
lmaksızın,
urjuva

devlet
yerine
proleter
devleti
geçirmek
imkansızdır.»

V. İ. LEMİN

FABRİKALAJt. TARLALAR,. SiYASİ lmıAR, HEI $-EY EMEfiiN OLIALI

«Proletarya,
burjuvaziyle ola~-·~
mücadelesinde,
mutlaka kendini
bir sınıf olarak,
örgütler ... Devrim
yoluyla, Egemen
sınıf dnrumuna
gelir ve egemen
sınıf olarak eski
üretim keşullarım
zorla süpürüp
ahır.» ı<'.~Marki
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Dökülen kanlarımız yerde kalmayacak

Faşist katillerden mutlaka hesap soracağız!
BASYAZI

t

Uluslararası revizyonizm
ve sosyal-şovenizm dünya dev
rimci haeekerini etkilemeye
başladığından bu yana, bütün
işçi sınıfı hareketi, bir yanda
sosyal şoven şablonculuğun, ö
bür yanda revizyonist papa
ğanlığın kopardığı gürültüler
le meşgul edilmeye başlanmış
tır.

Bu iki sakat ideolojinin
uluslarası devrimci harekete
zararlı olmadığını söylemek
mümkün değildir. Ne ki, ulus
lararası emperyalist sistemin
çöküşe doğru gidişi hızlandık
ça ve dünya devrimci mücade
lesi yeni yeni zaferler kazan
dıkça, bu sapma ideolojiler
de iflasa doğru hızla ilerlemek
tedir. Gerek uluslararası reviz
yonizmin ve gerekse sosyal-şo
venizmin şiarları, bugüne ka
dar devrimini gerçekleştiren
hiç bir ülkede, . mücadelenin
pratiğinde geçerlilik kazanama
mış ve doğruluklarını ispatla
yamamıştır, böylece ıçı boş
ve hiç bir işe yaramayan şiar
lar olarak, bütün dünya halk
larının gözleri önünde yere se
rilmektedir.

Günümüzde dünya, değin
diğimiz bu gerçeğin en somut
örneklerini yaşamıştır: Viet
nam, Kamboçy.:- ve Angola gi
bi ülkelerde geıişen devrimci
mücadeleler, ne revizyonizmin
«kapitalist olmayan yoldan kal
kınına» ve « barışcı yoldan sos
yalizme geçiş» şi 111
ar!arının ve nede : ..
sosyal-şoven « ü-
(Devamı sayfa 8 de)

Faşizm azgın bir köpek gibi saldırıyor.
Faşizm doymak bilmez bir oburlukla kan içmeye de

vam ediyor.
ŞİNASİ KÜÇÜKUSTA ve ZÜLFİKAR URALÇİN kar

deşlerimiz sermayenin kiralık uşakları tarafından alçakça kat
ledildi.

Tıpkı diğer savaşçılarımız gibi. Kuduz birkaç köpeğin
saldırısına uğradılar, bıçak ve kurşunlarla şehit oldular. Tüm
yaşamlarını işçilerin-köylülerin kurtuluşu uğruna adayan yi
ğit kardeşlerimiz devrim yoluna isimlerini kanlarıyla yazdı
lar. DENİZLER, YUSUFLAR, HÜSEYİNLER, SİNANLAR,
MAHİRLER gibi onlar da devrim kavgamızda ölümün ol
duğunu biliyorlardı. Onlar bu yolun çeşitli engebelerle dolu Şinasi KÜÇÜKUSTA
olduğunu biliyorlardı ve onlar işÇ! sınıfının iktidarının mutlaka ama mutlaka kuru
lacağına da inanıyorlardı.

Dün Deniz'ler şehit oldu, bugün Şinasi 'ler yarın daha başka yiğit kardeşlerimiz
ama lı.er düşenden sonra da devrimci kavga durmadı, gelişti, güçlendi yani egemen
çevrelerin baskı ve terörü devrimci kavgamızı durdu.ıamadı ve yurdun dört bir ya
nında, fabrikalarda, tarlalarda. okullarda meydanlarda yeni ve daha güçlü mücadele
bayrakları dalgalandı, baskı ve terör mücadelemizi sindiremedi, bizleri yıldıramadı,
her baskı ve terör bizleri daha da güçlendirdi, birleştirdi.

İşçiler, faşist yasaların kanunlaşmaması için, sosyal haklarını alabilmek için di
renişler yaptılar, yoksul köylüler zorla ellerinden alınan topraklarını tekrar alabilmek
için kırsal alanlarda toprak· işgalleri yaptılar, devrimci, demokrat, yurtsever gençler
okullarda yoz burjuva eğitimine karşı direndiler, direniyorlar.

Ve bir panikrir'[başladı, egemen:çevrelerde, etekleri tutuşmuş gibi sağa sola kaçı
yci';lai;".ıiizmet:karla?ı° bu hızlı gelişimi;:durdurabilmek için yeni formüller arıyorlar,
yeni;senaryolar hazırlayıp;:'emirlerindekiJkuklalara) oy;;_at'ry~lar,[amalnafile tarihte bu

devrimci gelişimin onu
ne geçilememiştf;-·:'\.n~'ik
bir süre daha sömürücü
ler yaşamış, fakat sonun
da yok olmuşlardır.

Bugünde ; ülkemizde
son nefesini alan kudur
muş köpek misali tasına
formdan kurtulmuş sal
chrgaufar, her gün bir
yurtsevere saldırıyor ve
efendilerinden aldıkları
bah'{işlerini hak edebil
mek için durmadan sal
yalarmı akıtarak saldırı
yorlar. Çiinki efendileri
kan istiyor. Düzenini ya
şatmak istiyor ve çakalla
rı tasların içerisinde dev-

(Devamı sayfa 7 de) .,
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Can ve iş güvenliğimiz yok
El\1EĞİN

BİRLİĞİN'DEN

Tüm ezilen
emekcilere

mektup
1 Ekimde birinci sayısı

gazetemizin çok kısa bir süre
içerisinde kit'e'er tarafından
beğenildiği bunun yanısıra
birtakım haklı eleştirilere uğra
dığını gördük.

Biz Emeğin Birliği olarak
her zaman elestiriye açığız ve
arkadaslarımızı~ göndereceği
haklı e'ıestirilerin bizi daha ile
riye götü,receğine yapılan eleş
tirilerin ışığında kendimizi ye
nileyerek ve kitlelere daha fay
dalı olacağımıza inanıyoruz.

Yazılı ve sözlü olarak bi
ze iletilen eleşiirilerin ışığında
Emeğin Birliği olarak bazı ka
rarlar aldık;

Bunlar:
1-Gazetemizin sayfa a

dedini 1 O'a yükselttik. (3. sa
yıdan itibaren)

2-Ğazetemizi 15 günde
bir çıkarmaya karar verdik.

3-0kuyucu köşesini 2
sayfa olarak (3. sayıdan itiba
ren) belirledik.

4-Gazetemizin trajıru
yükselttik.

Bu elestirilerin yanı sıra
bazı abone arkadaşlar büromu
za gelerek, mektuplarla gaze
temizin ellerine geçmediğini
söylüyorlar Bu hatamızdan a
bone arkadaşlardan özür diler
ve bize yapacakları sözlü ve
yazılı müracattan sonra; adres
lerıne gazetemizin gönderi!ece
ğini bildiririz.

Okuyucularımızdan Eme
ğin Birliği olarak bizim isteği
miz ise; bölgelerdeki olayları
varsa inceleme yazılarını gaze
temize göndermeleridir. Çünki,
en doğru haberleri ançak ar
kadaslanrruzın gönderecekleri
habe~lerle kitlelere yansıtabili
riz. Mektuplarınızı bekliyoruz.

Abone olmak isteyen ar
kadaslar ise. gazetemizin adre
sine ·abone şartlarını yerine
getirerek müracaat edebilirler.

Tüm ezılen Emekçilere
Devrimci Selamlar..

EME41N
8IILl41

1

Bizler Adana Paktaş fabrikasında çalışan işçileriz. Son günlerde, işverenin biz
--------------- işçiler üzerindeki baskısı çekilmez hale

gelmiştir.
işveren, işçi kardeşlerimizi keyfi o

larak işten atmakta, sosval heklarımızı
çiğnemektedir.

