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FAŞİSTLER ÖLÜMÜZDEN ;■ KORKUYORLAR
Orhan-Bakır yoldaşımızı hunharca katlet - 

tikten sçnra, Karakoçan’a gönen faşist hak^a 
sınıflar, daha sonra "İşte anarşistin sonu J 
Kinse ölüsüne bile sahip çıkmadı. " yollu de-
r'^ojiye'başladılar. Partimiz, Orhan Bakır 
Ş ^İdaşımızı , hakim sınıfların gömdüğü yerden 
çıkararak,1 onu Mazgirt’te devrimci kitlele - 
rin katıldığı bir törenle yeniden toprağa 
verdi. Daha önce "ölüsüne kimse sahip çıkma- . 
di" deaogojisini yapan hakim sınıflar, olay 
karşısında bütün araçlarını seferber ederek, 
cenaze törenini engellemeye çaliştılar. Ama 
bunu başaramadılar. Onlar, daha sonra bir 
kez daha Orhan yoldaşı m zın mezarına «aldır* 
rak, ölümüzden bile korktuklarını gösterdi - 
ler*

Korkun ey faşistleri Bizim her ölümüz,hal 
kın yüreğinde yaşayan bir meşaledir 1

Biz bir ölür bin doğarız 1
Aşağıda Orhan Bakar yoldaşımızın cenaze 

töreninde Partimiz adına yapılan konuşmadan 
bölümler yayınlıyoruz :

"Yiğit Dersim halkı, devrimciler, analar
Z cılar, yoldaşlar;

■ U Mayıs 19o0 de Partimiz ve halkımız bir 
yiğit önderi »i , bir yiğit neferini daha kay 
betti. Orhan Bekir yoldaş uzunca bir süreden 
beri Partimiz önderliğinde halkı nazın devrim 
ci mücâdelesine hizmet etti* Orhan Bakır yol 
daş çeşitli «i11iyetlerdin yoksul halkımızın 
Demokratik Halk Devrimi mücadelesinde,kendi 
çıkarlarını hiçe sayarak partimiz saflarına 
katildi* O;ezilen milliyetlerden Ermeni mil
liyetine mensup*halkı mı zı n mücadelesinin bir 
neferi, partimizin yiğit bir üyesiydi* Orhan 
Bakır yoldaş;her mili iyetten ezilen halkımı- 
zın ortaklaşa mücadelesi sonucu kurtulabile
ceğini kavramış, her türlü milliyetçi düşün
celeri bir yana bırakarak Parti mi ?. 7KP/ML ön 
deri İğinde devin mi n yapılabileceğini kabul 
etmiş ve bu mücadeleye atılmıştı. Orhan Ba - 
kır yoldaş Partimiz önderi iğinde fedakarca 
mücadelesinin belli bir aşamasında TİKKO ve 
daha sonra Partimiz TKP/ML üyeliğine alına - 
rak devrimci savaşa bir Komünist Partisi üye 
si olarak devam etti* 0, Partimiz tarafindan 
üye alınarak şereflendirilmişti*

Yoksul halkımız, yoldaşlarl

ağaların, paşaların zulmü altında inleyen çe 
şitli milliyetlerden halkı «n.z her geçen gün £ 
daha fazla sömürülmüş, sefaletin, yoksullu - i 
ğun içine itilmiş, on binlercesi zindanlara ■ - | 
tıkılmış, binlercesi katledilmiş, darağaçla- 
nnda «ali endin İmiştır. ’ ? _•

Halkımız yiğitçe sürdürdüğü devrim mücade 
1 asin-in son yıllarında 1972 lerde yeniden ?, 1 
İbrahim KAYPAKKAYA önderliğinde kurulan Komü v 
nist Partisize yani TKP/ML ne kavuşmuştur*

