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Tırihimizln bu eşan!aslırda.,
ıosyalist ıavaşçıırrn verdiği kav-
ga, iç ve dış kapitalizmin uy.
kusunu kaçııacak düzeyo ulaş,
mı§ken, büyük çoğunluğunıuzu
içinı ıIan anaforrrn, (jok tehli.
keli bir dönnıe hızına diiniiş.
tüğünü giirmezlikten gelenıc1 izı
orsiit irilincinin en terrıel kav.
ranıların hiçc sıl,ıldı,ğr brı kar,
ga_<j!a_ıjilİıei< zrırurıda oldtıi ı-
ıııırz sorııılar kirrşı§ıı]daki trılrr-
ır}ııınuz, kendi keırdiıırizi €leştir.
nıe şiiııteıırlerint!ın kııpaıırlt,
keııdi keııı]!ıııi7i tü]il|lınt qarl(-
l:ırııra kalıı!rrrı.ıtır. I]elgell srıc,itı-
Iaı,ııı yal<rıı geçıııişte giirdiiılil-

KU RDAKUL
hızl;rrıdrracak €yl.nılerd.ı l.ı-
çıırıııak 0lıııalıdrı..

ii(.Iııiilefiı1l bellt hir tıilinç
ve et lierrlik çizli_siııe ıılaştıııır
iiıeltı,, «örgiiiii kııIti!t,ırıak» (a.
lıısınırı .şijııeti<ıileri korrımak
ııılarrııııa gtlıııttliliıri bilnıek,
lıeiiı,leıırtk tlurı:ıntıırtlı olııcırk-
tır. Yısıi lıir p:ırti, tiiziiğünde.
ki i;iıııi iıükt'ıırıier lı-ıaklasa lri-
le. iiııqöriilı.n ııırilik ıe değiı,ik
lil;leıiıı eırgı,i!tntıııı.lı,t.ı.li ku-
,u,:.§.

} ı...iz rıllıli L. ıga.ııııla f İP'jn
tııllitn iiı,liiıieırnıe isleginiıı hı-
z:ıtıı tj.\ ıııiı lıir gclisıııe giistere.
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ııeınesinln temel netlenlerı ı .
raştuılırken tek etkeni (3on
ktrııgtt:ye iiadar al,rrı göriinüştı
0lan) }i'neticilcrin yetenehsiz!ik
re iirııralierine bağiaüıak J-arr-
lrs rılur. Partinin eğitim arriayı-
şındalıi tııırrcu giiıüien tavrr.lı
r,ııır 1 ır,;l-ılaı.kcn de geıre tek
tl}i€İli ]iiııet,iciıer kadr.«ısunuıı
1'eteı:siziik ı,e kirsrl,1ü kasıtsıL
l}ıırıalieriıre lıağlaıılık üaır]üş
ıiiuı., l.)lı:ı,ıı ılıl. lltr soıntıt leş.
lıisltriır eIc;ııiriıiıri 1-apırıakta
1'ertleır eöue katlıır haklı olan
1ıaı,ti ül,eier.inin tek lıasıırı bile
§alsı p:rı,ti ıı|ırraırııı tıiiviik so.
ı,ttnı ye lıiiiırtini keıılirıcle dul,a-
ı,ı|< lıartket etırıı:sitlir. Ru tak
tiiı,ılt, tiiziiİi!ıı lıiitiin iinki,ıılı-
ı,ınr dikkatle zıı.lıı.varık, yukar.
t|ııı br1.1ı.ıliqi gı.li.ıııcli qöreıne
yitıce, aşağıdı yüpırıak e5,lerninin
yollarını bıılacak, tııı özgiirlüğii
ziıır;ıltı,tıtt:l< giiı,it,ıin etkisiı
iıiılılı{ıır1 güfettlitiI. l]asıılııırn
ş,irsalılarrratlrğ1 lıer eğitirn ıra_
cıııtl:ın sonıına kadar yararla-
ıııcak, örıütleııırıenirı tıiitün fır
satlıır:nı kullana kullana eyie
ınini stirdiirüriien en gereirli eği
'l,!rn araçlarınıır lraırgileri oltlu.
ğıınu da ıleier.lenılir.ıne ve scç
ıne ıılaırağını eldc edecektir. Bu
çalrı partinin hiitün vöneticilrri
en akla gelmeyen olrımsırz ihti
ıııallete 1 ııı aılanınıs hile n |,a.
lar kırr.gar,ı yüıütıne yoiıı ve
ça h:rsı ı.lrı.