En son olarak ta Süleyman Atçı
isimli arkadaşımızı hiç bir gerekçe gös
terilmeden işten atan işveren, sendika
mızın bu duruma seyirci kalması üzeri
ne, üzerimizdeki başkısıru daha da art
tırdı. işten atılma korkusu içinde olen
ustalar ise, işverenin gözüne girmek i
çin biz işçilere daha çok baskı yapma
ya başladılar. Fabrikada geçen gün bir
isçi erkadaşrrnrz ise, makine çalıştıOı ıı
r~dıı kapağı açarak pamuğu temizlemek
isterken rnakinava kolunu kaptırdı. Kolu
makinanın arasında kaldı. Makinanın ıa
çının kesilmesine kıymayan işveren, dok
tor çağırarak işçi arkadaşımızın kolunu
kesdirdi. Eğer saçı kesdirseydi işçi arka
daşımızın kolu kesilmeyecekti. Biz Pak
taş işçileri olarak bu iğrenç cinayeti ve
üzerimizdeki baskıları halkımıza duyuru

ÜZÜM ÜRETİCİLERİ
YAZIYOR

Dağlarda çaraı:_en_ ~~ek_
Bir sömürü talan duzenı surup gı

diyor. Bu düzende bir avuç parababası
her gecen gün daha zenginleşirken, e
meğinden başka hiçbir şeyi olmay~n
işçiler. yoksul köylüler her geçen ~~~
bir kat daha kötü hayat şartlarına ıtılı
yor, açlığa, işsizliğe, ölüme mahkum e
diliyorlar.

Ellerindeki küçük topraklarda kar
kıs soğuk demeden ailesiyle birlikte ça
lış,~n, meydana getirdikleri ürünle_~d~n
baska hiçbir gelirleri olmayan, kuçuk
mülk sahipleri ise, ürettikleri ürünlerin
alıcı bulamaması nedeniyle açlığa rnah
kum edilmektedirler.

Her yıl köylünün sırtından aracıla
ra, milyonlar kazandıran yetkililer gaze
telerde, radyolarda attıkları parlak nu
tuklarda, üreticilerinin ürünlerini değ~~
lendirsceklerini söylemekte iseler de, u
rünlerimiz bu yıl düşük fiyatla dahi alı
cı bulamamaktadır.

Bugün Gaziantep'in Burç na_hi~e
sine bağlı bir çok köyde bağlardakı u
zümler çürümeye terkedilmiş durumda
nereye gitseler yüzlerine kapıların ka~
pandığını gören üreticiler, artık gerçeğı
öğrenmiş durumdalar, Ve onlar çocukla
rını aclığa, ürünlerini çürümeye terk e
den yetkililare şöyle diyorlar: Bize v_,a
etlerde bulunanların yüzlerini iyice gor
dük, meselenin özünü kavradık, devle
tin patronların, beylerin devleti olduğu
nu öğrendik, bundan sonra davamıza
dört elle sarılacağız ve bu soygun-talan
düzenini mutlara yıkacağız.

Gaziantep'in Burç Nahiyesine Bağlı
42 Köyün Ortak sesi

Ortadoğu'nun en acılı, en mazlum,
fakat kahraman sözcüğüne en uygun o
lan Filistin halkının verdiği mücadele
nin haklılığını anlamak için bugüne ka
darki tarihine göz atmak gerekir.

ruz.
Adana Paktaş Fabrikası işçileri

Araştırma, inceleme dizisi

"Sovyet - Sosyal
Emperyalizmi (!)" tezi, Sosyal
Şovenlerin savunduğu bir tezdir

(1)
ÇIKIYOR

EMEĞİN BİRLİĞİ
YAYINLARI

Zafer Filistin Halkının olacaktır
Filistin halkı 1. Dünya Savaşının

sonuna kader Osmanlı İmparatorluğu
nun işgali altındaydı. Bu işgale Osman
lının geri çekilmesinden sonra İngilizler

Devamı sayfa 7 de
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Büyük Ekim Sosyalist Devriminin 59. yıldönümü
dünya işçilerine ve emekçi halklarına kutlu olsun!

Geçtiğimiz ay, 7 Kanın 1976 giinü, bütün dünya dev
rimcileri Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin 59. yıldönümii
nü kutladılar. Bu büyük günde, bütün dünyanın sınıf bilinç
Ii proleterleri Yüce Lenin'in ve Bolşeviklerin önderliğinde
dünyada ilk sosyalist devrimin zaferini gerşekleşrieen Sov
yet proletaryasını bir kere daha selamladılar.

7 Kasım (26 Ekim) 1917, sadece Sovyet proletaryası i

çin önemli ve tarihi bir gün değildir. Hayır. O gün, bütiin
dünya işçilerinin ve ezilen, emekçi halklarının büyük ve ta
rihi bir günüdür. Çünkü, her şeyden önce, Ekim Devrimi
yeni bir çağın, proletaryanın sosyalist devrimleri çağının
başlangıcını simgeler.

O büyük günde, Rus burjuvazisinin ve gerıcı ıınıfları
nın hükümetinin bulunduğu Kışlık Saray'ın üzerine kararlı
ve cesur adımlarlarla yürüyen şanlı Petrograd işçileri, asker
leri ve bahriyelileri, sadece Rus burjuva iktidarını devirmek
le kalmıyor: fakat aym zamanda uluslararası burjuvazinin,
emperyalizmin sömürü, kan ve zulüm üzerine kurduğu ser
ınaye imparatorluğunun kalesinde ilk ve en büyük gediği a
çıyordu.

O büyük günde, Bolşeviklerin komutasındaki Avrupa
zırhlısının Kışlık Saray'a doğru yöııelen toplarının girleyişi,
artık burjuva deyrimler çağının kapandığını, bundan sonra,
tüm insanlığın gerçek kurtuluşunu sağlayacak olan, alusal
bağımsızlık ve sosyalizm çağının başladığını biitün dünya iş
çilerine ve emekçi halklarına müjdeliyordu.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, aynı zamanda bilimsel
sosyalizmin, yani Marksiznı-Leninizınin doğruluğunun ve
evrenselliğinin somut dünya pratiğinde ilk isbatuıı ortaya
koymuştur. Marksizmin sınıf mücadelesi, proletarya devri
mi, işçi-köylü ittifakı, devlet ve proletarya diktatörlüğü
ve proletarya enternasyonalizmi üzerine, tezlerinin doğrulu
ğunun ortaya çıkması yolunda, şanlı Paris Komünü ile baş
layan ve 1905 Rus Devrimi ile devam eden tarihi gelişme
nin zaferini vurgulamıştır.

Bolşevik Devrimi, sadece Marksizmin tarihi zaferini
perçialemekle kalmamış, bunun en doğal sonuca olarak, o

zamana kadar uluslararaıı Işçi sınıfı hareketi içinde çörek
lenmiş olan revizyonizmin ve özellikle il. Enternasyonal
yöneticilerinin oportünizminin gerçek yüzüuü ortaya sermif
ve iflasını sağlamıştır. Artık o günden bu yana, uluslarara
u proletarya hareketini nihai hedefinden saptırmaya çalışan
her renkten revizyonizm ve sosyal-şovenizm, varlıklarını
devam ettirebilmek için gerçek yüzlerini Marksizm-Le
ninizm maskesiyle gizlemek zorundadırlar.

1917 Ekim Devrimi, aynı zamanda, uluslarası emper
yalizmin sömürü ve tahakkümü altında ezilen geri bıraktı
rılmış ilkelerin emekçi lıalklarına da gerçek kurtuluş yolu
nu göstermiş ve onları dünya proletaryası ile enternasyonal
dayanışma içerisinde emperyalizme, yerli işbirlikçilerine ve
gericiliğe karşı gerçek, devrimci bir mücadele içerısı
ne sokmuştur, Ulusal kurtuluş uğrunda emperyalizme karşı
savaşan emekçi halklarla dünya işçi sınıfı arasında sağlam
ve kopmaz ittifak bağlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu sağ
lam ittitak artık günümüzde dünyanın döı t bir yanındaki
halkların emperyalizme, yerli işbirlikçilerine ve her türlü
gericiliğe karşı verdikleri savaşın pratiğinde somutlaşmıştır.

