap*cağıııız bu,Juı,

ün*tılli biı,çallçıija tlan yayın çalıFfııa§lndaki,İüı*y, dtı*! ılarak diğeı çe}ıçııia*
iaıın düıeyini d* *tiriieyetrktiı, *ir yandan ,,,'iı iireiiıçinde ıınıı}ı bii
l:atılııiıı $nçijııı*l:, iite yandan ş*ndil.:alaıda :ııumluiaı diiz*,yin,J* trlak öıçütl*ı-
iıı*itri çavunııa|,:; hir yından , , ,'i iümüyle ]i iiAftT E§ğ'nin yayln ,]|,Jan1 ıiaıaıj
tanıtırıak, şi* 7andan g*nçlik içind* h*r düz*y,j* ııt,al: çalışıiayı tai*p *tırıek, , ,

Euıadş a§ık bii d*nç*ıirlik şüı!:ınuçuduı, §u d*ıç*ıiıiiği ka|,uli*ndiğiııiı
tak,Jir,Je ç[:i*ıeııgiııiı 1yiııseıiik, uzun vadedı hır il:i tııaf için,l* yıpıatıcı
*tl:ii*r yaralaıaktır, 0 yüzdıı, kit1* içind*ki nita}: çallş$anlı diüıeyi de,
buıdan bi;yl* süı*ç içiııd* yühgelnıiidir,

"T" gE ARKADAşIARI SORuşU

l*latt ıyınd* yaplIan ııtak t,:plantıda, T, taıafındaı y,in}.ındiril*n ve §P'd*n ıy-
rılan l,ıiıip şündeııı* şaiı*iş, TliEF'li yıi,3aşlara bu hiıbin ııiaya çıkışı v* teıle-
rin* iiişi:in biigi verilıııiştiı, Y,ıidaşlaı, hu grubun içinde ılahileı*k ıağlıklı
hadt,ıları sınıf ı*üıadıletinı yenid*n }:aıanrtak aıııaııyla,-ınlırla iiişt:i !:uıduhia-
iıliı, iitiİ bu ilişki TtiEP-TaIP iiişkiıins rai,aı verdiği taktiı,Je k*ııdil*ri için
g*ı*kıiı ha}* geleıeçini helirtıııişl*ıdi, Şu aiıda vııılaı nıklada THEF'iı T, ve
aıkadaşiaıı i1* ı]şn ilişhiıi, biz1* *ian i!işkiıins açlı:ça ıaıaı verı*ekiedir,

İliıinıiıi, T, vi yandaşiarı vaı,-ıiabilrt*k için, k*ndil*rİng baı,fıülız bir ıııüıadele
ylllu },:iuı{*k v*riı* orçüi.urrıüze ııusailat ,_riiııa yılunu ıeçrılşletdir, f;unu yapaık*n,
keıı,jil*ıine ııeşrıluk yaraiıiak için T!{tP'ie oian ilişkil*ıine at,ıfia bulunııal:i.a,
", ,'i hüıah8ı ç1l:aıatağ1I" ya da 'hrışürüııüıü haEnakta iiz* T}{EP yaıdıın etti''
gibi iafiaıia yıinızıa y*ldaşiarııııııda Ti(EP'e duyuian tay,Jlyı yıpıaiıiakia kaiıiı-
ıııakta, hsrıh*ıl*rlnde apı}itikiiğ* sürukledikleıi unıuıları,ja ancak bu iüı
habeılşri* hiı aradı iut,abilırekiedirlEr, §l§aıa T, ve yandşşlaıı öıgüt,ıei çalış-
naillza zai-ar veıni*ktediı v* üııları ran}ı t,utan çiıie sürdükl*ıi i}iş!:idir, üu
yüzd*n, t,iıinı açıııııdan bu iiişiıinin :,:na *rdiıilıııeçi şarttır,

ikinıisi, ıtııviıt yr d; illtgıi ş$rüıuııiü paıifisi çiiiüşi*ri savuı,Juğu için
--__. -J__1tlniElii iitilrıi'i,'iii, i*,ıj,ırjıii.=iEiğijlı i.,ğ:.'ğEiİ 

==Iı*i: 
1ğiin +nşillili tniileı

ıihil kıviırvan TilFF']ı hı.;, iıııııııcının lıın,liıi tirqlnf,itn hir ıa]iıki lpqlıi1 ,ıti.i-'''f '" ' "-' _- -_, -f"' "T"
iini hpiiı,lı,ıiEtik Hıı i]ickivi ciin,liin,Jiikıg tvflı ı§]icki TIFF inin ,,lg ngnınl i_''_''f __"

ulm*ki.adıi, Pniitik pian,la paıif iııııi t.*oıilaşiir*n ve bu lçınuda henüz i{ııle?iiıi
yap$anılş biriyie Tl(EP'in ilişkisinin n* aniarıa geidiğini i:avıayai,iiıııiş d*giii:,
&nıılı hıı,,ışli<ki hiı,,lii,er cpliıkiniıı vtü,lıi,i,,li i,n,ırıini {ı.ıuhpt.rııpklı,liı. ['i rh-,5-,



€i€r,!.ç PAFt-r İ =Aril d5atİ-_ sAV r g, s

iO7ksnu_qu iIutıun 5üı tıvıriaıına ilişkindir, Çıkardıkları yeni biı bildiride,
iiı,;ütüıtüz,J*n "|caçaklır, ıpı:ıtünisileı,,' gibi d*yiııii*t1* ç*ıetııektedirler, Ti{EP,

biıl*ıi hatltt,lı,üıa1,: şibi biı niy*ti ıinıadı*ına ği.rüi iki alternatif1* kıışı 1.:aı-

şı[adır: Yı bu grubu ıiddiy* *iarak, dnlayıııyla töyl*diklerini de ıiddiye aia-
ıal: "kaça}: yE 0F,-1riüni§t," diye anılan biıl*ı1* İ,ağını kesaıektir, ya da biıleılg
1,5 yıidıı :üren ı!işkiyi ıeg*ılın,jiıeı*i: çerçek |.ap\. vt ıporiünisilıı1*, 1ıa-
ııızdaki ilişki açııındğn hiı prnvıi:aıy,:n ıdagı halin* gel*n hu güruhla balını
keEeıeki.iı, !ıin!aıın aıa5ında yeı alahil*ıek ıagiıki, untur}aıı kurtaıı*anın yıiu
başlarındaki gaht*kaılaıa yüz verıiek deği1, !lişkiyi ktparaıak işledikieıi ıuçun
kafalaıına l:azıniıüaFını ıağlaııakiıı, Daşiaıında yeı alan kaıiy*iiıtleıin ııiııı
ngrüy* süıük i*,iiğini anlaııalaıı vp ,rılatdan kuıtulııaiııı anıa!ı b$yieıe
niiirıkündür, T, gihii*rine yüz v*rmek iıe, r,ıniarın sıhtekaılıkiaıını y*ni
plaiforıılarda, öıne3in giııııyi haşaiıılarıa T([P için,Je, ıüıdürın*l*ıin,* yıı1

açıiıaktan başiı* hir işe yaraıiay*ıaktıt,

-cCI§üÇ

Iıı,{,jl,g f'ı*üıjsf ıı}ıei,*iı, ijıJii, _şoışııuıııı ieı g*çm çün lalıe ,!a şıjj ı}ı/*
geİlİğİ İll dc{Ş*** ı;i ıajF durandalır, Ö# r?sıi:şyır,lg, üİrl!İ, İ,LlnıJ1aüııJd aİı/şı*,{,
ad,ıgJar, ,{,ır5.ıjıi,/ı iJ.ıpd,,ıieıde gtisf*rj/eı*l *gıelı,ii!,: datıa ,!a tireıı l,aış»ıı;l,fş*
dır, Selı*ıj,ıf4 ji,j deı,ıj/ırj jrıilp Jıisıj?dd ıiuııiu ıiaral,iış/.ı1,*ı il!ş/ iter,
1uıiıııd* ü*jjridjjjai.r türl* aiışiiri}er faraü!e şd!liııe iiııE sıığuı, üıı/jl
çahı!arı ,ı+rjıi iır5,ı.iıl,J: srçl;ııej,ırı ı,e şjdeı*i dafı jııııa derl,şdsıdj, 4ırı,{, şu
ç,-iiı,T,*, gıçiri!*ıı iıinı,ş d*ıefdpf 5ı1,7ı;ı dıjp i{,opııı'njsf irgtit!*r, ole/ ııJşışi, dş
rii'FF y4 h!ı, dşıtş ıJgı:ı dıı,ııı:ıııyı bererıışl: ıLlraıldyıI, Sıışr,ınıJ {lı,'{F']e
i!işkii*ıi sıığ*i*ıa/: 1a ıra ijrJii,teı iaylarnai ,leğil, şığ$ıı-dşfj iliş*iıiı h*r
iııı,Ju bı!irsiıI!i:ten I,ııılıJşışif dşıl* ıei ıre ıl:ıl, hir luııyı y$f_ç*JiıJr,Jşsj{..*ı,

Ii'§f '/j 1ulıl*şl*ı eiışlirileriniıı gep*ısj: bal,iuğu ı,* jpl*ı, ıs!ıiıi gihi giia",;e
d*ı,,ııı *iijjj iatı,lir,is, lK[F'ie h!riilı, lığruiiiısandali iiişiiıı,Jr g*ıe süıer*I,,
aiıtalı, lurıi!ııa-şJ _(rp,Fpfr.lı l,,-ınüniçt ıiı:;ııCj*ı piaifırnunda iir ijwelii;li i!!şki re
dı ijı 1ı*i,j* ııeı,{,çgj ııiaşi,arna fjl:ıj geı:eışış ıJşg,*i,iıı, ıierei;ii ı/*ı ise, pariı
öjıJjÇi lığı,uiüaıundı Sjı i,onşşjsd tirgiii,ier piaifıırna ıitişltırualt,, yğ iıJfrıJüti,t
jJjşı{,ini* irrj,{,jııjıj eı sağiıltı şel:ii,!ı burdya ai,tataıai ba plai.fırııu tılunlu
ijı ytin*b ştİ,i!pnsfi.ir, l{§f'in §raa;ıdş,{,j ilişkiyi ve e!eştirilerirıizi üa
.=.i:i.i,,;.--;.. ..--:-,--j- . l_.,.:.-,-, ,i-..- ı..i.i- j_:
::tii,]i'j=i,,:il tijE:,İ.,l=-* ş ğ1:$ş'ç!fş:f İj'}.ş§.İ|,ij'i Ş€*=*i_j;şgjii'#ş=-.'r; Ö*{Jj,ı,tıru;,

Yoldaşça Selaıı].ar!

TBKP [erkez Komiteşi
§İsA§ 198s
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TEI{F IVIEF_I{EZ K(]T*I i :rE.S i }şE ,

,ll!ıtiqlit,
'"'_İ_-'l

Araııızdaki *ylenı |,iıiiği Eüreıi üıeıine deleıi*ndiıı*e, g*riiş ye öneıileıiniıi
iç*r*n ıı*k'ıubiınuıu inc*l*y*n Tl(iİ iİ[ Fıliiik §üı,:sıı, di1* g*tiı,liğiniı t,azı

nıktıiatda fazılı ı*vaF veııııe,,;i ,]9İeklİ 1öıılıüştiiı, Ayrııa, ieilü_qiittieıİn!ı
araElnda ıüıdijrüien g+ıüşıiei*ıiı,levıııı ştt.itiiıiıçi yE şşi,i:n!aı,ın bu ç*ıüşıııel*ıde
daha d*taylı ılarak i"aıiışılniaıı geı*!:iiğiı* inanrıaki.ayız,

HeııEn beliılnııl: gere!:ir !.:i, 1 yıiı aşkııı biı ıür*dir d*van gdeı ilişl:iıtıiz* ve

eyi*m |,iıliçi ıüreıiı* hüyük deier v*riyıruı, Yaşadığıııııı bu süıeçte ııtaya

çıkan ,:iuıııiu ıonuçlaı bu biıiik Eüreıine v*ıdiliıiiı ilnaııin hahiılığını
,1iiıt*ııiı*!,:iedir, [ıılılünist Parii'd* biıjik, ilişkiıtıiıin sEai he,Jef i oimakia

biriikt*, g*iişen bu eyiern hiıliği çüıeçiıi devaııi gttiıiiıei.:. ııaç hede{e uiaçıııak

ıiüuküı,:1ıiaıa,!ii* geı*klidiı,lıirüşündeyiz, t{a1,1ı ki, li,:ıiünist Farli'de hiriik
htdef ine ulaçiiianııı pıa5 yülu da h*ı alanda eyleıt bir}iği çür*ıiıi
d*rinlışiiııne[:, gelişliıı*ek vı a,lııı adııt yükıeltmekt*n g*çıı, E*lli i:ınu}aıüa

faıklı d*5*ıiğnditılP ve g,iıüşlere ıahip *1ıa!: dahi, bu *ylem biıliği süıııini
devaıiı gt'ıirııek vE bu knnulaşdal:i faı!:1ı yaklaşısılaıııııızı açlk,/ğ yıidaşça hiı
ti.İllş,fiayla ç$züıiıe kavuşi,utı*ah knıuıunda karşıiı!clı ıılarak karaıiı VE ı5i,aılı
şinıaıııı şırek t iğin* inanıy,-ııuz,

i*tunlaıa ç*ç+ı*k,ı}urıak ;

1- liİ,İütlİ$T I.iARE|(ETİ1,1 EİRLİfiİ üIiRİılE

Hu hııı,.ıda Pariiıııiıiı p*ııp*k lif i e! ık ve net,iit , Ti{EP ,:1arak başından l,u yanı

l(ırıünigi, ilaı*k*tin Eiı}içi ssrununu gündeıııiııizin baş ıııalaıında tuituL:, Şşı

*!arak, Flsıkez liııiltemiı A, (t{isan liff ] Fleııı.ırııu, içinde bu!unduğuıııiz k,-ıŞullaıı

d*ğ*ılandİr*reli, ,Jıjn*ııa uY!un biçiııide l:ııiünisl biılil: pı}itikaıuııı y*niden

u*İtııeıı, Eu sınuçlaıı hpiıı }xıı!.ı hılg*}eti*, hıııi ,Jı teııııiiıil*iiŞıiıin
g,ııüşıı*ieıinde ıijıiı.l şlarak ıizp ulaçt,ırdılı,

T|tEp, yıtkili ıışınlaıının,vaııiı h*lçel*ıiyi* *rtaya 1,:ınmuş ıian,l*ıüşi*ıiu1*
bu k,ınu,la kşgin bit n*tiiğe ıahiptiı, Eunüan haıaketle daha başında ilişkiııİzi,
gşıı,;ni;ı Faı;i'ü* biıiiği ı*ipilğyğn ayia*ı biıiiği iiişkiıi ılaıak ııilE}andiıdii:

v* i,,; çiiriişüıiüıii ha i en h,rr uıiıai,: tay ı ı,
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Aıaııiızdaki ide*iojik-pıışıaıııalik kınu!aı,da ilıri düzı,lde yakıniığın ıiduğu
doğrudut v* i,u ya!:ınlık on*ııılidir, Anıak ülk*ıııiz kışu!larında, i}eıi ,Jüıe,lde d*

ıl9a, pıışıaııati! yahıniıklaı [omüniçt Part,i yapıEln!ja biılik için yeteı!i
de;İl,iİı vg iİaiıiıı,ıtt, Lr*şitii güçi*ı aIatıiıda uiaşılabii*n pitgrainalik
Ea|,rnlıh]rirn t,piı nıı,i,idp birljh iı,i ıı hıt 7trittn v,ıi,ııli ı]ı,ır,J,i,, enlkn1.J.nl.j.JlE. EY..,rr

gıirüiıııüştüı , iaıti iarihiııiz bunuı Eotııuf, iiinekl*riy!e dıiudur,

!iıııiüniıt biıliği hedefi*niiş taıaileıın, gene1 ıiaıak kşııüniçt har,ıl:*tiı,Juıur*ı;
ve ,iıs} ıılıı*k l,:*ndii*ıinin }.,-ıiutılırı üzeıine yapaıakiari ohjei{tii ,Juruııı

,i*l*tlenüiriı*si, ayiııi biıiili ıüıeciıin y+ı,ıü ve ışnuıu ü:eriıde Şnsııili ,ilki,Jp

huluıııakladıı, ileki,ui,unuıda göıüidiiğü l:adaııyla bu k,ınuda h*nfikiı d*ğiliı, ill(

6,Plenun'ulla bir]ikt* T!{tF, yeni diineıııde kııııünist haııket eçlilndan 0ftaya

çıkan ıbj*ht,if duıuııun deqeıiendiıiiııııi terııeiinde kımüniçi haıekEiiı birliıi
polıtil:aıında taktik uyariaııalaı yapınıştıı, Bu ,j*ğırlendiıııe ve iakiilc
p,:1ilika!aııııııı ha!,:kın,la bilşi sahibisiniı, Yazılı belgei*ıiıuıiz hu bal:ındaı açık
tıı nşl.*.i ı

