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iıiinizd.içi yrtyl|,] ofi.ien]" Konünis t, yılrlairalç bj-f buçuk yılCır sürcgaloa siyasi gc-
fi.:ııı,l,ri,ı i-ig]i ıü ctarak ortay,ı çıkııı;tır.3u yönüy1o hafük.tinizdc ycni bir dönoni
:i . .1-.,c]:tı, .ir.

Bui3ün hala i,_:çi sıırfı harıkcti dcvriııci bir siyasa1 önoününrişÇi Blnlfı paiti-
si,lin .J]isikf i;"1ni h iSS;_, tiüC]<tç.]ir. Koniin is tlcr ara.§lnda façist diktatörlüğün raförirli,ı
ni;,-',cı.l*ri lıalı anlaşrlananı.;, sürcllclen siyasal oportüniznin köklc.,rinin nc ölÇüdc daıi-
,ıo dalJ"ı ji.r, bu3ün iıala kavraııı:ıarııi: tır.

]ion!i,]'_§t, ]ror]cyi'Lcn dncc .jçvriııcj" nücac]c].cde ctkisinl koruyan kaba }Iaik§iznc, son
,iorocc şokli dlarak bf,ı,]j.n§c,ıcn yüztyscl iCçolojilç ayfr]-1klaı,de.n bcslcncn, grupÇuluğa,
kariycrizn.;, s cl hııckct üzcrindc hükiirı sürcn ki.içiik burjuva o,i.,ilinJcrc kafŞ1 nücadÇlc,
C,:lGcC]rtiİ.

S].nl-f har;k.tinf,C rpzloneq sai vı sol tcıizşon.iznc kaİsı tcpki dru/nanln, açlkta
o1an ,,,;ij rü,ı gül e ri clc;tin.:cnin y;tcrli_ o1naclrijının billöcindc olan harokctinizrbilin-
scl sos;ıalist id-uo}ojiııin ilk,l;rini9siyasal oportüniznin clo,|jası n1, tlovx.inoi §lJlasal
kınuıun fçls,;fİ vc, srnrfoe1 yükün].ülilklcı j. n i açlkl3nak vo gcrçckloştirrıok kararlılı-
.'ııı'l.aiiır.Yakın,..;eçrıişi;ıizc,.laı,rgasını vurnuş s ai'; ı ğ9 igyoaiznin 9 ideolo j ik ııücadelonİn



jıiiçiiıışcaııçsi ş6kliDd6 oİtasr3 ç.rkan s\)]. İraovfacr,].l":ln Çtkii,rinio sir_,.!]csir,İz].i ,ı,ra d,eaçık, |,fulcockto o,itaya çıtçna§l,bunJa'ı baTka hiçbir anıayı,-jla cD..ç11.-nJnCz.
Gcrçektcn ı1o kıba nafksizı:]in içyüzünüa aÇı..-.a çıkarılnası, fürkiyc solunuı idcoloJiktcııellcıe slklce d,?,yandırılaı ilkclor üzırind,e yc,ridcı n ot lr,şnosi, tıi rleİni,] bir sava"ç-

Ç,r}aı: ,3rubu halinc ;1:1ıı*sirbu ,_1oİrruftui|a bir çalı;na olnaksızı.n ııüdiiia olnayacaktlı..
Iioıunisirbu ,';ıir;vlcrin habcroili.:,iıi yaparkcnrayıı zaııa,ır]a gcrok koıııli harokctiııiz,

i'Ğrck ili-lkidc buluı,'lu,",unuz gruplarCan ırofe,ı çözün öneri-} cri n in, çılri;nal ırı n, ılc.]oılc n-ıilccu"li bir piıtforıı olna aı]acı ıcladlır. Jcriliniz i:u ana cleİi ortaya koydu6'junuz bclgcleı_
i',Çi-] ]I,trrrkct-lJrbÜylt si bi.r çaf 1;ı:an]-n yürütücülül§nü üstlcncrokrbu anlarır",a politik biry:ıyı1 Jr,,janı olnaya özon ITöstcrücektir.

IionüıistrTIP ].Çiı.lcki ayrılı"ın ,3clcli ";i noktaylrkopuş aşanasın1 s inge].aıı6ktğdir.
7i Pro";r'ını t;ı:ıı]infç sürüp gidcn, §erç clilcrl u kafş].laşa3kta,,ı tilrcycn.nyön.ct İc il çri n.i n-r'.:ı'.lrıı_rılı sis]c,:c]iril(Jnrana tcı:olilc yo;uİilai,ıan, katnıe3lcne n sa.l. rcvİzyonizrn bugünı,İtlk ikinci .icf a nünfcsih C,ilruüdar11ı], Pro.]ransız vc itloo1ojik nçtliktcn uzak bu yaply-1ı il3i]i. o1,]uk}arını önc sür.,ıılcıi, bu,3ündcı,ı itibaıĞn cst<j. Tİp,lilcr o1ar.ık adlanch-raca rz.l'uı:al-a cski TİPtin bir siyısi o1ij-u olafaı( varlı,:;ın:- yitir._ii',ini ,İc i].an c.,li_
1,-ruz"(1)

,l)l' r":in iz , s iYasa]- çal ı'jıala.f,ln].z14 baiıf 16, okscnilir. saJ, fa:.aıLnrz]"a yayıa7aaao açı-
iı,,1:ırr ı.ı ı, ıü tüniüzüı aç ı 1ı'ılaT]-.]ıf .}Gfgin izin yayın|ayacai-,]_ arairtlına vc po1enik yazx-
f J,r. tün bj-riülüI,i,r vc .larıcl '-c yaprnızın s ı,rıın]-arl n.l,an vc ihtiyaçlafln4an kayaak].ana-(,riri:i,r.!''"itiü-lrpclitik yönlcı lirııcrka'.cıloler aİas1 ilişki]_cf açısln.:,_a;] ,,er;;i ,,_ci-lerlcn_- :" 

"1lı:'1i 
lir.CcrÇckt;n ',c bu"a ]a yi-.,ni bir .,.ıyrncıf rjr anlayışı s ijz](o ıusu.iuf,. Dc;. ıiniz i nr-l:, l:'']] jcsi i.ılınlanan Politik iı;lcv bu yöıüyt. iyico kavrannal.ı vı ,3crek ,lor3inin ku1-i"l:--ilıısır,lcrck iiretininc lıstck olna açrıııı',anrbu iizal,1ikriıclit ik y|,yLn olna özclliği9

", Ir, iy,ızıJ,ıüı 'ı-, tutulnalı'_rr.
-'ıirıüz',, bulunan yayıncrlık ;i_öncninl'Lerso1 haİckğtin zoılu sınavlar :a,1 geçnesi söz-

']']]' ,'ju ]rr,i. ]]u 1"-rÇck bizler aÇısın',an :1a ip,çerli:lir.I{ariıı lcaz.r; ıya bu]un l_uiJııruz, so1 lıa-
" -'- ,'i,in 'lüzcyini yükscltııe gürevini nc ölçü_'le baiıa3 -11,:iroar, |,r,g\iniz,tı baş arls ı.yla, içe-
::i, lylc y.ılıın ilişki iç i n.'"ç,].ir. Şin 1.iıle n tii.ı yı1.laş}arıı.ir:ııı,1riı;v;i.,b9.;1atı]an çalışı:ıa-,ı: i:'.cclı..jik vı; nali yönlen lcstuktenck, toorik ücotinı sü::*cinı_c yeralnak.üır"3u kapsan-'ı lrepiıizc a,'iır gtjrcvlcr ]ü._:üy63.4rro1 aI:J.r::ıza ulaş ılrnası, 1) lerajiııizi n §iyasal i.ıJ.evi-
'"ıi.yı;rinc ijctircbilnğ§i için sailıklı bif teknik yap], ve ctkin bir i,lai-;ı tım, birinJ.e rcle
1''iin 8fuDlarla Pol j"tik .linar;izııi olan iliçkiler.2)Gerçckton .la tiiın arka 1aşlarınrzı i1-
,7,j 'cn'-iıen ai;ır ve yol.ucu gay3ctle r giırei;tiıen tcorik bir atılımla nüı.ükünrr_üI,. (2)

(1)Eski TlPtnc vç li';c? ]ra"eketlcrö ait tı,ııcl belgcJ.cf 9h(,r tü3lü ::cvizyoaizııin [tir-hiyc solunian si].inncsi kararl ı 1ı.-aıyla inc-lenefekrpolitik h,attl"nl"z bu tcıı cld,o, hiçbİrlıulen:.klıia ycı vo rnc.',en ı..oı,3iniz sayfalaıı n.'l.a savunulacaktır.(Z)"Slyasi katrlna''rltTŞl,kiycıie tckcl}eşne'trt'İslaniyctrislanct hal.,](otfer vo anti-
{'fiist nÜcall,Clc |' 

, '| sai va so1 rcvizyoniznin tenel n itc l ikle ri,ı , 
ı,I(e nal i ıın,,, ,,Türkiyc İş-

Ç:| Sr,nrf1 barekctiain tarihsol ,3o1işiniı,ıiu kafa,kt eris tiklcfi|' 3ibi ]ıcııular yayln pıoğ-
rı,rıınız'la YcTJ1.1nakta_1_1r. Yayın faaliycti,ıin kollchtif bir çalı,lna için.'ic yürütülnesi
b:'ıi"lnln'-an gerek bu ÇOrçGvc,:]-o cj,ıerileriı vapılrıası r.3cr ck ez,lin,,.cneyi.ctin aktar].lna§a
YG 'Cröksc birinler.lOn kayrıaklanan haberlerin \eıg]:niz.,e ijnr:,.,]ikle- nclir-r.-lc,ı,']i r,.i ]nıgsi
zCı:unJ-u:lur. Tüıı yolia,"r1ar bu a],ao,1.a i|rc\'1 jklc, soı,t.ın] ıı n rır.
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fabr :l acak illc..iaf ı aıti

Esaş o]an illegal örgütün gürcklil i;:':iıliı.