1971,12 Martı nden sonra halkımıza karşı 
azgınca saldırıya geçen faşist komprador pat 
ron ağa devletinin zalim paşaları on binler
ce devrimci, işçi, köylü, genç, aydın ve ko
münisti zindanlara doldurmuş, işkencelerde 
-ini*tm-Lş| darağaçlan kurmuştu* Mahir ve ar
kadaşlarını, Deniz, Yusuf, İnan’ı hunharca 
katletmişlerdi* Komprador patron ağa devleti 
nin bu köpekleri başta Amerikan emperyalizmi 
olmak üzere emperyalizmin, komprador patron
ların ve toprak ağalarının çıkarları için 
halkımızın yiğit önderlerini katletmişlerdi. 
Onlar aylarca işkencehanelerde direnen önde
rimiz ve Partimizin kurucusu olan İbrahim 
KAYPAKKAYA yoldaşı sır vermediği için kudur- 
muşçasına işkencehanede katletmişlerdir.

Tekrar yükselen halkımızın mücadelesi so- I 
nucu emperyalizmin uşakları olan komprador 
patron ağa devleti sıkıyönetimi kaldırmak zo 
runda kalmıştı* Onlar, bu defa halkın içinde 
teşhir olmamış CHP’ni başa getirdiler* Ama 
halkı mı7 Ec«vi t hükümetinin de gerçek yüzünü 
görmeye başlayınca Kıbrıs işgali tezgâhlana
rak, halkın dikkati şovenizme teslim edilmek 
istendi* Komprador patron ağa devleti halk - 
tan tecrit ve teşhir olanın yerine bir diğer 
hükümeti koyarak düzenlerini sürdürmeye ça - 
lıştı Jar. Fakat bu da para etmedi* Halkına. - 
7.ı n Demokratik Halk Devrimi mücadelesi gide
rek yükseldi ve durmadan gelişti* Mevcut ya
pıları ile halkın mücadelesini bastıramayan 
faşist devlet bu defa Kahraman Maraş katlia
mını tezgahladı, yüzlerce yoksul Maraş1 lıyı 

■ çoluk, çocuk, kadıntihtiyar demeden katletti 
ler* Bu oyunun sonucu ise sıkıyönetimi ilan 
'ettiler*

îkibuçuk yıldır süren sıkıyönetim yüzbin 
den fazja ilericiyi, demokratı, devrimciyi , a
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’ gün halkın mücadelesi yükseldi.7Zulmebağım 
lara, ölüme rağmen mücadele arttı, artıyor. . sizlik ve demokrasi özlemi için yanan halkı- ;

V/Dersim halkı; analar, bacılar,; yol^mızm mücadelesi önünde yerle yblr olacaklar

Orhân Bakır yoldaşımız bu mücadeleye ön , derliğindeki yoksul koylunun ve halkımızın 
saflarda katıldı. Ö, İzmir»de'Partimizin ğö- savaşıyla gömüleceklerdir. \ , Ç
revleıHnİ‘yerine.. getirirken çatışarak yaka';-.»* s’hyîr Kardeşler, yoldaşlar!
lendı. - işkencelere ^uğradı, zindnna atıldi^l^ “ Partimiz ‘ TKP/ML ve onun önderliğindeki .OjF ^ 
kat Partimiz kendiein-în devrime değerli<kat— dUmüz TİKKO. ve TMIZjB yan-feodal, yarı-sömür

' kılarda Olunması i çin onu hakim siniflann ^-^ğe ülkemizi,4 kırlar da gelişecek toprakjdeyri 
elinden almaya'karar verdi. Karar uygulandı. ®ınin-ateşi, şehirlerde işçi,sınıfının müca- , 
Orhan Bakır yoldaş 10 kaçırılması -sırasında^^delesinin^desteği ile yinebu \şınıfıngadç®>> 
Partimiz ve ordumuz neferlerinin emrine uyma: .liginde kızıl siyasi iktidarlarını .kurarak,/;^

<jyan'bir:jandaiTO>eriöldürüldü.®|^:.;;!;: :?''onlarıyaşatarak,'gorilla.birikLeriııiço«al-^;f 
Orhan Bakır yolda, kaçırıldıktan sonra >• t»r»lr .Mrlactlrln «nialandlrarA. komra - •

