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BUTUN ÜLKELERİN İSCKERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLESİN ■

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİSTj YAYIN ORGANI

12 EYLÜL DARBESİ DE MÜCADELEMİZİ DURDURAMAYACAK I
KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZ!

HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ!
İşçiler, löylüler...
Bütün nri 11iyetlardan emekçi halkımız...
Komprador patron ağa devletinin faşist 

ordusu, 11 Şylülü-12 Eylüle bağlayan gece 
bir darbe ile iktidara el koydu. Sıkıyöne - 
tim, ülke çapında genişletildi. Tüm sendika 
lar ve demokratik örgütler yasaklandı. Gös
teriler, toplantılar yasaklandı. Bütün ülke 
de sokağa çıkma kısıtlandı. Darbeci faşist 
paşalar, ülkeye giriş çıkışı yasakladılar. 
Haberleşme araçları işlemez hale getirildi. 
Faşist generaller ”Milli Güvenlik Kurulu” a 
dına Genel Kurmay başkanı faşist Evren ve 
diğer kuvvet komut ani arı nı.n imzası ile ya * 
yanladıkları açıklamada, hükümeti ve parle- 
montoyu feshettiklerini açıkladılar. ”Türk 
ordusunun devleti ve cumhuriyeti koruma <-ve 
kollama” şeklindeki "anayasal” görevini ye
rine getirdiklerini açıkladılar. Amaçları - 
nın "ülkede huzur ve sükunu sağlamak" oldu
ğunu bildirdiler l

Halkımız;
Biz 12 Mart askeri darbesinin de aynı te 

nanelerle yapıldığını biliyoruz. 12 Martın 
"huzur ve sükunu" nasıl sağladığını biliyo
ruz. Faşist generallerin sözünü ettiği ,rhu- 
zur" emperyalizme uşaklık eden komprador 
patronlarm,toprak ağalarının, bir avuç kan 
emici asalakın "sömürü" huzurudur. Onlar, 
çileri,köylüleri, emekçileri"huzur içinde " 
soymak, sömürmek istiyorlar. Onlar, ’Tıuzur 
içinde" göbeklerini şişirip, semirmek isti
yorlar. Hakim sınıfların faşist ordusunun 
generallerinin sözünü ettiği "sükun" her 
türlü grevin, gösterinin kanla bastırıldığı 
işçi sınıfının ve tüm emekçi halkın zorlu 
mücadeleler sonucu elde ettiği tüm demokra
tik hak kırıntılarının da süngü zoruyla ra
fa kaldırıldığı, konuşan dile kilit vuran , 
gören göze mil çeken bir mezarlık sessizli
ğidir. Hakim sınıflar Türkiyerde yalnızca 
faşist çakalların uluyabileceği bir "sükun" www.ikk-online.net



yaratmak istiyorlar.
Halkımız;
Bu darbe neden yapıldı? Faşist darbeyi 

gerçekleş t ir eni erin bu soruya verecekleri 
cevap ortadadır. Onlar uzun süreden beri bi 
ze şunu, ellerindeki tüm imkanları kullana
rak anlatmaktadırlar: "Bugün son Türk devle
tini yıkmak isteyen iç ve dış mihraklar var 
dır. Bunlar devletimizi yıkmak için anarşi 
körüklemektedir. Sağ ve sol terör ülkede 
can güvenliği bırakmamıştır, ülkede ekono - 
mik durumun sebebide, bütün kötülüklerin s_e 
bebide budur. Bunun için ülkede durum düzel 
t ilmek isteniyorsa, önce huzur ve sükun sağ 
lanmalıdır. "Onların bu anlattıkları daha 
önce çeşitli kereler açıkladığımız gibi ya
landır. Bugün Türkiye’de ekonomik buhran, a£ 
lık, sefalet işsizlik Türkiye’nin emperya - 
lizme bağlılığının tabii sonucudur. Türkiye 
ekonomisi emperyalist devletlerin ihtiya
cına göre işlemektedir. Onların Türkiye’de
ki uşaklarının ihtiyacına göre işlemektedir. 
Bu sistemde işsizlik, açlık, sefalet halkın 
çoğunluğu için kaçınılmazdır. îşte emekçi 
halk buna karşı direnmektedir.İşsizler iş 
istemekte; küçük üreticiler daha fazla ta
ban fiyatı istemekte; işçiler ücret artışı 
istemekte; memurlar maaş artışı İst emekte - 
dirier. Eknekçi kadınlar eşit haklar istemek 
tedirler. Bu haklı isteklere hakim sınıfla
rın verdiği bir tek cevap vardırı Faşist 
terörj İşçiler, emekçiler, tüm halkımız ör 
gütlenma- hakkı, demokrasi istemektedir. Em
peryalizmin ülkemizden kovul mam m istemek
tedir. Hakim sınıfların bu haklı taleplere 
de bir tek cevabı vardır: Faşist terör4 Tür 
kiye’de, türk olmayan milliyetler, başta 
Kürt milleti olmak üzere m-i 11 -i, zul ma karşı 
direnmektedirler. Hakim sınıfların buna da 
cevabı hazırdır. Faşist teröri Kısacası e - 
mekçi halkımız demokrasi ve bağımsızlık i- 
çin faşizme karşı mücadele etmektedir. Ha
kim sınıflar ise bu sınıf mücadelesini kan 

