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,*ff;rurr,ıĞo,ıı.r,ııı üıı,ı I z Do NEM 3Ol§Ev IKI.,EşME !o NBI iıi n l sırranru r zDL LIB

T.Dtr]E],r]GE YER YoK! . .

,,19nltği 1ğ,16ıl grinden|, §özodiliİko4 iki tenol yönolin tosbit cdil ir.3unlardan
hil.iJloisiry._j,]ilgi ö4ocsi döncnin doğru bir ta}ı].ilini yapanryonilgiyi haz]-rlayan
l.,llcl]lıri tcsbit .,dcn vc harckoti hata vc zaaflaıından kuıtarnaya, bunların üstüno

!|l]]:il.i.,aJ/a g.rf ri,ran ry3ı1ilgiyi gclcooktcki zaforlcrin hazırlayıcığlrbiİ ÇlklŞ nokta-
ı:. b,,ıliı; 3ctirıcyo yönclon ana oği linıliı. Acl:.41 koynak gcrckirs c, harckctl orin
].]o l,;. ],;V i{!]ışilESI cğil iıidir. Diğ,ıi iso harckctfor, örgüt lcı olarak sağa san'ııılna vo-
j:,, lj1.,_].f .:rüca(]]afo§inÇ katklsr_ baJcın:.ndan aynı sonuçlar]. vcltıok üzcro rkitlolofdon
l,ı_,;ıulr, -t cplr.r :s,ıl 3clişrıcn j_n nosno1 yasalırını görrıcyon, tcröro taplnanrkOndi irado-
ıi,ıi ,,.li j;ı,-ıi,r tLk b.].irlcyicisi sanan cğil iirlcrdir. Diğcr yandan harckotlorin
j.,:i,: ..,::i i,ı.;J,j]-ar aç]-s].nd.an yılgınlık,clönckli.k,goıilonc,nücadolcnin dr.şl4a, düşno
":;i.Li:1;,riı':'ir.

.,-. i ı.,--ı ı;çtilii.ıiz ılönon ülkcniz dovrinoi harokoti açısından bir ycnilgi dönc-
.i..ir..],i., bu ıit:liğiylc yCni].gi döacıılcrinin özclliklc,rinin gÖzlonnosi açlExndan

l) ]r j- ,iJ.].İatuar ıit.li]:indodir.
l"1ti.,l ]:,vTi: ]c i,,1,|]okfat örgüt]onnolorin fii].i tabanı daralnt şt r_f. BÜtÜn Öfgİitlor

l'.t :;lı].,t t.].rörüİü,T yot;ttiği vöya tutukfanan, hükiin giycnrölon kadroları dcği1,
',l: j,ı].,tJr] Jİi,] ]1Ş11(-]a. J.a bir böli,in kad.rolarını yitifni?tif .Hor Öİ.elitton baz]. koÜ
,',ıl'ırılıj.11,ıcli bir karar Ia ııücaclclcnin dı-şına ç ıkllış, kc ndil crino daha |lgüvonli|ı
:'ı ':i.ı,:..i lıir y:ı,iaıı ku::i.ianın pclina düşııüslorrya da goçnişto o1duğu gibi, öıgÜt Ça-
,i1 . i,]1r]., iü|r]ük h3y,}t içindoki payı azaldığr içinrbunu clisiplinin do azaldığı
. i. i-,:i:.'* iritt]3 !l-:,r;k ığır ığrrrsürcç içinde ofnaları gcrckcn yaıana biÇininin dl-
ı ı,i ill]::ır:ık, '|l ir g.:rilc;ı,yi,ycr ycr dc çüıüncyi yaşanrşlardır
" ' :i y ı:i-ı:-.i:jr1,1].|,l özlJ}]-iklorini abartarak, buı ları go ncll eiı t irarok vo ıEidofok

cjrl]t .].l, jl.,f ]_. ,;1cr ha}i,ıo ,3C-tircrokrhat a vo zaafl.arını bazen örgütünrbazan koŞu1-
1:rı'ırbrzı,,ı "-|,]. ı1,]:.f:.n vcye uluslararas:. harokot in, gono bazan '|toorininlr üzorin-
.r,a :ıç 1]rlay3,fak ltıçı1 yollarınıa taşlarını dö;cncyo koyulndş lardır.

Y;,ıi1,3i :15ı-ıı:ı:ıl-ıi nin bu yanı gono] olarak bilinnoklc bifliktcrbcı: harckot vo
]i..r d.ij ı;:ı bu tür oğili,.,ılcrc kaı|,:1 goncJ. cioğıuları tckrarJ.ayafak, bi l i nC n teoiik
t.ıbitl.rj- cğitiı konusu haliıc gotiİcrck nücadclo otnoni1 yao1 6ıra vo Çoğu za-
. 'l,,,ı ]ılı,ıcr,ı l i]ıha rla çok ko,ıOi d.,4oyloriıdon kond.i dors].orini çrkararak, bun ları
|-,lili.ı;;1 tı]ıc1j.1irl t:::o]1ori üzcrino oturtafak yoğun bir nücadolcyi yürlitDek ZO-
fu ] ],ı..'|ır,Böyl; bir :rücaclcl;nin ilk kolrufu da örgütün ana oğilin olaraklYcnllğ
ı'.tlıç,illuri ıi; clil]cr ına yönclini ig i ndc, Bolç oviklcşno yönolini içindo bulunnasıd.ı3.

-ılu l]1k1]:,,:l.],ı] ;cç;ıiı.ıtoki hiçbj-r bnlayıçrnı d.oğiştirncyo bilo yö nolnoks izi n, salt
l:-,ıil.i,ı; y,Jni b].z1 ctikotlcr y3p1ş t lfa,rak, d iinoklafd o,ı, nücadole kaçkınlaıınd.anrkor-
]i:tkl:İra] 1 s,j2gğr.Jnrbijylccc biı yan.lan örgüt i.çindo |tliboralizn'li tonc} anlayış ya-
1ıırkç,,ı ır,iğor yıınd.an toorik rıirasın ozbgrd.on okwucuları haline go].6n öfgütlorrne
i::,ı:-',i-]-ı;ri,-ı; y:.pı;,ı t:_rd:-klar]- yoni otikotleria içini do ldurabil irler, no do nücade-
1. r:ttiklcri,ıi söylıCikleri yılgınlıkla baga çıknak şöyle dııısun, onun kaynakla-
rrıl]a,ı biri olrrakta.ı kuTtulabillrf,€r.
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tlc bugün ],e s],"üIl' ;-ıücaı],el,ıs ı,;u i,ı

Bugün özelliklo bu duruoda buluna,,ı ı ijcçn i: tc

sağdan yaklaşan vcya örgüt yapısr,,ıa slnıf kafakteri kazandıınay:, hi-çbif zanan ba?

ş ııa;ıanış , hatta böyle tİ, oo"n, bile sahip olnan:.ş örgütlonr:oJ,or bol bol yoni],_

,fcöncılcriniı-ıyrl8ıılıklerınd'an,d.öneklcrd'cn,korkak].aıd.ansözotgcktedir.dzol1ik.
lc izlı,rliklcri iccolojik-politik hattın slnıf nücıdolegini 8oli,?tifnok bif yana'

onu .:];riy- ç.rkj-Ijyc ç ııışa-n, sul andıran, çırpı tan kafakteri nedeniy1o bugün ortaya

i;lk.n|Ö]u.'ığuzluk]ırı.,ln.,,,"ı"y,.c,",.o]:anbızıöf3ütlofi,ıe4faz]".s-yay'3af,akoparı-
yor clıı u ilır,;c,ıc i jçi 51ılfr harckctinin tarihsc1 d,oneylerind,en çlkaralnlş biı

.'..r1.1!ir9lıirt,ıbittir.Çü,ıküya..ıa,,ıanC1önğninözelliklorininbuclönoningeçnişlei-
lj-.];i1.,riıi,it.ı,ir]iliniyapnad3l,hatelarr,soru,ılaııaçıkyürcklilikvckonünistco.
l;.rl;t1oort],y:r]loyi,]:ıd..n,",,,,,yr1,3ınlar,kofk!,k].aTvs,rcdcbiyatıyapantarotrafı-
;,ı :ıttı;aı ç]. juİ ,]i]<txr1 ıe kadxr çok o1ursa o kadar kondini Gizloycbilccoğini sa-

ı ılrrrülke;ıi z lılıf h.ırükotinin de ırtrk yabancıiı olnadığı "karakterlor"dir,
.1.2 ,]ylil]. lij izluyür dönü,:rrba jlan3!,cı d,aha öncclcro uzannakla bifliktc 12 Eylül

,. i t '_T xi.)c.iylı yt ı-li bir ıitclik k3zannlş bulu|ran bir yenilgi d,öncnid,ir,Ve bu ,

. , :i . ],:,ı:ı, :t,..riıtikl.f i için'c o1lı,ıs uzluklarl n yeai ne kadarsa9 en az onun kad,a'

;. ..:, 1,1".\ ...:Ir,] .l:t]:]:] ,;üçlü vc ,,3o1eccğc uzanan kırakteristik 8eno], d,evTinci lıare-

. ;J,:. .j ..rı;,\r.:I çr},-ıı 'DO§EVİi(ıEşI,rE oitoliğidir,Bir yand,an devrinci ha"eketlcfin,d!
ij!. li] ı. tük ick l<aiırolırı,ı böylesi araylirlaı,yönoliŞleT iÇine girno le'i, örgiit-

,1 ,1,1, ,1.,r:,i:i :'l- ],.,r l c,ıil ircrok, h3talaf ı nl açna;loücado,ley i ılaha uı,ı!':."o §ersllnaz

t- :-_,-],].i.lrıı Qtl_ırtt:l:ı ç ]L:tf:rrx içiıc .1iınelorirkcndisino kart1 savaçtıklaıı düzenin

,;İ':j.lıri-l i.c,ı ]]., r .i,JzUy.],. kop -.ıya 
r c-"ıuı bütüııiıylc ,J,rlı,na ç:ı,}oaya yönclnclori o1gu-

-l'-ıl'-ul' ıTelin],c,i gö*lonlcnekte", nc kadar 9ü
],,,,,;:: i. : o :i. ı ' .:,:.ık.rt ıkııllır içiıclc lJöYlis i YÜ 

duyacağı bir
]1ı,_L1 ,l]lİ.ja c,ll-juırl)ğ5ıf3 clu:,lu ccğişin],öri 3öİnokto n, konünis t-t ori,I 

.