Sekiı yrldrr, haritaila yeri
tıilı olınayaıı bir köyün üyeşin-
den, herhangi bir yöneticiyı kıt
dar ortak bir çizgidı ıosyaliıt
leti birleştirefi teıücl unsur bu
t{ur. Kişileri putlıştırııranıı, ki-
şilero bağIanmamt, onıarın
müırkün olabitccck her tiirlühı,tılerını v; hatti ihanetlş
rinc karşı pöşin tedbİr ılıırı yo.
|u brıdur. Parti üyesiııiıı kenıli
raı,|ığınt ıe kendi tarilrinin yı
rattığr kişiliğa bir partitıin mer-
keı yürütmı kurulu üyelerla-
den dılra iazlı inanmasr biray
cilik deıııek değildir. Tek bir
*ğaç gihi hiir ve bir orman 5ibi kartlesce er tcme girıntnin ; o-
lıınıı açah hu kenrline inanmı
g^'iicüne ortak bir öz kazandır.
ıırıklıt I}iıı giiıı öıee en itten

gayı yasıl koşullar teindı doğ.
ı,u yiind. geliştirmenin ıornut
çaresi örgütı katılmıklı yctiı-
ıneyip, örgütlenmcyı katılmık
dır; kendimizö lnancımızı ortılı
İnanç haline getirmeyl tıaşırı;
rak, yasal koşııllnr lçindc, yı"
s:ıl düzeltnıc imkAııları bulı-
ııık zanıan kaz;nınaktır. so§yı.
listeler, izinli ölüler oldııklarını
sıt,unı|ra lıatlırını gcliştirmedı
gösterecekleri plan adarnltğını
ııygırn cesaletltriylc n-' -ı l56y
ınal< zoı,undıdrrlar.

iravua_vı, lriziırı kavgaınızı hı
]i:rl.a !]e(|ireıı gıiç. lıeıı ülerneyi
}ıcrıciilere illl,ai(ıp, g,er,çckten
|ıiz ıltıırtıııirı ahlakıı,ıı ıılaşın
lütrfti ü},e.Ofrnin çatıılaırdır. Gı-
çicıi _y91 arkadaşı zayıflrğr ta.şı-
yan her partili, 3eçmişi vı bu.
3ürılıü yeikileri ne olıırsa olsun,
geı,ici yol aı,kadaşlıS=ınıır rney-
tlaıriı geicliğini sııklayaınıyacık-
iıı,. Pırrtirıin dısınrla teşekkül ı.
üien biriliıı1ıleİ içindeki lrireyler
iliıı tİe koşılllıı, ıyıııdır.

§ekiz yıltlıı, kıvgalı, bizim
kargaİııızı lrangi §Oınut kosul.
]ar alııııdı gtiiı.diı,tli3iiıi,ıi ırili-
1 ılı ıız. liiıniıeıincc parlamenta-
ıizın tılarak sııçlarıan hareliati-
mizc büyük amekçi yığınlırının
tıakışı, ıılusıl kayrraıilarrmızı da
ğer|endirııre yel,eneli,leı,inı ho.
ııiiz sahip rı!ırıadığı ınlaşılan bu
tlestiııııerıleri dogıula_r,acak ni-
telikte değildiı,. Şehir vt kiiy ı-
mekcileı,i, a ııl i tıııperya.:li.lmü.
ı,adele 5,e tlc kındi 1,orb*J" rrr-
daki olumsıızlıık!arın nedenlerl
ii:ırelile l,iiretile lrari]nılacak-
lrr ve kazanrlınaktadır, yeni ıö.
nıürgeciliğin gölgede brrakınayı
basardığı fakat halkıınızın yı-
şamında yüzdı yüı ıtkisi olın
olumsuziuklerı, ıkmtk kıvgı.
§rne dayınan olumsuzluklın br
krp usannıadan göstcrmık, lıun
ların anı nedenlerini &nlatmılı
lı hazarıacağrı.