*nıa!ı bu kınuda ıig!:tubunuıda k,ıyduğuıuz degeıiendirifıel*ı biıiıı için y*niiiliieı
içeıiıi*kt*dıı, Eu yınii il:1aı, çeie!: l.:Endi ktlnu,İunuzutl geıekı* TKEP'in knnumuıun
,lı,:,pn lınlir i 1r,ııqi,liı,

Il(tP'i Tı;rh iy* |(,ıııiüniıi Hıreket inin "odai nşktaıı" ya da "$nıüçüu konumunda bir
k,ıııünist paıti olaıal: görniüyıı, "koıiüni_ti üigül vı gi,uplatüan biı iıi şiaıak
,lE.iırlen,]iiiv,]ıEunuz. Biivie iıiı daıer!endiııı]p vaDniava hakI: ınız var ve herkeı bu

haL,ş,Jın ii:niir,l;]ı, Anrıi,: h*liıt,ıııjiviı il hıi ,,lp,i,ınl,ındiı.nıpni: vıt-pninrı
,:bjektif ,jeiildiı ve gerçeği yaniıiiüaıüıahtadlr,

Tt(Fl ıoniıJi.',i ıı,iıır,lılı Eiiıprivlı n'| ııqi.ıın,,iııi,ıı i,lınlıiik-nrıınımat.ih vın,c,viı," r,-:,
d*ııışkıatik-ıieıkııiy*tşiiik iikeşi teın*linde }arattığı 6ıgütı*1 yapısıyla, uiıııa1
,ıg ııl:;clt!rtfltğ1 n]ınriı P.ınt.i *1rrrl çıilar,l1ğ filılij;i.ı r,ıpcrıı]iık Jii:pvinı{o iqrıi

çınıfı har*i:ei.i ye,jevriıııi fııüıa,jğir içeıiıinde edindiği knnuni vı yaıaitı9ı
ıiı*1 biıikiıııl*riyi*, T*rkiye ve T,Hüıdistan'1 p|ül*tai},-aslnı birleşik Lıiı
li,:nüniıt Fart i yapllan$aılnda iiışütl*ııe anlayışı vğ .\ıına uygun ülarak
*1uştuıduğu biıieşik Paıti yapısıyla ve daha biı çıık deg*r v* biıi!:imleıiy1* ei*
ai x nüa§ 1,JğrE!,;ün t, İ t tİ,-ııııünİıt Par l İ' d İ y,

§üt,ün bunlaıa ıaiıjeii ik§ik}ikleıinin, rayıflıkiaı,ınln, yeiEr5iEiikleıinin ılduğu
,ia ,Jiı.;el bir geıç*kii!:liı, Aniak bu ıiunıçuzIukiar vı henüz "niıei bakıııdan

sürülıleyiıi biı ,Jüç 01ııiatıüa91" TliEF'iıı l,iı, l{şmüniıt, Paıi,iıi üiaıak ulaşiı§ı
,lüıayi göiçeleyem*z, Tl{EF, yeleııiılikleıinin, Tüıkiye ve T, |iür,Jiçlanı'ndaki
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hütün kıııüniÇt değeı vg hiıii,:iıii*ıi türııüyie !tuıa!:1aıişk honuııun,Jan h*nüı uzak
nİdu3uniın da bİlİnıindediı, [,.ımüniçi haıeketin biıiiği p,ılitİkarlrıı, bilinıinde
ıidu9unıur bç neçnEl duıuıııun hiı s,ınucudur,

ili'leı Yandan, T§ı,{P ti*rkez l{oııtitesi'niı hın,Ji kınuırışnu ıJ*ğeılen,liıııede heıi
nbjektif vs heiüı d* n*t ılna,lığı kanaatindeyiı, 1,1*ktubunurda,li!e getiıdiğiniı
biıiiğin |,iÇiııinİn ıtıiııliaştıtıliiıaıı vi hiIli,rin ileri*ti]ıt*Eiıiı önün,J*ki esaç
*ııçı1 bu iı*ııudaki ııuğlaklıktır, l(En,ji yaFrlannaniz1 THIF'l* *şit diizıy,jehatılııııla |,irtrik 5ailayica!: biı parti ıılarak şEnüy,:ı vğ TEI{P iııı3aıını
!:u!lantyürtunuz, H*ıı ,ıhjglctif t!ınayan heiı ,Je b*lirsizlik yaratan bu
d*ğ*rl*ndiıııı*dİi', E;lyli hir i,Jdia,ja bu!unıiak ıiıiı hakkınız,jır vğ himse *nle1
o1aııaı, Anıa höYi* bir i,Jdia iiEri ıüııt*l:1* g*rç*l: ,iurum,leğiçiirileıııeı, parii
,Jiireyin* yükıılnek iç in biı, pıügrarıa sahip niınanın y*İıı1 i ı!aı**yaıağını
belİı{ııı*ye ş*ıe,k y,:ktuı, L*ninİı1 biı tüzük t*rııeiindı yaıatı!ıtış demokraiik-
liı*ık*ıiY*iÇı hiı iiı,iütÇei yaı1, ıieıi:eIi v* bıi!,Jeıı1 düze,11*i,je etn*kç! i:ili*leı
iÇ inde İ*i'ti adlna PILlFağan,Ja ve iir§ütlğııı}Eı prıjüıafıı ve ideılıı ji*i t*ııeiin,J* hsı
ktnu,J* Üıeiilıııiş t,a}:tik p,ıli'ıikalar, ııüıa,ie1* süreıin,J* yarai.ılmıç niıe1 veıiiti L'irİkiııl*ı', ılusai planda devrimıi harek*i nıı,Jin,Je Pİıti aiiını Eailınıılş
ıı*Şıuluh ve daha bır Ştl: değeıleriı_ı, biı,ikiıııl*ıiıı toplamı anıak paıii ı*ıeyııİ
ifa'js edebilii, §ütün |ıun]aıı gŞıiiııün,je buiuı,Juraral,; biı Tül{P,ni henüı biı
kıı:iünirt, gıuP ıiai'*i: d*ğ*rl*ııdiıiyı]ıuı vü triiyleıi hir d*ğerien,lirıı*nın,jaha
g*ıÇ*kÇ i ılara4ını inaııyıruı, !(u1 1an,Jığııız TE!{F iıııiyiı de i 1!: defı ı*ınıi
ıiaı,al: ıııektutuniı:,ja kaf'.ü!aşıyı|,uI. iiıin hu içiıilE biliı,JiğiniE ileri
çürüierı*z, Daha Şıi* eji$iı* çeçen Parti prtçraııiın,Ja'Aıjaniin Eiı}Eiiı liıııiünislPariiıi" iıııiyir haışılaçıııştıh, §uçiiı ulu:a1 v* uiuılaıaraçı p}anda Tş(F
isıiıiY1* lanınan ve ıi*şruiuh |,:aıanııış *Ian Parli Tl{p-Tip biıi i.Jind*n ,Jıtıııpırtidiı, iiıin T|iP-TlF Liıliğindğ].1 önıe ,jı Fııti r.ii,Julıiıuru varsayarsı|:,isiiiniıiı başka çüç}*ııe l:uilşıııiııiaEı ve ıiıin bunun karçııın,ia hıı hangi biı
t,avıı alnia*ıç şlıianıı nağı1 yrıunılanıiıalı,jır?

iliiiıjı bun]ar,jii} if,liııiılıZ TEI(P'ni küçüms*ııiıl: ,j*ğildiı v* i,öy!ııi biı çabaıeızdaılarııız, illgııyu kendi n*:n*iliğiyi* habui *t.n*k ve ,jıgeıi*n,Jirııiek g*ııkir, $u
İ:*nuda,:ilaya l:ryaıaiınlu net vt *bjektif değ*rlen,İiııiei*ı ilişki!tıirıiıin,jaha
ii*i,i düı*y}eı* yükıeltiim*siıd* etkiii ılİıak ve birliğin biçiııi -çüıilnunu
giindtııi* a! 1 p tllfüut, 1İşi ı iriıtrillı Z ı hı 1ay 1aştı ı;caLt ı t,

Eiıliiin, ', , , örgütlerin *ılak biı piai.ftrn,Ja biı aıaya geler*k g*rek
Pıoqıamaiii':, geıeİ':ıe Pıatih düııvIerda kaynışıııai*ıı va yeni bir İiı,ılik aiü,n,Ja
bütünleşftiaieri iiş ,,,n -ıağlanabileıeği çıiıüşünüıe tayç, duyuyıruı, l{çııuniçt
haı,ei;*tin birliği çibi yüı* *naçlaıla yı,ıla çıkan vı hu uiur,la çaba ıarft,leı h*ı
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!üı* 5ayı]1 rjuyaııı, Anı*k heiiıtııek isiiy,ıtuz ki, bu anıaçia *1uştuıuiacak
'iir,]üi.ier plaifırınu" i_ctenil*n hedef]ere uiaşaıııayaıaktıı,, Eu yiındeki çabaiaı
iyiniyet}i anıak ğsüuçıuI giıişiııl*ı o1ınanın iiteçine şeçeıııey*cel:tir, Eunu,
YaÇadığııııız ıılügade!e çürsıiıdeki biı çıık ıoıııut den*yl*ıiıiiıden hııek*t,ie iddiı
p,,lİvnnııı

Önğıdiiiniı'birliİ FiatfLlıtüıu" gibi giıiçiml*r heıı çııniıç getiııiey*t*L:tiı y* h*rıı
,j* biziııi açııtlzdan tüııı *kıikiikleıinı rağnen yaraiılınış v* hir düı*ye çetiıi}11ıiç
iiı,]üilü hir i(ııııünist Paıti yapılanınatın!n taıfiy* *di!ıı*çi, işe daha geri
ıÇktaiaıd*n başlanuaıı ınlamına g*liııeki,*dir, Bliyi* bir yiinle,ı} iı* haı*kete yaıaı
deli}, zaıar vsi*ı*ktiı,

TiiEF tlaıa|: kşııüni:i haıtketin biıliğin*, biziıı ve biıiıı dışıı*ııda varılan şıup,
ÇeVr* y* unEıırlaııı laşıdıkiarı kıfııüniçt dığeı ve birikiııleıin biıleş[irilrıeıi,
lttrıiÜnİEt Paıt.i içeıisind* bu dıier u* |,iıikinıieıin harıııaılınfiüaçlyia bir üıt
düzeyde yeni.d*n üret i}rııegi ,:iaı,ak bakıyOıuI, TIEP'i briylıç! t,iı biıliğin
ıallanıuaıında dayanıluaıı gııek*n biı !:oııüniEt. paıtidiı, §irlik TI(EP ekıenin,de
v* ı-ıi,iijll $ıgüt.ıe1 yapısı İçİnde sağianırahtıı, ğnıak bu biriiğe, ,lışııtız,İa!:i şrup
v* Çevreierin Tl,i[F'g t,a_ıit bir katılıının ıağlanr*ası biçiııinde d* hiı yak!ışııııa
sıhiP dtğiliı, Anıaç; dışımıı,iaki çüçl*ı,in kaiılıııiıyla TliEF'i hütüı hııııüniıt
d*l*r ve t,iıihirııleıi ieiııil edei,ilen t,iı düıeyı yükse!tııiekliı, ünun işin T|4SP,,le
bitiış*nl*ri "6züıil*ııitk" gihi bir hayçı i,aşırıııyırıı, i(*nıüniEli*ı ç,lıışk
+ıüıilenıiiEkten v* öıüıı!*ıiı*ki.en şekinıııeıı*k g*r*kliğiı* inanıyoruı, IlitP'iı
d*ııııi:ratik-ııı*ıh:eziyetçi öıgütsı1 yaıı:ı iç*ıiıinde bir araya gei*t*k çiiçieı,te
TI(EP işinde heııi özüııi*ısc*ki*rdir ve hem d* ,izüııl*yeı*kl*ıdir, Yani taşıdı!,:1aıı
,İ*3er v* bii'ihiııisıi TIEF'in dEg*f v9 biıikiıtl*ıi ile kaynışiııatak,laha ileıi
düıey,Je }:,ıı»ünist. ,iığeıler yatıtaıaklaı,dıı, Tl(EP'dt birleş*cık heı hangı hiı
kıııiünisi !ruF, çevıe ya da unsuı,un göıevi kat,ı 1ııial,:la hitıieyec+k, kaıdı
değaıl*ıiyi* Ti{EP'iiı ,ieğeıl*rini kaTnailliaIal: biı üEl düı*yde yenidan üıetııı*i:
,ıiaıak d*vaıı ed*ıekiiı, uller şıy Tl(EP'in $üçiendii,iiııeıi lçinl" şiafıaıIın da
aniaiııı t,udur, T|(EP'i ıadeıe partilil*rin,Jeği1, tünı Türkiye ve Huzıy i{ürdiıtan
l;ııııünistl*ıinin ıahip çıkabileceği, değıı 'ıe hirikiıil*rini bütünleştirebil*ı*ği
v* gerçrk bir ıınıf +nıülüğü k,:ıı;nuna yükıe1l*bii*ıekleri en ileri yapı i,ılarak
lıi,ıı ] ıııli ı, i vın ıız

EEi: 
ii^ij=iun.*i=ie +ın=i İ!=ış'i =iliiiğr.iiiiii= 

**F,:i'*üıi=l ı+ı*i;e...iı llııjçii iişn
Ti(F'niı,ı k*n,ji :tıaiejik ikı_ıIıuıiu} ,jnğrultusunda T!P iis biıl*şii paıii
yaFllanııiaE, içiıı isııinden vaıgıçmeıi dtğru v* yerin,,1e biı tutuınduı,'Eu y§ntıııi
Tii[P kuııildu,şu çünden bu ,vana peısnıl:tif inde lutmaktadıı,,
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Tl(F vs TtP Tüıkiye işçi §ıflıfı t:e ınekçi halkiaıının ıııutadsIeıi EiiıEıinde
op*rtüniıi. çiıgil*riy!e yerieıini ainıış, oıgütlii pılitik yapliaılyla uluça1 v*

uiu:laıaıaEı a}an,la ııeşıuiy*tiııini sağlaınış partilııdir, iki paıtiniı
ide*loji}:-pn!itik biıiik ıığlad:ğı nıktada örçütıe1 hirliçin biçlııi d*şa1 o1arak
yeni v* üst üüze,l,je hiıieşik paıtide ıağ!aııiak 70tunda,Jlı,

Ayrıra Pattiııiı, Tüıkiye vg I, !(ürdistanı'nda faıklı düzeyl*ıde de oi9a,
devrinçi haıt!:et için,ie, kit]*ıel iııüıade!rde, tpış*vleıinde $ıgüt,lü, prıgrıııilı
v* ırierkezi çail?İia5lYla h*n,iiıi açıi:ça Llrtaya k,ıyrüuş v* kınuiıunu beiirlemİş pek

ç,ıi,: paıtinin vaılığını kahu1 *tilekledir, Tiİrkiye i(ürdiıtaıı'nda Pl{l{, P§iiT, PP!(ı{,

Tüıliiye',Je §VP, T(F-E, TiıP, T0!{P gibi fatklı ideolojik ekçenlerd.a ıek çnk
nrı,i-i u,i cavıhi l i niı

Paıtiııiı, bu paıt,ilırd*n hiç biıinin bulünkü kLrşuliaıda, ır,-ılgtaryaı,iın iiıcü
devriııti partisinin hiıleşik biı yapılanııa teıııelinde geliştirilniesi açısından
ktııüniEi biriik yıltlaşımıyla d*ğeri*nditiiıııeygt*ii çıiıüçündedir, Anıal: TiiEF
!;ışı.ıllaıın degişrı,,g5!, :iyııi sürecin,l*iiı*ıeği yeni gelişrııeieı ı!ıgınd3,
k,ıiıüıiıt birlik *ağlayabi!eceği biı ya da Lıiı kaç partiyle i.ek v* birleşik biı
peili yal-,1Eli],Ja 1EI,ini aliııak için isıtiıi ve , ıgütlü yapl_ğın1 yeni paıti,ie
pıitıı,ıuı hızııılıı,

lle var ki, TEI{P'nin h,iyiı biı konu»da hulun,iugunu söyieııali; Tt{tP ile ışit
,lüıeyıiı,,i*ni hii paıtld* biıl*şrıi* hiçirııini THEP'*,layatnıak,:bj*ktif bir yakiaşını
,iegildiı, TEIP, kan,iiıini TIEP'ı errıpnze ıtıııe!.:le yetiııem*ı, tgaı o1ın IEHF'yi
T*rkiy* ve i{uııy liür,Jigiaı il*ıiei şüçi*ıinin biı ıi,yasa1 g*ıçeklik tiarak kabui
ıt.r*ıqi,liı,