Doğu Anadolunun bir çok yerinde Partimizin 
çeşitli kademelerinde görev aldı. Bu görevle 
ri yerine getirdi. Orhan Bakır yoldaş çalış
maları, tavır ve hareketleri ile diğer yol 
daşlara ve devrimcilere örnek oldu. Orhan , 
Bakır çeşitli oportünistlerin korktuğu bir 
komini sfrti. O, yı 1 madan, uyumadan, fedakârca 
Partimizin ve halkımızın devrimci görevleri
ni yerine getirmeye çalıştı. < 

dor patron ağa d«vl etinin korkulu rüyası ha
line geldi. Onlar, Orhan Bakır yoldaşın re - 
simlerini çarşaf çarşaf yayınladılar. Onlar 
yoldaşımızın halk tarafından ihbar edilmesi
ni istemişlerdi. Ama yiğit Dersim halkı ve 
halkımız ona sahip çıktı, onu bağrına bastı. 
Fakat ne var ki 13 Mayıs akşamı Partimiz ve 
yiğit halkım z için bir kara gün oldu. Parti 
miz ve çeşitli milliyetlerden halkım» dev
rim görevini yerine getirmek için Karakoçan- 
da bulunan Orhan Bakır yoldaşı çelik yelek- 
li polislerle girdiği çatışmada kaybetti.Par 
timiz bu kaybını tekrar anarken acı bir şe - 
ref duymaktadır.

KAHHOLSUK KATİL KCMPEADOB PATRON AĞA DE»« 
LETt!

Analart bacılar, devrimciler, yoldaşlar, 
yiğit halkı mis !

Çeşitli milliyetlerden cefakâr yoksul hal 

▼e sömürüşümden inlemektedir 

nomik,siyasi ve askeri tahakkümü altında o - 
lan ülkemiz çeşitli emperyalist ülkelerin 
buhranlarının yükü altındadır. Yeraltı . ve 

sömüren emperyalist devletler sömürül er-i nin 
devamını ancak komprador patron ağa devleti
nin faşist diktatörlüğü ile yani baskı, yani 
zulüm île sağlayabiliyor.

Emperyalistler ve sos.yal emperyalistler, 
uşakları olan komprador patron ve toprak ağa 
lannı ve onların düzenini ayakta tutmak i- 
Çİn önemli çaba sarf ediyor lar. Çeşitli parti 
İtri ve devletleri temsil eden emperyalist 
tekeller arasındaki rekabet halkınnyıa dev - 
rimel mücadelesine ve dünya ezilen halklara- 
nın haklı davaları uğrundaki mücadelelerine

ic-i- . Vtt» 4- 

târak ve birleştirip güçlendirerek,kompra - 
dor patronlardan, toprak ağalarından ve her 
türlü gericilerden kurtaracaktır. ?

İşte Orhan Bakır yoldaş, partimizin bu . 
Marksist-Leniniet görüşlerini rehber edine - 
rek korkusuzca can bedeli bir mücadeleye a—

Enekçi kardeşler;
Halkımız bir önderini daha kaybetti. Ama > , 

onun yerini alacak ve almaya hazır yoldaşlar, < 
vardır. Bizler onun tuttuğu kızıl bayrağı ye V 
re düşürmeyeceğiz. Bizler devrim mücadelesi
ne daha sıkı sarılarak Orhan Bakır yoldaşa 
ve onun mücadelesine sahip çıktığı mı zı göste 
receğiz. Orhan Bakır yoldaş bizimle idi ve 
yine bizimledir. Eli kanlı faşist cellatla - 
nn döktükleri kanların hesabını mutlaka so
racağız. Şehitleri mi zi n kam nı yerde bırakma 
yacağız.

Sen Orhan Bakır yoldaş!
Komprador patron ağa devletinin yıkma, 

halk iktidarını ve giderek sosyal i zm j kurma 
ve komünizm uğruna mücadelede cam nı verdin.
Biz senin bu mücadeledeki korkusuzluğunu,fe 

miz içinde çıkan çeşitli hiziplere karşı . 
gösterdiğin tavrı, proleter inanç ve kararlı 
lığım, sürdüreceğiz.