Sovyet proletaryası, 1917 Büyük Ekim Devriminin za
feriyle burjuvazinin iktidarını devirdikten sonra, Markaizm
-Leninizmin ışığında mücadelesine devam etmiştir. Yüce
önderleri Lenin ve Stalin'in öncülüğünde, proletarya devle
tini kurmuş ve sosyalist kuruluşun zaferi yolunda emin ve

Devamı sayfa 7 da
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---"Sovyet-Sosyal Emperyalizmi"(!)
tezi sosyal-şovenlerin savunduğu bir tezdir

ÖZBT
Geçen sayımızda PDA Te

yandaşı oportünistlerin, Sovyet
lerde gerçekleştiğini ileri ıür
dükleri restorasyon tezini ka
nıtlayabilmek için örnek ola
rak verdikleri Fransa'daki res
toraıyon dönemini incelemiş
tik. Bu yazımızda da Fransa'da
restorasyon dönemini tamamla
yıp fnıiltere'deki restorasyon
dönemini inceleyeceğiz ve ta
rihte sülalenin ileri sürdüğü bi
çimde, yani ekonomik ve top
lumsal yapıda bir restorasyonun
olmadığını alıntılarla ortaya
koyacağız.

2. FRANSA VE İNGİLTERE'DEKİ
RESTORASYONUN MARKSİZM'E

GÖRE AÇIKLANMASI
11 ·1 . . N 1 'Fransa'nın yenı gııı ve apo yon. un
düşüşünden ıonra, barış anlaşması şartla
rını saptamak ve galipler yararına yeni
bir Avrııpa haritası hazırlamak için, Av
rupa'nın hükümdarları ve bakanları 1814
yılında Viyana'da toplandılar. (Viyana
kongresi) «a.g.e. s: 113» ıı

il
Viyana kongresini izleyen döneme Res

toraıyon, yani eski durumun yeniden ku
rulması dönemi adı verildi.

..• Birinci Alexandre'ıa teşvikiy
le, hükümdarlar devrimle savaşmak i
için, 1815 yılında, halklarına rağmen e
gemenlik sürea bir hükümdarlar birliği
ni, yaei «1'utıal İttifakı» kurdular. «a.g.
e., ı: 114» 11

Bu restorasyon dönemini daha açık
bir şekilde incelemek yararlı olacaktır.
Materyalistler, her ekonomik ve sosyal
yapının kendi tarihini yaratacağını ka
bul ederler. Ve yine, tarih, sınıflar ara
sındaki mücadelenin ürünü; sosyal deği
şim ve alt-üst oluşların kendisidir, Bu
temel ilkeye göre, Franıa'daki bu resto
rasyon döneminde iktidarı ele geçiren feo
dalite acaba geriye dönüşü başarabilecek
ve gelişmekte olan burjuva toplum yapı
sını feodalizme dönüştürebilecek midir?
Bu soruya alıntılarla açıklık kazandırma
ya çalııalım:
11 Müttefik süngüsünün yardımı sayesin
de Fransa'ya donehilrniş olan 18. Louiı,
soylular ve rahipler sınıfı devrim sırasın
da ellerinden alınan topraklara , tekrar sa
bip olmak n köylülerifeodaliityükümlü
lükler.;_altına,"'ıokmaktistiyorlardı,!Herıey

den önce bunları istiyorlardı. Bunların
«Ne birşey unuttukları, ne bir şey öğren
dikleei» söyleniyordu halk arasında. Bir
köyde 23 köylü tutuklandı, aralarıııdan
yedisi devrim döneminde bir Vendeeli'
nin elinden silahlarını laldıkları gerekçe
siyle idam edildi. ıı

il
Bunuala birlikte, Franıa'da sanayi ve

ve ticaret hızla gelişiyordu. Burjuvazinin
zenginlik ve etkisi büyüyordu. İşçi sayı
sı önemli oranda çoğalmıftı. 18. Louis, ııe
devrimden önceki rejimi, ne de feodal
ayrıcalıkları geri getirebildi. Ne resmi
töplum sınıflarını, ne de kralın mutlak
iktidarııu tekrar kurabildi. Anayasa'yı o
naylaaak zorunda kaldı. (a.g.e., ı: 119) ıı

il
Devrim sırasında alınaıı. topraklar, ço

ğu küçük köylii olan yeni sahiplerinde
kaldı. 18. Louiı, 1824 yılında öldüiünde
yerine geçen kardeşi 10. Charles bir geri
ciydi, aşırı öç alma duyguları vardı...
Devrimin el koyduğu toprakların eıki
sah.iplerine ödenmek üzere, bir milyar
franklık tazminat yasası çıkarttı. 10. C
harleı, 1830 yılının Temmuz ayında, Mil
let Meclisini dağıttı, burjuvazinin oy
hakkını daha da sınırlandırdı. Basın öz
giirliğün. karşı sert bir kanun çıkarttı.
Mutlak moıı.aqiyi tekrar kurmak istiyor
dı:ı. Burjuvazi kararsızlık içindeyken,
halk yığınları ayaklandı. 27 Temmuz
1830' da başkent barikatlarla donandı. Ke
nar mahalle işçileri, öğrenciler ve küçük
burjuvazi kralcı birliklere karşı omuz o
muza döğüftüler. . .. 29 Temmuz günü za
feri halk kazandı. 10. Charles, tahtan çe
kilip İngiltere'ye kaçtı. «a.g.e., ı: 119-
120» il

Yukardaki alıntıları toparfarsakt F
ranıa'daki iktidarı ele geçiren burjuvazi
nia kendi replamsal düzenini diğer Av
rupa ülkelerine yayma girişimi, feodali
tenin egemenliği altındaki Avrupa İmpa
ratorluklarının el birliği ile bastırılmış
ve feodal aristokrasi tekrar iktidara geti
rilmi,tir. Feodalitenin bu zaferi ne kadar
sürmÜftÜr? Yukarda da sorduğumuz gibi,
feodal güçlerin iktidarı, eski feodal eko
nomik ve toplumsal düzeni yeniden ku
rabilmiş midir? Kesinlikle hayır! İktidarı
ele geçiren feodalite, ne kendi feodal e
k.onomik ve toplumsal düzenini yeniden
kurabilmiı, ve de burjuva üretim ilifki
leriniu. Te toplumsal düzeninin gelişimi
ni önleyebilmiıtir. Yani, restorasyon gi
rişimi sadece devlet yönetiminin el de
ğiıtirmesinde olmuş, ekonomik alt yapı
vel(toplumsalldüzende bir reıtorasyon,

bir geriye dönüş kesinlikle olmamıştır.
Diğer yandan, feodallerin iktidan ele ge
çirebilmeleri bile onbinlerce insanın canı
na mal olan kanlı-kavgalar ve Avrupa
feodal imparatorluklarının bir dış müda
halesini gerektirmiştir. Açıkça görüldüğü
gibi Fransa'dasessiz-sedaııız bir restoras
yon olmamıştır. Ve üstelik• PDA soyu
nun sosyal-şoven fertlerinin iddia etrikle
ri gibi Fransa'da kendi ifade ettikleri tür
de bir restorasyon hiç bir zaman gerçek
Ieşmemiştir, Zaten gerçekleşemezdi de.
Çünki Marks'ında dediği gibi, «Hiçbir ka
nun mevcut ekonominin üstünde değil
dir ve iisteainden de gelemez. «Ama,
Marksizmin bu temel ilkesine rağmen,
PDA'cı oportünistlere göre, «bir avuç re
vizyonistin iradesi, «mevcut ekonominin
iistiinde» olabilir ve Sovyetler'de olduğu
gibi burjuvazi iktidara gelerek. koskoca
ekonomik yapıyı, sessiz-sedasız değiştire
bilir(!) Bu, PDA ailesinin içerisinde yer ·
alan ıosyal-şovenlere, Mao'cu geç.nen sap
malara göre böyledir. Ama, Marksistlere
göre değil. Bu tahrifatçıların Sovyetler
Birliği'nde burjuvazinin sessiz-sedasız ik
tidara gelerek, kapitalizmi getirdiği tezle
rini kanıtlayabilmek amacı ile öne sür
dükleri Franıa'da, bu tür bir restorasyon
asla olmamıştır. Tersine. bu örnek, ken
dilerinin sapık göriitlerinin aksini kanıt
lamıştır.

İNGİLTERE'DE
RESTORASYON DÖNEMİ
Bu konuya yine Yakın Çağlar Tari

hi adlı kitaptan alıntılar yaparak gire
ceğiz.