Fir paıti iie l,iı şrubun i:nmüniıt biıiiği şeıçekieştiırııaıiıin y6nteıııl*ıi is*
kuşkuıuz d*çişiktir, ünenli nlan iki yapldan hangiıinin daha üEt,jüıeyde,Jeieı
v* hiıikiıııl*r* ıahip,ilduğu ve daha ileıi hir ijıçütlüiü3ü'ıeıısi1 ettilidiı, Eir
kıı*üıiıt gruhun, pı,:1*taı,yanın dıvıinri öntü paıtisi düı*yin* yüks*liıek için, bu

aç1,1an,Je!'ekli çiiıdü.Jü biı part,iyı kaiılııtı 5ağiaı$aı1, ıübjEhtif yakiaçıııieıdan
ıiıak ılareh e1* alıııdığın,Ja, biı zayıfiık de5i1, politik ve öıçütıe1 güıüne
-i..,--] - -l_t_--__: Jj_
l-'-"''

i- !- tt iii i,i i H! i İi ı;;:e=İ: i ıilEE i iiE

$üıdüırtEkt,e ri,Juguıııuz tyiE,üi biıliri Eüıeıi, yeieııiılikleıiyle biıiikle bugün

çluı*lu biı aşeüİadadlt, tilantıılrı bu şüı*çi lcesint,iye ultaifiıa,jan çıiişfiııı*L: ve

daha ilsti nıiıiılaıa ulaşiıı,ıi*klır, üu, lıeıi *çaı hg,lef iıiiı ,:!an l:oıiüıiıi pııtide
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bir!i|: için geı*klidir v* hşıı d* gen*} aniaııııia yühı*}en yığın hareketiıin önunı
tj*yıiıııi a}t*ınatif ,]dıginln şıkaıılüaı1 ha!:ınlından rırunludur, Pi,iitik
İürır'iüıu3, yaşadığıııız *y}*nı biıiiği süıeıini deşerlen,5iııtiş yğ Llluıılu, ıiuıııuı
/önieıiyle şil 5ı_rıuç 1aıa uiaşüışt1I i

a j l{adışiaıııii1I1n v* tabanıııııın biıbiıini tanııı*ıı, *ylüıı içiııdı kaynaşıııaıı
bak ımından iiıısfiıii hir rıegafe hat*dilnıiştir,
bi 0iuşturulan eyi*nı hiıiiii platfı,ıııılaıın,ia ai.*ıııı7ija, pıatik vi pt,liiilı
Lah:ıi,jan iutıiıt v*,jaiııaıış hiılik ieıi sığiaıah,ilniişiiı,,
t] T*ı.iiıiiıil*tiıııiıiı t*pl;iıiılarııd* g6ıüş biıiiği ıağlaııan "h*i, alında _c*t$ui,

*11*ıı birliği" aılayl?i ieıı*liride, çençlik iiıçütl*ıiıııiz aıatxnda bugün,_ıiuiııiu ve
ıieii bii, ıti:i,;ya ı,]a5ı!nış duruıiı,]ad;i,
,i} işçi herah*tind* hirlikt* davranışın saglanrııaıı !,:,ııuıundş i**, t*plantıiaıda.
uiılian g,iıüı birligine ye iilnaü kıııra ıağmen gençlik alanında ıi,Jugu gibi h!ı
il*ıl*ıııe sağlan*nıaıııştıı, Eyl*n hiı,liği ıürerimiıin en ı}uı.ıçu: yaş1 da
buıaııdıı, Fu bakııııdın da iieıi s,-ıı-ıut adııiiap atıııaiııI gerekti9i iıanıındayıı,
E) İ]ıtai; yayln EL]Iununda İş* !,iztı biı rılurıiEuı!ulı 5iizkL,lilu__çu,jeğiidiı, Aüıkü,
is$sİlıileıiıiirin |1ıpiantı}aıında hİrlikie yayln çlkaı'ne aniaşıııaıı ıai.en
ıimaiıııştıı, Tespit ediien i1!: aüırıi, heı aiaıda e,li*ı,ı birlili ıağlam*k t!ııuşiuı,
U* t,ir i'i*nüı t*nı,-ılşı,ak buııç geıç*kleştiıebiiıııiş dığiliı, Eu dı;ıuııda biıji!:ie
yayl;i faaiiyEli {vaı,:1an yaTlnla.ı'ın hirlışik yayln heline get.iriiı*eıi) gibi yeni
v*,,jaha iieri biı adıııı atal,ilıııEııiz ıtümkiın d*ğildiı, iııiıtüzde duran göreıı; eylenı
biıii§i çallşnalaı'lnı h*ı al*na yayı,üa vE d*ıin}eçtiıiu*tiiı, 0ri,aL yayın ıılışıü}a_ğıi5i, güıeıin dıha i}*riki aşaııalarında gündeıne gei*biiiı, ]ievıui yayinlariı]
,_iıŞın,ia, b;Fi,:a deytiıiıi gÜçi*rİn de katıiııiııyla biriikt* ilılai.: yiyin Ai(aıiıa
p*ı:pekiifiıiiz vaı,jıı vp hu Eiıini* de göıüşülıiüş durunıda,iır, Yapıııanız çerek*n
ş*y bu kınuda biıliİ,:te davranıııa|,: ue diğeı devıiıiıti çiıçiıri d* çelı*reh i,iı an
öni* ıııt,ak yaJvln çıkaıııı fa*iiytiiı:d* ııı.ai,lı davıai-ınıaic ıliuılıdıi,

3* ,T,u Vt ğRı{ADf;şLARI ıüRIJİ{|J ü§TüilE

Eu iı,ınudaki yal:aşıiııınıza iike ıiaıai: katılmadığıııızı beiiıiıı*l: duıunıundayiı,

"T," v8 arkadaşlanı ii* iiişkiiet 5ı.ıtuIlıJ bugün zat*ı ç$zünılannıiç duıundadıı,
İİr,.ii., i+lİi +=;,.+; |:i_.ii,İi..i,;:* ?i;EFiı, tr:;ııiei, :ğ ii. 

=:;u 
ggh:]ın,le hiı

'--'--" i '-'-- ---- '-"i "'-' -| l -' - -- i ; -

dayatıııayla yüıyüz* hııai:ıııaııııı, Partirıiiıin !,aililtız ışliti}: kiŞiliği aÇrtlıdai
Iahul*di !bi i i r g{ıtıüy+ıuı,

Tl(tP, siyasİ iiişkil*ıinde dayan,iığı ilk*iıı *dıı,!i, "T,' Te ar!,:adaçlarını

Tİ|{Pi,J*n ihıaç e,jilııiç bir ç*vıe oiarak ş;jıüı .ls ünu TBi{P'nin i,ıtıilıi:i yı da
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hiı Farçatı üiaıaj,: değ*ıl*ııdirıı*z, hu düı*yd* bir iiişki kuııuıı, Anı*k bu
bağıRııız Çğvl4 il*, l:endi k,:nuıııiaı,ına İJyguü1 İlişki}ıı!n deuaıı *tt,İıİiııt:i
g*t*kt,iğini ıelir]*ı i:*, bunu kendi bagıııııı !:aıaıı il* çüı,Jüıür, üu k,:nıida heı
haıgi biı dış nıü,Jahaİ*yi ,Ji;ıiinün,Jı iutıiaı, *ncak çııi ,J,-ığa!,jıı i: i, 'T,' yE
ır!:adaşlaıının durçııu vp nit*liği üzeıine TEi{f'nin veı*ıe;i bilçii*ıi
değeıi*ndiıir,

Eu iikEı*! yaklaşıııı T!{tP, haçka paıtil*ıdeıı ya ,Ja iiı!ütl*r,len ıyrıirıış
çevr*lerie iliş!,:iieıind* üiduğu hadaı, Tl{EP'd*n ihıaç e,liien l/a da ayrılan gıııp
ve ç*ııı*l*r için d* ş.iıetiı, THIP'deı ayrlian i]rup ya,Ja kişileıi, Tt{[P adını
l:u]lanınanak vı k*ndi |,ağııııtız kiııliği adına niıı,|ai: şaıtıyla, herhangi !,ir paıi.i
ya da iirgüt!* ilişkiye g*çııesini düğai bir hak ı!aıak ka|,u1 e,jeı, Dahaçr, başk*bir i:rŞütlü YaPı iÇind* yeıini alrıiagı ve d*yı,iıııii *yleıiine devııı ei.ı,i,:sinİn,
örgütıüı ve *yleıiııiı kşlnıaşındın daha yaıarlı ülıJuiunu uuıgı;}ar,

İ,-ıliu,İ tiaıa|ı l Aıaıııı,lıki *yl*ıtı biriiği çüreıınİn g*liştiıiliıı*ıine, kalııı
l: ılınılıasına Y* i,:ıııüniıi parti,J* hirlik he,J*fin* yoneitilıııeEiıı* iineıı.ı veıi,1,:ruı,
üneıiıııiı, *Yl*iiı 5İıliği ıüıeıini g*iiştiıerek devaııı şttirııı*k1* bııiikü*,
t*ı*çiiıilşıiıiiz düıeyindeki göıüşnıaleıin, tEıt,ışıılalarln, ,i$ıüç şlıivEıişinin dğ
süı,düıülııı*ı i,Ji r ,

|iAiİ§ülru 1 tş9 Tt{EP

l,iERı(Eı l{İl,!İTt$ İ

PfiLtTti{ §üROİi.l
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fiir yıIı aşan bir ıürgdiı yüıüt,üleıı iiüi çençlik ,iıgütünü biı!*ştiın*
çşllçfiielaııııız bugün i,*1ii bir nıhiaya İelip dayaııııştıt, iu n*kt,a,Ja, hugün*
iıadŞı kİ ÇalıŞııı*iaııü1 vğ alınan ııı*safenin hir degeı,l*ndittısı!nin yapıl*iaıı, daha
ileıi a,Jıiıılaıın atıiabilııesi için biı ıııun1,.ıluk haliıe gtlı*iştır, Ziıa,
ilişkil*ıinıiı buşune ha,iar ki t*mpıda g*lebiieıel:1*ri en iieri nıktasına ulaşıiıış
bu!uıuY,:ı, §u aılaıııda ya iiişl:il*riııiiıde nii*1 bir ııçrania yıpabil*ı*şiııiiı nıtak
harşriaı,allp yişaüa ç*çiıeııgiı, ye da gelinen noİ:ta,Ja iıkanıp kalaıağıı, l(i bu
lüPheıiı geıiye,İüşüç ai,ilaşına geletekiiı, lleih*z |(oıııit*ıııiı, iki iırgüiün iıiıliği
kııuçıında hugüne kaüaı giisterdiği açık yE şaıiimi çabai*rını sür,iüımE v*
iiişi,:iierd* biı şeıiye dü;ıüşg rü' veıııeni*k için elinden ç*l*n gayrati !ıitteııüğ
kaiaıındadır, Aıııal:, bu çabalaıın verişıii ,:1ııiaçının her iki tarafın giiıt,*ııcegi
yaklaşııia bağlı ,:}duğunu dı vuıgu}amak iıt,*ıiı,

it*rk*z ii*ılıit*ıiiı daiıa gıirüşıııi*rin bailançııında yaptığı ıineıilgr v* g+ıteıdiği
YaklaÇıiİl}aıia bı [:,ınudıki açlk ve ıaııimi tutıımunu kaııtlaıııştıı, Hai,ia iemıi1
etti,iifiı!: g*nç l ih pnt,anıiv*l ini heniiz l:orıiçaıfoi biç iminde örgüt.leııı*d*n u* bu
aniırıı,Ja iiı!üilü hiı yapıyı *iuşt,urmadan,inte ıizinle aTn1 ı]eırlil: örgüi,ü içiı,ie
Yetalat,ileıegimiıi, ayıı biı gençlih $rçütü ıluştuııııaya taıaf tar iılıia,Jıgııııızı
if ade *irııiştik, §u ,jnşıinıiz teııel:iz biı iyiniyet, if adeıi ,ie4i1, taıi },eıaine

l:c,fııünişt g*nç 1ik iır,]üt,}enşieçindeh i yai:laşıuıfıılzd&iı kayna!: bulııa!,:taydı , Eiı |,ugün
ülduiıJ iihi ilişl:iieıiııiıiıı daha bışlanşıç aşaııaıin,Je aynı şençlik §rgütu içind*
Y*ralabil*r*l: l:adaı ideolıjik-pılitik birliğiuiıin ııidu.ıuıu gıirııiüş, ıiııgıiiliıi
yapfliıştık, i$e var ki bu $neriııiiz, hiz,Jeı kaynakianırıayan ne,leıi*ıle
ıı n iı pI l + çır,ı,l i

tun,Jın h*ş*n Eınıa ik i öışütün ,-1Ilak Ta9ş1 dergi ç ıkarıiiaıı iineı içiı i yaçi,}. ,

Daha d*ğıuıu ç 1k;tfııay, plan}adığınız v* haııi.lığını tapiığırüız yayını *ıtak
|ıhğı»a,/ı iinerdik, lier il:i ke:iınin ışit, ve laRı kıtılıııı ii* çıkaııiatai: bir
lafın iki t.aıafın yakıniaşııiaıın,la Şnpıuii ı,_ı1 oynıyaıai:tı, Yayııın iıkıriina§ln,Ja
hiÇ biı iın koçııiumuı ,:!ıııadan görüşnııleıe başianiiıa:ını Şnerdik , CIu rineı iniiı,l*
şğşi'ili geı=ış=l=ıi= :,-ğışi:iiiü3ı kşbçi gaıiıı*ti, *unun ı;ııııne !iiıTıı t*k
başııiııa ç 1kaf$ia duruııundı kaldık, Yayının çıkışından 5ünıa do, yaylna
l:atılmanıııı yaı1 v* ieknik kuıuilaıa kadro verm+niıi ve hiıiiki* ç*iışnıayı
ç\nardik, §u y$nüyie de Faıtiniı TEHP'nin ıisfl(eI yayln *ıgşn! l{üılülii§T'ie y*ıalan
(t!*yıs i3g9) iki geıçiik iir,]ütüııüıişn ilişkiieıinin kınu *,ii}digi biiiüııün
ıızi*rin d* takdiı *dehil*cıli çihi ıi,Jdi Liı "düz*ltııiıye" ihiiyaç duydu.5u



T 4 ,f t3ğİ\İç FafıFt-r 5 EAİ{ eJ=Et* §A}.. r

,_ırladadıı, İöz}:*ııu-ğu yayln1I,]ızda i,ı!iıtiiın,J*n f aıklı *1aiak l G*nçlik yaıa1
yayxıını İ,irliktg çlkaıaııüayaıa?lüıuiı,1 b*l1i ,ıluşunun ardından biı çalışrıa
Fi,]QIaülİ,iüı v* h*,Jgf i*ıııııiı ,1*ı*§inıe faa!iyetiroi;i :üıdürüp yasai yeyin1
iıi.:ardık, §tdındıı_,ı pişdeni ki iıilak çıkaıa[ii,iOıuz, üi,ü aIlnıj*n şeniş katılın
Şner,Jik, |{alılııı 6n*riııizde hiç biı tlnıı !etiıüIığdik, t*ııine katılııııı biçiıi ve
§ıI,!ıııllıi,ı t*çpİtİnİ ıile bırak+.ıl: ,

li* vaı ki, büt,ün bu çabaiaııııız yol: ııyıiaiah, heıı s+ılü haiüi yaıılı ıılarak Y,*,,
t,Y,, 6,Ç,'ya yapılaii kal|,:ının aynlEı§ın çlkarc!*ııilız yaylna yapllacağı if a,le
edildi, §öylıı* aıılayarıı,,1iğ:,ınıı biı tuiuııia tiıi diğeı g*nçlik çevı*i*ıi iie
a/n1 iiefğy4 k,:,uı*uş c,idunuı, Üyıa, t,İıl*r il*ı}:ez l{*nıit*ıııiıin t*iıi1 üy*leriniıı
h*pıiıiı ve il,!{,'ııiızın g*ne1 irad*si ıiıin izl*dİğiniz prıt,ik y,ılun t.eıçi bit
,,_1.1-_ .,J_ _!_,-_-,,_!,.yc§ ınşıIllud u iıJşlIlu? tJu,

Eu düçünıeıiiz, siıin1* diğeı 1ıupiaı,Jan faılılı ılarah idt*l,ıjik-p*litik teıfıeli
,:iaı |,ir yıi:ıiılıgııııı ılduğu şehlin,l*diı, Iai*n ıiıinle hiılik şörüşııel*ıi
yapiİaülıln tşilı*} ned*ni buduı,

11aı,i ]9i9'da yaplian biı g*ı,üşııiede nıtak yayın yine taıtışıldı, Eir, yayına §l)n

veıııi*,Jen, ayn1 adia oıi,a!: çıkaıılabii*ıeğini hunun için kapıan}ı ş6rüşıııelnıe
hazır ılduğuııuıu ii*ilik, Niieiciıi, biıiıii1* g$rüşen yıldaşın ",1ayına s,:n verm*den
ana En aIlndan t,ir açıkiaıiıa i],g ııriek çıkaıdığımııı ilan *dil*ıek Lu rııüııkün"
deııe:i ijzerine biz bunun taıafııtııdan iıahui edilebii*cğini, anıak l'!,li,'dı
şörüçııe.*iı çtrı!,:tiğini ı,iy1*,Jik, ile ki, biJ §,_rııJn il,ii,'ııiıııa taıtı5ılıp şiuriılu
ı,:nuıa L,ağiaıııak *ı,;r* i|ıen bu ç*fer de : "lievıut ı,J i}* yayının ı,ına ııdiıilip,
y*lİ hİı yü!ınıi çıka[ıifıüa_ri" *neıisi ştldi,