Biz bütün Parti şehitlerimize, bütün komü 
nist önderlere ve komünizmin şehitlerine 
söz veriyoruz !

Markaj zm-Leni ni zmf in ışıklı yolundapat
ron ağa devletini yıkmak, halk iktidarını ve 
giderde sosyalizmi kurmak ve komünizme varma 
uğruna canımızı feda edeceğimize söz veriyo
ruz 1 Emperyalizme, sosyal emperyalizme ,kom - 
prador kepital-ianine, feodalizme ve her tür
lü gericiliğe karşı, revizyonizme, modern re 
vizyonizme, Troçkizme, hizipçiliğe ve her 
türlü sapmaya karşı mücadele edeceğimize söz 
veriyoruz!

Orhan yoldaş! sen mücadelemizde yaşayacak 
sın. Sen ve diğer komünist şehitlerimiz kan- 

zı yaşatacağız]M
Hakim sınıflar için, yaşadığı sürece kor

ku kaynağı olan Orhan Bakır yoldaşımız öldük 
ten sonra da korku kaynağı olmaya devam edi
yor . edecek!
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rksİzm-Leh£aizm!İnJâyırdedic iTozeW

ÎJnizm tın ilkelerinin genel evrensel geçeri il i 2 
ğinivkabul / edip etmeme sorunu büzerine durul- 
muştu. ;Bu sayımızda Marksizm-Lenini bilimi.

<Wne}karşı tavırla ilgili diğer sorunlar >üze-’ s
’ rinde duracağız. kış n6ktan.‘Wolaı^k'?âİması gerektiği rsörusu-

cevap ; venaelct. t. kendilerinin 'yaratıcı 
yasetlerinin' somut tahlil sonucu ortaya çık

£

Maricsizm-Leninizm bilimine karşı tavırla 
^bağıntılı bir sorun : . -7
<£ 2- Teorinin öneminin kavranıp kavranmadı^ 
•feği sorunudur. 7.

Marksi zm-T^eninizm bir bİlimdir. Marksİct- 
< leninist. teori bütün ülkelerin işçi sınıfı - 

:;^^n ve bütün tarih boyunca verilen sınıf mü- | 
^^^delelerirdn tecrübelerinin derslerinin sis 3 

eşti ri 1 mis şeklidir «Marksist-Leninist te ?
ori şu veya bû partinin şu veya bu ülkenin 

;xişçi sınıfının tecrübelerini değil, tüm en 
^ternasyonal tecrübelerini içerir. Marksist - 
Leninist teoriye karşı tavır dün olduğu gibi 

^~\gün de Marksizm-Leni ni zm ile her türden o- 
portunizm arasındaki ayırdedici temel kıstas 
lardan biridir. • ,
. ' Bu konuda iki sapma görülmektedir:

Bu sapmalardan bitineisi; teorinin önemi
ni küçümseme ve kendi dolaysız deneyinin öne 
mini abartma şeklindeki sapmadır. Bu hatayı 
yapanlar bütün doğru düşüncelerin pratikten 

. kaynaklandığı şeklindeki doğru düşünceyi yan 
lış yorumlayarak genel olarak pratik ile ken 
di dar, dolaysız pratiklerini eşitlemekte; 
teorinin genel olarak uluslararası proletar
yanın ve ezilenlerin dolaysız pratiklerinden 
çıkarılan derslerin bir bütünü olduğunu kav
ramamak tadırlar. Sonuçta onlar, uluslararası 
proletaryanın zengin tecrübelerinin sistem - 
leştirilmiş ve biri eşti Fil mi ş dersi eri ni n ö- 
nemini küçümsemekte; her şeyi kendi dolaysız 
pratiklerinden öğrenmeye kalkmakta; sonuçta, 
^yellenebilecek bir çok hatayı yapmaktadır- 
lar.Böyle bir anlayış kaçım] olarak pra
tiği her şey görme ve kendiliğinden hareke - 
tin kuyruğuna takılma sonuç! arı na T kendi 1 i - 
ğindenciliğe yol açmaktadır. Stalin'in tes - 
pit ettiği gibi: "Kendiliğindeneilik her tür 
den oportünizmi n mantıki t emelidir." ( Tx*m' ni z 
min İlkeleri)