iJ-,, ] ",,] -, ..]üc r.'L;t;ni,-ı iacne]- çı.kaf,larl ,,,çrslndan nutluluk, dlğor yand,an d,a}ıa biiYiik bir

il()ru, 1]1u]a, l-ujl. ı-ı j:] u:luİ .
i,,u :ı,ıı,uı,.lulu,]u -ı g:crcği Jc en 1-,aşta konü4istlofin öf,,,"ütlcfinl, vc ideolojik-Poli-

iilı lıı.i].:ırılır l]o1.rcvik toı]o]1ore o turt;-"ıak, böyleco diğor öı6ütlefd,e b€nzcfi eğilia

,L-ı:j., ortr,ya çıltıılı-,ıırgolil:ıosine katk:.Cı, bulunnak, önderlik edobi lnokt ir, HiÇ kuŞ-

]ru:uz ,":ı"., i.,].._o1o jik_politik hattınrnc c1o örgüt çr1, ço"o ı oı, r 3o 1ş oviklcş t iri lrregi

ı,ılı:: bir sıru,ı ı]..;a-ji.]- vc sürckli, ısrarlı çabclaıla özclliklc öıgütün kond,lne kat

;1 1]oı:l:r3lz,kç r.ii h3t:llafr,ıı karçı hoş,,3crüsüz o1nası ile yürüaebilooek bir Yolduı,

.iju,lü,; i:e 1i,ıc,,] o]r 3,i.l:].L1.] it]-clialırır]ı z la buluncluhıruz dufun afa6anda. açaklıklaı bu-

lu,ıı ııkta.clır.3u ıçık1:.ğın ort3dan ta:,o:,rırnas ı, I ,*,o,uun özlonlerinizin de ötesi-

ı\) ].ıl,r, jtlrr]nasır30çni;ton 6cton alışkan lıklırın, bugün odinilen_ bcnzori ],açkalak-

1:ııı"l ıırc,fa,ı ı,ıf ıyıı.ların hal ör6üt ııi-ıtiınü düzeyindelhon do tck tek birinler vo

ii.]-itı,ıfar -lliz-)/i,lil; kcai,ı bir hosaplaşııya 
"o,s,ran,y" 

tabi 
_ 
tutulnasl41 8ofoktif-

:.:,ıt.,:.,ir.İu ,",::cok]i]_ik dii.or yanrLa.n varolan olıııialdc].arı n gol iç ticilnos i ni de kep_

" '];;ll:I; i.._,olo ji vo ic],oolo jik çel:.şna konusunda geçniçten dovralınan vurdrın-

.,:v l,:,.ı,r,l }u.ıilı ü.rrr_lo ry, ı.rirry"n ctkinliğinin tutuniıyre ortadan kaldırılnası1

i l,,.,].,ıiik !.?11,ı .:ı|11,,] l,,, t,a*;ıoao yi,iksoltilnİsi,ör5üt bütününde ideolo jik bir oan-

"',l;, lri"i,jl.;?i,;İ:l;;lill'liill]}, 31anltıır.Gğırçlik kitlosini n ezici çofunlrı".

ı-: ,),]t,I,].j j.yol clırak ıİl,İ,ıraİ"lo"l "orroraa 
yu"r,tiro"ol' ko nr:na sahiP o1duğu

l ,, L l,ıı9t ir yı,ıılıı ei-;;;,ıo,ı sınıf ların ,goçniçton g"İ"o vo bugün faŞist diktatörlüğün

ıı.,;,,i .:1u 1tirofek vo i,.oiruclan. doöıwı kendisiol, uyB,:rıaığı yöntenlotlo Politika-

.l,.,,,, uzıklıı,ı t ı ı1l:,ıay3,yurtseverl ik duyGul,,ı], ş,",İjİ",y"tçi bir tonelo oturtu}na-

y:,"ri-i ,ivi,rsito]ürin vo İio"r",ıo ası<gri oıçu1ll" '"lİ"" 
cotirlrnosiyre, iŞÇi gonÇlik



Iİ
İir yında. ığır eko,.oıik sij:,üfü;diİ,cr y,],nJı ı kü,, li,_,i ri ] "" ;, , 

j" i , -

, vozluk ,,inkanıyfa,, b3!:b3şe l-ı:_rakılıaslyla apolitik bir ko nurıda tutulr,ıaya Ça}ııı1-
"{futİ"orr. ru cl-andıki ideoro j ik sa]clırıları kıır_]a.k, alternatif bir neıkoz olabi]nek

ii]"rg"nçrıği fal.]ist. diktatörlüğün oluşturnaya çılıştığr 6rgütlorin o1ı.ıısuz ctki]e_
ri,:c,,c,,ı koru,ıak,Torekirsc bu örgütleıi de kuruluş aııaçlarının dıŞına Ç ıkarnak iÇirl
gu.|,]iıjtcll ,rok a.3h3 ctkin vc nutlakı farklılaçan çalışna yöııtonloıi bu}nak, goliş tİı
.]nk.]uru:üu,,|]_.1.y:_z.1{onsoy çılrçnaları konusıınd.a alınan ncsafoyi b'üyütııekı dcnoYlorin
y3yi_ _n1l:jt]_r]_liıasını sağ}alrakrbu konucla yıpılnas], gcrekon i.ş}of,in b,.şında gelnek_

tc.,ir"iıcak ılif,.er yınd.ın biı tonel 3nlaJıl!r].n aei o.oğ:.ş t lrıınesi goreknektedir, Bu-

;a,',-;;;"-;: ,;rİa tİtr"r"rı,ıin örı,jütf c.u:csini onun sonut sorunlarından kalkara,k sĞ -
l.ıiıakr l;ı.ı sc.-ıut soruılır:.n çorçcvesino siyasi çalışnay:, hapsotnek biçiniııdo anlaşrL

i.ı]:L.ı,,:ıi."Tı: terlincrsoİut sorunlarıa göziinü için vcrilen nücadoloyi §iyasileçtilF,
ı'i:.i;,.i<l,,:-1ıik,:ıkı;lcı.liklc1.,r.io!ratiktılopleriçinvcrilennücadolcyi,cloğrud.andoğrqtıa
ı,i.yıı;:- biı t]üof,.']-rfo kinliğiylo d,onıtarak yiiksoltnok goreknokted,ir,

ij. ri.k i,,.ro10 jlt 1-,al ıçr:a] goİcks c kitle çılışnası konu],arrnd,a söyJ,cnecok bir Yığ:rı

r:.._,z ı.,ıt.Iııı lto,]u]3r, ı,y rı yızıIat hali,lc1o sürekli o]aTak tartışna günrlerıinizde o1a_

,j,J}it:^]:"3u y].z1.1a k]]-ın çiz3llerlo bolirtilneyo çalı,ş:.lacak esas ko'ıu öraütsol Ça*

,;;;$;riii{r,X:;§ffiİ, o1nak yotniyo,, Güglü d,o o1nak 6çcrekir, GüçJiı

li.ı,,,,ıi|tı5plinli s3vaççı bif örgüt yıratrıaktan çİni{ll;İl]1fİ"]: :::::'iŞ]||[l$.:|',,;:ir;;;İ;'." nitoliii.ıin o1uçturulnısı vo 3aliştirilncsiıbizin kendi

,),-L", jr.-L,z iii,l sii;ı}onck ,3croki3sorparti,ıin 8onçlik igincloki _"i'|:lT::":i:i]r::.t

'1t,ı ı iı al;ııt,ıı iliılrin o1anlaıdır.
iio:ııiıj.ııi;f or ır.ııfsızrsöııürüsüz9sıvışsızr'öuipı bir dünYa iÇinraYCl1:]1lk bir go1o+

Oğli iı]1,) D3vx ]i.] ],kta.].1.rlaı.3ı-ı,gün bu sav3ş1 hc! z af:Ia nkind,o |,], çok d,aha fazla haklı kü

.lı _l,i.r liktatöıı}ük 1tl,r.la s ava?lyoruz. Ulkcnİz enporyaliznin vo t;kcllerin on ab

z.-ill''i,s'.,.:ürİsuv;yı.]ıısılltlnclabulunnıktaclır.Ulusalo|lur,insanllkonuruaşak.
l:ir .!1tln1 ılr,lı:ıktıı ıza,lı,ıcı sijnürü olıbinlcroe yurt§cver vc dcvrincinin hapisane_

1.rı,_,.ı9i:,.ıı,, o.rı.pnr r* narl işk; ncchınc lorde çö rd"üğü zultinlo yürütülncyo çı}ışılnaktaı.,
e ır..!ır-, ık .',-vfirrcilur sıııf onuıları,ıı yüksoktc tut 3,fak, nücad,eley i kesintiye uğrd-

|-- )k|:Lz\; yllrütor;k h:ılkln1z].n tıütün doğcrlorini de ayakta tutnaya, y'iiksoltnoyo Ça-

l1,ij,.]xktJrLL,,1u l:ışı:,: lakta.lrrt ır. Çünkü ccvrincifCr halklnlzln,ü],kcnizin v' dünyanıı1

t:r.!1"|:. s\:1, r,::.:_i.riisiiz, b:ıskı§lz; c].ostlulia, scviliyo 9kardcşliğo dayanan_ aydıntık 8o1ocoği_

'ı1 t-.:.ıi1 oi]:,oktğ.iiİf cr.Mücadolcirizia "'"''" 
vo tenclini toşkil edcn bu cğİeİ'le:ı

r,,ı,].uoo ilcriclo inşı cclccoğiııiz biı d,ünyaıın tcnoJ" cloğcrlcri olrıak],a kalnanakta1

i.u,;ü,ı,1o,ı 1 izl;rinlkcrıünistlorin ıras ı ncla 9 örgütün hof birinindcn vc kadci:osindon
,ı.'1ıyı.rık 1;ı.ırıılııısı vc 3clii;tiıi1oo"i 6oroko" iliçkileria de tonelini, o1uŞtuınal*

.|, ıı].ır. iii 1,orok 1:ıu r1;;-;orloı bizLarLn diğer clenokrasi için rıüi,adolc od,e n, d,evıin içln

ljlv.ı,j:!|] ir;ütl,;ılc ilişkilofinizin c]c üzcri,ıde goliş cc oği.,pon$ ni tcsbit otnoktodjr,

' ] ,':" , \ , ,"üı, 

" 
"- 

,tdtl tıl 'it ,

\ ._:r ;ı,..;ı, ..;itü.xoc6k ı}.t],i:s*j,:":,İ:Jj:i:,:::]İi:li İ:":,İil"'J;lİİ:lİlİİ-

,,O ,',İ' ar'rl 'rrİrİİ"nİ'rrr*osi9onu,ı ılonçlik yığıntaıının öndori h3lino gotirilnosi
.,ii ı.,..:.i rizir l iri,ıci ııac',,,1csini oluşturı4yor, sürokli d,o oluŞturacak,

.,i:,/ ]_ i. '] iü }r.ıplı]rn ofuşturufnası için do LenintelDinitrof la,Mu§tafa SuPhiloco9