İrtak yaYın !:,ınuçunda geı*k*n bütüı *ınel:1iği şi;ıi.ııdi3iı»iı ve bunuü] ıınıııne
ulaFtlil|iüiZa iıanı,ftıuı, *yıı esnehii!: ve çahanın tarafıııızdan da,3ıjıt,*ıilııi*ıini
Lıtfıuyü],vf bekİİyıruz, Eu aroaçia ııia}: ya,uına iiişkiı i,n*ı.ileıiııizi d*ıieyeıek
yau 1nln ı,ınunş *kl*yeı*ğiı,

l(tiaia,j*ğİijııiEkte yarar vaıl Eİılik l:,ınusun,jah.i yaFli1 ve lui,aı!ı karariılığııiız
*ıtak dErn*k konuçunda da teiiıginieşıııiştiı, Varılan dEınek hEnüz kuıuluş
ı+iiliitiıii ıiıi:+i:ıİirliii |iEİEğuışi i.çıuici:g ğşi,ç şeYlda üye v*ıebil*ceğiniıi
ı:s ,jerneii biıiii:t,* kuıabil*ıı.Jiııizi önırıiıişi,ik, Eunun için bir hayii rEiaI
eiffigıııire ıağııeiı çabaiaılııllz tüıiüşıuı kaiıiışiıı, ilernek i,:uruldui:tan ELlnta iığ
kiilenizin üıeya galip çalışabileı*ğini. ve hunun aılııdş ıiıin a!ınlıdaüı
,J*ş*ıienüiriiıı*ıi çerıl:*ıı biı tlanak tliduğunu il*ttik, Tins de dırneğiıı
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kuruluşundan antak: lıir kaç ay 5,jnIa ar}:a,Jaşlaıınız dernege ğıllp çaitşftayE
'ıaş!aıııç!ardıı,

Eütün bunlaı biziıi kşııünist gençliğin öığütse1 biıliği işnuçundaki tui,uııı,ıE
pıiitil: iıçlubuıııuıu nrtaya kıyıııa|,:tadıt, €*nçliğin biıliği knnuıu üzeıine bu

lııtıioiıııtıız hiınJıiı hiiv jc ,l,ı c:jtırplüf,iş

Vaııian bu aşar*ada, Şıgliiki* ütt,lÇ PARTilAil'ır-,} |aptığı ıtln ğnBıileIin yeni bir
duıuıı yaratiığını ve bu ön*rileıd* 1EIaı ıdi!iıı* il*riye dığıu adııılarııı
ai, ı 1rıaı ını n o1dul:ç a ç*ç leş*c*ğini düş*nüyıruı,

Eetiiiien q,n*ıi!erin başın,ia $G$ ıle giiıüşıııel*ıin yapllfraEı ve şrlak bit yayının

şlkaıllflıatı gelrıı*ktedir, üiılik g$rüşınelerini ıürdijıürl:en her iki iaraf ,Ja

hi]ivnndu k j, ı1,?ri]el:lEçetek hir'|.ik 6El,jt FARTtZAN ilp 1i HAHT ğEt]rj !(ltlül{!lTtER

ŞiRLi§i'nin aıaçında olacaktıı, Eir yılı aşkın hii çüigdiı sürdüıül*n ça}lşriüaiaf
bu ç*ıçevedeydi vE hu çrıç*vrye hıı iki taıafiaıı da bir it,iraı g*lıiiyııdu, Egıı
b$yie hir itiraz gelse idi daha hışta hu 5tlıunu çözüflüleı, 5,-ınf a görüşıııeiır*
,lıvır,ı ,:,Jeı,lilı tiiiniıiı hiz TliFP F, Plınııoı hın;rlın,ndı ,Ja ıiiı,iilıhi lırıii iizorı
rn,lrn e9vFğ'i AFi tnnıiiniç*. hiı, lilı uınıhil,:rıi,ir*iı ,Jpıore,ip vıkın ıiin nlrı.ıl..t.,'.','.ı
g$ımüynı,uı,

üıt*iik ş §ğE ki Ağustos i9Efl'd* ıiıin $ıeıileıiniı üı*ıinı yaptığı$ıx gençliğin
devniııııi güç ve eyieı* birlikI*rini g*liştiııu*niı o!aııaklaıını aıttıtlıiak içiı
li;ııa9ı.rı y,-1iunlaşlııı}ııatı için üçlü çörüşıııeyi yalnııca biı },:*ı* kaiılııııçiır,
üıirütnı*i*ıin sürıi*çi yulunda üçlü karar ailniıla5lna la!ıüen ıandevulaıı
t,eüıilıiıini biı,lahı çönderrııeııiş ve bu tarz öıçütı*i tgışaçıii dOğal yĞ znıuniu
,Jiplı»atik pıoır,jüre uylun tlinayan biç İıtde iarafl[ilza teE$en ulaşan bıı
kat,ı ]rııaıııa geı*kç e-c i d* hi }di ınıeıii şti r,

!4ajdı iç 
j yapılan s,ın gi.iıüşni*iııimizdEn biı jnds üE',l' PAETiiAi,l'ın bizp, '6B, A[iL,

T§Y vh, çıvr*l*ıin İEnçleıi ıle üt|{çLll( ELİğIJ *1uştuıııa çabaıı içindı *1,Juğunu,

,ııtak bir yayln çıhaniııayi aııaçiadığınızı, bu i.aıı biı b!ıitğin g*ieıeği

ıç,51ndan *ıtık biı gençlik iıgülü vaıatııa he,J*iiniz ııiduğunu öğıendik,

j 
-:._]l-;i-.,i_,l -- ı.i-_ -., ..,-, _ -!_i.,_Çii t ii,;iiE i 4;tı.üf-iınüİij i[ i;; i iill*1' ı uT,;=i, 

=+iu:jiİüi 
i

l_ §izİıı §*nç Faıiizan'ia g*rçeklıştii,ıııeye çallşt,liıfü|lı ılgu filok ya ,la Cıph*

$ıçütl*nıııııinden her yiinü ile faıklı biı şeyıJiI, Eiı §*nç Paıii:eıı iie tai,:

ıınıtıtçt ç*nçlik Ergütü yaratııiıya gayı*i e,iiyııuı, Iephe şışl:i,i*ıi iç* bu
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düıaYden ç,ık geıide, t,ıi: i.ek üıgütl*rin i:*ndi u*ıiıkliıııli 5ü!,} verııe,jen ortak
iı*d*f ve aııiaçiaı için, bu doçrultuda ııı*ydaıa çetiıdikl*ri. birliiıi,iı,

Eu ınjanıda tephe $ı*ıiıini biıiıı iiııütçıl ça1l,qf$a}a},ıtlırıln L.ıı.i.a§lna sı!:tıayı
dı,ığıu giiıınüy.ııuı, Aynı şıyi ııtal: yata1 yayıı açlılfidan da geçeriidit, F*rklı
şEyleIi,ü f tık i ı,jüzlefıi*ıd* t,artışı 1ı*aıı g*ıektiiinğ inarııy,]ıuz,

iiziı ik i f aık iı ılçuyu biı tuiııiaıııa anlaıi v*ıııiıiy,:ruı, Eiı aılaıı veıeııiiyırur
Çünİü, h*ııı iki öıgüiün kıııünigi biriiği g§ıüşüieceh l:adar biıhitiııiiı* yal.ın
o1duğurıuıu i:aL,u1 *,Jiyoıuı, hııı d* bu anlanda, hu düz*yde yakın gürn*diğiıııiı
çıvı,*ieıiı, tarafıııızıa |ıir tuiu!uyııuı, İu sııuyu bir keı ,jaha sııııııktan
iıınıJiiııi:i alaılıy,-ııu:; Üzej'ıiı yikıı,liığıııııI yık:a ii:i ıiı.İütün bİrleşiirilııeıini
n*deıı g+ıüşüyıııiz? V* şunu ilav* etııi*k işteriı iıi, başka gınçlik ç*vı*ieıi ile
bu i,Jşılı jik-Pıl i tik Vü Frtşıaınsal üüzeyde yaiı ınl ığııııız ,:1ıaydı k inıenin
ça5rısını veyı ç*!:rıeıini b*kleııleden görüşıı* iıt*gini bi; k*ndimiı 1ietiıdi!ı,

:- iP larafın,jaı'i tilaflıilza uiaşlıııiarı ı*ph*-|,1*k 6neıiçi 1şgş!l1jii:,
Pı'tUlaiüüaiii( ve $ıgütıe1 çeıçıv*ıi henüz ırtaya kınuimamış i,ir iın*ridir, |{iıil*rlp
!.'e hançi r*,jıniErle yüıüyeıiliginin (?yüıüneıığinini ifoııııülasyınu) henüu
yiFıiıı!iıiilşlli, iu yönleıi ii* henüz oigunlaşııaıııç ııe bu anirıı,ja ııçil: h,iı öneıi
kııIıuniundadıı, E,ıyie bİı t,llLişuiüüun ilk* v* çeıç*v*ıi (hakkındakii ,;ıirüşüııüzü
b*littıııeye ha7ıı::, *nıak hu iıınudaki geiişıiıleı hangi yiind* nluı_ıa ılıun, çu
an,ja yüıüitüğüııüı kıııiinigt L,iı i ik g,iıüşıiı*ieı iıin Şnüne şeçııeıı*l i, aıaEln1
_q,-ıkulıiıana!ı yg ayi'1 iutuinalıdıı diye düşünüyııuı, E!*k-ı,*ph* hiıiiğini,ııia!,:
çat,alarııiııın öıüne alııial,: g*linen d*z*,;ıdeı İeı.i a,jıın atiiıak ei,kiEini
yaııiııa!:iıı, iyıa _cüıec in ve knnünigt ıııuıııliıluğun biı* ,iayattığı gıirev,
çe}in*ıı n,-ıi:tadan daha il*ri adıııı aiııah, gel,iiğiıiiiı ğşa,ı}ayi dıha ii*ıi, üıt
düı*yi*ı* yükı*llııı*hiiı, .iu ııçrarıayı !.apfliikiır,

Eu ,lüşunıeleıiıııiıin ı_tini a}t,ında; nıia!: iayın htlnijE,jnda bışındaı beıi
lapt,ı,!ıİİılr ı'ingıil*ri, son t.aIlışı'ıa v* kaışı +ı*riieı ışığınd; y*ni haşian
düı*nley*r*k ıi:* sunııııyı haraıiaştııdık 

1

$, EuŞün t.*k baŞıııııa Çılı:ııdığırııı yaıa1 yayını a[ıı aıl ailııda,:ıial: çı!:aııı!ak,
E, iF tırafıııdan haııılanaıak dıvıirıııi kaııuıyuıa y$nılik hir açıklaıııaıın oıtak
redakıi,1,:ndan gıçtikten ıınıa yasıl yiyınCa y*ı ainıaıı,
i, Yazı vg yayın kuıuluna ışii katıiıııı,
il, yıyın pniitikaiarının üı*i,iıisi yayln vp yazı kuruluna ş*niş biı iniıiyaiif
vğ Elnlı]ai,l|iı l,:itlikt* 6ıı*deı çiıeı*liıııiı bir [ı*ıl:iiğin,iinınfüıa_qı,
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t, Teknih iı,ııııi*,eye eşit kalılım; K,:ııiit*d* heı iki iaıaftan ikiş*ı kişinin |,:endi

iiıgüiletinıe f inanıe edilırıi: pııf eıyoı-"l ılaıak göı*v yıptııi5ı,
F, üağıtııı işl*rind* eşit çiir*v v* çşıuınuluiuk üEiI*nilneşii yaylnln
haııılaıııiııı ıÜıeıind* ılduğu gibi dağıtıııı çüreıin* laıı biı katıiııt sağlanmaıı,
ü, Yayının ıııaliyısine *şit katılııı,

3- Vıv,n,n i'] lış1,:ı,i,

*, fi*ıçlik pıiitikalarında genei hir çeıçevede anlaşııak,
E, Yayın çizgisi k,:nuıunda f*d*ratif biı g$ıünüııı verfie*i*k için kapıııiılı biı ön

haıırlılıla yay1},} çizşisine Eıin kaynağı ,şiatak hir siyaıa1 belgeniı
hızrnl;noıeq,

[, Yayınlaıaıak yazılaı,da atİılıh hııuiaıının önt ellnrlıa5lndan kaçınılmaıına
Öleı giist*ım*k,

ü, Yayın ilkeieıi vğ çiıgiıi kınuıunda kıpıaıııiı [neril*ritiz geiişnelerin
iz,lüşüııiün,ie biiahare bildiıiieıeklir,

Yı1,,lrq]ıı

ğnüıgüzdE duıan karıüniıt genşlik haı*ket,inin |ıiıi*çikiiği {ğ yü!:ıeltilıııesi

96revinde biıiBrle aynı heye(anı duyduğunuza inanıyoıuz,

Y,ildaşça selarıılarır*ızı iletiriz,

13 ilART GErç f,OIıtirtİŞTLER BİRtİĞİ
}IERKEZ KoHiTEsi
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üıgüti*riııiiı aıaıındaki ilişki, 1i |,IAET üt{E'nin kuıuluş çalışıiıa}aIınln
başlangıııııa ka,Jaı uıantıa|,:tı,jıı, ünıeli[:i* iiişkinin g*lişiııi süıgıini 1na
hallaıı ii* açıkiığa kavuşturınah y*ıinde ılaıaktıı,

!tü7 yıiında:*çiiı prıpagın,la şailşfüaiaf1 ılıa_çın,lğ başlayan ilişki lıııa ıürede
helli biı ivıııe !:azan,jı ve ilişki geiişne,y* başiadı, flynı dönemdg §üğ ile d*
neıkeıi iiiş}:ileı kuıulrıiuçlu, §;izkonusu d+n*ıııde Tl{EF'in g*nçliğiylı g$ıüşne
ıürdürüytıduk ve hıışınıııda biı gençlik öışü',ü yıhtu, i{itei:iıı hu siziı
laııfıııızd*n da ifş,J* ediiııiiş yi g*nçlik ılrgütltıııı*:ini üP büıyııin,J*
ıutdüıebil*teğiıliıi b*}iıiıtişi,iniı, Aııak l,ıı taiep ı*ııti biı nitelik taşııtaktan
çük biı terııEnni niteiiği taşıyııı,Jı;, Eu tal*biıizin ya ,Ja *iineıiniIiı''

ş*ıç*l:i*çm*iT|* ne,J*nleıi k,ınusunı aŞıkiık getirneh geıek!yır, Hu İ:ınuda[:i
düşünteier iniıi bak 1 iy,-ııuı,

