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FAŞİST KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİ 
İYİCE AZGINLAŞIYOR

Her gün zam, yeniden zam. Hayat çekilmez 
bir hal aldı. Ücretler, zamlarla fırlayan en 
( mel ihtiyaç maddelerinin alımına bile yet
miyor. üreticilerin ürünlerinin taban fiyat
ları maliyetin bile altında, üstelik devle
te verilen ürünlerin karşılığı daha alınmadı 
bile. Yüksek öğrenim yapan öğrencilere ’kre- 
di’ veriliyor : Tam 1500 TL. Evet yanlış oku 
madınız. Bin beş yüz lira. Kesintisi de caba»

Bütün bunlara karşı sessiz kalınabilir mi? 
Türkiye’nin yiğit işçileri, köylüleri, genç
leri, memurları, öğretmenleri, orta okul,li
se, üniversite öğrencileri artık isyan edi - 
yorlar bu düzene, ölmekse, sanki bu yaşamak 
m diyorlar.

Komprador patronlar ve ağalar, onların 
devleti ise halkın mücadelesine karşı düzen
lerini koruyabilmenin telaş ve hazırlığı i - 
.çinde saldırıyorlar. Enekçiler Tarsus’da ol
duğu gibi devlet kuvvetleri tarafından toplu 
bi r şekilde katlediliyorlar. İşkence artık 

( radan, günlük bir uygulama halini aldı.
”Vur” emirleri ilanları televizyonda, radyo
da, gazetelerde saatler süren bir duyuru ha
lini aldı. Göstermelik bir kaç azılı faş is - 
tin de bilinçli olarak isimi erini yazdıkları 
listelerdeki yurtsever, devrimci, komünistle 
rin isimleri uzayıp gidiyor.Mevcut bütün dev 
rimci yayınlar yayınlanamaz hale getirildi. 
Yeni çıkan her yayın için ise, sıkıyönetimin 
çok yıldızlı faşist generalleri,ertesi gün 
duyuru üstüne duyuruyla fermanım okutuyor, 
onları da yasaklatıyor.

Halkın tüm demokratik örgütlerinin kapı - 
sında mühürler sallanıyor. TEP(Türkiye Enek
çi Partisi) gibi demokratik partiler kapatı
lıyor.

İşkencelerde katledilenler, sakat kalan
lar. • «Faşist sürüler tarafından vurulanlar.. 
Devletin kuvvetleri tarafından ‘dur* ihtarı
na uymadı gerekçesiyle alçakça öldürülenler.

Son 1 Mayıs olaylarının da gösterdiği gi
bi, artık Türkiye’de gösteri yapmanın da he
men hemen imkanı kalmadı. Faşist ordu ve po
lis birliklerinin silahlı saldırılarına kar
şı silahla direnmekten başka yol kalmıyor.

Ama isçiler, ö&renciler, köklüler, emekçi 

ler bütün bu saldırıların boşa olmadığını bi 
liyorlar.Sonunun yaklaştığını gören faşist 
devletin çırpınışlarıdır bunlar. Onun bu den 
li saldırganlaşması, faşistleşmesi, artık 
halk Muhalefetinin karşısında tam bir acz i- 
çinde olduğunu gösteriyor. Artık bu düzeni, 
en küçük bir muhalif sese bile tahammül ede 
rek sürdüremeyeceklerini biliyorlar.

Güçlü olan bu faşist devlet değildir. Biz 
gerçekte güçlü nl.anrn bu çürümüş düzen için
de fi T i zlenmi e ve büyüyüp serpilmek için za. 
man kollayan Türkiye’nin yoksulluk ve sefa - 
let içinde yüzen emekçi halkının devrimci mü 
cadelesi olduğunu biliyoruz. Güçlü olan hal
kan örgütlü ve silahlı gücüdür.

Komprador patron ağa devletinin de sonu 
yakındı t» J Yakındır bu sömürü, zulüm ve bas 
kı zincirlerinin parçalanması!

