
BÜTÜN ÜLKELERİN İSÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLESİN

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST) YAYIN ORGANI

FAŞİST TERÖRE KARŞI TEK ÇARE DEVRİMCÎ TERÖRDÜR !

HALKIN ÖRGÜTLÜ VE SİLAHLI MÜCADELESİNİ 
HİC BİR DÜC DURDURAMAZ

İşçiler, köylüler, tüm milliyetlerden 
er kçi halkımız...

12 Martın sorumlularından biri ölen fa
şist Nihat Erim*in öldürülmesi üzerine hakim 
mm fl arı n temsi l,cil eri sahtekarca "terör” ü 
lanetlemeye başladılar» Hep bir ağızdan ba - 
ğırmaya başladılar : Ne oluyor? Nereye gidi
yoruz? Bu gidişe dur diyecek yok mu? Sıra bi 
ze ne zaman gelecek? Hakim sınıfların faşist 
boyalı hası m hak-im sınıf partilerine ''bir
leşin" çağrısı yapmaya başladı. Askeri darbe 
tehdit ve dedikoduları yine ortalığı sardı.

Demokrat, devrimci, sosyalist geçinen ba
zı sahtekarlar da Nihat Erim*in öldürülmesi 
üzerine, hakim sınıfların ""ah-vah” korosuna 
katıldılar. Bunlar "sağ" ve "sol” terör demo 
gojisi ile, Nihat Erim gibileri öldürenlerin 
devrimci olamayacağı, bu gibi ’cinayet’lerin 
hak-i m sınıflara yaradığını yaydılar. Bunlar 
hakim sınıfların yedeğinde alçakça bir şekil 
d "sağ” terörle, ”sol” terörü eşitlediler.

Bu alçakça, adice bir demogojidir.
Nedir "sağ" ve "sol" terör?
"Sağ” terör; hakim sınıfların; yani emper 

yalizmin uşağı bir avuç para babasının, top
rak ağasının; bir avuç asalakın; bir avuç 
kan emicinin iktidarlarını sürdürmek için İ£ 
çiler, köylüler, tüm emekçiler üzerinde uygu 
ladıkları terördürI Bu terör, halk için en a 
ğır baskı ve sömürü demek olan; ezilen milli 
yetler için milli zulüm olan; işsizlik, aç - 
lık, sefalet, zindan, zam zulüm işkence de - 
mek olan bu düzenin sürmesi için uygulanan 
terördür. Hakim sınıfların kan emici faşist 
iktidarını korumak için uygulanan terördür. 
"Sağ” terör, halk düşmanı terördür. Faşist 
terördür.

îşte Maraş'ta uygulanan katliam... İşte a 
ğaçlara çakılan bebeler... Çarmıha gerilen a 
nalar... Yakılan.yıkılan evler...İşte Çorum, 
işte zindanlar...İşte işkence...Budur sağ te 
rör. İşte sabah evinden çıktığında akşam eve 
dönüp dönemeyeceğini bilmeyen binlerce yurt
severi Devrimci... İşte kıyıda kuytuda ha-hn 
tuzaklara düşürülüp hunharca katledilen yi - 

lar...Gazi Antepler*..İşte işkencehanede ser 
verip sır vermediği için katledilen yiğit ön 
derimiz İbrahim yoldaş... İşte silah elde fa 
şizme karşı direnen Cemiller, Zekiler,Orhan 
lar...Ve onlara kurşun sıkan eller...Budur 
faşist terör! Sömürüye, zulme yoksulluğa,hak 
sızlığa karşı başkaldırın herkese kan ve a - 
teşle sal diri... Kurşun... Darağacı... İşte fa 
şist terör budur! Bu terör, hakim sınıfların 
terörüdür. Sömürü ve zulmü sürdürmek için 
yardır. Emperyalizmin hakimiyetini sürdürmek 
İç.in vardır. Rus sosyal emperyalistlerinin 
Afganistan’da bugün uyguladıkları terör; ABD 
emperyalistlerinin dün Vietnam’da uyguladık
ları terör )?öyle bir terördür !

BÜTÜN FAŞİST KATİLLERDEN HESAP SORULACAKTIR.