« İngiliz devriminin tarihi üç döne
me ayrılabilir. Birinci dönem DEVRİ
MİN HAZIRLANMASI DÖNEMİ, Mecli
ıin toplantıya çağırıldığı 1640 yılından
iç savaşın başladığı 1642'y• kadar uzanır.
İkinci dönem, sınıf mücadelesinin doruk
noktası olan ve 1642'den 1649'a kadar ıü
ren iç savaşı kapsar. Cumhuriyetin ilanı
n kralın lı.alk önünde idamı ile son bu
lur. 1649-1658 arasındaki yıllar içine ü
çüncü ve son dönem Cumhuriyet ve Pro
tectorat (burjuvazinin askeri diktatorya
sı) evresini kapsar. Bunu günümüz İngil
tere'sinde de devam eden krallık rejimi
nin yeniden kurulması izler.~ (Yakın Çağ
lar Tarihi S: 14)

«Ama ordu kralın idam edilmesinde
direniyordu. 1649 yılında Avam Kamara
sı Cumhuriyet'i kabul etti ve kralı yargı
lamak üzere 135 kişiden oluşan bir yargı
kurulu seçti. 30 Ocak 1649 günü, büyük
bir kalabalığın önünde İngiltere kralı 1.
Charles Stuart, savaş açtığı halkına iha
net suçuyla boynu vurularak idam edildi.
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Çünkü Marks'nda dediği gibi, «Hiçbir kanun, mevcut

ekonominin üstüu.de değildir ve üstesinden de gelemez. «Ama
Marksizm'in bu temel ilkesine rağmen, PDA'cı oportünistle
re göre, « bir avuç revizyonist'in iradesi, «mevcut ekonomi
nin üstünde» olabilir ve Sovyetlerde olduğu gibi burjuvazi
iktidara gelerek koskoca ekonomik yapıyı, sessiz-sedasız de
ğiştirebilir(!) Bu, PDA ailesinin içerisinde yer alan sosyal
şovenlere, Mao'cu geçinen sapmalara göre böyledir.

«Kapitalizmin restorasyonu» tezlerini, eğer ekonomik
ve toplumsal yapıda bir geriye dönüş olarak getiriyorlarsa,
~u ne Pransa'da ne de İngiltere'de gerçekle,miştir: Yok eğer
feodal sınıfın üst yapıda sadece devlet yönetimini ele geçir
meleri anlamında kullanıyorlarsa, ]d bu konuda da şunu ha
tırlatırız: Bugün İngiltere'de hala krallık vardır. fakat bu
krallığın var olmasına karşın ekonomik ve toplumsal yapıda
feodalite değil, kapitalizm egemendir.

(a.g.e. S: 21)
«Yeni soylular sınıfının ve burjuva

zinin halk hareketinden nefret eden bir
kesimi, bir askeri diktatörlük kurmak is
tiyordu. Cromwel, 1653 yılında. yüksek
rütbeli subaylar kurulunun kararıyla, ha
yat boyunca koruyucu Lord (Lord pro
tecteur) ünvanıyla hükümet başkanlığına
atandı. Ülkeyi parlamentosuz yönetmeye
başladı.. Askeri diktatör olan Cromwell
bir yandan krallığın restorasyonuna karşı
koyarken, bir yandan da halk yığınları
nın bitün hareketlerini gaddarca ezen ye
ni soylular sınıfıyla burjuvazinin çıkar
ve yararlarına uygun şekilde davranıyor
du. Ama burjuvazi, bu davranışlarıyla,
halkın desteğini yitirdi, '.Kralın taraftar
ları başkaldırdılar, İktidarı tekrar ele ge
çirmek için kışkırtıya başladılar.» (a.g.e.
S: 24)

Cromwell 1658 yılında öldü. Bu dö
nemde, askerlerin hoşnutsuzluğu iyice art
mıştı. Bunun üzerine «alt tabakaların,
tekrar harekete geçmasinden çekinen ye
ni soylular sınıfı ve burjuvazi, birlikleri
Londra'yı işgal eden Cromwell generalle
rinin yardımı ile krallığı tekrar kurdu
lar.. İktidara yeniden kavuşan Stuart'lar
sadece İngiliz halkının değil, ama devri
min başına geçmiş olan burjuvaziye kar
şıda düşmanca davranmaya başladılar.
Burjuva sınıfı, kendini kralın intikamına
keyfi yönetimine karşı savunmak ıçın
tedbirler almak gereksinmesini duymaya
başladılar. 1697 yılında, parlamento Ha
beas-corpus-ACT'i (haksız tutuklanmayı
yasaklayan yasa) yayınlandı. Yargıçlar bu
na dayanarak, tutuklunun bulunduğu ha
pisane müdürüne gönderilen izhar müza
keresi yazıyorlardı. Tutuklu bu müzake
re sayesinde, tutuklanmasının yasallığını
gözden geçirmesi için, yirmi dört saat i
çinde, Yargıç öıı.üne çıkartılmasını iste
yebiliyordu. Ama gerçekten, ancak zengin
Ier yararlanabiliyordu bu haktan, çünkü
yargıç tutukluyu serbest bırakmak için,
genellikle büyük paralar istiyordu.

« 1688 yılında, kısa süren bir s~vaş
tan sonra, parlamento bir hükümet dar
besi yapmayı başardı ve Stuart'lari devi
rerek yerine uzak akrabalarından birini
geçirdi. Bu tarihten itibaren, vergi, sal
ma ve parayla ödenen diğea resimleri
koyma hakkı yalnız parlamentonun oldu.
Bundan başka askere alma ve ordu büt
çeıine ilişkin tim sorunlar halkında

da kararı parlamento alacaktı. Böylece
önemli sorunlar artık kral tarafından de
ğil, üyelerin çoğunluğu büyük toprak sa
bipleriyle burjuva sınıfının çıkarlarını ko
ruyucu bir politika yürüten parlamento
tarafından çözümleniyordu.» A.g.e. S:
24-25)

Yukarda yaptığımız alıntılarla, Fran
sa ve İngiltere'deki restorasyonun ne şe
kilde gerçekleştiğini açıklamaya çalıştık.
Sosyal -şovenlerin «kapitalizmin re storas
yonu» tezlerini, eğer ekonomik ve top
lumsal yapıda bir geriye dönüş olarak ge
tiriyorlarsa, bu ne Fransa'da ne de İngil
tere'de gerçekleşmiştir. Yok eğer, feodal
sınıfın üst yapıda sadece devlet yönetimi
ni ele geçirmeleri anlamında kullanıyor
larıa, ki bu konuda da şunu hatırlatırız:
Bu gün İngiltere'de hala krallık vardır,
fakat, bu krallığın var olmasına karşın
ekonomik ve toplumsal yapıda feodalite
değil, kapitalizm egemendir.

Fransa ve İngiltere'deki tarihi döne
me «restorasyon»denilmesi, feodal unsur
ların sadece devlet yönetiminde belirli
bir süre için egemen olmasından ileri gel
mektedir. Feodallerin devlet yönetimini
kısa süre de olsa ellerine geçirmelerinin
nedeni, yukarda da anlattığımız gibi,
burjuvazinin, kendi toplumsal düzenini
tek başına kurmasında güçsüz oluşu ve
halk tabakalarına, bazende ıoylulara ya
askeri diktatörlüğe dayanarak, yer yer
feodalite ile işbirliğine gitmeleri ve dev
let yönetimini tam olarak ele geçireme
meleridir. Engels bu konuda şöyle der:

«Burjuvazinin ikinci büyük baş kal
dırışı, Calvincilikte kendilerine göre bi
çilrniş ve dikilmiş bir kaftan buldu, Pat
lama İngiltere'de oldu. ilkin şehirlerdeki
orta sınıflar harekete geçti, sonra da kır
Iardaki yeomanrey bunu zafere ulaştırdı
Burjuvazinin üç büyük devriminde, köy
lülerin, zaferin iktisadi sonuçları yuzun
den muhakkak surette iflasa sürüklene
cek sınıf iken, savaşı yüriten orduları sağ
lamaları gariptir. Cromwelltden bir yıl son
ra yeomanry'nın işi bitikti. Ne varki, bu
yeomanry ve şehirlerin avam tabakası ol
masaydı, kendi gücüyle yetinmek zorun
da kalan burjuvazi, hiç bir zaman, ne
mücadeleyi zafere kadar sürdürebilir
ne de 1. Charles'i dar ağacına çıkarabi
lirdi. Burjuvazinin bu olgunlaşmış ve bi
çilmeye hazır fetihlerinin sağlama bağla

nabrlmesi için - tıpkı 1793'te Fransa'da
ve 1848'de Almanya'da olduğu gibi - dev
rimin, kendi hedefini iyice aşmaiı gerek
ri ,» (Marki-Engels, Felsefe incelemeleri
S: 108-109)