ltürkiyı İşçl Pırtlltrct düşüıı
mek ıorundıür. kıvgayı, bl-
ıim kavgamrzr bu yısal ıavı1 ffi
içiııılc örgütü koı.ııınak bllin- Pğ
ciylı birliktc yürütmeyl başı. [J
rırsak. ben del,tn yöneticitıı. !.|
biz diyın tabanın karşısındı hlÇ§§
liğe doğru itilmenin ığır şamı §r|nı yiys viy., }a nrkestrısı ıu- r
san bir şefin ıoyut hareketlill. '

ii içinde tntulıcak. ya da eıh
gıcllaı,ın önündeki noıayı uyı.;
rak hareketi geliştiı,.cektir. ÖF |.

giitü korunıı lıilineinin özündı i
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JUııırIur uııı4ca6, Du @E'urİugu
ziııcii,levtıOk gi,i(jeı.iır etkisiz
lıııldıgrııı giirecıılıtir, Yasalırın
yırsalılaırıaılığr İıer eğitiın ara-
cıııdiln sonuna kadır yararla-
ı,ıar:ak, örgütlenıueniıı hiitün fır
sallitıtİ!ı kuIlana kullaııa eyla
ınini siiı,rliirüriten en geıeirli eği
l,iın araçlarınııı |ıaırgilcri rıldıı-
ğıınıı dı değcrIeııdiı.ıne ve seç
me olaııağıııı elde erlecektir. IJıı
çaba partinin hütün vöneticilrri
en alila gelmtyen olıımsıız ihtl
ıııallete 1 ııı arlaırınış hile ıı l,a-
lar kııı,gııJ,ı yürütme yoiüı va
ça bısıdıı.

§ckiı yıldır, lıaıitacla yerİ
bilı olıırayan bir köyün üyesin-
ılen, herhangi bir yöneticiyı kı.
dar <rrtak bir çizgido ıosya,lirt
leıi tıiı,leştireiı temal rınsur lıu
dur. I{'işilerl putlıı.şlırrııanıı, kl.
1ilera İıağlanmama, onlaırn
mümkün olabllcçek her türlü
hıtalıııııı vc hattl ihanotla.
rinĞ kafşı peşin tedbir ılııro yo.
lu budur. Parti üyesiııirı kendl
ıaı,lıgınt ıe kendi tarihinin yı
rıttığı kişiliğa bir partinin ıner-
keı yüriitmı kurulu üyelerin.
den elalıı fazlı inıırrrıası birey
ı:ilik dcrnek değildir. Tek ırİr
ığaa giiri hür ve bir orman gl
bi kııı'tlest.t ellcnıe girıııenin 1o.lıııııı ıça'n bu keıııline inaııına
p,'iicüne ortak bir öz kazandır-
maktrr. i}ir gün önce en içten
s81,$i Bösterileri1-1e a lklşlıtlığı lıir
lıaşkı partilinin bir gün sonra-
hi yuvarlanrşında, onu bireycili.
ğiylı lıaşbaşa bırakını gücü kı
ıaııdıran dı bu köktlt inaırçtır.

Tırihimiıln bu ışaınıtındı,
Lıv5ı, blıln kıvgımıı, Amı.
,rikın .mp.ryılirminin ycrll or.
tıklariylı birliktı tuttuğu cep
.b§4iu.}ıtşıırıdı. yı*tl hh dlİ.İi h8rckrtldlİ. Bu İırtl'dİ.
rnnş hırckctlnı ıteı hettrndı
üldürüleı btr binbışının. . .ı
Yıı koşullarını kendİnl ftr.
diğl ölçütlt }a_tüm,ırılığınıı tık.
ilirdc.- ııi kongrelerin oylan

,,_,klirİaratıilir lılzi, ne de çok çokiyl ınlaılığıırıızr versıydığrmüı
kitaplar kıırtarabllir. Var mıyız?
§oıu bırdur iıugün, i(afamıztlan
ıilip biitiin §ual vö nldı işa.
retlcrinl keııdimizl kavgayp ıo-
nunı kadaı lrırakmak, bu yasıl
ııvış lçindc kendl hıttırıızı tut.
mı_vı başarnrak. Parti içlndekl
her türlü olunrsuzlrığı karşı ın.
ıtklı mücıdclı yolu budur.

