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Yeni faşist yasalara ve faşist 

( katliamlara karşı birleşelim!
İşçiler, emekçiler...
Çeşitli milliyetlerden halkımız... .
Amerikancı faşist Demirel hükümetinin ku 

rulması ile'birlikte üzerimizdeki yoğun fa
şist baskılar da arttı.' Ve artacak. Bu hükü 
metin görevi, Türkiye’yi hakim sınıflar açı 
sından ’ dikensiz bir gül bahçesine ’ çevir 
mek; sömürü ve zulüm düzeninin ’huzur ve a- 
sayişini sağlamaktır. Bunun için de, faşist 
Demirel hükümeti, hükümet programında ve a- 
çıkladığı ilk ''yaz günlük programında” :

- Polis vazife ve selahiyetleri kanunun
da değişiklik

- Emniyet teşkilatları kanununda değişik 
. lik

( ' İl İdaresi kanununda değişiklik
\ ~ Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanu- 

. nunda değişildik
- Dernekler kanununda değişiklik
- Ceza Mahkemeleri usulü kanununda deği

şiklik
yapacağını açıklamıştır. Bu kanunlarda yapı 
lacak değişikliklerle; polise mahkeme kara
rı olmaksızın her zaman ve her yerde arama 
ve kimlik kontrolü yapma yetkisi verilmekte, 
dir. raşist polis teşkilatında ödüllendirme 
sistemi ile, devrimcilere saldırılar azgın
laştırılmak istenmektedir. Vali ve kaymakam 
lara orduyu devreye sokma yetkisi verilmek
tedir. Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü 
pratikte ortadan kaldırılmaktadır. Dernek - 
lerde her türlü devrimci siyaset yasaklan - 
maktadır. Bireysel savunma hakkı -kaldırıl
maktadır. Bunlara ek olarak, faşist Demirel 
hükümeti, DGM ve Olağanüstü Haller Yasasını 
çıkarmak istemektedir. Bu yasalarla sıkıyö
netim, sıkıyönetim ilan' edilmeden uygulanır 
hale getirilmek istenmektedir.

Bütün bunlar; hakim sınıflardan zorlu mü 
cadeleler sonucu söke söke aldığımız sınır- 
■•lı demokratik haklarımıza karşı girişilmiş 
.‘yoğun faşist saldırılardır.

e'aşist Demirel hükümeti, bu kanun deği - 
şikliklerini, DGM ve Olağanüstü Haller Yasa 
sı dışında, aynen kendinden önceki faşis.t 
CHP hükümetinin "anarşiye karşı mücadelede 
önlemler paketinden" almıştır. Bu da açıkça 
göstermektedir ki; hakim sınıfların tüm ka
natları, halkın gelişen mücadelesinin bastı^ 
rılması söz konusu olunca, aynı reçetede, 
faşizmi koyulaştırma reçetesinde birleşmek
tedirler. Nitekim CHP, amerikancı faşist 
AP nin "tedbirler paketine" sahip çıkması 
üzeı-ine ne yapacağını şaşırmış; ezilenlere 
sanki bu tedbirlere karşı imiş hissini ve
rebilmek için, AP ni"paketin" tümüne sahip

çıkmadığı ve CHP ile daha yakın diyalog kur.
madiği noktalarından eleştirmiştir.

CHP de, AP ve diğer hakim sınıf partile
ri gibi faşist bir partidir. CHP ni "demok
rat" ilan eden T’K’P,TİP,TSİP gibi modern 
revizyonist-sosyal faşist partiler; TİKP gi 
bi CHP kuyrukçusu karşı-devr ime iler; CHP ni 
reformist gösteren Halkın Kurtuluşu, Devrim 
ci Halkın Yolu, Devrimci Halkın Birliği gi
bi oportünistler, bu tavırları ile yine CHP 
kuyrukçuluğu yapmakta; işçileri, köylüleri, 
tüm emekçileri CHP nin kuyruğuna takma işle 
mini yerine getirmektedirler. Bunların tümü 
faşizme, karşı mücadeleyi; MHP ne (ve AP ne)
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FAŞİST. YASA VE KATLİAMLARA'.... Baş tarafı l.say fada
karşı mücadeleye indirgemektedirler, ülke - 
mizde faşizme karşı mücadele; hakim sınıfla 
rın şu veya bu kanadına karşı değil, onla - 
rın tümünün faşist düzenine karşı mücadele
dir. ülkemizde faşizme karşı mücadele; özün 
de işçi sınıfı önderliğindeki demokratik 
halk devrimi mücadelesidir. Çünkü ancak de
mokratik halk devrimi, ülkemizde faşizmin 
temeli olan komprador burjuva ve toprak a - 
ğası sınıflarını yerle bir edebilir; emper
yalizmin hakimiyetini kökten kırabilir. Ül
kemizde faşizmi yıkmanın tek yolu budur.

Bu tabii ki; biz emekçilerin zorlu müca
deleler sonucu elde ettiğimiz sınırlı demok 
ratik haklarımızı korumayalım; faşizmin ko- 
yulaştırılmasına karşı mücadele etmeyelim 
anlamına gelmez. Hayır... Biz, bugün var o- 
lan bazı sınırlı demokratik hakları, hakim 
sınıflardan, onlarca, yüzlerce şehit vere - 
rek, kah dökerek, savaşarak aldık. Bu hakla 
rın hiç birinin geri alınmasına izin verme
yeceğiz. Bu hakları sonuna dek koruyacağız. 
Ama bu sınırlı demokratik haklarımızı koru
ma mücadelesini, sıkıyönetime, yeni faşist 
baskı tedbirlerine, DGM yasalarına, Olağan
üstü Haller Yasasına karşı mücadelemizi,ha
kim sınıfların faşist iktidarını yerle bir 
etme mücadelemizin, işçi sınıfı önderliğin
deki demokratik halk devrimi mücadelesinin 
bir parçası ve ona tabi olarak ele alacağız. 
Faşist Demirel hükümetine karşı mücadeleyi, 
CHP nin ve onun yardakçılarının kuyruğuna 
takmayacağız. Sahte dostların peşinden git
meyeceğiz.