li'ı,;i"1 
"""aörlü,]ün "]-er.okıas iyc Aeçi?ı' alalatnacasl ıl ı t,] güncçlloı., t iı:,i, ğaij vo 'l§o].tr

]-'a::t]i lo"i''] biri:ıi.ıi ar']ııa kuru1:].ui;u gününüz'.c konünist harçkçtin öniinccki ıİcirevloTı-];rl', i r?J';1'a1 o1anekları ':ilY;crleır lıir;;cniıı L]nqnini unutnaianraııa bu ı].a4akların önü_rÜz'-;']ıi ,?:ii4.]"ür,].c büyiik. ölçü,lc artaca.l:. ]<onuııında lia hj.çbir hayalc kıpıln" ıo,., 
""ropirn_ıası ıcrıkcıı s,:lu bu.lur- t]itinüz'-cki 8ütfcr.]o bı-i soruyı vafi}ccek cev.aDlar, nüca(icleyi §o_

']uı]a ]i3,',ar ,';i:türnc,Y; niYi,tli olanlar ilc fİ.ıi_znicn kurtulnının 8.ı2ca]- burjuva ziyle uz_]ı,lırık rıiİliıün otaca-İ,ı;ıa i'ıananlar aıas]-n'l-ı ııot bj.r çizgi çokĞcekti_c. Soıuııun ccva,b1]ll-.1iiıı-]cr.]cı Çokryapr]3,_ı sonut iı:lcrlc ve rilcco,yli nılen ay1,ın 9izgi§i Jncak sln].f nüc&_c,-L;-e:iıin a:.;fÇGklcrinc irözlcriai sıkı sıkıyı yunanlar:"n gürncyece,]i kadar belir3in o-
1.:ı; ıi.: i _ı ı:.

' 'i':]li| ]iii ]icnf i,faiJs]-'ı.l.a kabu1 e:],ile n j,oain'in bu öae ı:işinin biz:i;ı j_çi|1 öncn j. vc"" , ''i,l,r, surc];lj.li,"ini say;lalıarl.aki hayatiyÇti hiç eks ilneotş tlr. Çü nkii 50 scnc:]ir ih_. '] ':'..ı-.],.-,'ı,ı]:.:ır-]üütia sı]< sık kcsintiyc u,Y:: .nası.narişçi sınıfı içini]c ctki§izrülka poli_Iji' l] l,.\,/ ],t11 n,]''''] uzakta kalnasına ne ıl.cn o]an ana zaaf:rar,,1,an biri bıı e.jrcvia öncrninin
-.: ]....,l ]iı.]i:.:u]lıs 1 vc ai, :,:,, ].i n i n yapı 1nanıs ı o J-ı:. ış tur.

.'-'.]",-,pı.]ita a.lır baskı lıoşuJlarrn.la kull;ııır].an biı ilizi teknlk clci-,i1, koı:ıünis ti n burJu-')' -,ı\llc't|' ltaı:Şı tavrının bir, s onucuı lur.I{ı;ııünis t st:,atcjisinirtaktiJ:lcriniri]ropaganda_
ıl:- l-' bj,r: t ı]', h:,',e {'c .Yö 'ı ı,lt ir, d.üşüns:1 ça'i;-sı::ı ve encrjisini bir tc1: arnaç için ha,,ca,ı
Lıui' jllıı;1, 

"ıvie ti'ı yrkılnası, yarl n].,,] s111lfslz c'lünyasrııı lota ea.ccak iı::o1ct:rya _-r,ilıtatör*ii:"ii':üı ],-r. iu l.ııa,s r . 3u y,iiz -'.cn "illegalite i..,:astır|t vc bu yüzccı iriçbiı ."r ey il]c,la1 ör-
c ';];n,:,icııin Jnünc 1icç j.ril enez.Lc1aI olanakları]an ancak 6üçlü vo (laJ,Jalkl1 bir ilJ_cgal

;ı:,:'ti Jııı"i"rlaıjalıi1ir".ijöyf c bir i1lopal iskclct yaratı 1ııaıııı; sa hiçbir öznc] niyct9ör-
",''' iüı ]:, 1'-1iıı5ll]lı jı'} ,la bur juva logalitc,sinin sınır]-ırının iç j.nd.c kalnaya ına]ıkurı_ o1_
]l'lg 1|l]- 'r ]ı3ir1 )-] iiÇüscü alt:rnatif Çıkartaıaz.lfc yazı.k ki ü]kcrıiz işçi slnlflJlln poi_itik
,,;u:a:]cl.c ,l;a:]ihi bu konu.].a zcDgj-n l'ıle noy''.lı;re sahİptif.

ıLicniir; j,s t lcr an a)'.ır baskı ko";ullarııtı,a bilc kitleyle bağların:- koru,yabi]nĞ]-i 9 bununiÇiı bıjtiiı Y:sal r.'7ı,r'r-Yasal vo yasa- lri;: ı.ollarr kull.ınmal:_ılıı.3unun için ülkc çapın-':ı i)o]iti]raler ,::cli"] tlrlrct'lrcc.,-ıi ılnİrU;İ,ç"" e7rycrel kini o1anakla.rila,l yarar]a nak''ı ihnaf ı''-1ilnııııli:lir.Ancak hcr türlü c "-1r ı]nat'.a, ülkcniz:lcJ<i srnıflr,.r.ın siyasi rıevzi_lCar']e]-ci]in:lÜki rlÇıi -üzeyiıı :iayatrrası ytlziinc.e n yaln:jca kcnıli_ gücümiizc güve nncrniı 6re-::,;k-t i'lj- unutulı]reıal rı..rr. Bu konulla tan bi" caf göTülj lüliik r l.ani crıckç., sınıf].arın sınıf
j ]r-it] e,:1,,1]]r,ii1,1 ].c öı s af 1ara r,l,evrin ni.ica.]e1,-sinc çcki.lncsinin kcn,:li 11i],i n..'.en (ı]or§ilertlo
Lı-!:a.-ı y,lr,l|g7li-ı Vejra silahlı rproıalan '_a''yla) nürıkün o]aca|llı yrnr].gr", y11].afaxf ı]iir_:ll7a scllı-'na, o'-,,iitf i Se.:] ve so1 yorunlar ]rla ıusal]at o]nu:;tu,.3u kcıı.,liliiinilancililr
)'i, ,;ül'] rC:'r ü1-1':e:-o .-'-ıvrinci bir potansiyclin o1aiianüstü bcyuilara ulastri,,:. r.,ö n.ınlcı,..1o bi-
_l,, ]ri;]ri i-lr,titlcr i._aletıalrklaşııa].arr na rrlıcn kit]_cscl,1cş or:e zke ıı, çoi-]Lr kalabal ak]a,iriay].':-" ,"':ci'Çc,tlc';f,irr;ncr'Li.JÇinc,c bulunı'luituııu z ,Jöncnin özol1iklcrirbir o k,]alar .la ı.eçniçin,
':' ı vı lıl:'ı]ı'cjı!'übt,lc,rirlıüca,-lelC ho.Icflcri,üi saptE3kan işçi s:.nr.flİ14 slnlf i a ijii._]i isii*- ' 

, ": l-J c":ı '.,r:;ıi<Ç i kitlctcij-nin .r,ovrinci ı-ıüca4c,l.cye yatkınlığına be} b.ıı-;lanarıa6l z:r sijy-i '; i'l,,liıcir,r,;iiı'r}c sıkr baİllara sahiprkit1o1cri peçinıl,cn sürükl cycbil ıcek i;rgi-itü yarat--";lııl'ı 1ı"i: Yılıı, bugün J'e}nız keu]i gücü, - güvonirıokrkıİ'.rola3mak ve kı,rolaıın ılüzcyini
, 'kıciiuCkri: ': -,ü_ i:Çi v, enckçilcri her tiiıılii .l arlır-,yc .la_.1ıınık'l ı it}r,-q] }ıir, ,ıı.ıh.ın ırk*
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*if ıır,o-ıı].a.r: htlina ,:\rn j p.:ı.lı. Li.ı',

Io,;al çalıınadan ne a4lıyoruz?'

12 lylül aincc§i,,]i].e, f cüTaJ- çalıi;nıaya yakla:ln açısınd,an Türkiyo ğolu kab&ca iki glubo
ayrılryor,:lu.l]irinci 3rup 60 anayasasln].n getirdiği. oftaü1 hıfokottrgrioin sedeçe logaJ.

, olara"k öri:ıitlcınr,si için 1,.;,1çlli görcnrille.lal ör.lütlanno *Fvfan3.na hopton yabanoı1
'lola;ılgl3r]g polisc karşı ıiayanıksız o1an, illogal nücarlolç Wlone Ğinl yaıataead ı!,1aı1
için 1e;3a1 çalr.ıljlenln zorun].u clarak iı].eo].ojik tavi6ıor1o kuoak kuoağa ylirüclüğü öreüt_
1c,ri kapsı.yorıiu. (60 sonaaoıncla 1c5,a1 bir parti şğkf i !1o örgüt].GİıJıoEcsine ıafoenröao].-
fiklr, bu ..{iı lorı'].cki illc6alitcnin gizlilik anlanlnülaJii g€ıcıklğrini bilo yoıino gotir-
ncktc göstı;r,iii;i laçkalık yüzünıi.on yğT ye! ı'.iğoı örgüttrorcĞ 'lilişhjJe cilfllnos1 6iivor!,-
lik açrsıı.'.an riskli" olafak n i te].en,:1.iri ].en TKPtni do bu ğfupta 6ürneh gorokiı!. )Dlğpr
.-irupt.ı isı sol §ektcr biT baklş açısıyla yasa1 o].anaklafın dovlinoi bir peıspektİflo
".,,.'t,tLcn r.irilne;sini ya('Lsıyaıla.r ,1ci5a1 mücaCole y6ot6ploriniı1 kullanılnaaını burjuvaıd,_

