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Bütün dünyada her yılın 1 Mayısında 
yüz milyonlarca işçi ve ezilen halklar 
azim ve kararlıkla ayağa kalkmakta, 
meydanları tıklım, tıklım doldurmakta
dırlar. Nasırlı eller ayağa kalkarak, 
zulme, zorbalığa ve sömürüye karşı 
slogan haykırışları kulakları çınlatır. 
Yükselen bu coşkulu sesle emperyaliz
me, sosyal-emperyalizme ve dünya geri
ciliğine karşı mücadelenin şevki tadılır. 
Dünya işçi sınıfının ve erilen halkların 
birliği yükselir, dayanışması artar, müca
delesi etrafa kızıl ateşler saçar. Yük
selen kızıl ateşler emperyalistleri, sosyal- 
emperyalistleri, dünya gericiliğim tir tir 
titretir. Beylerin, paşaların, sultanların 
rahatını bozar, yıkılış ve yokoluş kor
kularını hafızalarında canlandırır. Dün
yada olduğu gibi ülkemizde de işçi 
sınıfının 1 Mayıs bayramı her yıl en zor 
şart ve koşullarda, çeşitli şekillerde 
anılagelmiştir. Türkiye işçi sınıfı ve çe- 

bütün varlığı ile kollarını dünya işçi 
sınıfına ve ezilen halklarına uzatarak bü-
tünleşmeyi, dayanışmayı dile getirir.

1 Mayıs 1982 dünya işçi sınıfının bay
ramını kutladığımız bugün, dünyada du
rumu ve gelişmeleri kısaca açıklayalım:

Bugün dünyada 3. dünya savaşı hazır 
lıkları bütün vahşiliğiyle sürmektedir. 
Başta ABD ve Rusya olmak üzere bütün 
emperyalistler modern nükleer silah 
teçhizatıyla donanmaktadırlar, iki pak
ta bölünen emperyalist blokların başla
rında (NATO'nun) ABD, (Warşova'nın) 
Rusya bulunmaktadır, iki büyük emper
yalist devlet akıla gelmedik şantaj 
ve komplolar düzenlemektedirler. Asya,
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Ülkemizin bağımsızlığa kavuşarak em
peryalist talancıların kovulması, faşist 
diktatörlüğün yıkılarak Halk İktidarının 
kurulması yolunda mücadele özellikle 
onyıllardan bu yanadevam ediyor. Çe
şitti şekilleriyle yürütülen bu kavgada 
binlerce devrimci, demokrat, ilerici ve 
komünist canlarını verdiler Şehit düş
tüler, hunharca resmi, sivil faşist güçler 
ce' katledildiler, kurşuna dizildiler, idam 
sehpalarına çekildiler, işkence çarkları 
arasında, zindanlarda ya öldürüldüler ve
ya kurşuna dizildiler. Bağımsızlık ve Öz
gürlük için canlarını severek hiçe sayan 
bu şıra neferlerini anmak, mücadelelerini 
yaşatmak ve sahip çıkmak her komünis
tin, ^yurtseverin, devrimcinin baş ve te
mel görevidir. Devrim şehitlerinin gös
terdikleri boyun eğmez, militan devrim
ci mücadeleleri bizlere kavgamızda onur 
simgesi olmalıdır.

Ondan dolayıdırki, Partimiz Mayıs a- 
yıriı. Devrim Şehitleri ayı olarak tesbit 
etmiştir. Her mayıs ayında Türkiye dev
rimi,yolunda şehit düşenleri anmayı ko
münist bir ilke ve prensibi saymıştır. Bu
ğun “Demokratik Halk İktidarı kavga
mızda ‘dost güçlerle düşman güçleri ay
rıştırmanın, müttefik olupda devrimden 
yara'fr”olan herkes bu asama boyunca 
dostumuzdur. Anti-emperyalist, anti-fa- 
şisf, ariti feodal güçler ideolojileri yanlış 
ve sapma da olsa halk saflarında örgüt, 
grup ve partiler olarak tesbit edilmekte- 
dir:'lVe devrim mücadelesinde birleşebi- 
le'c'ek ‘aynı cephe içinde omuz omuza 
savaşabilecek güçler olarak görmekteyiz. 
Bu nedenle dost ve halk saflarında gör
düğümüz her güce, gruba ve kişiye sahip 
çıkıyoruz. Onların,haklı ve doğru yanla
rını geliştirmeye,' olumlu adımlar, ileri 
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Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 
yöresel ve bölgesel savaşlar çıkarmakta 
veya çıkarmaya çalışarak denetimi kur
mayı hedefliyorlar. Kendi denetimleri 
altında tuttukları alanlara nükleer baş
lıklı silah yığınağı günden güne artmak 
tadır. Dünyayı savaşa sürükleyerek yeni 
3. paylaşım savaşını arzu ediyorlar. Sa
vaş manevralarının yapılmadığı gün yok 
tur. Başlarında ABD ve Rusya nın bu
lunduğu emperyalist ve sosyal-emperya- 
list kamp arasındaki ateş hattı giderek 
yaklaşmakta, savaş kıvılcımları artmak
tadır.

Bügünkü somut şartlarda tam anla
mıyla (ekonomik, politik, askeri) savaş 
hazırlığı sürdüren ve birbırteriyle kıyası
ya yanşan emperyalist güçler içinde, 
hazırlığın başını çekenler ABD ve Rus
ya’dır. Diğer emperyalist devletlerde ni
teliği gereği çıkabil ecek savaşa hazır
lıklı olmaya çalışmaktadırlar. Fakat 
bu emperyalist ülkeler gerekli savaş (e- 
konomik, politik ve askeri) hazırlıkları 
tamamlayamadıklanndah ve diğer iki 
emperyalist devletten zayıf oldukların- 
dan, görünürde "savaşa karşı oldukları
nı" söylemekte, "savaşa karşı mücade- 
te"meleği kesilmektedirler.

Aslında bu emperyalist devletlerin 
genel karekteri soyguncu ve savaş kış
kırtıcısıdır. Kendilerinde güven ve ka
zınma yeteneği gördüklerimle savâşa ka
tılmaları kaçınılmaz bir yaşadır. Bunun 
nedeni nüfuz alanlarını ele geçirme arzu
sudur. Emperyalizmin olgusunun orta
ya çıkmasından bu yana, emperyalist
ler arasındaki İlişkilerde dalaşma ve ça
tışmalar esastır. O günden bu yana sü
rekli rekabet, hakim olma mücadelesi 
ve savaşlar süregelmiştir.

Bugün bazı emperyalist devletlerin 
savaşa karşı oldukları izleniminin e- 
sas özü, ellerinde varolan pazar ve top
rakların korunması isteği, kaybedilme
sini önlemektir.

Cani emperyalistler kâr etme hırsıy
la yüz milyonlarca ezilen halkların ca
nıyla oynamaktadırlar. Bu oyunun ba
şında ABD ve Rusya bulunuyör.

Eski durumuna nazaran ABD (ve 
onun denetimindeki NATO bloğu) a- 
rasındaki anlaşmazlıklar ve rekabetler de 
artmaktadır, özellikle AET'li emperya
listler bir yandan ABD ije aynı kampta 
yer almakta, diğer yandan ite ABD'nin 
politikasına karşı çıkmakta ve rekabet 
dalaşmasını hızlandırmaktadırlar. Dünya 
halklarına kan kusturan ABD buğun ezi
len dünya halklarınca zalimliği en çok 
teşhir olmuş emperyalist demektir. 
Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları
nın ulusal ve sosyal kurtuluş mücadele
lerinin bugün esası ABD'ne yönelmek
te, başarılar sağlamakta, ABD'nİ gerilet
mektedir. ABD ise ulusal ve sosyal kur
tuluş hareketlerini bastırmak amacıyla 
ya fiili saldırıya geçmekte, ya dq uşak
larına uzmanlar ve silah göndererek bu 
hareketleri bastırmak İstemektedir. Ama 
çabaları hemen hemen böşuna çıkarak, 
buralarda yenilgiler almakta, halkların 
gözünde teşhir olmaktadır. Hem kendi 
bloğu içindeki anlaşmazlık ve bunalım, 
hem halkların ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadeleleri, hem de ABD'deki işsiz
lik, ekonomik bunalım, bugün ABD em
peryalistlerini geriletmekte daha da bu
nalıma itmektedir.

Sosyalist maskeli, Rus Sosyal emper
yalistleri ise, ABD'ne nazaran daha az 
teşhir olmuştur. Bunun nedini; SB’nin 
uzun dönem sosyalist oluşu, ezilen halk
ların ve ulusal kurtuluş hareketlerinin 
emperyalizme karşı verdiği mücadelesi
nin etkisidir.

Yani önceleri kazandığı prestijden 

yararlanmaktadır. 2- Hala sosyalist mas
kesini gizleyerek yüzünü gizlemekte olu
şu, 3- Bugün ABD ve diğer emperyalist
lere karşı yürütülen ulusal kurtuluş hare
ketlerini destekliyor gibi görünerek, on
ların güvenini tam olmasa da elde tutma
sı ve kısa sürede buradan da uşakları 
vasıtasıyla hakimiyet sağlamasıdır.
Bunların yanında bir çok nesnelerde var
dır. Yani Rus sosyal-emperyalistleri dün
ya halkları gözünde bugün ABD kadar 
teşhir olmadığından avantajlıdır. Bugün 
Rusya'da da ekonomik ve siyasi bunalım 
vardır. Fakat bu dışa ABD'nin yansıttığı 
kadar yansıtıp kendisini teşhir etmiyor. 
Askeri alanlarda daha üstün teknik ve 
teçhizata sahiptir. Ama Rusya da da 
bunalım giderek üst boyutlara ulaşmak
ta, başını çektiği paktta bunalımlar ve 
patlamalar ortaya çıkmaktadır. Buna ör
nekler verilecek olursa; Polonya, Afga
nistan, Macaristan, Vietnam ve Küba aa 
patlamalar ve ekonomik, siyasi bunalım
lar doruk noktalara varmaktadırlar. Yi
ne Rusya başta olmak kaydıyta, diğer 
sosyalist maskeli emperyalist-kapitaiist 
devletler, Avrupa'dan, ABD'den vb. ül
kelerden krediler, mamul maddeler al
maktadırlar. Onlar böylece içine düştük
leri bunalımı düşürmeyi tasarlıyorlar.

Açıkladıklarımızdan ortaya çıkan du
rum, Rus sosyal emperyalistlerini daha 
avantajlı kılıyor. Bu da hala sosyalizm 
maskesini takarak, halkları pençeleri al
tına alan sosyal-emperyalistlerin etkinli
ğini kırmada bizlere önemli görevler 
yıkıyor.

3. Dünya savaşı şartlan yükselmekle 
birlikte, dünya bugün iki karşıt güce, ge
riye dönüşü olmamak üzere ikiye bölün
müştür. Bir ucunda dünya proletaryası 
ve ezilen halklar, diğer ucunda ise, em
peryalizm, sosyal-emperyalizm ve onla
rın uşaktan kukla yönetimleri. Bu iki 
karşıt güç arasındaki sınıf mücadelesi 
tüm şiddetiyle sürmektedir.

Proletaryanın anavatanı sosyalist ülke
lerde geriye dönüşün zaferini tadan em
peryalistler, sosyalist ülkeleri ablukaları 
altına alarak, içindeki ajanları vasıta
sıyla fethetmişlerdir. Böylece kapitaliz
mi yeniden restore ederek hakimiyet 
sağlamışlardır. Sosyalizmin zafer kazan
dığı bütün ülkelerde bugün sosyal-em- 
peryalistler, modern revizyonist troç- 
kistler yönetimi gaspetmişlerdir.

Bu ülkelerde proletarya ve onun bi
limsel savunucuları M-L'ler, emperya
lizm ve içteki ajanlarınca ağır yenilgiye 
uğratılmıştır. Proletarya aldığı ağır ye
nilgi sonucu öz anavatanım tümden 
kaybetmiş, ve geçici vatansız kalmış tu. 
Alman ağır yenilgiler çok derin yaralar 
açmıştır. Bu yaraları sarmak zorlu müca
deleler sonucunda mutlaka başarılacak
tı. Dünya ] proletaryası ve ezilen halk
tan sosyalist ülkelerde geriye dönüşün 
ana temelini, M-L'in bilimi doğrultu
sunda daha titiz olarak inceleyip, kavra
mak göreviyle karşı karşıyalar.

Bugün dünyada, devrim akımı esas 
olma özelliğini korumaktadır. Devrim 
akımının yükselmesiyle birlikte, savaş a- 
kımı da peyder pey gün geçtikçe yüksel
mektedir. Ulusal ve sosyal kurtuluş mü
cadeleleri yeni yeni boyutlar kazanarak 
ilerleme göstermesine karşın, bu hare
ketlerin bugün (önemli bölümünün) ba
şını ya orta yolcu troçkist güçler, ya da 
modem revizyonist güçler, ya da milli
yetçiler çekmektedir. Ortaya çıkan bu 
olumsuz durum M-L'ler için bir dez
avantaj oluşturmaktadır. M-L’ler önemli 
görevleri yüklenerek önderliği ele geçir
meyi hedeflemektedir.

Emperyalistlerin ve sosyal-emperya
listlerin köleleştirme saldırıları devam e
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derken Asya nın, Afrika'nın, Latin Ame
rika'nın ekilen halkları yiğitçe diren
mekte, kukla yönetimlere kök söktür
mek tedirler. Ulusal ve sosyal kurtuluş», 
mücadeleleri yükselerek, yeni deniokr£ 
yolunda ilerliyorlar. İlerleyen ve her gu». 
yeni bif sömürge, ve yhn-sömürgfe ülkede 
patlayan direniş mücadeleleri pmperya-, 
üstlere ve sosyal-emperyalistlere darbe
ler vurmaktadırlar.

Kamboçya'da, Angola'da, El Salva
dor'da, Guçtamala'da, Filipinier’de, En- 
denozya da, ispanya da, Şili’de, Tay
land da, Çin'de, Afganistan da, İran'da, 
Eritre’de, Hindistan da ve tüm sömürge 
ve yarı-sömürge,. yarı-feodal ezilen ülke 
halkları emperyalizme, şösyal-emperya
lizme ve dünya gericiliğine khrşı müca
dele ediyor ve savaşıyorlar. Emperyalist 
ülkelerin proleterleri ve halktan ,da kendi 
efendileri olah mali sermayeyi yıkpıak i- 
çin mücadeleyi gün be gün daha yüksel
tiyorlar. Emperyalistler ve sosyal emper
yalistler içirte'.düştükjeri buhrandan kur- 
tulmayarak halkların mücadelesi sonuou 
yıkılıp gideceklerdir. • Dfcvrijn akımı ve 
sosyal kurtuluş mücşdele|en bugün hala 
gündemde olu|> esas etmendir.

Tüm büntann 'yanında 1 Mayısı kut
larken, dünya işÇi sınıfı ve ezilen halkta 
rı emperyalizmin ye şoşyal-emperyâliz' 
min ve dünya gericiliğimin yhğur» sal
dırılan sonucu* çok ağır, ama geçicj bir 
yenilgi aldı, tki yıldır 1 Mayıs, dünya iş
çi sınıfının bayfamıni bü yenilgi sonucu, 
sosyalist ülke ve M-L'lerin yönetimde 
bulunmadığı anlarda kutluyoruz. Şosya- 
lizıp ve proletarya partilerimin iç|enjno- 
dem revizyonistlerce, üç dünyacı karşı- 
devrimcilerçe* ve reyizyönist troçkist- 
lerce gaspedilerek kuşatıldığı bunranlı. 
ve bunhhmH bir döneıpde'kutluyoniz.

Alıpan geçici yenilgiye rağmen dünya 
işçi sınıf» ve opun öhderliğinde ezilen 
halklar devrim kavgasını sürdürerek 
sosyal ve kurtuluş savaşını veriyorlar. 
Sürdürülen sosyal ve ulusal kurtuluş* sa
vaştan giderek yükselpıekte, yeni yeni i- 
teri boyutlar kazanmaktadırlar. Em
peryalistlere, sosyal-emperyalistlere ve 
dünya gericiliğine önemli darbeler vura
rak, başarılar sağlamaktadırlar. Revizyo
nistlerin, modern revifeyohistlerin,1 re- 
vizyonist-trdçkistterin ihanetinin had 
safhaya vardığı günürpüzde, dünya pro
letaryası ve ezildn halktan yeni, yehi 
M-L partiler ve gruptpr doğurmakta, ge
liştirmektedir Ortaya çıjcan ihanet ye
nilgisini tyertataf etmek ama'cıylh dühya 
M-L parti ve grupları öheıhli adımlar at-, 
tılar. Dünyâ M-L'terin birliğjnj sağlamak 
koşıllqyla' bir, konferans düzenlediler. 
Töplantıya katılan .parti ve gruplarin. 14 
tanesi bu M-L açıklanmaya imza atarak, 
UHH'in birliği için çalışma yürüten 
bir komite, oluşturdular.. Dünya; komü
nist hateketi için atılan, bp adımlar 
tabiiki önemli ye çok, qidçli bir gelişme
dir. Bu ortaya çıkan bunalımlı dönem 
ve M-L e yönelen revjzyojıist, modem 
revizyonist ve troçkist saldırıları* geri 
püskürtmek amacıyla tarihi bir olay o- 
larak kdvrsfrnal/d ıriar.

Dünyada toplumsal durumu kısaca 
böyle özetledikten sonra, gfelelim ülke
mizdeki dutuma. .

Ülkemiz emperyalizmin yârı-sömür- 
gesi plüp ygri-feodal iktisadi bir yapıya 
sahiptir, ülkemizin iktisadi ve Sosyal ya
pısı gereği ekonomik ve siyasi, istikrar 
tam anlamıyla'sağlanamaz,. Zaman> za
man Siyasi, nispi istikrarlar çok kısa o- 
larak gözlemlenpbilinir. Ancak ekono
mik istikrar —istisnalar hariç görülürse— 
mümkün değildir. Yönetimi ellerinde tu
tan emperyalizmin kiralık uşağı komp* 
rado’- Iniyük patronlar ve büvük top
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rak ağalan, içinde bulundukları tkono 
mik ve siyasi krizin yükünü işçi sınıfı 
nın ve çeşitli milliyeklere mensup e 
inekçi halkın sırtına yıkmak istediğin
den en acısız ve acı yöntemlerle saldırıya 
geçer. Böylece kendilerini daha düze e- 
inekçileri ve işçileri ise daha yok
sulluğa iterek, inim, inim inletmeyi a- 
maçlarlar. Onlar bununla da yetinmeyip 
halkın yükselen halk demokrasisi ve ba
ğımsızlık savaşını bastırmak için ellerin
den gelen her yola baş vururlar ve de vu
racaklardır.