Eu ıüreşt* ç ıhaınayı plaiıladığınıa yaıai g*nç l ik dergiıiıi ort,aiç ! ıkaf$a
Şn*riıini geiiı,iiııir, §iı içe ayn1 d,iı9üde §§ü ile d* ilişkiı:ıiı elduğunu ve
EŞzkçnuçıı genç } ik ıiıgütüniin d* kat,ı i ımıyla ,ııtıi: !,.ıiı yaıı1 ş*ıç 1ik deıgiıi
çıkertılmaıının t,iıl*şi!ı biı koıııüniıt geıçiik iiı,Jütün* şid*n vılda §nııi]i hiı
adıııı şiatailn1 hıliıiııiştik, 8u arıaşla ,la üç 6rgüt tsıiüçiiıilaıinin oıiak
şiiııiçıı*lerde huii;nıııaları dığrultusundaki $neriııiıi hayaia geç iımiçiik , ğieııi
hiıiııı taıaf ıııı2dai,ü Eağianan kaıçilıklı randevulaıla oriak g;irüşiııe yapılmıştı,
Daha ıınıa g' ıüşnı*l*ı §A§ teı]siiıisinin g*ln*m*ıi n*d*niyi* kesilııiişti, 8ir sür*
çnnış l3 ilART 6|i§ ue üP !iK'leıiniı tıtak t*ı,iaıtlç1 §ürçEkl8ştiı*lecei.: il:en,
ıandgvu şt,lşıııia,-ıı s,:nucu ıiıin}ı ılan ilişk: dg uıuıia bir süre i*çildi, Peıi,i
1Şıiiçnie}*ı,i yaııtagıyia ilişlıi ;alianiıası b*hlenirken, görüşnel*re katılan
yııi,laş}aıın teıaüiifi karşıiaşıi*iaıı i1* iiişki yınid*n .:ağiandı, tlişi:ii*ıın
iı,ıpuk rlduğu ya|:1aşık üç-diirt al- ıür*ıinde yısa1 g*nçlik deışiıi yaytn hayitln;
haŞladı, Eu ilişki lı*pukluğunun y*iaçtığı |,iı ,-ıiuıtıuıluktu, ancai: biı l;ınudakı
! tğiı!liIı ıifEiif İa ıie ?1:ği-li., iu açader biıiış için biıiikte ırt,ak hiı ,iergi
ı,.keiıJıaiıiıiı EnLrEliFvE,:Ek biı alunısuıluk çözkınuçu deiiidi Puııa karqıır
ıı*kt.ubıiıuıda "iu iineıirııiı d* ç*şitli g*rekç*leıle t,aıafınııdşn kabul g$ı,ııiediu

ibaısşi yeralıııakiadıı, Üu d,ıiru biı ı*pt,aıııadı[, iıtth hu hiı redd*,1işi*n çtk
,Jaha ç*niş katıiıııılı hir gençlik d*ıgiıi |ıkarıııaya y$neiik kayşılaııııızın tsnuıu
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daha t,el!kinii ve dikkatli davıanııa eğilir,ıiı*iıin hir ıonuıuduı, Bu an!anid* keEiııbiı kahuj göıriı*ııi*den ç*k kaışrlıkl, İiişkiıeıı yıpıalıııa,lan yenı-İtrııiıaı, ıtıiaya
ŞaltŞtıiil:tair töz*,lil*biliı, tliş!,:il*ıin y*iıi,J*n kui.,;111ıasrndın stnia ise yayınfaıiiy*t.iı* kat,ı!ııı "hatkı"dan ibaı*t oiarak ç$ıül,iü, Anıaic hiİ ırtıl: çalışıiıyüıüt,t,üğüııüı biı'i|illeıdg tıtak k,:ıiit*ler kurııayı VP iabandal:i iiişkil*ıi degeliŞtirıı*yi öneı,Jik, §u ,1n*ıitlıiı kahu1 ç6r,Jü aııak ıadeıg bir t*k bıı!nı,l* *ıtıi:
çallşfiıa *1aııağı bulunabildi, Eu hİıimıı ,Je iiişkileıin yeterince ıağlıklı
yü ı ii,i*ğii Eiiy 1 *n*rıaz,

|{aıt ]9İ?'da lli{ ieıısilıii*rinin l,:alılııııyla ,ııtak t,_rFiaııtı yapıi,Jı, *ultpianiının karşılıkiı, oltral, Fak v*riı*li geç;ııe,Jiği itaı* gşİİçİ ,it, tizallik1*
[§ö J,,tnuıundaki şiirüş biıliğinin pehiçtiıilıı*ii açııın,Jan ,ıl,Jukça yaı,aılı g*çti,üıı trıPiantıda iaıafııı.ııd*n yasa1 ,i*ışiyi ışil ı,:ı,uııiuı,:ıia nııİııste çıharıı*iineiiıi şttiri1,!i, iu tıı*riyr gel*n yıru[ ı1,!uir.ça neiti; '' , , lı il*F.T üli§'ninyayın üf İanıdıİ V* |,İr Eür* ,1g 6,.iy1* ,ıl|ü1aya ,jıvııi *d*r*ktiı,' i*kiuhuıuz,Ja
b*! i rttiliniı gibi s,ııhonu:u 

_t,nplant 
ı,-ia [a[ııı rrlak ç 1ktrfıa kııuççn,Jı heıhangihir *1iliıııiııiı sörk,:nuıu d*4i i,ii

TFl(P 11|{'lınıil TliEF fil{'aına üayıs }$i3',la g,jı,ler,jiği ıı*i:tupla yasa1 !a[ınktlnutunda gıt,iıil*ı *ieŞ.iıileı bu çüı*rE iiişkin o}aıah l,aklıiık taşı1şakiadır,
Ya;ılp, 

'1ojü 
o]ııak,:ı'tal,: çıkaııııa t*klifiııiı1* {İ,unı hı.;3ı *1aıak ıİzin yaıa!

[iYıliı iıltak Ç ıtarı*a +ıeıiniıl*J ügı};*: l{ıııitenıiı* ç$n,iıı,iiğiniz ııiektup iüıa_qın,J&
g*Ç*n ıüı*ıt*, hu kınuda|,:i $neri ıiz,leı değil bİıden g*İı*iştir, §u |:çnu,jajr,itavıııız ya;;! !*n!iik ,Jır,-]isln* ka,Jı* ,E yazı ,Jü:*y!n,je katkı yaFi]afüilu
,_i*,3ru}lusı-ıı,Ja idi, $u tav:i is*, 'ççıun işçi ıınıf ı pariisinin- güçl*n,liıii-ııaçiüiı" aı,ilayışıtın ş*nçlih içiıı,Jeki yans,ı,ias,,j,ı., §u ç*ıç*ve,ie v.ı ışa,lı,laiiaÇıllıiiai'ln ıŞığıil,Ja iitmijniıi (Uıyıı Fjgi 'l* ya,lıılanaı ıİektupiaki elrştiıiieıi
yeıııd*iı 5öı,J*n ç*ç*ı,liı*n!ıin _g*rıkli ti,juğı; düşünr*ıiı,İe,lız, ,,,,,'e yapaıagııııı
i,:atkının diğeı baıı şenşiik ü*rgiieıine yapahil*ı*liııiı lathı,Jan farkiı
üliiiayiiağıni bslİıİİıl:eıı,;e.ı.*!i*ııig i'!çatıiırııııJiıuın yainızıa kşihı,jı bçluıtlta ii*iıi]iiİı iut-u!duğu biı Ya',"ııı kendi t.abaiı ve ı*ıiipatiıanlaııııiıza,orta!: yayın,,,ıla,ıai lııniıiıgiı*ğnin" i(,:ııüniıi, ilayıs $!) ;nlaıılı ,ılııiadıçı idi, tu yıind*ki*ieştiriıiıin ş*ç*ııiz nlduğunu b*liılıı*i: iıt*ıiı, 13 Hf,RT dıtP iıe daha çık |,ii{t,*ııgj]ıiieri aıaıılığıyla yüıüy*n iiişkiye, tahanıııııdı §ü$ iiı kuıulın -çıral:ilİşıiişıi ç+ıaı,jı ş,jerel: daha *z*i biı aıiaıiı ,viikieııi*ııiz b*i:i*ıeı,:*zdi, ili;
i,ıİja;ııı Ç*r,*l; TEiiİ'nin g*ı*hse bı:ıa paıalei ı!arek §F'ın biıiiiq !nlitii:aıı ilg
çei işıl*y*ı l,ıi, ,juruıııdu, "Aynı kef eyg ktlnna''nın i5e g*ı*ksiz bir aiıngaıi ık
*1duğınu d:}şıinüy,;tıı: çünkü, diş*r *ıçüti*rden baıı!aıı ii* şıaııııdıki ayr,lıhnıhtalıııııı a,iıliüiayaıa!: faıklılıl:!ar *lduğuna iııanıııy*ıuı, Al:ıiı*, gençiih
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iizelinüe, anlaşabiieıı.girııiı nıhtaIar atı,ılık n,ıi;talatının ç,ık çnk üı*rindediı,
Eu ıüı*l:1i gündenıde tulu}eıaçı gerei:en biı tartışııiadıı,

ütnçlik deınegi k,ınusunda yarılaniara iiişkin ılaıal: da hiı düz*itıııe yapfiay1

uy,;un gÜıliyıl,uz, Eu deın*ğin çalışnüaiaİına ka'ı,ılıiaıııı y+nünd*}:i talebiniıİ,
t,aşl:a alanlaı,Jı y*ni ça]lşııialaü,a baçia,İığınıııı ve t,uraiaıa d*stık veı,ıııııizin
daha yaıırlı ıiaıağını h*liıt*rs|: şiıidi!il: kaydıvia ieddetmişt,il,:, lİi+,ekiıı,
cınnı,l:n vıiıi i 1,i *Li'l,ıı nıl;vr ııLınıı hıı ıılaıaiı deieıi+n,Jiıdik ve haiın
buıadahi çailşftalata kaiıian üy*ieıinıiı,ıiIdıı.

ld*o1ıjik-Ftiiiih hattını h*nimsediğiıııiı Til{P'ıin t,iıiih k*nuEundaki tavıııı
heııiıiıeıııEkie t,iıliLi.*; bu pılitikanıı ç*ıçlik itindghi yaijşlıiaılnltl faı,i:iı bir
hat izleyebiltce;;ind*n yıla çıkarak, kı-ıı*üniıt genşliğin biıi*şii: genşiik
,:ı1:-',üıü yaıatnia ,iığıultıisunda ılı jabilec*k adıni}arı f ırıııüle ettik, 1i !!AHT fi[ü
liii'n* i1*lilEn ,in*ıii*ıin tü*ü bu y*ni p,ılitika!ar çeıç*vısinde
d*Şeı i*ndi ı i iııe1 idiı, Üırç*i; aı_ıiaıüı-ıı |,u ç*ıç*v*de |,uiaıak tır,

Eiıiik ı,ırunu kıııüniıt laaiiyetin önün,leki iki $ıgü1 te»ei giiıev dtgruliusunda
*ıtaya konıııal ıdıı 1

l} Oevıiıı _ıaf1arının Şııutünü yaıat$a|: v* g*çlandirıııl:,

?} Düıen ı*ph*ıinin Iıaışııında devıirıin gafiaıını tluşiuı-
rıai:; hur;uvaziyi a!aşağı *lıiek içiı pıılet,aryının v* em*!,:çi
hılkın niiniıı,ini hirlcqf.inmşL'-_"'" ,_'

Eu ihi iııisi g+ı*uin g*nçli|: içindeki ıııııut, iıdüşümü iı* şiiyi* çıkiliınııeki*diı:

i} Faıklı ,iıçüt,sı1 tariht ıahip ıllııakia birlihtı, llaıksizııı-
L*nirıirıııı, deuıiıııs, niüıı,ieleye, iiıgüt!ınıı* s,ıi,ı:nlaıına
bai:ışiaıı ara5ında ileı! düzeyde parai*l}ii: buiunan ve

*ıgütlü ıııüıadeieyi aynı çatı aitında sijrdür[ı*i*rini gerelıli
,iılİ,tiı:ı;!ı 

-ılşi_şi ı:iFi!.ii-1 iıigi-ıiıt: ;.,E *n beğiıiıi euşan

İençleıin $ışüi,s*1 biılilini qeıçek}*ştirııek, Eu hayata

geç*n* d*k pıatilı içind* şrtak t,avır alıııa v* trtak eyieıı

aiılayışını hir geienık hılin* g*t,iıııı*i:,
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2] iiı d*vıiııci genç}ik haıeksti yaıat,ııak vı tıhıf
uüıadel*ıiyl* uyuıılu biı hatta *yl*n* ınknak

üiriııi i*ııe1 çörıv dıgıu!tu:un,jı uIui1 vad*lı hedefiiıiı yukaııda çiıii*n
Ç*rş*ve,İ*ki çençlik öıgütleıini vı *ıgüiıüz gınçlii çevı*i*ıini i*k biı l:nırıüni:i.

şınçlik $ılütü işiıdı hiıl*ştir»*l: ,:lıtaitdıı, Paıti}*ı ,Jüıeyindehi g*lişineleı tu
alan,Ja yapılabiigceklgıi hüyük *Içiide i,rIirlein*kledii,, liiş}:il*ıin paıtil*ıin
i,iıieşıııeıini ıırııut,:1arak gündıiıı* s,:l:i,ulu aşanada gançlik §ıgüileıinin
birleşnrıinin ıjniinde hiçbiı engei l:al»aınış nlaıaktıı, tuna kaışılık,
ilişkii*tin bugünkü aşanatıı]dı da yapıia!,il*ı*kiıı vaıd,,f v* Llttak i,l**1ıjik-
pıliii!: ıeııiniıiiı, ıııiak biı .:ıçii'ıün oiuştuıulr*asını, i1!:*Eei nlaıak rıüın}:ün

kılmıkladıı, iu açıden hıkıidığında, fi*nç Pırti:aı'ın Şnijndelçi ş'ıııvieıden hiri
TEl.iP'nin yıluıdan vürüyen şençiırin, Tİl(P i1* aynı siyasi z*ıninde buiınan,başka
çizgilııi iı!*yeı gençi*ıleı"ie aynı geıçlih iir,]üi,ü çalııı altında ıiıücade1*
veıııeEinin teııiı: ve praliic çerçıv*sini ayııntılı i,içiııd* nluştuımakt,ıı,

t}beti* bu hed*fe u!aşr,ıanın Enünde sı:ı deısıe ıiddi ve aşılııası,3üç 6znei
*ng*l1eı valdır, Yukaııda E$=iı edi}*ıı şeıçıv*nin ıluşt,uıulııa!ı V* gııiıut bıı
ünerİ halini a]ııaıı ile |.:atıt,meıııiz şeı*ken y*lda 

=adetı bit ilk adıın atııış
tlaıağız, Eiı iiltü,je biı,je de vaıılaı, ınıak t,iıici dıçııtııde çı!: daha güçlü
ılduğu gıiıüi*n önyaışı 1aı, iizn*! 1 ih 1*ı, +ıgütl*nrıe aianında ı*ücadel*yi

çıliş'ııriıi biı sın*kiikien uıaklık, tei başına iyi niy*tie üstşçinden
şelin*ney*ı*iı biı §,-1l.unlar !uıııığı tluştuıınaktadıı, Eu nıdenle, i*k gençiik
iiı,]ijtünün t*tıik v* pıatik ç*ıçıveıini buçünd*n şıkaırıalı, hu kLlnıJyu günd*rıde

iu{rtalı, ıiiiıa,le1,*ıini v*ıılısli, aııak paıtıl*ı aiaEındaki birieşıı* :üı,*ıindı
il*ri a,Jııi.ilaı getç*kl*şıı*,Jikçe, teı,' 1ıiıçlık i,i,;utün*n kıılavlık1*
geıç*i:1ış*it*y*t*ğini d* |,i 1m*l iyiz.

§öy1* biı sapiaııa L,u aian,Ja gerç*h leşı,ıe polanıiy,*1i ç*k daha f azla, daha sıııut,
l:ııa vad*ii t,iı hed*f saptınıaını:ı çerektirıııekt*,iiı, §enç Paıiiıan'ın bu alanda|,:i
}:ıça va,l*li h*d*fi TB!{F i}e aynı tıyaıi ıErııini paylaşan parti, .iıçüt ,fi

Ç*vreierin h*r dÜıey,j*,_ııtak çalıŞtıla kııııii*ieıi lü:uıııası vs oıtak biı deıgi
çıkaııııa:ı,Jır, öıgütleı aı*ıındaki iiişkii*ti, biı ıüre ıtnıı "nğden biıiikte
değiliı?' ışıusunda kiiitltn*n y8 gid*r*k veıiıısi:lılen 'ikili g+ıüçı,iel*ı'

İii!EliiiilEğ.i İ:,Eii,ii'*lı lçıı ıtıİıtaei Eğiğiğr.i ili^; adış!şp,jaıı bişi 1irgi;tleıin
y*t,kili teıııilti}eıiy1* aıtıi: ç*lışüa hşııitel*ri *iuşiurnekiır, üu koı*ilsl*ıin
'g.jıuş alış v*ıişiu ve i,artışrıa yeıl*ıinden ibaııi, İalıiaııııtıı1 İağiaı]al: ıanalııı
i,it +nııı iaşııııakt,adıı, 0ıtak çaiı?fia ktnıi'ıel*ıi anıak i,iriniırde ya da daha üıt,

düıeyüt ıüı*n nüıadaley* aletif ıiiüdahaie *d*bi!iyıı,,-,1nu yönl*fi,iir*hiliyırlaı,;a
|,ir iç}*v kazanahiiiıieı, Eüıa,Jeieyi öi,gütl*nı*y* y,ın*iınei,:, h.**ıdinaıyın
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k,ıııiteleriIin ıluçmaıının, içlev v* etkinlik hııan*alarının v* ka!ıiılaşıııa}ı-
İıEln YaııJPç ilın*z iink*şu!udur,

i]ıiıit d*ıgi, anıak ınüıad*leniı ,ırtak +rşütl*nı'ı*ıini h*,Jıilıy*n adırılaıia
bitiiktg ş*rç*i: hiı aılani taıanabi]ıı,, Euna kaışılık, şu aşaıııadı dah* on planı

çıhrtış giiıünüvıı, Eu nedınie ortak d*ışi giıişir*l*riniı,ı önçelih kazanrıaçı
bpk]en*biiiı, llerş*y,Jen iince bir iıgütl*nıı* aıaı1 Lliaıık çiııdüğünıüı ıi*ıginin, bu

içl*vini g*ı*iıtiği gibi yeıine geiirın*ıi iç in ııüı*de1* v* iiı,;üi,leırııe ılaniaıında
$nc* iyi bir uyuniu, şiderek iııı bit hiı}iği 5şrJiaıııa y,:iu rııııt,lak:a hulunrıalıdır,

Adırıiiarın ayni zğilıindü hulunduğuiıiuı bütün $ıçilt. v* çevııl*ıie biiiikiı atıiınaçı
En çıık teııih ettiğiııiu ynldur, flunun |üLlçullaıınln zLlılaniliaı1 için ılinıird*n
gelen hüiün çıbayı gösi*ııııek güıeviııizdiı,, Eugüıe ka,jarki girişiıııl*riiııiı bu

|,:tnu,la, ijrneliiklei v9 +nyargılaıın dı$ında e§iklafiıaı1 ,:inayan ı,:ıiukiaı
bulunduiunu şEıterdi, Bu ıizneliikl*ıi açındııffiak, önyarşılaıı kıısık up