;: t-, 'u"ırilelı ii'-ü,ı olarak görcnleırbu"4Ğvfimci|| 6EVeu o]-ihlof,i, pölitik bulanık],ıklarınıu
iiıriır'.,r l,ir ıcçi,, gibi kullanıp, sağla.n bif iile ga1 yapJ_ kufnaüı düşüaııoyerok voya beo€_
],;lıiyırcir sor.Jne §a] bir anlayışla yaklaşanlarla eyo1 çirgiye d,üçenlar ygf,&lıyo3d.u.
]ı..-\'i,!t hı]tji.kct 1ı_',rin legal çalışıııa anlayış j ırı bu iki oılakta toplanriıçtı.12 Eylül ıdon
i,r'ı crlcarıe"yı bj.lııılcrin bu olııısuzlardan yava? yavaş uzaklaşrıaya başlaıüalarıaa ra§

lr'.;]-]ı.iwiu1 iılaral: al:-nan ncsa_-: henüz çok kügtik.oy],ey6c bugün 9 önacl ilçli o1aıak yapılııa,_
ı]1 j,c"c]li.:,ı, ör]c,ı tcorik ol&xalırhcııen sonfa._ia bizzat oylomlc illogal bif, ör§ütlln 1e8§.1
ı,,ılı ]rıasıryasa1 ılanakları'ıan yararlanr:ası' neğı"l olna11 §oruçunu covaplanak oJ.malıdlı.

iiı,ç1|:;: j.1 oluı.,ısuz ılcıeyleri 1ega1 çalıi.,,anxn bi" 'ıkolay vo güvcali yoll' o1duğu hanı-
erır :'-cv-l,inci ç<;vrclcrtlc yay6İ n 1aş tırnlfj bu].unuJrof,. OJı sa arlçak illoga1 çalışnaya9 bilİng ı
bOll,]ik ()1ai]a1.Ier vc pclisc karşı .]ayanlli. ,-11k açls]-nda,n hazırlıklı bi" öf€ütün lÇBal
i;alı.ı13];11,1 r,c,rin]-i vc sonuç alıoı olabilir.Faşist :lcvlctin iloricirrlovrinıcl öıgiitlofe
:tZajınce s;-rl ı'l,.- ılrş r , 

-Liı.ır juvaa j-n j.n onekçi kitlCloln üzarİndoki id.eolojik o8oI^erjlİğİnio kı-
ıılmııJ cliıaktan çck uzak olu;u gğzönunc af:.nı.ısa yukardaki gonol kura1:. ülkomiz için
,öylG t."ın_].:n.:k a:ca.kirlof ,ano3.k 8üçlü vo sağlaıı biİ i].1c8a1 örgütün 1o6a1 çolışoa
o-lana]ıia:,ı ıı,l,.ü,] yaraf:l-annışr anlani.ırlırr} _ ıisa kaç:.n:"lrıdz §on burJuva kuiurğlaf 1çindo
yokolna.]. :] akt]-İ.

IJ.lcga1 bi:: ör,,;ütün 1cga1 çalıilııa].afr iki farklı yolclan şürCür,ıi].ebilif,.3iriaol Jaol,
ör;iitün .,n.kçi kitlaler neüz,]iİüdc ncçruiyotine d,ayanaıak, göı.{iniia o1s.İ,ah mevcut hukuk
k-ural].arııa w,qun bif örgüt vcya örgütt, ıı ku.rnakt].f.35ylc bir loga} örgüt holka dOfulıı.
r.an illc, al örgütün Vcya onun 4a söz ı ıibi olilu,.fu bif İttifakln seoini ilılvutnad.a ot-
lrin biı, araç o1abilir.3u duruıı]a tcga1 drgütün yasa}liğı" gcrçokten dğ sösd.cıiif, vo böy-
1,: bir ijr,3;jt gcrckti,:lillİe hukuk sınırla._t,]. .lrşına çlkpak"tan, hatta huhukwla birli.kte
tüı bir .lüzL,,ni sarsnaktan Eeri rlurnaz. Oyunun kurallafına bic öl9ür1o vğ §adğco varlığı-
nr sür.],ürçbifnök i.çin uyaİ vğ zananL €| lcii:]inde varlığinı rla kaybotraoktcn korkmaz,
,Ju yolr'aı il crlı;yeb i lrnc nin tek ön ko§u}u vo tek güvencosi i?çi 8ınlf1 ile cmokçi kit-
lclerin ba,i,rrna ea";1aııca kök salnııç o 1ı aktır ryasaları n ılygıınluğu vs değil.Ak§i taktif-
l,ı; burjuvazir]iĞn:.isi için tei,ir,3in odici. hale gclrocsinc bilö fıfsat verğıĞalon böylO bİr
' :, J i' .la:,,ıfaı"r,ı c_'.cr.

.il;ilı.].._:ıi bl,r lx;z-al nücat1oloyo örnek .larak 3ungar Koııünls t 1orini n dcnoyleri hatıfl&-
ıa,b:.].ir.L)2] ı,:io 1laşist bir ikti.laIln tiin azgınlıi,:ıyla biikiim sürdüğü Bulga"i§taoı da
konijr isr;lcr 1c,;a1 lıir öfGüt Jl3rak Bfi'' ni kurılul ar.'{alntz iiyelcrini deİ,il, rrİltrgtvokil-
Lçrj rıi bile, fa].:i,St cinayotlerıa bİrbiİ:inin pcşi §rfa kaybecçn BIPrbuna Eafşln 3]§l nln
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ü-.İ!ak§i lçitL,lfJr -aJrı*ı,-r4a +tİl§iai aftıİr,ı8kta bİiyiik ro1 oynad.ı.ttit İ.a içiıı,loki nıeşrufuıe-
tinc ilay,!,naf,ak, pfoiiİaıİı]. da sıııfşa]. nitell|;tni açılcça bolirtsn' 8İP, blf tşçİ-köyili it-
tifalcı için iıüca:'].clc ctti:ini cle hiç gialcncali. BI(P nni n §ğsini kltloyo götürnoda aıtacı
otan BİPrtu onurlu ,,;örcvi ycrine getirrıok için çok kan kayb9tti, çok militanlnı yİtiıdi.
.ir.l a bil a 1rıl bi_Lı 8ÇriyO atrıa.l].. j]u arada biT kenaİa, faşist iktiiların J.p33ite 3İP mil_
];tV(].i]lcriıi,ııılıi]lctvckj.li ünvanlarınIn iptal edilııesi k&İarıü. alclığı nı ryal- a,ıaca
bır iiijıı:k nillctv,,kilinin o karaı]_ı] ilıiıında blrakı]ıhğlnı., İkonornas aülı bu heinin ıüarı_
1iı:ıı,-'Loi]a. o1a5. iirorioo si]ylcıii;]|i "iççi sınrfın:.n 1e8a1 müca}.esinclcn yanayrlırı.Vo çiıncli
'ir-, bu 11ö;:ti,;ü ı':cstckliycrum" sözlcrinin ııeclisteki buıjuva çoğunlukça yüı,ektğn a]_klş_
1:.ı',ı,],r,ıı jle, aoi Cl,Cli|.l.

1lıiıci yolrbir t a.kıjl iliıkiler sağ,]anıak, bif takın iııkanlar oldc atırek için varolan
l,ıu-r j l,va krırunf;].rıla çalıınak veya taİüancn " zanarsLz'| dernekJ.cıokulüplğİ kufnai< t 1".3u
,lurrı,.ı,ja söz].,ııuıı-ı olan bu kuruıılar aracrlığı.yla halka scslenmok clğğil rhalka soslonoo_
;ı:.n araç_Larınr cl--]_c ctrnoktir.3öylcsi bir çatlşınada lega1 göriiniiınün kaybotliJ"nonos i için
a,:ıaıı:l,qa. r,ct i, ",ıljs t.;ritncs i 3crekti;]i açrktır.

i, l';,i-]'iij,"iı i;:ibi illcgla1 bir örgütün 1cgal çalışııalarının her iki yolunda 1a i1].ğgali_
' _,:,li1,1 cs.,sl ı:lıı.:.sr ilkcsi rbizzat J-cgal ça-Lr;ırıa yöntefiılofinin özüncle nevcuttüİ.İ{ar iki
1,o1:'lıı, _',a j.iil,ü l ]:c ı,ı ı esas rılanryani illegal örgüt baça konarak kullanılacak irokan §lnlİ-':ı.. iyi ,:la!ta,ııı..:.}rrbcklen,Li16f ve ri_§klğr beliflenne}idlf. Bu , diirlrat eiilne§i g9.cokea

:'];' r{,l-'-|",r:]l'.ı }ili"i hl:;lGı O f t3,\,/a keıyuyor 
" 
lc,3a1 çalırynada hor çeydon önce illoga!

._11-,,ict!1 zaraı görnırıcsi nerokir.l]lbe tt e bu tehlikclor karşısında nücadcloİon vazgc_
-'_ı,::,;:i an]_aı:,ia g:r:lııiyor. ioga]. ça].tTnay:. sürılüııe nJ,cr, eğor gcrçekten devıiınoi bir le-

, ,ı- ?a.]-r',"r ;-i,-ıır;.ıorJ-aı;-lo, tutuklannarvurulma açısından daha biiyiik bir fiskö gifiyorlaf
- : .]ıt:i.:l. \_,I?'in bj.ı]blri ar1-lına katlcı'lilĞn. konünist n ilıetvokille,rini hatıılayalıot
'il i,-.1ıi.,.,. , 1cl3a.1 çalılııanıo kolay vc riu ksiz o1duğu kanaati hondilorine 1ogıaliteyi bay-
'' c.,,.-,,,-.L:,i,].ln ı]crcoktcn ılevrinrci bir lcga1 çalışınadan uzak olına]-afı yüzündcad.ir. )
' , ;,1.] ç; ]"ı,lı;11..ı, 8irii;iliyorsş bu risklcr gözönüne al:.nrıış donoktir.3uradaı tu §onuğu
ı] :ı;rtıl,,ıiiriz ;birincisi 1cga.1 ça1:-şmarolası kayıplafdan daha fazlasını haıekgte ka_
. 1r,] r.ı].,li k.,_]rır veriılj. o1raalı, iki nc isi ve on öneıılisirkiıni kadfolaf,ln yitirilmosi

.ıs1l1.i.:!.ıa l:.Jl:]].f llt illega} örgütün vaılığının vo sürekl i J. iğ"i nia güvencc a]-tına alıa-
-l - bı-,' ıı,ı,.ıa,s: clııalıı],rı.

