
Bütün Ülkelerin İşçileri ve Esilen Halklar, Birleşin.’
---------—---------------------------------------------------- --- - ---- -

B ® O S Sayı :10Âiayıs,1980

ISMLU KURTULUŞU
e e •

TÜRKİYE KDAftÜfMteT PART»Sİ</V\ARK»İST-LEIUİNİST> YAYHMOROAM»

B TÜRKİYE İÇÇİ SINIFININ YİĞİT ÖNDERİ

İBRAHİM KAYPAKKAYA’Yİ
ANIYORUZ

İBRAHİM YOLDAŞI ANMAK ... .
SOSYALİZM YOLUNDA; BAĞIMSIZLIK VE HALK DEMOKRASİSİ İÇİN
SAVAŞMAKTIR l

İşçiler, köylüler, tüm emekçiler...
Bütün milliyetlerden halkımız...
Tüm devrimciler, yoldaşlar...
Bundan yedi yıl önce, Türkiye işçi sını

fı en büyük önderlerinden birini, Türkiye 
Komünist Partisi/Marksist-Leninist’in ve o 
nun yan örgütleri olan Türkiye İşçi Köylü"" 
Kurtuluş Ordusu (TIKKO) ve Türkiye Marksist 
Leninist Gençlik Birliği (TMLGB) nin kurucu 
su İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşı kaybetti. 12 
Mart’ın faşist işkencecileri, Ocak 1973'te 
Vartinik*te bir baskın sonrası yaralı ola - 
rak ele geçirdikleri İBRAHİM KAYPAKKAYA yol 
daşa, 5»5 ay akla gelmedik işkenceler yaptı 
lar. Sonunda ser verip sır vermeyen İBRAHİM 
yoldaşı kurşuna dizerek hunharca katletti - 
ler.

Komünistler, devrimciler ve ezilen halkı 

dar; Arnavutluk Eknek Partisinin (AEP) başı
nı çektiği, ve Mao Zedung’u ve Çin devrimi- 
nin kazanmalarını bütünüyle reddeden yeni o 

mız, komünist önder İBRAHİM KAYPAKKAYA’yı û portunist akıma karşı da mücadele etmek de- 
nutmadı. Onu yüreğine gömdü. Enperyalikeonlme.net .
ve uşaklarına duyduğu sınıf kinini biledi.E İBRAHİM yoldaşı anmak; yalnızca “iki sü-
mekçi halkımız ve biz komünistler, İBRAHİM-" per güç“ ad? takılan Amerikan emperyalizmi-[

yoldaşı katleden, yüzlerce devrimci ve yurjt 
severi işkencelerden geçiren eli kanlı kö - 
pekleri de unutmadı. Ellerimiz bu eli kanlı 
faşist köpeklerin yakasındadır. Ve onlar 
hangi deliğe girerlerse girsinler, er veya 
geç cezalandırılacaktır. Halkımız bütün iş
kenceci katillerden tek tek hesap soracak - 
tır.

Bugün ölümünün yedi nci yıl dönümünde İB
RAHİM yoldaşı bir kez daha anıyoruz. Onu an 
mak ne demektir? Onu anmak Türkiye Devrimci 
Komünist Partisi(TDKP), Devrimci Halkın Bir 
ligi(DHB), Devrimci Halkın Yolu(DHY) gibi 
bazı oportünistlerin yaptığı gibi, bir yan
dan ona “küçük burjuva devrimcisi” sıfatını 
takıp, ondan sonra onun yiğitliğine övgüler 
düzmek değildir.

Onu anmak; Dev-Sol, Dev-Yol, Marksist-Le 
ninist Silahlı Propaganda Birliği(MLSPB) gi 
bi oportünistlerin yaptığı şekilde, ona bir 
yandan “yoldaş“ deyip, bir yandan da onun a 
çık bir şekilde eleştirdiği öncü-savaş teo
rilerini savunmak da değildir.

İBRAHİM yoldaşı anmak; onun çizdiği yol
dan yürümek; onun yolunda savaşmak demektir 
Nedir bugün İBRAHİM yoldaşı anmak?

Bugün İBRAHİM yoldaşı anmak ;
-Uluslararası planda Marksi zm-T.enn nı zm1 e 

saldıran her türlü oportünizme ve revizyo - 
nizme karşı mücadele etmek demektir. Bugün 
İBRAHİM yoldaşı anmak; uluslararası planda 
Kruşçov tipi modern revizyonistlere ve Çin
li modern revizyonistlere karşı olduğu ka - 

onlme.net


ne ve Rus sosyal emperyalizmine değilt tum 
emperyalist güçlere karşı çıkmak, bir bütün 
olarak dünya emperyalizmini hedef almak de
mektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak4 emperyalist ülke
lerde sosyalist devrimieri, yarı-sömürge ül 
kelerde Demokratik Halk Devriminin ittifakı 
nı savunmak demektir.