ıt,ıiu!:janı açiııa! için çahalarıııırı süıdureıeğiz, punun!a biriikte ııitiş iariili
heiiııiz hit heiiıyiş için*,;iıetek haıeh*tsıı kalııaınıı,iüşünülemey*ceği için bu

i:ıınu,Jaki ,:1uııııuziuk}arıiıı şıride bııakıııış 6ıgüt vğ ş*vıeleıi* önıElikii
ilişitiieı* çirıteıııiz günderte giıeı*!:tiı, önr*iikii ıııiak ı,jııuiaıın atılııaıında
h*iiıleyiıi kıgtaıiaıdan biri ıiiık,:nıııu örgüt, v*va ç*vrel*rın dnğıudaı dogıuya
biıjih i:,:nusunıla §,enç Partigan i1* aynı n*tiiği payiaşııaıı olıııalıdıı, Antak

boyle |,ir tutııınla $nıelilcli bir adııtıı ypniliıinin iıl*ıneçi saalanabilii,

Eiı devıirıiıi gınçiik hareketi yaıılıta ş*klind* fııııııülı *ttiğiıiiz ikinıi t*ııei
ş[tev ,J*vriııti ıııürade!ede çençliğin ıeph*sini yaıaiıiai: an}aııına ge}neki.edir,
$avunııiadan ştl: ıaldıııl"a haıııl*nıııayı gündenine aiaıak v* dEvıiıı E*flarının
g*nçlik içindehi paıçat1 ıiieliği taşıyaıak devtirliıi gençlik hııekştini yaıaiııak
için *iiıiizd*ki t*ıı*1 *ıaç ieı:riııııi nelııııkıatiiü Eiriikierdir, Oeşriı,ı süreıinds v:
5LTnratlnda haİk iiıi,idarını trıııut,la?t,ııaıal: k,:ns*ylere ,Jıinüşne pılanıiye}ı
iaşlTaı üevıinııi D*mokı,aiık Eitlik}erin buçüı i,*ıı*} içl*vi tal,anda yeya

iıııııtkün.ı}an en üst,iüzeyde d*vrillıtil*ıin, d*vrin için ıııüıade}eye haııı nlaniaıın
ıücleıini hirlEçtirtektiı. Davriiliıi [)ptıııkratik $iılikleı ilk*ıe1 ıjarak
d*vieii nerıalaıiak içtıvın heıiıe:g acıktıı ve biılıkte haı*ket edebiiecek büiün-!," , -, , -

dpvıiiı,iilgri hiraıava ıei,irııavi aıiieciaı Antai: hura,la. "hiriiktg har*ket

EdşbİiEişi ğİ*cıiiı! ş*liİş-!rEşE1 EErEhliiiii lçtıışıı İ+*r:iışiıi *!ı:lihi*ı ı*
günül,iılik tıtalı eyleııı oianakları üz*ıin,je teı*ellen,Jirilebilirlıı, ne de bu

hiılikiEıde ygt aianlaıın h*ı k*nuda anlaşııalaıı, pr*gıaııılaııı,ltn bÜiİiüüyie

§ekı§ila§ı bekienşhiiiı, üünübiyiik ıyieı* *iaııakiarını d*şeılendiıuek için
ü*vriıiııi |iııııı_ıi;rat,ıh 0iıiil:ier şibi biı i;riütEei çsttrye çiııı*y* iht,iyaııııız Y,ıi,:,

Pr,_ıçıaııiatın örl,üşıı*ıini aıaEa!: iE* hıı iüılü -güçi*ti biıiışiiınıel:" çabaıını
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iııkanıııitşlııaıak biı,yaklaşım,-ıiuı,'Eirliktı harak*t *dşbi]sıeh ülanlar'',
uEun vad*ii p*ııp*ktifi*ıin,i*ki nüanılar ıe nluısa aiçui.i, 'g$rüiehiliı
g*l*ı*i:ir" benııı ş*y!*ri yıpııayı ıianlayanlaıdıı., ü*vıiıııi üsttıiıkratİ}: Eiriikl*r
güÇlerinİ biıieştiı*r*l,: şıt,ak hedef* yarııayi hıılan,jıı*ıaklaııııa inananlaı
aIaİlnda il:uıulaıakiıı,

ilevrişııi D*iıişkratik §iılikl*t, siyaıi ııüıade1* v*ııieyi, f aşiırııi yıkmayı, d*vlei,i
paıçaiaıiayı hedefl*yeıeki*ti için siyaıi t,it pt$,JIeıı teııelindE ıluşaıakiıı, Eu
siyaıi pıü§ıafiit özündp üeıınfuratih liaik $*vıirııinin pıüıJraıı,dır l [evıimıi
ilaı*ıl:ıŞlik Eiriikieı, lıitiel*ıi ııııf ın*ıad*j*çinin büi.üniıyle uyuıiiu biı hişi1n,Je
Oenı}:ıatik iialk $evriııüı hedgfine ba3lı biı ııüıad*lı haliın,Ja EylEı*e
5eçir*ı*kl*ı,Jir, §ulunduklaiı Liıiııde h*ı türlü düı*n kaışıi,ı ı*uha!efe'ıi
Şıgüti,:ti*k, kitieyı siyaıi |,iiinç i:aIan,lıırııak üevrimci ü*gırıkialik §ltlikieıin
iŞl*v kaıanaıağı alanı ,:1uştuınalttadır, üevıiınti üerıı*kıatik Biılii:ieı,
teİ,:*il*tin ekşnnüilü ve ıi,lasi *şeııl*nligiıi, f aşiıi ihli,laıı yı'ı:ınayı h*,lsf !ır,
EıııPtıyalİıııe kölelik zinıiıierinin parçalanııası içtn ıııüıade1* *deı, |iürt ulısu
üıgıindel:İ şıv*n baıi,:ı pılittkaiaıına kaışı çıkar ve iizgürlüi: sic,ganlai,ını
YÜkı*ltİı, §u hed*f!Eı y,:1şüıteıiıi ı.ıirıakla biılikte üevıiınıi ileniıhraiik
Eiıliklırin siyaıi pıırgraalnlnıı.ı ayrıntı!aı,ıdırılmaıı gças ıılaıak ülkE,_ı*nelin,Je
ıı-ıı:ut biı'güç nlaıak ııiaya çıktıklarında şeıç*kleştirii*bi]eııktiı, i*vıiııııi
D*mıkratik Eiılikleı kitlEnin çünd*min* iinı*dşn hazııianmış geleceg* ilişkin
"ayııniılı" bit Fıügrail ile deği1 5ı-ıf{ut nüıad*lg teııı*lind* cıkulmalıdır,
üsvıitıııi §giııkıat.ik Biılikl*ı hulunduklaıı hitiıtdg kitleyi çekpn, ı,-ıııut, *1ic
tutuluı yg halk ıı ıaııpıtisini kazaıaıa!: yü ınu müıad*l*nin iç ine çe!:*ıel:
çalışırıalıı,ı tiıçü+.iııt*k, hitiınin s*runlaııııa pı,ai.ii: ç+ıüııl*r üı*t,nıek,
f aıliyetlerini bitrinç düı*yini yüks*ltiıi t,şm*li*ıe şi,urinak ı,-.ırı]fl,ladıı, Eugün
iiı*j ı!arak gençliiı alaııın,J* bu lür çalışıı*iar,,-rkullaıda,ı* $ahal!aieı,je diııi-
faşiıt çevı*laı* ve p,:1iıe kaışı akiif tavır, buıjuva yıı değ*ıl*r1 yaI,Jılaı,vğ
ye.klaşıııiaı kaışısınde,j*vıiıtıi a}ternai,ifi geliştiırıı, |ıiile öıgüil*ıini
geıçtkt*n kitiest1 Şıgütleı haline getirııie vp devıimci hiı çizgiy* ç*klıı*
şık 1 iııde sıııut !ışrıiak ta,Jı t,

öıt]liklı devtııitil*ıin |,iıiik|e !ai!?ııa i:ınuıun,jıki bec*ıikıizlik}eıi
ııladaYk*n Üevıiııııİ §*ııııkratik ğİılikl*rin kıça bir ça!ıçıiayla kuıuiabiiııEl*ıi
şiilEğ!i şİ.ıÜL:ıiü§ıır, Çtştitıı tüış,jşişnin pıiansiy*! d*tt*kçileri ,j*

i:*ndiigıin,l*n h*i:jrnen !,ai,aılı va iula,ı,ii bir,Jeıınkıat tavti ç,ııieııuiynriar,
Eaşta çelen EııunlarıınıI,Jan biı,i düzen kaışıi1 p,jtanEiyEli sahip hit}*iar,l*!:i
deılıkrat ve d*vıirıci $zü ııtaya çıkaı,ıoıi:dıı, Eu *çıdan ıiı,lütlü d*vıiııııileıiı
ıuclü biılihte] i;,ıniı iinı cıkıc. ıüvEn veıiti ıikılpvici hiı ıııürad*la ıattı.-:-,'.rl,*....
nıt.ıvı l,ıvııılırı iinpr» ieian,vıı, 0şvı,ir,ıri üpi,ııi,nıtik Eiriihlpı. inpriç,inı,io;ıni<
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,j*ıııakıat yıixılaşın y*r alnıası ileri biı hedef ılata!: ıapt,anıbıiiı, ilıvıirıııi
üeıiıtkııtik §iılikleıin bu açıdan gerçek aniaııda hayaia geçnesi ıüıe alataktıı,
§gvi.irı;ıileı ,]üç i:aıan,jıklaıı ıüısra etl:il*vıbildiklgri hitle ç*niş}ıY*ıet:,
ıaflaıışıııı sıklaçaıak v8 ya,t'ıJlnia?*ıak'ızı, Eu ned*nle g*niş ha1!: kltleieıinin
,l*vıitııi ııüıadei*y* çı!:ilneıi ıüı*ıiniıı iik açaıııasın,ia,itiiitlü devıişııİl*ıin
hirii6i aılaiıına g*len üevıiıiti Elok ıanalııı Önenıde hiı içİ*v kazaııaca|,:t,ıı,

ilhıii* 6nı* ü*vrişııi §iok kuruluı aı,lından 0evıiniıi ieııı*kratik Eiıliİleıe
d$nüşüı ş*kliııde hiı ıianiıh ıiizktnuçu de.Jiidir, §evriıııi 0eşıo[:ıaiik Eit!ikler
biı g*r*kıiniı*,jiı ve han!i ııatİlıf,e kuıu!duhjaıı değii, neden oiuçtuıı;!duklaıı

b,irıe $ı plııa çı}:ı*al:t.;idır i

ll F*uıiııii kit,lel*r yapar, D*vıi|ilci ça1l?üıa için s,:n ntl,:lı

politi}:a dışını iii}ıııiş kiilelere pşlitilç tınt,ivasyon

i:aıanılıııp, kgnçji çıkarlaıınıiı h!linıiiıde haıeketı

q*çrıel*ıinin taglın$atldxr, Bu nıktada kitieyi kuıai:iıyaıai:

§ıgüi,ienıııe hiçiıılerinin yşfaiılıüıaE1, devıİrııcİ çıırşfiıanıR
day*nak nşhtaçıııı,:1uşlı;ıur,

İ]üevriiıııiü*ııııkıalikEiyiikieıpıat,ikleıiyleiktidat
altıınatifine diinüşııı*k, kitlıieıe devriıo peıspektifi

kızan,jırmak!a yüküııılüdür, Eu aıılaı*ıyla Devıiıtıi üeü!,:kıatik

Eiriiklcı,d*vıiıııitaieplerinveslltya}iİüıinkit.leye
te*ıik v* pıalik ılaıak +ğıeiildiii biıiıı ,ıkullaııdır,

İ) il*vri|lıri Denııi:raiiiq Eitlik}et giinlük prati!ı E,:ıunlaıdaı,

lekıaı ıanlaıabil*ı*l,: bir $zEavunııa g*ıekıinirtine kadar hgı

ıian,la iin* ç ı[*ıa!ı , yıi gi:ıt*ı*ı*lı: vg giıt*rdiği ylllda Pn

ön,ie yiiıüyııektir,

Eu saptaıiıaiaı ışığın,ia 0evıiııieı 0Eııthıatik Eiıiiiıleri ıoıııut o1anaklarla

ilarşı}aşiığııiızda ııutlaka gün,leııe getiıııalı, çeşiili biçinılır altında

ç*ıİelıi*şentl*rel ılk,len*ıısl*ıı,lirİi:teki* ıpıaıet,li ılmalıy,ıı,Eugün'günı*1

ıırrrtıi;, hiı,iııiipı çaFın,Ja v*,laha üsi düı*yieı,i* ıir,iüt leıııiiıileıını biıaıaYt

çç.riı*ı*ı, !iıiiııı ti },iFri§i_ !lriıt'ı*.*,;ia,jşiavi,;ükı*ltnıeyi hedef!*,u*ıı siraıi

piaifıııııiaı yaıai.ıtal: 
'va '[evrinıi Eiç!:u i,aban,Ja y* heı ,Jüıeyde iirı*eie

giıişııe!:tiı,

Biı!ik çşıunç ç*ıç*v*tin,le h*lirle,ii3iııiı iki !erıııi çiirevİn iÇiÇ* giıı*iŞli,]i d*
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üsvriııııi Eiık kevraıııını ön* çlhaıınaf,ürıa ,iayanak o}uştuııııakta,iıı, Eu içiç*
giımişlik üş nokla,la sapianabiliı ı

]} üevıilıiıi Dpııolııat,ik §iıiikleı perspekiif iıııiıi
beniıııetebil*r*ğiırıiı ve biı üevri.rıııi Elık çaıçev*s!n,ie
hiraıada t,ulun*ayı kı5a süııde geıçr!+ieştiıehi1*[EgiiıiiI
.ııgüller (iÇ§, 1t il$nT ü[$, öıgüt**1 varlığı taıı
şekiilenı,,ıeııiş kiııi dar gıupiaı vb, i TE|ii i1* ıynı tiyaıi
platfııiıda hulunan paıti yü $ıgütl*ıin ıiyaıi hai,tına.
bagiıdıı ve bunlaıla iek bir orgüt çatısı ali.ıı,Ja
iırgütl*nıipi:,ie gun,J*ıninıiıde,jiı,

i] üncak siyısi giiıüşlerdeki paıa1*11ik iek biı öıgüi çatııı
altında |,iı!*şm*k için yetıııen*kiediı, Y,:idaşça ilişhileıi
ç*lişiiriıi, ilk*li, kalııı bir eyleın |ıiıliği iir,]üüi*r
ııa5,nda biıiikte ınüıadele etııeyı ,jayanan geri diindürü!*ıntz
biı yakınlışma ıağlaını açlslildan uarlj*çilılı*ıdir, ğiriik
anıak g,-ııiut ıııiiıa,lele i.sıJıiinde hayatiyai kaıana|,iiiı,

ti ' iyasi v* oıgütsei biılik piatfüirrıunun 5ınıü,lar1 herıüz
b*ııak hin şekiide çizilıııeıııişiiı {$ınığin l{uıtulu,ı kökpnii
har*kıi.ieıin, hangi!eı,ınin, fiğ ölçüde ıiyaıi biılil:
peııp*t:tifiyl* ele alınabileıeği, çiizk*nuıu çizgiieıin
evıiıııj. giiıiiııüne alınlrse tam biı n*tlik1* şu an,Ja
belirl*n*meı}, Türkiy* ışlunda yı§un biı laıiış,fıa vş iç
|ı*ıaplaçma süirıekiedir, §u iç heıaplaşNa pıatik için,1*
biılik'ıe rıüıadele zeıııiı-ıine ıtuıduğu tah:dirde dşha veriııii ve
gelişt,iriıi biı nii.elik kazaııaıaktıı,

Eııiı]ar da g*ıtiıün* alııı,jığında birlik J,:iınuıunda $nünüzdahi günırl g,iı*v, diğeı
g*nÇiik $rgütleıi ilı aranıııdaki ilişkiyi,3eliştiırı*k, ilişl+iıtizin-bulunıiıadİçı
g*nÇlİk $rÇülleıi i}* gn kıEa laııianda ilişki ıağlanıal:, ü*vrirııi üenııieıati|:
üirlikleıin çekirdegi ılabileıek, ıiyaıi biılik ktnusunda da ıüı*çi
hııjın,jıi,ıhıi*ı*|,: ıiteIikie biı eyl*ııı birliiini hayata ;ışiıın*h, üevıinıi ğtroh
kavraıııını E,lilıtıtleşİ,lıfiıak *laııt. tlf taya ç ik ıy0I ,

lı-'l:İF:tl.,-j:t.. *lı:}tİL,!t\,1.,N/ş y,.l,|--_t_,./şş:İİ"| Vİi. Yı,-)::ia.|ı_. |3ı::l.tĞiİ