Bu konuda ikinci sapma;teorinin pratiğin 
yolunu aydınlatmak için varolduğunu kavrama
yan, Marksizmi-Leninizmi sınıf mücadelesinden 
kopuk olarak,"akademik bir sorun" olarak ele 
alan sapmadır «Marksizm-Leninizm devrim yap
mak için bir silah olarak kavranmadıkça , 
Marksi zm-Lenini zm hakkında bilgi sahibi ol - 
mak hiç bir şey ifade etmez. Marksizm-Leni - 
nizm dünyayı değiştirmek için bir silahtır. 
Marksist-Leninist teori dünyayı değiştirmek

aktüel bir sorun; revizyonistlerin Marksizm- 
Leninizm'i önemli bir noktada tahrifleridir. 
Revizyonistler, revizyonizmlerini yaymak . i 
çin ve Marksi zm-Leninizm biliminin önemini, 
teorinin önemini azalltmak için , 'Marksizm - 
Leninizm'in özü somut şartların somut tahli- 

idir • önermesine dayanmâktadırlar^jKSSar 
strLeninistfonerme, onların nezdinde Mark

11fi olMmİcf-^flTrOnlar- bu Marksist—Loriuist 
^onermeye^dayanaTak bugün uluslararası^fplanda 

dilerine çıkışnoktası7- olarak her zaman| 
Marksizm-Leninizm 'in ilkelerini alırlar^^On- ’ 
lar, Marksizm-Leninizm*in ilkelerinden yola 
çıkarak t bu ilkelere dayanarak, soaut şart- 
lan tahlil ederler. Somut şartlan tahlil 
etmek için Marksizm-Leninizm*in ilkelerinden 
yola çıkmak şarttır. Bunu reddedenler t, Marka / 

nuyorlar demektir;
3-Leninist çağ tespitinden ve dünyanın i- 

kiye bölünmüşlüğünden çıkıp çıkmadığı sorunu:
Her türden oportünistler ve revizyonistle 

rin Marksizm-Leninizm*in tahribinde attıkla- 

emperyalizm ve proleter devrimler! çağıdır. 
Leninizm emperyalizm ve proleter devrimler! 
çağının Harksizmidir. Leninizm genel olarak 
proletarya devrisinin teori ve taktiği;özel 
olarak proletarya diktatörlüğünün teori ve 
taktiğidir' şeklindeki tespitlerini geçersiz 
saymaktadır.

Bu tespit, bu tespite bağlı olan çağın 
en önemli çelişmeleri,vs. konusundaki tespit 
ler çok açık bir biçimde dünyanın emperyalizm 
çağında devrim ve karşı-devrim şeklinde iki
ye bölünmüşlüğünden yola çıkmakta) karşı
devrim içinde emperyalizmin güçlerini, dev - 
rim içinde ise proletarya önderliğinde dşv - 
rim güçlerini ele almaktadır. Bu tespitler, 
aynı zamanda emperyalizmin devrimlerle yıkıl 
masının, kendi iç çelişmeleri sonucunda kaçı 
nılmaz olduğu gerçeğini de bilimsel bir şe - 
kilde ortaya koymaktadır.

Bu tespitler aynı zamanda, Leninizmin tüm 
emperyalizm çağı boyunca genel evrensel ge - 
çerliliğe sahip olduğu önermesini de içermek 
tedir. Bu tespitler, proleter dünya devrimi- 
ni karmaşık bir süreç olarak kavramakta, em 
peryalist ülkelerde sosyalist devrimle, em - 
peryalizme bağımlı ülkelerde anti-emperya - 
list, anti-feodal halk devri mİ erini bir bütü 
nün birbirlerine karşı! ıkl 1 bağımlı, birbir
lerini karşılıklı etkileyen parçalan görmek 
tedir.