Askeri birlikler şehir içinde boy göstererek, tur 
atarak halkımızı yıldıracaklarını sanıyorlar.

ve ateşle bazan da demogoji metodunu kulla
narak bastırmaya çalışmaktadır. Hakim sı - 
nıflar, polisi ile; ellerindeki tüm araçlar 
la halka saldırmaktadır. Kahraman Maraş'ta 
Çorum*da olduğu gibi, sivil faşist sürüleri 
emekçi halka saldırtarak katliamlar düzenle 
mektedir. Halk buna karşı yer yer devrimci
lerin önderliğihde silahla direnmektedir. İ£ 
te hakim sınıflar halkın bu direnişine "a - 
narşi", emekçilerin devrimcilerin önderli - 
ğinde faşist saldırılara karşı kendini koru 
masına "sol terör" adını takmaktadırlar. C 
lar, işte bunu yani sınıf mücadelesini bas
tırmak istemektedirler. Bugünkü gelinen aşa 
mada, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm e - 
mekçi halkın yükselen sınıf mücadelesi, ha
kim sınıfların iktidarını tehdit eder boyut 
lara yükselmiştir. Dnperyalist güçler için, 
özellikle Türkiye’de hakim olan batılı em - 
peryalist güçler için, İran'da yedikleri 
darbeden sonra; Rus sosyal emperyalistleri 
nin Afganistan işgalinden sonra Türkiye ,0r-* 
ta-Doğu*da hakimiyet için mutlaka elde tu
tulması gerekli olan bir mevzi haline gel ..-s. 
miştir. Batılı emperyalist güçler için Tür-^ 
kiye’de hakimiyetlerini sürdürmek hayati ö-~
‘nemdedir. Onlar bu yüzden *’Boğaz’daki hasta 
adam"ı kurtarmak için gürültülü "yardım"kam 
panyalan düzenlemişlerdir. Batılı emperya
list güçlerin Türkiye'de sınıf mücadelesi - 
nin, Türkiye’de uşaklarının iktidarını teh
dit eden boyutlara ulaşmamna tahammülleri 
yoktur. Onlar, bu yüzden uşaklarından ne pa 
hasına olursa olsun sınıf mücadelesinin bas 
tırılmasını talep ettiler, tran ol aylan m n 
hemen ardından Kahraman Maraş katliamı ile 
de birleştirilerek Türkiye’de sıkıyönetim i 
lan edildi. Askeri mahkemeler kuruldu. Çıka 
rılan''kanunlarla " açık faşizme demokrasi 
maskesi geçirilmeye çalışıldı. Ama alınan 
tüm tedbirler halkın mücadelesinin yükselme 
sini engellemedi. Hakim sınıflar bu durumda f 
kendileri için, iktidarlarını sağlamlaştır

mak için çarelerden biri olan açıl 
faşizme baş vurma; sahte demokrasi 
maskesini atmak zorunda kaldılar. 
Darbe, emperyalizmin ve onun Türki
ye'deki uşaklarının menfaatlerini 
korumak amacıyla; halkın yükselen 
mücadelesini bastırmak amacıyla ya 
pildi.