Bugün İBRAHİM yoldaşın önderliğinde kuru 
lan partimiz TKP/ML bu yolda kararlı bir şe 
kilde ilerlemektedir.

Bugün İBRAHİM yoldaşı anmak; ülkemizde 
emperyalizme, komprador kapitalizmine ve fe 
»dal i 7, m e karşı savaşmak demektir. İBRAHİM’İ 
anmak; emperyalizmin uşağı olan hakim sınıf 
ların devletinin faşist niteliğini görmek; 
ülkemizde faşizmin yıkılmasının devrim soru 
nu olduğunu kavramak ve kavratmak demektir. 
Her soydan ve her boydan oportünist teşki - 
latlar, işte ülkemizin bu temel gerçeklerin 
den birini çarpıtmakta ve hakim sınıfların 
yalnızca bir bölümünü Adalet Partisi-Milli- 
yetçi Hareket Partisi-Milli Selâmet Partisi 
tarafından temsil edilen bir bölümünü fa - 
şist olarak görmekte ve göstermektedirler. 
Hatta sosyalist maskeli Rus sosyal emperya
lizminin uşağı sosyal faşist teşkilatlar ve 
"Üç Dünyacı” karşı-devrime i Aydınlık, yal - 
nızca Milliyetçi Hareket Partisini faşist 
görüp gösterecek kadar sapıktır.

Bugün İBRAHİM yoldaşı anmak; ülkemizde 
faşizmi yıkmak için Demokratik Halk Devrimi 
ni savunmak demektir. İBRAHİM yoldaşı an - 
mak; Demokratik Halk Devrimi başarıldıktan 
sonra da devrimin durmadan sürdürülmesini , 
Demokratik Halk İktidarından proletarya dik 
tatörlüğüne geçilmesini, proletarya dikta - 
törlüğü altında da devrimin kesintiye uğra
madan sürdürülmesini savunmak demektir. İB
RAHİM yoldaşı anmak; Demokratik Halk Devri
minin askeri yolu olarak Halk Savaşı yolunu 
savunmak demektir.

Bugün her türden revizyonist teşkilatlar 
işte ülkemizin bu gerçeğini de çarpıtmakta
dırlar. Sosyal faşist teşkilatlar ülkemizde 
”sol” cunta ve genel ayaklanma propagandası 
yapmaktadırlar. Genel ayaklanma propaganda
sına son dönemde Türkiye Devrimci Komünist 
Partisi denen teşkilat da katılmıştır. Bun
lar Rus sosyal emperyalizminin uşağı olan 
revizyonistlerin kuyruğunda, barikat savaşı 
palavraları atarak, bir yandan da devrim ol 
madan ‘‘işçilerin tekeller üzerindeki deneti 
mi” safsatalarını savunarak gittikçe batağa 
batmaktadırlar. Halk Savaşını lâfta savunan 
Dev-Sol, Dev-Yol, Marksist Leninist Silahlı
Propaganda Birliği gibi örgütler ise Halk 
Savaşını iyi örgütlenmiş iyi silahlanmış a- 
zı.nl t ğm öncü savaşı olarak göster er ek, ger 
çekte Halk Savaşını reddetmektedirler. Halk 
Savaşı Komünist Partisi önderliğinde, emek
çi halkın komprador patron ağa devletine 
karşı örgütlü silahlı mücadelesidir. Bu sa- ...... . HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ 2vaş, uzun sureli bir savaştır. 7e emperya r
lizmin ve uşaklarının nispeten güçkîzOni’ine.petAHİM'İN rlÜCADELESİ TKP/ML'İN MÜCADELE
rimin güçlerinin nispeten güçlü olduğu kır- SİNDE YAŞIYOR 2
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İlk bölgelerde’sürdürülen gerilla savaşı i
le; bu bölgelerde üs alanları ve kurtarıl *" 
mış bölgeler kurma, şehirlerin kırlardan ku 
şat t 1 ması şeklinde bir yol izleyen savaştır, 
îşte partimiz TKP/ML, İBRAHİM yoldaşın çiz
diği bu yoldan ilerlemektedir.

Bugün İBRAHİM yoldaşı anmak; Halk Savaşı 
nı savunmak,halk içinde genel ayaklanma çağ 
rıları ile, barikat savaşı palavraları ile 
kolay başarı hayalleri yayan oportünistleri 
teşhir etmek demektir.Bugün İBRAHİM yoldaşı 
anmak; Halk Savaşına hazırlanmak, Halk Sava 
şı yolunda silahlanmak, örgütlenmek demek - 
tir.