12 Mart askeri faşist diktatörlüğünün 
kanlı uygulamalarının ertesinde, işçi sı
nıfının ve emekçi halkın demokrasi ve 
bağımsızlık mücadelesi giderek yükseldi. 
Komprador büyük patronlar ve ağalar 
ise, günden güne daha da ekonomik bu
nalıma düştüler, içine düştüğü buna
lımdan kurtulmak amacıyla akıl almaz 
zamlar uyguladılar, develüasyonlar ya
pıldı, işçilerin ve diğer emekçi kesimin 
ücretlerini dondurma yoluna gittiler. 
Bununlada bunalımdan kurtulamayan 
hakim sınıflar, 1978'in Aralık ayında 
sıkıyönetim ilan ettiler. Daha koyu fa
şist yasalar çıkartarak uygulamaya koy
dular. işçi sınıfının grev, direniş ve ben
zeri haklarını, emekçi halkın ve genç
liğin ise dernek kurma, sendika ve sigor
ta haklarını, miting, yürüyüş, boykot 
vb. haklarını gaspetmeye giriştiler.

Onlar, çıkardıkları daha koyu faşist 
yasalarla halkın silahlı hale dönüşen 
demokrasi ve bağımsızlık kavgasını bas
tıracaklarını sandılar. Fakat umutlarının 
aksine halkın silahlı direniş ve gösterileri 
daha da yoğunluk kazanarak yasadışı 
boyutlarla genelleşmeye, yaygınlaşmaya 
başlayarak ülkenin dört bir bucağında 
kıvılcımlar alevleniyordu. İşçi sınıfının 
ve emekçi halkın yükselen devrim alev
leri komprador büyük patronları ve top
rak ağalarını alevler içinde dört bir 
yandan çevreliyordu. Yükselen devrim 
dalgası adım adım hakim sınıflan san- 
yor, ekonomik ve siyasi krizi dayanıl
maz had safhalara götürüyordu. Emper
yalistlerin ve onlann uşaklannın salta
natı artık çatırdıyordu.

Onlar, son ve tek yolları olan darbeyi 
önce planladılar. En büyük para baba
lan olan ABD'den direktifi aldıktan bir 
gün sonra ABD yanlısı darbeyi son kez 
olarak kullandılar. Böylece halkımızın 
yıllarca uzun, kanlı ve o kadarda onurlu 
mücadelesi sonucunda elde ettiği kısmi 
demokratik hakları bir çırpıda gaspetti- 
ler. Omuzu kalabalık generaller cunta
sı kan ve terör estirerek idam sehpaları 
kurdu. İşkencehanelerde yüz bine yakın 
komünisti, ilericiyi, devrimciyi işkence
ye çekti. Çoğunu sakat bıraktı. Yüze ya
kınını işkence çarkları arasında adice 
katletti. Çilekeş halka akıl almaz en a- 
mansız saldırılarda bulunarak meydan 
dayaklarına çekti. Kundaklama hareke
tini yaparak canice terörler estirdi, gi
derek de katliamları meşrulaştırdı. Hit- 
lervari yasalar çıkararak vahşiliğini is
patladı. Peş peşe temel gıda maddele
rine akıl almaz zamlar yaptı. Ağır vergi 
kanunlarıyla yaşamı çekilmez hale ge
tirdiler. Paranın değerini bir yandan peş 
peşe düşürürken, diğer yandan da sı
kı para politikası ile halkın alım gücünü 
sıfıra indirdiler.

Bugün ise terörün en vahşice sürdü- 
rücüsü askeri faşist diktayı aratmayacak 
faşist anayasayı çıkarma peşindeler. 
Faşist generaller cuntası, "ekonomik ve 
siyasi istikrarı’' sağladığı yaftasını mes
netsizce sallayarak, halkı aldatabileceği- 
ni sanmaktadırlar. Oysaki, istikrarı sağ
lamak bir yana, aksine iki yıllık eko
nomik politika krizi dahada artırmış. 

gizlenmeye çalışılan bu buhranı gözler 
önüne sermiştir. Bu buhran sonucudur- 
ki, hakim sınıf klikleri kendi aralarında 
siyasi istikrarı sağlayamamışlardır. Çe
şitli emperyalist uşakları yönetime ve 
uygulanan ekonomik iktisada karşı çık
makta, muhalefet etmektedirler. Hatta 
cunta açıkça avrupacıları tehdit ederek 
baskı ve tehdit yoluyla susturmaya 
çalışmaktadır. Böylece onlar, her kim
den çıkarsa çıksın, kendileri dışında tüm 
sözleri susturmakta, boğmaktadırlar. Bu 
nedenle tam bir "sükun ve istikrar"' i- 
çinde olduklarının imajını yaratmakta
dırlar. Cunta bu durumu hangi neden
lerle gizlemeye çalışırsa çalışsın bunu 
başaramayacaklardır.

Halkın, komprador-büyük patron ve 
ağa devletine ve onun çömezi cuntaya 
karşı mücadelesi kanla ve silah baskısı 
teröriyle bastırıldı. Böylece halk ender
siz de kalınca bir bekleyiş ve suskunluk 
içine girdi. Ama, cuntaya karşı hoşnut
suzluğu ve mücadelesi suskunluk şeklin
de devam etti. Varolan sessizlik ve bek
leyiş bugün hareketlenmeye, homurdan
maya dönüşmüş, hoşnutsuzluk giderek 
artmaktadır. Ancak bu durum henüz bir 
harekete geçici bir rol oynamamak tadır.

I Mayıs, dünya işçi sınıfının mücadele 
bayramını, Türkiye işçi sınıfı ve ezilen 
halkı böyle bir zor koşulda anmakta ve 
yaşatmaktadır. Her türlü hakkın gasp- 
edildiği ve her türlü demokratik hare
kete zincir vurulduğu günümüz şartların
da tabiiki, işçi sınıfımız ve emekçi hal
kımız yasal yollarla 1 Mayıs dünya iş
çi sınıfının bayramını mitinglerle, yürü
yüşlerle, toplantı ve gösterilerle anama- 
yacaktır. Böyle bir hak zira hiç bir dö
nem elde edilemedi ve yasal hale geleme
di. Yıllarca dünya işçi sınıfının mücade
le, dayanışma ve birlik bayramı, komp
rador büyük-patron ağa devletince ve o- 
nun uydusu faşist sendikalarca '"bahar 
ve çiçek bayramı" olarak gösterilerek 
işçi sınıfımız aldatılmaya çalışıldı. 
Böylece amacından saptırılarak, müca
dele ve daya nşma günü engellenilmeye 
çalışıldı. Fakat faşist diktatörlüğün tür
lü oyunları boşa çıktı. İşçi sınıfımız ve 
emekçi halkımız yasal olmasa da elde 

edilen kırıntılarla işçi sınıfının 
dayanışma ve birlik bayramını coşkuyla 
andı. Anılarını tazeledi. Mücadele az
mini bileyerek öfke ve kinini meydan
larda haykırdı. Yüzbinlerin meydanları 
dolduran coşkun seli hakim sınıfları 
ve efendileri emperyalistleri korkuya dü
şürdü. Bugün o korku sonucudur ki, 
cunta iş başına gelir gelmez kendi 
yandaşlarının bir aldatmacası ve yut- 
turmacası olan "bahar ve çiçek bayra
mı" dahi yasallıktan kaldırıldı. Fakat 
cunta ve efendileri aldanıyorlar. Yarım 
asın aşkın bir dönemdir faşist uygula
malar ve kanlı katliam terörleri işçi sı
nıfının ve emekçi halkın mücadelesini 
durdurabildi miki, sizde durdurasınız?

Bugün ülkemizde dünya işçi sınıfı
nın birlik, dayanışma ve mücadele günü
nü anarken, ülkemizde de verilen 1 Ma 
yıs işçi sınıfının şehitlerinin anısını da 
yaşatmak ayrı bir önem taşımaktadır. 
Proletarya partisi ve öncü müfrezesi 
TKP'M-L gücü ve yetenekleri ölçüsün
de, dünya işçi sınıfının mücadele, birlik 
ve dayanışma gününü coşkuyla anarak 
yaşatacak, mücadele azmini bileyerek, 
daha da yükselterek sınıf savaşımını a- 
zirnle devam ettirecektir. Sessizlik, a- 
ma bu kin dolu sessizlik çok geçmeden 
büyük patlamalar yaratarak balyoz gibi 
nasırlı eller havaya tekrar kalkacak
tır. Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkı 
bu kin dolu patlamaya hazır, barut fı
çısını mutlaka ateşleyerek avağa kalka

caktır, Bugün yine Türkiye işçi sınıfı ve 
ezilen halkının kin ve nefret dolu yüreği 
dünya işçi sınıfının ve ezilen halkları 
nın yanında olacak, uzattığı nasırlı 
ellerini dünya işçi sınıfıyla ve ezilen 
halklarıyla birleştirecektir. Kalbi ve 
mücadele azmi enternasyonal" ruhla do
lup taşarak bugünün anısını tazeleyecek 
ve anacaktır.

DÜNYADA, 
1 MAYIS ÎŞÇÎ BAYRAMININ 

ANEAİIO^NEMÎ '
NEDİR?.,?, :

m >
1 Mayısın önemini, işçi sınıfının mü

cadele, birlik ve dayanışmasının anlamı
nı iyi kavramak ve kavranmasını sağla
mak amacıyla, kısaca da olsa açıkla
yalım.

Büyük Fransız ihtilali nin (1789) feo
dal rejimi yıkmasıyla yeni bir düzen, 
kapitalist düzen, ortaya çıkmıştı.’ Bur
juvazi milyonlarca işçiye ve emekçiye 
1'özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" sahte 
vaadinde bulunuyordu. Bundan dolayı
dır ki, işçiler ve emekçi halk burjuvazi 
yi destekledi. Ama Fransız burjuvazisi 
başa geçince vaad ettiklerini unuttu. 
Burjuvazinin söz verdiği özgürlüğü ka
rarlıca isteyen emekçiler direnişe geçti
ler. Bunun üzerine burjuvazi, feodal top
rak beyleriyle, emekçilere karşı işbirliği 
yaptı. Birçok emekçiyi idam sehpalarına 
yolladılar. Binlercesini zindanlara dol
durdular. Uygulanan bu vahşilikler yet
miyormuş gibi, 15 saatlik çalışma süre
sini ceza olarak tespit ettiler, ücretle
ri daha da düşürerek hayatı yasanmaz 
yaptılar. Sanayileşmenin Avrupa da —ö- 
zellikle İngiltere ve Fransa da— 18. yüz
yıl ve 19. yüzyılın ortalarına doğru i- 
terlemesi kısaca böyle bir yol izlemişti.

Burjuvazinin derebeyliğini yıkması 
ve sanayide önemli modernleşmeyi sağ 
laması sonucu, toplumda yönetenlerle- 
yönetilen, sömürenle-sömürülen arasın
daki uçurumda artık gittikçe daha a- 
çık ayınşım gösteriyordu. Emekçiler o 
güne kadar "eşitliği, özgürlüğü ve kar
deşliği" yalnızca istemekle yetinmiş
lerdi. Fakat toplumdaki sınıflar arasın
daki uçurumun artması nedeniyle, bu is
temlerin yalnızca istemekle verilmeye
ceğini kavrayarak daha iyi yaşama ko
şullan, iş saatinin düşürülmesi, ücret
lerine zam vb. haklan ileri sürerek 
örgütlenmeye başladılar. Bunlarla 
birlikte örgütlenme özgürlüğü, iyi sağlık 
ve güvenlik koşulları, baskının, zulmün, 
katliamlann kalktığı yeni bir düzen is
tiyorlardı.

Avrupa'da işçi sınıfının ve emekçi 
halkın yukarıda açıkladığımız istem ve 
talepleri çığ gibi büyüyerek yükseliyor
du. Avrupa da işçi sınıfının örgütlenme
si giderek yükseliyor, sömürücüleri ve 
beyleri tir tir titretiyordu.

Amerika'da 19. yüzyılın ortalarındaki 
durumda, Avrupa'daki durumdan pek 
farklı değildi. Amerika da da kapitalizm 
hızla gelişmekteydi, işçi smıfı ve emek
çi halk yoksulluk, açlık ve sefillik için
deydi. üretimin artırılması için modern 
makinalar bir yandan yerleştirilirken, 
diğer yandan işsizlik giderek yükseliyor, 
işsizler ordusu büyüyordu. Böylece 
çalışma koşulları daha da zorlaşarak, 
süresi de uzuyordu. Bu durum , İşçi
lerin ve emekçilerin hoşnutsuzluğuyla 
mücadeleye dönüşerek hız kazandı.

1874 yıllarında Amerika'nın dört eya
letinde sanayi burjuvazisi, işçilerin üc
retlerini düşürdü, işçiler bu karara kar
şı çıkarak direnişe geçtiler. Miting 
meydanına doluşan halktn coşkun seli 
karsısında kcn-lnıv» Vor»l»n k,; 
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mitingi yasakladı. Miting meydanını 
saran burjuvazinin polis ve diğer kolluk 
kuvvetleri her türlü baskı ve saldırıya 
geçmelerine rağmen, kitle toplanabildi. 
Daha sonra ise ath polislerin saldırısı 
sonucu işçiler miting yerinden dağıtıl
dılar. Burjuvazinin bu vahşi saldırısı so
nucu yüzlerce işçi yaralanmış, yüzlerce- 
si de tutuklanmıştı.

Amerikan burjuvazisinin bu kanlı sal
dırısına karşı Amerikan işçi sınıfı in
sanca bir yaşama kavuşmak için müca
deleye atıldı. Tüm öfke ve kiniyle peş 
peşe direnişler örgütledi. Burjuvazinin 
kanlı saldırılarına yiğitçe göğüs gerdi. 
Direniş meydanları kendi mutlu yarınla
rı için direnen işçi sınıfının kanıyla kı
zıllaştı. Burjuvazinin akıttığı kanlara ve 
vahşice saldırılara karşın, mücadele gi
derek yaygınlaştı ve geniş destek göre
rek daha da üst boyutlar kazandı. Ara
dan geçen yıllar mücadelenin sönmesi 
bir yana daha da kızgınlaştırıyordu.

Amerikan işçi sınıfının en örgütlü ke
simi ve öncüsü olan işçileri 1887'nin ilk 
baharında direnişe geçtiler. Demiryolu 
işçilerinin harekete geçmesiyle maden 
işçileri ve fabrika işçileri de direnişe 
başladılar. Artık direnişler giderek yay
gınlaşıyordu. İşçi sınıfı bu mücadele 
sonucunda kendi liderlerini de doğu
rarak hareketin önüne geçirdi.

İşçi sınıfının mücadele içinde çıkardı
ğı doğal önderleri vasıtasıyla örgütleni
yor ve hareketi giderek daha da yoğun
laştırıyordu. İşçi sınıfı ileri sürdüğü 
isteklerine yemlerini de ekleyer ”8 sa
atlik iş günü" talebini öne sürüyordu. İş
çi sınıfının bu kahraman önderlerinden 
Albert PARSONS en önde gelenlerden 
biriydi. A. PARSONS 8 saatlik iş günü 
savunucularının başında gelmekteydi. 
O, kent kent fabrikaları dolaşıyor, iş
çilere mücadelenin amacını anlatıyor, 
Örgütlüyor, onları harekete geçirerek ba
şında mücadeleye giriyordu.

Ve nihayet 8 saatlik iş günü İçin 
1 Mayıs 1886 yılında ülke genelinde 5 
bin şehir, kasaba ve kaza da genel greve 
gidildi. Genel grev karşısında panik içine 
düşen burjuvazi halkın ve işçi sınıfının 
yüksek mücadelesini boğmak için büyük 
çabalar harcayarak harekete geçti. A- 
yaktakımı, lümpen ve serserileri örgütle
yerek silahlandırdı. Ajanlar, profesyonel 
grev kırıcıları ve bozguncuları görevlen
dirdi. İşçi sınıfının arasına soktu.

İşçi sınıfının düzenlediği miting içine 
sun bir ajan kışkırtıcı, polisin üzerine 
provokasyon, amacıyla ateş açtı. Planlı 
oyunla polis hemen harekete geçti. Bu
na burjuvazinin kolluk kuvvetleri ve as- 
kevtte katildi. Polis ve askerin işçilerin 
üzerine saldırması sonucu Şikago kana 
boyandı. İşçiler vahşice kurşunlandı. 
Tuzağa düşürüldü.

Amerikan buıjuvazisinin saldırıya ge
çerek bombalar atması, kurşunlar yağ
dırması, tuzaklar kurmasına karşı feda
karca direndiler. Direniş sonucu bir çok 
işçi öldürüldü. Yaralılarsa sayılamaya- 
çak kadar çoktu. İşçilerle birlikte 9 
sendika lideri tutuklandı. Tutuklanan 9 
sendika lideri ağır işkençelere maruz 
kaldılar. Ağır işkençelere dayanamayan 
2 işçi çıldırdı. Dört işçi lideri idam e- 
dildi, üç işçi lideride müebbet hapse 
mahkum edildiler.

Dört Amerikan işçi lideri şunlardı: Ve 
onları idam sehpasında da kendi sınıfının 
davasını savunurak, başlan dimdik ölü
mü kucakladılar. İşçi önderleri ölüme gi
derken şunları dediler:

1- ALBERT PARSONS.
"......Eğer asılırsam cani olduğumdan

değil, sosyalist olduğumdan asılacağım, 
geçmişte öğretmiş, söylemiş ve yazdı

ğım. şeyler yüzünden asılacağım. Hay- 
markete bomba attığımdın değil, İllio- 
nis halkı kendini gönüllü olarak yetkile
rine sunmuş bir suçsuzun asılması karşı
sında susmayı göze alırsa, bende savun
duğum fikirler ve davam uğruna asılma
yı göze alabilirim".

2- ADOLP FİSCHER.
" ölüme mahkum edilmemi protesto 

ediyorum, çünkü cinayet işlemedim, an
cak sosyalist olmam sebebiyle ölecek
sem bir sözüm yok......."

3- AUGUST SPÎES.
* "Bu mahkemede konuşken, ben bir 
sınıfın temsilcisi olarak, diğer sınıfın 
temsilcilerine karşı konuşmaktayım."

"Bizleri asmakla işçi sınıfının hareke
tini ortadan kaldıracağınızı sanıyorsanız 
-öyle bir hareketki arkasından milyonlar 
yürüyor, ihtiyaç ve yoksulluk içinde 
kurtuluş ümit eden milyonlarca emekçi- 
eğer böyle düşünüyorsanız. ASIN BİZ t! 
0 zaman bir kıvılcım üstüne varmış olur
sunuz. alevler orda, burda, arkanızda, 
önünüzde, heryerde fışkırır. O bir yeraltı 
yangınıdır. Siz onu söndüremezsiniz."

4- GEOPE ENGEL.
"Haklan yalnız imtiyazlı sınıflara göre 

ayarlayan ve işçilere hiç hak tanımayan 
hükümete karşı kim saygı duyabilir? 
Böyle bir hükümetesaygunyok benim." 
işçi önderlerinin idam sehpalarına çe

kilmeleri, ömürboyu hapis cezaları ve en 
adice işkençe yöntemleri Amerikan işçi 
sınıfının kararlı mücadelesini durdura- 
mamıştı. Amerikan işçi sınıfının hakh 
mücadelesi dünyanın dört bir yanında 
yankı buldu ve desteklendi. Yapılan 
zulmü, işkence ve katliamlar dünya iş
çilerince protesto edildi ve yerilmek a- 
macıyla mitingler düzenlendi. Amerikan 
işçi sınıfı, dünya işçi sınıfınca çoşkuyla 
desteklenerek enternasyonal dayanışma 
örnekleri verildi.