Türkiye’nin çeşitli milliyetlerinden hal
kı TKP/ML önderliğinde birleşecek} TİKKO, 
TMLGB saflarında örgütlenecek; komprador pat 
ronların ve toprak ağalarının faşist düzenini 
yerle bir edecektirİ

SAVAK ŞEFLERİNİN SONUNU
NE ÇABUK UNUTTUNUZ?■

İşkenceci köpekler yakalarını kurtaramazlar!

Türkiye artık bir işkence yuvası haline 
geldi. Somoza Nikaragua’larından, Şah İnan
larından boşalan yerin doldurucusu faşist 
Türk devleti oldu#

Şimdi Türkiye’nin hemen her karakolu, ki£ 
lası, hapishanesi işkencelerin hani hani 
cirit attığı işkence yuvalandır.

Enniyet müdür! ükl erinin üst katlarından a 
tılarak katledilenler...

İşkence sırasında ırzına geçilen genç kız 
lar, kadınlar...

İşkence sırasında öldürülüp, boş arazi T er 
de haşlarma kurşun sıkılarak •öldürülmüş’ 
diye bırakılanlar...

’Şüpheli’ diye alınıp, günlerce en azın - 
dan falakalara çekilip bırakılanlar...

Bütün bunlar Türkiye halkımn kulaktan ku 
lağa duyduğu, bazen geniş bir şekilde kamuo-
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İbrahim KAiPAKKAYA yoldaş anıldı. ?? i 
•' vurtiçinde ve yurtdışında olduğu gibi Dex 

sıra* de de İbrahim yoldaş çeşitli eylemler ve 
gösterilerle anıldı.',

17 Mayıs akşamı Mazgirt*de dağların başla 
rırda ateşler yakıldı. Tüm dağların tepele - ' 
rinde Partimizin kurucusunun anısına yakılan j 
isyan ateşleri yükseliyordu. Ateşlerin yanın 
da sembolik silah atışları yapılıyordu.

Bu sırada Mazgirt’in içinde izinsiz bir 
gösteri planlandı. Çarşıda ateş yakılarak 
sloganlar atılmaya başlandı. Kinimizi kompra 
dor patron ağa devletine karşı dile getiren 
konuşma yapılmaya başlandı.

Mazgirt’in faşist Etaniyet Amiri Hüseyin 
özcan eline silahını alarak kudurnuşeam na 
göstericilere saldırmaya başladıtgöaterici İş 
re bir yandan küfür ederken, bir yandan da 
silah sıkıyordu.

Bunun üzerine zaten uzun zamandan beri 
Mazgirt halkının nefretini üzerinde toplamış 
olan bu faşiste gereken ceza verildi. Partimi 
zin sempatizanları da silahlarını ateşleye - 
rek, faşist komiseri cezalandırdılar, bir po 
lisi de yaraladılar.

Faşist komiserin cezalandırılması hakim 
sınıfları telaşa düşürdü. Gece yarısı etraf
tan yaşlıları, kahvede, lokantada oturan hal 
kı toplamaya başladılar. Baskılarını ertesi 
gün de sürdürdüler. Halk kitlelerine gözdağı 
verip yıldırmak için komandoları ve kariyer
leri Mazgirt’e yığdılar.

Bütün oportünist guruplar da bu olay karşı 
sında tavır takındılar. Meselâ Halkın Kurtu
luşu revizyonistleri*ya "komiser de halktan 
biridir” şeklinde propaganda yaptılar; ya da 
halkın tamamen desteklediği bu eylem karşı - 
sında teşhir olmamak için ve Partimizin az
gın bir düşmanı oldukları için bu eylemi Par 
timizin yapmadığını, Devrimci Halkın Birliği 
adlı tasfiyeci derginin yaptığı şeklinde ya
lanlar yaymaya çalıştılar.