. . İşçiler, köylüler, tüm ezilenler...
Çeşitli milliyetlerden halkımız...
Faşist Demirel, tüm emekçilere meydan o- 

kuyor. 100 gün içinde sınıf mücadelesini 
durduracağını ilan ediyor.

Kompradorların ve toprak ağalarının bu 
azgın faşist temsilcisi, bu meydan okumada

FAŞİST KATİLLER HALKIN ELİNDEN

Seçimler sırasında, MHP li faşist şefler, 
hapisde bulunan ’ülkücü’ itlerine moral veri
yordu. MHP nin başı, faşist Türk eş, yaptığı se. 
çim konuşmalarında, 14 Ekim seçimlerinden son
ra’ülkücülerin çilesi’ nin biteceğini açıklı
yordu. K.Maraş katliamının sanıklarından olan 
faşist katiller, mahkemeye çıkmıyor, 14 Ekim
den sonra her şeyin değişeceğini söylüyorlardı. 

Bunların nasıl olupta böyle yüksekten attı
ğı, yeni hükümetin kurulması aşamasında orta
ya çıktı. Abdi İpekçi’yi öldürmekten sanık ola 
rak yargılanan M.Ali Ağça adlı faşist, tutuklu 
olduğu ceza evinden kaçırıldı.

Şimdi hakim sınıflar, M.Ali Ağça’yı arama 
bahanesi ile halka baskıyı yoğunlaştırdılar. . 
Hükümet sözcüleri ve hakim sınıfların çeşitli 
sözcüleri ”M.Ali Ağça’nin mutlaka yakalanaca
ğını”; ”Adaletin elinden kur bulunamayacağını” 
vs. söylüyorlar.

Hakim sınıflar, ”adaletli” görünmek için, 
bir kaç faşisti tutuklayabilir, mahkemeye çıka 

kime güveniyor? 0, emperyalist ağa babaları 
na güveniyor. 0, faşist orduya güveniyor. 
Faşist polise güveniyor. Faşist kanunlara, 
mahkemelere güveniyor. Sıkıyönetime, faşist 
devletin tüm kurumlarına güveniyor. Sivil 
faşist sürülerine güveniyor,

Bizler, faşist De'mirel’e ve ağababaları
na ”HODRİ MEYDAN”, diyoruz. Bizim güvendiği
miz güç, ezilenlerin, sömürülenlerin, milli 
zulüm altında inleyenlerin gücüdür. Bu güç, 
işçi sınıfı önderliğinde örgütlendiği ve 
silahlandığı zaman hakim sınıfların tankla
rı, topları, silahları, mahkemeleri, kanun
ları vız gelecektir. Hakim sınıfların ikti-. 
darı, işçi sınıfı önderliğinde yürütülecek 
halk savaşı ile yıkılacaktır. Hiç bir güç 
bunu engelleyemez. Halkın yenilgileri geçi-, 
cidir. Bu yenilgilerin sebebi, işçi sınıfı
nın önderliğinin gerçekleşmemiş olması, hal_ 
kın yeterince silahlı ve örgütlü olmaması - 
dır.

İşçiler, köylüler, tüm milliyetlerden 
emekçiler...

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Lenin- 
ist, ülkemizde işçi sınıfının bilimi ile , 
Marksizm-Leninizm ile donanmış öncü örgütü
dür. TKP/ML in gösterdiği yoldan yürüyelim. 
TKP/ML bize kurtuluş yolunu gösteren tek ör 
güttür. TKP/ML in önderliğinde; TİKKO-TMLGB 
saflarında birleşelim. .

Demokratik haklarımızı sonuna kadar koru 
yalım. Bu mücadeleyi demokratik halk devri
mi mücadelesine tabi kılalım.
-SIKIYÖNETİME,YENİ FAŞİST TEDBİRLERE, 
DGM VE OLAĞANÜSTÜ HALLER YASASINA HAYIR!
-KAHROLSUN AMERİKANCI FAŞİST DEMİREL 
HÜKÜMETİ!
-KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ, 

' HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ! . (
* •

KUPTULAMA^

rabilir, hatta ceza kesebilirler. Bütün.bunls 
göz boyamadır. Gerçekte, M.Ali Ağça ve onun 
gibiler, şimdi onu arayan sıkıyönetim paşalar 
ile aynı kumaştan dokunmuştur. Aynı sınıflara 
kompradorlara ve toprak ağalarına hizmet et 
inektedirler.

Faşistlerin faşistlerden hesap sorması söz 
konusu değildir. Faşistlerden hesabı soracak 
tek güç halkın kendisidir. Faşistler şunu bil 
melidir ki; halkımızın iki eli yakalarındadır 
VE HİÇ BİR FAŞİST CİNAYET CEZASIZ KALMAYACAK
TIR ! TÜM FAŞİST KATİLLERDEN TEK TEK HESAP 
SORULACAKTIR ! .

Hakim sınıfların faşist düzeni er geç onla 
rın başına geçirilecektir !

Enekçi halkımız...
Faşist katilleri anamızda yaşatmaya!im.--
Faşist katillere karşı silahlanalım...
Direnelim... Faşistlerden hesap soralım..
Faşistlerden hesap soran TKP/ML önderliğin 

deki TİKKO içinde birleşelim...
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FAŞİST KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ!
Hakim sınıfların beslemeleri, faşist it

ler, onlarca kitle katliamına Aralık ayı i- 
çinde bir yenisini eklediler. İstanbul,Be - 
şiktaş'da Barbaros kafetaryaya yerleştiri - 
len bir bombanın patlaması sonucu 5 kişi öl 
dü. Onlarca kişi ağır yaralandı. Aynı gün - 
lerde, faşist devlet aracı, İstanbul’da ik
tidar gösterisi yapıyor; faşist katillerce 
öldürülen Profesör Tütengil’in cenazesine 
katılmak isteyen kitle üzerine ateş açıyor
du.

Sıkıyönetim iki ay daha uzatıldı. Sıkı
yönetim yaygınlaştırılması tartışmaları ba£ 
ladı.

Doğuda bir çok ilde sokağa çıkma yasağı 
uygulanıyor.