2. Enternasyonal 1889'da toplanarak 
1. Kongresini gerçekleştirdi. 2.Enter- 
nasyonalin 1. Kongresinde "8 saatlik iş 
günü" sorununu ele aldı. "8 saatlik iş 
günü’'nü daha güçlü ve tek bir ağızdan 
haykırmak ve yapılan baskı ve işkence, 
zulmü protesto etmek amacıyla bütün 
dünya işçilerinin belli bir günde topluca 
harekete geçirmeyi kararlaştırdı. İsteni
len haklan almayı kararlaştırdı..

Bu karar üzerine Amerikan Çalışma 
Fedarasyonu bu dünya genelindeki top
lu genel grev gününü 1 Mayıs olarak tes- 
Sit etti. Bu karar ertesinde 1890’m 1 

layıs’mda bütün dünya ölçüsünde, dün
ya işçi sınıfı tek bir vücut olarak müca
dele çoşkusuyla harekete geçti. Dünya 
işçileri böylece burjuvaziye karşı tek bir 
vücut ve ağızla haykırarar lanetledi.

1891’de 2. Kongresini toplayan 2. En
ternasyonal Bürüksel'deki toplantısında 
1891‘den itibaren 1 Mayıs gününü, 
dayanışma ve mücadele günü olarak 
dünya işçi sınıfına duyurdu. Ve böylece 
her yıl 1 Mayıs günü tün dünya işçileri
nin bayramı olarak kutlanacak, dünya 
işçi sınıfı her yılın 1 Mayısında tek bir 
yürek ve yumruk olarak burjuvazinin 
karşısına dikilecektir.

tşte bundan dolayı her yılın 1 Mayıs'ı 
büyük direniş, bütün dünya işçilerinin 
birlik, dayanışma ve mücadele günü ola
rak devam edegelmiştir.

Burjuvazinin zulmüne, sömürüsüne, 
ihanet ve katliamlarına karşı 1 Mayıs 
günü her geçen gün daha güçlü daha 
kuvvetli ve çoşkuluca anılıyor ve birlik 
dayanışma ve mücadele yeniden her yıl 
tazeleniyor. Dünya işçi sınıfının kalbi 
bütünleşerek burjuvaziye karşı zafer çığ
lıkları ve naralarıyla dolup taşıyor.

O günden buyana 1 MAYIS bütün 
dünya işçilerinin bayrımı olarak anıla 
relmist’r.

Bu gün 1982'de bir kez daha dünya 
işçi sınıfı tek bir vücut ve yumruk ola
rak birleşti ve dünya burjuvazisine ve ge
riciliğine karşı korku saldı. Ve salacak
tır.

İşçi sınıfının dünyanın dört bir yanın
da çoşkuyla kutladığı 1 Mayıs işçi 
bayramı ülkemizde de eskilerden bu 
yana bilinçli ve çoşkuyla kutlanarak, 
dünya işçi sınıfıyla birlik, dayanışma 
mücadele ve enternasyonal dayanışma 
azmiyle haykırıldı.

Ülkemizde 1 Mayıs işçi bayramını 
kutlama başlangıcı 1906-1909 ve 1910 
yıllarına rastlar. Bir çok ilimizde olduğu 
gibi işçi sınıfının yoğun olduğu illerimiz 
olan İstanbul’da Rum, Ermeni ve Türk 
işçilerince ilk defa 1906'larda 'eğlence 
ve şenlik' olarak anılmaya başlandı, ör
gütsüz ve bilinçsiz olan işçi sınıfı, işçi 
sınıfının mücadele, dayanışma ve birlik 
anlamını taşıyan 1 Mayıs bayramının 
gerçek özünü henüz kavrayamamıştı. 
Ondan dolayıdırki paşalar ve beyler 1 
Mayıs işçi bayramının anlamını özünü 
saptırarak bir eğlenti ve şenlik olarak 
yutturuyor amaçsız hale gelen 1 Mayıs 
işçi bayramını zararsız vede tam beyle
rin istekleri doğrultusunda kutlanıyor
du. Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye işçi 
sınıfı 1 Mayıs ı ancak böyle anabilmiştir. 
Bey ve Paşaların tüm saptırmalarına 
rağmen dünya işçi sınıfı o gün bütün var
lığıyla birleşmiş, kölelik zincirlerini 
kırmak için meydanları doldurarak mü
cadele yeminleri etmişlerdir. Türkiye iş
çi sınıfı ve emekçi halkı da o gün 1 Ma
yıs amaçsız kılınsada, dünya işçi sınıfıy
la ve ezilen halklarıyla yüreklerini ve 
mücadele azimlerini birleştirmişlerdir. 
Onunla omuz omuza olduğunu ancak 
böyle ifade edebilmiştir.

Dünya işçi sınıfının yükselen mücade
lesi Ve Büyük Sosyalist Ekim Devrimi- 
nin Lenin Sovyetlerini kurması, ülke
mizdeki sınıf mücadelesini de etkilemiş 
M.Suphi Yoldaşın önderliğinde TKP'nin 
kurulmâsıyla, bu ara dünyada birinci 
paylaşım savaşıda henüz son bulmamış
tı. ülkemizde birinci dünya savaşına gi
rerek, savaştan nasibini almıştır. İngiliz 
ve Fransız emperyalistlerinin ülkeyi isti
lasına karşı kurtuluş savaşı direnişi baş
lamıştı.. Kurtuluş savaşı içinde örgütlü 
çalışmaya başlayan işçi sınıfı, gerçek 
anlamda ve işçi sınıfının bilinçi doğrul
tusunda ilk defa 1 Mayıs dünya işçi 
bayramını İstanbul ve İzmir'de törenler- 
le çoşkulu şekilde kutladı. 1922 yılla
rında kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı işçi 
sınıfının ve emekçi halkın mücadele ve 
birlik ruhunu dünya işçi sınıfıyla birleş
tirdi. Hep bir ağızdan zulme , sömürü
ye ve baskılara karşı meydanlarda kinle" 
rini haykırdılar. Nasırlı ellerini birbirle
rine kenetlediler, ülkemizde yaratılan 
ilk işçi sınıfının bu çoşkulu birlik ve 
dayanışması giderek yükseldi. Yükselen 
smf mücadelesi kurtuluş savaşı sonlarına 
doğru komprador, büyük burjuvalara ve 
toprak ağalarına büyük korkular saldı. 
Onahn uykularını kaçırdı.

Korkuya kapılan ve uykuları kaçan 
Kompradorlar ve toprak ağaları 1923 ün 
1 Mayıs'inin işçi bayramı olarak anılma
sını engellemek için işçi liderlerini 
tutukladılar. Aydınlan ve işçileri zin
danlara doldurdular. Böylece işçi sınıfı
nın ve emekçi haklın mücadelsini bas
tırmak amacıyla planlar hazırlanıyordu.

Giderek faşist çehresini dahada su yü
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züne -çıkaranı emperyalizmin asdık uşağı 
komprador-patron ve ağaların temsilcile
ri Kemalıstıer 1«24 lerae nasKi ve zuıu- 
mü dahada katmerleştirdiler. Azgınlaşan 
Kemalist diktatörlük 1 Mayıs işçi bay
ramını amaçsız hale getirmeyi amaçla
yarak "Bahar ve Çiçek Bayramı olarak 
kabul ettiler. Hemen ardından ise Şeyh 
sait isyanını bahene ederek "Takrir1 i 
sükun'r ilan edildi. Böylece 1 Mayıs 
bayramı tümden durduruldu. Halkın ve 
işçi sınıfının her türlü düzene karşı mu- 
lefeti acımazızca bastırıldı. Köylülerin 
tonrak istemi ve Kürt ulusunun ayrı bir 
devlet kurma mücadlesi jandarma zoru 
ve katliamlarla son buluyordu. Kemalist 
diktatörlüğün bu zalimce terör estirme
leri sonucu 1 Mayıs işçi Bayramı sözcü
ğü dahi ağızlara alınamaz oldu.

Ne yazikki bu durum hep böyle de
vam edemezdi. Çünkü işçi sınıfı yok e- 
dilememişti. Zulüm, baskı ve terör orta
dan kalkmamıştı. Emekçi halkın düzene 
karşı mücâdelesi ve hoşnutsuzluğu de
vam ediyordu. Zamlar, enflasyon, eko
nomik ve siyasi bunalımlar devam ettik
çe sınıf mücadeleside yükselecek, emek
çi halk ve işçi sınıfı bütün kiniyle ayağa 
kalkacaktı.

Uzun yıllar süren bu sessizlik 1950'- 
terden sonra yeniden canlanmaya baş
ladı. tşçi sınıfının ve emekçi halkın yük
selen mücadelesi, 1963 yıllarında hakim 
sınıfların gerilemesiyle önemli haklar el
de edildi. Bunların en önemlisi sendikal 
Örgütlenme idi. Böylece sınıf mücadelesi 
giderek yükseldi.

İşçi sınıfının ve emekçi halk m yükse
len bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi 
hakim sınıflarca, revizyonist ve refor- 
mistlerce pasifize edilmek isteniyordu. 
Böylece işçi smfının ve emekçi halkın 
mücadelesi düzen sınırları içinde tutul
mak ve saptırılmak isteniyordu, özellik
le revizyonist ve reformistler işçi sınıfı
nın bilimiyle donanmış bir Komünist 
teşkilatın olmamasından yararlanıyor
lardı. Halkın kendiliğinden gelişen mü
cadelelerini peşlerine takarak hovardaca 
harcıyorlardı.

Bir tarafta komprador büyük burjuva
zi ve toprak ağalarının faşist saltanatını 
korumak için akıl almaz engelleri, beri 
yandansa revizyonist ve reformist bari
kat engelleri, işçi sınıfımızın ve emekçi 
halkımızın mücadelesini bastırmak, ger
çek amacından saptırmak ve pasîfize 
etmeyi hedeflemesine rağmen, işçi sını
fının ve emekçi halkın kendiliğinden 
mücadelesi çığ gibi büyüyerek doruk 
noktasına vardı. 1970'lere varıldığında 
durum buydu. 274-275 sayılı sendika 
kanununu değiştirerek, işçi sınıfının ka
zandığı kısmi hakkı gasp etmek isteyen 
hakim sınıflara karşı işçi sınıfınız şanlı 
15-16 Haziran Direnişi halkımızın baş
lattı. 15-16 Haziran şanlı büyük işçi di
renişi halkımızın bağrında var olan ihti- 

lalçi devrimci fikirleri doğurdu. Pasi- 
fizme, revizyonizme ve reformizme ö- 
nemli darbeler indirdi. İhtilalci direnişi 
boğmak için hakim sınıflar halkımızın 
yükselen mücadlesini bastırmak için akıl 
almaz saldırılara baş vurdular en vahşi 
saldırılara karşın halkımızın mücadelesi 
durdurulamadı, bastırılamadı. Onlar Önü 
alınmaz olan halkın silahlı devrim müca
delesini bastırmak için açık yarı-askeri 
faşist diktası olan 12 Mart ı tezgahladı
lar. Değerli halk evlatlarını kahpece kat
lettiler. Silah ve dipçik zoruyla gerileyen 
halkın mücadelesini durdurdu klannı 
sandılar. Fakat halkımızın halk demok
rasisi ve bağımsızlık kavgası 1974'lerde 
yeniden yükselmeye ve şiddetlenmeye 
başladı.

Ensesi kalın beyler, şiş göbekli eli 
kamçılı ağalar, azgın sömürücü, tefeci 
tücçarlar en vahşi zorbalıklarla saltanat
larını sürdüreceklerini sanıyorlardı, 
onlar yanılıyorlar ve yanıldılar. 1976'da 
1 Mayıs işçi bayramı yeniden çoşkuluca 
anıldı. Bu defa işçi sınıfını san sendika 
olan ve RSE'nin gönüllü uşaklığım üst
lenen DtSK yaptı. Çeşitli illerde işçi sı
nıfı ve emekçiler meydenları tıklım tık
lım doldurdu. Zulmü, baskıyı, zorbalığı 
ve faşizmi hep bir ağızdan haykırdı. 
M-L'lerde bu miting ve toplantılarına 
katılmalarına rağmen güçsüzlüklerinden 
genç ve tecrübesizliğinden dolayı önder
lik etmekten yoksunlardı. Ve etkili o- 
lamadılar.

Günden güne yükselen sınıf kavgası gi
derek ayrışıyor ve safları berreklaştın- 
yordu. Bir tarafta Komünistler, devrimci 
ve yurtsever teşkilatlar diğer tarafta 
faşistler, sosyal-faşistler ve karşı dev
rimciler. îki karşıt güç arasındaki çeliş
kide dahada şid telleniyordu. Her alanda 
toplumsal güçler arasındaki çatışma ve 
mücadele yükselerek hat boyutlara ulaş
tığı bir dönemde 1977 1 Myıs'ına gelin
di.

1977 İMayıs'mda sosyal-faşist TKP 
ve onun güdümündeki, sosyal-faşist sen
dika ağaları önderliğinde yapılması ka
rarlaştırıldığında, sosyal -faşistler yurtse- 
severleri mitinge almama propagandasını 
giderek yoğunlaştırdılar. O dönem ko
münistler hala yurtsever özelliğini koru
yan teşkilatlarm yanlış anlayış ve opor
tünist ve tekkeci tutumları nedeniyle 1 
Mayıs'a ayrı bağımsız kortej oluşturarak 
katıldı.

Bu gün parça parça olmuş olan üçül 
blok o gün sosyal-faşistlerin, sivil faşist 
ve resmi MİT, teşkilatının provakasyo- 
nunu görmeyerek ağır suç ve hatalar 
yaptılar. Yaptıkları hatalar sonuçu pro- 
vakasyon tam da istenildiği ortamı bula
rak 37 yurtsever halktan kişilerin hun
harca 1 Mayıs 1977'de katledilmelerine 
sebep olundu. Orta yolcu uzlaşmacılarsa 
sosyal-faşist TKP'nin sözlerini ağızlarına 
sakız yaparak yurtseverleri esas hedef î 

hp provakasyon yaptıkları propaganda
sını yaptılar.

M-Lıer ise esas provakasyonun faşist
ler, MİT ve sosyal-faşistlerce planlandı
ğını, buna üçlü oportünist blokun yaptı
ğı hatalarla zemin yarattığı ve provakas- 
yona gelindiğini açıkladılar. Komünist
lere, yurt severlere saldırıların boy hede
fi aldığı anda komünizmi, halkı, devri
mi savunarak yapılan provakasyonun so
rumlularını açığa çıkardı. Saldırıları geri 
püskürtme ç esareti göstererek katliamı 
teşhir etti. 1 Mayıs şehitlerine sahip çık
tı.

Dünya işçi sınıfınınl Mayıs birlik, da
yanışma ve mücadele bayramına Türkiye 
işçi sınıfı ve ezilen halkıda 38 şehit ve
rerek tarih sayfalarında yeni bir yaprak 
açarak kızıl dayanışmayı dahada pekiş
tirdi.

Partimiz üyesi işçi sınıfının bilimsel 
savunucusu MEHMET KOCADAĞ yol
daşımızda 1977 1 Mayıs akşamı MİT 
tarafından kacıralarak kaimece katledil
di. Patimizin değirlî işçi üyesi bir komu- 
nistide 1 Mayıs işçi bayramında anma 
şerefini tatmaktayız.

1978-1979-1980 ve 1981 ydlanndada 
faşist diktatörlüğün her türlü engelleme
lerine rağmen 1 Mayıs işçi bayramı ül
kemizin bir çok yerinde çoşkuyla anıl
dı. Yapılan katliamlar lanetlendi.

Askeri faşist cuntanın iş başına gel
mesiyle ülkemizde hüküm süren terör 
daha da yoğunlaşarak devam etti. Gena- 
reller cuntası her türlü hakkı gasp ettiği 
gibi işçi sınıfının dayanışma birlik ve 
mücadele gününü hafızalardan silmek için 
kendi yasalarında yer alan bir aldatmaca 
karan olan "Bahar ve çiçek bayramı'- 
nida yasallıklatan çıkardılar. Generaller 
cuntası görülyorki kendi faşist yasalan- 
nın taşıdığı bazı görüşlerden dahi korkar 
hale geldiğinden, artık onlar sahte bay
ramlara da tahammül edemez oldular. 
Böylece en koyu ve zalim faşist yasaları 
patır patır onayladılar.

Her türlü engellemeler ve açık faşist 
yasalarla işçi sınıfının ve ezilen milliyet
lerden halkımızın mücadelesini durduru
lacağını sanıyorlarsa onlar aldanıyor. A- 
sırlardır sürdürülen haklı davalar için 
mücadeleler giderek yükselmiş, bastırıl
mış katliamlar yaratılmış ama durduru
lmamıştır. Dahada şiddetlenerek yeni 
boyutlar kazanmıştır. Tarihin çarkı geri 
çevrilemez buna ne faşizmin ne emper
yalizmin, sosyal emperyalizmin, dünya 
gericiliğinin, nede cuntacı genarellerin 
güçü yetmeyecektir. Tarihin çarkı yan- 
lızca ileri gider bu bir evrensel kanun
dur.
- YAŞASIN DÜNYA İŞÇİ SINIFININ 
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI!
-DÜNYA İŞÇÎ SINIFININ TOPLUM
SAL KURTULUŞU ÎÇİN CANLARINI 
SEVEREK FEDA EDEN 1 MAYIS 
ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

Baştandı Sf. 14'de
** Örgütsüzlük ve dağınıklık bizi kötü

den daha kötüye götürür. Bunun için 
(İDS) İllegal Demokratik Sendika Örgüt
lenmesinin ön çalışması olan (İKD) İş
sizliğe karış dayanışma çalışması tikn 
bütün işçi kardeşlerimiz tarafından 
tartışılıp uygulanmalıdır.

-KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

- ÖRGÜTSÜZLÜĞE VE DAĞINIKLI
ĞA SON VERELİM!

- YAŞASİN EB’DEKİ ŞANLI DİRE
NİŞİMİZ!