Bütün baskılara karşı,silahlı saldırılara 
rağmen Partimizin kuruçu önderinin kati ed-i ~lme 
sinin yıldönümünde militanca yapılan eylem - 
ler, bütün Mazgirt halkının desteğini ve ona 
yını aldı. Saldırgan hakim sınıfların ve bö
lücü oportünistlerin yüzüne inen bir şamar 
oldu.

Baştarafı 1.sayfada 
yuna yansıyan bazı haberlerdir.

Faşist devlet, şimdi devlet fabrikaların
da elektrik işkenceleri için cereyan üreten 
aletler imal ediyor.

Bütün bunları sağır Sultan ’ın bile duyma 
sı engelienemeyince hakim sınıfların çeşitli 
kesimleri birbirine karşı imiş; *halktan ya
na* imiş gibi demeçler vermeye başladılar. En 
peryalist uşaklarının bir bölümünün temsilci 
si CHP *işkence edebiyatı’na başladı. Hitler 
bozuntusu iti bile ‘işkence için meclis ara^ 
tırması’ açılmasını öneriyor. Faşist hakim 
sınıfların yapamayacakları sahtekârlık kalma

FAKIIMIZUtN HAKtHLtK
■GAZİANTEP >, .. ;■<

--------------------------------------- ■ ■

Partimizin ...Bölge komitesinin aldığı im 
ha kararları Gaziantep Parti örgütümüze® ba
şarılı bir şekilde yerine.getirildi. Körkün 

.köyü kooperatif başkanı olan azılı faşist
MHPli Mehmet Gülas 1 Nisan 19öO günü parti
miz savaşçıları tarafından öldürüldü. Ayrıca 
eylemde biri Mehmet Gülas’ın kardeşi olmak ü 
zere iki kişi irademiz dışında yaralandı. Bu 
eylemle ilgili olarak dağıtılan ...Bölge Ko 
mitesi imzalı bildiride şöyle söylenmektedir: 
''Kimdir Mehmet Gülas? Neden Partimiz Mehmet 
Gülas hakkında ölüm kararı almıştır?

1-Mehmet Gülas Körkün köyü Kooperatif baş 
kam dır. Koperatifte üye olan yoksul köylüle 
rin haklarını zoraki gaspederekkooperatifin 
tüm gelirini MHP'ye bağışlamaktadır.,

2-Mehmet Gülas MHP:lidir ve bu yörede MHP 
nin örgütleyicisidir.

3-Mehmet Gülas köyde zoraki baskı sonucun 
da MHP li adayın Körkün köyü belediye başk^> 
lığını kazanmasını sağladı. Daha önceki ywşZ 
sever belediye başkanını da bir komplo düzen 
leyerek öldürttü. ’’ • • •

Tine Partimiz savaşçıları faşist Kahraman 
Maraş katliamında rol oynayan MHP 1ilere si
lah sevkeden ve kendi kiralık adamlarıyla 
birlikte. t>u katliama katılan toprak ağası 
Mehmet özsan(halk arasında Mehmet ağa olarak 
tanınıyor) isimli azılı faşisti 8 Nisan günü 
öldürdüler. • • •

Gaziantep Eğitim Enstitüsünde 2 Nisan günü 
gerçekleştirilen faşist katliamda faşist or* 
du ve polisin el ele vererek yurtsever dev - 
rimci öğrencileri otomatik silahlarla tarama 
sı sonucu 2 devrimci öldü ve 8 kişi yaralan
dı, devrimciler gözaltına alındı. Bunun üze
rine harekete geçen Parti örgütümüz faşistle 
re bir misilleme yaptı ve Erdoğan Kahyaoğl~\ 
ve Erdoğan özaslan isimli iki faşist öldürüp 
dü. • • •

İbrahim Kaypakkaya yoldaş Gaziantep’te mi 
litan bir şekilde anıldı. Partimiz Mıntıka 
organının çıkardığı bildiri geniş bir şekil
de dağıtıldı. Duvar yazılamaları yapıldı.Şeh 
rin muhtelif yerlerine sahte bombalı pankart 
lar asıldı. Tüm yapılan bu eyl emi er hakim sı 
nıfları telaşa düşürdüğü gibi Devrimci Hal -