«Dolayısıyla VIII. Henry'den itiba
ren İngiliz Aristokrasisi, sanayi üretimi
nin gelişimini kösteklemek bir yana, tam
tersine, ondan dolaylı olarak yararlanma
ya çalıştı; ve aynı şekilde, iktisadi veya
siyasi sebeplezle, sinsi ve mali burjuvazi
nin liderleriyle işbirliğine hazır çok sa
yıda büyük toprak sahibi daima bulundu
Demek ki, 1689 yızlaşması kolaylıkla sağ
Iandı,» (a.g.e. S: 110)

«İngiltere'de, devrim öncesi ve dev
rim ssnrası kurumlarının devamlılığı ve
büyük toprak, sahipleriyle kapitalistlerin
vardıkları uzlaşma, önceki hukukun de
vamında ve _yasaların feodal biçimleri
nin saygılı muhafazasında ifadesini buldu»
(a.g.e. S: 112)

İşte, Engles İııgiltere'nin «restorasyon»
dönemini, böylesi bir ekonomik ve toplum
sal açıdan değerlendirir. Fransa ve İn
giltere'nin o tarihlerinde, burjuva top
lumıal düzeninin daha hızlı ve istikrar
lı bir biçimde gerçekleşmesi için, ekeno
mik yapı henüz gereken olgunluğa erme
miıtir; feodal aristokrasi, burjuvalar, e
mekçi halk yığınları vs, gibi sınıfsal kü
melenmeler ertaya çıkmakla birlikte,
tam bir sınıfsal billurlaşma henüz söz
konusu değildir. Bunun içindirki, top
hımsal çalkantılar, bunalım iktidarın
garklı sınıfsal güçler arasında el değiş
t.irmesi ve paylaşrlması; burjuvazinin ka
rarşızlılı ve olup biten olaylar karşısın
da hazan tedirgin, hazan da saygılı bir
tutum içinde boyun büküşü, çok uzun
bir dönem süregelmiştir.

Ne varki kanlı mücadelelere sahne
olan bu toplumsal siyasi iniş-çıkış, geri
ye dönüşler ve ileri atılımlar, sadece ye
ni doğmakta olan burjuva toplum yapı
sının biraz daha olgunlaşması ve güçlen
meııi, burjuvazinin toplumsal ağırlığının
ve etkisinin artmaaıyla sonuçlanmış
tır.

(Devamı gelecek sayıda)
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Çağımız, Ulusal Bağımsızlık ve sosyalizm Uğruna Mücadeleler Çağıdır
Toplumların tarihi, sınıf

mücadeleleri tarihidir. Her ta
rihi çağın niteliğini belirleyen
en önemli etken sınıfsal ve
sosyal olgulardır. Tarihi yara
tan sınıflar, tarihin her çağı
na kendi sınıf damgalarını ba
sarlar ve her sınıf kendi nite
liklerine ve içerisinde bulundu
ğu tarihi şartlara göre bir sos
yal yapı yaratır. Bu nedenle,
doğan her yeni sınıf, tarihte
yeni bir sosyal oluşumun ve
mücadelenin çığrını açar.

Kapitalizmin feodalizmin
eqğrından doğup olgunlaşma
sı ile birlikte, dünyada burju
va devrimler çağı açılmıştı.
Fakat bu çağ, değişen tarjhi
şartlara bağlı olarak, devrini
doldurmuş ve yerini yepyeni
bir çağa bırakmıştır. Kapitaliz
min gelişerek tekelci kapita
lizm aşamasına ulaşması ve
böylece emperyalizmin doğ
ması; kapitalizmin yarattığı ye
ni ve ileri sınıf olan, işçi sını
fının gelişerak güçlenmesi ve
burjuvazinin bu tarihi süreç i
çinde gittikçe gericileşerek
devrimci barutunu tüketmesi;
bütün bu etkenler, tarihi ileri
ye doğru götürme görevini
yeni ve en ileri sınıf olan pro
letaryanın omuzlarına yükle
miştir. Özellikle; 1917 de Rus
va'da Büyük Ekim Sosyalıst
Devrimi'nin zaferi ile birlikte,
işçi sınıfı objektif olarak tari
hin lokomotifi haline gelmiş
tir.

Emperyalizmin bütün
dünya pazarlarını hakimiyeti
altına alması ve dünya pazar
!arının paylaşılması yolunda
giderek derinleşen emperya
listler arası çelişkilerin 1. Dün
ya Paylaşım Savaşına Yolaç
mas, sonucunda, 1917 Bü
yük Ekim Devrimi ile ilk sos
yalist devlet olan Sovyetler
Birliği'nin doğması; daha son
ra aynı emperyalistler arası
pazar paylaşım mücadelesi
nin il. Dünya Paylaşım Sava
şına yolaçması neticesinde
bir dizi ülkede daha proletar
yanın sosyalist devriminin za
fere ulaşarak yeni sosyalist
devletlerin ortaya çıkması ile
birlikte, artık burjuva devrim
ler çağı tümüyle kapanmış ve
sosyalist devrimler çağı başla
mıştır.

Fakat bütün bunlara rağ
men, emperyalizm henüz dün
ya üzerinden silinmemiş, or
tadan kalkmamıştır; hem sos
yalist sistem karşısında en bü
yük bir tehlike olarak durma

ya, hem kendi proletaryası
nın sosyalizm mücadelesini
siyasi gericilik ve mali baskı
yöntemleriyle ençeljemeve ve
hem de geri bıraktırılmış ülke
terin büyük çoğunluğunu ken
di tahakkümü altında tutma
ya ve sömürmeye devam et
mektedir.

Kısaca özetlediğimiz mu
mevcut dünya konjontürü,
emperyalizme karşı dünya p
roletaryasının ve halklarının
mücadelesinde, üç önemli ve
etkili gücü birlikte ortaya çı
karmaktadır:

1) Emperyalist sömürü
den ve tahakkümden kurtula
bilmeleri için geri bıraktırıl
mış ülke · halklarının giriştiği
emperyalizme karşı ulusal ba
ğımsızlık mücadelesi;

2) Emperyalist metropol
lerdeki işçi sınıfının kendi
burjuvalarının gerici iktidarla
rına son vermek ve proletar
ya diktatörlüğünü oluşturmak
uğruna sınıf mücadelesi;

3) Sosyalist ülkelerin p
roletaryasının uluslararası em
peryalizme karşı yürüttükleri
mücadele.

Bugünkü şartlarda ulus
lararası emperyalizmin dün
ya proletaryasının ve halkları
nın en büyük düşmanı ola
rak durması, ve bütün dünya
halklarının her türlü sömürü
ve baskıdan kurtuluşu için
herşeyden önce emperyaliz
min dünya üzerinden silinme
si zorunluluğu, emperyalizme
karşı dünya çapında yürütü
len mücadelede, bu üç dev
rim gücünün mücadelelerini
ve kaderini birbirine kopmaz
bağlarla bağlamıştır.

Emperyalizm hakimiyeti
ve tahakkümü altında al
dığı geri bıraktırılmış her ül
kede gerici ve işbirlikçi burju
va sınıfı yaratmış ve bu ül
kelerin gerici burjuva iktidar
!arının kaderini emperyalist
sömürü sistemine bağımlı kıl
mıştır. Bunun sonucu olarak
bu ülkelerde emperyalizme
karşı mücadele, yerli gericili
ğe ve işbirlikçilerine karşı mü
cadele ile tçiçe girmiştir ve
hem emperyalizme ve hem
de yerli işbirlikçilerine karşı
mücadelenin ancak ve ancak
geri bıraktırılmış ülkelerin e
mekçi ve ezilen halk yığınla
rı tarafından yürütülmesi zo
runluluğu doğmuştur. Bu mü
cadelenin yürütülmesinde u
luslararası proletaryanın ve
sosyalist ülkelerin gösterdik

leri destek tavrı, ve sosyaliz
min bütün halkların yararına
bir toplumsal düzen olduğu
gerçeğinin bütün dünya halk
tarının gözünde objektifleşrne
si nedeniyle, ulusal bağımsız
Irk mücadelesi yürüten emek
çi halklar dünya proletaryası
ile enternasyonal dayanışma
yı zorunlu olarak geliştirmek
te ve pekiştirmektedir. Bir ta
raftan her geri bıraktırılmış
ülkede emperyalizme karşı ba
ğımsızlık mücadelesinin an
cak işçi sınıfı önderliğinde
başarıya ulaşabileceği gerçe
ği, diğer taraftan dünya işçi
sınıfının bu mücadelelere gös
terdiği enternasyonal dayanış
ma, ulusal kurtuluş uğruna
yürütülen bu devrimci müca
delenin giderek sosyalizm uğ
runa bir mücadeleyi de kap
semasına yol açmaktadır. Gü
nümüzde bu gerçek Vietnam,
Kamboçya, Angola, vb. gibi
ülkelerde kendini tartışma gö
türmez bir biçimde isbatlarruş
tır.