ı_,1,_ll,,:,_L ].lı;ıı:tu}uı. ,,lüoacli,ıcs i,,:ılon başlayarık yitirdiğiniz bi4lcİoc yurtoovor vo clov-

!:,iğO:i ],,}iic'.i:]izırl,uçün hof'tü3lü bask], vc zulno boyun cğ:loden slnlf onuru4u yfik-

ı-.,} tü Jı]t:ı,r ıı,ııf ]çarcloıı 1criniz o 1ay],k o}i]ay19onla-rın bİzc taslin cttiği baYrağl

z ü]=,fo u].ait]-r.ıayı ü,cilcf clnılı, hcıgün, çalışnanı n ve günliik hgyatlı hca o,nlnda

},..41i, izi l:u hcl-<,f lor1o srnaı,ıılryız.
],ii}it:!ı].lr1 ijnı;:lsiz lrir o§yo giLi ,36ron

] ._, ı ]un t J:r,,ıi i ı j g rkcn,li n i ör,,jüttcn Ve örgütün
örgüt ılcvıirıci bir örgüt olanaz ;ancak
nJrı-,ıları ad.an yukarda göron, çalışnalara

iftol"re gure düzonlonoye çalışan kişi Ğ
1ıı,i]::-cıı:ı
lı:ıiıünişt

lı,,ı _'.isi ıı i,ı koyctuğu ölçülerc ve

.:I,ı, .ız. /



l - ,.r ]' Or,$trilkeleri4iı-] uy ]ulanj,,jas ],, 'Li-] ilkü1,,ı:i] ti,i .:,l ,-ı,;,]ı, ],-, ,i, "ı
nu açarsar.lah e f3,?,I1nflyrc ç"l,,şooJ< adııa, ilkalorin ayaklaı altına ehnnasına i

gozyur:ınaya baçlaısa çok k"ısa =il,uau oo ilkoleı kalır oıtaila,no ör6üt,no do nü z-

dcle..Ne bui3ündon so.ıfa ortay3 çıkacak böylosi 
"ovşokli} 

eğ1llnJ,oıine,ıo do 69ç-

ııiı.ıtcn dovıı,l:.nan olunsuz nirasın y3şanneslna izin vorocok doğillz,Bu lzin voıtre-

ııc soıunu hiç kuşku yok kirhcr kıclcnedcki nilitan için gğçofli'lir,
}.:r};atl.u,.;iinijn.ç].kfnsor,nhe,..ör,]ütbütünüiçinilkeloTinbolirleyiclhalego-

iiri j..;sirhıt ,fl:\ıLr] 
9 z.n f I.rıı n tcsbit oclilnesi ve üzerine gidilnosi7hen de tek tek

l. _i.r.i i v,- r,ili,i;ı,ı1-,ırıı kĞnci özellğrinde heı tiir],ü olunsuz alışkaıılİk ve goleneğln

ii:,;,,:;::i.,ı ı: iii t:]J l,Jri,] ir.
-::,-zl,ı]n 1ı:.ııI-ıı'ı:ı lc,],inilen yıl,gınlık ve geri}onenin açıkça 'tbilİnçli bif, kaf,aT

vl.İ::.r.kt' :.ıüı :ıl'l;lt:lc n kopnak biçinindo görüncni bu8ün aftlk gündenden ÇIknlŞtıf,,Bu

:i.ı iifü}e,' 12 ,ylül ,üıı hcncn arkısrndan ortaya çİ!r:ış 1ricleooklcıi Yeıe gi-tniŞlorr'

,,iı. ]iı; -1,ı ıii,ı:lcı,,l.; tutulıüas1 vc nüca,dolc ealrnosİ gorokon tohliko, nücade ]onin güı>

l,i,k ii::y:,tııı ::ok az ,. ir kısr.1ınc"a nilitanla ör,3ütü d,;ğf,udan karçı kaışıya gotirnesi,

'i];,::sİrşı1o.:i]ltınınkonclit-.aşına,.,;orovloriniyor.tnogctirnoduıunund.aolnasından
_;.ı} , ılç] ı,l l.ıktaclr. Ti,i_]3,s ezalartiı ıilitanın disiplin c1o azalıyoırıuş gibi c,uygula_

ı, iııl:ı1,:,:ısı 9.,ü,]l,jk h,rycc3 ]laaın ycrini uzuıı vadeli nücadelonin şiıclilik ağıı ter

i.ils,-ı,lı 1.,1İf.kl,::ısıylı l:ızı u,ısurlırc]_a oftay3 çıkabi]ec6k doyun§uzluk]arın, süİoÇ iÇİı

.i. ;;i,v lckJ- ikj. Jrc, :ıl !] ],ri-,I3z lıklaıa, iliceret soruoşu,ıuxJara kaynaklık etnesidir,OzeL

1i]ılııi.iı,ıl]'çlcniıi:iz}ilikkoşullarınd'ısüfii)ro,olna§ln:.nvouzunvad.o].ibi'nücF
_,,lc, r:]_ulı_i,ıu,ırkls.ıclı söyl.,nck ,1ofğkirse 'tsüıocin" kavıannası konusund,aki oksiklilş

j,,.r l. ı.ı t|ir ,:,1uı:suzluk]ırın dı tcnclini toakil edobilir,
,\,,ı: _,"k s ,ı:u.,].ırı :rtıyı. çı,ktıktan sonra çözneyc çallşn,ık yorino 9 

gcrok her ka(lenğ "

'..,1:i ;'i ,ı,.,"tı-ıi '<"rrcl,ııınrlcrcksc ııilitın]arı,ı İlrİnlori"dc ve kondi kj,Şilikloiindo

l .i k:lvr:rylia l_ıı 1tın ulaşııaları nücaclölenin İİr 9z ksn kaybıyla |1o1iŞı'ıosinin sağlaJa -

cır1 ...'.1,),1kt1.r.
iiııu la Lıiylosi o]u:suzluklıı g:.kersa no yapnalıd,ır?Da]ıas ı Şu_ında böYle 'ıuğıaŞ -

Lıp :';uırılcn" unsurlarlı kariıı kırşıyaysak no ,}apnalıy:.z?Bu ":1"1"1'n 
Yanıtı9öı,3ü-

ti| l '.iyl.,l,:ri,ı:'.c n kı-ırtaıı,ıq!![Golİç,,cyc tıporİ, protrenl i 9ko ncli s iylc örgütü uğraŞü-

. ıyı :ılı;kınlrı. ı.r:_tnİffiffio raroi""", n.lışo. ılkolorino qyn"yı..kondisi için
,..J::İi,l:ıt]t)f3.rıiçinacrckliclirciyodüçünonsınsurJ.arlaör6ütüçürütencyiz.Çünkü
li.;.7li1.Jıİ?,yı].ıLJ.ı.]k.ın]"lklar].İ]çovrcycıloyıyıcısıdıf}a,.Siyasi.hayatınıhayatınİt
] iJ: ,.) )1: ılııtııı]:ın biıi olafak ,35,"o ,o onu b-a3ka alanlare tabi kılanl gof,oktİğindo

,_ir.j|i,ibs.ı] 
i;f,.].ı..Jj:iııı:. n l]ofoklcrinİ ltözcltt işlcr;,l" u't',"'- aten, atab1lonlcrlo birli k-

t; ,,i;;]; iltic_,*|ii:iiz yol yoktur. Blf,akrlro gorçlktun bi' şeyler yapna,k istişoılarsa1
l |].],:!rı ij:: İitii,] L'-ı?ıncl-an y3Bslnla". ].l}^1a,r

l'ıı.iıü,ı },ı"ıtı ,,1e}cn 1:5rov, ör,Tüt işloyiçini on sıkı biçindc ilkoloq üzorine otuct-

üriıirtlı,.Ğüli]ııcnin d6rzaforo ,3iclon yolun d,a gcçocoği aurat Uuauı, nononin tonel Yö-

,l,Jli..ri /.İü1.]_üi; :rılıc ık olan yünolini 1EoşBvtxışşııı, öıgütso} 
. 
ça}lşrıalaİdan libo-

rı.lj,z,, irtcı.ıL;cİlli,ir.5cvşol<liği kovd,uğunui .91_!üU" 
§onutlaşacaktlf,,

Ği.!,;..].şİ.; "tr]J iı.üı,.U}]1Jİ.T ıirinnĞl,nıntıı,ırsı çııışu,rsı,GEçMİşTtrİ Y.,uI!IşLIKİA,aA

i ü_, :;..;ı: ı:,:4;ın jJçijij ç,tıIşI{-\sI oLil4^KT^l{ çIK^RIIMIIIİDIR,

-,.,;,j,ii.';CİSOLıun'r,ir,ıotıiüzorino-

12 ıIylü} ftr.l.ist 
':lfbosi 

öıjccsin4c başİayan, ıncak dafbe.11o, :l:"' 
O" dgİıiŞiklib

]i-lr,] i-.1,o|1 vc hılı süriıcktr,ı olan rlö non, Ttirtlyo İovılnci vo donokrat haıokoti iÇin

;orj :i_.ıi,c(l; ,jncij,li l,ü]-irlcyiciliklor tuş,o,1,İ,İ", Dönonin nitgliklori içindo örgüt-

l-,rilı y ı.; ci. i.1]:i *'r., ,'.,,no'o,, çözülnoler, tlağı 1nalar 1bi,iyük kan kaşbı,ilk and,a 6, taz-

la -özi. ,.,:],]:i]aı] t,]itclilçlor oİnatla birlikto, clönçno ası1 kafokte'iğtiğini voroalve-

T,:(,L,]. ;i]:rn :]z,:.] lik bu lcİlilclif , Tok tok öTüütlĞf in veya gonol olaf,ak dovrinoİ,, d,o-

.:,,,Jli:n,i ,.,a:.,.jiJtın v ".lİğİ 

- 
,İ,rbcter 1;cçici biı özclllk oluatuııal<tqg,Ülkonizin aY-



İl,

',"
.,
" iınrıt 8elğcoğini oluştufan sınıf h3rçkcti uzun vf(lcdc ,'],:,ri le;:lc lcı 9 

j_rli,,-] l_\J r ç],kli-
1aı 4isierse ;orbir ].flrak gibi akıi,;ınırhcp i}criyc doĞ_ru aklşuı, sürdiirnokted,irı

sürdürccoktir. Bu b3k1ndan .3crilenelerinlycnilon d aTbelcrin, d.ağılnaların, daralna-

1ırrn ön.,rıi y3;"nan J.ijnc;ılc sı.nı,.r1ıd:.r,
,Dijn;-.ıcısılöncııiniverecokolannitclikisc,slnrfh3fekctinind.ovfinoi,dcnokrat
]ıırotctin l_,ıı y,_;ni]i]i dü ncıi nden, gelaocktcki zaferLeıin yolunu bulebilnesİ 9ycnilgi
yi zı,füri., gil;n yclun Lir sıçfa,r,]a noktas], hal-ine gctirebilnesi olacaktır,