Bütün bunlar, hakim sınıfların halka kar 
şı giriştiği yoğun saldırı planının uygula- 
f sının halkalarıdır. Bu plân, Demirel’in 

ilan ettiği üzere, 100 gün içerisinde sınıf 
mücadelesini ezme planıdır. Bu plânda mec - 
lislerden geçirilmek istenen yeni faşist 
baskı kanunları ve alınacak yeni faşist ted 
birler önemli bir rol oynamaktadir.

Demirel ve hâkim sınıfların bütün sözcü
leri, alınacak baskı tedbirlerinde halkın 
desteğini almak, bunu yapamazsa da en azın
dan halkı hareketsiz hale getirmek istemek
tedirler. Bu yüzden sürekli olarak, Türkiye 
nin en mühim meselesinin ’anarşi* olduğu 
görüşü hakim sınıflar tarafından işlenmekte 
•anarşiye karşı mücadelede ’ birlik çağrıla 
rı yapılmaktadır.

Hakim sınıfların anarşi diye adi andı rdık 
ları,gerçekte sınıf mücadelesidir.Halk de ~ 
mokrasisi ve bağımsızlık için mücadeledir. 
Hakim sınıfların anarşiye karşı mücadele a-

Devamı 4.sayfada

TÖB DER YASAKLANDI
22,23,24,25 Aralık 1978 de faşistler K. 

Maraş’ı kana boyamışlardı. Faşist katliam
da yüzlerce kişi öldürülmüş, yüzlercesi ya
ralanmış, bir çok kişi, emekçi, işçi,köylü 
evini, işini kaybetmişti. Bu kanlı katlia - 
mın yıldönümünde, bir çok devrimci ve demok • 
rat teşkilatlar, çeşitli eylemler düzenledi 
ler. TÖB-DER de 24 Aralıkta öğretmenleri 
boykota çağırdı.

Hakim sınıflar, bu boykot çağrısı üzeri
ne geniş bir ideolojik saldırıya giriştiler 
Bir çok baskılarla, öğretmenlerin bu boyko
ta katılmasını önlemeye çalıştılar. Boykota 
katılacak tüm öğretmenlerin işten atılacak- . 
]»rı tehditlerini savurdular. Ama, bütün ? 
^.xdit ve saldırılar para etmedi. Bir çok 
yerlerde, öğretmenler boykot çağrısına uydu 
lar. Hakim sınıflar, özellikle İstanbul,An
kara, İzmir gibi büyük şehirlerde boykotu 
şiddetle ezmek için saldırdılar. Okullar, . 
jandarma, polis birliklerince sarıldı. As - 
ker ve polis, okullarda boykota giden öğren, 
çilerin üzerine ateş açtı. Yalnızca büyük 

şehirlerde, 24 ve 25 Aralıkta 20 nin üstün
de kişi öldürüldü. İki günde,- İstanbul, An
kara ve İzmir’de tutuklananlarm sayısı , 
5000 i geçti. Gazeteler,TRT, hakim sınıflar 
tarafından geliştirilen bu alçakça saldırı 
ve katliamlar üzerine sünger çekmeye, olay
ları geçiştirmeye çalıştılar. 26 Aralıkta 
TÖB-DER ve diğer bütün öğretmen dernekleri 
sıkıyönetim tarafından yasaklandı. Boykota 
katıldığı tespit edilen ve tahmin edilen 
tüm öğretmenler sorguya çekilerek, işten 
el çektirilmeye başlandı.

Bütün bunlar, çöküşe giden hakim sınıfla 
rın gittikçe azgınlaştıklarının belirtileri 
dir. Onlar ne kadar azgınlaşırsa azgınlaş - 
sın, sınıf mücadelesinin gelişmesini engel
leyemeyeceklerdir. Derneklerin kapılarına 
vurulan kilitler,-sınıf mücadelesinin geliş, 
meşini durduramayacaktır.

Hakim sınıflar, işçi sınıfının önderli - 
ğindeki Demokratik Halk Devrimiyle yerle 
bir edilecektir.

FİKİRTEPE HALKI SOSYAL FAŞİSTLERE GEREKEN DERSİ VERDİ

Fikirtepe, İstanbul’da faşistlere karşı zen 
gin bir mücadele tecrübesi olan bir semttir. 
Bu semtte verilen militanca mücadele ile faşist 
ler önemli ölçüde geriletilmiştir.

Faşistlerin, geriletilmesi süreci içinde, bu 
kezde halka karşı Rus sosyal emperyalizminin u 
şaklığını yapan İGD li sosyal faşistler ortaya 
çıkmıştır. Bunlar son kurban bayramı boyunca, 
Fikirtepe*deki pek çok devrimciye saldırmış ve 
bir devrimciyi bıçakla yaralamışlardır. Bunlar 
devrimci bacılara‘sarkıntılık edecek kadar adi 
leşmişlerdir.

Bu durum karşısında, sosyal faşistlere iyi 
bir ders vermek gerekti. Komünist devrimciler, 
Fikirtepe’nin devrimci halkına önderlik ederek 
Rus uşağı sosyal faşistleri Fikirtepe’den çı- 

sırasında, sosyal faşistlerin kurban bayramı 
süresinde üslendikleri kahve basıldı. Ve ‘sos
yal faşistlerin başını çeken şefler hede^ alı
narak dövüldü. Bu eylem sırasında İGD li sos
yal faşistler devrimcilere ateş açtılar. Ateş 
açılması sırasında paniğe kapılan kendi taraf
tarları geniş çapta tahribata sebeb oldular. 
Ertesi gün, sosyal faşistler Anadolu yakasın
daki tüm güçlerini Fikirtepe*ye yığarak ‘inti
kam* almak istediler.

Ama Komünistlerin önderliğindeki yiğit Fi - 
kirtepe halkının örgütlü gücünü karşılarında 
görünce selâmeti kaçmakta buldular.