İBRAHİM yoldaşı anmak demek; ülkemizde 
her türlü milli baskıya, Kürt ulusuna ve 
Türk olmayan tüm milliyetler üzerinde uygu
lanan milli zulüme karşı çıkmak, Kürt ulusu 
nun kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız 
şartsız savunmak, tüm milliyetlere hak eşit, 
ligi talep etmek demektir. İBRAHİM yoldaşı 
anmak aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli mil
liyetlerden sınıf bilinçli proletaryasının 
tek bir Komünist Partisi içinde, TKP/ML i - 
çinde örgütlenmesini savunmak, işçilerin 
emekçilerin sınıf örgütlenmelerinin milli - 
yetlere göre bölünmesine karşı çıkmak demek 
tir, Kürt milliyetçiliği temelinde örgütle
nen Kava gibi teşkilatlara karşı ideolojik 
mücadele yürütmek demektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak demek;onun işçile
rin, köylülerin, tüm emekçilerin derdine ku 
lak veren, işçilerle, köylülerle birleşen 
komiini at tavrını örnek almak demektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak; onun faşizmin iş- 
kencehanelerindeki ser verip sır vermeyen 
komünist tavrını örnek almak demektir.

Bugün İBRAHİM yoldaşı anmak; hakim sınıf
ların artan faşist saldırıları karşısında 
devrimci güçlerin eylem içinde birliğini sa 
vunmak, sınıf mücadelesinin her alanında 
faşistlerin silahlı saldırılarına silahla 
karşı koymak demektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak; onun kurduğu TKP>-/ 
ML'i savunmak, TKP/ML önderliğinde TİKKO ve 
TMLGB içinde birleşmek, silahlanmak, örgüt
lenmek, savaşmak demektir.

İŞTE İBRAHİM BÖYLE ATILMALIDIR 2
Bütün milliyetlerden emekçi halkımız.••
TKP/ML'in kurucusu ve İBRAHİM yoldaşı bu 

bilinçle analım; onun ve yüzlerce komünis - 
tin ve devrimcinin katlinden duyduğumuz ki
ni Demokratik Halk Devrimi mücadelesinde , 
Halk Savaşı yolunda tükenmez bir azime dö - 
nüştürelim l

SİLAHLANALIM 1 ÖRGÜTLENELİM 2
YÜRÜYELİM SÖMÜRÜNÜN VE ZULMÜN ÜSTÜNE 2
İBRAHİM'İN KATLİNİN HESABINI KOMPRADOR 

PATRON AĞA DEVLETİNDEN VE ONUN ELİ KANLI 
KÖPEKLERİNDİN SORACAĞIZ 2

KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ!



GENÇLER YETİŞTİLER KAVGANIN GÖBEĞİNDEN 
HER BÎRİ BİRER YILMAZ SAVAŞÇI.
GENÇLER Kİ
GERÇEKLERİ ANLATMAKTA
EN AZ GERÇEKLER KADAR İNATÇI...

YETİŞEN GENÇLER Kİ, 
DARAĞAÇLARININ DİBİNDE 
DEVRİME BAĞLILIK YEMİNİ ETTİLER.

ÖNDERLER Kİ 
ARKALARINDAN GİDENLERE 
İŞKENCE TEZGAHLARINDA 
MARKSİZM’İ ÖĞRETTİLER.

YİĞİTLER Kî
FAŞİZME KARŞI KOYMADA 
^İRER KIZIL BAYRAK 

"ve KAVGADA
HER BÎRİ BİRER DESTANLAŞAN TÜRKÜDÜRLER..

HELE DE BİRİ VAR İÇLERİNDE 
BİLGE Mî BÎLGE, 
YİĞİT Mİ YİĞİT, 
MİLİTAN MI MİLİTAN.

YENİDEN YAZDI DEVRİM TARİHİNİ 
TÜRKİYE HALKININ.
ONUN DÜN SÖYLEDİKLERİNİ YAŞIYOR 
TÜRKİYE DEVRİMİ BUGÜN.
GEREK YOK ADINI SÖYLEMEYE

£ HEPİNİZ TANIRSINIZ 
DİYARBAKIR ZİNDANLARININ
İŞKENCE ODALARINDAN...

ODUR İLK İNTİKAM KURŞUNUNU 
HALK DÜŞMANINA SIKAN, 

' ODUR
HALK'SAVAŞINI BOZKIRDAN BAŞLATAN.