Yu|,:aııda da beliıtii§iıııiı gihi ırlak yas*1 ü*rgi çıkaıııa hedıfi, bu aıtaıa hiıııei
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edğıık adıınlaıın +n t1},atlna yııl*şıııiş duıuııd*dıı, üu anlaııidş hiı içiçs
geçiııiş1!lı E,ızkıınuEuduı, Eunun iam anianııyla bir ıluııiıuz}ı:k ıldugu da çiiyieneııieı,
üıııalı bu aııaıa yiin*liic yaklaşııılaıda f aı,hlıiıklar ı,+ıkınuıuduı,

fP l,li{'n* yılladı3ınız ııııktubunuıda yasa1 yayln1 ıitak çlkaı,fia öneıinıri ,je

yukarıda çizdiğiıııiı çEıçEyE işinde değ*r}en,Jirdik,

i]l: ılaıak i,ir nokt,anın aydın!alıIması gerei:iy,-ır, 0ıı yılı aşkın ıüren iliçki
bıyunıa, |,itli3in iki!i tıir şerçevenin dışına taşnısı vı bu arıiata yıinelih
adııııların atılna:ı ç*ıektiği çül'skli vurguianıııştıı, Ancak, hugüne degin yapıiaı
giiıüşmeleıin si,zlü ıiaıa!: gürdüıüiıt*Ei, !*Iıiı ııielinleı haline d$nüştüıüirııeııiç
tlııiaıı tüıiı bu s*ıun]aı,ın yeteıinte eçllananiıiln1 d,:ğuııiuştuı, Eundan b+yi*,
glini:,,jpki m,ıktıınlı hir'! ikt,ı hıı vönt,,ır,ı vpıini vı:, lı ıııoiin!ınıı hıııl,ıırkt,ıı

Piıii.,in jkili hiı tpıııeldı ıpıne!, 1eçpcpi,i çııı;nuna t*krar dönıııe|,. bu ı'şn,.ı.ta-- 5-,,

Tli:EP 14!( Pılitik Eürnsu'nun TEi{P {l('n* ç+nder,Ji9i niektupta ve yaıa1 yaylii!af,ja
L]ı,iaya ii,]ıan ç*rçeveıin dışına h*nüı ç,|,:11ıüaıılştır, Eu anlarııda veıiiniiş biı
taviı ş+ıkııusu degildiı, Akıine iiişkii*ı belli biı s*ış ıjnı* çıiinen nçhlada

dıııııakiıdıı,v* halın biı yıi önte',aıtıştı3ınıız ijn*ıilar yeıi biçiiıl*ii ile
l: ıı.-, ııı, z,le,,iı n

Eaıı öı*rıl*ıinize yin*iik,l*ieıi*ndiı,ıııel*riıııiıi çoçıut o1aylar tıınelinde
if 1lİ 1 ilh^vA n ı'l ı qa'l ı ııı

Pariil*ı afa51 ıı*kiup ailş-vEıişinde, Tl([P tarafıı,Jan TEi(P bir parti ıiarak
deği1, biı k,ııııüniçi !Iup nlarak değ*rlenditiinekiediı, üiıı* bu iiişhileı
ailtlndan bir ııiuıııuılui,:iuı, Heı ne kaday iine çürüien geıel:ç*l*ıin bazıları
L-',l 1t, L,- " J, L,n7,ıF v§vt ı,liiıı. hızı nıı,pkı:ı'l ıı TI{FP iıin,lp ıpıııliiiıtldii,llili, LdilrC ']dI Uts.,--. ,-,- _-:-, ---- ,-.-,.r---. -!-.' -- 5-r-'----. .

iııuı,i çıııeı* çüçlülüğün u* d*3*ıi*n,Jiıni*l*ıin fazlaıa a|ıartılıııasın,jadıı, Bii

değ*ıl*ndirıııe biıli.lin ol{,-ıııünist Pııti'de [1ğışi1, hu paıtinin ,le TKEP o1duğu

giııüşüy1* biıl*şinıe, 'hiılil:'Tl(EP'niı güçl*n,Jiriiııi*çind*n ibar*t,;öıüiüyoı, Eu

anianida birlik tşii. katılıııılı ve yeni bir kimlik alt,ında bütünleşııiekfen çı,k,
paılimiziı Ti{[P'nE kai,ı}ıııındaı ibaıet, 5iriilüyıı, §u ktnudaki i.avıı, 6, Pl*nun

kştaılıiıııı dt,3*1 bii uzaıtısıdıı, |(anıtiız[;, Ş;eliik}* bir!ik ,,t2 ,li4eı
g,=rtüiiE-i şiçicılı §eÇ*ii*n,Jiı,iln*ıine iliçkiı kaıaıiatın y*niden ,;iiıden

_reçiıilıt*ıi gei,*iıi*ı:ie,iii, Eu kiınudaki biı ptlitika d*ğişiicli.ji.niı, iıiıııüniıl
haı*kstin biıliğinin ıağ}anııaıı ve b*şta çeıeı k,:ıiıÜnİst hadı,ılaıın t,:parİannıası

eçlğin*an öneıı!i ılanaklaıı gündeııe gei.ireca,lin* inanıytıuz, Ancak haia haııtda
Tl{EP ı:ı TEliF dıiında halan kııııüıisi, taıli ve giuplaıa yöı*lik i.avıı, hirlik
çahaların,Ja bu iki parti dışıniiakiiıt* !:apalı bir biı}i!ı platfıı,nun,-ı,lündeıide
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t,ı;i,uynı, Eu nıklada sıruiflıeıı geıeiı*n 5ıjIu; '|(,ıniüniıt.i*rin |,irl iiiniıı
sağlannası, daha gııiş bir platforııda bitl*şilıı*ıi naşıi g*rç*kl*ş*ıek?" ,]!,iıyi.I,

ieğişik k,:rıijııiçt çevııi*rin Tl{[P'ne |,:atılııııyla ç*rçet:i*şeLıilşıık hir biıiik
platf *iıııu n* şiııi,ii, nğ de gel*ıekie ıılaçı ,;ijıünııüyıı, En azlı.dan 'nuıun heıhaıgi
ıiı iputu y,:k, !anırız, Tl(tP,liğ*ı kııııünışt paıti v* çet,ıei*r* vIneiik hak:ş
açı5lnda vp biıiik pıiili|ıasiıd; ıiddi değişikiikl*ı vapmadıgı süi*ıe biıi,le hiı
* jaçı!ıktaı bahıetııet: nüı,ıkun ,ieiii,Jiı, Aıı1 iin*n]içi bunu nıat,iğin -ıeri
duvaılarıı:a çaıpııa,lan !,ğ hazı adııılaıın alı!p;şgında !eç Lailıadan baçaıiı;ık
-__-l.]-._-

Tüı,ı bun!arıı ışı.lın,ia; ıaıtii*ı düıeyiıd* s,]üui adınlar ai,ılnıadığı, TiiEP bu

p*iitihasında ıtraı pltiği ve l3 ttART fi},i§,Je bu pıiitil:ayı beniııı-cedi.;i sürece,
g*ııçlii: iiı*iişd* ön*nli adıııılüıın atı!ıııaıı ıııünıl:un g+rünıiıüyıır, §u lavııııız
biı]ikt+n kaçnaki,an çtl:, boy]esi t,iı piaifırın,ja 1eı,çıklaş*ce!,, biıiiğin kııa
ıa,J*lİ ,,:1aialı +nç*rÜsü ,-ıİaıak delıılen,iitılııieİidir, Eu tıakış;çı6ıı,il sahiı
iiı,]ütleıin birliği, şiııdilih kıydıyia da tisa üçünıü, döıdıiniü gıupiaıa tapaiı
-hiı nitelil. taç-,ınat:ta,iır, Euna kıışın; höyl*si bıi bAl.ı§ içıiıilı ıe,ldadpı,
ıiuiadei* anlayışiaıl hiıbiıin*,/ahln ıEvr*ieiiı ıılak plat,f*rı*unu:auuıanlaııı,i
ıiuşi,.,ıiaıağı L,iı]ik,iainıa j] |1ART 6i{O'ııe aiık t,iı niteiık laşıyaıaktıı, Ein!ik
E1,1İununa |,akışta bu aşıdaı ön*ı*li bir faıkiıiıh,:,.iz* çalp,y,-1i,

Bıiıe; başta i6i ılrıak iir*r*, iki ,iışüt,iışınd* kalaı i:,-ıiıünist iiı,;ütl*ı var,jıt
vt bun!aı da ,!iriik ç*ıç*v*sınd* ç+ıuşıieier yüıüiüiebiieıek, ha+,ta çnmut a,Jııılar
aiılabii*c*h ğııüi}*ıdiı Eiz hirliii 1i !!ART Gl{E ije §P aı.a5ıı,Jaki bıı-'i.,.-'-..|--'.-:.

hiı'l iklcn ıık kımiinjşi. flır;lı,1 ltı,i n hinli.iı ı]ırık,iıienlın,lirir,ınıi: Yıni hiı 12. !-,,ı --'

l'lAf i GtiE'vı bıılik nlaif ,:ı,ıtuı:da hiziınlp biıi ikt* veı,alabilı|pl. i.ek !,ııiıjııigi
i;ııüt ııl;rak ıijııı,jv.ııur Anıa!: hazı kıınüıi;l ,]ğnılii: iiııütieı,i kendiieıini b,;..,-.-.....'.!,'.'-l.'-.'l.

platfırtda ysraiabil*ıek,-iüzeyde,lüııııey*biliri*ı v*ya hıııa kalılıııayabilirl*ı, bu

n,_ıl: tadı sed*ı:* iki $ııiitten ibaı*i i:iı biıiik vukeı,da b*liıiti.]iıııiz kaogav,tı,, ,,l-,

vü daha geniş peııp*ktifli !iı kaıakieı taşı,iığı süteı* oiuniıııı tıiı, ı,jı.ıi
ıiıiayarakt.ır, tıı anlanı,la haıaia ıııiıilnie-<i ıeıEkii,iir Ei: hiılik s,ııunuıa"''a-'_' 5-1
ıi!ıiilı.,ıı.i.ı vıt,ıı.qiı innijt,]*ıin niın'l *n,Jiı,ilıııııi ı]ıırk h;ilı,,unrıi: Yııkır,lı' " t "r_'_-'
h,r]işt_i1,,li;i ıihi cıi.ıııı iü,rııijnict, ışnıli;,in hip]ş<,i k iirniiiijni] vrnat.rııık vp hiiu'l ,ıış-.-!-l...i...'.-f.'.....-İ.',.''-...,..l-,-"..-.'.--.i.-.-
-___!:-j_ __ --_:- t,_-j-.]-- _-_l_-_L:l.,_l.ı:_,!9lll: lIi!li Pil ilplilq İP!ıniIllg lPq!lilF,i,lillP*1, 1l,,-"İ-,5'"

§ııınlib iiı.*ijt.],ırinin l:nnıiinicl h:i, li;i ilı Jcvriıııi nonr'l ik h]nr]ıınıin,hı, iıi
"f&ıl:iı" ülşunun L,iı tuiulııı*çı 5üıununa g*linıe, yu!,:aııda biılik polit,i!;aıııın
g*ııçlik ıizıiindeki yangliııaılna ilişkin yalılanlat i1* l{nııünist,'iıı i4ayıs }98!

)^ 
' 

--,:,-:-' !__:- L]-t:-]-- L-!. - _, !_.- ,._- -l_:-il.__ _' -J - _f_
l]vlçllİIil *ill$!1ll1tr. ltl'lıl llrl'ilnl}IH l,t*1'-illl1J1 Uiil!1l.tll UlJl llll/lilllJİtP tl1llltlf,lılll*

|"' a'''
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_hu ii:i ılçuıun i!y}* ıanıidığı |ıada,r f aıl:!ı iılıııadıl1 n|!*ya çıkıııal:ta,lır, §u 5ıııun

ıİa laıiışılıua51 !9ığİü:eı t,iı *i,;ıı tlaral: |,:atşı"ıtııa çıknai,:tadıı,

{::i ı:r{ 
,.i" 

a.ş }l Yil,i.;l/.\t-... YiiY:' t\l l*ı]; 'l " Ç: ]: lı:/.şR|Yllş}..] 1,1:[ ,i,

TtitF il}i Fıl it ik Eür,ııu iaıaf ından TEHP i'll{'nı y*i 1anan ıte!:iuptı yaıai yayın

!:ııi;ıun,la ş,ıt1* dtiıiyııdul ", , , i1l: ıdıııı, hgı a!anda *yl*ıı birliği ıağlaııak

ııiııuçt,uı, !ı* biı h-oııü: iıııi çlarai: tıunu 4*tç*ki*ştiıehilmiş ,iegİliz, Eıı duıuıııda

ntşiİtte yayın faaliy*li (vaışlan yay,.nieı,ıı,1 hirieşi!,: yayın haiini Çetiıilııııii
çii.ıi iııi v* ,jıha h!ı ii*tİ adıııı ataFıİiıieniz ıııüiııtÜn d*çiidiı, ÖiıÜııuıde duıaıl

*şı*ç; tyıeşı biıii$i iallşııiaiarıii1 hqr aiana yay,ııa vp d*ıinleşiiıiIı*diı," §Şıada

İiııiıya ıta verip, ç*nçlik +tgüiieıi ara5lfida da biiyleçi adırıların ıt.ılııiaÇı

t*klif ı,Jilitiş, antai: hu l:ıını,ıda |*l: ıı.ııı}ut adııü biı'ıiriııda aiılıLilııiişİ,iı, Eulün

L,u a,lıııia kay,lşdii*n aşaılia i.aıtışttıata açıktıi, Eunun dıÇındı gel*n t,e'ı: ,-ııt,ak

çallttiş $neıiıi larıİııııııılaıı şiyiıl işçilnı,i aıaçııdaki çğiışüai*ıın $üE i}e

ıırıılıe yüıiilüiııı*ıi ıiıııuşiuı, Uar,_ıian yaıa1 ,l*tn*k},*!:İ çaİlŞüıiaİaı'ln ne dl.jıul,]ija

iıj,ii;iu iaiaflnlzia da ııalui,ııd,.ıı,".,,,,,": hitlil:iı çıkatnia ç;!i "ii*ıi" Li,
adıııi *lılaıııza y,:1açaiak,jEr*ıe,js öı*ıiii biı idıitıı,.oyi.erii bir!iği tüı*ıiniı',

1*nçlik iizşiiıı,l* hayaia ştçrı*diği de ııladadıı, \'açai yayını biılikt,* çıkaııaa
İrı,irinir bıı açıdan ha!:ı}dığıı,ıda part.i iavıının dı,9ıila çıkınıiı ınlaııılna _çeiiYıı,
Yüİ *ğğt tu anlaıır ge}ıııİy,:ııa, L1 :aı}*]1 iarl: 1ı İ,ir,İururı *ri,aya ÇıkıYnr, Y;İı
y*ıa.biiıı*h !:a,jro ihti,ıaıını gid*ıiı* ve ,v*ttıli ,1;.1ıi.ıilıı raıla$*ya yiin*iik

!:aıiçıiaıiı haıık*l ıüildiği anlaiılnlı,1 çıl.:arliıiüaixna ytlıçaıaki.ıı, Eu duıuırı Paıti
iıvıı da çi;:iınün* *1ın,İırlııda, t*k biı anlaııa gılıııekie,iiıj ",,,,,,,,"iı,l
d*çıtskienııeıi vı çüçlendiıilııeti,,, liitekiıi, ill( t*ııııilıiieıiııin g,irüş**ieıind*,

ıöılü şlaıal:, hu ihi,iyaçtan deiişile ıanan}aıda bahıedilıtiştit, flnıa.k şLinu

açık!ıkia ifad* *t,ııel: isteriz hi, iİ ilART üli§'niı ",,,,,,,,"i bitli'ıte çlkarıiıa
,:n-*ıiıiııin saji yukatıda ıfad* *dilen nedEıieı* deyanııiadli,na inanıYoıuı,

lişiııı:ı;ıa ana ıİ,!:en bu i:ayg:iaı d*gildiı, ilıtajı hiı yasai çançiik dergı:ini

ç1l:aı111anıı, l,:,_ııııijıiıi gtııçli;in .ırgiitı*i biıiiğini ıluşiuıııiaya y,ineiik iinsnıli bİı

adııı ,ıldıığı;nu hsı iki tııaf la kıbu1 *tınektedii,

Yaıal yayın !:şnusundahi aiıntıyı türdüre!iıı; "lİevtut yayrıi&ıln dışında, |,aşl,:a

devı:ııııi giıçl*ıin d* l:atıiıııııyla biılihte,ıriah yayın çıkaıüı p*ı'ıPe'ıtifiııiı
T1Itjıi Ti :i::ıi* ı* 1.iiıı=ııin,ı,1 iij|i:ıjüİai-li, 'İavna.rtızl ç*reİı*n ş*y bu İ:ı''ınudl