Sosyal faşistler de faşistler gibi halk 
düşmanıdır. Onlar da Demokratik Halk Devrimi 
ile tarihin çöplüğüne gömülecektir.
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RUS SOSYAL EMPERYALİSTLERİ 
AFGANİSTAN’DA YENİ BİR DARBE TEZGAHLADI

Kus Sosyal emperyalistleri, 27 Aralıkta 
yarı-sömiirgeleri Afganistan’da yeni bir dar 
be daha tezgahladılar. Bundan bir kaç ay ön 
ce, bir başka uşağı Taraki’yi devirerek iş 
başına gelen Amin, bu kez kendisi Babrak 
Karmel önderlisinde bir darbe ile devrildi. 
Eu darbede ilgi çeken şey; Afganistan’a son 
dönem içinde gönderilen 10.000 Sovyet aske
rinin, bu darbeye aktif olarak katılması, 
darbeyi bizzat gerçekleştirmesi idi.

Darbeden sonra, bir açıklama yapan yeni 
başkan Babrak Karmel, devrilen Amin*in bir 
faşist olduğunu ve yeni rejimin amacının, 
ülkedeki iç savaşı bitirmek olduğunu bildir 
di. derçekten de; Amin, lâfta sosyalist,ger 
çekte faşist olan sosyal faşist bir rejimin
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dına ezmek istedikleri bu mücadeledir. Yok
sa bazılarının sandığı ve propaganda yaptı
ğı gibi, MHP li faşist komandoların saldırı 
ları değil. Bu saldırılar, bizzat hakim sı
nıfların kendi plânlayıp düzenledikleri sal 
dırılardır.

Bu saldırıların bugünlerde yoğunlaşması 
bir tesadüf değildir. Hakim sınıflar, fa - 
şist komandoların kitle katliamı eylemleri 
ile ve hedef gözeterek ünlü profesör, yazar 
vs. e karşı düzenledikleri eylemlerle, bir 
yandan korkutma ve sindirmeyi amaçlarken, 
diğer yandan da halk içinde • anarşi dursun 
da, nasıl durursa dursun’ düşüncesini yay - 
gınlaştırmakj alacakları tedbirlere destek 
sağlamak istemektedirler.

raşistler kitle katliamları düzenledik
ten sonra, hakim sınıfların boyalı basını, 
bunların ’devrimciler tarafından yapılmış’ . 
olabileceği yalanını yayarak, devrimcileri 
de halktan tecrit etmeye çalışmaktadır.

Hakim sınıflar, faşistlerin düzenlediği 
bir çok eyleme, diğer yandan küçük burjuva 
maceracılarının düzenlemiş olduğu bir çok 
eyleme, örgütümüz TKP/îıL in ve özellikle 
TİKKO’nun adını katmaya da büyük özen gös
termektedir. Zaman zaman, boyalı basın caf
caflı bir şekilde TKP/ML in, TİKKO nun "bö
lündüğü” gibi hayal mahsulu haberler de ver 

uygulayıcısı idi. Bu anlamda yeni başkanın 
faşist tesbiti doğrudur, rakat aynı şey,ken 
dişi için de geçerlidir. Taraki ve Amin gi
bi, yeni başkan Babrak Karmel de sosyal fa
şist Halk Partisinin ileri elen kadroların 
dan biri ve has bir Kus Sosyal emperyalizmi 
uşağıdır. 0 da, ülkede halk üzerinde sosyal 
faşist bir rejimin uygulayıcısı olacaktır.

Kus Sosyal emperyalizminin Amin’i devire 
rek yerine yeni bir uşak getirmesinin nede
ni, Amin’in ülkede sosyal faşist rejime kar 
şı gelişen, içinde dinci gericilerin önemli 
ölçüde etkinliğini koruduğu silahlı ayaklsm 
mayı bastırmada gösterdiği başarısızlık ve 
kısa zamanda tecrit olmasıdır.

Kus Sosyal emperyalistleri, şimdi Afga 
nistan’daki ayaklanmayı tecrit olmamış yfk.x 
bir kişinin başkanlığında ve bizzat kendi 
askeri güçleri ile bastırmayı deneyecekler
dir. Bu konuda da, hem anlaşma hem bastırma 
metodlarını kullanacaklardır.

Afganistan’daki silahlı ayaklanma, hal - 
kın sosyal faşist rejime duyduğu nefretin 
bir ifadesidir. 'Bu ayaklanma haleli bir ayak 
lanmadır. Bu ayaklanma bugün bastırılsa bi
le, uzun sürede Afganistan halkı, ergeç 

. Marksist-Leninist bir parti önderliğinde 
birleşecek, sosyal emperyalizmin uşaklığını 
yapan rejimi yerle bir edende kendi iktidarı 
nı gerçekleştirecektir.  

mektedir. Onların amaçladığı halk içindeki 
itibarımızı kınmaktır. Bizim eylem çizgimiz 
açıktır":

TKP/ML ve onun önderliğindeki TİKKO; b-’c 
bir mücadele biçimini ilke olarak reddetn.vy 
Bütün mücadele biçimlerini devrim hedefine 
tabi olarak ele alır ve uygular.

TKP/ML ve onun önderliğindeki TİKKO ; he 
def gözetmeden halkı karşısına alan silahlı 
eylemleri reddeder. Hedef gözetmeden ve hal 
kı karşısına alan yöntemler, faşistlerin 
yöntemleridir.

TKP/ML ve TİKKO; içinde bulunduğumuz aşa 
mada, tek tek azılı faşist katillerin ceza
landırılması eylemlerini, bu eylemler tek 
eylem biçimi olarak kavranmamak şartıyla, 
doğru bulur ve uygular.

TKP/ML ve TİKKO; uyguladığı tüm cezalan
dırma, vb. eylemleri halka açıklar.’ Doğru ’ 
eylemlerde olduğu gibi, hatalı eylemlerde 
de halki açıklama yapmayı, hesap vermeyi so 
rumluluğun.gereği sayar.

Bugün azan faşist katiller şunu unutmama 
İldir ki;

Ellerimiz faşist katillerin yakasındadü;
Hiç bir katliam, hiç bir cinayet cezasız 

kalmayacak; her birinin hesabı er geç soru
lacaktır.