ODUR KUMANDANI HAIK ORDUSUNUN, 
ODUR PARTİYİ • 
MARKSİZM’İN İIKELERİYLE YENİDEN KURAN. 
ONUN DEVRİME BAĞLILIĞI 
GÖRDÜĞÜNÜZ BU ŞEHİTLER, 
BU KIZIL BAYRAKLARIN ALTINDA YATAN ■is-
VE ONUN TÜKENMEZ İNANCI
ikk- KALPLERİMİZDE KIVANÇLA ATAN.k-Onlİne.net

Baş tarafı. 4, sayfada
Ordusu’nun devamı olduğunu söyleyen bir di
zi örgüt vardır.

Bunlardan Türkiye Devrimci Komünist Par
tisi denilen teşkilat (Halkın Kurtuluşu ay
nı görüşleri savunmaktadır) kendisinin Tür
kiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun meşru devamı 
olduğunu söylemektedir. Ancak bu teşkilat, 
Peniz, Yusuf ve Hüseyin’in devrimci gelene
ğinden her gün biraz daha kopan, her gün bi 
raz daha reformizmin ve revizyonizmin bata
ğına batan bir teşkilattır. Bunlar aslında 
Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in ismini yalm.zca 
onların prestijinden yararlanmak için kul 
lanan isim sömürücüleridir.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun devamı 
olduğunu söyleyen bir başka gurup, Emeğin 
Birliği adlı Türkiye Sosyalist îşçi Parti
si 'nden(TSÎP) ve diğer soyal faşistlerle iç 
içe hareket eden Jatfı guruptur. Bu gurup,De. 
niz, Yusuf ve Hüseyin’in modern revizyonizm 
le Marksizm^Lenınizm arasındaki orta yolcu 
tavrını, modern revizyonizm yanında taraf 
tutmak yönünde geliştirmiş, ve bu gün sos - 
yal faşistlerin safında yer tutmuş bir gu - 
ruptur. Bunlar bize, Türkiye Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun çizgisi içinde var olan hatala - 
rın düzeltilmediği bir ortamda, bu hatala - 
rın nereye vardığını gösteren örneklerdir.

İşçiler, köylüler, bütün milliyetlerden 
emekçi halkımız...

Dün 12 Mart döneminde Deniz’i, Yusuf’u, 
Hüseyin’i darağaçlarmda katleden hakim sı
nıflar, bugün yeniden darağaçları kurmanın 
hazırlıkları içindedir. Onlarca devrimciye 
idam cezası kesilmiştir. Daha yüzlerce dev
rimci idam cezası istemi ile yargılanmakta 
dır. Hakim sınıflar? bugün onlarca devrimci 
için, partimiz ve TIKKO savaşçıları için 
'•görüldüğü yerde vurulmalıdır’' emirleri çı
karmaktadır. Bugün, Deniz’i, Yusuf'u, Hüse
yin’i anarken, bugünün mücadele görevlerine 
dört elle sarılmalı; Deniz'i, Yusuf'u, Hüse. 
yin'i asanlardan, bugün devrimcilere "Vur" 
emri çıkartanlardan, işkencecilerden, kom
prador patron ağa devletinden hesap sorma 
mücadelesine atılmalıyız.

Sosyalizm yolunda, Demokratik Halk Devri 
mi mücadelesinde TKP/ML önderliğinde TÎKKO 
ve TMLGB içinde örgütlenmeliyiz l

DENİZ, YUSUF, HÜSEYİN’İN DEVRİMCÎ GELENE 
Ğİ PARTİMİZİN VE HALKIMIZNI DEVRİMCİ MÜCA
DELESİNDE YASIYOR 1

FAŞİSTLERDEN HESAP SORACAĞIZ 1
"VUR" EMRİ ÇIKARAN- İDAM CEZASI KESEN 

ELLERİ KIRACAĞIZ l

3
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YİĞİT DEVRİMCİLER

DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN 
HÜSEYİN İNÂN’I ANIYORUZ

DENİZ, YUSUF, HÜSEYİN’İN DEVRİMCİ 
GELENEĞİ PARTİMİZİN VE HALKIMIZIN 
DEVRİMCİ MÜCADELESİNDE YAŞIYOR 2

Yıl 1972. Gün 6 Mayıs ♦
Uç yiğit devrimci, faşist komprador pat

ron ağa devletinin darağacında can verdiler. 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan,son 
nefeslerine kadar faşizme karşı direnerek, 
Kahrolsun faşizm" diye haykırarak, devrimi 
savunarak öldüler. Onlar, bütün Türkiye’de 
emekçi halkın yüreğine gömüldüler. Ve bugün 
halkın mücadelesinde yaşamaya devam ediyor
lar.