Bütün bu somut tarihi
ve sosyal şartlardan dolayı,
çağımız, sosyal-şovenlerin
«ülkeler örgürlük, milletler
kurtuluş, halklar devrim isti
yom sloganıyla ifade ettikleri
şekilde burjuva devrimler ça
ğı olmadığı gibi, dünya pro
leıaryasının görevi de, bu slo
ganla birlikte formüle edilen
«iki süper güce karşı dünya
birleşik cephesinin temel gü
cü üçüncü dünya ... , ikinci
dünya ülkeleri iki süper güce
karşı dünya birleşik. cephesi
nin yedek gücüdür... , dünya
proletaryasının bugünkü gö
revi iki süper gücü mümkün
olduğu kadar tecrit etmek ve
onlara karşı birleşebileceği
en geniş güçlerle birleşmek
tir,» gibi sapık görüşlerin pe
şinden giderek burjuva ve
emperyalizm yardakçılığı yap
mak da değildir. Bu slogan
ve bu formülasyon, çağı
geçmiş burjuva devrimlerinin
sloganıdır ve artık günümüı
de emperyalizmin yardakçılı
ğını temsil etmektedir.

Aynı şekilde bugün re
vizyonistler tarafından yayga
rası yapılan «barış ve toplum
sal ilerleme uOruna mücade
le» sloganı da, içerisinde ya
şadıOımız tarihi çağın somut
koşularına uygun olmayan
bir slogandır. Bu slogan, an
cak emperyalizmin dünya ça
pında yürütülen devrimci mü
cadels karşısında kesin bir ye

nilgiye uğraması sonucu bü
tün dünya halkları ve sosya
list ülkeler için bir tehlike ol
maktan çıktığı, uluslararası
burjuvazinin bir veya birkaç
güçsüz ülkede köşeye sıkıştı
ğı ve teslim olmayı savaşma
ya yeğlediği ileri bir tarihi dö
nem için, bütün dünyada ge
çerli olabilecek bir slogandır.
Ama çağımızda, yani dünya
proletaryasının ve emekçi
halkların ul usiararası emper
yalizme karşı amansız bir sa
vaş yürütmek zorunda oldu
ğu bir çağda, bu slogan em
peryalizme karşı teslimiyetçili
ğin sloganı olabilir.

Mevcut dünya şartların
da, uluslararası emperyalist
tekeller ve karteller arasında
çelişkiler giderek derinleşme
sine rağmen, bütün emperya
ıist devletler, sosyalist ülkeler
ve ulusal bağımsızlık ve sos
yalizm uğruna mücadeleler
karşısında giderek birleşmek
te, birbirlerine daha fazla des
tek olmakta: dünya proletar
yasının ve emekçi halklarının
baş düşmanı ve bir büyük teh
like olarak beklemektedir, Bü
tün bu olgular dünya sosya
list güçleri ile emperyalizm a
rasındaki çelişkiyi baş çelişki
haline getirmiştir. Böylesi bir
tarihi çağda, «barış uğruna
mücadele» gibi teslimiyetçi
bir slogan altında «mücadele»
yerine, ulusal bağımsızlık ve
sosyaıizm uğruna yürütülen
anti emperyalist savaşları en
aktif şekilde destekleme ve
bu mücadeleleri hızlandırmak;
aynı şekilde, günümüzde sa
dece sosyalist devrimi gerçek
leştirrniş ülkeler için geçerli
olabilecek «toplumsal ilerle
me» sloganı altında ne idüğü
belirsiz bir mücadele yerine
sosyalist ülkeler, emperyalist
ülkeler proletaryası ve ulusal
kurtuluş yolunda emperyaliz
me karşı mücadele yürüten
emekçi halklar arasında en sı
kı ve gerçek dayanışmayı
sağlayacak uluslararası kapi
talizme karşı sosyalizm uğru
na; yani toplumsal devrim uğ
runa mücadeleyi hizlandırmak;
işte günümüzde bütün dünya
sosyalist güçlerin görevi bu
dur.

Bütün bunlardan dolayı,
çağımızı simgeleyebilecek ve
bugünkü sosyal gerçeklere en
uygun oıan slogan, «ULUSAL
BAĞIMSIZLIK VE SOSYA
LIZM UĞRUNA MÜCADELE»
sloganıdır.
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Mutlaka hesap soracağız!
Sayfa 1 'den devam

rimci kanı sunuyorlar, onlarda da doy
mak bilmez bir oburlukla içiyor, içiyor
lar.

Dünyanın bir fOk yerlerinde iktida
ra gelmezden önce kitleleri yalanlarla
aldatan, iktidara geldikleri zaman ülke
nin her köşesini işçi mezarlıkları haline
getiren faşistler, dünyanın bir çok ye
rinde alman tekellerinin sadece bir oyun
cağı olan ustaları Hitlerin izinden yürü
yorlar ve bugün ülkemizdeki Türkeş ve
şurekasıda ustasının silik bir kopyasın
dan farklı değil. Sermayenin sadık uşa

Büyük Ekim
S3yfa 3 den devam

güçlü adımlarla yürümüştür. 1917'den
sonra 20-25 senelik uzun ve zorlu mü
cadeleden sonra bütün burjuva sınıfları
tamamen ortadan kaldırmış, üretim a
raçları üzerinde özel mülkiyeti tümüyle
yok etmiş, onun yerine sosyalist üretim
ve mülkiyet biçimini hakim kılmış ve
böylece sosyalizmin kesin zaferini ger
çekleıtirmiştir.

Daha ıonra, Sovyet proletaryası, 2.
Dünya Savaşında uluslararası emperya
lizmin azgrn köpeği olan Hitler faşiz
minin saldırısına karşı kahramanca bir
mücadele vermiı, bu yalda 20 milyon
evladını şehit vermiş ama sonunda sos
yalizmin uluslararası kapitalizm karşı
sındaki üstünlüğünü ve zaferini bir ke
re daha ispatlamıştır. Bu zaferle birlik
te dünya üzerinde birçok ülkede daha
proletaryanın devrimi zafere ulaşmış ve
böylece sosyalizm birtek ülkenin sınırla
rının dışına taşarak, güçlü bir aosyalis1ı
ülkeler topluluğunun ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Artık sosyalizm, dünyanın
üçte birinde hakim duruma gelen, güç
lü bir toplumsal siıtem olarak, kendini
iıpatlaıuıştır.

Giinümüzde nihai ıııafere doğru gün
geçtikçe ilerleyen ve uluslararası kapita
list sistemi çöküşe doğru iten ulusal ha
ğımsızlık ve sosyalizm uğruna mücade
lelerin bugünkü başarılarının kökünü,
Ekim Devriminin zaferinde aramak ge
rekir.

İşte bu nedenle, bütün dünyanın
işçileri ve emekçi halkları, bu görüşden
hareketle Büyük Ekim Sosyalist devri
mini ve onun yüce önderi Lenin'i coş
kuyla selamlıyorlar.

YAŞASIN BÜYÜK EKİM SOSYA
LİIT DEVRİMİ!

YAŞASIN MARKSİZM - LENİ
NİZMİN YÜCE İDEOLOJİSİ!

ğı Türkeş ve şurekası milli demogoji i
le bir kısım gençliği aldatmakta onları
sermayenin sadık birer köpeği haline
getirmektedirler.

Almanya'da faşizm, Alman gençli
ğini geçici bir süre de olsa Alman pro
letaryasına karşı kullanmayı becerdi:
gençliğin biiyük bir kısmını kamplarda
besledi, giydirdirdi, iş buldu ve onlar
militarist romantizmi ile aldatarak fa
şizmin vurucu güçlerini oluşturdu. Ve
devrimci hareket Almanya'da, Avustur
ya'da, İspanya'da geçici bir süre yenil
giye uğradı. Biz bu tarihi yenilgilerden
işçilerimizin, köylülerimizin, gençliği
mizin can düşmanı olan faşizme karşı
tutarlı mücadele verebilmek, faşizmi e
zebilmek için, dersler, çok ciddi ders
ler çıkarmamız gerekir.