Bu terörü, "sağ" terörü, faşist terörü 
red etmek ; buna karşı çıkmak her yurtseve - 
rin, devrimcinin, demokratın; sömürüye ve 
zulme karşı olan herkesin görevidir! Peki na 
sil karşı çıkılacak faşist teröre? Lafla mı? 
Hayır! Faşist terör laftan anlamaz ! İstedik 
ğiniz kadar faşist terörü lafla protesto e - 
din ! Bu faşist terörü uygulayanları rahat - 
sız etmez! Onlar buna sadece güler geçerler. 
Faşist teröre karşı çıkmanın bir tek doğru 
yolu vardır. 0 da faşist teröre kar^ı "dev - 
rımci terör" uygulamaktır. îşte hakim sınıf
ların ve yardakçılarının 'kınadığı’ ’sol te
rör' bu’devrimci terördür*.'Devrimci terör’em 
peryalizmin, sosyal emperyalizmin, her türlü 
gericiliğin hakimiyetini yıkmak için uygula-

www.ikk-online.net



rülen halkların ezilmeye ve sömürülmeye kar
şı çıkarken kullandıkları şiddettir l Bu te
rör haklı bir terördür, insanca yaşamak iste 
yen herkes; sömürülmek, ezilmek istemeyen ; 
EŞ İTLİK-ÖZGÜRLÜK isteyen herkes; bugünkü fa
şist düzene karşı olan herkes; faşistlere 
karşı silahla 'direnmek, faşistlerin üzerine 
silahla yürümek zorundadır. 'Devrimci şiddet* 
kullanmak zorundadır.

Tek tek faşistlerin temizlenmesi, devrim
ci şiddetin yalnızca bir biçimidir. Tek tek 
faşistlerin temizlenmesi ile bu düzen yıkıl
mayacaktır. Bu faşist düzen ancak Komünist 
Partisi önderliğinde ezilen halkımızın uzun 
süreli silahlı mücadelesiyle, halk savaşı yo 
lu ile yıkılabilir ve mutlaka yıkılacaktır. 
Ama bu düzeni yıkma mücadelesi içinde tek 
tek faşistlerin temizlenmesinin halka zararı 
yoktur. Tam tersine, bu gibi eylemler faşist 
lere korkmaları gerektiğini öğretir. Kendile 
rinden hesap sorulacağını gösterir !

Nihat Erim öldürüldü diye ayağa kalkan, 
devrimci geçinen sahtekarlar!

Nihat Erim denen faşistin ölümüne neden ü 
zülüyorsunuz? 12 Martta öldürülen onlarca 
devrimcinin kanında elini yıkayan; onbinler
ce yurtseverin, devrimcinin zindanlara atıl
ma emirlerinde imzası olan Nihat Erim'in öl
dürülmesi sizi neden kızdırıyor? Biz komü - 
nistler, Nihat Erim gibi faşistlerin öldürül 
meşinden memnun!uk duyuyoruz 2 Nihat Erim 
gibi komprador patronlara, toprak ağalarına 
uşaklık edenler; 12 Martın sorumluları Ali 
Elverdi, Faik Türünler...Korkun sıra size de 
gelecek ! Hepiniz elinizdeki kanın hesabını 
er geç; en geç Demokratik Halk Devrimi zafe
re ulaştığında vereceksiniz 2

İşçiler, köylüler, emekçiler...
Nihat Erim'in öldürülmesi üzerine faşist

ler "intikam avı" na çıktılar. Bu avda şimdi 
lik ilk hedef Devrimci İşçi Sendikaları Kon
federasyonunun (DİSK) eski başkanı, Maden-İş^ 
in genel başkanı Kemal Türkler oldu.

Kemal Türkler, şimdi ülkemizde Rus sosyal 
emperyalizminin uşaklığını yapan tüm kurulup 
larea. ve tüm sahte işçi sınıfı örgütlerince 
"büyük işçi önderi" olarak anılıyor Aslında 

Kemal Türkler’in "işçi sınıfı önderliği" ile 
ilgisi yoktur. O,işçi sınıfı içinden gelmesi 
ne rağmen, işçi sınıfına ihanet etmiş olan; 
bir işçi aristokratı, işçi bürokratı, bir 
sendika ağası idi. 0,bunun ötesinde Rus sos 
yal emperyalizmihe satılmış bir uşaktı. Ama 
faşistler onu bu niteliklerinden ötürü öldür 
mediler. Faşistler, Kemal Türkler'e sıktıkla 
rı kurşunları, onun şahsına değil; Türkiye 
işçi sınıfının sendikal hareketine sıktılar. 
Kemal Türkler'e sıkılan kurşunlar; işçi sini 
fına gözdağı vermek, tüm emekçilere gözdağı 
vermek için sıkıldı. İşçi sınıfının örgütlen 
meşini, emekçilerin örgütlenmesini engelle - 
mek için, devrimci teröre karşı faşist terö
rü uygulamanın bir örneği olarak sıkıldı. 
Kemal Türkler’e sıkılan kurşunlarla faşist - 
ler güya "intikam” al diki arını, alacaklarını 
belgelemek istediler ! Bugün Türkiye’de her 
yerde, günün her saatında onlarca genç,işçi, 
yoksul, emekçi, köylü, sendikacı, öğretmen, 
esnaf vuruluyor, saldırıya uğruyor... Amaç 
birdir 1 İşçilere, köylülere, tüm emekçile( 
gözdağı vermek. Örgütlenmemizi, baskıya ve 
sömürüye karşı mücadelemizi engellemek!