I,ci"a] ,,.;_rnonda .',ikke.t ğ.lilecek noktaları örgütün Büvenliğ,İ ile şınıılı gaymak y6-
tı,isiz bir göıüçtür. ],cp:al ça].ı,:nanın ikinci yüzürçalışmanln buıjuvg kurıınlariia sürclü-
jllilı(,Sinin Sonuçla3]" .!a $jrülnclidir.Bu burjuva kufuİalaİ, i3tor parlononto oJ.sun9istet
',r:ı:ckr;,,tjk bir paıtiristırsc ,ııı:irıi lrir scnc']"ikaı zamanı gclinoo yokctmek, of ta(tan kol-
l'_rrııalıo iıiç r',:j':ilso kök]ü bir şokilda c',cğii,;tirnek grİrovini üstle Eeceö,iniz kuİ,unl8rdı!.
-L]u ku::uiı]arr i|lçi sanr.f1 vc cİİckçi kitlc1o"in gözünde vaf,l].ğaİO]"zla ı]ıoş rulaş t ıfftaİOak,
r:jJn ı_]!J]:.t]c büyiilı önoı: taşryor.İçinde çatışılan burJuva kuruıau enekç i klt],olor.in 8ö-
zi-inılcn i].iiıiirnck için yapıle-cak ajitasyo4 vc pfopa8anda hiçbiı zaman iklnoi !1ana i.til-
nıiıe liı-r. ir. Bijru _Lc bir tc;iıir çalışnasr lçiITı i zaman o bur juvg, kurumund"a vaılığınızı sür-
.'ii ııı,m,,z,i cf-a.na|;sız kı].abilir ve §oıjüut ,.luıum ggeıoktiriyof§a bu da gnzc ellölf.Ecr
iıılrıkar,.:a, ,i. i1pl çalıçnaya bu yolita güçlü bir pıopaganda ça}}sm&§ı eşllk etğcğsğ bu
iil_ırun]_a::1n sa.htc uırut kaynakları haline c'.önüşrnç§ine ongof olqnaıoaz.Vo bugünün kagenln-
_iırr yai,ı_nı,ı aıakba;".larr haline golir.

P;lı::i. içJ,n_'c yaÇa.lr:;ıLılz koşullarc.a yukard.aki ilkcler ve saptaııalat ıçığında ğüf,dü-
açç;ç)',;i niz -ı i:,3a1 f'aaliyctlcr ncfer o laoak?On c<,likle 9 cmekç ilore bağıınsla konÜnİst poli-
t i.k3,y r- ,.rc tiiİcbil ocç,k Vc r'].Grlokras i güçlerinin biıleşnesinin bif, biçiİOi oıaÇak bir
J.ı:l1al 1ı.rii_ ]turiıeı. "-iino lıcnüz sahip olnatlığımızı bof ictgliın. Şiınılllih §ğÇğooğinlz
yol 1,r-ika]:,'La se zü c:l_:ı_lcn" ikinci yol"cluı.Yani lızaraf sr z'r'lc5ıa,l9koııün is t klııli.ğioizle Or-
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tllüa çLk{\ayacar-.ınız rJ<itleyo şeslerııc:lc e.raı; olaiak kullanııayacaiİ;rrırz, bir te].]"n olaı,]ık-
laİ vğ ilişkiler elcg otfıeh üzefe g"ircliğiıaiz def,n€klefi rkulüp}oıi; öğronei cloıteklcıi1
çoşitli fıitoliklef,d§ki ğoQdik&larl, J.ogal yayıa politika§uı ,!'6.yi kul].ğoaaağız. İü6gal
partiJ.erc_e ya" ye, çal"ışmayı t-La bu çercovede g1o alaoak vğ bu çğf,gev$yİ taşan ol§yoİ!ı.
!.arr 1e;;a1 partid.en beklcmcycceili ?,.Tckrar: t c.krar söylonıığ§ioo ,ağmcn bir kero daha
.r-ltrır çizçlin,l"egal iskoictin 6aivo nl !i,i ni2ş4rsE}E_ği!i trgı şoyin öaüne koyaoağız../

oSijz.lc "ilcnok::asiyc geçiş'| vc fefo"ünist unutlar

]taıist cuntanln ya.kınü".an clcnetinin:lc "12 EYlü] rubuno tof,6 düşEğyon paftilorinİ kuı
rulrna]ıa ba;larıasıJzlarbiı 'lsosyal cl.eııokrat" paıtinin iktirlaıs 6ççno9iy16 oluçacak tıd.O-

ı:iokratikl' bir ortaraa 1ıel baltayanlaı unutlafına tgz,e ka,n buldu].ac.Bu eğİlinin o]-dukÇa

J.ayı:ın olnasrnı ı sebeplcri ,ıc lcrdir?3urac]a en önero].i üç noktaya d,oğinooeğiz. fiıincis i
c,i]ch?ilğr aresı.ı:].a burjuvazinin ideolojik boyunrluruğuııun §on d.Gf,cce güçlü olmasldlı.
|,urjuvazini.n i,.r.eolojik c4çerıen ]iği n iıı etkin,i j.ği yüzün,-1en ülkeıniade komünistloı halka
l'iijzııı .1ııı ar-İı;rnatif7cri götüTnode vc boninsetmode etki§iz kalnaktadxf. Bu ise kiİüi
zayLf inaıçIL uısurlaı::ja ır"iizenin kabullcn*ccği bir çizg:lyi ialeınenin tek çıkış yolu
ol:1u;u |lüş]inçf.,sini b<;slcncktcC-ir."İlerl"r"goliçkin'ır"batı ülko].eıincloki gibi'ı biı de-
nokras iyı bı:] lıai}aııaıın ikinciscbcbr_ birincisinin sonuoudurıaydın küçitk buıJuvaıin{n
rcjinin gclccoi;! koıusunı'La]çi unutsuzluğu.12 Mart ve 12 rylül darbolcfinin kaı'şlslnda
güçlü bir .'_ir.;niş yafatl.lamama§ 1 9 r'i övTiı!ı c i öıgütlefiıl zaa,ffafı.nı.n bğdĞlini kanlaryok-
clııanın e,;illinc gelncylc örlerneleri bu unutsuzluğıı gel iş tilıniş tir. Refoımis t cğilimlo_
İir üçüncü s,,bcbiıiı köklcri, ise konünist hareketin tafihinded.i3. Kcnünis t hş.fckcto
ijt*Clen böri jıı"kiıı olan ve Kenalist iktir'Ları, CEPtyİ tğbanclaa sorlaİOak, bur juvaziye l'üİğ-

ti.i (-üçl(r1"i gcli-ıtirmesi için'ı akı1 vcrnr,; politikasıyla sonutlaşan sağ anlayış, t}o-
DöLjrat a.y.',ln f arla, llkoııüı is t 1cri n " arasrı'ıki çizgiyi bulanıklaŞ tırnrŞ , sağa doğıu eğiln-
J"i, kay4,an biı zcııin yaratnı ! t:.r. Güçlü brr kc,nünist önclerltk kuıuJ.a,r,aclığı iÇin dOğor-
lc,].1i]:ilü]noye ır aevrimci-aydln rJotansiycli gi.lğfek yozlaşarak devrincilikton çok uzak
"yarr Clli''li;,a11 sosyalist|l9kenıli içinı, kapa,ll bif topluluğa dönü;,;:üştür. İşte bu çev-
renin :1.ıstci";i4i kazann.,k unuc).urbu çovfon j.ı onaylayabl lecc,,ii po]itikalaf Ürotmok kail-
gusuna ıcrJr:,ı o ]nuş ttı:ı. Oi.sa böyle bir ka,ı,lr.yla ürctilen politikatrar ülke ça]ılnda §eğ

13:ıtiı,nok şö,, 1c dursunrsözkonusu ayclİl çevfeyi bifo etkisi altlna &la.naz.

"Y.ırat rı ı Jeg"a.listlcrl' no diyoı?

"r]_crl"nin Mart 1983 say:"slnala yeraJ.an r "Iogalitedo yaratr.ğıhkll baş].lklı yaıı vc bu
y.ı].1ı1 çlkar3.nJ.arın yayıaladığ,ı I4K iıOzalr d.üJruıu, "g§lişki 4'l biı, domokıasiyğ özlğrr İu-
1,ıın "ya.ratrcr logalistl|lr:rin ne ılüşündüiünü §ofg,iliyof .Yazı.nlo bütünüoe sinmiç "rnazo*
ü._:t boJi.],n ctnel' havası , Lenln ve Dinitrov'ılan çok sayıda alxn,tlyla i-osteklenınİş .l'Yaıa-
ırc1 ].ı:.ialistn yazat 