Devamı 3.sayfada

dı.
Ama hangi sahtekârlığa başvururlarsa vur

sunlar, işkenceci köpekler yakalarını kurta
ramayacaklar. "Yakın komşumuz" İran’ın Savak 
şefi erinjn akibetinden kurtulamazlar. Daha 
şimdiden halk güçleri işkencecilere gereken 
cezayı veriyor. Bütün.bunlar halkın aktif 
desteğini kazanıyor. İşkenceciler, siz de he 
saplaşma günü iyice gelip çattığında hangi 
deliğe gizleneceğini düşünün! Ama hangi deli 
ğe girerseniz girin, 1KP/ML önderliğinde hal 
kimiz sizi deliğinizden çıkarıp cezalandıra
caktır!
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g»® w■ KIMINKIMEVUR ACAGINIGORECEGIZ
....,,..âur -ihtarına uymadığı’.' gerekçesiyle kat- zamanda Doğan KOLÇAK, yoldaşıkahpece katlet 

^^^bcüİâi^Gazeteİerde, radyoda her gün sahte
gerekçelerle bir kaç kişinin sözde "dur İhta p 
nna" uymadığı için; ya da "çatışma sırasın
da" "vurulduğu" haberleri yer.alıyor. -

Vurulanlar arasında, üç kutu yağ götürür
ken yakalanacağı korkusuyla durmayan kişil er 
bile var. Sigara satıcıları, simitçiler, hat. 
ta çocuğunu hastaneye yetiştirmek için giden 
bu devletin polisinden olanlar bile...

Faşist devlet ’vur" i 1 anlarıyla katliamla 
nnı meşrulaştırab ileceğini umuyor. Sanki 
"vur" ilam yayınlamadan önce onlarca kişiyi 
katletmemiş gibi, "teslim olsalardı vurmaz 
dık ” gibi bir sahtekarlıkla kendini kurt ara

Baştarafı 2.sayfada ***
km Birliği ve Halkın Birliği’ni de telaşa 
Üşürdü. Bu tasfiyeci hiziplerin İbrahim yol 
^aşa sahtekârca sahip çıkmaları boşa çıkarıl 
mıştı. Kitleler kimin İbrahim yoldaşa gerçek 
ten sahip çıktığını çok yakından yaşadılar.
SİVAS

Sivas’ta İbrahim yoldaş militanca anıldı. 
Başta Sivas içi, Divriği, Kangal, Gürün, Çe- 
tinkaya, Koy İnhisar gibi yerlerde Parti ve 
Ordu imzalı yazılamalar yapıl şehir mer
kezi ve Divriği’nde sahte bombalı pankart
lar asılmıştır. 18 Mayıs günü dağlarda isyan 
ateşleri yakılmıştır.
MALATYA

Partimizin kurucusu ve önderi İbrahim KAY 
PAKKAYA yoldaş işkencede katledilişin 7» yıl 
dönümünde anıldı.
g-Yeşiltepe(Boztepe)ülkücü Gençlik Derneği 
₺ -Ski başkanı ve Malatya eski Ülkücü Gençlik
Derneği temsilcisi; Yeşiltepe’de ve Mensucat 
(Sümerbank)ta MHP’nin her türden destekleyi
cisi ve örgütleyicisi ; mahalleaında halktan 
haraç toplayan Nusret Arabalı 17 Mayıs 1980 
günü partimiz savaşçıları tarafından öldürül 
dü. Ve 18 Mayısta yapılan toplantıda İbrahim 
yoldaşın mücadelesi, fikirleri ve partimizin 
amacı anlatıldı.