Faşistlerin caizeni er geç yıkılacak; işçi 
sınıfı önderliğinde Demokratik Halk iktida
rı kurulacaktıri

www.ikk-online.net
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HAKİM SINIFLARIN "HUZURU" VS "ASAYİŞİ", EZİLENLER İÇİN SÖMÜRÜ 
VE FAŞİST ZÜLÜM DEMEKTİR

Yeni faşist yasalara ve faşist 
katliamlara karşı birieşelim!

İşçiler, emekçiler...
Çeşitli milliyetlerden halkımız...
Amerikancı faşist Demirel hükümetinin ku

rulması ile birlikte üzerimizdeki yoğun fa
şist baskılar da arttı. Ve artacak. Bu hükü 
metin görevi, Türkiye’yi hakim sınıflar açı
sından ’ dikensiz bir gül bahçesine ’ çevir 
mek; sömürü Ve zulüm düzeninin ‘huzur ve a- 
sayişini sağlamaktır. Bunun için de, faşist 
Demirel hükümeti, hükümet programında ve a- 
çıkladığı ilk "yüz günlük programında" :

- Polis vazife ve selahiyetleri kanunun
da değişiklik

- Emniyet Teşkilatları kanununda değişik 
lik

- İl İdaresi kanununda değişiklik •
- Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanu

nunda değişiklik
- Dernekler kanununda değişiklik
- Ceza Mahkemeleri usulü kanununda değix 

şiklik
yapacağını açıklamıştır. Bu kanunlarda yapı 
lacak değişikliklerle; polise mahkeme kara
rı olmaksızın her zaman ve her yerde arama 
ve kimlik kontrolü yapma yetkisi verilmekte 
dir. i’aşist polis teşkilatında ödüllendirme 
sistemi ile, devrimcilere saldırılar azgın
laştırılmak istenmektedir. Vali ve kaymakam 
lara orduyu devreye sokma yetkisi verilmek*- 
tedir. Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü 
pratikte ortadan kaldırılmaktadır. Dernek - 
lerde her türlü devrimci siyaset yasaklan - 
maktadır. Bireysel savunma hakkı kaldırıl
maktadır. Bunlara ek olarak, faşist Demirel 
hükümeti, DGM ve Olağanüstü Haller Yasasını 
çıkarmak istemektedir. Bu yasalarla sıkıyö
netim, sıkıyönetim ilan edilmeden uygulanır 
hale getirilmek istenmektedir.

Bütün bunlar; hakim sınıflardan zorlu mü 
cadeleler sonucu söke söke aldığımız sınır
lı demokratik haklarımıza karşı girişilmiş ■

r'aşist Demirel hükümeti, bu kanun deği - 
şikliklerini, DGM ve, Olağanüstü Haller Yasa 
sı dışında, aynen kendinden önceki faşist 
CHP hükümetinin "anarşiye karşı mücadelede 
önlemler paketinden" almıştır. Bu da açıkça 
göstermektedir ki; hakim sınıfların tüm ka
natları, halkın gelişen mücadelesinin bastı 
rılması söz konusu olunca, aynı reçetede, 
faşizmi koyulaştırma reçetesinde birleşmek
tedirler. Nitekim CHP, amerikancı faşist 
AP nin "tedbirler paketine" sahip çıkması 
üzerine ne yapacağını şaşırmış; ezilenlere 
sanki bu tedbirlere karşı imiş hissini ve
rebilmek için, AP ni"paketin" tümüne sahip

çıkmadığı ve CHP ile daha yakın diyalog kur 
madiği noktalarından eleştirmiştir.

CHP de, AP ve diğer hakim sınıf partile
ri gibi faşist bir partidir. CHP ni "demok
rat" ilan eden T’K’P,TİP,TSİP gibi modern 
revizyonist-sosyal faşist partiler; TİKP gi 
bi CHP kuyrukçusu karşı-devrimciler; CHP ni 
reformist gösteren Halkın Kurtuluşu, Devrim 
ci Halkın Yolu, Devrimci Halkın Birliği gi
bi oportünistler, bu tavırları ile yine CHP 
kuyrukçuluğu yapmakta; işçileri, köylüleri, 
tüm emekçileri CHP nin kuyruğuna takma işle 
mini yerine getirmektedirler. Bunların tümü 
faei karen miira.riol ev-i • MHP no fvo âP na'l
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FAŞİST YASA VE KATLİAMLARA'.... Baş tarafı 1. sayfada
karşı mücadeleye indirgemektedirler. Ülke - 
mizde faşizme karşı mücadele; hakim sınıfla 
rın şu veya bu kanadına karşı değil, onla - 
rın tümünün faşist düzenine karşı mücadele
dir. Ülkemizde faşizme karşı mücadele; özün 
de işçi sınıfı önderliğindeki demokratik 
halk devrimi mücadelesidir. Çünkü ancak de
mokratik halk devrimi, ülkemizde faşizmin 
temeli olan komprador burjuva ve toprak a - 
ğası sınıflarını yerle bir edebilir; emper
yalizmin hakimiyetini kökten kırabilir. Ül
kemizde faşizmi yıkmanın tek yolu budur.

Bu tabii ki; biz emekçilerin zorlu müca
deleler sonucu elde ettiğimiz sınırlı demok 
ratik haklarımızı korumayalım; faşizmin ko
yulaş t ırılmasına karşı mücadele etmeyelim 
anlamına gelmez. Hayır... Biz, bugün var o- 
lan bazı sınırlı demokratik hakları, hakim 
sınıflardan, onlarca, yüzlerce şehit vere - 
rek, kan dökerek, savaşarak aldık. Bu hakla 
rın hiç birinin geri alınmasına izin verme
yeceğiz. Bu hakları sonuna dek koruyacağız. 
Ama bu sınırlı demokratik haklarımızı koru
ma mücadelesini, sıkıyönetime, yeni faşist 
baskı tedbirlerine, DGM yasalarına, Olağan
üstü Haller Yasasına karşı mücadelemizi,ha
kim sınıfların faşist iktidarını yerle bir 
etme mücadelemizin, işçi sınıfı önderliğin
deki demokratik halk devrimi mücadelesinin 
bir parçası ve ona tabi olarak ele alacağız. 
Faşist Demirel hükümetine karşı mücadeleyi, 
CHP nin ve onun yardakçılarının kuyruğuna 
takmayacağız. Sahte dostların peşinden git
meyeceğiz.

