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BÜTÜN ÜLKELERİN İSÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLESİN

İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İMARKSİST-EENİNİSTI YAYIN ORGANI

FAŞİST CONTANIN GERÇEK YÜZÜ■■

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN HALKA KARŞI EN AZGIN SALDIRI!
îşçiler, köylüler...
Çeşitli ■illiyetlerden halkınız...
12 fylül darbesi ile yönetişe bütünü ile 

el koyan faşist cuntanın gerçek yüzü her ge 
çen gün biraz daha açık bir şekilde ortaya 
çıkıyor.

FAŞİST ÇOKTA İŞÇİ SINIFININ DÜŞMANIDIR
Cunta 2 aya yakın pratiği içinde Türkiye 

işçi sınıfına azgınca aaldıraiştır. Saldır - 
■aktadır* İşçi sınıfının bütün ilerici şendi 
kal re siyasi örgütleri cunta tarafından ya
saklanmıştır. Cunta, sendikalar kanunda yap
sak istediği değişiklikle, faşist sendika a~ 
ğalannın denetiminde bulunan Türk-tş’i tek 
sendika haline getirmek; işçileri derletin 
bir uzantısı olacak bu faşist sendikanın sı
nırlan içine hapsetmek İst enektedir* Cunta 
iş başına gelir gelse* yaptığı ilk iş grev 
leri kaldırmak olmuştur* 12 ^ylül öncesin» 
de grevde bulunan 60. bin işçinin grevi süngü 
soru ile "iş' barışı" daaogojisi ile kınlzif 
tır* Srflasyon hızının yüzde yüzü aştığı ül
kenizde, gMKlerin kaldırılsasında verilen 
$70 zan işçiler açısından ücret düşüşü anla 
■ına gelmektedir. Cunta bu kadarla kalmadı. 
Cuntanın hükümeti programna "iş yeri barışı 
nın saglannesi “m; "üretinin arttınlnası"nı 
en önemli maddelerden bazıları olarak aldı. 
Bunlar işçiler açısından bugüne kadar zorlu 
mücadelelerle kazanılmış bir dizi hakkın ha 
kin sınıflar tarafindan gaspedilmesi denek
tir* üretişin arttırılasın adına, haftada 48 
saatlik çalışan, % saate çıkarılmaya çalı - 
şıİnaktadır* Kıdem tazsinatı pratikte rafa 
kaldırılmıştır. Bundan böyle patronlar dile
dikleri gibi işçileri işten atabilecek ve kı 
den tazminatı ödemeyecektir* Bunun için patZ 
ronun "işçi suçluydu" gerekçesini göstermesi 
yet erlidir* Bütün bunlar cuntanın işçi dfişma 
nı yüzünü göstermektedir. Nitekim Türkiye-”” 
nin büyük konpradorlan cuntaya övgüler düze 
rek, onun kinden yana olduğunu kendileri de” 
belgelemiştir.

FAŞİST CUNTA TABIM İŞÇİLERİNİN- YOKSUL 
KÖYLÜLERİN VE KÜÇÜK ÜRETİCİLERİN DÜŞMANIDIR

Cunta hükümeti bir yandan "sosyal adalet" 
nutukları atarken diğer yandan yoksul köylü
lerin ve küçük üreticilerin her türlü kredi 
iskanını» ortadan kaldırmakta; kan anisi te
fecileri, üretişi arttıran adına desteklemek 
tedir. Devam 2.sayfada

DARAĞAÇLARIOA FAŞİZMİN YIKILIŞINI 
ENGELLEYEMEZ!

NECDET ADALI SERDAR SOYERGİN

12 Eylül cuntacıları iki devrimci kardeşi 
■izi daha ipe çekerek katlettiler. Ihşist oa 
niler 8 * Ekin'de Necdet Adalı'yı, 26 Scia'de 
Serdar Soyergin*i idam ettiler.

Cuntacı faşistler daha onlarca devrimci 
ve komünisti idaa talebi ile yargılıyorlar •

Hakla sınıflar daragaçları ile bizi yıl
dırmak istiyorlar* Kalka gözdağı versek kor
ku salsak istiyorlar* Asa çabalan boşuna.