NOT: Göz altına alman arkadaşlarımızın 
hepsi serbest bırakıldı.
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TÜRKİYE PROLETARYASININ ÖLÜMSÜZ 
ÖNDERİ VE PARTİMİZİN KURUCUSU, 

DEĞERLİ KOMÜNİST

İBRAHİM 
KAYPAKKAYA

YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN 9. YILINDA

Toplumsal ayrışmalar sonucu dün
yamızda sınıf mücadeleleri iki zıt ku
tupta odaklaştı. İki toplumsal güç a- 
rasında sınıf mücadelesi birbirlerini 
yok etmek, kendi zaferlerini muzaf
fer kılmak için hayatın her sahasında 
kıyasıya kavgaya tutuştular. İki zıt 
kutubun bir yanında proletarya diğer 
vanında burjuva a vardır. İki zıt an- 
tagonist çelişki ve mücadeleler Ülke 
nintoplumsal yapısının somut koşul
larına uygulanarak yürütülür. Diya
lektik ve Tarihi Materyalizm bize so
runu böyle kavramamızı öğretir. Sür
dürülen sınıf mücadelesinin bir çok 
zorluktan olduğu açıktır. Onun so- 
nucudurki düşman çan düşmanı ve 
yıkılışlarının korku güvesini yok et
meyi her zaman amansızca denemiş
lerdir. Buna karşın yeniyi temsil eden 
M-L'in savunucuları kurtuluşu zafere 
götürmede, zaferler yanında yenilgile
rinde olacağı, devrimin uzun 
zorlu, dolambaçlı, inişli-çıkışlı bir 
yol izlediğinin bilinçindedirler. atıl
dığımız bağımsızlık ve özgürlük kav
gamızda, partimiz önderlerini, kadro
larını ve militan üyelerini defalarca 
şehit verdi. Düşmanın eline esir düştü 
ve geçici yenilgiler aldı. Ama M-L'in 
biliminin verdiği inanç ve mücadele 
ruhu giderek kavgamızı daha ileri bo
yutlara yükselterek devam etmemizi 
sağladı.

M-L'ler dışında ülkemizin yapısı 
sonucu halk saflarında olan anti-em- 
peryaiist, anti-feodal ve anti-faşist 
yurtsever devrimci teşkilatlarda düze
ne karşı mücadele ettiler ve şehitler 
verdiler. O vesileyle kendi tarihinde 
en acı kara gün olan MAYIS ayını 
Devrim Şehitleri Ayı olarak anmayı 
kararlaştırdı. Türkiye devrimi uğruna 
şehit düşen tüm sıra neferlerini an
mayı tarihi sorumluluk saymıştır.

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN 
TÜRKİYE HALKI!

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, EMEKÇİ 
HALKIMIZ!

DEVRİMCİLER, YOLDAŞLAR!
Partimiz kurucusu ve önderi, Tür

kiye halkının ufukta görünen kurtu
luş feneri, M-L'in yüce savunucusu 
Komünist İBRAHİM KAYPAKKA- 
YA'yı Bundan 9 yıl önce Faşizmin 
işkençe hanelerinde kaybetti. Komp 
rador patron-ağa devleti ve işkençeci 
çellatlar onun komünist inanç ve di
renişi karşısında yenilgi aldılar, acze' 
düştüler. Yıkılışlarını sezinlediklerin
den çareyi onu katlederek gizlemekte 
buldular. l.KAYPAKKAYA Yoldaş 
daha ilk günden öldürüleceğini bili
yordu. 5 ay gibi uzun bir süre en adi

ANIYORUZ

işkençelere karşı direndi.işkenceha- 
neleri komünistlerin direnme ve savaş 
kürsüsü yaptı. Emperyalizme ve onun 
uşağı gericilere düşünceleriyle mey
dan okudu, yenilgiye düşürdü.

Düşman sınıflarla dişe diş atıl
dığı savaşta KAYPAKKAYA Yol
daş şehit düştü. Bedenen yok edildi 
ama yok edilemedi. Direnişi ezilen 
emekçi halkın benliğinde yer etti. 
Düşünceleri uğruna komünist ruhu 
meşale olarak işçilerin, köylülerin, 
emekçilerin atıldıkları kavgada onuru 
oldu. Çizdiği yol ve düşünceleri bin- 
lerçe komünist yetiştirdi. Onbinlerce 
Komünist sempatizan kavgaya kattı. 
M-L Silahıyla Komprador patron-ağa 
devletinin yıkılış yolunu gösterdi, 
aydınlığa kavuşan bu yolda günden 
güne daha da çoğalarak savaşa atıl- 
maktaiar.

Bu gün önder yoldaşın direniş ru
hundan komünist kadrolar, üyeler ve 
sempatizanlar işkençe hanelerde des
tanlar yaratıyor.

Bu gün bir çok yurtsever devrimci 
î. KAYPAKKAYA Yoladaşı kendine 
örnek alarak direniyor, destek ve güç 
sağlıyor. Ve önderimiz ve Parti Ku
rucumuz t.KAYPAKKAYA'dan dev
raldığı kızıl komünist sancağı dim dik 
ayakta tutan, faşizmin işkence çark
larına, köhne zindanlarına, ölüm teh
ditlerine ve puşt çellatlarına onur di
reterek ser verip, sır vermeyen, Bede
nen yok olup savunduğu düşüncele
riyle düşmanı yenilgiye düşüren tes
limiyeti değil severek ölümü kucukla- 
yan Parti BAŞKANIMIZ SÜLEY
MAN CİHAN Yoldaşın 8 yıl sonra 
aynı inanç ve komünizme bağlılığı 
hafızalarımıza kazıyışı ve kızıl sanca
ğımıza leke sürmeden bizlere devr 
etmesidir.

Askeri Faşist cuntanın iş başına 
gelmesiyle birlikte yüz bine yakın 
Komünist, yurtsever, devrimci ve 
emekçi işkence tezgahlarına yatırıldı. 
Zindanlara tıkıldı. Onlarcası idam 
sehpalarına çekildi. Yüze yakını İş
kence sonucu öldürüldü. Bu günde en 
azgın vahşiliğiyle saydıklarımız de
vam ediyor. Ama mücadele durmu
yor. Faşist cunta yaptığı her türlü 
adiliklerine rağmen devrimci mücade
leyi bastıramadı. Bütün yetkileri elin
de toplayan cunta peş peşe koyu fa
şist yasalar çıkarmaktadır. Çıkardık
ları vergi yasalarıyla işçiler, köylüler, 
esnaflar dayanılma z haldedir. Halkı
mızın kanıyla kazandığı hakları gasp 
etti. Zamlar artık günlük yapılıyor.. 
"Ekonomik ve siyasi istikran sağla

ma" sahtekarlığı yapan cunta krizi 
daha da artırdı. Arama, taramalar, 
genel operasyonlar, keyfi meydan 
dayaklan devam ediyor. Devrimci 
teşkilatlar silahlı saldırının merkezi 
hedefi haline geliyor.Bağımsızlık ve 
Demokrasi kavgasını ezmek için cun
ta uşaklarını her alanda harekete ge
çirdi. ABD uşağı akla gelmedik uygu
lamalarla düzenini yaşatmak, sömürü 
ve zulüm saltanatını korumaya çalışı
yor. Çuntanın faşist yasaları emekçi
lere, halka ve devrimcilere ağır hapis 
çezaları, idama mahkum etmeler vaz 
geçilmez hal durumundadır

İşte 12 Evlül askeri faşizminin biz
lere verdiği yanlız ve yanhz sömürü, 
zulüm; katliamsam vbair............ fi
lere verdiği yan 
ağalan tefeci-tüccarlara verdiği ise 
sömürülerini rahat yapma güvencesi, 
vurgun yapmak, şiş göbekleri
ni biraz daha şişirmek, yer altı ve yer 
üstü zenginlik kaynaklanmızı emper
yalistlere daha çok yağmalatmak ve 
bundan pay almaktır. Yani ezilen 
halka en koyu faşist diktatörlük uy- 
laınak patron ve ağalara ise sömürme 
talan yapma ülkeyi satma hakkı ver
mek, emekçileri iliğine kadar sö
mürmektir.

Zulmün en ağır sürdüğü bu şartalar- 
da, Partimiz bu zulüm düzenine karşı 
görevini yerine getirmek için tered
dütsüz mücadeleyi sürdürdüğünden ön
derimiz SÜLEYMAN CİHAN Yolda- 
şıda faşizmin işkençe çarkları arasın 
da kaybetti.

Neden Parti kurucumuz ve Türkiye 
hakinin önderi l.KAYPAKKAYA 
katledildi? Neden on
dan devraldığı kızıl sancağı taşıyan 
SEKRETERİMİZ, önderimiz SÜ- 
LEYMEN CİHAN Yoldaş işkençeci 
celletlar tarafından katledildi? Niçin 
Partimizden Bu kadar korkuyor 
komprador patron-ağa devleti ve em
peryalist efendileri.

Bu soruların tek bir cevabı vardır. 
O da ML'i her alanda savunmak ve 
pratiğe uygulamaktır, t. KAYPAK— 
KAYA'nın çizdiği yol ve SÜLEY
MAN CİHAN ın ‘furkiye halkını kur
tuluşa götüren düşünceleri şöyleydi: 

Herşeyden önce emperyalizminkomp- 
raaor Kapitalizmin ve feodalizmin 
yağması sömürü ve zulmü altında in
leyen emekçi halkımızın Kurtuluşa 
gerçekten kavuşa bilmeâ için işçi sı
nıfının önderliği gereklidir. Bu önder
lik ise İşçi sınıfının ideolojisiyle silah
lanmış gerçek bir komünist bir partisi 
M-L bir patiyle mümkündür. Bu yüz
den Parti Kurucumuz İ.KAYPAK-
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KAYA ML’i Türkiye şartairına uyguladı; 
M-L bir ideoloji-siyasi-örgütsei ve askerî 
bir çizgisi ortaya koydu. Ve bunu etra
fında Komünistleri toplayarak TKP ML' 
yı kurdu.

İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaş 
TKP.'ML’nin asgari programı olarak 
DHD'ni ve bu devrimle tesis edilecek 
olan, proletaryanın siyasi hegemonyası 
altında ve işçi-köylü temel ittifakına da
yanan Halkın Demokratik Diktatörlüğü 
nü ortaya koydu. 0, bu ML programa, 
Türkiye'nin yarı-sömürge, yarı-feodal ik
tisadi, siyasi ve ideolojik yapısını incele
yerek vardı.

Türkiye'de baş çelişmenin feodalizmle 
geniş halk yığınları arasında olduğunu, 
dolayısıyla komünistlerin kavrayacağı e- 
sas halkanın özü toprak devrimi olan 
DHD olacağını ortaya koydu. Bu ML 
tesbit bugün de bütün geçerliliğini koru
maktadır.

Halk Demokrasisi ve emperyalizmden 
sosyal-emperyalizmden kazanılmasının 
tek mümkün kurtuluş yolunun Uzun Sü
reli Halk Savaşıyla gerçekleşeceğini gös
terdi.

O, geri kırlık alanları esas alarak yürü
tülecek silahlı mücadele sayesinde Kızıl 
Siyasi İktidarlar kurabileceğimizi ve 
parça parça DHİ'nı genişletebilecegimi- 
zi ve şehirleri kırlardan kuşatarak tüm 
ülkede iktidarı gericilerden alabileceği
mizi ve zafer kazanabileceğimizi göster
di.

Küçükten büyüğe, basitten karmaşığa 
doğru gelişen ve silahlı temele oturan si
yasi mücadele içinde, devrimin üç temel 
silahı olan KP'ni, Halk Ordusunu ve Hal
kın Birleşik Cephesini inşa edebileceği
miz yolunu aydınlattı.

O, Türkiye'de ezilen Kürt milletine ve 
diğer milliyetlere uygulanan azgın milli 
zulmün siyasi ve iktisadi temellerini tah
lil etti. Ulusların Kendi Kaderlerini Ta
yin Hakkım tavizsiz savundu. Kürt mil
liyetinden ezilen halkın gerçek kurtulu
şunun ise Türkiye'deki DHD'ne katıl
mak olacağını ML temelde tahlil etti.

Yukarıda saydığımız görüşler Türki
ye’nin çeşitli milliyetlerden yoksul e- 
mekçilerine Bağımsızlık ve Halk De
mokrasisi yolunda önderlik eden gerçek 
komünist fikirlerdir. Bu fikirler yüce Ön
der işkencede katledilmesine rağmen iş
çilerin, yoksul köylülerin, emekçi halkın 
arasına kök saldı. Faşizmin bir türlü eze
mediği maddi güç haline geldi.

İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaş 
Türkiye devriminin Yeni Demokratik a- 
şamasının temel programını çıkarmakla 
yetinmedi. Aynı zamanda, Türkiye pro
letaryası için azami program anlayışının 
temel kıstaslarını da ortaya koydu.

DHt altında, durmaksızın sosyalizme 
geçilmesi için sınıf mücadelelerinin ör
gütlenmesini açıkladı. İşçi sınıfının Ko
münizme varma nihai amacını gizleme
den açdctadı. İşçi sınıfının sınıfsız top
lum Komünizme varmak için emekçi 
halka önderlik etmesi, ittifak kurmasına 
dayanan Proletarya Diktatörlüğünün ge- 

■ rektiiiğini; bu diktatörlüğün burjuvaziye 
her türlü sınıfsal farkhlığa ve hu temelde 
yükselen gerici ideolojilere karşı amansız 
bir sınıf mücadelesinden başka birşey ol
madığını berrakça açıkladı.

RSE'nin ve modem-revizyonizmin yü- 
zünü ilk defa ortaya senli ve teşhir etti. 

■ Her türden sosyal-şoventere karşı müca- 
J dele ederek mahkum etti. Enterpasyona- 
* Uzmi savundu.

ML'in evrensel ilkelerini her türlü o- 
portünist ve revizyonist saldırıya karşı 
savundu, mücadele yürüttü. Bu temel ev
rensel ilkeleri yoldaşlarına da öğütleme
yi aksatmadı. Yürütülen bu ideolojik ve 

siyasi mücadele Partimizin ML çizgisini 
ortaya çıkardı.

Partimiz doğuştan bu yanasürekli düş
man saldırısına maruz kaldı ama Parti
miz bu saldırılara Karşı mücadele içinde 
giderek daha da gelişip güçlenmeştir.

Partimiz içten de ortaya çıkan dönek- 
lerce de saldırıya uğramıştır. Esası in
karcılığa ve kavga kaçkınlığına temel o- 
lan saldırılar Partimizde önemli yaralar 
açtı fakat ML çizgi ve kararlılık bu yara
lan sarmamıza ve yeniden yıkılan yerleri 
tesis etmemizi sağladı.

önderimiz İBRAHİM KAYPAKKA-- 
YA ve SÜLEYMAN CİHAN yoldaşları 
komprador patron-ağa devletinin işken- 
cenanelerinde katletmesinin esas nedeni 
savunduktan bu düşünceler ve gerçekleş
tirmeye çalıştıktan pratik uygulamadır. 
Onun için en adi işkenceleri aylarca uy
guladılar. Başarı elde edemeyince acze 
düştüler, korkuya kapıldılar ve o korku
dur ki, yoldaşları katlettirdi. Ama müca
dele durmadı, devam ediyor edecek.fDa
ha güçlü, daha azimli ve daha fedakarca 
binlerce önder KAYPAKKAYA lar„Ct- 
HAN'lar sınıf kavgasının engin denizine

atılarak kızıl sancağı taşıyacaktır. Korku 
salacaktır kompradorlara, ağalara, em
peryalistlere. Ta ki bu düzenleri yıkılana 
dek sürecektir kavgamız. Katliamlar, 
kurşuna dizilmeler, idam sehpalarına 
çekmeler nasılki mücadelemizi durdu
ramadı, önderlerimizi katletmeniz de 
mücadelemizi durduramıyacaktır.

Bugün yüzlerini ML diasıyla gizlemeye 
çalışan ne idüğü belirsiz kendine grup 
diyenler de İBRAHİM KAYPAKKA
YA’yı savunduklarını ve ona sahip çık
tıktan yaftasını atarak mirasyedi hovar
dalık yapma çabasındalar.

Biz bu parti düşmanı burjuva unsurla
ra burada cevap verecek değiliz. Ancak 
şunu da hatalatalımki;

Türkiye proletaryasının ve emekçi hal
kının ölümsüz önderi İBRAHİM yoldaşı 
anmak, onun ML çizgisini ve kurduğu 
TKP/ML'i savunmak demektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak demek onun 
gösterdiği yolda emperyalizme kompra
dor kapitalizme ve feodalizme karşı ö- 
lüm pahasına mücadeleye atılmak de
mektir.

İBRAHİM yoldaşı savunmak demek 
ML’i savunmak, MaoZEDÜNG yoldaşı 
savunmak, O'nun ML'e temel konular
da katkıda bulunduğunu Savunmak ve 
MARKS. ENGELS, LENİN, STALİN, 
MAO’ZEDUNG yoldaşların şanlı ışıklı 
yolunda yüıümek demektir.

İBRAHİM yoldaşı anmak, Partiyi göz 
bebeğimiz gibi korumak ve Savunmak 
demektir.

Faşist diktatörlük yıllardır amansızca 
Partimize saldırılarıyla İBRAHİM'İ en- 
gelliyemedi. O'nun Partisini ve savunu
larını yok edemedi ve edemiyecektir.

Siz ML düşmanı oportünist, revizyo
nist, Troçkistlere gelince; bir taraftan 
İBRAHİM'in çizdiği ML çizgiye saldıra
caksınız, hiç bir temelde temel noktalar
da savunmıyaçaksınız ve diğer tarafta ise 
ML önderdir diyerek sahtekarlık yapa
caksınız. Açıktaki, bu yurtseverlikle 
bağdaşmaz bir tutumdur. Eğer kişilerin 
ismini istismar etmeden varlık korumak 
istiyorsanız, gerçek görüşlerinizi ortaya 
koyun. Ve açık yüreklice İK’yı reddedi
niz. Ama siz sömürücü hovardalar her 
zaman bu sahte savunuculukla ayakta 
kalmaya çalıştınız ve çalışacaksınız. Fa
kat bu sahte oyunlar da sîzlerin siyaset 
sahnesinden silinmenizi önliyemiyecek- 
tir. İK yoldaşı yurtsever ve devrimci o- 
larak anma hakkına sahipsiniz. Bunu 
biz de olumlu karşılarız. Ne yazıkki 
İK’yı siyasi sahtekarlıkta, anamaz IK'- 
nın adını bu sahte yüzle dillere dolamak 
dahi onların yüreklerini hop hop hopla
tan, korkutan ML düşüncedir.

-ÖNDERİMİZ İBRAHİM KAYPAK
KAYA VE SÜLEYMAN CİHAN YOL
DAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

-İBRAHİM YOLDAŞIN ML ÇİZGİSİ 
VE KURDUĞU PARTİ ÖLÜMSÜZ
DÜR!

-İBRAHİM YOLDAŞI ML ANLAMDA 
ANMAMIZI HİÇ BİR KARŞI—DEV
RİMCİ GÜÇ VE OPORTÜNİST KA
RART AM AZ!

-YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML— 
TÎKKO—TMLGB!

-YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM!

-YAŞASIN MARKS, ENGELS. LE
NİN, STALİN VE MAO ’ZEDUNG 
YOLDAŞLARIN IŞIKLI YOLU!
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PARTİMİZİN DEĞERLİ ÖNDER KADROSU ORDUMUZUN
YILMAZ MİLİTAN SAVAŞÇISI

ORHAN BAKIR
yOİ^^^ÜMÜİ^^^^İElNDA

KAVGAMIZDA'-"İ^NÖ^VE

MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR

Dünvada iki kampta kutuplaşan, ve 
aralarında uzlaşmaz çelişkilerden, iki 
dünya görüşü, iki toplumsal sivrilmiş 
kutbun uçlarında bulunan emek-serma- 
ye çelişkisi. Proletarya bir uçta, burju
vazi diğer uçta. İki zıt kutbun arasında 
ölüm kalım savaşı geriye dönüşü olma
yan hızla kıyasıya mücadele etmektedir.