;,- lru yi; niiyic c..öncn, ycnil;inin ncdonl.crinİnlİaynaklaıının bu]unuP irdolerır:osi,9 nos-

. 
- nol k,_ıilu1l5rln ,nösni]f ç"iiolc,,,esinin yıpılnas:, açısından ,önenli zorlayıcılıklaıı
"' all.ii i:r-n"ırrır;oçI.,, ı;i o vaıolan vo tu,3ün clc c}cğiş ik ölçü vo biçinloıde sümgkto

crin ,,-r1, ua zıif lırıorsuıı jcttif yanı ağır basan yan:.13ılaıın çöziinloru]o§ini vo

,, a!11 rısln]. ,1a. cıyıtiıa.ktıclır.
|u ıı_ıl j_ktif sorunların birincisi hela dcvan etnektc olcluğu için özollİklc önen-

t i -'liJ,. Ğu\r]]ii,rtc c'Lc bgl;ün c'ı,c d cvri;ıci ı dcnokrat hgrcket :İl$:. İ":"1'n 
örl3titlor vo ki -

.i.].",::. . ı .. p. ]:on ı İıtılırını kaış ı *giştcr$ı'Ğı şaryf z it$ m'fllo^ tuzağıncla en ağır
y .,...ü.L-rf 1 :r_L.,._}_t1 .r"İrr.Ü=t_rik b"'h;;;;ri':i:e çni?in 

'aoğctlciöiınos i ni yapnak;özeleç-

tl:,i :,.a,,,.ı,ık ı:',ını çrkırılan netinlardo da çarprc1 biçindc görülncktodii
i},.i l,i ].ir sjorun d.3 kunci hataların, sıosık:. saf].1na]-aİ]-, bataların:. kurtarna,k i

.,,i r ..i ..;. ].j,,,iitlerc karçı yüzoyse1 efoş-biİilof 1anlansız karalanalar, ne deaüiğinİ
v., .v,i,11'.1];1n]_ ,].nl3n:]yı çalışnak ycringrbaştan roddgtnclor biÇinindc tavır 5'o1iŞ-
iir,: :l ::i, 1.1,.. ıktaıi.rı.3unun için dönen dovrincilefin öni.ine kendilorini görnok vo

.]1]-L]). 1:]ı]t,1, i ._r |]rgütleri ,3örı]ek vc anfaİ]3k, bütün l,unlaıı Marks izn_l,e n i ni zn ı jıı ni-
1|..,n]: t1-;ı]ıJ-a i]lçı.ıek, ici]crloncriırıok gi-irovini koynaktadar,
]I.

.,i]' ,,İru Jnc. clilıj,zc Dcvrinci So1 ad.ına çıkarrlnrş bir noiin ulaş tı. Rrindiğiniz
i. j, l -":iy, ..':rc l-u 3ct,|n 12 jvlü} Darbesindcn bir y:,1 badar soora çlkarılnış bir beL
.j.;.ir.ra]la scıııı çıkırılnış horhangi bir crctin ie tıulabilniş d ı:ği], ig. Belgode yapll_
,,L],: j.fitjnijn r irinci olaraklyaşanan ycnj- dönenin ülked,eki slü,f]af nücadelosino

}:ı,:;-ı: ı:ı',r.'ir yi:ni }"cıyutlaı:.n ortaya koıırrasıdır, ikinci nokta isolDStonİondi önilne

1ı.ı;',,- '_, ı;:,,,ısi ]ürevlerin bclirlennesidir. ,

i;,t,ilı,,lı, ].:..,.l.,_i_lurlnin :cçniş döncndcki cksiklik vc hatalaT],na ili,;kin olaf,ak özo_

1ı,.tiri yı;:-bıklırr2kcnıii yıprlarına cleçtiri yönelttiklcıi bölünlcr,notnin ikinci
li.:fir,üna, .]ı ,,kı,c,lrılır ve siyasi cğitin,l 1,tgizlilik vc cl.isiplin kcnusund,a dik]cat o,

',c:,,i,,i iz ıoktaf3rrt 1,3"rhkl3fının alt]-nda }apılnakta vc hcr ör4ütün kendisine ilİş-
kin ,_,1ı::ık s5,1,ı1;,y,;}li } cco.ii cksikliklcr sıralarrnalçba, bunun iÇin gone her iirgüt ya-

],1ı1:. için].c i-]n;rilcti_]e cek düze 1tno r 3iderne yolları be 1irt ilnektedir " 
Burıın dlŞ],nda

lıırçkçtin 1ı,.. ılojik_politik tosbitlerinin do-ğT uluğu icld.iası sürdüıiilnoktodiı, Şöy1o ı
,,ıi;voır t .:_._u Iunun nçıklar;"-:]a,s1 p^SS (polltikreşİiş a"torı savaş stratei':') u:ğT'l:
sunil.! .]],,vıiı]ci SofIun slnlflar nücıtlclgsi içt::İsinoe kanıtlarran siyasi tesbitlefi
;ijr_!VCsin.-,,J ılıcajı için uzun soyut faf,ız]-ara 3irneye 6crck gÖrnÜyolı]6,|l(S,f' vc
,,12 o}liil ,jnccsi so].a ıç:.k hılkın vc sol siyasetler içorisindo }ağnaz olnayan
,.ı nsı:::.l. ırı o ortrk .lüşüıccsi tu işi DS i]otüriir şeklinde idi, ''

].rsa z.r.ıınilı tu ]rıfe :]clncnin nedeni doğru dgvrir. .rc öriçüt an}ayıŞı ilo ÇalıŞna
tı.rzın:],ı ıı:uiık f ızın."(s.9).ıoylcce rZ Çrtr ycnill;isini değerlendiıen DS,ne ide-
.l_ ı jik_il ,Litik tcshitferin(le ne do ijr,]üt anlayrşı vc çalışrıa laPzrrLda bir bata

l rıl ın,ır:ıktıı.i:_r. Pcki ycnilgi ncreclen çılo]iıştı-rilrrrun yanltı cla Şöyle ı ı'Ör3ütlonne-

]...ri: ,iz,,;ki ].r:Jy(l3na gclcn ııadiklor çelışna vc öTiiit]_efrne anlay_ış ındaJ<i yanlışlık -
1ır,,ı;_ı luiiilr] u _r..ıİru 3nlaylşı h3y3ta ,3pçiİI]edoki bocebik§izliğirıizdon neyd,ana

,,,c]._i."Ozetl; söyfenek ,3erekicso; siyısi teslitlor doğruı dovrin ve ör(3ütloİıne an-

lıyı;ı iic çallşnı tarzı coİrursad_eco bu doğru anlayışl saruİraİı,ortaya koyan iı-



a
sanlarln tu kaclaı d,oğrrıyu oosıı }u]3bilclii],İ sorusu 6-eJ-iyor ak.la.Vc :rkla gelen ikjı _cj. nokta dg bu doğeılendiınenin dah3 önc€ do aynı.yla 12 l{art soıırasında TEIİP-{haıokgti için yapıJ.nış oln.§ıdlr.o döaondg do yapılan değoılendimol1E!Q..C ınin yeJnil,1isinin '|örgütsç1ıl oldui;u dcğlerlond ifne§ iJdi.iİctnin içinıi.c snyls:,z dcfa tckrarlanan t'diyaJ.ektiktı ]afına rağnon9 bu haliy1o 'içinı'lc l-.utunu]ı,n tluru;ı koYu Lii ideal i zndif,. Kafad.aki şonanın 8€?çck hayatln yoıineki; ';ul::;as ı, ırı.1,Iki frrk]]-llkların ,3enc hiç Liİ nesnel ölgütü bulurı:ayan !ıinsanlar:n
.,,:,":i""i:'1:1_ ,,r'i sıç:ıı hir ,joıckçcy].c izıh cdi]ııo*i;;"r";;;;,;,";rrİ;";;;.
İ.İ l_İ, ]]_İl': :::l' iÇindc Yeralan ıadikal-Kenalist kanad.ın otkinliğitıi derinioş_,,i-L,-"c|,,jslnJ-n n"l,ni o-}aİak sol 6rupların sivri hafekotlorini gösternğsi na kadaf
:::],_.,}i şç: ia i]o_]l3Jrat ırısında]ci faıklılığı kgpatnaya yönclik, ideal is t biı anl&
:,i.:-._ 

(]r,"1:] 
];];.rr| 

.1.]),rS'un yukarcla açıkJ.anaya çal:.ştığınız anlayışl da o\ - _,it ; 1 -li.Llcttiİr5ulljcktif 1-,ir cleğorlcnd irned.iJc.

, " l'.l:,:.]1.:-: _.yıklıŞ 
ı;.r 9 h ıt ılırı na sıkı sıkı sırılna anlayışı9DSıu hcnen_bütün ni}i -,.. .,,.1 ) -. :.,L-:-!CCc.":i yf4lış tcsl.itlcfc da ,;i!türncktqdİı.M6fi1169 şoyro aooocı.i*',iı'"'.,:ı,iJ,r]:S:ıjtryükŞü]en hılk :.ıu}ıı.lefct ini bıst:.ıarjadıklaıı rkendi. iç çelişkiterir.,i (] ,-,ııı l ı |lı ,;lırak) çüzcncüliklcri zananlarda başvurduğu bu yöntcnle 8.izli faşizn

,'.'"": ".'.,'.,] li_!1",:':lul y()ktuf ..,wn1 dcvlot ]-içininin (faşist dov}et biçinioin) taın-, j ' J, ] - "L,"ı,r]. s,.iürüyü sürdürüş tiçirrindcki yönten deljiş ikl iklcric.iı. 
' ' Ön L 1z 

--

i]"lij.i ]ıı.,,siı',, t',o Tif,'-P-C kökonli hıroketleıin- (ruıturuŞ ;;;i;İ-;"r"inia on te-
'-l '1' 

', l;l ;,,|],Çriı'-1.r,'n '] iıi -;Ian 6izli f'ışizn kıvranrnl k:-saca açnak gcroki?. ıu konuda
.',. :i.'l:" 