Bütün bu tespitler, revizyonistler tara 
fından çeşitli biçimlerde reddedilmektedir. 
Meselâ Kruşçef modern revizyonistleri çok a 
çık olan 'emperyalizm ve proleter devrimle - 
ri çağı' tespitine 'sömürge devrimler!, sos 
yalizmın zaferi, vs. çağı' şeklinde tespit - 
ler ekleyerek çağın niteliğini belirleyen 
net ayırımı ortadan kaldırmaya çalışmışlar - .

www.ikk-online.net



V4.Mİ. V X ,1 X- *-* y ------------------------------- --------- ------------

rim arası ndakj en önemli çelişmelerden biri 
olan *sosyalist kampla emperyalizm arasında
ki çelişme1 yi mutlaklaştırarak bütün çelişme 
leri bu çelişmeye bağlı olarak ele almışlar.^ 
ve Marksi zm-T^ni ni zm’ in , özünü tahrif etmiş - 
lerdir.

’Mao Zedung Düşüncesi* adı ardına gizlene» 
revizyonizm ise, çağın niteliğini ’emperya. 
lizmin toptan çöküş, sosyalizmin dünya çapın 
da zafer çağı’ şeklinde belirleyerek Marks - 
izm-Leniniz»n'ı tahrif etmi ş, Leninizmin eski
diği şeklinde görüşler yaymıştır. Bu tip re
vizyonizm de 1 ezilen halklar ile emperyalizm 
arası ndaki çel işkl* yi mutlaklaştırarak anti 
Marksist -Leninist görüşler savunmuştur.

Daha sonra ortaya çıkan Uç Dünyacı reviz
yonizm ise Marksizm-Leninizm’in en temel ö- 
nermelerinden biri olan*dünyanın geri dönül
mez bir biçimde ikiye bölündüğü* şeklindeki 
önermeyi reddetmiş, devrim güçleriyle karşı
devrim güçlerini birbirine karıştırmıştır •

Arnavutluk Emek Partisi de ’iki süper güç 
dünya haklarının baş düşmanıdır* ve ’Dekolo- 
nizasyon’ şeklindeki görüşleriyle çağın özel 
liklerini revizyondan geçirmektedir.

Marksi _eni ni zm»i n çağ konusundaki ve
çağın en önemli çelişmeleri üzerine öğretisi 
nin çarptırıldığı en temel noktalardan biri 
de ‘savaş* konusudur.

Marksi zm-Leninizm 'in bu konuda en temel ö 
zelliği; burjuva pasifistlerinin tersine sava 
şa genel olarak karşı çıkmaması, savaşları 
haklı savaşlar ve haksız savaşlar olarak iki 
ye ayırmasıdır.

Haksız savaşlar, sömürenlerin ve ezenle - 
rin, sömürülen ve ezilenlere karşı yürüttüğü 
savaşlardır. Etaperyalistler arası savaşlar, 
gerici savaşlar böyle savaşlardır.

Haklı savaşlar ise, sömürülen ve ezilenle, 
rin sömüren ve ezenlere karşı yürüttüğü sa - 
vaşlardır. Ulusal ve sosyal kurtuluş için 
devrimci savaşlar böyle savaşlardır.

Marksist-Leninistler her türlü haksız sa 
vaşa karşı çıkarlar, haklı savaşları ise des 
teklerler. Revizyonistler savaş konusunda, 
Marksizm -Leninizm’in ilkelerini, bu temel 
ilkeyi tahrifle işe başlarlar.

Savaş konusunda bir başka revizyonist tah 
lil’emperyalist savaşların kaçı -,ı~!' 
konusunda yapılmaktadır. Marksizm-Leninizm 
emperyalizm çağında emperyalistler arası da- 

’ laşmanın, emperyalistler arası savaşlara yol 

tadır. Emperyalist savaş emperyalizmin tabla 
tında vardır »Emperyalizmin kanunu aşın kâr 
kanunudur. Etaperyalistler mümkün olduğunca '■■fyp 
çok kâr elde etmek isterler. Bunun için tnüm- ?.s? ' 
kün olduğunca çok sömürü ve müfuz alanına sai. 
hip olmak her emperyalist gücün emelidir. ... 
Emperyalist savaş işte bu gerçekten, kapita- 
1 i zmjreşitsiz gelişmesinden ve emperyalizm 
döneminde dünyanın emperyalist güçler arasifl 
daki paylaşılmasının tamamlanmış olması ger- 
çeklerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda em 
peryalistler arasında her güç dengesi deği - 
şikliği, yeni dalaşmalara temel olmakta, bu. 
emperyalist dünya savaşlarına kaynaklık et - 
inektedir.