Devam 4*sayfada
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FAŞtST CUNTA TÜRK OLMAYAN MİLLİYETLERİN 
AZGIN DÜŞMANIDIR

Kemalist olmakla, Atatürk’ün yolundan yü
rümekle övünen cunta şefleri, ırkçılık konu
sunda gerçekten de faşist Mustafa Kemal'in 
yolunda yürümektedirler. Aynı türk ırkçısı 
Mustafa Kemal gibi, cuntacı paşalar da,Türk- 
lerin üstün ırk olduğu safsatasını yaymakta, 
Türkiye'de yaşayan herkesin Türk olduğunu 
söyleyerekj Türk olmayan ■illiyetlere yapı - 
lan milli zulmü haklı göstermeye çalışmakta
dırlar. Bugün Türkiye'nin doğusunda Kürdin - 
tan bölgesinde uygulanan silil sülüs, köyle
rin boşaltılması, her türlü direnişin kitle 
katli aslan ile bastırılması noktasına var - 
şiştir. Cuntanın başı faşist Evren Van'da , 
Diyarbakır'da, tankların, uçakların, helikop 
terlerin binlerce tepeden tırnağa silahlı as 
keriz gölgesinde halka meydan okumaktadır.

FAŞİST CUNTA EMEKÇİ KADINLARIN DÜŞMANIDIR
Faşist cuntanın emekçi kadınlara işsizlik 

pahalılık, sefalet, sülünden başka vereceği 
bir şey yoktur.

FAŞİST CUNTA YURTDIŞINDAKİ TÜRKİYELİ 
İŞÇİLERİN DÜŞMANIDIR

Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda 
gibi emperyalist ülkelerin ard arda koyduğu 
viseler karşısında faşist cuntam n tek tep - 
kişi: saten emekçiler için iyice kısıtlı o 
lan pasaport hakkını, hemen hemen bütünü ile 
ortadan kaldırmak olmuştur.

FAŞİST CUNTA EMEKÇİ VE ÖĞRENCİ GENÇLİĞİN 
DÜŞMANIDIR

Faşist cuntacılar gençliğin anti-faşist , 
anti-emperyalist mücadelesini engellemek i - 
çin ilkokuldan başlamak üzere, tüm eğitim 
kuramlarını askeri kontrol altına al an şiar - 
dır.

FAŞİST CUNTA EMEKÇİLERDEN YANA OLAN TÜM 
AYDINLARIN DÜŞMANIDIR

Bugün ülkemizde faşist cuntaya karşı en u 
fak bir eleştiri, eleştiri getirenin zindanı 
boylaması, işkence görmesi ile sonuçlanmakta 
dır.

12 Eylül cuntası m n pratiği ; hakim mm f 
lann halkımıza karşı sorguladığı faşist t er o 
rün son dönemdeki en azgın saldırım ; şimdi— 
ye kadarki uç noktasıdır. 12 Şylül darbeci
leri hakim sınıfların faşist düzanj ni ayakta 
tutmak, emperyalizmin Ortadoğu'da ve ülkemiz 
de sarsılan çıkarlarına korumak için, halkı- 
miza karşı azgınca saldırmaktadırlar.

Ama onların iktidarı yalnızca çıplak fa - 
şist terör, zulüm, İşkence üzerinde durmamak 
tadır. Onlar aynı zamanda halkı m «in bir bö* 
lümünü tarafsızlaştırmak ve kazanmak için yo 
ğun bir ideolojik saldın içinde de bulunmak 
tadır lar. Bu ideolojik saldı mmn t amal i

"sağ" ve "sol" terörü eşitleme; bunların 
ik-tain-i de "Türklüğe", "son Türk devletine " 
karşı dışardan girişilmiş saldın olarak 
tam tmaktadı r. Halkın sivil faşist çetelerin 
uyguladığı faşist teröre karşı duyduğu nefte 
ti sahtekarca kullanma; ve faşist terörü 
"can güvenliğini sağlama", "her türlü teröre 
karşı olma" adına yoğunlaştırmak^,  tadır.