Kürecik: Kürecik bizzat önder yoldaşın 
pratik çalışma yaptığı bir alandır. Buradaki 
halkın çoğu İbrahim’i görmüş ve yakından ta
nımaktadır. İbrahim yoldaşın buradaki saygın
lığı çok büyüktür.Yoldaşımızın katledilişi - 
nin yıldönümünde Parti imzalı duvar yazı1ama 
lan yapıldı ve Partimizin çıkardığı bi1 di rı 
geniş bir şekilde dağıtıldı.
KARS

20 Nisan İsmail HANOĞLU’nun katledilişi - 
nin İkinci yıldönümü kavga dolu bir ruhla a- 
nıldı.

1978 de komprador patron ağa devi etinin 
gönüllü uşaklarından Şerif Nedim ’i cezalan- 
dinken, Şerif Nedim’in koruyucu köpekleri 
tarafından katledilen halkımızın yiğit evla-. 

ti. -Yılardıri sanki'Türkiye ’yibu hale geti - 
ren O imiş gibi. gazet elerde, radyolarda',ilan 
edilen Partimizin yiğit savaşçısı ^Örhan^^S 
BAKIP yoldaş da faşist devletin kuvvetleri bi
tarafından hunharca şehit edildi.

Çürümüş ve kokuşmuş olan bu sömürü ve soy 
gun düzenini ayakta tutmaya çalışanlar!

E<y, halkın etinij kanını yiyerek, içerde 
beslenenler!

"Vur" ilanlarıyla halkı katletmeyi meşru- 
laştırabileceklerini uman leş sürüleri !

Göreceğiz bakalım, el mi yaman; beymi
yaman ! "

TKP/kL nin önderliğinde halkan silahlı ör 
gütlii gücü balyoz gibi inecek beynini ze !

dı, proletaryanın yılmaz savaşçısı, TKP/ML 
nin usta mil itam tamaı 1 HAN halkımız ta 
rafından büyük bir çoşkuyla anıldı.

İsmail HANOĞLU’nun anısına beş köyde gece 
düzenlendi. Kalabalık köylülerin katıldığı 
geceler, İsmail HANOĞLU’nun ve tüm devrim 

‘ şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı du
ruşu ile başladı. Yumruklarını kinle sıkan 
yoksul köylülerimiz devrimcilere, devrim şe
hitlerine duyduğu saygıyı hakim sınıflara 
karşı kin ve nefrete dönüştürdü. Ayrıca bazı 
köylerde 20 Nisan’ı anmak için forumlar dü 
zenlendi. İsmail HANOĞLU’nun militan mücade
lesi halkımıza anlatıldı. İsmail HANOĞLU’nun 
kavga mesajları her vesileyle dile getirildi. 
Dağların yamacına »İSMAİL HANOĞU LLARI ÖLÜMk 
SÜZDÜR* sloganı büyük harflerle kazıldı. İs* 
yan ateşleri yakıldı. Duvar gazeteteri asıldı. 
Bu gazetelerde halkımız İsmail HANOGLU ve o- 
nun derin inanç duyduğu İbrahim KAYPAKKAYA ’ 
nin Marksist-Leninist çizgisi etrafında bir
liğe çağırıldı.
YURTDIŞI

TKP/ML nin kurucusu; Türkiye devrimizin 
yetiştirdiği en büyük komünist önderlerden 
biri olan İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş, yurt- 
dışında Mayıs ayı içinde yapılan çeşitli ey 
İmlerle anıldı.

Mayıs ayı içinde Batı Almanya’nın bir di
zi şehrinde, Fransa’da, Avusturya’da düzenle 
nen devrim şehitlerini anma gününde İbrahim 
KAYPAKKAYA yoldaşın örnek hayatı ve mücadele 
si hakkında bilgi veriİdi.

Onun hayatını canlandı ran tiyatrolar ser3 
gilendi.

Toplantılar kitlenin attığı "Yaşasın 
mP/ML","Yaşasın TİKKO", "Yaşasın Halk Sava
şı" sloganlarıyla sık sık kesildi.