Yani bir taraftan sermayenin, mali 
oligarşinin temsilcisi emperyalistler, 
sosyal-emperyalistler, dünya gericiliği ve 
onların sömürge, yan-sömürgelerdeki 
göbekçi takımı yerli iş birlikçi uşaklar, 
diğer tarafta sömürge, yarı-sömürge, ezi
len dünya halklarıyla onun başında bu
lunan proletarya ve onun bilimsel savu 
nucusu olan öncü müfreze M-L Komü
nist partileri vardır.

Uluslararası komünist hareketin bir 
parçası ve enternasyonal dayanışmanın 
dünya devrimi açısından kararlı savunu
cusu ve uygulayıcısı, ülkemiz proletarya
sının önçü müfrezesi TKP/ML Kurulu
şundan buyana yüce komünizm davası 
uğruna sayısız komünist neferlerini, 
atıldığı zorlu kavgada şehit verdi vede 
verecektir.

İşte değerli komünist üyelerden 
ORHAN BAKIR Yoldaşta bunlardan 
yanlızca birtanesi olup, sıra neferleri- 
mizdendir.

O, Ermeni asıllı oluduğundan 
Türk Hakim sınıflarının azınlık milliyet
lere barbarca uyguladığı milli baskıyı 
tatmış, Türk faşist diktatörlüğünün ha
kim ulus şovenizmiyle beslenmiş, satıl
mış fanatik faşist milliyetçiliğinin zul
müne, baskısına, terörüne, horlamasına 
karşı, nefret ve mücadeleci bir ruhla bü
yümüştür. Ermeni milliyetine uygulanan 
soy kırımı, onun da bilincine yerleşmiş, 
kinini arttırmıştı.

Fakat o, Türk hakim sınıflartnnın 
barbarca uyguladığı milli zulme karşı 
çıkmakla yetinmenin ve onun esas alma
nın milliyetçilik olacağını, çeşitli milli
yetlerden ezilen halkın dayanışma birlik 
ve kurtuluşuna zarar vereceğininin bi
lincine vararak, gerçek kutuluşun ancak 
sınıf mücadelesini esas almakla ve ulusla
rın kendi kaderlerini kendilerinin tayin 
etmesini ona tabi kılmakla gerçekleşe
ceğini kavrayarak sınıf mücadelesine a- 
tıldı.

Ülkemizde M-L'in bilimiyle donan
mış işçi sınıfının bilimsel savunucusu, 
ezilen halkın kurtuluş meşalesi 
TKP/ML'nin
doğru hattı ORHAN BAKIR Yoldaşı 
1974 yıllarında içine aldı.

ORHAN Yoldaş Partimize katıldığı 
andan itibaren daha dinamik, daha mili
tan ruhla mücadeleye katıldı. Çeşitli 
kamulaştırma ve cezalandırma eylemle
rinde yer aldı. Sınıf mücadlesinde 
ORHAN Yoldaşın atılgan ve hızh geli
şimi onu yönetici organlara getirdi.

İzmir de gerçekleştirilen kamulaştır
ma eylemi sonucu, kaldıkları evde bas
kına uğradılar. Düşman müfrezelerle gi
riştiği çatışmada yaralı olarak ele geçti. 
Çeşitli işkencelere maruz kaldı. İki yıla 
yakın faşı .min zindanlarında kaldı. 
Düşman güçlere esir düşmesi, zindanlar
da kalması ve işkenceler onu yıldırmak 
bir yana daha da aktifleştirdi.ve M-L bi
lime daha sıkı sarılmasını sağladı.

Partimizde çıkan inkarcı, tasfiyeci KK 
hizibine karşı aktif mücadele yürüterek 
ML saflarda yerini aldı.

O, bir yandan ML bilimiyle kendini 
daha da silahlandırıp var olan eksik ve 
zaaflarını atmaya çalışırken diğer yan
dan da dışarda yükselen sınıf mücadele
sine katılmak için kaçma yollarını araş
tırıyor, Partiye öneri götürerek kaçırıl 
masını talep ediyordu.

Partimizin kaçırma plânı başarı sağ
lıyor ve ORHAN yoldaş faşizmin zin
danlarından kaçınlıyordu.

Bu süreden sonra ORHAN yoldaş 
Parti Bölge Komitesinde yer alır. Uzun 
dönem aldığı görevi başarıyla sürdürür. 
Daha sonralarsa, yapılan değişiklikler 
neticesinde mıntıka Parti Komitesinde 
yer ahr. *1980 başlarında geldiği bu gö
revi sürdürürken Elazığ-Karakoçan ilçe
sinde halka baskılarıyla, işkenceci ko
numuyla ün vapmış ve halkın nefretini 
kazanmış azılı halk düşmanı karakol ko
miserini öldürme kararını gerçekleştir
mek için işe koyulurlar.

Gerek alınan istihbaratın yanlışlığı, 
gerek plânsız, programsız hareket ediş 
ve gerekse eylemin başarı veya başarısız 
hk yüzdesini doğru değerlendirmeden 
"sonuç ne olursa olsun mutlaka karan 
yerine getirmeli, komiseri cezalandırma- 
lıyız" yanlış "sol" anlayışı sebebiyle 
hem eylem gerçekleştirilemiyor, hem de 
Partimizin değerli elemanı ORHAN yol
daş kahpe pusu sonucu çatışarak, tesli
miyeti reddederek bedenini kurtuluşu 
için savaştığı toprağa teslim ediyor.

Buradan hepimizin çıkaracağı acı ders 
şudur: Yapılan eylemlerin veya yapıla
cak eylemlerin proletaryanın menfaatle 
rine uzun vadeli yarar sağlayıp, sağlamı- 
yacağıdır. Geçici başarılar eğer proleter 
yanın yaranna değilde, zararına olursa 
kadro kaybına yol açıyorsa ve uzun va
dede bize esası zarar getiriyorsa, o eyle
mi yapmamalıyız. Uygun zaman ve ko
şullar yaratmalıyız. Bugüne kadar bu 
sorunun kavranmaması Partimize paha
lıya malolmuştur. Böylece Parti teşki
latımız çok değerli kadro ve savaşçıla
rını yitirmiştir. Bir diğer yanlış anlayış 
eylem öncesi istihbarat (ki bu çok ö- 
nemli ve belirleyici oluyor) plân ve ey
lemin yapılış biçimi sorundur. Yoldaşlar 
bu eylemde de doğru istihbarat elde et 
meden sübjektif temelde hareket ederek 
plânsız. programsız evlemi gerçekleştir

meye çalışmışlardır. Bu da alman yenil 
ginin önemli, can alıcı hata ve> zaaflardan 
biridir.

Sonuç olarak "sol" sübjektif yanlı; 
plân ve program neticesinde çok değeri 
önder kadromuz ORHAN BAKIR yol 
daşımızı yitirdik. Bu kayıp Partimiz i 
çin çok ağır olup yeri kolay doldurula 
mıyacak boşluklardan birisidir.

Faşist diktatörlük ORHAN BAKIR 
yoldaşı boy hedefi yapmış, borazanı o 
lan TRT’den tüm gazetelerine kadar boy 
resimlerini basarak ölüm fermanları ve 
"görüldüğü yerde vurulması" buyrukları 
çıkarmışlardı. Ama faşizmin bu azgınca 
saldırı hedefi her seferinde boşa çıkmış, 
yoldaşımız halkıyla suda balık misali 
kaynaşarak kendisini korumuş ve sa
vunmuştur. O, çalıştığı alanlardan çe
şitli kesimlerden halkın büyük sevgi ve 
güvenini kazanmış, onları Demokratik 
Halk Devrimi kavgamıza katmıştır.

Fakat Dünya ve Türkiye halkı için yas, 
birlik, mücadele ayı olan Mayıs ayı orta
larına doğru 13 Mayıs 1980'in kahpe 
karanlığında kurulan düşman pususu 
ORHAN yoldaşımızı, bizlerden, teni
mizden koparmıştır. Biz sınıf kini ve 
mücadele hıncımızla bilenerek yas ve hü
zün dolarken, düşman sınıf büyük komp
radorlar, toprak ağaları ve işkenceci cel
latlar neşeye boğulmuş, kan emici uşak
lar sevinç çığlıklarıyla coşuyorlardı.

Ama ORHAN yoldaşın acısını ve kay
bını sınıf bilinçli proletaryanın kavga ve 
azmine katarak daha emin ve kararh mü
cadeleye atıldık ve vol aldık, daha da a- 
lacağız. Bunu ne emperyalistler, sosyal 
emperyalistler ne de onların uşağı 
kompradorlar ve toprak ağaları durdu- 
ramıyacaktır.

En azgın faşizmi uygulayan cunta na- 
sılki Halkımızın Halk Demokrasisi ve 
Bağımsızlık mücadelesini durduramadıy- 
sa.

Düşen devrim sıra neferlerinin inanç, 
kararlılık ve ML'den aldığı ilhamla De
mokratik Halk Devrimi kavgamızı yük
selterek zafer kazanılacaktır. DHD 
durmaksızın işçi-köylü temel ittifakı te
melinde sosyalizme varılacak, oradan da 
sınıfsız, sömürüşüz, bilimsel toplum olan 
Komünizme varılacak, nihai amacımıza 
-DEVRİM ŞEHİTLERİ AYINDA OR
HAN BAKIR YOLDAŞ ÖLÜMSÜZr 
DÜR!

-YAŞASIN DHD KAVGAMIZDA 
ŞEHİT DÜŞEN YODAŞLARIN MÜ
CADELE ANILARI!

-YAŞISIN HALK SAVAŞI!

* ORHAN yoldaşın daha altlarda görev
lendirilmesi, bugün Partimizce yanlış gö
rülmekte, ORHAN yoldaşa haksızlık ya
pıldığı görüşündedir. Yanlış yapılan ata
mayı eleştirmekteyiz.
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MAYIS AYINDA COŞKUYLA ANIYORUZ ll||i
Baştarafı Sf. l'de 

atmalarını sağlamak için destek ve güç 
vermekteyiz. Ancak yanlış düşünce ve 
devrim yoluna bakışlarım eleştirmekle 
ve sapma teşkil ettiğini de tavizsizce sa
vunup mücadele etmekteyiz.

Yani meseleyi diyalektik materyalist 
tarzda kavrayıp araştırıyoruz. Bu an
lamda komünistlerle yurtsever ve halk 
saflarında gördüğümüz güçler arasına 
kalın çizgiler çekmekte ve ayrıştırmak
tayız. Şehit düşen komünist yoldaşlara 
her yönüyle (ideolojik, örgütsel, 
siyasi vb.) sahip çıkar ve savunurken i- 
lericilerin, devrimcilerin ve yurtseverle
rin her yönüne sahip çıkmıyoruz, ideo
lojilerini, düşünce ve siyasetlerini yanlış 
ve ahti-M-L görmekteyiz. Diyalektik 
materyalist değil, idealist, burjuva öze 
sahip olduklarını söylüyoruz. Peki bu 
durum bizi şehit düşen, yanlış hatta gi
den dostlarımızı anmamız, onlara sahip 
çıkmamızı ortadan kaldırırını? Tabiiki 
hayır. Bu sorunu daha yukarda açıkla
mıştık. Ne siyâsi istismarcılık yapıyo
ruz, ne de şehit düşen devrimci ve yurt
severlerin prestijini kalkan olarak kul
lanıyoruz.; Biz var olan gerçek durum 
olduğu gibi kavrayıp ve kavramak isti
yoruz.

Partimiz neden başka bir ayı değil de 
Mayıs ayını Devrim Şehitleri ayı olarak 
tesbit etti? Kısaca nedenini anlatmakta 
yarar duymaktayız.

Türkiye Devrimi Mayıs ayında komü
nist önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA- 
yı kaybetmiştir. Türkiye Devrimi Mayıs 
ayında devrimci, ihtilalci Deniz GEZ
MİŞ ’leri, Hüseyin İNAN'ları, Yusuf 
ASLAN'ları darağaçlarına götürmüştür.

Deniz Gezmiş

Mayıs ayı THKP/C önderlerinden Hüse
yin CEVAHİR’i almıştır. Mahir ÇA- 
YAN'ı yakalatmıştır. Mayıs ayı 1977'nin 
1 Mayıs’ında 37 ilerici yurtseveri<katli- 
ama uğratmıştır. Maviş ayı değerli Ko
münist, önder kadromuz ORHAN BA
KIR yoldaşı aramızdan almıştır. Mayıs 
ayı Partimiz üyelerinden MEHMET 
KOCADAĞ, TUNCAY BALİ, DOĞAN 
KOLÇAK, EROL DOĞAN yoldaşları 
katlettirdi. Mayıs ayı THKO önderlerin
den Sinan CEMGİL, Kadir MANGA, Al
paslan ÖZDOĞAN'ı Nurhakiarda şehit 
verdi ve dana natırlıyamadığımız nice 
yiğit devrimci, yurtsever ve komünist 
Mayıs ayında Şehit düştüler.

Ondan da öte Mayıs ayının Önemi ve 
anlamı daha da önem taşıyor. Çünkü 
başta komünist teşkilâtımız olmak kay- 
dıyla diğer devrimci teşkilâtların da ku
rucu (THKP.C, THKO) Önderleri işken- 
cehanelerde, darağaçlannda, kahpe pu
sularda katledildiler. Faşist diktatörlük 
Mayıs ayını katliamlarıyla kızıla boğdu. 
Bu nedenle de Mayıs ayı Türkiye devrim 
tarihinde kızıl kanlarla sulanmış kinimi
zin, nefretimizin, mücadele azmimizin 
yükseldiği ay olarak anılacak, yaşatıla
caktır.

Türkiye halkının kaybedilen değerli 
halk evlâtlarını isimlendirerek andığımız 
Mayıs ayında özgürlük ve Bağımsızlık 
için savaşan tüm devrim, şehitlerini de 
anıyoruz.

Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN, Yu
suf ASLAN emperyalizme, feodalizme 
ve faşizme karşı mücadeleye atıldılar. 
12 Mart yarı-askeri faşist diktatörlüğü
nün her türlü saldırılarına boyun eğmedi
ler. Kurtuluşun silahlı ihtilalle ancak 
gerçekleşeceğini düşündüklerinden ve 
düşüncelerini yanlış temelde de olsa ha
yata uyguladılar. O güne kadar ülkemiz
de hüküm süren reformist, sağ teslimi
yetçi anlayışlara bu ihtilalci çizgi Önem
li darbe vurdu. Halkın silahlı 
mücadeleye yönelmesini sağladı. Ama 
onlar bu olumlu yönü uygularken aynı 
zamanda M-L’in temel ilkelerine taban 
tabana zıt ideolojik, siyasi ve örgütsel 
silahla donanmışlardı. Biz bu arkadaş
ların olumlu, ihtilalci mirasını savunuyor 
ve sahip çıkıyoruz. Ama ideolojik, siyasi 
ve örgütsel dünya görüş ve anlayışlarını 
reddediyor, eleştiriyoruz. Sorun burda 
bu arkadaşların siyasi ve ideolojik hattı
nı değerlendirme olmadığından genel 
anlayışımızı koyarak geçiyoruz.

işte Deniz ve arkadaşları sürdürdükleri 
demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde 
direnerek faşist diktatörlüğün eline düş
tüler. 1972'de alaca karanlığın ıssızlığın
da idam sehpasında dahi düşünceleri 
uğruna hayatlarını vermeyi devrim şiar
ları haykırarak Ödediler. Onlar bu yiğit 
direniş ve onurla cellatları, faşist dikta
törlüğü ve emperyalizm uşağı general
leri şaşkına düşürdüler, ömürleri bo
yunca ölüm korkusuyla yaşayacaklarını 
anımsattılar. Yine hemen aradan kısa 
bir zaman sonra Nurhak’larda THKO 
önderi Sinan, Kadir ve Alpaslan’ın kal
dığı yere pusu kurarak alçakça katle
dildiler.

THKP/C önderlerinden Mahir ÇA— 
YAN ve Hüseyin CEVAHİR "in kaldıkla
rı ev basılır. ÇAYAN ve yoldaşı Hüseyin 
CEVAHİR teslim olmayı reddederler. 
Faşizmin eli kanlı ordusuna, polisine, 
itine, MIT’ine meydan okurlar.11 Biz bu
raya teslim olmaya değil ölmeye geldik" 
derler. Bine aşkın gücüyle çepeçevre ku
şatırlar çevreyi faşizmin uşak ruhlu sa
tılmış itleri, çevre apartmanlara keskin 
nişancılar yerleştirilir. Bir günü aşkın 
uzun çatışma ve direnişte, kanı beş pa
ra etmeyen satılmış it Cihangir ERDE
NİZ’in kahpe kurşunları Hüseyin'in ca
nını teninden alır. Mahir ÇAYAN'ı işe 
ağır yaralar. Mahir'i esir alan faşizmin 
ordusu idam hazırlıkları yaparken Mahir 
ve arkadaşları zindanı delerek kaçarlar.

Mahir Çayan

KIZILDERE'de 30-31 Mart da kukla 
güçlerle giriştikleri silahlı çatışmada ro
ket atarlarla kaldıkları ev çökertilir ve 
Mahir 10 arkadaşıyla (ki, Cihan ALP
TEKİN ve Ömer AYNA, THKO’nun 
önde gelenleridir) birlikte katledilir. 
KIZILDERE kana boyanır. Şunu anım- 
satalımki, Mahir’lerin bu ihtilalci tutum 
ve özleri çok olumlu yönlerini oluştur
maktadır. Biz bu yöne sahip çıkıp savu
nuyoruz. Yukarıda Deniz ve arkadaşla
rına getirdiğimiz anlayış Mahir’ler için 
de geçerlidir. Onların M-L'e taban taba
na zıt hattı özü oluşturup, küçük-bur- 
juvazinin ihtilalci kesimi içinde yer al
dıklarını tesbit etmekteyiz.

Devrim şehitlerini anarken ülkemizde 
Kurtuluş Savaşından bu yana faşist dik
tatörlük devlet biçimi olarak hüküm sür
mektedir. Faşist diktatörlük bazen doza
jını daha açık, daha koyu arttırırken, ba
zen de halkın gelişen mücadelesi karşı
sında parlamenter maskeye bürünerek 
kırıntılar hibe eder. Ama bu yasaların
daki kırıntılarda kendi çıkarlarıyla çeli
şince tereddüt etmeden demokrasi’’ kı
rıntılarını da bir çırpıda kaldırmaktadır
lar.