MSağ" ve "Sol" terörü eşitlemek, hakim si 
nıflann en adi sahtekarlıklarından biridir. 
"Sağ* terör denilen şey> hakim sınıfların ik 
tidannı ayakta tutmak için halka, tüm emek
çilere uyguladıkları karşı devrimci terördün 
"sağ" terör, kendini iki türlü gösterir. Bi
rincisi hakim sınıfların bizzat doğrudan doğ 
rüya ellerindeki devlet aracını, orduyu, po
lisi, mahkemeleri,vb. kullanarak uyguladıkla 
n terördür. 12 Eylül öncesi uygulanan sıkı
yönetimler; Tariş işçilerine karşı girişilen 
askeri harekat; 12 Eylüller; 12 Martlar bu< 
tip teröre örnektir. "Sağ" terörün ikinci a- 
yağı, "gayrı resmi" olan, sivil faşist sürü- 

( lerin uyguladığı terördür, ikisi de karşı 
devrimci olan, amaçlan devleti ayakta tut - 
sak olan bu iki tip terör, birbirini tamam - 
lar, destekler. Hakim sınıflar, yalnızca ken 
di sivil uşakları aracılığı ile uyguladıkla
rı faşist terörü "sağ" terör olarak adlandı
rarak; bizleri rçrutmaya; devletin uyguladığı 
faşist terörü meşru göstermeye çalışmaktadır 
lar. İster sivil ister resmi olsun, faşist 
terör özde birdir.

Hakim sınıfların halka karşı uyguladığı 
terör karşısında halk yığınlarının devrimci
ler önderliğinde kendini savunması, halkın 
en tabii hakkıdır. Devrimcilerin halka zulme 
denleri cezalandırması, halkın faşist düzene 
karşı silahla direnmesi doğrudur. Hakim sı - 
nıflar işte bu gibi eylemlere; işçi sınıfı £ 
nın, halkın çeşitli kesimlerinin devrimcile
rin, komünistlerin önderliğindeki eylemleri** 

. ne "sol" terör" demektedir. Onların "sol" te 
rör dediği , hakin sınıfların faşist terörü
ne karşı uygulanan devrimci terördür.

Hakim sınıfların faşist terörüne karşı 
tek panzehir halk yığınlarının komünistler 
önderi iğindeki devrimci terörüdür, ülkemizde 
bugün devrimci terör henüz komünist önderiik 
altında halk savaşı aşamasına ulaşmam şt.ırw 
Henüz devrimci terör, genel olarak tek tek 
işkenceciler, muhbirler,faşist devletin ku - 
romları,vb. hedefleyerek yapılan gerilla ey 
1 emi eri; ve yer yer kitlelerin faşist saldı
rılara karşı silahlı direnişi şeklinde görül 
mektedir. Hakim sınıfların kendi uyguladıkla^ 
n faşist terörle demogojik bir biçimde e - 
şitlemeye çalıştıkları devrimci terör halk 
yığınlarının tek kurtuluş yoludur. Çivi çivi 
yi söker. Faşizm ancak ve yalnız devrimci te 
rorle, ülkemizde TKP/ML önderliğinde silahlı 

?
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uzun süreli halk savaşı yolu ile altedilebi- 
lir ve mutlaka edilecektir»

Bakim sınıfların faşist cuntası sahtekar
ca 12 fyliil öncekinde can güvenliğinin kalma 
dığı; bunun sorumlusunun "sağ” ve "sol" terö 
riotlar olduğu yalanım, yayıyor» Evet 12 ^y- 
lül öncesinde halkın can güvenliği yoktıuAma 
bunun sorumlusu devrimciler değildi» Can gü
venliği yoktu, çünkü faşist hakim sınıflar 
hem sıkıyönetimleri ile, hem de paralı sivil 
köpekleri ile halkın üzerine saldırıyorlardı 
Maraş'ta, Çorum1 da katliamlar düzenliyorlar- 
İzmir’de, Tariş’te, İstanbul’da mensucat san 
trolde işçilerin üzerine tankla, helikopter- 
le yürüyorlardı» Kahvelere bombalar koyuyor, 
otobüsleri tarıyorlardı» Amaçlan halkım zın 
gözünü yıldırmak, halkı sindirmekti» Hesapla 
n çarşıya uymadı» Eşekçiler sinmediler» Ter 
sine devrimcilerin önderliğinde, komünistle
rin önderliğinde yer yer silahla direndiler» ( evrimciler, komünistler hakim sınıfların fa 
şist cinayetlerine ve halka karşı uyguladık
ları genel imha-sindirme savaşına karşı; yer 
yer gerilla eylemleri ile faşistleri oezalan 
dırdılar» ülkemizde yükselen sınıf mücadele
sini parlamenter maskeli faşist düzenle sür
düremeyeceklerini anlayan hakim sınıflar,yüz 
lerindeki demokrasi maskesinin son artıklan 
nı da kaldırıp attılar» 12 fylül açık askeri 
faşist rejimini gerçekleştirdiler»