Toplantılara 7000 in üzerinde Türkiyeli 
anti-faşist, anti-emperyalist katıldı.

Türkiyeli faşistlerin ve emperyalist dev
letlerin tüm Baldıra! arına rağmen, her tür — 
den oportünistin tüm çabalarına rağmen Parti 
mizin önderliğinde yurtdışında çalışmanın da 
geliştiği bir kez daha görüldü.
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MARKSİZM-LENİNİZM’İN KISTASLARI
lara karşı.’siz provokasyon yapıyorsunuz’ 
şeklinde tavır;, almaktadır. ■■

■ .

Jeçen sayımızda hlarksizm-Leninizm’e karşı 
tavırla bağlantılı olarak ^teorinin önemini n'J 
kavranıp kavranmadığı sorunu ile Leninist > 
çağ tesbitinden ve dünyanın ikiye bölünmüşlü 
adinden yola çıkılıp çıkılmadığı sorunu üzer
isinde durulmuştu.. Bu sayımızda Leninist yön- dir.
tem konusundaki tavırla yazımıza devam ediyo 
ruz: ''.-k'

4-Leninist yöntem konusundaki tavır : 
, Leninist yöntemi uygulayıp uygulamama da 
dün olduğu gibi bugün de bir parti veya kişi

- nin Marksist-Leninist olup olmadığını belirle 
mek için kullanılan temel kıstaslardan biri
dir. Leninist yöntemin özellikleri şunlardır*.

a) Söz ve pratik uygunluğu : Marksizm-Le
ninizm söz ile yapılanın birbirine uygunluğu 
nu şart koşar. Sözden çok eylemlere değer ye 
rir. Bir Marksist-Leninist parti veya kişi - 
nin söz ve pratiği arasındaki uyumsuzluk o 
parti veya kişinin önemli bir hata, sapma i- 
çinde olduğu anlamına gelir. Bu uyumsuzluk 
ortadan kaldınlmazsa partinin veya kişinin 
yozlaşması süreç içinde kaçınılmaz olur.

Meselâ bugün Arnavutluk Enek Partisi, söz 
de parti içi proleter demokrasiyi savunmakta 
dır. Ama gerçekte, parti içinde •Parti her 
zaman haklıdır* şeklindeki görüşlerle prole
ter demokrasiyi ortadan kaldıran bir uygula
ma içinde bulunmaktadır.

Meselâ bugün Arnavutluk Etoek Partisi ’yay 
ru parti-ana parti* ayırımına karşı çıkmakta 
dır. Ama pratikte , aynı görüşte olmadığı, 
kendine eleştiri getiren partilere ’ana par
ti* anlayışı içinde yanaşmaktadır.

b) Eleştiri ve özeleştiri: Marksizm-Leni
nizm yönteminin en önemli taleplerinden biri 
hatalara -kendi hatalarına karşı da- mücade
le ve bu hataları eleştiri-özeleştiri yöntem 
1eriyle aşma, eski hatalardan dersler çıkara 
rak yeni hataları önleme talebidir. Marksist 
Leninistler hata yapmaktan ve hatalarım kit 
le önünde ortaya koymaktan korkmazlar. Tam 
tersine, devrimci kitleler içinde ve önünde 
yapılan özeleştiriyi, hataları gerçekten aş
manın ve kitleyi eğitmenin bir aracı olarak 
kavrarlar. Bu yöntemi kullanmayan bir Marks
ist-Leninist parti ve kişi, süreç içinde yoz 
laşmaya mahkumdur. Sorun yalnızca 'eleştiri, 
özeleştiri gereklidir’ şeklinde bir tespit 
sorunu değil, bunu gerçekte uygulayıp uygula 
mama sorunudur. Bolşevik Partisi, eleştiri - 
özeleştiri yönteminin nasıl kullanıldığına , 
nasıl kullanılması gerektiğine en iyi örnek-

Ama meselâ Çin Komünist Partisinin 1970 
1 erdeki ve Arnavutluk Eknek Parti si nin bugün 
kü uygulamaları bu konuda çok kötü örnekler
dir. Mesela Çin Komünist Partisi 10.Kongre - 
sinde 9»Kongrenin bir dizi temel önerisi(me
sela çağ konusu) değiştirilmış ama bunun öz
eleştirisi yapılmamıştır.