"cıın.tanın '|d cmokıatik vo eol harekEtleri kit]-ğlerdon koPuk mez*
],,,_.lı] ıl: tar_;.k...tlar ve dar mahf illcr durrınuna getirıoet' çabalaİlndan şÖzeılereh baŞlıyoİ.
ija,iii]r ,.:ı;:,i_l yo i,ı'; cnlcf i nalo ortaya çatlaklar çlkacağ:. ve komünist]-erin do bu çatlakl8lt-
_ı,:::ıl.aı: ..ır:rrlanııakla gö:ıevli olcl_u,ğunu :,öyleyen yazarrbu ko nucla '|en kriçük bir sğktG!-
i:i,||:l,,ı b:i 1,, a,'j,ır ııa]iyctlcre ycl açacaiı" lionusunC,a uyararak yaz].§:-nl sürclürtiyoc. Yaaı-
n\) ,J:._; ],afaı kr§üİ; i tt ifaklar, cepbo ;ibi konularca lıen,i n vA. Dinıitrovıun so1 sektot
yak_la ı:.:ıi;ıra kar:ıı uyarılaıx ve ijneıilcfini içoren alıntılarla clolclurulmUŞ. Döft §4Y-
i,alık .,7iı,ı,l"ıia 3-alnı.zca 4okı_rz satrr.lık bir pa]Pagrafta 'lproletaryanın güÇlerinirı geııo1
bir aıı t j_f aıı ist,,1e mokrat ik nitelikte bir irarekatin içindo qrijlog:L gibi biı gağ tchllko
or.iı_r,.], ?].li..r.'l l::_ 1iı:ıclcri;,f c ifaclo cdij.sn tohlike i§G l'yarataoı IogallstlOrinll Sandlb-
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1asınC§ğ Ç{}k dan a, iifioiıl-i.3ü yiizd.on ııazLRLn yarı§lnl kaplayan a].ıntllar yazı.larını doğ_İu yapnaya y€tmiyoİ,

Yürüdüklori yolun ne kad,aı kay8an olduğunu yazırla sözü ğdilon biı tarihğel ü1,onoyind-ĞV&nlnl aktararak gğsterelin.Yazıda sözü odİJ,iliği gibi }initfov ABDtli koİnürtiğtj.of,ğ193!'to Cl'o }i1' o'.' ı{cÇeİli bir çöziiıı o]arak l'AnĞrikan Ha].k Cephe§inin özcl biİ. biçiİlioJ-acak, an t i-,f a,,; is t 1e ri vc nıa::ksizııo karir1 olnayanla..ı top]ayacak bia işçi ve çiftçiPartisi ör5'Litl'ın:-Şi't önerniŞi;i.Bu ıloj],ru öneıiyi sai; bir kafayla değorlencliren, sağ teb_1ikcyi ltüÇünsı cyc,n 1cri n beşına sonra ncler gelrniş ?ltYacatıcı İigarıeirorıatt sözünü ot-iıeiİ,ili vc sa:; tchlilreyi küçiıııs oye nleri n son"l_arrna gözLerirni hapayabilmek için hiç bilPzaman sö zctin,]-vcccklcri olaylaıı hatı rlayolııı 
" 
On bini s ilah].ı, kuwotlor içiııdo, toila,ııdoksan bin üYcli ŞüÇlü bir parti olan ABD Koününi§t paft i§ i, i].1ega1 öcgütlonıaonin öno_njn], kavrayaraayaı, burjuvaziyle uzlaşınayı te,ıo1 politik 

"m"ç 
oı."irt Ğörenrııünkiin olanr'n sa31 biÇiııı,],c yoruıılannrs 

, colayrs ıyla aİt].k Diİni.tİ,ov, uo ölnayan gtirüşlori oİr ug nok_tafara ka'-r,ar "gcli']tiren" sa.,:i bi" kafaya sa:ıip E.3rowdeİ gıbı yönJtı.oılerin e].indg1940ılaıüan itibaren bir yokolma sü"ecin6 gifai€ti.3ü] yoko!.na §üf,oci 1944'to kendini|'a'sfiYa ve '-.,oksan bin eski üya§ini 'tKonünist siyasal deıi,ıeklef,ceı, toplanııaya çağl maıc_fa ziİv3sinc ufai,jtl.SonuÇ3 Mc.Cart}5ı!nin azgın saldırıları katşısınca ö4dof§iz ka].mlşbj,r i';lÇi sin],f:l Ve hatasJ-nl görerek ycnidcn örgütlenon fakat hiçbiİ zaman eşki gticiinG
k:ııvıı:: an aYa ''ı bir koııünist paıtisi."Yacatıcı 1ogalistleıin'ı harcayacek doksan bin mili_ı;;nı sahiP b'ılunıad,ıklsir, bir avuÇ o1c]ukları tesellisine rağrnen legal çalışüa konusun_1a cnlarla j-clec1o.jik:rıücatl.ele.yc Covan ger3lr]-i v6 faydal:. dr_r. Çüni<ü bu konuda işçilcı,inl,: .levrinci ayı]ınl.ırın tan bir berraklık j.Qiace olna§t.,işçi §r,n].f].n.la d.cvriolci bir şi-
l_::.. İ]i..:' ,yaratna ııücailcl cs i ncle atllmı.s .'ı ov bir a.J.ııı a"n].aırına goleccktir. Ciyl"y;; ;;-

Yazı kr:,nd.i koliıceleriylc '' ic',ca1 o].anr "1.ugün €Brçokleşııese bi le, ,gerçekleşıoEs i ,gşrekuııi-lı antifa'.riSt bi.r il.cnc]çratik kitle po.ı iisinl,bir copho partisin1 lıecrcr o1aıak ön-1,C|ina ka:f 
'Ta}; son brıluyor.xöyle b j T ]ıecl-ı,f i]kose]. olafak kaİ,şı çlkllacak bir hodofi1"'li f c'if', of gü tf crj.niq l3ücünün vc ülke kosu].1arrn:"n tıöyle bir partiyc bugün olanak ta_ıı;'ıai"ıİ'r itiraz1 j,a sijzj<onusu Cephe ,partisini şu an.'La cleğii., ilerde, olanaklar e lvor-]İ' iı;',c l':urıı,',1'ı ıl,ü,.;ıüa:'1ilt1-or' göztinü ıc alınırsa gcçc::li ccğilctir.Bu yazı çerçevcsj.nd.esi:l'ıl c:/e b İ 1i;r: '',|!,iniz tc!ı çey l'sağ tchlikc"yi kİ,içünseyerek kendilĞrini sağ. tohlikenin

]':':lf nakll,,1ıaca,l r o,',ak noktasx İıelinc gat i r.likleİidiT.AIİıa ttyeratıcılıkt| s:.nlİ. tanlf.llyof-,,] il o:e..la l:ılrr yor.
'|r]cci"dcn biiaz sonTa 1Jayınlaaao ldK dııyucusu söz konusu olanrnitsağ tch].ikcyi,, gö1,-

ılcırıoir :1c,|.ilrb'ızzat " saİ; telıiikclinin k6n.li§inin bu pckadag!,aıda soııutlanclığl n 19 ö-c e ke-ıiğo bürilncl'ü]ünü crta;ıa kcYuyor.l.4an t ık hattını yak:.nd,an takip odebilroelr için duyufuc,an
l-ıoy al:-;-ıtı yapıırak cl<;vaıı e.lelin.Bakın legalİ.tedg nasıl yafatıcl olunuyor;

Duyuı'u Çal:,Şını hü(leflcr.i.ne tcrnel olan görüşlori şöy1o oıtaya koyuyorı,,i_1o8a].itedQncsncl 1coŞqllar14 sonucu olarak nc tok !-açına bizimrno c].o bi].inşel sosyalİst platfoğ-
mu4 -İ/ÜYa b;ı,zr sol lniÇük bı:rjuva::a,rlika-.LJ-eı:iyle birlikte bil1m§ol sosyalist p.].atfoınurrı§
cTtaklaŞa bir 1;1;a1 Parti kur:ı-lı.rı ori:,, r.aclcd,c clüşünülerıez . ,ı ( Taıııame n cloğruJJt'2-Aıcaicrkorıünistlcrin icga,1 çalışnı.ıı }:aİş]- ilgisiz ]<alna]_arı gibi bir d uruın d,a dü-,.;ünüle rıcz. " ( rtgisiz lraJ-ııanat r , pcki nas:_1 ''ilgllenııcli?'')

"J-3u kc 'ullarr'la ,l-örcv İlcri (1,1art 1!6_3 ltr.,ki)ı..; belirİı]_en nite].ikf cr.,,c en i].ori
'iz,3idÖ 

kitlcsc1 1cga1 partinin oluşuıı,,rnu teşVik otnektiı.,, (İşte di]in a].tlndaki bai(-
-La, i!tç slnrf mücaail,,lcs i. ni n günce 1 -ta].e p}fjrini kavra].ıeda tan ,)iı körliikl )PaT:iilcfi1 kurulrıasına, karŞl bil tavır alınmak "zocunc]a oJ.rnrluğuırlaıı,, faÇi§t .tik-'i;atöı:Jüjlüı 

1':u rulrıa.slna izin \röTdiİ,:i 'te n ilr:ri" partiyi clc§ tci.]] 6mck.3unu kitleclon kop_
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m.&maa].n tek yoJ_u oJ.a"ak 8öfiıek.!,aşist cılata!]! n Jpli,ri s lk:,]: c _,l in{l Lıtl i,ıı,]u gji,liir,lüz,ı c

|ıon i]Gıil| PsTtinln bile ikticara gcld.iği zanart halka kaTşr, olacai'jlna gö3mcnek, Z6rıin

böJ,.losinc sağ bir kafayla boliİlğnince hoclefı6f,i4 daha d_a 8cfi 01 ras1 kaçınıln:az.İştc

"yaratıcr 1,,,1alist'1eıin örgütlcrinğ vertllklori diroktifleft
I1k iki .riroktif "cn ıloıi çizgic,e lega1 paıti oluijumunutt 4o§teklefoĞk Üzere §o1 güç-

lori birlc,,;tirncyc çalrşmak Vo l|cepbe partisiltne tı:nıcl o1a,cak i}kclori §avunma ve ,yay-

iıanrn "ö,lonii,ıi uıutıııaııak" görovlcrini öıgğtlorinc bilcliriyor, Diıekt if]er şöyle ılevam

" c-x.,, ilcri çizgi.dc loga1 parti oluşuııunu an_a ag}]-ıiJıa k9şüllalE
c:_19, _q_lqaE, i;nc,.,likle kcnc.i_tr9,4qq]ggırnt4ı, dönokİatllr ve sol güçle ıc ]iavratİrak içiİ