Hakim sınıflar, simf mücadele 
sini "demokrasi maskesi" ile yürü- 
temeyeceklerini gördükleri andan 
bu yana "güçlü yönetiın"in propa - 
gandasını yapmaya başladılar, özel 
likle Hürriyet, Tercüman gibi fa
şist gazeteler "ordunun tarafsız
lığı", "politikacıların sorumsuzlu
ğu" üzerine yayınlar yapmaya baş —, 
ladılar. Ve darbe için kamu oyu yar 
ratmaya çalıştılar. Şimdi darbeci - 
ler "parlamento"yu dağıtarak,aslın
da darbe halka karşı değil de sorum 
suz siyasetçilere karşı yapıldığı
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-BU FAŞİST KÖPEKLERİ İYİ TANIYALIM 1

1
Darbe sonrası halka 
kan kusturmak için 
kurulan M-HH Güven
lik Konseyinin baş- - 
kanı faşist Örgene - 
rai Kenan Evren

Askeri darbenin önde gelen faşist generalleri:(soldan sağa) 
Orgeneral Ersin, Orgeneral Şahinkaya,Oramiral Tümer,Orgeneral 
Celasun, Orgeneral Saltık 4

i

düşüncesini yaymaya çalışacaklar» Onların 
bu yaptığı bir sahtekarlıktır. Faşist ordu 
da, parlamento da aynı sınıflara; emperya - 
lizme ve uşaklarına, onların faşist düzeni
ne hizmet eden araçlardır. Bugün hakim sı - 
rufların parlamentoyu dağıtması, parlamento 
nun şu anda halkı kandırma fonksiyonunu ö - 
nemli ölçüde yitirdiğinden, parlamentoya 
halk içinde duyulan güvenin iyice sarsılmış 
olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Darbe, 
çiler bu davranışla halkın bir kesiminin 
sempatisini kazanmayı düşünmektedir. İlerde 
hakim sınıflar parlamento aracını yine hal
kın karşısına çıkaracaklardır. Parlamento - 
un dağıtılması ile aynı zamanda "sim flar 

üzeri olma” demogojisi güçlendirilmeye çalı 
( İmaktadır. Ama hiç bir demogoji parlamen
tonun da, ordunun da aynı sınıflara hizmet 
eden araçlar olduğu gerçeğini karartamaz.

Bu darbe "görünüşte” sorumsuz siyasetçi
lere karşı imiş gibi olsa da, gerçekte hal
ka karşı girişilmiş bir darbedir. Hakim sı
nıfların bu darbe süreci içinde, mesela 
1960*da Menderes’i "kurban ettikleri” gibi, 
bazı uşaklarını da kurban edebilirler. Bu , 
bizi şaşırtmamalı; darbecilerin de, hakim 
sınıfların diğer uşaklarının da emperyaliz
me uşaklık ettiği gerçeğini görmemizi; ara
larındaki dal aşmanı n "it dalaşı ” olduğunu 
görmemizi engellememelidir;

Halkımız... Çeşitli milliyetlerden işçi
ler, köylüler, tüm emekçiler...

Hakim sınıflardan söke söke al di ğı mı 7, ba 
zı demokratik haklarımız da ş-îmdi süngü zo
ruyla rafa kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu 
na izin vermeyelim. Darbecilerin faşist sal 
dırılarına karşı di,rene! i m» Gün hi rl ik ve 

mücadele günüdür. Binleşelim, mücadele ede
lim.

Halkımız.•• -
Şimdi bir dizi ”sol” örgüt bu darbeye 

karşı tavır takınacaktır. Bunların bir bolü 
mü, halkın darbeye karşı muhalefetini "par
lamentoyu savunma” düşüncesinin kuyruğuna 
takmaya çalışacaktır. Biz, bu düşünceyi sa
vunanlara aramızda yer vermeyelim. Par lam en 
to, hakim sınıfların düzeninin bir aracıdır. 
Biz darbeye karşı parlamentoyu; açık faşiz
me karşı üstü Örtülü faşizmi savun manialıyız 
Türkiye’de faşizm, komprador patronların ve 
toprak ağalarının iktidar şeklidir. Bunlar, 
duruma göre, bu faşizmi açık, ya da parla - 
menter maskeli olarak sürdürmektedir. Dkrbe 
nin alternatifi parlamento değil; faşizmi 
yerle bir edecek oian demokratik halk devri 
midir 1 Demokratik Halk Devrimi, komprador 
patronların ve toprak ağalarım n faşist dü
zenini yıkacak, yerine işçi sınıfı önderli
ğinde halkın sosyalizme yönelen demokratik 
halk iktidarı m kuracaktır! Tek kurtuluş yo 
lu budur!

Halkımız.••
Şimdi hakim sınıfların belli kesimleri - 

nin temsilcileri de demokrasi havarisi keşi 
lebilir. Biz bunlara da kanmamalıyız. Bunla 
rın gerçek yüzünü her yer ete teşhir etmeli - 
yiz!