'ı, ,r,ıkii ;,a211or yızıl:ıışrsöylcnrıesi gorokonlor söylenniş bulunduğui,,i,ır.,- :ı.,;.,, !-:ıs.roı Jzotlıiıok yoto"1i o1acaktır.3u harckotloro göro onporyaliznin' '': ,; l , ı:,1ı;l l1,:]rıonintlo biziıı .3ibi söııür,1o9 yarı-süniirge üJ"koJ.ordo onpelTıa]_izn'i tr,' 'ıi;, ı1, u 1ı:ılitıo 4,,1niş tirriilkn oopuryrliroin 1Jizli...eçık işgali altındadır.r"l"':,,ri,':i, ',l''kj:l ,lrrici sınıf'lırın ittifak1 oJ.i6aqş ik bir dovle t biçinind_o şekilleıL,:l ,ii:',ili ]l,JJi''}1İz.ıiİr vırlı.':ı vü olicafşik d,cv].et biı buıjuvı donokTasi§inin bizin
'.]. -i .i.ı'.]ı;]ı,-ç'; v ı: ;1ı:r,ıgını ıs].a izin vorn ?. Söz konusu o]... d;;1;' biçini 6izli, ı'i;,ı ]if ljvl..t bi(i:i lif.Ancık ,;izli faşizn {Iofoktiğınao açıı< İrşr.ro" dönüşeb*
,.., ]: f... ı,t,,

. i :j. ,.-,, i 1t- l ı,ı ,,'|r,ii5leri §...uı]an vc oiıpeıyaliznin ülke e8enen slnıfları i1o
i,l:."I::",:,io':iJ,J<,;ili,ıı 

':,i:i: ı'ıc,,,.,ik, siyısi, ıskori aüanlarcla onperyalizrıo bağııılıronun kuru-,],ıli,L:i],'].y-L i i!rlj.-,i]çlt ilişkilor içincle o1nası vg hakin s.ff.flaı ittifakuın {l.fi-','İ ı j-t,'1i'jiıin Dt'J1],1t ii{]']en vo nesncl ola.rak faşizn anlanına gıloccjini savunan, i§,l u,,-i'ı lıı 1, ıı ,;liıLi,lcri savunıt,ilı.ıck içinr;;cçnişto yanlış olanırgcne yan]-ış bi9indc;ıT ıirrıl'i1: lck iÇin ılcılıl;.l:rz sözler söylcycrıi ]nckt or]ir. Biri nc is i 12 fu].ü] öncosiylos,Jnı'ıkİ ,] - ıı..; ı,,:c ort:ıy3 çr.kan doY,işikliklef salt bir yönton değişikliğ.i nidif?Ea-
,l'ıT'! ,I ,'l i':]ikrli tt,]i;lci scn:]3yJ vğ onun çıkerlarına hizı:ct cden1 faşist ctiktatör-lii]: .',,;ık i,jrijrç l)3şvur-ıının ötesinc.ora)Devloti bütüniiylc roorgpnizo otnlşrdcv]e-tiiı f'ı;ist ı iı ]gvlot liıline 3atirilişini s-o nuna kaclar gorçokloş t if,niş tir. Yani12 tb,111 i:]niı,siy1o sonras1 arasınd& cloÇcti.n roorirİnizasyonu ,anlanında çok tcnel
. 
ii - 

" 
i ",iklik ,:'o"çokl,şt j.f,iıoıştır.iiffiT ya!ıslnda gorçoklo ş t irilen değişik-

J İ,-;j -:'ı -ç",'gi;in :iovloto karşı savaş ı 1anaz. b ) uy,planar, ekonooik İo}itika hakin
sı;ı1*'1-ıi' i'ıiif'ıkının r;ı.,,n61 çıkarlaılna hizJ]ot odgn biı politika o1naktan,sadoco
1l']lul,L,;ro vu li,.r.(,,Tok onlırın ]:ir Lijl,ününo hizı,ıet ed,on bir okononik politika ha_liı:; *;1,'ıi 'iiı. Tekollar-fgşist diktatörliik ilişkilori o.ıtaya korınad,an vc antl-te-]:r] 'i,D l,,yut t,ı,.ııi:]akslzln.anti-f'"şist nücadelc özo doiil;sadooo b iç inlorc ı göıüniİi -J-j}u i.c.rf ı ııüca;lolr.,ı otr.:ak İn]a,ırna ;clacektir.o)12 6r].ü1 öncosindo vaıolan hertl.rlü ı--.ıokrıtik hlk vo özl,iirliiklcr yokedilnişr"r, 

"on sondikalarrn bile sonüi-k) .lJ,rak varlığını son vcrilniş, saclece Tiiık-İş yönotini yönctin olarak analson- ,
':iir:ı], i'if iııliyot ,;ös torrıoks iz in ortad,a blrakl].nJ.şt ıf,. İİor tiiİ]ü siyasi faaliyet ii-,,.



|ı _,

ladecg tckellor vc Gn!ğlyalizıı aclına f aırist ,:iikt 1t,jrl ..i, ,'", ı ,i,,;,,:,- i

,u*rİr.^" bağrnlı1:.k kaİ,oyı.ı vb, gil,i faktijrlcr bütüniiylo 1;özard,ı

bir kulelik ha]inc Colniş tir,
iöylcsine kijklü cl; ışıı<]ıtlcrı gör:ıezden gclorek,salt -triİ yönten

ııckrsır,ı.ılan bir k5ı}ük clei,-il, "görnek istencycnin körlüİ]üdüf |' , Vc bu

Gdi}efok tan

fafkandan sözd.
bakı,rrd.an d.a

l'k'jr]ü:"ün en k]tü olınıdır.ıı
i];,ki 12 iJylü1 ,linccsindg .1c ,ievlot ffşist, sorıİasrnd,a da faŞist ise, nodcn bu kadar

'.'li,ıik'l ,ik ün.lJnğ .,', r"oat oaı,:r'lrş is t i,i3 r}cvlct,ncden kenclisini ıcorg:nizo otnok

Jrü'i.ni -luysun?Sı}t l,ir yöntcn de;-,işiklİ,iinin qcTğk]eri eçlsln,lan Anayasadan §i-

J,lsij.artil.-rylSaslnl,scçinyasas]-nd.3nünivof,sj.telcryısasına,lıasıny:ıy.r-n-hayatb
Ir1 -l j.iz.. n l.Jy., n yr"r1-,r.l"rn ""nlİt,l" 

y3saslna kadar yüzlerce yası cloğişikliği ge-

ı,-kü i.l ir ,i?
t-;:-r_]iJktür] ,_1c 12 iJylül önccsiylorsonrasınd,a v3ro]"an devlet biçinlgri arasında

Çin S,;4 1j. JrJktur.!'aŞist ,lartGnin kaynağınr oluşturan devlet , rıckani.-?"'|:',\ 
^'::^7:',^_

];r,lı.]ilıi,iir vc l,unun ıçin 3crclcli ee iiış ıı<r:-ı<ıer,f,aş iS t odak}ar Lu_ n?kaniznanln 1Ç:İt1-

', - uz,ı,ı sijrc-L j-r yarıtrliırş vc ı,tkinfeşt j-ri rı,l ş İerOlr 
" 
Eakat 12_Eylü} nitef ,biı de1};,

i](].ikti]' . ]u niLclik ,,""iiıtiı*i;i to"r,it cteöea61 }:ufiün verifeoek nücadolonin

,- r.ı ' ir t.,,:,e ],',o ,ı.liştirilcı ilııesi ııünkün doİ;ildiı,
. - bli,. -- ,Jn.l ,J]ar:ık ]ııkin ,.,.ı ], ın üstünkörü dc|erlcnrlirı:c vo n itel c ndirnelerd,o n

L iri l. ,,ıS} j:,-ıkkın'|ı s,iylı,ncn ",!n ti-cnpĞryal is t vo ınti-kapitalist islar]Icı t3v1r-

.l )r r.ı-. ;1,].Jnll.ir:.:,ı;iiiı.Hcn I,ISP içinrhcıı r1o cliğ;cr islancı h',roketlef içia anti-ka-

i.t]'.iı,b t,ını -1ar]sln1 yıl-ıı,:ık i-ıünkün değilrlirİBu,bu hırckctüeıin kcndilari hak-

l,rıl .ık,i lir ].;.1crlcnllir;l;sidir"Ve t,ilinse]- "o=y"li"t 
liturııtüfdGki anlanryla bu

trı1 ] ı,r i1; islı.: i.lı;iılojisini savunın örgüt vc aklnlar ar3slnd,a hiÇbir iliŞki
,,,1,; ı ı,,..ıkiıı,lr..in-!i._eıi],Gry.ılizn korıusuı.1] l]. v3rol3n r}cğişik anlay:,şlara ihtiyat-

l'ı ;7 ıklı nak aerek;ıcktc;ir. Oz e 11ikle MSP t3,1.9nr-nda ant i-oıüpcfytrl i s t v3 anti-siYo-

nict c."ili.l1cr canlr ofarık vırolı]3k13 1,i3liktcryönetici k3drolaaın aynı kararlı

tıvrı k_: ı:ı.ı luklarr , s ıvunıluk13.r1 tJrtlşn3 ,jötürür }.,ı ir sorundur,
,,Düı..;n 1:lrtilcri,, için yıpı}ın. dciierlc ndimc 1er j_n yüzcysolliği öze1l1klc sol_

l;;vri ıci i|]r,"iitl;ri tli:,-jcrtencl irirke n iyicç ınfansrz İ,i, t,'1o i]e}nektodir, Hi Çlıir
,l;,snı] i:lri.iyü csıs ılrıayın ]ii3 k3te;rcri 1ğş t irnc ilc 'Lütün so1 _harckctler 

üç gru-

r r.Vı:ı f . ıı,,, vc üç kntü;iöri cl.c aynı kostirıro sözf crlc nahkun cdi]ivorniŞtiİ,lirin-
C:i , ruij ".;-1i,-ır.;iilı;n ;;;;"';;" 

'o1ınlı".1ır (Yasa1 kuruluşu l-ulunan ,ıartiloı) ve

"i(,,.1,z,L Oi,t:l.'.an k1lk:"nca kOni].i]ğri do oftad,an kalknışlardrr", ilrinci ;rup iso söz-
,,i, şil ıl:]r , ]üc]._l.]_lüyi. savunan özdc ise pısifiznclcn Laşka Lir şey yaşnayanlardan'ı

i,lLı ,t]-,rul]ıu.jtrir.Vo l u k:ite..pridoki hırcketleı r1o şu slzlcrle defhaf nahkı,ın edili-
Vt;i,.]i.,jkc. r_irf cre"l unf arrn tuı,rcl nücadcfc yöntcni y,i,n1""' ckononi,k vo donokratik

|;,Lf.. lCIin -.Jrı İ)]İükütle yrİın}acl kazar\n3 ı,cklin;lc;ir, ç],ko'acaklar1 dorl3i vo bro-