],ı.)*:1.] r/c. rsrarlı ıı.n, lu.ilJr-ffin or*ak. (Altlarrnı biz çizdik)"Ana ça]rşna koşu]"_

_],ıqı-_ı'',an biı,isi'l dclriııi bu koşullaı gcrçeklcşmoz se, 't cn i,leri 1cga1 paıtillcle yeralnaz,

,lar]:]. Varllklarını sür|,ürebil cçekl eri nde n şüp}rc cttiklerini göstorııiyor ıııu?üğer kalerı-

,L:,rj_ ı.İr.ç,ıüTscrçaf ]_ıina koşulu cciilrçalışna konısu dcııck is t iyııtla::sa, bu yalnışlrk
111.,,-..]-bi}i,lçaltrnd.abifkorkuJ,adclalctetnczni?ltKeıdikarlıolar]-n].zailkeliroole-
ıi. j. ı -],l. a] t]_ı]a çiz.l_ik.Gcrçcktğn c"e bu kadar açlkça saij bif çizgiJ,-i kcncli kadfolaİlna
].,.],]: b,,7]irrs,trıçkte bilc ,g,iiıük çcıcooeklercir. Çünlcü göfülcn o ki, si,zkonusıı o1an bilinç
;,ıl,i;:l. }_ı_., };ori;u vs . t,L.J|ii1, aç ıkça pofİtik yaşanlarrnı sürdürcbilmck içİn tck yo l-voya

|i ,l.] ,i l:L_L.la,]_ r_1:1aİı ll;yifre bonzcİmoye çalılalım;,|ana yo]_1aİdan bilıi,l- o].afak l1sosya1

:.i) |:j:, |.::j i," ]i_ii] L,zla]jliıayl €§rüıekrbu uzlai;naJ,1 varoluş koşulu halinĞ ,:]atirmaktif,
,]| _ ]_]!,,l l.il.:J_ı, ıcs;yal c].crıokrat haTGket1. ortak işbirliğini 3cli,;trrnc),A ?ahçlrk6n

|l,. :. ı . _, ;i .;ıJ i-iiçl;rc baklşxn]. ve so1 güçlcrin Ö,ıcri}criıi clı,ğcr lc rıĞi rinc konusun-

1 1 ;.i.,.tılııiiJ, ş,i.rtlo,_"n r.l"rıııı di]<]çatc almakrortak işbirli|linin j s,im 1.,n.,]_irilacs i vb,
-l ı, :- ı,]ii].i: R1l] ,/L] ya}als]-z taftlinüa konu]_arı J,aratna:ıalr, " (Bu 'irel:tif agıkça §öz-

.. 
1.1,. 1 . şl..;1:1r l:i,r. ,,ortak 1Übirliİi" ,_leii1, iston i 1nclr. ii. i ,;c kovu].ı,"u, ],tı }ıiı, ycrc gitnokte

;:,.,.-.. ._ı.c,,1_.) o_1:iu,;,;ıu göstcri_yor.3u ka(lar oütcvazi bir y.q.klalr1ırla" clı ilcri çizgidc-
ı ,_ 'it,,ıı,.l ,:,,11i",r' ilaha ileri konunfaca çökebilccoltl cri ıı c inaınak ııii,ı]çii ıı c]c3i1, naha

i" , l,, i ,ÇD_io jili tcs ] iniye tin , örgütsel o1arak yckclu:|tair ba]]]ra biİ §cnr,lcu o]abilir ıoi?
,,l ., _, ji,,,.ıir .Y.1,1_,]1z öncrici -Voya toşvik eclici-dci:l1ralörcv üstlc,nici olrıak, Çal]"Ş!Oa-

-,j,- _. _ ı 1'.,Irİ.ıaı: ,/_.ya çatljürıalafı. başlatmak,l'
't,;_1_:'].r]..;!i 

'bif l]arti o1uiunu,iu :'.esteklcmeyc o1anaklar ötçüsündc katkıda bulunmaya

ili],:;1:" ala'!u -lur,iuzu açıkça bcf irtınok.l'
'J]usonikj"fnad.d.e,buarka.].aılafınönümüzclckigünloı..,.ekafş]-İn!zasosyalcemokrato-

lar.ıık çıkacailnl gös tcriyox. Yan,i "yafatxca logalistlcr,t önüi:ıüzdcki günlefÖe o llrıadlk_

1arr ;,,ibi ,1öziikccc}ı, "en ilari çiz4lıacki 1cgal parti"nin, iç clisilılini uyarınca halka

,.ir"' =irrroy,rceklor. iıaıııac.rklaıı ,f €ylcri söylcrıck 3üç .-1acı),1ınrlan bi]: of ta yol9heın

1ar v; (inaıılacak gi_bi 4ciıi1 ana) böyle orta yolliarı bulacaklar. )oğal o}arak kentlİ

sij,ılı;i,iklcrin. i,Janıraya ıniıyaç duyacakları içinr1ıu süfocin bulanık bir siyasa1 bi_

_lin.] , O ju1'aao,;rnr söylııcck kehanet sayl}maz.Bu kailar cnıciı saİfcttiktcn sonjfa pek rnüm_

8., " ,,,, i.r.,l_._r . f ız:ıa kraLcı oLacaklar.TJııze n .11_,1 biı al,bcrnatj_f yaratnaya çaLLAarLIa,

rı. ı "jıara;rcr lc,lalisilcrlc" ilcfül"c çatl?rnalaT1 pck muhtcııclılir,
,]i:ıl}liı ij,ı iil lüz,_r.r,ki günlerıle ]çonünistlerin tcrne1 a, jitasyon hatt1, faŞist cuntanın

j,:-li v,, ,_'lı;,,l,timi alt]-r].]a kiırulan paİti]6rinron\7a iziı vcrıııecl1ği hiçbir şeyi yapanlya.

,.: ],.':rr,y'iı]-. i."s11 iktiaaı cır_aiının ounta olacalırbu yüzıien tüm partilcrin "kuklaı' parti-

1;, ,_. ıara( kalıalıa ııahkum o1clu,,]u,jen ileıi çizgic,,cki parti,lnin (ya,ratıcı lcgalistlorco'l
+,,2,].:1i,.y, ı:'lilni.l olsa cla) hüküııetinin bile hali< düşnan1 önlomler alrıak zorunda olaoağl

;,, apta] ıali]iı- üz.crindc kurulacaktı.r.
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Çüıkii konünist]_Gf,gyaratlc1 o1an ya cla olmayan bütün. ]cgalist].İi. ir fark}l olarak9

d,üzenclı,5r,partilcr.l1ş].bifaltcf4atifya,retmakgöreviniüstlcnnişlcrdir.

SO].., HAnEI{EIT LER VE BIR].,İK PO1,ITİK]\}4IZ

12 Lylü1 yı;nilgisi sonİasl bölünmüşltik, so1 hafckctln giçsüzlüi;ünün başlıca şobcbi

clarak gostcrilcli.3u yönüy}o bö lünne 9 ic1oo1ojtk "faık}ıhklaf |t, aç:.kça açxlna61, oftad,an

kalclırı}ı,iası i], lıokcn o1gular of afak b,ıitün işgi vq aycx"nlaf;L1,]. bili_nçicrine yğrleşti.
üerçıktc faşist cliktatörlüi;ün barsafısl §adece bölünnüçliih ııc bundan kaynaklanaa

;;üçsüzliiklc aç rklanamaz . BiT]e şğiş bir sol haıekot sadcco bu özçlliğinderr ötüI,ü zafof

ilanslna s.rhip cı_ç,iildir. ü<s ik olan ha].ka, ilaha rlcrinde9o clönomin siyaşa]" örgÜtlonracle-

riı:,:ı var<ılaıı J,üıya görüçünün ne ölçüyc kad.ar yeter}iıdüzcyli olduğunda afanüıalldjf,
}ia ksist-.],t,niıist iclcolo jiıli,r belli bir açıclan yakalannasx ?yoİu.ı:l1anma61 sözkonusu e-
ıiillnuf iriir.liya] ckt ik jnateTyal iznin, bilinse1 so§yali§t felsiıfeıl_a haııgi i'anlayıŞilalı

clr, a]ınılı,,1,ı i ı c c,]_ O nncl ic].ir. Bö 1ünıaüı; ].iik §iyasi otorite yokluğıı, ncr]f'csi bit kcnünist
par];isiniı olııayr.ır bu görevler başarılrıqdan yakınıla,cak kcnulaf d,ci::ildir,3u eksik-
liklcr, clevcinO i iıiçi S].nlf1 hax.e,ke tinizin kiıoi özell İkle1ıi ne, doğui] sorunlarına bağ13.

