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«Kimsenin Yaptığı
Yanına Kâr Kalmayacak*

Hakim amıflann boyalı bası B1, faşist 
cuntanın şeflerinden Orgeneral Saltık’ın ya
bancı basın mensuplan ile 29 Ekinde yaptığı 
basın toplantıwını bu başlıkla yansıttılar*

Faşist cuntanın şeflerinden Saltık yaptı
ğı açıklamada "terörizme karşı mücadele" a- 
dını verdikleri halka saldı rinan dökümünü 
yaptı* Bu dökümde hakim sınıfların bütün"sağ" 
ve "sol" teröre karşıyım "palavralarının ger
çek yüzü ortaya çıktı* Saltık gözaltına alı
nan ve tutuklanan her altı kişiden beşinin 
"sol" kesine dahil olduğunu açıkladı* Hakim 
«mı fi ar, güneşi balçıkla sıvayamıyorlar.Sal 
di rı mn "sol" kesim dedikleri halkın devrim
ci örgütlerine yöneldiğini açıklamak zorunda 
kalıyorlar*

Hakim sınıflar devrimci örgütlere, önce - 
İlkle de komünistlere angınca saldırıyorlar*

Hakim sınıflar partimiz taraftarlarına 
karşı bir kitlesel dava açma hazırlığı için
deler* Şimdiye kadar açtıkları davalarda,par 
timizle şu veya bu şekilde ilişkisi olduğunu 

iddia ettikleri devrimcilere ve komünistlere 
karşı 10 dan fazla idam cezası talep ettiler. 
Daha onlarca idam cezası talep edecekler*Par 
timiz taraftarları poliste ve zindanlarda en 
ağır işkencelere maruz kalıyorlar* Ama onlar 
Parti mi Mn kurucusu ve önderi İbrahim Kaypak 
kaya yoldaş gibi "ser verip sır vermiyorlar" 
Hakim sınıfların biz komünistlere özellikle 
saldırması bizi şaşırtmıyor* Çünkü hakim sı
nıfların faşist düzeni bizim can düşmanı mı z- 
dır* Biz komünistler bu düzeni yıkmak için 
can feda bir mücadeleye atıldık* Onların biz 
komünistlere saldı marn, bize duydukları nef 
retim, bizden korkularının ürünüdür* Ama kor 
ku ve saldırıları hakim sınıfların faşist du 
zenini er geç başlarına yı kmamı m engelleye
meyecektir*

Hakim sınıflar yalnızca komünistlere de - 
ğil; tüm devrimci ve ilericilere saldırıyor* 
Partimiz taraftarları yanı uda Narksist-Lenin 
İst Silahlı Propaganda Birliği (KUPB), Dev- 
Yol, Dev-Sol gibi devrimci örgütlere karşiâ^ı 
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da kitlesel davalar açmaya hazır lanıyorlar* 
Şimdiye kadar biri Kurtuluş, diğeri THKP/C 
Acilciler örgütüne dahil olduğunu söyledikle 
ri iki devrimciyi idam ettiler* Zeki Yumurta 
cı, Mete Solatılgan gibi usun süredir aradık 
lan devrimcileri kurşuna dizdiler. H*r gün 
bir çok devrimci kurşuna diziliyor. Poliste, 
r,1 ndanl arda işkanaa hüküm sürüyor* KÜrdistan 
bölgesi Cumhuriyet tarihinin en yoğun zulüm 
dönemlerinden birini yaşıyor*

Bütün bunlar neden? Bütün bunların bir 
tek sebebi var* Hakim sınıflar halka ve özel 
likle de halkın en ileri kesimlerini içinde" 
hanrdiran devrimci örgütleri saldırarak hal 
km örgütlenmesini durdurmak, mücadelesini 
bastırmak istiyor* Onlar böylece halkı huşur 
ve sukün içinde soymaya devam etsek istiyor* 
Ssperyalizmin çıkarları, ülkesinde sınıf mü
cadelesinin bastırılması nı gerektiriyor.fia- 
peryalismin Ülkemizdeki uşaklarının çıkarla
rı, sınıf mücadelesinin, sömürüye VS baskıya 
karşı mücadelenin, devrim mücadelesinin bas
tırılmasını; 12 Ityiül öncesinde ülkemizin 
dörtbir yanında yanan devrim ateşinin söndü
rülmesini gerektiriyor* Bu devrim ateşini 
söndürmek için hakim sınıfların elindeki e- 
sas araç, faşist terörü en uç noktasına ka - 
dar yoğunlaştırmaktır* Onlar bunu yapıyorlar, 
fişekçilerin dövüşerek, kan dökerek hakim sı
nıflardan söke söke aldığı tüm haklar adım a 
dım geri alınmak isteniyor* Hakim sınıfların 
faşist cuntası, hakim sınıfların içinde de - 
otokrasi kırıntısı bulunan bütün yasalarını 
başta Anayasa olmak üzere işlerlikten kaldır 
dı ve değiştirdi*