İşçiler, köylüler, tüm ezilenler...
Çeşitli milliyetlerden halkımız...
Faşist Demirel, tüm emekçilere meydan o- 

kuyor. 100 gün içinde sınıf mücadelesini 
durduracağını ilan ediyor.

Kompradorların ve toprak ağalarının bu 
azgın faşist temsilcisi, bu meydan okumada

FAŞİST KATİLLER HALKIN ELİNDEN

Seçimler sırasında, MHP li faşist şefler, 
hapisde bulunan •ülkücü1 itlerine moral veri
yordu. MHP nin başı, faşist Türkeş, yaptığı S£ 
çim konuşmalarında, 14 ikim seçimlerinden son
ra ’ülkücülerin çilesi* nin biteceğini açıklı
yordu. K.Maraş katliamının sanıklarından olan 
faşist katiller, mahkemeye çıkmıyor, 14 ikim
den sonra her şeyin değişeceğini söylüyorlardı.

Bunların nasıl olupta böyle yüksekten attı
ğı, yeni hükümetin kurulması aşamasında orta
ya çıktı. Abdi İpekçi’yi öldürmekten sanık ola 
rak yargılanan M.Ali Ağça adlı faşist, tutuklu 
olduğu ceza evinden kaçırıldı.

Şimdi hakim sınıflar, M.Ali Ağça’yı arama 
bahanesi ile halka baskıyı yoğunlaştırdılar. 
Hükümet sözcüleri ve hakim sınıfların çeşitli 
sözcüleri -"M.Ali Ağça’nin mutlaka yakalanaca
ğını”, ‘'Adaletin elinden kurtulunamayacağını'4 
vs. söylüyorlar.

Hakim sınıflar, "adaletli” görünmek için, 
bir kaç faşisti tutuklayabilir, mahkemeye çıka

kime güveniyor? 0, emperyalist ağa babaları 
na güveniyor. 0, faşist orduya güveniyor. 
Faşist polise güveniyor. Faşist kanunlara, 
mahkemelere güveniyor. Sıkıyönetime, faşist 
devletin tüm kuramlarına güceniyor. Sivil 
faşist sürülerine güveniyor,

Bizler, faşist Deûmirel’e ve ağababaları
na "HODRİ MEYDAN” diyoruz. Bizim güvendiği
miz güç, ezilenlerin, sömürülenlerin, milli 
zulüm altında inleyenlerin gücüdür. Bu güç, 
işçi sınıfı önderliğinde örgütlendiği ve 
silahlandığı zaman hakim sınıfların tankla
rı, topları, silahları, mahkemeleri, kanun
ları vız gelecektir. Hakim sınıfların ikti-. 
darı, işçi sınıfı önderliğinde yürütülecek 
halk savaşı ile yıkılacaktır. Hiç bir güç 
bunu engelleyemez. Halkın yenilgileri geçi-, 
cidir. Bu yenilgilerin sebebi, işçi sınıfı
nın önderliğinin gerçekleşmemiş olması, hal 
kın yeterince silahlı ve örgütlü olmaması - 
dır.

İşçiler, köylüler, tüm milliyetlerden 
emekçiler...

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Lenin- 
ist, ülkemizde işçi sınıfının bilimi ile , 
Marksizm-Leninizm ile donanmış öncü örgütü
dür. TKP/ML in gösterdiği yoldan yürüyelim. 
TKP/ML bize kurtuluş yolunu gösteren tek ör 
güttür. TKP/ML in önderliğinde; TİKKO-TMLGB 
saflarında birleşelim.

Demokratik haklarımızı sonuna kadar koru 
yalım. Bu mücadeleyi demokratik halk devri
mi mücadelesine tabi kılalım.
-SIKIYÖNETİME,YENİ FAŞİST TEDBÎRLERE, 
DGM VE OLAĞANÜSTÜ HALLER YASASINA HAYIR!
-KAHROLSUN AMERİKANCI FAŞİST DEMİREL 
HÜKÜMETİ!
-KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ» 
HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ!

KORTULAMAg

rabilir, hatta ceza kesebilirler. Bütün bunla 
göz boyamadır. Gerçekte, M.Ali Ağça ve onun 
gibiler, şimdi onu arayan sıkıyönetim paşalar: 
ile aynı kumaştan dokunmuştur. Aynı sınıflara 
kompradorlara ve toprak ağalarına hizmet et • 
inektedirler.

Faşistlerin faşistlerden hesap sorması söz 
konusu değildir. Faşistlerden hesabı soracak 
tek güç halkın kendisidir. Faşistler şunu bil* 
melidir ki; halkımızın iki eli yakalarındadır 
VE HİÇ BİR FAŞİST CİNAYET CEZASIZ KALMAYACAK
TIR ! TÜM FAŞİST KATİLLERDEN TEK TEK HESAP 
SORULACAKTIR !

Hakim sınıfların faşist düzeni er geç onla
rın başına geçirilecektir !

Enekçi halkımız...
Faşist katilleri aramızda yaşatmaya!im...
Faşist katillere karşı silahlanalım...
Direnelim.•• Faşistlerden hesap soralım,., 
Faşistlerden hesap soran TKP/ML önderliğin* 

deki TİKKO içinde birleşelim...
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FAŞİST KATLİAMLARIN
Hakim sınıfların beslemeleri, faşist it

ler, onlarca kitle katliamına Aralık ayı i- 
çinde bir yenisini eklediler. İstanbul,Be - 
şiktaş’da Barbaros kafetaryaya yerleştir! - 
len bir bombanın patlaması sonucu 5 kişi öl. 
dü. Onlarca kişi ağır yaralemdi. Aynı gün - 
lerde, faşist devlet aracı, İstanbul’da ik
tidar gösterisi yapıyor; faşist katillerce 
öldürülen Profesör Tütengil’in cenazesine 
katılmak isteyen kitle üzerine ateş açıyor
du.

Sıkıyönetim iki ay daha uzatıldı. Sıkı- , 
yönetim yaygınlaştırılması tartışmaları ba^ 
ladı.