:,lı.rak rırtaya çıkaıti sonuçlafdlf.Tğk başına yetofli ned.eolqr de ğ'il,
İju b.1.;'],]anlc,a sanlf' harckotimizüle biİ,lik sofunurhof şğyc],en öncç onun, siyasal Çlklnag-

Iaı,ılıı,ı a§lllnasr s orunu.lux. Yaz ınlzd a bu o1guyu ıçaba aaTk§ 1z§ı o_Lafak nitcle-y ecağiz.Kb
i,a .]arksizlr1 n;.J_cn bolüıııüşliik ola3ak güı]canioizc oldığımız şorunları yaratrıak zorun-
,|ı]..l,ı,,.r, 

,a rn,,r1.llrğınız siyaeal zaat hayat1a ideo1oli afaşınai.r, bağları ku.rananlİ']t1 .tr'€l-

.ı.,fi vo siyasa1 kültürü gcroğince öziiınsencdea, d aha çok dilsel boyutlarıJıla kavraYan

l:ai_.a ııa::]:sizıırnitolii3i gereğirkenrliliğindon 8iolişnoler üzeı:in,:lc./ üstünlÜlc kuranadr,

,|i.]jl.:iyı_. 1iapi talizni ]1t,]. e yetaR sınıfsa1 o1anaklaıı oTtaya çlkara!la,c1]_ vc bunları kulla_
,lı.n_lc.ı, t:,rna,ı}aüıak üzc,ro o1cluğuınuz bu dönonin siyasal öcgütlıoııc J-ıı:i slnlflar üzcrino
,:,!ıu rarıa.ıi:_lar ı zaaf:..aİ'r sonucu objoktif kritgrlel.i id.eolojlr,.i,ı ye]rat:ı-c]- olarak .-y'cniden

] ]|i].bur]_,lnaslntl.a kullananadlla{.. sj.ya§a1 ayrırnlar bu tcmcllel üz.rinüc yi;j<sclııccli,

- ı,.-İn]:ü 8Jup tcne}f (,ri-nin csas önefı taştrnakt,n g7,ak o1ui]ury4n],] ğailafa?a d!']'ınüas1

blı nı..ıı]_eılc ilişkilic.ir.Kaba mark§izm hayatla idco]_oji al3Ş:L1,1,1ei(i bağfarr ku::aınadı

,-.,-iişiik.oysa gcrçek sr,ıırlaT y alrl\z hayattadır.Bu nedcr]lc bu$ün sınrrlarln tam vc

şrlık bir şÖkilda oluştufulrİas1 gcrğkt idir.Ancak bu toıcc1 üzOa,inac.liİ lrirsiyasal id,o_

ı.,1ojik yakı n 1aşrıayl9 iiİgütsel birlei]rıeleİi ,planlanak m,ii]nkünc1 :ı 
" 
i(ab,; nark:iznıin kesin

yi nili,;is in,,],cn öncc bu hcdoflece u}a$ ılamıyacaktır.
Sol haıl,]<etin, bu o1uıısuzluk üzcainde nasıl geliştiğin.i, nası1 görün,düğünü incelo-

i:..J{t;e yeTaT vat.I97Q önccsi etkinl1k kazanan TİP kısa zananÖ,a r.:fü3riis t eğilinleriyle
i<,ıçrnılri;ız olan arayışlarla kaışılaştı. THffi_C ı T§KO haf,ekÖtleTi "cu ortanrla oluştu.So1

rçin bölüımcleİin başlangıcınrrvarolan içleo].ojik açaaz1a sc] li&,l1:olaf].n cn duyaılı
kcsi.aleri t;ıraflnd_an fa1,koclİlrne6i o1uşturdu.Bu golr.şfi}eleİlc ].Q!i"zyoniZ]İr§alma kelinüğ-

J_ori siyas.ıl İağaıcığırnıza katılclı.So1 tıarokettc görü].en ınf]İlrçz kaç oi"}ilimleri naşıl
aqrlrlarnak gcrekir?I1cr ?oydcn önca güni.inüze dok bllimso1 sosyo.1is,b bir pafti4in oİtay9,

çrkmanı; olĞu,Yluna cı,cğinmektc yaıaf var.Tiiıkiyo so1 iıaraketiaiı, tari]ıscl Gksikle'inden
kay nalılanan bu duruırı, önümüzccki Clönom.lo derinlonosİne inciılo n oo c,lıi; i-ı,"

}iu r.trjzör]üno alınciığı-ncla klasik §apma şcmas141n uygulananal].ıii:, görülür, İ,iifkİyo i do

lraksiyonlarlrburjuva id.eolojisinin işgi şxnlfl ideolojis:t üzcrin,.lciri otkisi ile aç Ik_

}amak çolü Üncınli bir yanlış anlana sonucu ıTıümlçün o1du4İ?çl srn:.fı i,.lcolojisinin ü],kcr

mİz:.Lc ılğt olafak savunuluyor vc biİ 6iyası paftı taTafxodan tcıısil ıc_iliyor olduğu

yanılrı].sa.İu saplantl baa:. grup}arın kond.i konumlaTx,],]a ba,lcl,3laTxnda vaıolaı çarplklık
lar vo ,parbi sınıf ilişkil (,ıiınd.a yaz]jJ ötanla gerçokt,o varo18,İ1 kal,ıştxfma §onucu9



,* 1o
uzun gü?ç {:^€?41, ;|1, rı-,-. rY;-]r, l J_!U! ,," "-, - , ,,,: - ,!!-",'_: ];,

i:i_*.l,..,.,i 1ii:,i n, ..,ko nofi]izrıin, bü tüns o1le şııcni;r , pafçall cünya görüŞütıün t'.'ıı.lnasr roüml,:ün o1-
oair,Bu baiilanı]a burjuva iıleoloJisinin etkisinilen bahs e,:',il cccksc, bul,un gcncl vc yaygın
of :lu:unu siiylt.ııck goTckecekt ir, Ayrr şrıaJ.aıda tafafla"xn konruı]-arı bazr özgün.lüklcr bir
yana frtalr özcllikf<,re sahiptif.çeçoişin Dcğerlendirilnçs i n6tnin,de bu nitolilelcro bcl-
li bir ü}çüır.c .1e]jinil - ",t' .

iJi,lik polit1kınııg bu i],-o?çrekfcri ,.Jözön1_lne. alnak zofundarlır. Kaba narksizn yüz,üyselli-
]iıiı zorla:iıi,r yırJc ]ri:.fas:.n1 kııııa göı,ınıokte ılir. nevrimci haf,okctiğiizin }ıcncn honen

}ıiitüıı alaırarrn:la gorüle n l1aJrat ı idcolo jiyc qydurna eğilimle İi, gcrÇ(,],:l.]ri Ön.co zilrin-
ıi:; olu 1turnak So,]İa onlara uy6un Vefi toplaıakrbu du?unun doğe1 bir ıı tıucuılur. Go ÇııİŞ te
yılrl.ı,ı hata_Lar]aı bahsctnckrbu hatalarln neilcn yapıldığı açlktan]nad1i11 sürcceraynı
*ı]ı]ıısu2Jukla,,a bugün c'lc cü":nçy5 haz].rlanoah dĞnokti f. Biİ]. ik soıunu kir.ba fnaTksiznin
a..ı]_lüıas1 olalak rionuluyofsa, bu TJ(P ve sağ ıcvizyonizm aı,ılaylç1 d:-şrıtr bir !la.tfoiroun,
]cc-..ı, i_i n i zır platfornunun oTta]ra ç1kar].lııası anlarıına goliyo.r. ço:rçckto s,r.;i ra\İizyonizm
ı. k:ı_lı.i "r]_tı,ıc]_a o1ursc 01sun gcçn iş 1n, lr..ıtal arı- nr nryc ters İz 1iİ; iı:ıi z -".:,jünc]crı ]tabuj ct-
ti"iniz ko,ıuıılırı-,ı s avunulııas:, ılır.

ı,,olıünizlı 1-ı,i _rt ii. rnu nci_a 9 t]aS11 bi1, birlik iıolitikası geıçeklc]J t iİi 1.'r 1lir (h.,icf lcnoe_
1ici3) ?

_,Ey1,;ıı birliklcri ],.C ör,jits;l ili,,ıkilcrinin, cğpho Vc bcrüü.-İi yaprların kurulıiıasında,
.,,,ıı:;ıtıfnaı;ın r_ar bugünki.i So1 ]]aİck3tin gcnol öz€lliklorine9onun pa:'Çalıınrs .yju:'iSrnı,
:':,,i.yrsıyla k:ı-ba narksiznıe kafş:- ıııücade lc cti!ıokrbu çalışıoalar:. s:ry]sı | iı.'riı:liklGf in
,_ l,]_lıbilııcsi için biricik tenel o]-arak 5örnekriş yapman].n tcrİclincl,,ıı,r,ı.^;ıllaca-ilr 1ro-
, :iıiLi,,j _'!e tavizsiz bir taTtl ]ü!]aya koynak.

-llu :':crl:ultuca bugünc kaılaı gcrçr-,klcştirildiğinden daha kapsanll n'G cc|: Li:: i'lçckte
. 

_.ı,ı _:ilıc i .i:ar,ıkctin ijcçnil,linin e1o alınııası ,.ıc iilçiiae fe-h&ts1-ı ccici -1.iıs.:ı ols.-ını so.]-

ilr ı,t]ıı;.ı:1;,rin bugünkü ialçoto jik yaprlarrnın V4 geçfiişlcxini,-] taf,'tr '_ı ]-:-l]]:]-, ı:]-lj_i au ve
l:ı,ı:uı,.-(ıı siyasa1 anlayı.ılarla anans:-z bir ııücadclcl,c giıiştljTıc,si

--ii,ıba n:ıı:lıı:iziıin yiıkı-nCan iliçkili oltluğun-u ılü;,ıünılüğüınüz ı sirasa.f i- , ] ::- ı-,:; -, clu.;nası
.Jı:rLcirpuli,Lik ııücac]e]c"',c clr.t or:ıi n izıı, cliyal ektik yÖntcıı gibi 1çoıule-r,ıi,', ,;ı r,ı',1ı.n yaılı3
ıı,;,ı,.iıı] a:ıa vo bosluklara yiinclik it]oo1<ıjik rıücadclcnin ve polomii:ia güij,].ıLli-iilneSi

-ı_!i.,!nt;rnasyona1 i]lrcl;finc ba.)jlrlı}: ve bunl3r]-n gcli]ttfilücs:i C.o,. iı'rı 1tus uı'ıda

içoliünis,, ,:);ilirıf j_ gfupla1,la birlik zcnj.ninİ aç].k tutraakrönc alnal<" ir,:licI iı,l,-ı,irı;c görüŞ-
ı., i lcri yaprıal:

-|u a,ıaçla bilirnsc1 Sosy.t}istleşnC ya da bolçcviklcşrac c'|oğrultusı-lı'-',a'ıo-;- alınnasln:,
. sa.- 1anıak, ayn ]. hĞdcfe yönolik yuTt clı-i.jı.n.]-a ya cla yurt içindc o1uÇaır ::ı 

j.""-ılc-,cnlarıla (1)

;,bi<iı bir rof o:y' najTıak, ilarckotinizin bugünkü notli,;",ini ortaya ko]/an 1:r'ı:',".'ral,ı, 
-t -,ncl bclge

vc mcti:]ler çeıçc,ve,sinJc bu alanlarc]a sonu9 a1lo1 vc tutarll bir di;,-ı.io.';u :ıaç latııak 
"

-So,,ı clijneild,c tüm siyasal örgütlcr içinde yaygınlaşan iç muİıglĞfGt aklmlarlnl tanl -
$akrkoniinist e].ilirıler başta olnak üzĞre, tiin siyasi lrarokotlıritı bcJ_,'4clerİni .le;'erlğn-
,lirrıok, o1ı_ııılu vç oluıısuz noktalaf]. aç].klarnakrayr].ntt].x 14cc}afl+ Va _]..]:a'Jı i,rrnafar terıe-
1iniıc siyasal slnl.rlar]_n vo gorçck farkll f ık].ar], n yoniclen qrte.yo ç:-],.irT] Lnasrnr saİ]la-
:ak

-l(cılüıist i.cr,3isinin sayfala"lnda türn bu çalıirriişlaf §onras], ğlclğ "li10,r sönuçlarl,
yazl:laİLn],z3, ı;c,len c le;ş t iritoİi, ortaya çlkan s{yasa] konunlaf]. yayı,,:1lı.irak Vo tartr,şmak
bu a,:1ayı,;la, i(oçıiinistti ldcolojilı nücaılclonizin başllea oİganl Vo ycnatj-ci§'i haline
ü,(;tirne],-.