«Gençlik kime aitse, gelecek onun
dur» sözü doğrudur. Hayatın her safha
sında gençliğimize yapılan saldırıları
baskıları göğüsleyip, gençliğimizi faşiz
me vermeyeceğiz. Proleteryanın iktidar
mücadelesinde omuz omuza döğüşen
gençliğimizin canavarca yokedilmesine
asla göz yummayacağız.

Birçok kapitalist ülkede olduğu gi
bi, ülkemizde de '7 kişiyi biraraya geti
rip kurulan ve sekter, kitlelerden ko
nuk eylemleriyle varlıklarını sürdürme
ye çalışan, dernekleri ve yanlış görüşle
ri teşhir edip, gençlikten tecrit edece
ğiz. Gençliği toparlamak için bu bir
devrimci görevdir.

Devrimci hareketin dağınık olduğu
her eli kalem tutanın bir görüş atıp, et
rafına topladığı kişileri yanlış yola sev
kettiği, bu günlerde, biz işçi sınıfı dev
rimcileri faşizme ve emperyalizme, kar
şı mücadele ederken, doğru devrimci te
ori ile donanıp çalışmalarımızda MARK
SİZM - LENİNİZM ana kaynaklarını
derinlemesine öğrenip, emperyalizme ve
faşizme karşı örnek savaşçılar olmalıyız.

Proleteryanın kapitalist esaretten,
fa,ist boyunduruktan kurtulmasını iste
yen tüm yurtseverlerin bu temel ilkeyi
yerine getirmesi şarttır.

Faşizm ancak ve ancak, kitlelerin
doğru devrimci teori ile donanıp, aktif
kitle mücadelesiyle bir daha dirilmemek
üzere tarihin çöplüğüne atılır, yoksa re
formist partilerin peşinden sürüklenerek
değil. Ve biz bir daha söyliiyoruz; genç
liği, proletaryayı faşizme vermeyeceğiz;
genşfik proletaryanın yanında olmalı
dır. Kavgada birlik gereklidir. Bu suret
le uluslararası devrim davası zafere ula
şacakeır,

Faşizme ve emperyalizme karşı sa
vaıan yiğit savaşçılarımızın kanları yer
de kalmayacak. Faşist katillerden ve e
fendilerindan işledikleri cinayetlerin he
sabını mutlaka soracağız.

FİLİSTİN
Sayfa 2 den devam

devam etti. İngilizler ve onlarla birlik
te Yahudi ırkçılığı olan siyonizm de bu
fikrin babası sayılan HERTZOG ile Fi
listin'e yerleşmeye başladı. Daha sonra
dünyanın dört bir yanından Filistin'e
Yahudi göçler emperyalizm tarafından
teşvik edildi. Bu teşvikler maddi olarak
desteklendi. İşin esasında emperyalizmin
bn teşvikleri ilerici Ulusal Kurtuluş Sa
vaşları ve hareketleri açısından istikbal
vaadeden bu bölgede kendisine saldırgan
bir güç, bir devlet bir üs sağlayabilmek
ti. İşte bu amaçla Yahudi ve Araplar a
rasında milliyetçi şoven fikirlerin tohum
ları ekildi.

2. Dünya Savaşından sonra Arap
Halklarının anti - emperyalist uyanışı
ve emperyalizmin bu bölgedeki güç du
ruma İsrail Devleti'nin kurulması vakti
nin geldiğini emperyalist güçlere hatır
lattı. Ve ırkçı siyonizm yüzyıllar boyu
Yahudilerle iç içe yaşamış Filistin'li A
rapları katletti. Katledilmeyenler ise di
ğer Arap ülkelerine kaçtı.

İşte, Filistinlilerin topraklarından
edilmeleri o günde böyle başladı. Ve
1967 savaşlarına dek devam edip durdu.
Bu dönem içinde siyonizm toplu Filis
tinli katliamlarına girdi. Bunlardan en
açık örneği 1952 yılında KIFFAR KA
SIM adlı bir Filistinli kasabanın tüm in
sanlarıyla, son canlısına kadar katledil
di. Bu baskılar ve katliamlar kaçınılmaz
olarak Filistinli devrimci direnişini do
ğurdu. Filistinliler örgütlenerek ellerine
silahlarını aldılar. Ürdün'de üstlenerek
Şeria Nehri'nin öte yakasında siyonist
zulme karşı milli kurtuluş hareketini ge
liştirdiler, büyüttüler.

Bu devrimci gelişim siyonist İsrail
hakim sınıflarını ve emperyalizmi oldu
ğu kadar Arap gericilerini de rahatsız et
ti. Bu gerici ittifak 1963 de Ürdün Kra
lı ve emperyalizmin sadık köpeği HÜSE
YİN tarafından tarihe Kara Eylül ola
rak geçen olayları yaptırdı. Bu olaylar
dan sonra kalan Filistinliler Lübnan'a
geçti. Ürdün'de kalarak direnişi devam
ettiren EBU ALİ EYYAT da bir müd
det sonra şehit düştü. Lübnan'a Filistin
liler güneyden devamlı siyonist İsrail'in
topçu ve uçak saldırısına tutuldu, fakat
her seferinde Filistin gerillaları buna ge
reken cevabı verdiler.

Yine bu olaylar ve Lübnan iç geri
ciliğiyle Lübnan emekçi sınıfları arasın
daki sınıf çelişkisine birde emperyaliz
min gerici Ortadoğu planları eklenince
Lübnan olayları başladı. Olayın başlama
sına 1974 sonlarında Filistinlilerle dolu
bir arabanın üzerine makinalılarla ateş
edilerek 38 Filistinlinin faşistler tarafın
dan katledilmesi vesile oldu. O gün baş
layan olaylar günümüze kadar gelişti.

İşte bugün Lübnan'da emperyalist
lerle ittifak yapan Arap gericilerine ve
siyonizme karşı savaşan kahraman Filis
tinlilerin tarihi kısaca budur.

Zafer, bağımsızlık ve sosyalizm i
çin savaşan kahraman Filistin halkının o
lacaktır.
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(Baştarafı sayfa 1 de)
çüncü dünyanın» birfiğf», «İkinci dünya»
«iki süper güce karşı mücadele» şiarları
nın bayrağı altında zafere ulaşmışlardır."
Hayır. Bu ülkelerde devrim, Marksizm-;
Leninizm temel !ve evrensel ilkelt<rinh\ "
somut şartlara uygulanması yolundan za(e
re ilerlemişlerdiı:. Bu durum, revizio
nizmin ve sosyal-şovenizmin bir keie
daha Marksizfrn-Leııinizm karşısında ~-.: ·
çık ve kesin iffası demektir. j

'Bu sapma 'ideolojiler, düşmüş ol-
dukları bu perişan duruma rağmen,, ~e
nüz bütün atkiİıliklerini kaybetmiş değil
clirler. Can çekişen herşeyin daha da }ıır
çınlaşması gibi, her iki sapmada en ;hır
çın bir çırpınış. dönemini yaşamaktadır,
Marksizm-Leninizm bu somut zaferleri
karşısında, uluslararası revizyonizmin ve
onların yerli 1;1zintıları «kapitalist ~ima
yan yoldan kalkınma» ve «barışçı yoldan
sosyalizme geçiş» şiarlarının «barış'· ve
toplumsal ilerleme uğruna mücadele» re
vizyonu şiarıyla değiştirip, gerçek yüzle
rini daha utangaç bir biçimde maskeleme
ye çalışmaktadırlar « Şunu da belrrtmek
gerekirki, « barış ve toplumsal ilerleme
uğruna mücadele» sloganı, sosyalist dev
rimlerini gerçekleştirmiş ve proletarya
nın iktidarını oluşturmuş ülkeler ıçın
çok doğru ve geçerli bir slogandır. Ama
bu slogan genelleştirilip, demokratik dev
rimini dahi henüz gerçekleştirememiş iil
keler için de geçerli kılınmaya çalışılır
sa, «kapitalist olmayan yoldan kalkınma»
sloganı ile aynı anlamı taşıyan revizyo
nist bir slogan haline gelir». Diğer ta
raftan Marksizm-Leninizmin bu zaferle
ri karşısında, sosyal-şovenizm de kendi
içinde kendini yemeğe başlamıştır. Her
iki sapma ideolojininde, bütün ülkelerin
proleterleri tarafından sökülüp atılacağı
na ve bunların yerine Marksizm-Leni
nizmin oturtularak enternasyonal birliğin
barışçı yoldan yeniden gerçekleştirileceği
ne inancımız tamdır.