Tiirkiyı İşçt Pırtilileı düşiir
met ıorundıür, İşçiyı ulaşmı
7olundı ırvıı v.rmcı vı hlçblı

. ıylrım yıBmatlın ıuçIımıyı
ı dıvın aderıak, .cndikalizmlı
bugünkü ışamıdakl haştalıklı

. ,önl.ri kındillğindın mi d+,
; ğişeccktir? Marmarı vı igı böl
; 3osİ emekçilerini. ortı Anado-
Irı insarılarını tl il, ilçc itçı
örgütleme kavgasrnı vermeı vı
hiç b|1 ıyrrım yapmadın Doğu-
lu yönetici krrdeşlerimizl ıuç-
laı:sak örgiittehi dengesizlik l{en
diliğinıien mi d_eğişecektir? Kıv-

kavgaıırızı hangi sonrut koşul.
lır all,ında gcliı.l,iı,ılişıiıiıi Dili-
yırııız. liirniıcıinc§ parlamerrtı-
ıizın olarak §uçlanan hareketi-
ınizc }ıüyük tmekçi yığınlırının
bakışı, tılıısal kayrıaklarımızı dı
Ğerlendirıne yel.errıı|ileı,inı lrc-
ııiiz sıhip iıiıııadığı ar:ılaşılan bU
eıestiIıı}eniefi do!-ı,ıılavacık ni-
telikte değildiı,. Şelıir ıt kiiv ı-
ınekcileri, anti enıperya mii.
ı,arlcIe.r,e cle kenıli l-asır-,ıarın-
r'|aki olumsrızluklar|n nedğnleri
iığıetile iiirıetile k:ızııırılacak-
tır ve }ıazınılınak[adır. Yeni ıö-
nrürgeciliğin gölgerle hırakınayı
basardığı fakat hıikıınızın yı-
şamrnda yüzilı yüz ttkisi o!ın
olumsrıziuklsrı, .kmtk kıvgı.
ırnı dayınan olumsuzluklın bı.
Lr1, rısanınndan göıtermck, bun.
larrn ını nerlenlerinl ınlatmık
la kazanaeağıı.

Türkiyı İşçl Pırtiltlır düşür
melı ıorundadır, kıvgayr, bl.
zim kavgamızı bu yısal ıaviı|
içindc örgütü korrıınak bilin
ciyle birliktt yürütmeyl başı.
rırsak. ben ileyen yöneticiler.
tıiz diyen tabanın karşısında hlç
Iiğe doğru itilmenin aar şaml
ı:ını yiyı yiy., ye orkestresı ııı.
san bir şefin ıoyrıt hareketlili.
ii içiııde tıtulıcak, ya de çah
gıcrların öniindeki notaYı uyı.
ı,ak harekeli şeIis(irtt,eklir. (İn
giitü korumı lıilineinin özünilı
lru ul*rım vardır. (İrgütü koru-
ına lıilincinin özünc talıan ulı"
şıılca, beğenmediğimiı yönetl.
cileri, ıolcu korsını, sakrctarl
va opoıtünlstl yatnıı ıdıın çlı
gislnc getirmeyl önltycctk 3ü;
yoktur.

Tiirkiye tşl Pırttlltırı ıüi
ıdrm ulıştığımıı }öytcrdı ılıı

. --',ssı=ıçşnılıEıL,ıoDşıGıE &d
iümüıı .inzaın r$li- hilr§,
düşününüı. Bııİ tı-bllkl dı Lcı.
dlntrl ıEf ülı bırıkııı ııınnıı.
iuluğu ıdını, ıntl .rnprryıllrl
kavga adrnı, ıosyallzm ıdını dÜ.
şüniinüı.

Bu ınaforu hızlerrilrracak he'
türlü girisiın durtlrırıılmılrdİr.

TEŞnrKtln
Yıllardan berl çekmektı

olduğüm mldç rahatsrzlı-
ğından, başarir bir ımıli-
ya[ rıe|lcesı beni hayatı
kavuşturan Cerrahpaşı
Tıp Fakültesı opeİıtörta-
Iinden;

Pıof. Dt.
TARIıı MiNxAnıl Opr. I}r., KEMAL
ALEMDAROĞLD

opr. Dr. Metİn Taıkıt,
Opr. Dr. Fethl Or&k öğr.İ
men HemşiIG Ayhan YüL-
§e], hemşir. Bedriyı Ay-
şen ve birinci servis perso-
neline şükı.anlarlmı erzedı
Iim.
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