Bizim bu saldırılara karşı vereceğimiz 
bir tek cevap olabilir. Ol malıdır :

Faşistlerin terörüne karşı birleşmek ! 
Örgütlenmek 1 Silahlanmak !

Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyen her tür 
lü uzlaşmacı oportünisti "Aman yapmayın, fa-' 
şizm gelir" öcüsü ile bizi korkutmak isteyen 
her türlü revizyonisti elimizin tersi ile 
bir kenara t telim 2 Halk Savaşını reddeden 
Genel Grev çığırtkanlığı yapan oportünistle
ri kaderleri ile başbaşa bırakalım.

Devrimi tek tek küçük gurupların "öncü 
savaşı" olarak gören; "sol" maceracı oportü
nist gurupları da bir kenara itelim!

Devrim için doğru yolu gösteren...Demokra 
tik Halk Devrimi yolunu gösteren...

Halk' Savaşı yolunu gösteren Türkiye işç^ 
sınıfının öncü örgütü TKP/ML önderliğinde 
birleşelim! Yürüyelim sömürünün ve zulmun üs 
tüne!

Komprador patron ağa devletini yıkacağız! 
Halk iktidarı kuracağız 2

'.MAHİR CAYAN

' ERİM'İN BAŞBAKANLIĞI SIRASINDA KATLEDİLDİLER TÜRKİYE PROLETARYA PARTİSİNİN YİĞİT ÖNDERİ. 
ERİM’İN BAŞBAKANLIĞI SIRASINDA İŞKENCEDE 
KATLEDİLDİ !
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Halk demokrasisi ve bağımsızlık mücadele 
'mizde içimizden birini daha kaybettik •

JO Haziran 1980 günü Efendi Diril yoldaş 
faşizmin uşağı ki raiık katillerce hunharca 
katledildi. Efendi Diril yoldaş, 1956 yılın
da Tunceli*nin Ovacık ilçesinin Hülükkuşağı 

köyunie doğdu. O, Kürt milletinden yoksul 
bir halk çocuğuydu. Daha çocukluk yıllarında 
yakın çevresi ve ailesinden Dersim isyanı 
gerçeklerini öğrenmiş, ezilmişliğin ve hor - 
lanmışlığın kiniyle dolu olarak 1976 yılla - 
rında, Dersim'in isyancı geleneğinin verdiği 
devrimci ateşle partimiz TKP/ML saflarında 
yerini almıştı. 1977 yıllarında da partimi
zin örgütlü ve profesyonel bir üyesi olarak 
aktif çalışma içerisine girdi.

Efendi Diril yoldaş katledildiği dönemde 
partimiz TKP/ML nin İstanbul bölgesinin 
örgütleme Komitesinde yer almaktaydı.

Efendi Diril yoldaş, Kanarya'nın Çakar 
sokağında vücuduna 20 kurşun sıkılmış ola - 
rak bulundu. Onu katledenler, onu bedenen 
yok edebilirler ama, onun mücadelesini durdu 
ramazlar. Onu pusu kurarak alçakça kurşunla - 
yanlar şunu bilmelidirler ki; halkımız ve 
TKP/ML bu işkencelerin, bu cinayetlerin hesa 
bini bu cinayet örgütlerinden, bu sadist fa
şist beslemelerden ve bu devletten bir bir 
soracaktır 1

Efendi Diril yoldaşın cenazesi defnedil - 
mek üzere Tunceli İli Ovacık ilçesinin Hül > 
lükuşağı köyüne getirildi. Cenaze köye götü
rülmeden önce Ovacık 'ta partimiz TKP/ML ta - 
raftarları ve devrimci halktan oluşan 2000 
kişilik bir toplulukla bir tören düzenlendi. 
Tören sırasında partimiz adına yapılan konuş 
mada patron ağa devletinin baskı, zulüm ve te.