Yan-sömürge, yarı-feodal iktisadi ya
pısı gereği ülkemizdeki ekonomik ve si
yasi kriz hiçbir dönem ortadan kalkmaz. 
Fakat ekonomik ve siyasi kriz zaman 
zaman daha üst boyutlar kazanırken, 
buna karşı halkın Halk Demokrasisi ve 
Bağımsızlık mücadelesi yükselir. Çeşitli 
emperyalist sözcüsü uşak kompradorlar 
ve toprak ağaları arasındaki çelişki de 
yoğunlaşır. Sömürüde pay almada ha
kimiyet kurma dalaşı boy gösterir. Belir
li dönemlerde ise para babalan emper
yalistlerden krediler, borç paralar ve e- 
konomik yardımlar alarak, halkın geli
şen mücadelesini boğmak (silahla, kanla 
zorbalıkla-bu bazen 60’larda olduğu gibi 
başka şekillerdede olur.) yolunu seçerek 
kendilerine göre "istikran sağlarlar"!. 
Ama gerçek anlamda istikrarın sağlan
ması ekonomik ve siyasi bunalımın 
kalkması mümkün değildir. Geçici "sü
kun ve suskunluğu" yaratır
lar, Bu da zor ve şiddet yoluyla genel 
anlamda olur. Hepsi bu. Sahte demokra
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siler, toprak reformları, krediler, can gü- 
yenlikleri, basın özgürlükleri yaftasını a- 
tarak halkı aldatmayı denerler. Ama bu 
vaadlerin hepsi de palavra ve yalandan 
öte birşey değildir. Kısacası göz boya
madır.

12 Eylül açık askeri faşist diktatörlü
ğünün yaptığı da budur. Generaller çe
tesi halkı aldatmak için sahte vaadler ve 
"sükun, istikrar ve can güvenliği vb." 
sahtekârlığını ortaya atarak yüzlerini 
gizlemeye çalışmaktadır. O, bununla da 
kalmayıp hür demokratik düzene dö- 
nüleceğı nden dem vurarak- kurtarıcı 
meleği kesilmiştir. Ama bugüne kadar 
yaptıkları halka zulüm, katliam, zam, 
zindanlara tıkma, işkencehanelerde kat
letme, idam sehpalarına çekme ve yaşa
mı çekilmez hale getirmekten öte birşey 
değildir. Bugün toplumun çoğu hoşnut
suz ve dayanılmaz yaşam zorluğuna 
mahkum olup, veryansın ederek çıkar 
yol aramaktadır, işçiler, köylüler, me
murlar, gençler ve tüm emekçiler kin ve 
diş bileyerek zaman zaman belirli talep
ler ileri sürerek cuntaya karşı mücade
leyi daha yükseltmek istemektedirler, 
örgütsüz ve dağınık olmaları aktif müca
deleye atılmalarını önlemekle birlikte, 
cuntanın barbarca süngü, silah, baskısı 
nedeniyle homurtu ve küfürle yetinmek
tedirler. Bugün önderlik edip halkı hare
kete geçirecek güçlü bir komünist parti
sinin yokluğu ana sorundur. Devrimci 
teşkilâtların çok ağır darbeler yemesi 
veya dağılması da bunda önemli etken
dir.

Bizim bu kısa açıklamayı yapmamız
daki amaç, tüm yurtsever, ilerici ve dev
rimci teşkilâtlann-eylem birliği ve itti- 
faklar-kısa vadeli ve somut koşula göre 
yapılması gerekli olan eylem birlikleri 
ve ittifaklara dikkat çekip, birleşebile
ceğimiz noktalara temas etmemizdir. İ- 
çinde bulunduğumuz şartlarda uzun, ve 
kısa vadeli ittifaklar, eylem birlikleri 
yapma şartlarını mümkün ve daha müsa
it olduğu görüşündeyiz, özellikle cun
tanın teşhirinde rol oynaması , mücade
lenin silahlı boyutlar kazanmasına olum
lu etkiler yapıp, halkın destek ve güveni
ni alacağı reddedilemez bir gerçektir. 
Yapüabilecek eylem ve ittifaklar çeşitli 
biçimlerde ortaya çıkacağı açıktır. Si
lahlı veya silahsız çeşitli ortak eylemler 
yapılabileceği gibi dost örgütler arasında 
da dayanışmayı, birlik yolunda da ö- 
nemli adımlar atmayı da sağlıyacaktır. 
Kısaca her yönüyle devrime hizmet et
mesi ve halka destek sağlaması ışığında 
somut ilkeler üzerinde çalışmalar uygun
luk kazanmalıdır. Birleşebileceğimiz 
güçlerle asgari birleşme (eylem birliği 
ve ittifaklar da yaratılmalıdır.

Bu olumlu gelişmenin ortaya çıkması, 
yaratılması ileride yükselebilecek müca
delelerde Halkın Birleşik Cephesinin ya
ratılmasında da önemli rol oynayacağı
nı bilinç üstünde tutmalıyız.

Açıktırki "iz kaybettirmek, bekleye
lim müsait ortam doğduğunda yine ça
lışmaya aktif gireriz" veya "bugün şart
lar ve ortam elverişli değil" gibi yanlış 
anlayışa sahip olan birdizi teşkilât ve 
gurup vardır. Bu gibi anlayışlar hamha- 
yal olup mücadeleye yan çizmenin yol
larından biridir. Açık kıvırtmacadır. 
Devrim yararına uğraş sarfetmemenin 
açık provalarıdır. Bu tür anlayışlar e- 
leştirilmeli, ikna etmeye çalışılmalıdır. 
Halâ diretmeleri halinde ise halk içinde 
de teşhir edilmelidirler.

Var olan teşkilâtlar içinde bir başka 
yanlış anlayış ta; kendi gurubunu her- 
şeye kadir görüp "ben bu işin üstesin
den tek başıma gelirim" kendini kaf da
ğının üstünde görüp, başkalarını ovalar- 
Zin Canon İMnnilrlîilr nnlnlTie<tJı» 

Geçirdiğimiz acı deneyimler ve elde 
ettiğimiz tecrübeler ortaya koymuştur 
ki; bu tür sekter, "sol" lafazan anlayış
lar artık iflas etmiştir. Zerre kadar iti
bar görmesi mümkün değildir. Bu an
layışı devam ettiren teşkilâtlara öneri
miz, kendilerini birkez daha gözden ge
çirip, burnunun ötesini görmemekten 
vaz geçmelerini ve halka, devrime hiz
met yapabilme şartlarını tesbit edip 
kavramalarıdır.

Teşkilâtımız daha önceleri tüm dev
rimci, yurtsever teşkilâtlara düşünceleri 
yazılı olarak açık ve net şekliyle iletmiş
tir. Ancak, henüz şu veya bu teşkilâttan 
olumlu veya olumsuz (yazılı veya sözly ı 
cevap alamamıştır. Tadilâtımız, halk 
saflarında gördüğü teşkilâtların olumlu 
veya olumsuz (yazıh-sözlü) cevap verme
mesini kayıtsızlık ve sorunlara ciddi yak
laşmadığı şeklinde yorumlamaktadır. 
Bu vesileyle Devrim Şehitlerini anarken 
tüm devrimci, yurtsever, demokrat teş
kilâtlan dostluğa, dayanışmaya ve or
tak mücadele edebileceğimiz noktalarda 
birkez daha düşünmeye davet ediyoruz. 
Kanaatimiz odurki, Türkiye halkının ve 
devriminin yarannı ön plâna çıkartarak 
sorumlu davranıp olumlu adımlar ataca
ğıdır.

Bilefimki, düşen Devrim Şehitlerinin 
kanlan biribirine karışarak mücadele 
yolumuzu ıkızıllaştırmıştır. Sürdürülecek 
kavgada daha da kızdlaşacaktır. Hepimiz 
bu kızıllığa erişmek, ortak düşmanlan- 
mız emperyalistleri, sosyal emperyalist
leri, komprador patronların ve ağaların 
faşist iktidarını yıkma yolunda, somut 
koşul ve şartlara uygun birleşebileceği
miz noktaları tesbit etmeli,üstünde yo
ğun çalışmalar yapmalıyız.

Halka, devrime ve »fere ulaşmanın 
tek doğru ve ideal çizelgesi budur.

TÜRKİYE DEVRİMİ YOLUNDA ŞE
HİT DÜŞENLER ÖLÜMSÜZDÜR

DEVRİM ŞEHİTLERİMİZE SAHİP 
ÇIKALIM, COŞKUYLA ANALIM!

YAŞASIN DEVRİM ŞEHİTLERİNİN 
ONURLU MÜCADELESİ!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

Partimizin saflarında Bağımsızlık ve 
Demokrasi kavgasında canlarını ölüme 
severek terkeden ML ideolojisini herşe- 
yin üstünde tutup toplumun menfaat
lerini savunan, yiğit evlatlarımızı 1982'- 
nin Mayıs ayında onlann isimlerini ana
rak tüm devrim şehitlerini anmayı görev 
saymaktayız. Şunu bilelimki, daha nice 
yoldaşlanmız devrim kavgasında şehit 
düşecekler. Tabiiki bu sura devrim ne
ferlerinin isimlerini sıralamakla bitmez. 
Bitmeyecektir. Hepsi devrimin tarih def
terine sıra neferler olarak, Bağımsızlık 
ve özgürlük için öldüler diye geçecekler
dir. Fazla söze gerek yok!

MEHMET KOCADAĞ: 1977 1 Mayıs’- 
ında MİT ve Kontr-Genllaca kaçırıldı. 
Yoldaşımız adice işkenceler sonucu bo
ğazı kesilerek öldürüldü.

TUNCAY BALÎ: 1977'de MHP’li sivil 
faşistlerce pusuya düşürüldü. Yoldaşımız 
boyun eğmedi, korkmadı. Faşist katille
rin üstüne yürüdü. Ve alçakça kurşunlar 
yoldaşımızın canını teninden aldı.

EROL DOĞAN: 1977'de MHP'li faşist 
canilerce pusuya düşürüldü. Alçakça kat
ledildi ama boyun eğmedi.

DOĞAN KOLÇAK: Doğan KOLÇAK 
yoldaş faşizmin zindanlarını yararal 
kaçtı. Dışarıda daha aktif mücadeleye a- 
tılmak için o bütün imkânları denedi. 
Fakat kaçıştan kısa süre sonra kanı beş 
para etmez muhbirin ihbarı sonucu fa
şist polis kuvvetlerince çatışmaya girişti 
ve yaralı yakalandı. İşkenceci katiller 
yoldaşımızı acımasızca katlettiler.

** ANILARI VE MÜCADELELERİ 
SONSUZA DEK MÜCADELEMİZDE 
YAŞIYACAK!

** MEHMET KOCADAĞ—TUNCAY 
BALİ-EROL DOĞAN-DOĞAN KOL
ÇAK YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

** YAŞASIN BAĞIMSIZLIK VE DE
MOKRASİ KAVGASINDA ŞEHİT 
DÜŞENLERİMİZ!

** YAŞASIN HALK SAVAŞI!
www.ikk-online.net
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Amerikancı Faşist Cunta, Birbuçuk Yıllık
Faaliyetleriyle Döktüğü Kanlara Ve Yaptığı 
Zulme Rağmen, Komprador Patron Ağa

Devletinin Çöküşe Gideceğini
Halfamız» yıltanta kam, canı pahası- OflİG VGITIG V6C0k 

na verdiği mücadelelerle kazandığı bazı J J v ■ m
ekonomik-demokratik hakları gasp eden 
faşist generaller çetesinin uyguladığı 
baskı ve zorbalıklarla gün geçtikçe halk 
düşmanı yüzü daha iyi açığa çıkmakta
dır.

Halkın "can güvenliğini sağhyaca- 
ğım" diye başa geçen faşist cuntanın at
tığı her adımla, genel olarak komprador 
burjuvazi ve toprak ağalarının, özel ola
rak da ABD'nin "göbekd" kesiminin ra
hat ve huzur içinde insafsızca sömürü ve 
kârlarını daha da artırarak sürdürüp "ga
rantiye" alıp onların can güvenliğini, 
huzurunu sağlamak amacında olduğunu 
açıkça kanıtlamıştır.

Cuntanın elebaşısı Kenan EVREN, 
Bursa, Balıkesir konuşmalarında da gö
rüldüğü gibi geçmişteki "bütün kötülük
lerin ’v hakim sınıfların diğer partilerine 
ve hükümetlerine ait olduğunu, kendisi
nin de bu "kötülükleri" ortadan kaldı
ran ve daha da kaldıracak olan "kurtarı
cı" olduğunu söylemektedir, onunkötü- 
lüklerden kast ettiği esasta halkımızın 
gelişen Halk Demokrasisi ve Bağımsız
lık mücadelesinin bastırılmaması, kısa 
vadeli ve dar çıkarlarını düşünmeleri
dir.

Daha önceki sayımızdada belirttiğimiz 
gibi hakim sınıflar arasındaki mücadele 
r,devlet imkânlarını kim daha fazla kul
lanarak halkı daha çok sömürme" mü
cadelesidir. Bu mücadele geçmiş dönem
lerde de olduğu gibi bazen şiddetlene
rek, bazen hafifleyerek, ama durmadan 
çeşitli kılıflara ve biçimlere bürünerek 
devam edegelmektedir. Ama değişme
yen politikaları ise, siyaset sahnesinde 
teşhir olan halka uyguladıkları zorbalık 
ve sömürü ile halkın kini ve nefretini 
tophyan kesimlere karşı diğer kesim ve- 
a kesimlerin kendi aralarındaki bu sal

tanat ve daha fazla sömürü kavgasında 
halkın gelişen mücadelesini kaldıraç ola
rak kullanmak ve yeni sinemalarla 
"halkçı", "kurtarıcı" olarak halkın kar
şısına çıkmaktadır.

Bugün de faşist cuntanın iplerini elin
de tutan kanat da bir yandan hakim sı
ratların diğer kanatlarına karşı değişik 
ölçülerde, değişik biçimlerde mücadele 
sürdürürken diğer yandan efendisi ABD 
emperyalizmi ve onun etkinliğindeki e- 
konomik kuruluşlarının direktif ve tel
kinleriyle halka uyguladıkları baskılarla 
gerçek halk düşmanlığını gözler önüne 
sermiştir.

Cuntanın merkezinde ve direksiyo
nunda bulunan Kemalist—İnönücü çizgi
sinin en koyu mirasçısı Amerikancı ke
simle, kanatlarında yer alan kesimi ve 
cunta içinde yer almayıpda başından 
beri hedeflenen kesimler arasındaki mü
cadele daha da sertleşerek devam et- 

& mektedir. Bu durum Evren’in son Bursa 
$ ve Balıkesir konuşmalarında daha da a- 
t ık yansımaktadır. Cunta geçmişte teş- 
i âr olmuş, halkın kin ve nefretini kaza

nan kesimleri hedefliyerek halkı gözü 
doymaz bir iştahla ezip sömürmeyi giz
lemek gayesindedir.

Bunun içindirki cunta kendisini "ta
rafsız ’, "sınıflarüstü" göstermeye "biz 

Komünizme de, faşizme de, şeriatçılığa- 
da karşıyız" propagandasını yapmakta
dır.

ABD emperyalizminin sadık uşağı 
cunta, bugün komprador sınıf karakte
rinden ve emperyalizmin direktiflerinin 
harfiyen uygulayıcısı olarak emekçileri 
geçmiş dönemde daha acımasızca sö
mürmekte, devlet terörünü yaygın şekil
de yoğunlaştırmakta, geniş halk kitleleri 
üzerinde baskı ve zulüm uygulamaktadır. 
Bununla birlikte onlar, demokrasiye" 
geçeceğiz diye halkı uyutmaya ve kan
dırmaya, tepkileri yatıştırmaya çalışı
yorlar.

Evet, "demokrasiye" geçebilirler. A- 
ma nasıl demokrasi, ve kimler için de
mokrasi? İşte önemli olan budur.

Onların demokrasi dedikleri hakim sı
nıflar için demokrasidir. Yani hakim sı
nıfların birbirleriyle rahat ve daha çok 
sömürme ve rekabet mücadelesini sürdü- 
riipf yarıştıkları parlâmenter maskeyle 
halkı uyutmaya çalıştıkları içindir. On
ların "demokrasi" dedikleri 12 Evlül ön
cesi dönemlerde de görüldüğü gibi halka 
baskı, zorbalık ve insafsızca sömürü uy
gulanmış, hakim sınıflara da rahat, ko
lay sömürü imkânı sağlamıştır.

Ne zamanki, işçiler, köylüler, dar ge
lirli memurlar, esnaflar, kendi emeğiyle 
çalışan bütün emekçi halk bu sömürü ve 
zorbalığa karşı daha da aktif mücadele 
sürdürdüyse o zaman "tehlikeye düşen 
iktidarlarını sağlamlaştırmak, içine düş
tükleri ekonomik krizin yükünü emekçi
lere yüklemek, onlan "huzur" ve "süku
net" içinde sömürmek için türlü çarelere 
hile ve iki yüzlülükleriyle maske olarak 
kullandıkları parlâmentoyu da bir kena
ra atıp piyasaya çıkıyorlar, öyle ki, var 
olan kısmi demokratik haklan dahi hal
ka çok bulup zorla geri alarak başa ge
çen 12 Eylül askeri »şist cuntanın yap
tığı pbi...

Faşist cunta, geçmişte hakim sınıflar 
için demokrasi olan parlâmento maskeli 
faşist diktatörlük şartlannda-başta işçi 
sınıfımız olmak üzere diğer emekçilerin 
kam-canı pahasına verdikleri mücadeley
le elde ettikleri kısmi demokratik kaza- 
mmlan gasp edip, tamamen yok etmeyi 
Anayasa ile teminat altına almayı temel 
görev kabul etmiştir.

Haz ulanmakta olan Anayasa üzerine 
açıklamalar yapan cuntanın görüşlerinin 
ve amaçlarının da ne olduğu açıktır. Bu 
sadece bugün açığa çıkmış değil, cunta
nın 12 Eylül darbesi açıklamalarında da 
görüşleri açıktı.

Hazırlanmakta olan Anayasa da bugün 
gasp ettikleri haklan yasal hale getiriyor
lar. Yani bugünkü cuntanın üniforması 
sivil rejimi olacak olan yönetime yasal 
dayanak oluşturmaktadırlar.

Faşist generaller, cuntanın hazırlaya
cağı Anayasayı zorla halka kabul ettirip 
halk bu anayasayı "onayladı" diyecek
ler. Bu anayasanın onaylanmaması halin
de askeri yönetimin devam edeceği teh
ditleri şimdiden savunulmaktadır.

Halkımız açısından değişen birşey ol
mayacaktır. Bugünkü rejimin sivil halini 
onaylamak anlamına gelecektir. Bunun 
için bu anayasa onaylamasına katılıp, 
kendi eliyle bu sivil faşist diktatörlüğü 
onaylamak gerekir. Anayasayı halka a- 
çık tartışmak biryana, hakim sınıfların 
bazı kesimlerine dahi tartışma sınırlan
maktadır. Eğer gerçekten halkın onayını 
almak istiyorlarsa, bu sahtekârlık, bu al
datmaca değilse, açıktan halk içinde ser
bestçe propaganda ve tartışma sağlasın
lar. Böyle birşey, cuntadan beklenemi- 
yeceği açıktır. Onlar, devrimcî fikirler
den, halk içinde serbestçe tartışmaktan 
Öcüden korkar gibi korkuyorlar. Çünkü 
bu köhne çürümüş ve asalak düzeni a- 
yakta zorla tutuyorlar. Yeniyi temsil e- 
den, geleceği temsil eden düşüncelere 
zincir vurup, bir an daha saltanatlarını 
devam ettirmeye çalışıyorlar.