. ilr-]. ;rini 1r., srn:-rlı kgdrolarına vcrcrek yayxn faali,yeİlerını C1o b3lte ttiloT ni'
'li.ı. ı . ,L...; ,,r! rü::]ü i iL,ııoktir.]ju yöntcl:1crlc ha}k yığınlarınl kazandlktan 5onra şc-

ir.j ,]:'...,i<i ,;:,"ıc1 ıyıklanıra ilc ,.]c oorrlo go,;okllgniş olur,D: 
':.1_*:"'" 

bizio 8ibi
,-, ].. .i .] r. ,,ki ı ııı:rrrsız]ıi:ı. çcşitli rlcneylcrle İsp,İralrştır,Yantışlı-ğı o?taYa ÇılF

lr +"ecıiyi v-ni-]en ispıt}ıııaya çıJ,ışnayı ""l,o]k 
zor,ıışiütli burad,a yapılanın bir

..iT r.ııi ] .ır.jı_ütin on tı=-t nr,3.nİnıla 11crçekl,ış t iıilo n l,ir dcİcrlcndiıno ÇalıŞnasr
|,. l ll,ıı ıl ısı]_ inınacaİlz?Ortly3 konan şutlur:ıizi;:ı <1ışırrrzclaki örciütlorin savun_

ı,]ıi,ı;:ı , ı,ii5].,:rin ,r;;;İ;İr-;95ul'(ı j aon"yİ""ro o,toy,ı çlknıştr-r,Yani tıu gö-

ı,jı,l.ii ıııvunınlı.r 1ışırrlı o J_ai:ınış lardır. i}aş arı 1ı olnıYan görüŞlor YanlıŞtlfı
jı_.: ir l.u,-.,nrı klnltfı,ireye i]crok dc yoxtuı, çünkü Laşarı}r clananıŞlardlf ' 

Sonuna

!-r..: ı.ı, ,r.ı.. ı:ıilz:.ı9s(,nun3 ka,lnl netaf-:zik t,i,';;İ;;,ş ! 
" Ancek kcndilerino gelinoe t*

Ira]_. .,,,.j.. :.,kte jlj.r.i(cnıli ycnil;iilori i;l]rüŞlorınııi yanrış]ıi]ınclan doğif ,insaalaf,ın



a
t,;ceriıİs iz 1iğindond if, (?).Defı].arca yonilob il irlor 9 tu r 3örüş lari nin yanlışlığını
i;östomez, sıdec6 dofalafca lecgriksizlik yapı}dığını 8ü§toıif, (| ).Baştalocına
karŞı alıl^ildiİine nahkun odloi tavır gös toıifkoorkond,i hatalaıına kaışı bu kadar
nüşf'ikrFu kldaf Şğfkatli olnak nünkün nüdür?Niyo başkalaıı igin de,]işik ölçülken_
iiı-ıiz için 1gı:;!şik 51çü?..Sürekli kullanıp durdusınuz d iyaloktik düşünco söziiylo1
Ya|tr"'\nrz ı ir'irinı'lon- l,ışka şeyler olnakla kalnİyoı, biı!.iıinin tananon kaı,şls:.nĞ.
ycıılıyor DS yczırı ırkal'Lış.Sonrı kondinizi ve yiptlğınlz işiLiraz daha cid.d.iJo
ı.7:,ı,nlz vu nc oliiu."urnefğdc oliu:u tıolirsiz 1i1, tçoşitli cloneylerlotı sözünü ku]-
f -ını]-' s:ınucı,'i.taek ycrinorlıın.3i yöntonirhan,3i ıhlayışı o1oştirnğk istiyorsanız9
:'nu 'ili sı1 l]1çü],.,r için(]erteoriylo, vo sın].f nü6ade1o1eıi tafihinin pfatiğiyle
kıı:,,r]-ı t:.:,,rrık oto tiıscnizşci"cr '| unu yapıcak dritıtııd a d,cğilsonizrbu konuya hiç
'i r, :. s,,ı.,i:ı .ıf:,ıız ::ı? :'

,] v-51-,!,iıı ı;ık ist,diİiniz şoyrD5tnin qdriişl6iini o].oştİrnokton gokr'|So1'lda
"':];:ı- 

'1:]. ] ' 121 ı1:.şkın]ıklır1 t3İtışnayc çıl:-şnaktır. çünkii aft].k sol9d.ovıinci
ı'" ]. ",]ir'rt '::ır",lı" t 1ari n kcn,lileıinc vo tiıtİrlcrinc karşı tıvırlarrnda köklü

, i]i];li",l rx Iı"']].1f"]. Iler zrlea olCuğunclın çok daha hayati bir zoruntufuk d,uru-
' " | '"'ır'.Gı,:: ıi,'ti, yıi':.f ın yınlr.";1ıklaıınrh],t3].3rln kijkoninclc yatan ao önonli no_
' ı1'::,'.-1'ı ' iri'ı;isi '-ı-'!1nl nc kıılaı çok kullanırsak kuflınal:.n, teoriye yalancıllk,' ıti' Ş:r' y,..r '',,ıı":rnlık 

, s ıvunclu,-;u-ruz doilıu yınlışryaf,ln y3nalak toori k].rlntl.la!. _i'} ',: ] l ir 1'ı.'lıflk n]ı,y1.11ı.Aynl n.,ıdonlo hiı sı.]ırlır diyıloğu hılindo siya-
'I i, 

' 
ı,l''|']- ; . ıJ. ı.:l '; ı''r1 ]1Ç r t1],Jİd,3ki inganlar nc=nn1 tir .yrrşo.dor, çokr subjektifl":'j','] i]' 1ri'].ü'l :tyr1].ıl\rr' irliktc i1 y 3.,,),Ln:;z J:rlc ,;ctiriliıişlerdir. İçindo

l :rı ' |a 'rlı - ' '.i ,luv:ı3l1fin yıkılnısı VG ayflşna olocaksı bunun daha nesne1j',",'l], lr''-,, " r'-Jll-- < lcsiııin y-,1lıiını açlr&- içiö}eıarlenılaca.k bir döaen halino
.,t i:ı,i_ l :., ı i,,_ir. ,

ı .' 
j-'l ', ''Slııin f '!ü.]ist cunt,],y1 kafş1 ıücatlc1o4c denokrasic]orı yana güçlorin

i': ı,1 '1'.1 , -,.L',-si igİ.n lincr|lii,,i ,16riişlof, do yofa]naktadır. Şöyle ğöy].oniyo3, |'12 q}r_
,l ']1 "lr ]. 'rr']in tii: ' u i.,1ı-ı Jsuz ,]clişrıclorino'rığıron h3y3t:.n canJ.ı pıatii;i s iJarat-
]ııri .,ri ı]i. Ic,.,,,ıIır utı.ıfJ.rlı1,1 ,ı lrarıyiı 9e t ıirecoktir. Şu andaki'bu oıtak hedef fa-
.ılst ;ıı, tı . ii,l,].crli'lii.,.izii , ı,u kcnuaı.i<i i]örüşlof iniz şunlardıI,'ı:., ! v . :;ııiİ ırJ "ı,.r ._cr siy3.sctlğ

- -şl1,;İ,li ,,ıı vt, f 'nksiyonlaıı t.elirlonniş
-.,,].lİıı....n vi; irİı],ı,.ınd.a'},,irliği olans

.: 1:_: -:'ı;ıi 'i r: -tit ltil ü,'':i-i nc salıip, :
G",,,İtıi ittifıklar ırı;ııl ıyı z. 

^üıcak 
ittifaklar.yo oylon'biıliğindon koıkgnlaı

'lt,n .i i.--ll1, jil.orinc t'ivc no:ıiyenlerclir. 't'lı -':'t:;ıcı "sınırlııı ,(J r.,nı<styonıorı helirlehniş'l vc '|coçici ittifaklg,f'ı söü
-Lı,]Ti']'Cı1 :ı.'ılı':ıf ,lı'lı :ii]-i 'l,r.sit vo sınıılı işbirltkloİini ifaclo otnektodir.3u ba_]ı, 'ı, ı l ı "i-inü'liiz iJltiyıçlırını ve .;;revlerini katşılanaktan uzükr 6o.f,i bit çorçe_y ]..ı l .,1 r.., '. _ _, !r-L ı.l!'.,u,Jiin c,-,lokrısicen yına güçJ.errdbçici ittİfaklaf, için doğilrdar
"-, "',:'1er' :.,:,in oıilılir iktidar hl3clefin6 sahiprpöirııılı bir örgütlülüalü, anti-fa-
i[J1 h'1 L]i -!]l)l',jsi için ııücıtlc1o eti:ıe l idiılor.ı\ot İlfaş i s t oophe iso goçici bi3 it:l'i,',': ,'il.k;ı,jı]iklc kf].1c1 lıir öııütlülüİü ifahe otnekt odif.Mo t indon aldıüınızl ' " I i 'ir, 5^' c'ü,,]-ıin l. if ,ı]c r.:dilon 1"<ııçok Jnor4iği 4cçici ve sınırlı ittifaklaı

'ı. '...,ıi).,lı ılı,ı ç. k DStı:n kond inı: qüvonsizliğini iiade etnoktodiı.3uıada bgf irtil-
, , iycİl ı lir"l '.rti ,ı]-,.iac.ın co;ıhc olr.lazro haJ.rle goçioi İşbiıliklociylo yetiniıiz'l :

] i .li li-n.].oliİ }s'1 1it anlgy].ş, d.ovrir:ci bir anJ.ayış:l doği1, iş leri id€lfc ctnö anfay1P
1r, a
,jli liz 1.,k1 l .,1, r-:,j.cn ınlışı}rlı,'1ı kıctırryla DS lrsfokotl bugün ..1eçnişin t]atalarını

ı' lİ]1:! '! -,.']1.u'lglırrnı açn:.ş t uluan3k hijı yan3 askide n o1duğundan da kötü bir biçirü



,Ce aynı anlıyışlaf:. s lvunıf 3, cti:ıo ı'luru lun.L.ı, Lu.].un. .l:.kt:ı'|1r. J , uj, ,İ.uz ki,
ınlıyrşlarda birız .of sun dci;işiklik yap-
8irniş 1eüdif. F&ş izn€ karşı birloşik t,iı
bu ıınud,u taşlnak hakkır]ız, bunun gerçokleş

tokrar'

ISR_!I! ORT,ıDoGUi[ui{ TIE DnIOKR.\TIK üüüES I !4IDIR?
ğ

, Goçtiiilıiz ılu.nlorı].c uoa". ujl.Şıttilla Filistin kanpJ.aıınd.a gerçokloşt i_ri }en kitı
1u kıtliı-::rn-|ıki sııu,:lu]uiu sbiuşturr.ıa konisyonu reporund,a tesbit cd.ilon vo bu- !1U.)(]fun Liikürıiı t t],fafın.lln 1ı:.l,cninsenncsi ife Savunira 'l;akanlığİndan alınan Şarorş
Lilki,i-ıiz ıyı',ınlırının i:ir özclJj,;';inin ortaya çı.kışıno katkld,a, bulund.u.