Devamı 4.sayfada

BOLİVYA’DA FASİST DARBE: İSÇİ SINIFI DİRENİYOR
Latin Amerika ülkelerinden Bolivya Temmuz 

ortasında tarihinin en kanlı askeri faşist 
darbelerinden birine şahit oldu. Reformcu 
bir hareket olan içinde her türlü revizyo - 
r‘ıt-reformist-kendiliğindenci gurupları ba
rındıran UDP (Demokratik Halk Birliği) fa - 
şist generallerin denetiminde yapılan seçim
lerde en fazla oyu toplayıp, hükümete talip 
olunca; Amerikancı faşist generaller yüzleri 
nin "demokrasi" maskesini attılar. Ordu ikti 
dara bizzat el koydu. Geçici cumhurbaşkanı 
Lidia Gueller "istifa ettiğini" süngü gölge
sinde açıkladı.

İktidara gelen cuntanın sözcüleri "artık 
seçim oyununa son verdiklerini" açıkladı.Dur 
beden sonraki ilk günler içinde beşbine ya - 
kın sendikacı, politikacı, işçi, öğrenci, kı 
saca darbeye karşı direnen kişi hunharca kat, 
ledildi. Başkent La Paz'da stadyum esir alı
nan işçilerle dolduruldu.

Ama ilk andaki bu kanlı saldırıya rağmen, 
Bolivya'daki faşistler henüz iktidarı bütünü 
ile ele geçiremediler, özellikle maden işçi
lerinin yoğun olduğu Oruro ve Siglo 20 böl- 
L’slarinde işçiler cuntaya karşı s~i 1 ahir dire 
nişe geçtiler. Yasaklanan sendikalar ülkede 
genel grev çağrısı yaptı. Bir çok şehirlerde 
hayat durdu. Faşistler süngü zoruyla işçiler 
ri fabrikalara sokmaya çalışıyor1 ar,

Maden bölgesindeki direnişi kırmak için
23 Temmuzda Bolivya ordusu uçakları madenle
ri bombaladı. Bu saldırıda napalm bombaları 
kullanıldı. Buna rağmen işçiler hala direni
yor İşçilerin direnişine yer yer köylüler de 
katılıyor.

Bolivya halkı faşizme teslim olmayacaktırl
1
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ENTERNASYONAL DEVRİMCİ BASINDA TKP/ML
Avusturya Marksist Leninist Partisi Mer - 

kez Yayın Organı Kızıl Bayrak'ın 181.sayısın 
da " Türkiye'de neler oluyor" başlıklı uzun 
bir inceleme yazısı yayınlandıo Türkiye'de 
sınıf mücadelesinin gelişmesi üzerinde bilgi 
verilen yazıda, Partimizin Türkiye'de sınıf 
mücadelesinde önderlik etme görevini yerine 
getirme konusunda can pahasına bir mücadele 
yürüttüğü belirtiliyor. Ve Avusturya işçi sı 
nıfı, TKP/ML' i maddi ve manevi yönden destek 
lenmeye çağrılıyor. Aşağıda yazının son bolü 
münü yayınlıyoruz ;

" Türkiye'de işçiler, köylüler ve tüm e - 
mekçiler için tek gerçek çıkış yolu anti-em- 
peryalist-anti-feodal devrimi gerçekleştir - 
mektir. Kardeş partimiz olan TKP/ML kendine 
bu stratejik hedefi seçmiştir ve hedefe ulaş_ 
mak yolunda her geçen gün daha başarılı ça - 
lışmalar yürütmektedir. TKP/ML oldukça genç 
bir parti olmasına rağmen, işçi, köylü, emek 
çi yığınları arasında etkisi hızla artmakta
dır. TKP/ML kitlelerin kendiliğinden mücade
lesi içine, komprador patron ağa düzeninin 
yıkılması için, devrimci halk savaşının ge
rekliliğini ve işçi sınıfı önderliğinde hal-, 
kın demokratik diktatörlüğünün gerekliliği 
bilincini taşımaktadır. TKP/ML, Marksist-Le- 
ninist ilkeleri savunmakta; bu devrimin söraü 
rü ve baskıdan tam kurtuluş mücadelesinde

mutlaka gerekli bir aşama olduğunu ve sosya
list devrimin yolunu açacağını savunmaktadır

Yarı sömürge, yarı-feodal ülkelerdeki mil 
li kurtuluş hareketleri, emperyalizm şartla
rında proleter dünya devriminin bir parçası 
haline gelmişlerdir. Türkiye'de, proletarya
nın Marksist-Leninist partisi aracılığı ile 
gerçekleşen önderliğinde, yapılacak anti-feo 
dal, anti-emperyalist devrim proleter dünya 
devrimine önemli bir katkı olacaktır.