Anayasayı halk içinde tartışmaya aç
mayı bir yana bırakalım, en ufak bir kı- 
pırdanışı ve ilerici düşünceyi taşıyan 
yurtsever, devrimci, demokrat ve komü
nistleri zindanlara atmakta, işkenceyle 
sakat bırakmakta ve idam etmektedir. 
Açıktan idamların halkta tepki yarata
cağından, işkencede öldürmekte veya 
yakaladığı anda kurşuna dizdirmektedir, 
oldüremediklerini de zindanlarda sürekli 
işkence, hücre cezası ve dayakla yıldır
maya, onlan devrimci düşüncelerinden 
zorla vaz geçirmeye çalışmaktadırlar.

İhanet içinde olan bazı unsurlan da 
basında ve TRT de pişmanhklannı gös
terip, direnen ve mücadeleden taviz ver
meyen devrimcileri, komünistleri yıldı
racağını zannederek acizliğini sergile
mektedir. Aylarca ailelerle görüşmelerin 
yasaklandığı İstanbul'daki Metris Cezae
vinde bütün iğrençlikleriyle, barbarlık ve 
sadistliğiyle devam eden işkenceye rağ
men, cuntanın kalkıp "işkence yoktur ’ 
demesinin nasıl ikiyüzlülük ve korkaklık
larım açığa vurdukları görülmektedir. 
Bir yandan süresiz gözaltıyı yasallaştırıp 
istendiği anda cezaevinden devrimcileri 
sorguya götürürken, diğer yandan 90 
günlük gözaltıyı 45 güne indiren-yasayı 
çıkarmasıyla kamuoyunda teşhir "ol
mama" sahtekârlığını gösteriyorlar.

Cezaevinde işkencede öldürülen, sakat 
bırakılan, bombalama, silahla tarayıp öl
dürme olayları orta çağda kölelik döne
mindeki esir ve kölelere dahi uygulanmı- 
yan yöntemler dahi uygulanmaktadır.

Savunmasız ve esir alınmış' insanları 
kalleşçe katleden cunta, acizliğini, tüm 
kokuşmuşluğunu gösteriyor.

İMF'nin buyruğuyla uygulanmakta o- 
lan 24 Ocak ’ristikrar" programıyla eko
nomiyi kurtarma seferberliği her gün 
çaktırmadan yapılan zamlarla, ağır ver
gilerle halkı işsizliğe ve sefalete sürükle
mektedir.

www.ikk-online.net



/ŞÇİ-KÖYLÜ Ki RTULUŞM
■■■OMMWBMnan|KB|KW|A«aHKSaE

Cunta geçmişte işçi sınıfının, . ’ 
toplu sözleşme, sendikal haklarını ideo 
lojik amaçla kullandığı gerekçesini öne 
sürerek keyfi bir şekilde bu hakları or
tadan kaldırmıştır. Hergün artan hayat 
pahalılığıyla patronların insafsız sömü
rüsüyle sefalete sürüklenen işçi sınıfının 
mücadelesine hayasızca saldırmaktadır. 
Onların siyasetle uğraşmalarını yasakla
yıp uysal köle durumuna getirme gayreti 
içindedir.

İşveren temsilcilerinden oluşturulan 
YHK'nun toplu sözleşmelerini tek yanlı 
ve geçmişe oranla artan hayat pahalılığı 
karşısında çok geri ücretle sonuçlandır
makta, ya da keyfi bir şekilde uygula
maları işçi sınıfının faşist cuntaya karşı 
kinlerini daha da arttırmıştır, üstelik 
toplu sözleşme süresi uzun süre önce 
dolduğu halde halâ sonuçlandırılmamış 
ve uzun bir zaman sonra sonuçlandırıl
dığında ise aradaki farkı vermemektedir
ler. Onların bu tutumu ne kadar işçi 
düşmanı olduğunu göstermeye yeterli- 
dir.

Cunta, fabrikalarda jandarma baskısı 
MİT ve muhbir şebekeleri ve patron bas
kılarıyla işçileri uysal köleler haline ge
tirmeye çalışıyorlar. İşçilerin en ufak 
bir ses çıkarmalarını engellemek için 
tazminatsız işten çıkarma ve daha da ö- 
tesi alınabilecekleriyle tehdit etmekte
dirler.

Görülmemiş bir zulüm ve sömürü çark
ları arasında ezilen işçi sınıfı, görünüşte
ki sessizliğe rağmen içten içe kinlen- 
mekte ve homurtular göstermektedir. 
Bugün görünüşteki bu sessizliğe "anarşi
yi önledik”, ''sükuneti sağladık" diyen 
cunta feci şekilde yanılmaktadır.

Ekonomik krizin yüzünü tüm emekçi 
yığınların sırtına yükleyerek, bu sınıf
ların örgütlerini dağıtmak ve etkisizleş
tirmek ve mücadeleyle kazanılan demok
ratik hakları ortadan kaldırmak, devletin 
faşist otoritesini sağlamlaştırmak ama
cıyla yapılan 12 Eylül cuntası, halk düş
manı ikiyüzlü politikası gereği köylüleri 
kandırmak için de "toprak reformu ’ 
sahtekârlığım ortaya atmıştır. Bu aldat- 
maca yeni değildir. Hakim sınıflar yıllar
dır köylülerin toprak talebini saptırmak 
ve onları uyutup geçici destek sağlamak 
için bu yola baş vuruyorlar

Geri bir tanm ülkesi durumundan do
layı, genellikle de toprakların azınlık 
zümrenin elinde olması, kırsal alanda 
toprak devrimi temelinde işçi sınıfının 
temel müttefiki olan köylülerin mücade
lesinin geliştirilmesi tehlikesine hakim 
sınıflar tarafından sık sık "köylülere 
toprak dağıtacağız” şeklinde aldatmaca
lar öne sürülmektedir.

Yakın tarihimizde aynı aldatmacaya 
Ecevit hükümeti de baş vurdu. Geçici o- 
larak alman desteğe rağmen fiyaskoyla 
sonuçlandı. Çünkü topraksız köylülere, 
toprak dağıtmak biryana esas olarak 
toprak ağalarının verimsiz, dağlık, kıraç 
toprağının karşılığı ödenerek değerlen
dirilmesidir. Devlete borçlandırılarak 
köylülere verilen bu toprakların gerek 
verimsizliğinden, gerekse köylünün elin
de üretim aletlerinin olmamasından do
layı borcunu ödemek bir yana, geçimini 
dahi temin etmeleri olanaksızdır. Cun
tanın toprak reformu toprak ağalarının 
yararınadır.

Komprador burjuva ve toprak ağaları
nın iktidarı köylülerin toprak sorununu 
çözemez.

Emperyalizme göbekten bağımlı, bu 
uşakların faşist diktatörlüğü işçi sınıfı
nın önderliğinde, işçi-köylü temel ittifa
kının ve diğer halk sınıf ve tabakalırının 
Birleşik Cephesiyle, Demokratik Halk 
Devrimîyle yıkılmadan köylülerin top
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rak sorununun çözülmesi mümkün değil
dir.

Ağa zulmü ve komando baskısı altında 
inim inim inleyen topraksız ve az top
raklı köylülerin azgın düşmanı cunta, es
kiyi, çürümüşü, yıkılıp gitmeye mahkum 
olanı temsil etmekledir.

KOMPRADOR SANAYİCİLER, BAN
KER, SPEKÜLATÖRLER, İ TEFECİ
LER CUNTANIN HALK DÜŞMANI 
YÖNÜNE BÜYÜK BÎR İŞTAHLA.SA
RILIYORLAR. ffc

Hakim sınıflar, kendi aralarındaki da
laşma ve rekabete rağmen halka yönelik 
başta işçi sınıfı ve emekçi halka uygula
nan azgınca sömürü ve saldırı cephesinde 
genel olarak birleşiyorlar.

Anayasa da işçi sınıfının grev hakkının 
yanında lokavt hakkının da" yer alma
sını savunarak, işçilerin özellikle siyaset
ten uzak tutulması gerektiği üzerinde ti
tizlikle durmaktadırlar.

Onlara göre siyasetle uğraşmak, pat
ronların, ağaların işidir. Sendikaların 
"ideolojiden, siyasetten" uzak kalmala
rını istiyorlar.

Bütün gayeleri işçi sınıfının dünya gö
rüşü olan ML düşüncenin yayılmasını 
enselemektir.

işverenler sendikası; bütün baskılar, 
zulum ve açlığı mahkum etmenin ya
nında üstelik işçi sınıfını büyük bir sah
tekârlık ve cüretkârlıkla "MUTLU A— 
ZINLIK' olarak kamuoyuna ilan etti
ler.

Onlara göre bugün toplumumuzda ça
lışan işçiler, çalışmayan açık ve gizli 
işsizlik ordusunun varlığından hareketle 
"MUTLU AZINLIK” durumundadırlar.

Ne kadar aç gözlü sömürücü, aç gözlü 
barbar olduklarını söyledikleri yalan ve 
çarpıtmalarla açıkça görülmektedir. 
Kendilerinin dahi inanarak söylemedik
leri ama emperyalizme uşaklık ruhunun 
iliğine kadar işleyip içindeki "kurtları" 
faşist cuntanın kendileri için sağladığı 
"huzur" ve "emniyet” ortamında "cesa
retle” ” ortaya döktüler.

KİMDİR "MUTLUAZINLIK" OLAN?
Yoksulluk ve sefalet içine itilip, ayda 

bir kilo etin bile evine girmediği, ölme
mek için zorunlu olarak angarya koşul
larıyla işgücünü satan, karşılığında ise sa
dece kuru ekmekle beslenmeye yeten 
ücretle çalışan işçilerini mutlu azınlık
tır9 Yoksa çalışmadan işçilerin kanını, 
iliğini emperyalist efendilerle birlikte 
yiyen bu ülkelerin yer altı yer üstü zen
ginlik kaynaklarım emperyalizme peş
keş çeken bir avuç şiş göbekli ensesi 
kalın komprador patronlarını "MUTLU 
AZINLIK ur.?

Sabahın şafak vaktinden itibaren ağa
nın zulmü altında karısıyla, kızıyla, ço- 
luğuyîa, çocuğuyla kızgın güneşin altın
da çorak topraklarda gün batışına kadar 
çapa yapıp, karşılığında sırf yaşayabil
mek için aldığı düşük yevmiye yetmi
yormuş gibi, üstelik de angarya usulü ça
lışmanın yanında onu kırıcı, küfür, teh
dit ve sarkıntılıklarına maruz kaldıkları 
ağa uşağı, posta başı elçilerin himaye
sinde çalışan köylüler, mevsimlik işçi
ler veya yan-proleterlermi "MUTLU 
AZINLIKTIR?

Yoksa yazın serin bölgelerinde Ame
rikan cigarası tüttüren, yazlık yayla ve 
turistik motellerde, Avrupa seyahatle
rinde keyif çatan komprador ve ağa
larını MUTLU AZINLIKTIR?

Köyden topraksızlıktan veya sahip 
olduğu toprakların verimsizliğinden 
ağa himayesinde ortakçılık yapan ve
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ya ye.ımye ile en zor şartlarda.duşiık üc
retle çalışıp hastakjndiğmda ilaç ve dok
tor parası bulamıyan, çoluk,çocuğu kıt 
kanaat geçindiği nafaka tükenince şeh
rin yolunu tutup gurbetçi olan, şehircT 
de iş bulamayınca yatacak yer dahi bu 
lamayıp park köşelerinde uyuklayan, 
üstelik işsiz olduğu için kodese atılıp a- 
narşist veya terörist olduğu iddiasıyla 
günlerce aç, susuz bekletilip işkence, 
dayak yiyip çaresizlik içinde tekrar 
memlekete dönme arzusunu taşımasına 
rağmen "kapı komşunun ve çoluk ço
cuğun yüzüne nasıl çıkarım" endişesiyle 
şehirde sürünen sözümona da "bu mem
leketin efendisi olan köylü"ler mi 
"MUTLU AZINLIKTIR"?

yoksa bu memleketin topraklarını 
binbir türlü dalavere ve zorla gaspeden 
veya dededen kalma saltanatını sözüm 
ona çokça bahsettikleri sınıflar üstü dev
let desteğiyle kazanan ve koruyan ağa
ların ve büyük aşiret reislerinin, köylüle
rin uyanışından, mücadelesinden kor
kup, silahlı çeteleri ve devletin resmi 
güçleriyle iç içe "anarşistlere, teröristle
re yardım ediyor” gerekçesiyle yoksul 
köylülere keyfi bir şekilde olmadık zu
lüm ve işkence' yapmanın yanı sıra, ka
dınlara, kızlara alçakça ve adice saldırıp 
ırzına geçen zümrelerini MUTLU A 
ZINLIKTIR ???

Petrol, maden ve kömür ocaklarında 
havasız her türlü zehirlenme ve her an 
yıkılıp altında kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalan, düşük ücretle çalışan bu 
yetmiyormuş gibi grev hakkının yasak
lanması yasal hale getirilen işçiler mi 
"MUTLU AZINLIKTIR"???

Yoksa işçilerin kanı ve canıyla elde 
edilen imkanlara emperyalist efendile
riyle birlikte paylaşan en lüks ve villalar
da yaşayan sülükler mi MUTLU AZIN
LIKTIR???

"Kırda ürünlerini ucuz taban fiatıyla te
fecilik yapan devlete ve tüccarlara kap
tırma zorunda olan orta halli köylüler, 
şehirde göznuru döken, emek veren kar 
şılığında ise sürgün ve heran işten atılma 
korkusuyla karşı karşıya kalan dar 
gelirli memurlar, büyük bankerler ve 
sanayicilere yutulma korkusu içinde 
olan, heran iflas etekmekle karşı karşıya 
kalan ve böylece ekonomik krizin 
yükünü tadan zar zor geçinebilen 
MUTLU AZINLIKTIR

Yoksa bu devlete sahip olupta çalış
madan bolca sömüren asalak, bir avuç 
emperyalistlerin uşakları komprador 
burjuva ile toprak ağalan, teteci-iüçear- 
lar ve spekülatörler mi MUTLU AZIN
LIKTIR?

Evet görüldüğü gibi öteden beri halkı
mızın kanını, iliğini sülük gibi emen bu 
toplumda bir avuç azınlık olan ülkemi
zin nimetlerini emperyalistlere peşkeş 
çeken uşaklardır. Bu azınlığın yararına 
halk üzerinde çok yönlü baskı faaliyetini 
yürütende Faşist Askeri Cuntadır.

Cunta genel olarak komprador patron- 
ağa devletini ayakta tutmak özel olarak- 
ta Amerikancı merkezci kanadına daha 
fazla sömürü, kâr mutluluğunu sürdürme 
gayesindedir.

Cuntanın işçilerin bilinçli kesimlerine 
yurtseverleri, devrimcileri, komünistleri 
zindanlara doldurarak yaptığı işkence ve 
katliamlarla sürdürğü idare BÎR AVUÇ 
AZINLIĞIN YARARINADIR.

. .¥

CUNTA KEMALİST DİKTATÖRLÜ
ĞÜN IRKÇI
LÜM POLİTASINL AMANSIZCA
SÜRDÜRMEKTEDİR. .

Cunta izinden yürüdüğü Kemalist dik
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tatörlüğü yaptığı gibi kürt ulusuna ve 
diğer milli azınlıklara yaptığı gibi milli 
zulüm ve asimilasyon poli tasını görül
memiş boyutlara ulaştırdı.

"Terörist avı" ve silah toplama hane
siyle özellikle Kürdistan da komando ve 
helikopter eşliğindeki sürdüğü operas
yonlar hala devam etmektedir. Bir çok 
köylüyü sorgusuz sualsiz kurşuna diz
mişlerdir. Amerika'nın Vietnam'da uy
guladığı bir çok kontgerilla taktiklerine 
uygun olarak yetiştirilmiş komando bir
likleriyle köylülerin mallarını yağmala
makta, ekinlerini yıkıp harap etmekte
dirler. Faşist subaylar kadınların, kızla
rın ırzlarına geçmektedirler. Dağlarda, 
yollarda rastgelen köylüleri çobanları 
sorguya çekip devrimcileri sormakta 
yerlerini öğrenmek istemektedirler. E- 
ğer olumsuz cevap alırlarsa dayak atıp, 
süründürüp beraber dolaştırıp işkence 
yapmaktıdırlar.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Behzat 
Firik'ı kurşun sıkarak yakmışlardır. Her 
gün baskı, zulüm , zorbalık, küfür ve da
yak korkusuyla yaşayan Kürt Köylüleri
nin cuntava kin ve nefretleri hat safhaya 
ulaşmıştır.

Köy meydanlarında silah getirmeleri 
için yaşlı, genç, kız, kadın demeden 
gıihlerçe aç susuz bekletilmekte, yat 
kalk talimleri yaptırılmaktadır.

Faşist Cunta bir yandan TV'de "Tür- 
kiyeae yaşayan herkes Türk vatandaşı 
dır." derken diğer yandan Türk olma
yan milliyetlere görülmemiş iğrençlikle 
milli zulüm uygulamaktadır.

Batı Trakya'daki Türk köylülerinin 
topraklarını komulaştıran Papandreu'ya 
ırkçı şoven diye karşı çıkarken diğer 
yandan sözde kendi vatandaşı olarak 
gördüğü milli azmlıkRumlar'ın mallarına 
el koymak için yasa tasarısı hazırlattı. 
Buna gerekçe ise Papandreu'nun tutumu 
olarak gösteriliyor.

Işçiler-Köylüler.
Dar gelirli memur, esnaf ve aydınlar.
Milli zulüm altında inleyen Kürt Ulusu 

ve diğer milli azınlıklara mensup olanlar, 
Yoldaşlar.

Fasist cuntanın bu iki vüzlü demogoji, 
sahtekarca tutumu yeni değildir. O mi
rasını devraldıkları Kemalistlerin faşist 
politikalarının bugünkü koşullarda sür
dürülmesidir. Bütün bu baskılara karşı 
elbette sessiz kalınmıyacaktır. Başta işçi 
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sınıfı olmak üzere yoksul köylüler ve di
ğer tüm emekçiler, cuntaya karşı besle
dikleri bu kin ve nefreti özgürlük, Ba
ğımsızlık ve Halk Demokrasisi. mücade
lesinin ateşiyle tutuşturacaklarına inan
cımız tamdır. Cuntanın baskılarına, zor
balıklarına karşı mücadele bayrağım 
yükselten, önümüzde zor, çetin ve ay
dınlık günlerin kaçınılmaz dönemeci o- 
lan, bugün gücü oranında Bağımsızlık ve 
Halk Demokrasisi mücadelesine atılan 
Partimiz TKP.'ML’e sahip çıkalım. O'nu 
ve devrimi zafere götüren M-L çizgisini 
kendimize rehber alalım.