Dpğuda bir çok ilde sokağa çıkma yasağı 
uygulanıyor.

Bütün bunlar, hakim sınıfların halka kar 
şı giriştiği yoğun saldırı planının uygula
masının halkalarıdır. Bu plân, Demirel’in

HESABINI SORACAĞIZ!
ilan ettiği üzere, 100 gün içerisinde sınıf 
mücadelesini ezme planıdır. Bu plânda mec - 
lislerden geçirilmek istenen yeni faşist 
baskı kanunları ve alınacak yeni faşist ted 
birler önemli bir rol oynamaktadır.

Demirel ve hakim sınıfların bütün sözcü
leri, alınacak baskı tedbirlerinde halkın 
desteğini almak, bunu yapamazsa da en azın- 

. dan halkı hareketsiz hale getirmek istemek
tedirler. Bu yüzden sürekli olarak, Türkiye 
nin en mühim meselesinin ’anarşi* olduğu 
görüşü hakim sınıflar tarafından işlenmekte 
‘anarşiye karşı mücadelede ’ birlik çağrıla 
rı yapılmaktadır.

Hakim sınıfların anarşi diye adlandırdık 
ları,gerçekte sınıf mücadelesidir.Halk de - 
mokrasisi ve bağımsızlık için mücadeledir. 
Hakim sınıfların anarşiye karşı mücadele a- 

Devamı 4.sayfada

TÖB DER YASAKLANDI
22,23,24,25 Aralık 1978 de faşistler K. 

Maraş’ı kana boyamışlardı. Faşist katliam
da yüzlerce kişi öldürülmüş, yüzlercesi ya
ralanmış, bir çok kişi, emekçi, işçi,köylü 
evini, işini kaybetmişti. Bu kanlı katlia - 
mın yıldönümünde, bir çok devrimci ve demok 
rat teşkilatlar, çeşitli eylemler düzenledi 
ler. TÖB-DER de 24 Aralıkta Öğretmenleri 
boykota çağırdı.

Hakim sınıflar, bu boykot çağrısı üzeri
ne geniş bir ideolojik saldırıya giriştiler 
Bir çok baskılarla, öğretmenlerin bu boyko
ta katılmasını önlemeye çalıştılar. Boykota 
katılacak tüm öğretmenlerin işten atılacak
ları tehditlerini savurdular. Ama, bütün 
tehdit ve saldırılar para etmedi. Bir çok 
yerlerde, öğretmenler boykot çağrısına uydu 
lar. Hakim sınıflar, özellikle İstanbul,An
kara, İzmir gibi büyük şehirlerde boykotu 
şiddetle ezmek için saldırdılar. Okullar, 
jandarma, polis birliklerince sarıldı. As - 
ker ve polis, okullarda boykota giden öğren 
çilerin üzerine ateş açtı. Yalnızca büyük 

şehirlerde, 24 ve 25 Aralıkta 20 nin üstün
de kişi öldürüldü. İki günde, İstanbul, An
kara ve İzmir’de tutuklananlarm sayısı , 
5000 i geçti. Gazeteler,TRT, hakim sınıflar 
tarafından geliştirilen bu alçakça saldırı 
ve katliamlar üzerine sünger çekmeye, olay
ları geçiştirmeye çalıştılar. 26 Aralıkta 
TÖB-DER ve diğer bütün öğretmen dernekleri 
sıkıyönetim tarafından yasaklandı. Boykota 
katıldığı tespit edilen ve tahmin edilen 
tüm öğretmenler sorguya çekilerek, işten 
el çektirilmeye başlandı.

Bütün bunlar, çöküşe giden hakim sınıfla 
rın gittikçe azgınlaştıklarının belirtileri 
dir. Onlar ne kadar azgınlaşırsa azgınlaş - 
sın, sınıf mücadelesinin gelişmesini engel
leyemeyeceklerdir. Derneklerin kapılarına 
vurulan kilitler, sınıf mücadelesinin geli^ 
meşini durduramayacaktır.

Hakim sınıflar, işçi sınıfının önderli - 
ğindeki Demokratik Halk Devrimiyle yerle 
bir edilecektir.

FİKİRTEPE HALKI SOSYAL FAŞİSTLERE GEREKEN DERSİ VERDİ

Fikirtepe, İstanbul’da faşistlere karşı zen 
n bir mücadele tecrübesi olan bir semttir, 
ı semtte verilen militanca mücadele ile faşist 
tr önemli ölçüde geriletilmiştir.
Faşistlerin, geriletilmesi süreci içinde, bu 

szde halka karşı Rus sosyal emperyalizminin u 
ıklığını yapan İGD li sosyal faşistler ortaya 
demiştir. Bunlar son kurban bayramı boyunca, 
Rirtepe’deki pek çok devrimciye saldırmış ve 
,r devrimciyi bıçakla yaralamışlardır. Bunlar 
rvrimci bacılara sarkıntılık edecek kadar adi 
sşmiş 1 erdir.
Bu durum karşısında, sosyal faşistlere iyi 

_r ders vermek gerekti. Komünist devrimciler, 
Jeirtepe’nin devrimci halkına önderlik ederek 

sırasında, sosyal faşistlerin kurban bayraai 
süresinde üslendikleri kahve basıldı. Ve 'sos
yal faşistlerin başını çeken şefler hede^ alı 
narak dövüldü. Bu eylem sırasında İGD li sos
yal faşistler devrimcilere ateş açtılar. Ateş 
açılması sırasında paniğe kapılan kendi taraf
tarları geniş çapta tahribata sebeb oldular. 
Ertesi gün, sosyal faşistler Anadolu yakasın
daki tüm güçlerini Fikirtepe’ye yığarak ’inti
kam,' almak istediler.

Ama Komünistlerin önderliğindeki yiğit Fi - 
kirtepe halkının örgütlü gücünü karşılarında 
görünce selâmeti kaçmakta buldular.