Hakim sınıfların 12 fylül operasyonu, ge
rek emperyalizm, gerekse onların uşakları a- 
çıaından şimdilik başarılı olmuş görünüyor. 
Onlar 12 öjrlül öncesinde yükselen ve yer yer 
hakim sınıfların silahlı güçlerine karşı kit 
lesel silahlı çatışmaya dönüşen, kitle efrlem 
lerini şimdilik durdurmayı başardılar«Bunda açık faşist terörün yanında hakim sınıfların 
"sağ" ve "sol” teröre karşıyız” domogojisi 
de belli bir rol oynadı* Faşistlerin terörün 
den bıkan ve yılan halkın örgütsüz kesimi de 
mogoji karşısında pasif bir tavır içine girdi» 
Diğer yandan revizyon! zmin ve refonaizmin i 
lerici kitleler;özellikle işçi sınıfı için
deki önemli ideolojik ve örgütsel etkisi de 
12 ^ylül öncesinde özellikle büyük şehirler
de gelişen kitlesel eylemlerin geri çekilme
sinde önemli bir rol oynadı* Legalinsin bata 
ğına batan, işçi sınıfını kolay başarı hayal 
leri ile uyutan, "Genel Grev" çığ! iki an atan 
ama hiçbir ciddi hazırlık yapmayan revizyo - 
nist ve reformist sendika ağaları, hakim sı
nıfların yoğun saldırısı karşı sında ne yapa
caklarını şaşırdılar* işçi sınıfının Önderle 
ri olduğunu iddia eden bu sahtekarı an n maa- 
kesi düştü* Bunlar birer birer giderek fa
şist cuntaya teslim oldular*

12 fylül darbesi emekçi halkı bir kez da 
ha yeterince örgütlenmemiş, yeterince si 1âh" 

lanmamış hazırlıksız bir durumda yakaladı.Bu 
12 tylül darbesinin hakim sınıflar açı sı ndan 
kısa süreli başarısını beraberinde getirdi*

12 ^ylül darbesi ülkemizde "demokrasinin" 
hakin sınıfların faşist düzeninin yüzünü giz 
leyen bir maske olduğunu ; onlann düzenleri 
tehdit edildiğinde bu maskeyi kaldırıp atmak 
tan çekinmediğini gösterdi*

12 ^ylül darbesi bir kez daha gösterdi ki; 
emekçilerin kurtuluşu için bir tek yol var - 
dır* Demokratik Halk Devrimi 2

12 Şjrlül darbesi bir kez daha gösterdi ki; 
Demokratik Halk Devrisini başarmak için bir 
tek yol vardır* örgütlenmek, silahlanmak!

12 Şylül darbesi, Demokratik Halk Devrimi 
ni başarmak için oportünizmin ve revizyonist 
sin her türünün halk içindeki etkisinin kı - 
ninesi gerektiğini gösterdi.