Onc,,liklo ,.,j.,].ro n ,eklnl1kt3n istifa ott iİ,i lnod.i. Sad oce savun0a bakanlığı göİovitı
ii,,] iJtif'u ,,tti.V* lıhl§ı yc,nidğn ,r:rovlondiriliİkon Lübnanlcaki İsıai1 politika*
'l1 _ Jr.,t,:c1(.,ıI( k.:. lisy.,n] ?Jtirilai.Şindi İsrı11 tin .!i.ıbn3nlclıki p:J.itikasını boliıı

lJ,,,yıı; k__ _isy;n iiy;s iclir v.j t 1ı(andıİ.''..ki unun iilk,.ı, liz :y:]-ınlırını i]./jilon(iiron yanı ncd.ir?
1ı:,ınlu:ı istifısı üzorino Mİllİyot'te ıı{üntaz Soysal vo Toonan Eco]. honon kalene

!: ,:.1}r:l1ii J,-,ı.ıi1| in ı,ij].lTGnin .Jolıokras1 İ1o yönotilon tok ülkesi o1duiunu yazclıIaı
'lv '.t,'l-,1 .İ j.-,i]Jr kıtJ-iı:lır ti1o ılüzonl oyot, i 1iıJ.oı, anı . l,unun ho9ab1 Ca koncliloriç
,]ı"] ' ] r-L]-]Y!:r, .il'i 1oıckçcl6110. D.lhı gonıı Ali Siınon Cuııhuriyo t ı t oki köşcsinclon

] ] 'r'ijı, 1,,r; 1'"ıtı.1:lı"ını yız-lı. ınoık Ali §ltnontin y&zı.sı ŞafonIun yoni görovino
. ']'I;'ü' ı .r- .';..j.'in9 Yxzıl;iışt1 vo Lu hıliylo hatıyı iki koz işlcnok onlanına goliyordu.

'-]fıl ı .il:ı.: l i.z{ı.ı ]ıiv' 1; yıl.ınoısı o1na.,1ı İitr_ıız l. iı scnoryonun sshncye kıınuluşuydu
']':iİ':-''i|',, '; i.ikınöuci koııiseıler yı.r ıılınıyoı ancak nahkono kaaar §afhasıno aoL],i:'iı ,; ]i:,-ı'ı'ilıri coiılırinı: y.,toıl kadaı pzra konulaıak yurtdışına gıkafı.hyofdu.
ı.,rsı.ı'. i ı-i i.,]1;.741;,-, s.ru!:tu:iia]-31.1 vg d.3nlşıa ıioclisinln (royu yarrn ğ3hto tlif, paf,lo.

.-L,lnı;lı/ vııli|1:. ._ülk;ıiı *t .iğ5ok"9€ ia1,!İ varlığı 'an].anına 
Golniyoısaı t]olnoyeooksq

- --- ls r ı,i]l]f :,; , ıi.on'un s:!uı turnJİkonisyonu rapoıund.a ğuglanrüası ya dE, İsf,ail parle-
,nt'§ t'l1t4 v ı::1ıi:ı İsrıilıin c].gnokıatik biİ ülk€ oIduğu anlanına 8o1n6z. Donok3asi_

ıii l L; 'l1 il t!:ıfi{'o a.lnak vo vğ tu d.üzoydo düşiik taloploıo sahil) o1r:ı3k eydınlafl.a z
iı İn ir t:ı]il.sizlik ..1:ııl ı ı],ıııVğ Lu t:ılihsizliğia aşıJ,nasıntr unnak hofkoğin haklq

€linizdoki nütinccn sonrı ,,,,riİş lcıd c vc
nışlar vo c].ıhı olur:lu bi! yinğliş İçino
diro niş haıekc t i ni,.ro1 j.ş t;iroh İ].n6k iç in
nısi için çal,,] cijstcrnak gürcçinizdiİ.

,...l 1.,1ı,':1İ.

ltlrs:;İ ;j,ii,ü:u,l]J.,! Y!]ift KURIIA:,. 31R MIz.üg DERGİSİNİıI İü( vE SoN sAyIŞI ÜZEnİrcı
irlj.. iz- l iı yıyının llirİnci sıyıeı goçti.Adl bizin 12 Eylül öncosindo gıkaraıiı-

rılz l.ir ,1ır.;1nin 1ıdln]. tİ,ş ıyof,lltKsvğal| (7 şuıat 'ı983).İçindo biri |ılöl;To l(ooİtosİl
i,ızılı iki yızı vııı.Koııulırı aynırPırti içinci.o yak].aşrk bif }ı1]. önco başlaYanldoP
;ih ı iı..{,1orl"c i,.-lişop vo ertık bir iç soıun oInıek bitniş bulunan ayrışnanın tcu
tlr;ıiı§1,

Iızr].sıı':ı ;ıtayı konulrıoya gşİışıJ.an 6,jrüşlor1 burad"a uzun uzun taft ışi]aYaoağıa
!üıkü si'zkşnuou ,Jjrü6lori aylışcs öncodon t3ftlşt:.k.3undan böyle do bir eüıodir
yıl'İı''ıııız _,i'irortıyı krıyıcağluız 3öıüş 1ori, ortaya konnelaf,ı ğgfğktiği için yaza-
c'.r''12ryi]ksc iizollikle1 bu yıyını hanı;i İnzayla yaylntanlş o1uf],af6a olsunloı2kin
c1.'"uignu ],ilii j';iııiz biı'lgruptr.l,nsanla tağtı,şıp durnak djşo bir sorunuııuz bulun_
.-]uy.,-,.r. i

Ylyınlı i1,,,,ili o1aıak sUyloy-tooğiniz söz]gf, osas olaıek 'ıpolonik yazıgı nısı].
;,,'ızllıı!l kiınusunCı tiı kaç noktayl açnak anacxnl taşıyor.Siyasi taıtışnalarda fsİ,
1ı .fjıüşlorin sınlf nüca"r.olosini ,pliştiftrok bif yane onu 8ürilot6n9 onon ihtiy3Ç-
1ııın.:ı c;vılı vürnoyo n yanlarının oçı,ic aıkaiılnası 9yanlışlacının naddi tooellori.-
nin oıtıyı konr.lc§ı y3,zL y4znarıLn tono]- fu]ao].d.ır.İu afad.a bu görüşlcfin hatalaİ].oırı



ıı
iİıırığ;ı ölçüsüncle ğjriiş sl,hii)lşrinc, j,,.]rür;r l i,ri n j(ün,-| j"l,.j ri n; 'lsır.l,ıı'ı-r,;i,1.1lll2ı;j.t'i .

yapı}abiliı, alay oc,ile,ilir.üstclik bu çallşflanln terıo1 anacı ıtespri yapnakttdaği]ı ..
91n:.f nücadelesinin geliştirilnosi o1duğu için (en,azınrİ.ad niyetin bu o1oası gor&,1
tiği içın)"631dJ.İna,l kötü biİ şcy doğilrto"sine 8€İ9kı i bİf şeydir.s8lt e§lri yatrF

ııık için siy:ısi tırtrşna 1ılatfornunu soçnoneklburya yofino kötü nizah dorgilorlne
yıznayr ,1.çn Jj]](]k caha yarafllc.lr. Kcza sa].t t,ağıı söu 1or, suçlanalaf,,ı .bulunan yaz]|lğ!
ılı ı rıca lrir ğiyasi torninolbjİ kullanılıyoı. diyo' siyasİ tsıtışna platfoınunda-
s ıynak cr"oiru ılgİr.i l.," ir. S:jzünü ottiilirriz yoyınclın Örİıok vofngk Gofekİr6e r 

ltin}Çaİcı',

ülaf ,sokt,,r .l_ iİ, 1nl yl|i içino ,3ironrküçiik burJuva f,ad ikdlİ, nofretlni kusan dciz iış
slnlarr].?,ri].i,ristrsı.1,11r unsur 9 gorİ, nücadolo kaçkıntraıı ,yıl4ınlaılyoıulnu9 bu].uftıİt

}ırrkoı.ıiinist 5r,fl1rı klf;1 ç ırpı eaqiaı ,yılahcı 1ifttracı, şakaol;çok dsprilillıla§aıe -
11st,klvrrtlcırkoıikl,i,_ııjuli kefalı 1olur:suz,{4öu ya§ataa'kiş ilei, oluneuzluğu kentklE'
tiaen ..i;lilor9ğnt3İstrçnnur ıt]ıc:.rutınnaz vo gibi.,|J<iifüf ve €§$fİ]^öfin bif yazıyl
si.y,ısi_ l.ıJ.; 1ik y:ızlğ1 }ıılino ılotİııo ,]ücünü §3hip' oİhrdlğını_ bilnok d.ulunund,aylz,

].,.. 1_, ; r tç,r|l as yr: nıIizrı üstüno ,1jrüş ortıyı koyuyonü dİy6 baş}ayıp ttAadf,Öpov nu;Çor-
4.r]k,.] ,u tn"t1- ] ıslnı şakaol üsluplaııyla eylaı öncoği başlayanlarıl türündon güJ.ünç'
,|, 1;,:tirill.,ıi,, ci.1,:İ çilİi kalrjno ğlenlafın siyasİ, tar.tlşna yaptlklaflna inanoak
. 1lr_ü\]:ı ,ijçti_lr",\ynx ylz1nLn son sayfısıncla ıloluı]suzluk içindo bulunan kişilorin
_ı:-r;t]: -1\ın1 ,.ii. l_c ı.nlıçıııık o1ınağı kalııacl.ıiçını yazdlk].afından anlıYoıuz'| biçintndo
;. r.)I1ı ı.i;z] ,_ ıı_, leıtı],ıııi.ıak nüı:ıkün nü (oüirlonln düşiiklüı.]ij biı yana)?GorÇokton ÇOk

t-r.r1.] r- -_j-11,ri k,ı nlı; tu.-piıuz konusunıl.a bıı gıupla ayhı. düşüncodoyiz.
2);j_:. ıgi t:rİtıil:]a yrzıJ_ırıntlı yıpılnası 8orekonıordon biıi do yazıyı yazdıktan

s lnr.1, r.:i,T k:ı o1suıı okuırıktır.Orno jin lıiı başlık attıktan sonra ya.z|oLa igindo bş -
]ı'ı:r ilii;]:in ]ri.Ql.if, jlcy s üyl oniıiyoısa, bu okuyuouyu şaşkınllğa düŞürobİJ. ir. Onun iÇh
,.^,i,fı .lrsiklik1,:rİ ferkcıl.ii.l ,1id.crobllnok tçİn hiç,doilİlso biı koz okur:ak yaraıJ.ı
t) u:r.j-,:;,. Jrnık vı,rolinı'lEntornasycnalizndon no anlıyo.rlar?Dovlo t vo parti polİti

,]: 
ü1,1] ] ,]1,, 1ar]fn çıkı jıİ nl?'l diyğ bİr başJ.ık var. (s.5);ııiıntın iginclo başlığın iklrı'