Marksist-Leninistler emperyalistler arası 
savaşların emperyalizm var oldukça varlığını 
sürdüreceğini söylerler. Ancak emperyalist - 
ler arası savaşın genel kaçınılmazlığı, em - 
peryalistler arasındaki şu veya bu somut sa
vaşın engellenemeyeceği, belli bir süre ert£ 
lenemeyeceği anlamına gelmez. Meselâ Kruşçef 
revizyonistleri emperyalistler arası somut 
bir dünya savaşının engellenebileceği, belli 
bir süre ertelenebileceği şeklindeki Marks- 
ist-Leninist tezi çarpıtarak, değişen şart - 
larda genel olarak emperyalist savaşların 
kaçınılmaz olduğu Marksisi-Leninist tezini • 
reddetmek için kullanmıştırlar.

Aynı şekilde orta yolcu ’üçüncü bunalım 
dönemi’ teorisyenleri de emperyalistler ara
sı bir dünya savaşının artık imkansız olduğu 
şeklindeki tezleri ile Marksizm-Leni ni zm ’i 
revizyondan geçirmektedirler.

Savaş sorununda bir başka revizyonist çar 
pıtma; emperyalistler arası savaşların kay
nağı konusunda göze çarpmaktadır. Marksist- 
Leninistler savaşın kaynağının şu veya bu em 
peryalist güç değil, bir bütün olarak emper
yalist sistem olduğu, emperyalist savaşın em 
peryalizmin tabiatında varolduğu görüşünde- . 
dir. Şu veya bu emperyalist büyük gücün, he(^ 
hangi bir somut durumda emperyalist savaşı 
kışkırtan esas güç olması savaşın kaynağının 
bir bütün olarak emperyalizm olduğu şeklinde 
ki Marksist-Leninist tezin doğruluğunu orta
dan kaldırmaz. Her türden revizyonisti er bu » 
konuda, emperyalist savaşın kaynağını şu ve
ya bu emperyalist güç imiş gibi göstererek, 
emperyalist sistemi şirin gösterme durumuna 
düşmektedirler.

Gelecek sayıda Leninist yöntem konusunda*- 
ki tavır ele alınarak devam edi]enektir.

Baştarafı 2.sayfada
0, yaşadığı sürece, TKP/ML in şerefli bir 

üyesi, TİKKO’nun yiğit bir savaşçımı olarak 
yaşadı, savaştı.

Hakim sınıfların işkemcehanelerinde, zin
danlarında, mahkemelerinde direndi.

Hakim sınıflar, hemen her silahlı eylem - 
den sonra , bunda Orhan Bakır’ yoldaşımızın 
parmağı olduğunu söylüyordu.Bu onların parti 
mizden ne kadar korktuğunu göstermektedir.

Hakim sınıflar, 0 ölmeden önce Orhan Ba 
kır yoldaşımızın bir gurup kişi ile birlikte 

partimizden ayrıldığı yalanını da yaydılar. 
Onu küçük burjuva maceracısı veya Ermeni m-îj. 
liyetçisi olarak göstermeye çalıştılar. Ama£ 
lan onun şahsında partimi zi küçük düşürmek
ti. Ama hakim sınıfların bütün yalanlan, pa 
lavraları boştur. Orhan yoldaşımız son nefe
sine kadar partimizin yiğit bir savaşçısı i- 
di.Partimi zin üyelerine, komünisti ere yakT - 
şır bir şekilde, savaşarak, silahlı mücadele 
içinde şehit oldu.

Onun mücadelesi partimizin mücadelesinde 
yaşamaya devam ediyor1

öcünü mutlaka alacağız!
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