Şimdi cuntacı paşalar ve onların hükümeti 
^uladığı faşist terörün gerçek yüzünü gizle 
sek için "hem sağa hem sola" karşıyız detoogo 
jisini kullanıyor» "Sağa" karşı olmalarının 
ispatı olarak Türkeş ve Erbakan'ın, MHP ve 
MSP ileri gelenlerinin tutuklu olması 12 ^y- 
lül sonrasında idam edilenlerin içinde bir 
de MHP linin bulunması gösteriliyor» Bu bir 
çok "yan aydın”ın kafasını karıştırıyor» Bu 

■. Bunlar cuntacıların 'faşist" olmadığı safsa* 
tasını yayıyorlar» Bugün cuntacılar MHP ve 
MSP ye de belli ölçülerde saldırıyor diye, Q 
nun faşist olmadığını düşünenler, ülkemizde 
faşizmi MHP ile eşitleyen«faşizmin komprador 
burjuva ve toprak ağalarının iktidar biçimi 
olduğunu kavramayanlardır» ülkemizde faşlan 
emperyalizmin uşağı hakim sınıfların iktidar 
biçimidir» Bugüne dek her zaman kah parlaman 
ter maskeli, kah maskesithüküm sürmüş tür »MHP 
ve MSP yöneticilerinin tutuklu olması, bazı 
MHP militanlarının cunta mahkemelerinde ceza 
landırılması bizi şaşırtmamalıdır» Bu haki «7 
sınıf laran kendi içindeki <btl arata! >rın bir 
yansıması olduğu gibi, aynı zamanda ve bun - 
dan daha çok cuntacılar açısından halkın gö
zünü boyamaya, halkın bir kesiminin desteği
ni sağlamaya hizmet etmektedir»

Arkadaşlar, kardeşler, bacılar, yoldaşlar
Cunta hepimi zin can düşmanı dı r» Cunta fa

şist düzenin bekçi köpeği, emperyalizmin tas 
malı itidir !

Faşist cuntaya karşı birleşelim 1
Faşist cuntaya karşı mücadeleyi hakim sı

nıfların "parlamenter maskeli faşist düzeni" 
doğrultusunda kullanmak isteyenlere aramızda 
yer vermeyelim 1

Halk için çıkış ne cuntada ne de parlamen 
toda !

Bizim için tek kurtuluş yolu demokratik 
halk devrisidir l

Demokratik halk devrimi:
Türkiye işçi sınıfı nın Önoü örgütü 

TKP/kL önderliğinde halk savaşı yoluyla zafe 
re ulaşacaktır 1

Cunta komprador patronların ve toprak ağa 
lannın faşist düzeninin eli kanlı bir aracı 
dır !

Komprador patron ağa devletine karşı de
mokratik halk devrimi için örgütlenelim, si
lahlanalım !

TKP/ML önderliğinde, TÎKKO,TMDGB safların 
da birleşelim 1

Yürüyelim sömürünün ve zulünün üstüne î
Yürüyelim komprador patron ağa devletinin 

üstüne I
Zafer er geç bizim olacaktır !
Komprador patron ağa devletini yıkacağız! 
Halk iktidarını kuracağız !

28/10/1980

PARTİMİZDEN HABERLER
İSTANBUL

İstanbul’da Kartal semtinin Esentepe ma
hallesinde iki tane muhbirci ajan kurşunla
narak cezalandırılmış tır»

Bunlardan bir tanesi devrimcilerin, yurt
severlerin evlerini, isimlerini tespit ede
rek polislere bildiren ve bilgi veren bir 
çok devri moİBjn yakalanması nda aktif rol a- 
lan bakkaltlhami'dir»Bu halk düşmem m n esas 
cezası ölümdü» Fakat kafam ndan yediği iki 
kurşunla tesadüf eseri ölmemiş ancak ağır 
bir şekilde yaralanmıştır» ölmemosinin di
ğer bir nedeni ise kucağında bir çocuğun ol
masıdır» Çocuğa, bir şey olmanın diye sadece 
iki kurşun sıkılmıştır»