Lirlihtş,iavıatıiai: v*,iiğeı,ievıiriiıi gü1 ieıı ü* çıkeiei,. ıjr -ın tinı,e(abç) ıttar:
yayln çıLarııla faaliyeIiı,ie ııı,lılı ,lavyaıııak üiııialıdır," Eu k,.ınu,Ja biı, GP

,ılırak ayı,ıı düşüıı*yi FğVlaşıyiııuı va bu konuda ı5raııı davıaııy,ııur, Eu yijndtki

t*|,:iifl*riıııiz anlayana,Jıçıııır hiı, t,epkiyi* niuıuçuı yaIüli.lanfüılş 'lp iJ, il*nuıı
haıaıiarı (ki |,u tarariaııı L,iziıriiş iiişkıye ç*çıieden +nt* +lındığı Eüı*k] i
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vtjFı,ttı'] ınaFık) ı+i.ıkıı nlııık nİİıtpı.İlıııİct,İı. []nt:h ,{ıvrınrııı vtvıı1 tıkifrrı;I,,! ,,,

iinıriltıinin ıeddedilffı*Einin §efekç*lEıi halen biziııı açıriılIdaı be!irçiıdiı,
Eeili lı*nulaı,,la|*:i faıklılıkların g*ı*kşp ülaıik çnsterilıtssi he!ii bir haklılıL:
FaT1 taş,ıa,ia, hu tüı faıklı yai:laşıııılaıın tii.ak ııüııdelt sürecinde çıtıdan
Lrlk:hi'l ırıii hilinr* ptiqnııli,liı, l'}iiııvı,lıuninıri hrııkıt,iı,ıin vı!ın ncıüliicin,Jp

biınun ijinel: 1ıi,i var,lıı, ?E ii]|s!.ğnnıyi bel:ieffiakt"*,l;t,

T['iF'nin uıeı'! vtv,n ı,'*iııicıındaki nşncnıki.,i f i niiıın,i, ı,lilıııc,i n* keı<,ı|^l.,',,.,l.,,!

dışınııdaki deşıiııci şüçleıi d*gerl*ndirııı*,i*ki yıkiaşı,üiaıa i.aftı hiı bağlıiık
çŞıkınugudur, Eirlik platf ,ırııuıda i,*talabileıe|i te!i ,]ü! ıiarak 6P'ı ,1öı,üp,

iııır$ı:ılrlıil,ıri hiıvlgsİ hin nlıt.fınmıın ı,Jıqınılı iıit.ışak t,avrıiıın ınıh'I ıırırqı qıi,le;i

t,eıııel]eıe ,Ja,vanııa,Jzğı ı|jfğiE, ayakiaı, y*fe baıııayan hiı pnliiika ülaıak
lllili*l.tl' \tİ vP l j, l'lHn! rİhn tı111lllll t11ll lHİ vP ıli/llİ il'J liP!f tslPl'l ılP lill'ı !*

' _"- __İ-"_' -' 1'"

Diatf L]ıtııuna kalr,ia ııİbİ l,İt kavnıııız vardıı. 9orkonuçu vaDl]aıln nita!İkleri
nöııı,l, pıli 1,Ji;i ciiıııp i l iıLilın,lı ııarı,ı kıv,,Jpdi 1ıııpz

ürtek dıışi çıkaııia Fefıp*l:tifitı)iı ve §*Etiik blı4unu,-ılu?turi*a hedeliıliı,,:ıiai+
ıiüü,ıiııştuırııa çaba}ei1$11,jan hağıtııız de9ildir, Akçing bu p,:1iti!:arııızıı hirer
hiılilnlpvşni ,Jıını.ıııııın,Jıı,i,r li HAET fil{P vg tiF d,qındı kıiın hııtı A{]i nlııırk

üıate, ya!:ın iiı,]ütl*ıin briyi*çi hiı plalfoııtda yeralıııııyaıık kıı.,ıunda nlııaiaıı ı*
ııtak derıinin crkı§ıiıı ert*lEıiEvi, ne d* hu e ıvipienı viınılıi,: ıılilil:aııııııl-"-r-,,- -,,----,-/-l

i,şnkıi,ıı,pvi n*t.iı,iı, Tııı t,şı,<iıı nıt.ılı Jınıinin n,kır,,lnııq, i'iı,l ııııirı,ie hıını' J- ", -, ı

h:ı,ı, iinniii.ipıiıı nıi.ek ııhıqrvlı hıvıiı nınirilriııli,liı. F}ıı di,iıı, iiı,niıt.loıiıı--,'.,...ş.'..
,lışiannıaEı anla§ülna ,;rlftekttn çük, t,aIi ıdınlarııı etılnaşını heiiıEiz biı laıih*
eı+}Ei*ııeııek anla$ilna Erlfııek tediı,,

Eu ıeiıevede: ",,...'i avnı a,l eIiın,ja şı|ak cıkaırıa tEhlıfı it |tAftT f(B'nin
pıBpa,Jandaılnı d*gtekieıiek anlanına g*lıuekt*diı, YaEa1 deıginin devıiıtıi
kaıiuıvundaki ıüıün,Jsn ıı-lh çEııholik anIaı*ı +n*nı]ıdir t,lazır}ınııat.. ineıil*ı, :-,-"--"
,lıhiınıçvnnıın inıı.;i,i ı,ıı ılııı.çı nlcıın hıı hiı hiniik niıi.fırııı-ın,iaıı nnlı hi,,.t -" -''

[:atılna anlepılna ieleırktiı,, 0ıtaii çıkafaa i*klifi, biııt, hataiı biılik
ın] ıv, q,nrı1 hıı ı]ın,Jrki l,,ızehij,ıii,Jijn

Yayının isrıii d*iişııelidir, çünkü bu delişimin devriıiıi i:aııutıyuna yiı*lik yeni
.liı 3;ı jç.i;..:ı iıi,,i,=ıi ıiııı:_ı iEi5iıı,ia-il zıııiniudıüı . ?ı,_i|ıJ|ı iııüll*rd*n hirİnİn
faaiiy*lin* deçl*k çıtilrııe§inin ötErin,l*; ytni biı kirııiiğin, çekiıt iııerk*ziniı
-1,._l.._..ı_-_ f _

Eunu n*i hiı biçirııdı ifadg elııek iıttıizl üF,_ııtak,ieıçi çıiıaııifliatlna ia[?1
de.Jildiı, §F',,,,"iiı birlikte çıhatılııııını yuka,ılda helirt,ilgn nedğn1*|i*
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kaışı,lır, 0rt*k ,İerginiı çlkaııinaıı, birliğe gid*n yıida şİııd!lil,: önplana

çıktığı İçin iincelikli şiaı,ak hayata geçiriirıelidiı, Anıah, bu ırtak deıginin

İiçüniüi*ıt, ,l,:ıdüııcülnre açık,-ıldugu ilk sayııından itibareıı yayinlenaiık iJii

,ieklaıaıyonla açıkianrıalıdıı, Eu eçı|:1ığı heliıçiı biı ıüretin EOnraiına

eıtpi*ııek, ıüı*i:li tl*şiirditiıtiı birlik anlayışının biı ifa,jeEi,jiı, !ıtal: deıgi

yainıı, buna ha:ır ııl,Juğuıu ifade *den 1l İIART ül{E ijı,Je çıkarıiabiiir, yeıi ve

,Jaha geiıiş t,ii piaif ,ırııı o1ı;şlu.;unda otaya ağıılığını i:,-ıYşbilir, k*Yniaiı,:İır, Al,;li

duruııda, geçrıiişin ıluııısuzlu!:1aıı dEvaııi g,leıgkliı,

§iiylııi biı,Juıuııı,ja, ]3 ltART GliB'nin L*ndini ülu?$aı! ıtuhte*e1 piaifnııılaıın

dışında iaıif at,neıi 1i,Jeı*i.: dıçlaıııııasını dtÇıiıaıak ys bİıi teııihlerifıiİıi
yeni,l*n g;jzd*n g*ç iınıaye z,rılayataktıü,

i*ı*!: ı+zji; laItı5aaial, geı'el:ı* Taİliail ıuektuhun ı'tıiın'la !.:çııüıi:i şeıçii'_ıin
biıliği,ıi !ailaiia kşışsun,jı g$rüş f aı,klılılıııız vaıdıı, Eu aiaıi:zdaki

f şrklİi,!:1gıın *n +neııiilııin,Jeı biıi,liı, üP'ın l,u kınu,ja p,-ılİt,İ!,:alalı

iğril?11iaya ıçı!,:tıı ve dıgıulaıa d,ığru bir t*ııı*ld* t,art,ıŞılaıaİı ulaÇıİaca9ı

liiinİiy1* haıekel p,jiyıruı, l(ıııiüniıt,;ençlİiin bİıliğini ğaFianaya y[nelik

olaıak orta,ia koyduğuııuz "B*vıiııııi üençiik Hl,ıgu'iinıııııiiz hanÜı laııı anİaınıYia

ici dti,jurulnıaıTıı5 biı on*ıi,lir, Anıal,: tıııe1 çerçeveıi b*ilidiıl

Faık 1ı öışütıei yaprlai,a yğ g*ienei:lar* ıahip ,-ılnai,:la

l,iıliktı; !latksizın-Leniniznıe, devriııı, ıtütadıl*ye,

iirçütlenııı ıLlıı.inlaııni bakışiaıı aIa5ında il*ıi düıey,ie

pareiıllik buiunan va iiı,]ütiü ııüıade!*yi aynı §iyaıi ,/apı

için,J* ıüı,iüı,[ıeaelEıi içiı bir şaıpı[ı ned*ıı göıEıedigıııiz

örgütler i 
;

ıj t(ııııüniEt gınçlik hareketiniı *nıl,:çi şeıçlil: içinde köi,:

--!.,--!dIlllctsı,

b} $u aııaçla çeçnişteki vü günüınüzdeki d*çriniıi ş*nçlik
*ıgül,iıı ini niı*1 vü nits1 giaıak aşan bir ,irgüiIülük
..--_t.,-
} d l,d ljlll c l

ı i Eiııjuva devl*tin Fa|çalanilaıinüa pınlet,aıya

,Jihlatiiıiüiünün vaışeçi}mezligi ve devıitııci çiddetin
T,iık iye',ia ııüc*deie için on*ininin lüavf an§ıaE1,

.,J] İ.üıi ulııgunıın !uıluluç ııüıade}psiniıı biıl*şik İ,:ara!ı:t*ıi
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yp kendi kadeıini tayin hakkı,

ei Yaıai-yaıa,lışı tüıı ı.ıiiıade!e alaniaıının ku!.1anıiıııaıı,

f ] il*şııkrati!,: ııerke:iyetç i biı ıavaş +rgülü ı-ılu;t,urna,

ç } Tüıh iye' d*,l*ınıl: ıaE i ııüı adelEsiıi sllsya i iItıü persp*k l i f in*

ıahip biı demı-ıkıatik haik devıiııi h*,jefint |,a3lana,

h} ilünya kııııünist haı*lı*t,iiıiı s,ııunla,ı,ına l:endi

_cıı.unlai ı$ıia ıahip ç iktıgııııı?,]ibi sahip ç ıkıtı* ıı* ılatkıİıi-
ianiniıl il!t*!*re hağlı o1atak ıl*ştiıtıe,

i } Eiıt,*ina;y,-ınalizıı hayıagını hep yül,:sı!:te lulııia,

i'ı Dünva ,jevriııııi hareketinin kazannıış oi,Juğu en ileii ;,!evzi

ı jaı Düıi;i iııy;i iıi ii_qiııii 'ni ımpııyai izııin vE

buıjııvaıinin ideılıjik sai,lıııiarına kaıiı Eavunüal

t*ııelin,je hir aıaya,]EtiIın*yi he,iefliynruı, Eu i!!:el*ıi bınimtey*n gınçlik

iiı,jüt,lıri ile,Jaha ıtırıut v* kalııı a,Jınları atmanın yıin|-eııtııini de ııiaYa
iı,ıyu,l.ııuı, Ayııta yukatıda ıır'aianan ilk*iErin geniç t,iı billik Piatfı;''ılfilıjllüi
,_ıluşt,uıuiııası iç!n y*'ı*rinıe esnşl: ve ayııdadiıi,ıl,Juluna inanıy*ıuz,

Tiııı b,iıılarırı 1şlğlnda; gençlik _hlığı;iıeıirııizin be!li bir teçı*1* ıtuı,Ju3unı,l

ıahılça id,iia gd*|,iliıiı, iu yöndeki iinsıi|üıiz k*çiıiİkle ktıtüniıi gençliğin

birliğ! çaİ,aiarıııı,inüne g*çiıilııİş degil,Jiı, a!,:tin* bıı anaca yönelik daha

iieıi .ış l:apıayııı bir adlf,ia tekahii1 *tıııekte,Jir, Sah; İl*ri a,Jııılar bı;

ıılitikanıı g*niş çevıeiııi l:apaıayaıal: şekiid* yay!tnlaşııiaılyia

çeıçıkleçeıe!:liı,, hiı E1$|aıia yaıai,aıaktıı, i(ııııiüniıt sııuııluluğıınıuı bunıi

!ırektitııeiıt*,Jiı, Eu g,ııevi t,iılikt.. başaııııak baçlııa ııılak hedef iiıiz,ıiııalıdıı,

i,ınuç ,.ıiaia!:, ıılak yasai çançlik deıçiıi çlkarrııa yi;nünd*!,:i tneriniıin {A)

ıia,ld*ıi (a,lnı a,i aliın,la çihai,ııa) dışındaiı.i tüıı nıad,jElpıini katui e,JiY,-ııuı,

İı.ti i*ı ı l ılttçi,une ,$ğn.ği ii: i*} !iIaaT.:i,üi ige +ı,rak TşEi kuıulu taıaf ın,Jan

haz,*ianiiıaırnı iiıeıiyşııı:, Yıyın nılitikaıına iiişi.:iı '!ari!ş$aiar y* t,ei,:nik

a,,,ı),ıntıiar biı üst aşaftaTa t*kabüi et,liçinden şu andı günd*ııı* alınfüatı g*r*l,:ıiı

ç;$ıühüyıı, 3u ii*nçiaı,Jaıi ç[rü*l*ı gonıaisı aşallleliıila ayrlnilişndllılaıakt,ır,

Çiııi,Ji taıiıçıiııa_ıı geı*i:aı !.,* iivaF b*hi*yeş sırulaıdaiı baıılaıı şuniaidıı ı
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] ] Fattileı araçı btılik g*rçekl*şııııden, gençli!,: oışütleıi
aıaıında bitlışik bir l(oııünisi. üençlik öıgütü *iuşturulııiısı
nüıııkün p:udüı? ffür,ıi,:ünı* naıı l?

?) Etl}i biı aşıııaya şelıııiş iıian hirlik çalışıiııiı.ııılııza yeni

ç*vrel*ıi de kaiıiıaııın ytliarı neleıdir? Eu l:nnudaki

Eneıil*ıiıııir n*leı o1nalıdıı?

ii iıtak biş piaifşrııda ideolıjih ayııiıhların {nplana

ç 1kaııl[ıaıııa51 nasıl,ı!aıaktıt?

4.1 frLa'ı. yaıai hiı dergiıin iaha geniş hiı plat,f ıııııu
kapııyaıak biçiıııde çıkıııiabilrııeıi için hangi adınlaı
atılııalı,JııT §u çeılevede çıkaıak bir g*nçli!ı yı!ıfiı!lıIı
yayın Füiitİİai5ı niğı1 rlııaiıdııİ

Vıl,,lıqlar, ,

6*ıek §ıçütl*riniıiıı t'll('leıine, çeıekıe tek i.*k ırıilitanlarına düşen gorev,

|,;ımüniçt, şençiiğin doğıu biı leıııeide biıii.]inin ıağlaııııatının ŞnÜn,jaki yğf yğş

p*ııpektifsiılik{.ın, ,iat ç,ııüşlü!üki.eıı, ö:nellikierden, Enyatşıiaıdan

l:aynaklaıan *ngelieıin tümünü yer1* biı edip zahni*tli d* ılEa hirlik tüıeıini
taııarııiaııahtış, Eu afiaıa yönılik ,.ılaıak !ıet iki iataf da ineİyaiif 1i ııp

ıııidahaieıi ıiııııi;, heı düzeyd* iiişkil*ri ,1eiiştirııek, biılik piatf ıııiunu

ıluştuturkeı çiıii*n ç*tçevede taıtışııüalaı1 çüıık!i güı,lııııde tutııak vı bu kınu,Ja

ıııiayııı tlıtak ıtlıundadlt, İahip ülduiurüilz kşttüniıi. değeı}eı biılEri buna

ı,:ıluyııı, Taıihiıtiiıe karşı ELlf uınlultjguf,üuuu yeıiıe g*t,iıip, "taıih* !ğçıüe'|

!:tnuçunda çtrııui adııılar ei,nal!ytz, Tatih biıd,en bunu b*kliyıı, Yazışnıalaııınızı

sürdüııt*k,lilegiyi* y*l,iaşça ıelaıı}ar,

$;ııqtn< ]Qi9

üE§ç PnfiTlıA|l
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