S ] 1.1UÇ

jıilintr.ii,;i gibi ha.Tc].otiniz bir Barti lri]Tlliği kazanİılşt\tr.3u aı] ajr _. dcf8imj.zi6, y8,yln

hoyatına baş}arıas:-yla ca çak]- Çma].tad.ır. Yaz ırnlz boyunca açalü]a.lığxml, politikanln yürü-



$
tiiüüaü alaı partimiz sailgco yc sa4c-c,e itouüıist i;çi ]r.ırL,kc t j^ J-ıi i'] (]L]<^ırla]r]" ].üa c.i].trat.
alaİak çalılracakt]_r.Ikreketimizia gctc.1.:_.i nökta bu yöı,ıcytc; yüni lran clalrrıalarr n dcijil,
kaba ııarksizınin oİtadan kal,j.lfllrıa§lrsa: refo"nistlorin vc nacoracllaajan otkilarinin
t:.sfiycsi2konünist an,}ayışta nerl<ezi bif iŞçi slnıfr. paftj.sinin ]<ollcktif biI. Çaba Eo-
nucu ]<urulnasıştü.l bu hodcfler io|;rultusuncla bir ad].ri cılarak an laŞ ılİıal1 dlr. ?a3t iniz
bri gın bu yönİc ortalc biİ' çal1 ;İ]ıa imlra4ın, sai)tanakta kcnt]j. rolünü bu saptana iÇindc
_|;i;crlc,n:1irnekt cdir. Part iü iz konünistlr,fi4 otcf iljcsir:rirkültüi.i, id-eo1o jil,; vc ahlakİ
iil:.i;ü,ı 1ükle ri,,ı i ıc o1ursa o1sun sgvunİ.]erbu dc;'ierlcri g.,ii::jİirnc vc ül]rĞ ö}çcğin.d.o yay-
ı.ı k.,ırarlı lı]il n.'|a.Llr. Türkiye iconünistlcriniı ör,3ütso1 düzıJıinin golişııesi bu sürccin
,l oLC l ta 1,ırı_. .an brriılir.

l,,ütüı yoldaİlafl]ılz1|,} görcvi ise birinlcİlc gc]rck kişi,i]crck gfuplar düzcyİnde şİya_
sa1 ıaıt:tıimafarl örpjıit ]Ğnckr 12 EYlü1 §onfasl ycnic].cn ka1:.;,ı]-aŞanl'sisrcrYcnidön dar Pra-

x:,ı'_j ç;vr.ıi:izclc siyasa1 bir dinarıizn yalaiıra}ı, sonuçlar alnak gcnc a,u anfanda zofu0-
.iıı:lul,.](oıilliııt'i0 gü],ccok say]-laranı]a yay -1- ı,] 1anacak ı,c:,iicr bu çalrşraların rehbcri du-
i,ı| i u],] .. ali 1.t, ,

i_L )];u ]:o nu,:,,:ı .].ajra aJrrı,ıtıf r bilgilcnriiını.. giziili,k nc:Lcniyle sözlü o1arak YaPılacak-

, 
_, 
jS: .l.;.:..\i u RıU.iÜ z jN D^İ]ü^nli\DA D.ü.R:-, İş J:j?Lil-On.;.

] i,r-L',rrÇc tutuklu ve hükiirılü | Tenmuz ıilaı] bu -,"ana ölijn crucunda,

'l T.,r,i,:ıuz t .1ı n bu ;tana 9 Bayrampaş a cezaeııi,r.ie baılayan ııe fstaı:bu} l l'.aki bütün hapişa_
.]:.. ı;1]. y.yllc],n ö]ün oı-ucu. cyf eıüi süfüyor. i,lrlrç 4 ctlğ,:] i;r'.]-6. 6özlclini }:aybe Cctı. mide kenaoa*

..ı. J,;ı:_, iı,,;, ı,,üzr;rce ilerici,devrirnci },la.s i aı ı}...,rc -ıca,lr':rrıJ,;"yor. ÇeŞi+.1i rajraisrzlıklar
-_:.1i:.ıiıı. C hestanalerc g.,tirile n aLij:,C,niljc.l |.:!]rİJcru: |ia.lüı}üasrn:- rcdclttiiyor vc oruçlaıı-
, haStan,.;1.a.',O .'!c sürdiiİüyo]]iar.

j_,ıı: ba iıa,oisanc]_crin aclaloi bakanlıi,,:. rı:'l.a:; alııa::e,ii,.-_ç iılc,ıi ba.]iğnllİjına t'lCvrCdİlÇlOŞİ

,;, bcyJ.ı:,u,: tl]tu]<lanna ve ]ıiikiitı ;Jiyıe aş a;ıı.J,ı::i i],].:,,,ı ::,,"ra, iia istcnıiiİ';i anda Ycniden i,9-

].,. ]oCy.. ,::ütültlnc cu:illinuiıun ortıya çıi:rıa::_ :liılaİ |izl:ra,hiic3a hapsi,ıin yaygl n la,Şna§],9

:].i.cir,lL .'|uvar].ara ballannaras:ina uy;ul Jj,_]a:]] 4,L.,İ;.i.-,.] ri,ı"bi;,,;ıcı ıı n insani ko.;ullarda
i:ı.rşrle"nr_iası yLIlna }jzcl1!tr:l ı ,ı,üçlcıtir]! Lır:.| l i-.] ir,_ı,]ı.ıŞ]a:::ı_ı ku1].aırinasrnın ögecilmgşi
.- j_bi noJ.,,nlc:,le l Tc,ıııuz|ıla Bayraıiıpa,ça .ıı,,za,;viı:|c ba,..l1ayi.ıı ö ]-iin c:ucu ,.:cklincleki dİıenİş
ı,.ısa gü:rcdc |actris ı.c rliğcı: cc.,zaev}cciı_ı, }.:.iı._,i|]r"i!ı,ııi,.ıli;: ,.iij ı: c,k ','c bu Yüz'lGn intiYazh,

,.ııısi dzkarl 1r::ubu ilrşıncla ]f o"](c,s...n kati:i.i"Lği d:,rcıf ; rjylcnirço},: kijçük bi_İ azln],ığ1 tem-

,: i._[ cilcn kinıi sa.i; anlayış yı.nc,Laş 1arı n ı. ı ]ı:_ ı_: n, şı_i ı,t li -il_üıjra önc"i§i vc tavrına rağmcn

i:üyu6 1r;, yaygrnlık ve :Lisiplin içinaıc sür;lül,iilüJ oJ .

li_İcıi ]in siiTĞsi uzacllkça hasta}anan 
" 
i].u::unıl a'i:.ı,-Lai.,an lrahkuıılar hastane leıe ta§ln1-

for"ŞiiL:,Liicn bir .1i"etrişçi görııe yetan;ii:ı:ı ]ıi ti'ıÜg_]_c y i t i-:r,:'ı,i . i,r:icic 1ianarnas1,kan kusm&

ı,,o batrll1nalar gidcrck yaygınlaşı,y oı: 
"

jjire ni1: liabörinia ccyr:lrnasıyia halı:isaı,le dr:_cr j,ıa birılcon, t ıtrıtllı vc hüküırılÜlorin
yi-ık_ınları .iircni.İin bitıııcsi içinrinsaıl:,., koşuila,:ın ,:ai'llannası anacryla yaptrkları
giriç irıler 9 o nlaI'l n c,a coplannrasr, ara1:]"1j,a.:I'a cio _L:luru]_ a::.:,.k naz:) r.l}ran,_jlcre ,3ÖtÜrÜlmole_

riylğ kaft] rlan ryor 
" 
Bazı görüşmccilerin Sultana.h:ıct I ic (|)i1: 5ıba) vc 3ayranpaşa,da

(tı. nnno) tenıını hapisanc ö,ıüncle yaknaya tci]fj'rbiE c';ı,ilıs i a.:tl]< o}ağ:anlaŞacak €ririio-
bül,:jTc .:',ö nü,]üyof .

}lapis an ıı lerileki karclcş lorim iz }o clayanlŞnayi yil]<sCltne,:in 8tnüdür.Bu yöndeki ajitas-

,,jı,] vi pl,opac:aniayı gclişt;re}in"Çevrcnizi,bu konucr,a, clah:: c'-ı yaılı "ale getİrelim,
}larcle ıl l ırirnizle ctayanıçnayx ajitasyon vo propaga,"laclan c],aha ,;onut ale setif,olim,maddi
katkılaıl örCütlgyelin. Tutuklu ve aj-le]eri i],e da),anlşna içiıı göre,vc,