Marksizm-Leninizm karşısında böy
lesine biçareliğe düşmelerine rağmen, bü
tün dünyada olduğu gibi ülkemizde de,
her iki sapmanın temsilcileri bütün hü
nerlerini kullanarak şarlatanlıklarına de
vam etmektedirler.

Türkiye'de, proleter-sosyalist müca
dele. 12 Mart faşizminden ağır darbeler
yiyerek geçici bir yenilgiye uğramıştır.
Gerek bu geçici yenilginin etkisiyle ve
gerekse 12 Mart faşizminin geri çekilme
sinden sonra yeni bia takım sınırlı de
mokratik hakların ortaya çıkardığı im
kanlarla, revizyonizm ve sosyal-şove
nizm tam kendilerine uygun bir gelişme
ortamı bulmuşlardır. Bu dönemde mey
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danı boş bulan revizyonistler . ve sosyal
şovenistler, Türkiye devtimci hat_eketini
büyük olçüde bu iki sapma ideolojinin
çekişme ve çatışma arenası haline . getir
mişlerdir. '

Nasıl ki, uluslararası revizyonizm
ve sosyal-şoveni2!m, .• mevcut dünya şart
larıııdan ,kopuk ve tnlamsız şiarlarla dün
ya devrimci. harek~tiııi kendd sapık .,jdeo
lojilerinin sıtıırları:~~ine l;ı.apsedip, JJJeş7
gul etme çabasıııı s,µrdürü,r ve kendi .ara
larında çekişip dur,11\ken, ~~rksizm-Len~
nizm her iki sapmanın da çitlerini par-.
çalayarak Vietnam, ·· K,a,ın,hoçya ve Ang6.:.·
la gibi ülkelerde birkere daha ;zaferini
perçinlediyse, aynı· şekilde Türkiye'de de
bu sapık ideolojilerin temsilcileriniıı ·işçi
sınıfı hareketini hapsetmeye çabaladıkla
rı çitleri parçalayarak ortaya çıkacak ve
zafere ulaşacaktır. Bundan şüphemiz yok
tur. Ne ki, bunun kendiliğinden gerçek
leşeceğini düşünmenin de saf'Iık olacağı
şüphesizdir.

, Bütün sosyal olayların oluşumu.. ge
lişimi ve yok oluşu herşeyden :önce', aıes
nel sartlara bağlıdır. Sosyal-şovenist şah
lonculuğu ve revizyonizm papağanlığının
güçlenmesi, nasıl hunların gelişebileceği
müsait bir ortamın doğması ile müm
kün olmuşsa, iflasları da böylesi sapma
ların yaşayamayacağı bir ortamın doğma
sıyla mümkün olacaktır. Fakat bu böyle
si bir ortamın doğuşuna kadar, Marksist
lerin ellerini koynuna koyup bekleyeceği
anlamına gelmez. Tersine bu, Marksist
lerin bu sapmaların yok edilmeleri için
çabalarını daha da artırmaları gerektiği
anlamına gelir Bu çabalar, herşyden ön
ce, revizyonizme ve sosyal-şovenizme
karşı güçlü bir ideolojik mücadele yo
lundan praletaryanın partisini oluşturma
çabalarıdır. Çünkü, bu sapmaların Tiirki
ye devrimci hareketini kendi sapıklıkları
na angaje etme çabalarında hu de
rece ileri gidebilmelerinin en önemli se
bebi, gerçek bir işçi sınıfı partisinin ol
mayışı ve Marksist-Leninist ilkelere da
yalı tutarlı bir politikayı Türkiye prole
taryasının gözünde somutlaştıramayışıdır.

Ama loöyle bir partinin ha deyince
ortaya çıkabileceğini düşünmek, saflıktan
başka birşey değildir. Parti, proleter-sos
yalist mücadelenin içerisinden doğacaktır.

İşçi sınıfı hareketi, bugün çoğunluk
la örgütsüz, kendiliğinden ve ekonomik
mücadelenin sınırları içinde bir gelişim
göstermektedir. Proleter hareket güçlü
bir siyasi örgütlenmeden yoksun olduğun
dan, siyasi gelişimin seyri içinde daha
kesin mücadele biçimlerine yöneldiğinde
faşist MC hükümetinin terör ve baskıla
rı karşısında duraklamalar göstermekte
dir. Ama yine de, işçi sınıfı hareketi, ö
nemli ölçüde örgütsüz olmasına rağmen,
faşist baskılara karşı önemli bir gelişim

içerisindedir. Bu gelişmeyle birlikte, \Zıt
ların birliği diyalektik kanunu gereği,
-faşist MC hükümeti kendi içinde ç"1-i,
kilere düşmesine rağmen- karşı-devrjm

' güçleri de, çeşitli yöntemlere başvurarkk
azgınlaşmaktadır, i

Birbirine antagonostik iki zıt olajı,
, ; fiizm ve işçi sınıfı hareketi arasındaki
mitcaliele moment noktasına varıp, ya
proleter-sosyalist hasekerin faşizmi yojk
etmesi, y~ da Endonezya veya ŞilPc;J,e ,1
dugu' gibLfaşizmin·',fşçi snufr ·hareketi~e ·
ıığır darh,eler vurrriasına. .kadar, m_etcut
proleter hat-ek-et gel1şip güçlendikçe, zo

i runlu olarak karşı-devrim. güçler~, de\ fa
şi~t baskı ve terörün dozunu artıra111lc

· ,a da başka··ve yeni yötnemler uygul~ya
rak gemi .azrya alacaktır. ( t<DMG'ye ·, ha
yır» kampanyasında· olduğu 'gibi). ·.·

' '· İşçi sınıfı hareketi bugün olduğu g.l
bi örgütsüz ~e dağınık olmaya · ve· h~r
türlü oportümzin prdleter hareket üza.-:
rhme ,},öyle t;tkili olmaya devam edecek
olursa, m~vcut örtülii , faşizmin · geri :çe
kilmesi dahi söz konusu olabilir. Ama
'bu, faşizmin oı;-tada.1J .kalkması anlamına
gelmez; bu, ile~ide pf.oleter ~. sosyalist' ha
reket örgütlü ve güçlü bir mücadele dü
zeyine varınca, karşı-devrim güçlerinin
(herşeyden önce, işbirlikçi tekelci serma
yenin) faşizmi yeniden devreye sokahile
ceği anlamına gelir. Yani, geri çekilse bi
le, bu sermaye düzeni yok olmadığı siire
ce, faşizmin maddi temeli var olmaya
ve faşizm proletarya hareketi karşısında
daha azgın ve daha kanlı bir biçimde çı
kacak bir tehlike olarak beklemeye de
vam edecektir.

Emperyalizme, tekelci sermaye düze
nine, mevcut örtülü faşizme, gelecekte
proleter hareketin karşısına çıkması mu
hakkak olan, daha azgın ve kanlı, açık
faşist diktatörlük tehlikesine ve bugün
proletaryanın sosyal-devrim mücadelesini
sosyal-şovenizmin ve uluslararası revizyo
nizmin kuyruğuna takmak isteyen sapma
lara ve hertirlü oportünizme karşı güç
lü, kararlı ve bağımsız mücadele yürüte
bilmek için, proletaryanın öz ve bağım
sız bir örgütünün olması mutlak bir
zorunluluktur Proletaryanın öz örgü
tü, karşı - devrime ve hertürlü opor
tünizm karşı yürütülecek kararlı ve
sabırlı bir mücadele içerisinden
doğacaktır. Bu nedenle, bütün Marksist
Leninist unsurlar, gruplar yada fraksı
yonlar, kariyerizm, grupculuk vb. küçük
burjuva hastalıklardan tamamen kurtula
rak ve bilinçli olarak azami gayretlerle
karşı devrime ve ideolojik sapmalara
karşı mücadeleye girişerek, proletaryanın
öz örgütünü yaratma mücadelesini yürüt
mek zorunlu görevi ile karşı karşıya hu
lunmaktadırlar.
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