ıji s.,ıtıo]ınf, ilİııkln bİ; tok kgllncf söyleı*.enl9.3l(pt,con sözodiliyor horhaldo|,3ulg»
rist:rn i;ılk Cu,ilıuriycti lovloti İlg 3I(Plnin po].lt1.Itaeı hor zahan çakışırı nı? d,İye

i,ir soru.Vı no kıl3r anlonsız bif, soıu... i]

u y.t,jlyı -..7 ızını.n no yıpı:ıak tştodiütni ,3orçokten norak cd,iyoruz,Morak ettiğiniz
iü. ,i nc i l:rınu l,a .vlızlhın içinır.c iılı §.]funun yenı. tı n:.,:vornoyi. unutoai:ış oJ,sayd,ı 9 no gibi
:i,lcil.ı: yli.üuft]fyacaİıyılı.lınock lıu yızcdıa '|oeprİiini" tokrarlanak 8ofokir6o,olan
ı c rh:ıi-].; 'tçııılaf,a" cılacı,ktı.
3JSi_.ı ısi ):1zllar].'].j ki,şillklorrton c1o söz odl lobİlİtr, kiş i liklor de cloş tiıİlobiliı,

;\|](;1k .İ,üzlnln i4a4.]-ıflc! olclıilrıoşİ İçtn kişi o1oğtirilocindo gçıçeiiin zoniniıdon
uz a}:.J. ışı-l ıiıık 11hf y1rıİl ıt,.ir. orneii n ;iyipro iyiyE zortraşan şaf,tlafda uzun soluklı,
ı_iüc,ı.,.+lcyi ,.+jztı ıIırııy ın|l ,l|f 1şiBt cliktıtörlüğo katşı- rllıenoook 8ücü kondindo bu.la
. ıyın'' ı 

ııı:ıiiı; ı.1o1c kıçkİnları ryılçnları, vs çibi totlıiyos iz 1ikleıi yapan z:,pıfrbd
iı_ısııı].ıı1 yı,kıncl,ın tf,nı.yan].1ı:,n Jnürre bu dcf8C.yi üasıl utaanıdan uzatatıilİr?Bu
s|]lıfcrlu L,ırlılınlıı.k istğncn inganlae 12 qylüI tincgslnde do,gonfasında d,a bİf tTin
.],Gu ] :]tü.ı ],ıttınilan i.ufi d.ufna(].ıla. o yüzdondir dainı_ pcrt il il ik hayatları yiiksğ,

li.:n Iif sııullluluk ;tnıfi.i;i izloıli.ıu,yüzconcliı 12'.§ylütrıdon sonİa eorunluluklaıl
i,,ı,--1t !:iy,;rırı is iniloki yorloıi'l ıkıııından bİr katjaaha,bir kat daha aıttı,şindi
L]rt1,.1n , i.raz yr.ı::iu(l1.1,1']1n ı .1üşünoİok lo,ıa1 siyasiiilıırd,i kurnak iŞin parti" dıŞı vo

ı.,syılizıı l1,11 taz1 unsurlırlı göriişnöloıdo bulunanlar 9 ancak bugün ortaya Çıkıp
].,, tür , t:r "ilorlo t,ü inğan]afl karal3nay1 çal.ışıyorlar.}9i"1 ,::Turlar nır'|daha
:,ntıı}or1 n -,ı,ocoy:,,in i z?'' ._,l,iyo. Gonçlik üorkoz kodd.t@§indo '12 Qf}ii-l ı clon sonra 19 ']o-
l ,.ı,ısyo nc'_ın{' s,,nrıriilrov ılr:aları iştonen vc alaıı, insanlalaropoftÜhiğt yönotirıö
k-ır5ı ç ıkıyor;,,,;rortÜnio t t,ir çiz4iyi nahkı.ın odiyot diyo üzoıİncton bu kad,aı zanan

,;,:
, ,'ğı

li,.. * i
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8oçtikten sonıa,bu sözleri söyNcyenJ.oıc konünist gonç-iğ: n sJy],:yc,;.l1,1cl..., e]Lottğ
vaddıı.Aııcak bu kişi].of,in istodiklĞri kadar uzun §özle3 i|eğil.

4)3if, d.e yalao söyleoonok goİokif, bu tüT yaz Ilaıaa. Orncğin ,lbu uıısurlaı,,ur kondi-lerino yazı]-ı o].arak tebliğ edilon fosih kararını örgüte i]otnod"i.ği söylofınoktodinielki koiıik o1ıcak aııa, bu kafar 3d.1 verilen saçnalıkrbir vapur j-skclosinin yanınch.ki t,anlclaıda oturarak ve sözfü' o1arak o dönend.oki kurul sckreterinı; ifetilnig ı 5,oı!ı' sizlü ,ı 1arak hakottiği covabı .alan oski naıkez yönotici§i başı onuzlar:.nın arasıtB
sok3r3k YüriinüŞ ,3itniŞtir.Üstolik bu karar biıinlero indiıiJ,niş , ho]]yoı6o biz. espri.
konusu clarak yğtğri kadar konuşu].nuş tuf . Gorçektcn yazrlı bir ka,ax, gs].soydi ya-yınlanır n:.ydı?Evet yayınlanırdı 1cevabıyla bir]-ikte.Aacak aynı cestı.reti kondİsino-ıerkcz kurulu süsü vernoye d.evan erlen bu kuru]. göstorcbilir vo kon(iisino ait birkırarı ono katşr yazılnış bir }aışı oy yazısıyla birlikte öıgütünün önüno G€ti,e-':ilir rıi?nizdo ikisi d.e bulunuJ[of,. Yayınlanayı isteyone birer nüsha veıebiliıiz.iıiziÇ ıqınızdan ta3tlŞna aftık ö?güt iç1 biı taftr.şna ofnaktan ç:,knlştır.Bu ba-
!',r,],l,}1 d,a,ha önceki aYJ.ar siiren şafhada yay:.nlarını dağı.taoağııııza ıı:.ştin o1aıak

l l]]vl;J,i ı]'i.ıiz sŞz artİk ac çeılisao!ılaır. Çtını.tı buıada oyun oynrlyor değiliz.3u aıka-' 'i ]i-l,':n a1:1ı no zanao baŞları.na 8o].iıso ö zananrzIprılıklarına katlaruıak dly6 bir, . ;. .ııunuz yoko
'' jSın tı]ırak siYısi Yazı.laıda nızıağı çuvala sokı.ıaya çel:.şnanak gorekir.örnoğin]':-:]jlt üzeıine söylenon ve |ıdiyorlaı kil! diyo başlayıp bıziıı sr;ylonediğirıiz sözle-

', 1 i]ii]. söy].eton bö].ünde llbu d.4 konünist harokotin hiç zanan yitirncksizin asgaıİ
',:ı,;:uJ.ı,rca hirliğlnin sağlannaoıd.ır. . . n. 

. ır3u 8öİovin birlik 8örovj.nin başaİ.l].nağl
ı,i';ı: ia yııltc:. Ş ınd.aki yoldaş 1arıııızı n aldığı ı:esafeler kiigünsoniı o]_naktan uzakt:fl

, ..:ıı.i ilor.lirinclsi bu as8afi do-3uları bulnak no kaç]ar 8üç bir iş iİ]iŞ kirbukad4l 'l:,ı"]', hutriaı:-ıı nclor olduğ'u tosbit ed.ilip ortaya konulanadl r l]ala asgaıi doğruJa' |':'L'İ,:-'ii1''] .:.n sözen i1::şo"..&;iaaisi. yl§tı'-ışındıki .yc 1ıliş 1arr n:. z:_n i].d:.5ı nosa*
l -*-M bö ili§uoda, öz 6]-] ik]-o ]ıaıokotin gcne1 §ekIcterinia aldlğı ne safc konusund.a 6 jzin

,, :, 1,,-.ı.in i:ıyatnaslyla do;;ilraalkaa idgo].o.iik TJazar],ık yaDl].arak vc kiŞise]. siYe.
ı',', ,':,] üOek hcsabı.Yla rlC'yo l<atİİa.ı rl<atıIna hazırl:.ğİncla bulunan, koııdilcai gidor-
")ıl, 

e-"tı"}; lai'tiyi kaybettik}orl için, sad.ooe adınl dtü3noyi hosabodenle3 vard.].f .
lr:; |,lŞ l11239İln lıiçbir çuvala gicner].iğini }u iğeaaç yazıyı yazani.al da biliyor.

İjlrn ofaı'3k t,elirtilnesi 4ur"kbo nokta dovrin socunu üzcrine söylenenlerin bizitr
J (] ]:ul ı,r],nız3 cevap vernek bir yanaryoni bir sorulaı yunağJ. ya.rattığ,ıdıı.3u gelişldı
,,;ılokrası nec.ir?]-}ir yandan teoıiyi geliştiıen (a) aiğşr yanaan açık idooloJik pa-
z;lrlık Yürüten]-oı t,u tozi kindğo ödünç aldıklaıııı:' da agıkJ.anal ıdırlar. iu görüş;
YuhuŞak iniŞin goreği kullanıJ.a4 biı3z faz].a c6ki rgüve yoniği vo y:.rt].klaf,la d.olüı1ıir paraşüt olnasın?.. 

ş,ı'Kavga'lcı arkadaşlard,an duyd.uğunuz hiçbif rahateızlık yok.Kav6,a etnek istİyoıle
§'i' Luİ]l1rı üzü]ecek de değiliz.Faşist diktatörli.ik ortada duruyor, sav.],şnak istoyon
:'c,rk-So ycr var.Ancak bu yaylnda faşist diktatö3lüğo yönolik bir tok bsliİn yokJ<en
' Lı,üniİYle h{zo lsald ırı}ıyor".Aİüık tahfiklorle t ıhannülsüzliik-lorJ. o, sövgülorlo vo
t(rr"biYe s:-oıt'ı jln dlşlna çıkı]alÖıüa sol içindo konctino alan yaratnak isteyen].erlq
;İaüi; Yt}c§t'icÜerindon "şeflor" diye sözedeıek kullanılnış ve atJ-lğ].ş sakızlaf:.
Çii:ir§r}'erğk ;ıilitan kazannaİa çalışanlaı an].amsız biı iş yaptıklarxnl çok yakıoala
ı:ı.'. ay ao alılard-ıİ. srx iyisi örgütl9aini kufnalar.]. ve bic şoyler yapnalaııd.ır.Döylegi
]i.'ı:iİiloıi için dordonokrasİ hargkoti için de daha yaıarlı ölaca_]<tl3.

. 
Yc,ksa sağ cıportünistirj bu kad.a? yüzsiizü va ka.vradıaş § x zı da Çekil:ı!Yor.
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