Bütün devrimcileri anarken yaptığımız ği 
bi, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i anarken de on 
ların mücadelelerinden, doğrularından ve 
yanlışlarından öğrenmek görevdir.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’den öğrenilmesi 
gereken şey; onların devrime olan inançları 
ve bu uğurda can feda bir savaşa atılmaları 
dır. Onlar, 1960 lardaki gençlik mücadelesi 
nin içinden çıkan devrimci önderler olarak 
Türkiye’de devrimin şiddet sorunu olduğunu 
iyi kavrayanlar içinde bulunuyorlardı. Ve 
onlar, devrimci mücadelenin dar, legal sı - 
nırlar içine hapsedilmesine karşı çıkıyor - 
lardı. Onlar, kendi görüşleri.doğrultusunda 
yaptıkları silahlı eylemlerle, Türkiye’de 
silahlı eylemler sorununu.güncel bir mesele 
olarak gündeme getirdiler. Onlar, halcim sı
nıfların eline düştüklerinde de teslim olma 
dılar; devrimi savunmaya devam ettiler. Ha
kim sınıflara karşı yiğitçe direndiler. Bü
tün bunlar bizim Türkiye Halk Kurtuluş Ordu 
su (THKO) adlı teşkilatı kuran Deniz, Yusuf 
Hüseyin'den öğrenmemiz, savunmamız gereken 
olumlu derslerdir.

Ama, Deniz, Yusuf ve Hüseyin 
olmalarına, bütün yürekleri 

i₺anlin^®«
ile devrim iste

melerine ve bu uğurda canların! feda etmeye 
çekinmemelerine rağmen; birer komünist ue - 
gildiler. Ve onlar sürdürdükleri devrimci 
mücadele içinde bir dizi yanlış görüş de sa 
vundular.

Meselâ onlar uluslararası planda, Kruş - 
çov tipi modern revizyonistlerle, Çin Komü
nist Partisi ve Arnavutluk Emek Partisinin 
başını çektiği Marksist-Leninistler arasın 
daki mücadelede orta yolcu bir tavır takın
dılar. Sovyetler Birliği'nin sosyal emperya 
list niteliğini kavramadılar.

Onlar, Halk Savaşını iyi silahlanmış, i 
yi örgütlenmiş öncünün(foko) savaşı olarak 
kavradılar. Ve bu yönde eylemler koydular.

Onlar, emperyalizmle, onun uşağı olan 
kompradorlar ve toprak ağalan arasındaki 
bağı doğru bir biçimde kavramadılar. Bunun 
sonucu olarakta devrimin anti-emperyalist 
yönü ile demokratik yönünün iç içeliğini ğö 
remediler. Anti-emperyalizmi, doğrudan em - 
peryalizmin Türkiye' deki kurumlanma sal - 
dırmak olarak kavradılar.

Onlar, Türkiye devriminin önündeki en ö- 
nemli ideolojik engellerden biri olan Kema- 
lizmin, komprador burjuvazinin ve toprak a- 
ğalarının ideolojisi olduğunu kavramadılar. 
Mahkemelerde, Kemalizm! ve komprador patron 
ağa devletinin 196i Anayasasını savunma ha
tasına düştüler.

Onlar, Türkiye'de milli mesele sorununu 
da tam olarak kavramadılar. Bu konuda yer 
yer Türk milliyetçisi pozisyonlara düştüler

Onlar, Türkiye'de köylülerin devrimdeki 
rolünün önemini de tam olarak kavramadılar.

Bunlar da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu' 
nu kuran devrimcilerin olumsuz yönleri idi. 
Partimizin kurucusu İBRAHİM yoldaş, Şafak 
(Aydınlık) revizyonistlerine karşı mücadele^ 
sinde, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun kü
çük burjuva devrimcisi önderlerini , Aydın
lık revizyonistlerinin "anarşist,vs." şuçla 
malarına karşı korurken ve onlardaki devrim 
ci özü savunurken, aynı zamanda Türkiye 
Halk Kurtuluş Ordusu’nun çizgisini bir çok 
noktada eleştiriyor, bu çizginin küçük bur
juva devrimcisi bir çizgi olduğunu ortaya 
koyuyordu.

Bugün, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüse - 
yin İnan anılırken, işte bütün bunlar bilin 
melidir. Onların devrimci özü savunulmalı, 
devrimci ruhu savunulmalı, yanlışlarına kar 
şı mücadele edilmelidir.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüse - 
ın kurduğu Türkiye Halk Kurtuluş

Devamı ^.sayfada
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