Biz komünistler 12 ^ylül darbesinden çı - 
kardığımız derslerle, hakim sınıflara karşı 
halkın mücadelesini örgütlemeye, yol göster
meye devam ediyoruz, edeceğiz*

Hakim sınıfların 12 IJyliil sonrasında el
de ettikleri"başanlar"geçiçi başarılardır* 
Kitle hareketlerinin geri çekilmesi geçici - 
dir* Çünkü hakim sınıfların içinde bulunduk
ları ekonomik krizi atlatmaları imkansızdır* 
Bu kriz emperyalizme bağımlı yapının tabii 
sonucudur* Hakim sınıfları içinde bulundukla 
n ekonomik krizin yükünü işçi sınıfının ve 
tüm emekçilerin sırtına yıkmak zorundadır* 
Zam üstüne zam; grevlerin yasaklanması; kı - 
dem tazminatının pratikte kaldırılması; üc - 
ret dondurulması* İşte 12 Eylülün emekçilere 
getirdiği budur 2 Bu durumda her gün daha 
yoksullaşan emekçilerin "sağ" ve "sol" terör 
demogojisi ile uyutulması fazla uzun sürmeye 
çektir* Bugün geri çekilen kitle eylemleri , 
demogojinin etkisi azaldıkça; 12 BJylül cunta 
sının emperyalizm uşağı yüzü, halk düşmanı 
yüzü açığa çıktıkça yeniden yükselme yolunu.- 
tutacaktır.

Görev faşist cuntaya karşı halk yığınla
rının direnişini örgütleme; örgütlenme,silah 
lanmadır. Görev ülkemizde halk savaşını ha " 
zırlama görevidir* Biz bu görevlere seve se
ve dört elle sarıldık*

İşçiler, köylüler, tüm milliyetlerden 
emekçi halkım z* * *

Hakim sınıflar bugün topların gölgesinde, 
darağaçlannın gölgesinde bizleri tehdit e- 
derek "Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaya - 
cak" diyorlar* Biz de hakim «inı fl «r» t onla 
ran uşaklarına sesleniyoruz : "Kimsenin yap^ 
tığını yanına bırakmayacağız” Demokratik 
Halk Devrimi ile komprador patronların top
rak ağalarının faşist düzenini yerle bir ede 
ceğiz! —

Bugün darağaçlannın gölgesinde tehdit sa 
vuranlardan, paşalardan, beylerden bir bir " 
hesap soracağız 2
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İŞKENCELER BİZİ YILDIRMAZ!

DİRENİŞ...
Faşist cuntacılar bütün çabalarına raf

san direnişi bütünü ile dur duramamak tadır. 
Kitle eylemlerinde önemli bir geri çekilse 
olmasına rağmen, Örgütlü devrimciler hakin 
sınıfların saldırılarına karşı silahla ken - 
dilerini korunaktadırlar» Hakin sınıfların 
basın ve yayın organları direniş eylemlerini 
genel olarak suskunlukla geçiştirmekte,buna 
rağmen yer yer haber verkek zorunda kalmakta 
dırlar* Mesela onlar, Kasım ayı başında îs - 
tanbul’da Asayiş şubesi ekiplerinde görevli 
Servet (kdemir adlı polisin devrimciler tarjı 
tından cezalandı rı Idığını gisleyenenişler - 
dir. Aynı şekilde Tunceli'nin Nazmiye ilçe - 
sinde Kasın ayı başında üç devrimciyi Tunce
li’ye götüren bir jandarma ekibinin de saldı 
nya uğradığını, Dere nahiyesi yakınında çı
kan çatışmada bir teğmen ve iki jandarmanın 
öldürüldüğünü gizieyenenişlerdir*

lurtdışında da direniş faşist cuntanın çe 
9itli eylemlerle teşhiri şeklinde gelişmekte 
dir. Ekim ayı sonunda Almanya’nın beş şehrin 
de; Kasım ayı başında Avusturya’da Viyana* da 
yapılan açlık grevleri ve yürüyüşlerle fa
şist cunta ve emperyalistlerin faşist cunta
ya desteği teşhir edilmiştir.

Faşist cunta eline geçirdiği devrimcilere 
»kıl almaz maddi ve manevi işkenceler uygulu 
yor» Faşist cuntanın devrimcilerin hakim ol
duğu mahallelerden topladığı gençler önce 
toplu halde dayaktan geçiriliyorlar» Gözal - 
tında sorgulama sırasında tek tek işkence 
başlıyor» Sıkıyönetim önce JO güne, daha son 
ra 90 güne çıkardığı gözaltında tutma süresi 
ni eline geçirdiği devrimci gençleri işkence 
ile yıkmak, yıldırmak için kullanıyor* Hakim 
sınıfların eline sadece genç oldukları için 
geçen bir sürü kişiye, işkenceyle yapmadıkİ£ 
n eylemler kabul ettiriliyor»