Sosyal faşistler de faşistler gibi halk 
düşmanıdır. Onlar da Demokratik Halk Devrimi
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RUS SOSYAL EMPERYALİSTLERİ 
AFGANİSTAN’DA YENİ RİR I İRDE TEZGAHLADI

Rus Sosyal emperyalistleri, 27 Aralıkta 
yarı-sömürgeleri Afganistan’da yeni bir dar 
be daha tezgahladılar» Bundan bir kaç ay ön 
ce, bir başka uşağı Taraki’yi devirerek iş 
başına gelen Amin, bu kez kendisi Babrak 
Karmel önderlisinde bir darbe ile devrildi. 
Bu darbede ilgi çeken şey; Afganistan’a son 
dönem içinde gönderilen 10.000 Sovyet aske
rinin, bu darbeye aktif olarak katılması, 
darbeyi bizzat gerçekleştirmesi idi.

Darbeden sonra, bir açıklama, yapan yeni 
başkan Babrak Karmel, devrilen Amin’in bir 
faşist olduğunu ve yeni rejimin amacının, 
ülkedeki iç savaşı bitirmek olduğunu bildir 
di. Gerçekten de; Amin, lâfta sosyalist,ger 
çekte faşist olan sosyal faşist bir rejimin
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dına ezmek istedikleri bu mücadeledir. Yok
sa bazılarının sandığı ve propaganda yaptı
ğı gibi, MHP li faşist komandoların saldırı 
ları değil. Bu saldırılar, bizzat hakim sı
nıfların kendi plânlayıp düzenledikleri sal 
dırılardır.

Bu saldırıların bugünlerde yoğunlaşması 
bir tesadüf değildir. Hakim sınıflar, fa - 
şist komandoların kitle katliamı Eylemleri 
ile ve hedef gözeterek ünlü profesör, yazar 
vs. e karşı düzenledikleri eylemlerle, bir 
yandan korkutma ve sindirmeyi amaçlarken, 
diğer yandan da halk içinde 1anarşi dursun 
da, nasıl durursa dursun* düşüncesini yay - 
gınlaştırmak$ alacakları tedbirlere destek 
sağlamak istemektedirler.

Faşistler kitle katliamları düzenledik
ten sonra, hakim sınıfların boyalı basını, 
bunların •devrimciler tarafından yapılmış’ 
olabileceği yalanını yayarak, devrimcileri 
de halktan tecrit etmeye çalışmaktadır.

Hakim sınıflar, faşistlerin düzenlediği 
bir çok eyleme, diğer.yandan küçük burjuva 
maceracılarının düzenlemiş olduğu bir çok 
eyleme, örgütümüz TKP/ML in ve özellikle 
TİKKO’nun adını katmaya da büyük özen gös
termektedir. Zaman zaman, boyalı basın caf- 
na-ri-ı b-i-r cpkİİHp TKP/MT. ın&TTKKO nun ”bö- 

uygulayıcısı idi. Bu anlamda yeni başkanın 
faşist tesbiti doğrudur, Fakat aynı şey,ken 
dişi için de geçerlidir. Taraki ve Amin gi
bi, yeni başkan Babrak Karmel de sosyal fa
şist Halk Partisinin ileri gelen kadroların 
dan biri ve has bir Rus Sosyal emperyalizmi 
uşağıdır. 0 da, ülkede halk üzerinde sosyal 
faşist bir rejimin uygulayıcısı olacaktır.

Rus Sosyal emperyalizminin Amin’i devire 
rek yerine yeni bir uşak getirmesinin nede
ni, Amin’in ülkede sosyal faşist rejime kar 
şı gelişen, içinde dinci gericilerin önemli 
ölçüde etkinliğini koruduğu silahlı ayaklan 
mayı bastırmada gösterdiği başarısızlık ve 
kısa zamanda tecrit olmasıdır.

Rus Sosyal emperyalistleri, şimdi Afga - 
nistan’daki ayaklanmayı tecrit olmamış yeni 
bir kişinin başkanlığında ve bizzat kendi 
askeri güçleri ile bastırmayı deneyecekler
dir. Bu konuda da, hem anlaşma hem bastırma 
metodlarını kullanacaklardır.

Afganistan’daki silahlı ayaklanma, hal - 
kın sosyal faşist rejime duyduğu nefretin 
bir ifadesidir. Bu ayaklanma haklı bir ayak 
lanmadır. Bu ayaklanma bugün bastırılsa bi
le, uzun sürede Afganistan halkı, ergeç 
Marksist-Leninist bir parti önderliğinde 
birleşecek, sosyal emperyalizmin uşaklığını 
yapan rejimi yerle bir edenafc kendi iktidarı 
nı gerçekleştirecektir.

mektedir. Onların amaçladığı halk içindeki 
itibarımızı kınmaktır. Bizim eylem çizgimiz 
açıktır’:

TKP/ML ve onun önderliğindeki TİKKO; hiç 
bir mücadele biçimini ilke olarak reddetmez 
Bütün mücadele biçimlerini devrim hedefine 
tabi olarak ele alır ve uygular.

TKP/ML ve onun önderliğindeki TİKKO ; he 
def gözetmeden halkı karşısına alan silahlı 
eylemleri reddeder. Hedef gözetmeden ve ha], 
kı karşısına alan yöntemler, faşistlerin 
yöntemleridir.

TKP/ML ve TİKKO; içinde bulunduğumuz aşa 
mada, tek tek azılı faşist katillerin ceza
landırılması eylemlerini, bu eylemler tek 
eylem biçimi olarak kavranmamak şartıyla, 
doğru bulur ve uygular.

.TKP/ML ve TİKKO; uyguladığı tüm cezalan
dırma, vb. eylemleri halka açıklar. Doğru ’ 
eylemlerde olduğu gibi, hatalı eylemlerde 
de halkı açıklama yapmayı, hesap vermeyi s<o 
rumluluğun gereği sayar.

Bugün azan faşist katiller şunu unutmama 
lıdır ki;

Ellerimiz faşist katillerin yakasındadır;
Hiç bir katliam, hiç bir cinayet cezasız 

kalmayacak; her birinin hesabı er geç soru
lacaktır.

Faşistlerin düzeni er geç yıkılacak;işçi 
sınıfı önder] İtrinde Demokratik Halk ikti da-
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