Halkımız ...
Hakim, sınıflar saldırılarının sivri ucu

nu öncelikle halka Önderlik etmeye çalışan 
devrimci örgütlere yönlendirecektir. Çünkü, 
hakim sınıflar da çok iyi bilmektedir ki; ör 
gütlü halk yenilmez! Devrimci örgütlere vu
rulacak her darbe, halka vurulmuş bir darbe
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Kenan Evren darbeden sonra Anıtkabir’i ziyaret edip, 
faşist Mustafa Kemal’in izinde olduğunu »Şeref"def
terine imza atarak da belgelemiştir»

olacaktır» Bu yüzden devrimci örgütleri des 
tekleyelim» örgütlenelim! Aramızdaki ihbar
cıları temizleyelim» Aramızda ihbarcı yaşart 
mayalımj

Halkımız»..
Şimdi Rus sosyal emperyalizminin uşakla

rı olan revizyonistler de bu darbeye karşı 
mücadeleyi, kendi kuyruklarına takmaya çalı 
şacaktır. Bunlara da kanmayalım»

Halkımız»»»
Hakim sınıflar yaptıkları bu darbeden 

sonra, saldırılarını azgın bir şekilde artı 
racaklardır» Bu saldırılara karşı hazırlık
lı olalım» Mümkün ola* her alanda, örgütlü 
bir şekilde saldırılara karşı direnelim.Fab 
rikalar da, mahallelerde, köylerde içinde bü 
tün devrimcileri birleştiren ~l ahi t savun
ma komiteleri kural am. Bu komiteler içinde 
yer alalım. Yenilgilerden yılmaya 1 t m» Hakim 
sınıflar çöküşlerini ancak geciktirebilir - 
ler» Ama durduramazlar. Zafer er geç sava - 
şan halkın olacaktır. Bunun bilincinde ola
rak, uzun süreli mücadeleye atılalım. Darbe 
çileri her yerde teşhir ve tecrit edelim. 
Demokratik Halk Devrimi düşüncesini her yan 
da hakim kılalım»

Halkımız..»
Demokratik Halk Devrimi, ülkemizde uzun 

süreli halk savaşı ile zafere ulaşacaktır. 
Partimiz TKP/ML bize uzun süreli halk sava
şı yolunu göstermektedir. TKP/ML partizanla 
rı, TİKKO savaşçıları, TMLGB militanlan bu 
lunduklan her alanda, hakim sınıfların fa
şist düzenine karşı mücadelenin en ön safın 
da yer almakta; halkı örgütlemekte; sil ahi ı 

direnişe önderlik etmeye çalışmaktadır» Par 
timiz aynı zamanda devrimci halk güçlerinin 
eylem birliğini de sağlamaya çalışmaktadır» 
Zaferin garantisi partimizin sınıf mücadele^ 
si içindeki önderliğidir» TKP/ML önderliğin 
de, TİKKO, TMLGB saflarında birleşelim ! Cö 
gütlenelim ! Silahlanalım !

Yoldaşlar,
Gün, mücadele günüdür» Bütün güdünüzle 

sınıf mücadelesinin engin denizinde Komü - 
nist kararlılıkla mücadeleye katılalım. Ha
kim sınıfların özellikle partimize yönele - 
cek saldırılarına karşı hazırlıklı olalım ! 
Her alanda direnişler örgütlemeye çaba gös
terelim 1 Demokratik Halk Devriminin, Halk 
Savaşının uzun süreli bir mücadele olduğu
nun bilincinde olarak hareket edelim I

Tüm devrimciler ! (
Gün, mücadele günüdür! Gün, eylem birli* 

ği günüdür ! Faşizme karşı olan herkes,em - 
peryalizme karşı olan herkes güçlerini bir- 
leşt irmelidir.EJylemde birlik, söz söylemede 
düşüncelerini açıklamada serbestlik günün 
şiarıdır ! Her alanda eylem birliklerini 
kurmak için çaba sarfedelim !

İşçiler, tüm emekçiler, halkımız...
12 Martlar gibi, 11 Eylüller de mücadelem 

mizi durduramayacaktır !
Zafer er geç bizim.»»
Zafer işçi sınıfı önderliğinde savaşan 

halkın olacaktır» Bunu engellemeye hiç bir 
güç yetmeyecektir !

Komprador patron ağa devletini yıkacağız} 
Halk iktidarını kuracağız !

12 Eylül 1980 -
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