Faşist hakin sınıflar şimdi ideolojik sal 
dirinin bir parçası olarak hapishanelerde 
devrimcilerle faşistlerin barıştığını, bunla 
nn kovuşlarının birleştirildiğini yazıyor. 
Güya sarılıp öpüşen devrimci ve faşistlerin 
boy boy resimleri yayınlanıyor»

Bu resimler, yoğun işkence altında çekik
len resimlerdir» Devrimciler ve faşistler V- 
can düşmanıdırlar. Bunların bir arada yaşama 
sı, ancak yoğun faşist terörle, en ufak bir 
direnişin anında ezilmesi ile mümkündür. Mi 
tekim öyle olmaktadır» Hakim sınıfların sümü
ğü ve kurşun zoru ile "barıştırma" siyaseti
ne karşı sn küçük bir direniş gösterenier,ön 
oe tün mahkumların gözü önünde döviilmekte;da: 
ha sonra işkenceye çekilmektedir»

Hakin sınıflar bu siyasetle, devrimci nah 
kuşlara istiklal marşı söyletmeyi bile büyük 
başarı olarak kutlamaktadır.

özellikle İstanbul Davutpaşa ve Selimiye 
Ankara Mamak zindanları işkencenin en yoğun 
olduğu yerler durumundadır. İstanbul Davut
paşa’ da faşistlerle "barişmayı" reddeden iki 
devrimci hunharca katledilmiştir» Hakim sı - 
nıflann boyalı basını "hapislerde barış" re 
simlerini boy boy basarken, cinayetleri gör" 
1 erden gizlemekte; "barış"ın süngü ile, iş- 
kence ile, kurşunla sağlandığını anlatmanak- 
tadır»

Hakim sınıfların işkence ile, cinayetle 
sağladığı "barış" hakim sınıfların gücünün 
değil; güçsüzlüğünün ifadesidir» Hakim sınıf 
lar bu davranışları ile tüm halkın nefretini 
derinleştirmekten başka bir şey yapmamakta - 
dırlar.

Halkın intikamı korkunç olacak |.
Tüm cinayetlerin, işkencelerin hesabı so

rulacaktır I

Baştarafı 3»sayfada
halk* yönelen silahları gerçek düşmana amper 
yelimin uşağı hakim sınıflara yöneltmek gö
revimizdir»

Bu görevi mutlaka yerine getireceğim* Ha*? 
kim sınıfların faşist ordusunu parçalayıp, 
yıkacağız l

Demokratik Halk Devrimi ile NATO*y* bağım 
lılık zincirini de parçalayacağız i
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12 eylül darbesi ve nato
12 Eritil darbesinin hemen < 

ertesinde emperyalist ülkels 
rin bası m ndan*SULTO çevreleri 
nin 12 Eritil darbesini "me - 
vinçle" karşıladıklar; belirti 
liyordu.

Nasıl "sevinçle" karşıla- 
■asinler ki; başını Amerikan 
emperyalizminin çektiği NATO 
askeri paktı için Türkiyefö - 
zollikle İran’ın Amerikan em
peryalizmi için geçici olarak 
vnybed1 1 merinden sonra Ortada 
ğu'daki en Unsal! dayanak,Or
tadoğu halklarına karşı en &• 
nemli saldın üssü haline gel 
di 0 kadar ki; Amerikan emper 
yal; etleri onların uşakla
rı Türkiye İsrail Saudi Ara -
bistan ve Mısır gibi
şu an Ortadoğu’da Amerikan emperyalizminin
hakla durunda olduğu ülkeleri, özel bir aske 
ri pakt içinde birleştirme konusunda plan
lar kurnaya başladılar.

Nasıl "sevinçle" karşılamasınlar ki; 12 
Eylül darbecilerinin ilk açıklamaları NATO* 
ya bağlılık yenini idi.

Nasıl "sevinmesinler" ki; 12 fyliil darbe
sini planlayanlan bizzat NATO’nun üst seviye 
deki yöneticileriydi. Türkiye’de 12 Eylül 
darbesi olurken, aynı anda bir NATO askeri 
manevrası da sürmekte idi. 12 Eylül darbesi
ni gerçekleştiren Türk paşalar, bizzat göbek 
ten NATO’ya bağlı idiler; NATO generalleri i 
diler.