Faşist cuntadan "parlamento" maskeli 
sivil faşist diktatörlüğe geçmek kurtuluş 
değildir. Halkımız açısından birşey 
farketmiyecektir. Bunun için cunta gi
decek, seçim olacak "demokrasi gele
cek" umudunu taşıyamayız, ister par
lamento maskeli faşist diktatörlük 
olsun, ister askeri faşist diktatörlük ol
sun emekçi halk açısından birşey de
ğişmez. Devrim mücadelesini, cuntanın 
yıkılması, yerini sivil rejimin alması doğ
rultusunda reformist bir temelde değiş
tirilemez.

‘ IŞÇI-KOYLU KURTULUŞU 
YAZI KURULUNA

Hey hey be hey! Bizler Türiye'nin yi
ğit işçi sınıfıyız.

•Hey hey be hey! Bizler 15-16 Haziran’ 
larla'ağa-patronları tir tir titretenleriz.

Hey hey be hey! Bizler AŞ- işçileriyiz
İstediğiniz kadar fabrikaların içine as

ker yerleştirerek bizi dipçik zoruyla ça
lıştırın. İstediğiniz kadar askeri kışlala
ra kadar götürüp küfür edin, dayak atın, 
tehdit edin. Yani aklınıza gelen her türlü 
baskı ve zorbalık metotlarını uygulayın. 
Eğer bizlerin şah damarına basarsanız 
coşkun seller gibi coşup bütün engelleri 
önünümüze katarak yerle bir ederiz. 
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişini, 
1 Mayıs'ları yaratan, Tariş’leri yaratan 
bizleriz. Bu yüzden bizleri iyi ama çok 
iyi tanırsınız.

Evet omuzu kalabalık generaller çe
tesi ve onun sadık uşakları, subayları, it
leri, MIT'leri, polisleri; Sizlerin 
yajü ABD emperyalizminin isteği ve 
desteğiyle yapmış olduğunuz faşist dar
beyle ekonomik, demokratik haklarımı
zı elimizden alırken sesimizi çıkarmadı
ğımıza bakmayın. Bizler yeri ve zamanı 
gelince Volkanların gürlemesi gibi ayağa 
kalkarız.

Faşist N. Varlık'ın Başkanlığında ku
rulan YHK'nun ayarlamış olduğu üçret 
politikası bizleri açlığa mahkum etmiş
tir; Bizlerin bu gün almış olduğumuz 
üçretler Bundan 20 sene önçeki üçret- 
legdir. Ve öyle bir toplu sözleşme haztr- 
lanıyorki! Hiç kimsenin haberi yok. Han 
tahtasına asılan ise TV'de yayınlanan 0"%10 artı 3000 üçretlere zam yapılmış
tır”. Denerek asılıyor. Bunun dışında 

( hiç bir açıklama yok bunun yanında 
sıkı yönetim komutanlığının bildirileri 
böy boy asılmakta ve yayınlanmaktadır.

12 Eylül faşist darbesinden sonra 
t yapılan durum değerlendirmesinde, bu 
B günün somut şartlarında ekonomik, de- 
F mokratik haklarımızı tekrar elde etmek 

ve işçi sınıfının örgütsüz durumdan kur
tarmak için kurulan İDS çatısı altında 
örgütlenmiş durumdayız. Bu, fabrika 
içinde T. Metal İş'in örgütlenme çabala
rını boşa çıkarma mücadelemizi daha 
önce bu gazetede açıklamıştık. Şimdi 
uygulanan üçret politikasını protesto et
mek için yaptığımız yemek boykotlarını 
anlatacağız.

Evet, dediğimiz gibi ilan tahtasına hiç 
bir açıklaması olmayan toplu sözleşme
yi astılar, yanlız anladığımız, üçretleri- 
mize %10 artı 3000 TL zam 
Bunun yınında sosyal haklarımaza yapı
lan zamların ise ne olduğu bilinmiyor. 
Yapılan bu zamlar eğer değim yerindey
se ’'Dilenciye verilen sadaka' 'gibi olmuş
tur. Zaten elimize verilen üçret ne ki? 
Bu verilen zamlar bizi rahata kavuştur
sun. Aksine ağzımızdaki bir lokma ek
meğinde yarısını almıştır. Bu zamları 
protesto etmek için bir günlük yemek 
boykotuyla harekete geçildi.

Ocak ayının ilk haftasında bir günlük 
yemek boykotu yapacağımız gündüz 
vardiyasına tümden haber verildi. Ve hiç 
bir işçi yemeğe gitmedi, tş veren hemen 
sıkı yönetime haber vererek askeri fabri
kaya yığdı. Akşam vardiyası geldiğinde 
onlardan Yemek yi yecekmisi niz
yemeyecekmisiniz" diye imza aldılar, 
zaten karara göre yalnız gündüz vardiya
sı boykot yapacağından akşam vardiyası 
yemeğe gitti.

Asker fabrikadan üç gün ayrılmadı. 
Hem içerden hem dışardan fabrikayı 
sarmışlardı. Kudurmuş gibi saldıran sıkı 
yönetim subayı yemekleri askere dağıt
tırdı. Ayrıca işçileri toplayarak ” hiç bir 
fabrika üçretlerine ses çıkarmıyor siz 
niye çıkarıyorsunuz?” diye bağırıyordu. 
Ertesi gün gündüz vardiyasından 60 ka
dar arkadaşı askeri kışlaya götürdüler. 
Burada bir sürü küfür dayak ile "bu işi 

kim yönetiyor onu söyleyin" diye sor
guya çekiyorlardı. Fakat bizler onlatın 
sandığı kadar uysal işçiler olmadığımız
dan hiç bir sır çıkmadı. Burada yapılan 
bir konuşmada "sizler niye T.Metal İş’e 
üye olmuyorsunuz, niçin böyle yapıyor
sunuz vs. diye ajite çekiyorlardı. Fakat 
bizler öyle kenetlenmişdik ki bizden sır 
alamayınca serbest bırakmak zorunda 
kaldılar.

Bu it sürüleri öyle öfkelenmişlerdik! 
"daha önce burda böyle hareketler 
oluyordu. Niye bize haber vermedin". 
diye fabrika müdürünü üç gün göz altın
da tuttular, işin ilginç tarafı bizim boy
kot yaptığımız gün başka fabrikalarda 
da gerek yemek boykotu, gerekse servis 
arabalarına binmeme boykotu yapılmış 
olmasıdır.

Özellikle 12 Eylülün somut şartların
da sendikalar konusunda somut bir 
alternatif olan İllegal Demokratik Sen
dika Politikası bu gibi tecrübeler ie daha 
da gelişerek güçleneçek ve çelikleşerek 
ilerleyecektir. Hiç bir guç bizim hakh 
mücadelemizi engelleyemeyecektir.

- KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

- KAHROLSUN YÜKSEK HAKEM
LER KURULU!

- YAŞASIN İLLEGAL DEMOKRA 
TÎK SENDİKA MÜCADELEMİZ!

- BİRLİK, MÜCADELE, ZAFER 
İLERİ
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ÇİLEKEŞ TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI FAŞİST CUNTANIN HER 
TÜRLÜ BASKI. ZULÜM VE İŞTEN ATMALARINA KARŞI

M MÜCADELESİNİ YÜKSELTİYOR
• «L. l.«. ■ . ■ ......................... ■ ■■■■.■■ .

12 EylüLaskeri faşist darbesiyle işçi 
sınıfının yıllardan beri kanı, canı pahası
na ekonomik*,' demokratik hakları bir 
çırpıda rafa kaldırıldı, budandı....

Yine bir,‘fabrikada,' devlet dairelerin
de birçok'işçi arkadaşımız işten atıldı. 
Atılanların" çoğu tazminatsız atıldı. A- 
tılan bu isçi arkadaşlarımız açlık ve se
faletle yüz yüzedirİer .

Faşist cunta defalarca sahtekarca TRT 
basın aracılığıyla işten atılmaları don
durduk diyorsa da hayatın kendi pratiği 
hergün, her saat bu sahtekarca yapılan 
demegojileri yalanlamaktadır. Birkaç ba
riz ’• 'örnek verirsek:

İŞTEN ATILAN FABRİKA VE KU
RUMLAR:
OYAK—RENO: atılan işçi sayısı 600 . 
PROFİLO: .................... 600 "
OTOSAN:" ’** *.................... 60 "
ALEMDAR PERSONAL " 360 "

Bu verdiğimiz Örnekler bölgemizde bi
zim ve tüm kamuoyunun görüp duyabil
diği gelişmelerdir, i Bizim görmediğimiz 
veya duymadığımız işyeri ve diğer şehir
leri hesaba katarsak cuntanın söyledikle
ri ne kadar adi ve sahtekarca söylenmiş 
sözler olduğu lortadadır.

Bizler EB fabrikasının işçileri olarak 
faşist cuntanın bu azıh işçi düşmanı uy
gulamalarına karşı birleşmek, örgütlen
mek gerektiği patronlara karşı çelikten 
bir birlik oluşturarak gasp edilen hakla
rımızı almak, her geçen gün dayanılmaz 
bir hal alan hayat şartlarına bir nebze de 
olsa ayak uydurmak için kendi fabrika
mızda çeşitli mücadele biçimleri geliş
tirdik.

Bilindiği gibi 12 Eylül darbesinin en ö- 
nemli hedeflerinden biri de ekonomik, 
demokratik mücadele aracımız olan Sen
dika ve Toplu ;sözleşme düzeni' idi.....

Nitekim faşist cunta bu alanda epeyce 
başarılı olduı Bundaki amaç işçi sınıfı 
ntn birlik ve beraberliğini bozmak, biz- 
leri kör, dilsiz ve sağır yapmak amacını 
güdüyorlar. Yani bizleri birbirimize dü
şürmek. aramızdaki dayanışmayı zayıf
latmak.

Gelinen aşamaya baktığımız zaman iş
çi sınıfı ve emekçi halkımızın örgütsüz 
ve öndersizliğinden yararlanan cunta bir 
dizi işçi düşmanı kanun çıkardı. Ve 
hepsini hemen hemen yürürlüğe koydu.

Biz EB işçileri bu örgütsüzlüğü, dağı
nıklığı ve düşmanın işçiler ve emekçi
ler üzerindeki etkisini kırmak için; fab
rikamızda ilk adım olarak (İKD) İşsiz
liğe Karşı Dayanışma çalışmalarını yü
rüttük. Bu çalışmalarımızda düzenli aji- 
tasyon, propaganda ile cuntanın işçilere 
emekçilere yaptığı zam, zulüm, işkence 
özellikle işçi sınıfına yapılan azgın saldı
rıları teşhir ettik, örgütsüzlüğe ve dağı
nıklığa alternatif olarak yukarıda belirt
tiğimiz (İDS) illegal Demokratik Sendi
ka örgütlenmesi fikrini işçiler arasında 
tartışmaya açtık. Bu, Bu örgütlenmenin 
Ön çalışması olarak yukarıda belirttiği
miz (İKD) komitesini oluşturduk. Bu 
komitenin vasıtasıyla Ajitasyon? propa
ganda çalışmaları sonucu fabrikamızda
ki işçi arkadaşlarda bir kıpırdanma ve 
canlanma görüldü.

Mesela daha evvel "bu koşullarda bir- 
şey yapılmaz" diyen arkadaşlar "işvere-

«. T *• 11lim şeklinde söylenmeye başladılar. Ni
tekim kendi aramızda konuştuk, tartış
tık, şu ânda aldığımız maaşın günün ko
şullarının ‘çok’çok'âltında olduğû, sade
ce cunta döneminde 12 defa zam yapıl
dığını ama bunun yanında maaşlarımız
da bir artısın olmadığını, buna karşılık 
pahalılık zam ve erzak istemeyi karara 
bağladık..

Bunun üîerine bütün bölümlerden bi
rer temsilci seçtik. Seçtiğimiz ^temsilci
ler işverene çıkıp taleplerimizi'işçilere 
anlattılar, işveren ilk etapta bunu kabul 
etmedi. Ancak birkaçkez gidip/ğelmeyi 
tekrarladık. Sonunda 5000 TL. .ve bir- 
miktar da erzak aldık. Ancak bu bir se
fere mahsustu, işveren bizim bu istekle
rimizi yerine'getirmekle bizi susturaca
ğım sanıyordu. Ancak evdeki hesap pa
zara uymadrÇünkü on senelik bir İşçi 
10 bin TL. maaş almaktadır. Mümkün- 
mü susmak? Sendikamız kapatıldı, taz
minatsız olarak arkadaşlarımız işten a- 
tıldı, toplu-iş yasasındaki lehimize olan 
bazı maddeler rafa, kaldırıldı. Hal böy- 
leyken sessiz kalıp işleri oluruna bırak
mak mümkünmü? /Bizler düşündük, ta
şındık ‘içinde bulunduğumuz durum 
değerlendirdik, cuntaya karşı susma
mak, cuntanın ideolojik etkisinin yayıl
ması demek olduğunu ve bizlerin gide
rek bölünüp [dağınıklığa uğrayacağımızı 
defalarca tartıştığımız için tekrar işve
rene çıkmayı, bir düzenli uygulanabilir 
zam istemeyi kararlaştırdık.

Buna paralel olarak seçtiğimiz temsilci 
arkadaşlar direk işverene çıktılar. Ta
leplerimiz (5000 TL düzenli zam ve dü
zenli erzak) ancak işveren böyle bir şey 
beklemediği için şaşkına döndü. Nite
kim taleplerimizi reddetti.

Bizler bunun üzerine küçük de olsa ye
mek boykotu yapmayı, giderek üretimi 
yavaşlatmayı kararlaştırdık. Hemen ye
mek boykotuna başladık. Boykotun ü- 
çüncü günü işveren durumu sıkıvöneti 
me bildirdi. Tabi uşak çömezleri hemen 
geliverdiler. Nasıl da düşman olduklarım 
ilk bakışta ifade ediyorlardı. Patron ya
mağı olduğunu nasılda belli ediyorlardı.

Hemen gelen itler işçi arkadaşlarımızı 
ifadeye aldılar. Neticede içlerinden 13 
tane arkadaşımızı gözaltına aldılar. 
Böylelikle de direnişi kırdıklarını ve a- 
ğızlarının salyalarını akıttılar. Ancak u- 
mutları ters döndü. Direniş devam edi
yor. Direnişe bir haklı ve meşru talep 
daha eklenerek ARKADAŞLARIMI 
SERBEST BIRAKILSIN. BİZLERİ DE 
GÖTÜRÜN şeklinde direttik. Beşinci 
günü bazı bölümlerde üretimi yavaşlat
tık. İşveren yemek yemek için işçi ba
şına bir polis düşer şekilde durumu a- 
yarlayıp polisleri yemekhaneye soktu. 
Zorla yemek yememiz gerektiğini ve 
"yemezseniz bilmem ne olur, hepinizi 
götürürüz" tehditleri vb. gibi.

Ancak; iş verenin bütün baskı tehdit 
ve yalvarmaları para etmedi. 5. Güne 
kadar bekçilerde dahil hiç kimse yemek 
yemedi.

İşveren bütün bu saydığımız yöntem
leri kullandıktan sonra bu seferde; bütün 
patronların en büyük taktiği olan içten 
bölme taktiğine baş vurdu.

Neticede gece vardiyasında etkinligı-

şistlerin sayısal olarak o,gece bir araya 
geldiği gece iş verenle ortak) direnişi 
kırma hareketine gittiler. Ancak gün
düz direniş tekrar devam etti. Polis de
vamlı iş yerinde beklemekte direnişin 
sürdüğünü bir türlü sindiremiyordu içine 
Çünkü 13 kişiyi alınca her şey biter 
zannediyorlardı. Ancak (İKD) komitesi 
onların bu düşüncelerinin hayal olduğu 
nu kanıtladı. ,

Bunun üzerine sıradan işçi arkadaşları 
tartaklamaya başladılar. Bunun yanında 
faşistlerin direnişi kırma çabaları devam 
ediyordu.

Durumu tekrar değerlendirdik sorun 
üzerinde tartıştık, somut duruma göre 
yeni bir politikanın.ğerekli olduğu sonu
cuna vardık. Direnişe son verme, uzun 
vadede kalıcı ve kazançlı mücadeleye ha
zırlanma üzerinde anlaştık. Ç

Bu süre içinde göz altına alınan ark 
daşlaramızı yalnız bırakmadık. Evlerini 
tek tek gezdiktendi aramızda" Daya
nışma kampanyası, aç tik. Açtığımız
kampanya bütün işçiler tarafından o- 
lumlu bulunduk Zaten aldığımız maaş 
kiraya bile yetmemesine rağmen böyle 
oır ortamda yemeyiz içmeyiz yine arka
daşlarımıza yardım ederiz. Bütün işçiler 
bunu seve seve yapacaklarını bildirdiler. 
Biz bununlada yetinmedik, bu mücade
lemizi çevre fabrikalara yaydık. Geniş 
olmasa bile yayılan kesim içerisinde se
vinçle karşılandı. Güven verici, 
azmini geliştirici rol oynadı. Hatta bir 
fabrikada 93 bin TL. maddi yardım top
landı.

Bize omuz ve destek veren bu sınıf 
kardeşlerimizin Davranışı sevinç ve göz 
yaşlarına boğdu. Bizim mücadele azmi
mizi daha da artırdı.

DtRENİŞTEN ÇKARMÖIMJZ. 
DERSLER-

** Düşman ne kadar güçlü olursa 
sun; kararlılık, birlik ve beraberlik olun
ca yapılamayacak hiç bir şey yoktur. 
Tarihin her döneminde bütün kan emiçi 
sömürücü sınıflar; işçi sınıfının böyle 
bir kararlılığı karşısında dize gelmiştir. 
Bu bir gerçektir. Bu gerçeği bütün sömü
rücü ve kan emiçi sınıflar da iyi bilmek
tedirler.

** fyi örgütlenmişsek hem düşmanın 
durumunu , hem kendi durumumuzu iyi 
hesaplamışsak, düşünülerek hareket e- 
dersek eylem içinde değişen somut du
ruma göre tavır değiştirirsek eylem mut
laka başarıya ulaştırılır.

**lşçi sınıfının kendi pratik deneyimi 
düşmanın oluşturduğu ideolojik kaos 
ortamını dağıttı. İşçilerin kendilerine o- 
lan güvenini artırdı. Eylem içinde dost 
ve düşmanın kim olduğunu açıkça or
taya koydu.

** işçi sınıfının ve emekçi halkımızın 
bu mücadelelerin başarıya ulaşabilmesi 
için proletarya partisinin ÖnderliğirJ 
mutlaka ihtiyaç ı vardır. <

** Dileğimiz o durki bütün işçi . 
deşlerimiz faşist cuntanın bütün halk 
düşmanı uygulamalarına karşı çelikten 
bir birlik oluşturup gasp edilen hakları
mızın geri alınması için seferber olma
lıdır.
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