Avusturya'daki Marksist-Leninistler, pro
leter enternasyonalizminin kendilerine yükİ£ 
diği görevi yerine getirmeli ve özellikle 
kendi burjuvalarının ezdiği halkları bütün 
gücüyle desteklemelidir. Onlar, emperyalist 
ülkelerde işçi sınıfının devrimci hareketi 
ile ezilen halkların kurtuluş hareketleri a- 
rasmdaki ittifakı sağlamak için çalışmalı, 
üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Şö 
venizme ve revizyonizme karşı mücadeled^*' ö- 
zellikle Türkiye'deki devrimin görev ve ne - 
defleri üzerinde de bilgi edinmeli ve bu he
deflerin propagandası, görevlerin çözümünün 
desteklenmesi görevine dört elle sarı 1 malı - 
dır. Proleter enternasyonalizmi, öncelikle 
Türkiye işçi sınıfının mücadelede ilerleyen 
öncüsü TKP/ML in ideolojik, siyasi ve maddi 
her yönden her araçla desteklenmesini gerek
li kılmaktadır."

Baştarafı 5«sayfada
’rörü teşhir edildi. Devrimcilerin ve halkın 
eli kanlı faşistlere karşı ve onların devlet 
lerine karşı kini dile getirildi. Efendi Di
ril yoldaşın katledilmesinin hakim sınıfla
rın kurtuluşu olamayacağı belirtildi ve Efen 
diler ölmez sloganları haykırıldı. Devrimci 
Halkın Birliği ve Halkın Kurtuluşu'ndan ko
nuşmacılar da kısaca Efendi Diril'in öldürül 
meşini kınadılar. Komprador patron ağa devl£ 
tine ve onun uşaklarına karşı hınç dolu top
luluk) Efendi Diril yoldaşın cenazesini dev
rimci sloganlarla Hüllükuşağı köyüne uğurla-

•dılar.
Cenaze sırasında faşist devletin güvenlik 

kuvvetlerinden hiç kimse ortalıkta görünmedi. 
Korkularından caddeye bile çıkamadılar.

Ayrıca törenden önce Devrimci Yol t emsi 1 >>• 
,çilerine törene katılmaları ve bir konuşma 
yapmaları teklif edildiğinde onlar "Biz, si
zi devrimci bir örgüt olarak görmüyoruz, bu
nun için törene katılmayacağız" cevabını ver 
diler. Ama Devrimci-Yol taraftarları bu kara 
n dinlemedi ve toplu olarak devrimcilere ya 
nşır bir şekilde törene katıldılar.

Efendi yoldaşın cenazesi köyde sabaha ka
dar devrimci marşlar ve sloganlarla yüzlerce 
devrimci ve köylüler tarafından ateş yakıla 
rak beklendi. Tunceli ve çevre köylerden ge
len devrimciler ve devrimci halk kitlesi 
1^00 kişilik bir topluluk oluşturarak köy ne 

zarlığına Efendi yoldaşı getirdiler. Mezar - 
lıkta silahlar patlatılarak yapılan saygı djı 
ruşundan sonra Partizan dergisi adına ve 
Efendi’nin bir akrabası yaptıkları konuşmada 
Efendi'nin örnek devrimci mücadelesi ve ha 
yatı anlatıldı. Devrimci Halkın birliği y-*' 
Halkın Kurtuluşu'ndan devrimciler sembol-.. ü 
larak törene katıldıkları için kendilerine 
konuşma verildi. Yaptıkları konuşmadan sonra 
TKP/ML adına yapılan konuşmada Efendi Diril 
yoldaşın örnek mücadelesine ve Partinin çe - 
şitli yönetici kademelerinde yaptığı şerefli 
çalışma anlatıldı. Devrimimizin gerilla sava 
şıyla Toprak Devrimi temelinde gelişeceği 
ve iktidarın kırlardan şehirlere parça parça 
kurulacağı belirtildi. Partimiz adına konu - 
şan yoldaş Halkın Kurtuluşu'nun"îzmir-Gülte- 
pe ve Tariş direnişimiz",vb. palavralarını 
da teşhir etti.

Daha sonra silahların atışı ile birlikte 
devrim andı içilerek tören bitirildi. Efendi 
yoldaşın şanlı mücadelesi hepimize örnektir. 
Efendi'nin intikamını devrime daha kararlı 
bir şekilde katılmakla alabileceğimizin bi - 
linçindeyiz.

TKP/ML adına
Bölge komitesi
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