Diğer bir halk düşmanı da yine bu aemtde 
berberlik yapan faşistlerle sıkı işbirli - 
ğinde bulunan devrimcilerin isimlerini ve 
evlerini tespit ederek faşistlere bilgi ve
ren; hatta bu semt de asılan afişleri, yazıla
rı gündüz gözüyle silip devrimcilere adice 
küfür eden aynı zamanda polislerle işbirli
ğinde bulunan Mustafa isimli bir berberdir» 
Bu halk düşmanının ihtar olarak dövülüp kur - 
şun!anma karan alınmaştır» Bu karar uygulan 
mıştır»

Muhbircilere aman verilmeyecektir !
3www.ikk-online.net



halkı silahsızlandırma operasyonu tamamlandı

Hakim sınıfların faşist cuntamın İlk çı 
kardığı kananlardan Uri "Ateşli sil ahların"" 
teslis edilmesi ila ilgili kanon" oldu. Bana 
göre çantanı lar 15 3da 19Ö0 tarihine kadar 
silahlarını teslis edenlerin cezai takibata 
uğramayacağını ilan ettiler*

Daha sonra geniş ideolojik kampanya başla 
tıldı. Bir yandan "artık can güvenliği sağ *- 
Yanmıştır " demogojisini yapılarak; diğer 
yandan tehditler savrularak teslis etse çağ
rılan yapıldı. Tespit edilen süre içinde ye 
terli silah toplanmadığından daha sonra süre 
10 gSn daha uzatıldı.

Sonuçta hakin sınıfların boyalı basını ve 
tün yayın organları toplan 160 bin silahın 
tAalia edildiğini, övünerek açıkladılar.

Gerçekte silahlan tealin çağrısı, halkın 
si 1 ahsıelandı nisası anlamına geliyordu. Ana 
bir çok örgütsün kişi, cuntacıların faşist 
yüzünü tan olarak göremediğinden onların «i- 
lah teslis çağrısına uydu. Teslis edilen si
lahların önemli bir bölüşü kuşkusuz kandile-' 
rini faşistlerin saldırılarına karşı silahla 
koruna ihtiyacının duyan ve fakat doğrudan 
Örgütlü olmayan kişilere aittir, Faşizme kar 
şı olduğu halde silahlan faşist cuntaya tea 
lim edenler ;■ cuntanın demogojisine kanmışlar 
dır.

Biz komünistler ve halkımızın şu veya ir ‘ 
devrimci teşkilatı içinde örgütlü olan kesiş 
leri silahlarımızı faşist cuntaya tealim et- 
■edik. Çünkü biz komünistler ve ha Hrun Kin 
örgütlü olan kesimi İktidarı n namlunun ucun
da olduğunu ve faşistlerin dj şi nn tırnağı na 
kadar silahlı olduğunu biliyoruz.

Cuntacıların silahsızlandı rma operasyonu 
kıssan başarılı olmuş ve onların desogojile- 
rinin balkın örgütsüz kesimi içinde hala ö - 
nemli Ölçüde taraftar bulduğunu göstermiştir

Ama cuntacılar sevinmesinler 4
Sil ahları sı a susmayacaktır J

★ ★★★★

Devrimcilere idam cezası kesen elleri kıracağız 1

Baştarafı l.aayfada

BİZ • '
" KADILAR MÜFTÜLER FETVA YAZARSA 
İŞTE KEMEND İŞTE BOYNUM ASARSA 
İŞTE KILIÇ İŞTE KELLEM KESERSE 
DÖNEN DÖKSÜN BSI DÖNMEZE» YOLUMDAN" 

DİYEN BİR GELENEĞİN SÜRDÜRÜCÜLEBÎltZ? 
İDAM SEHPALARI HAİZ DEMOKRASİSİ VE BAĞIM 
SİZLİK MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKTİR?

Halkımı. hakim sınıfların ipe gönderdiği 
Deniz’i, Yusuf ’u.Hüseyin*i unutmadı. Onları 
yüreğine gömdü. Onların katillerini de unut iş 
madı. Hesap sormak için onları da bilincine 
kazıdı. Halkımz Necdetleri. Serdarları da u 
nutmayacaktır •

TKP/ML a»derl 1ğİBd> verilecek halk savaşı 
ile hakim mm flama faşist düzeni yıkıla - 
aak; bugün devrimcilere idam cezam kesen el 
ler bir bir kırılacaktır.

Tüm faşist cinayetlerin hesabını bir bir 
soracağız 1

★ ★★★★www.ikk-online.net
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