Sevinmelerinin sebebieri; NATO’nun ve And 
rikan emperyalizminin 12 Eylül darbesini tez 
gaklamalarının sebebleri daha sonra açıkça” 

( ortaya çıktı. 12 Eylül darbesinin esas ola - 
rak Türkiye’deki rejini sağlamlaştırmak ama* 
çına yönelik olduğu ortadadır. Ama darbenin 
12 Eylülde olmasının çok önemli dış sebeble
ri de vardır. Bunlar Ortadoğu’daki gelişme - 
lerle doğrudan bağıntılıdır.

Türkiye'de 12 Eylül darbesi gerçekleştik- 
ten kısa süre sonra bölgede Îran-Irak savaşı 
çıktı. Bu bölgenin zaten karışık olan durumu 
nun büNbütün karıştırdı. Îran-Irak savaşı mn 
çıkacağı batılı emperyalistler, bu arada 
NATO tarafından biliniyordu» îran bu konuda 
yaptığı açıklamada, belgelere dayanarak, ay
larca önce Irak temsilcileri ile Şah dönemi
nin son başbakanı Bahtiyar arasında Paris'te 
görüşmeler yapıldığını ve detaylı savaş plan 
ları hazırlandığını ortaya koydular. îran - 
Irak savaşı batılı emperyalistler için Orta
doğu'da yeni bir "güvensizlik" kaynağı idi. 
Bu bilgiye sahip batılı emperyalistler için 
Türkiye’de "sağlam bir yönetim"in varlığının 
hayati önemi ortadadır.

Kendi dışında MSP, MHP nin desteğine muh

NATO ASKERİ MANEVRASI
taç har an düşme tehlikesi içinde bulunan 
bir Demirci hükümetinin bu sağlamlığa sahip 
olmadığı da ortadadır. îşte 12 Eylül darbesi 
nin önemli dış seboblerinden biri budur.

NATO güneydoğu kanadında Yunanistan bilin 
diği gibi, 1974 de faşist Türk ordusunun Kıb 
rıs’a çıkarma yapması ve NATO nun buna doğ
rudan müdahale etmemesi üzerine NATO nun as* 
keri kanadından çıkmıştı. Amerikan emperya
listleri , Yunanistan’ın yeniden NATO askeri 
kanadına dönmesi için yoğun çaba harcıyorlar 
di. Bu çabalar 19Ö0 Eylülünde meyve vermiş, 
Yunanistan NATO’nun askeri kanadına dönmeyi 
kabul etmişti. Ancak NATO’nun askeri kanadı
na dönebilmesi için Türkiye’nin de onayı ge
rekiyordu. Böyle önemli bir konuda, hele he
le hakim sınıfların halkı kandırmak için "Yu 
nan düşmanlığı" körükledikleri bir ortamda 
MSP,MHP destekli ve dış işleri bakanı düşü - 
rülmüş bir Demirci hükümetinin olumlu karar 
alması imkansızdı.. Halbuki NATO’ya Yunanis
tan’ın resmen dönmemesi öncelikle Amerikan 
emperyalistleri açısından çok önemli idi. Î£ 
te 12 Eylül darbesi bu problemi de çözdü. Yu 
nanistan, Türkiye'nin hakim sınıfların bugün 
kü faşist cuntasının da onayını alınarak 
NATO’nun askeri kanadına döndü.

Görüldüğü gibi, 12 Eylül askeri faşist 
darbesi, Amerikan emperyalizminin, tüm batı
lı emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden 
bir darbedir.

ülkemizin askeri yönden emperyalizme ba - 
ğıml ılığının on açık belgesi olan NATO üyeli 
ği; yarım milyon, genç emekçinin, emperyaliz
mim çıkarları doğrultusunda Türkiye ve bütün 
Ortadoğu halklarına karşı silah altın* alın
ması »kullanılması demektir.

Faşist Türk ordusu; Türkiye halkınım,Mz- 
zat bu ordu içindeki emekçilerin en angın 
düşmanı di r. Bu orduyu parçalamak ve yıkmak•,

Devamı ^.sayfada
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