Mesela bugün Arnavutluk Enek Partisi 1976 
da 74 Kongresinde yaptığı bir dizi Markajst- 
Leninist tespitten geri dönmüştür. Ama dün

’.CA;

c) Kitleleri devrime hazırlama:Marksizm
yönteminin bu talebi reform ile dev 

rim arasındaki ilişkiyi doğru kavrama talebi 
. Komünistler için reformlar amaç değil, 

devrim için yürütülen mücadelenin bir yan ü- 5İ 
rünüdür. Onlar, kitleler içinde devrim için 
propaganda-örgütleme-mücadeleyi çalışmaları-,.tö 
nin merkezine koyarlar. Reformlar ile kitle
lerin durumunda köklü bir değişme olmayacağı 
nı emekçilere sürekli anlatırlar. Örgütlenme 

reklerine göre ele alırlar. Reform için miica 
deleyi reddetmezler,ama bu mücadeleyi her 
şey gören reformistlere karşı, amansız bir mü - 
cadele verirler.Bu konuda Marksizh>Leninizm*- 
den sapma içinde bulunanların da süreç için
de yozlaşması; Marksist-Leninist ve giderek 
devrimci özelliklerini yitirmesi kaçım İmaz-

d) Teorik dogmaları gözden geçirme: MarkA- 
izm-Lenihizm’in teorik dogmadan anladığı, Le 
ninizmin bütün bir emperyalizm ve proleter 
devrimleri çağı için geçerli olan temel ılkje 
'leri değildir. Meselâ proletarya diktatörlü
ğünün gerekliliği, proletarya partisinin ge
rekliliği, kapitalist ülkelerde sosyalist 
devrim, yarı-sömürge ülkelerde Demokratik 
Halk Devrimi, iktidarın şiddet zoru ile ele 
geçirilmesi, vs. genel geçerliliği olan ev
rensel ilkelerdir. Bunlara ancak revizyo - 
nistler - ’dogma* der. Onlann”anti-dogmatik‘ 
mücadele”si gerçekte genel geçerliliği olan 
ilkeleri reddetme mücadelesidir. Komünistler 
bu şekilde bir ”anti-dogmatik mücadele"yi 
reddederler.

Marksizm-Leninizm * in teorik dogmadan anla 
dığı; emperyalizm ve proleter devrimleri ça
ğının şu veya bu dönemi içinde, şu veya buZ~ 
ülkesindeki devrimci hareketin ’ zamana ve v ' 
şartlara’ bağlı derslerin genelleşmesidir. 
Marksizm-Leninizm bu şekilde ■dogma,,lara kar

Mesela iktidarın şiddet ile ele geçirilme 
si sorunu genel geçerliliği olan Marksist - 

nın şekli her ülkenin şartlarına göre deği - 
şiklik gösterir.

Meselâ Rus devriminin yolunun, genel ayak 
lanma yolunun»Arnavutluk Emek Partisi ve çev 
resindeki bir çok partinin yaptığı gibi tüm 
ülkeler için ilke imiş gibi ortaya konması 
teorik dogma yaratmaktır.

Meselâ Çin’in özel şartlarının ürünü olan 
Çin’deki geliştiği şekliyle Büyük Proleter 
Kültür Devrimini genel evrensel bir ilke i - 
miş gibi ortaya koymak teorik dogma yaratmak 
tır,vs..

Marksizm-Leninizm bu gibi teorik dogmala
rı reddetmekte, bunları gözden geçirmeyi ta
lep etmektedir. Bunu yapmayan bir Marksist- 
Leninist parti veya kişi süreç içinde yozlaş 
maya mahkumdur.
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