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ASKERİ DARBE TEHDİTLERİ VE "MİLLİ KOALİSYON" ÇAĞRILARI

Yükselen Devrimci Mücadelemizi 
Durduramaz

İşçiler, köylüler,tüm emekçiler, 
Çeşitli milliyetlerden halkımız*..
Enperyalizme uşaklık eden hakim sınıflar, 
eşelen devrimci mücadelemizi bastırmak i** 
1 çeşitli yollara baş vuruyor. Onlar*bugün 
ilde sıkıyönetim uyguluyor. Sıkıyönetim
Lgelerinde kan ve can pahası elde ettiği - 
i bazı sınırlı demokratik haklarımız res - 
1 rafa kaldırılmış durumda.
Sıkıyönetim bölgesi dışında kalan bölgş 
'de de sıkıyönetim ilan edilmeden uygulanı 
•. Bu uygulamayı "kanuna uydurmak" için de 
ilişlerden yeni kanunlar çıkarılmaya çalı- 
-iyor.
Hakim sınıfların, halkın yükselen mücade- 
îini bastırmak için her zaman kullsndıkla- 
bir met od da askeri darbedir. 12 Mart; dar 
i bunun bir örneğidir. Hakim sınıflar son 
emde yine halkı böyle darbe tehditleri i- 
yıldırmaya çalışıyor. Son olarak Aralık
sonunda Kuvvet Komutanları ve Genel Kur 
Başkanı adına yayınlanan "muhtıra" böyle 
tehdit örneğidir. Bu mektup adı verilen 

tirada, faşist generaller, hakim sınıflar 
na partilere ve devletin diğer kurumlan - 
çağrı yaparak, "anarşinin durdurulması 
n gerekli tedbirlerin ’’ derhal alınmasını 
eb ettiler.
Faşist paşaların bu "uyarısı" iki yönlü 
uyarı idi. Bir yanı ile aralarında öz- 
bir fark olmadığı halde, hakim sınıfların 
itli kesimlerini temsil eden*bu yüzden de 
aşan siyasi partiler uyarılıyor. Bunlar 
İli menfaatler" yani emperyalizmin^kompra 
Ların ve feodal ağaların-beylerin menfaa_t 
1 için birleşmeye çağrılıyordu.
Nitekim, bu uyarının hemen ardından, o za 
1 dek birbirleri ile görüşmekten kaçınan 
uşak Demirel ve Ecevit yanyana geldiler 
lecliste "işbirliği" konusunda anlaştılar, 
a snnro rîoln's : 4- a-itl-ir- J"

minde hazırlanan ve Amerikancı faşist Demi - 
! rel’in sahip çıktığı "tedbirler paketi" 
i alel acele Ocak ayı içinde Meclisden geçti. 
' Bu uyarı bir yanı ile de halka karşı yö
nelmişti. Ve "uyarı" nın esas yönü bu idi. 
Faşist ordunun generalleri, işçilere, köylü
lere, tüm emekçilere meydan okuyor " anarşi 
durmazsa" (yani sınıf mücadelesi durmazsa) 
"biz geliriz" tehditi savuruyordu. Onların 
bu tehditi, hakim sınıfların bütün kalemşör- 

: leri tarafından, özellikle de azılı faşistler 
tarafından sevinçle karşılandı ve savunuldu. 
Hak-j m sınıfların kalemşörleri, ordunun "de - 
mokratik kurallar içinde bir kez daha görevi

> nj yerine getirdiği ” yönünde ahkam kestiler. 
İki büyük sınıf partisi AP ve CHP yi "anar - 
şiye karşı" birleşmeye çağırdılar. Darbe 
tehditini keskin bir kılıç gibi halkın başı 
üzerinde sallayarak, ezilenleri "demokrasi
yi korumaya" çağırdılar. Sanki bugün Türkiye 
de hakim sınıfların faşist diktatörlüğü 
hüküm sürmüyormuş, sanki bu faşist diktatör
lüğün temel direği ordu değilmiş, sanki bu - 
gün Türkiye’de 19 ilde resmen ordu bizzat 
yönetimde değilmiş, diğer illerde gayri-res- 
mi sıkıyönetim uygulanmıyormuş, sanki bugün 
Türkiye’de yönetim gerçekten Milli Güvenlik 
Kurulunun elinde değilmiş gibi demogoji yap
tılar.

Ama Türkiye ’nin yiğit işçileri, köylüle
ri, gençleri, bu darbe tehditlerine 'ulak aş 
madı. "Milli Koalisyon" çağrılarına kanmadı. 
Bugün Türkiye’de her yanda anti-faşist müca
dele, anti-emperyalist mücadele yükseliyor. 
Yükselmeye devam ediyor.

İşçi sınıfı, hakim sınıfların darbe teh - 
ditlerine ve yeni baskı yasalarına karşı 
yeni mücadelelere hazırlanıyor. Son olarak 
Ocak ayının ikinci, yarısında İzmir’de Tariş2_ 
in bütün ünitelerinde işçiler, işten çıkarı-
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DEVALÜASYON -ZAM-ZAM-ZAM...
Bir kilo kesme şeker :^OTL ; bir kilo et: 

JfOOTL ; tekel maddelerine zam, taşımacılık 
ücretlerine zam, kömüre, oduna zam, Mazota, 
benzine zam, petrol ürünlerine zam, Alimin - 
yuma, Bakıra, Demire zam • Zam» Zaüu Zam. 
Zam gelmeyen madde yok 2

Zamlara paralel olarak Türk Lirasının de
ğeri Dolar ve diğer yabancı paralar karşısın 
da bir kez daha düşürüldü. (Devalüasyon ya - 
pildi) Devalüasyon oranı bu kez %35 civarında 
Yapılan devalüasyon sonrası Merkez Bankasında 
1 .Amerikan Doları karşısında 70 TL, 1 Batı 
Alman Markı karşısında 40.49 TL ödenecek l

İşte Amerikancı faşist Demirel hükümeti
nin iş başına gelmesinden iki ay sonra açılan 
"ekonomik tedbirler peketi" nden çıkanlar 
bunlar. Amerikancı faşist Demirel 27 Ocakta 
yaptığı basın toplantısında bu "tedbirleri" 
savunurken, bu tedbirlerin zorunlu hale geldi! 
ğini; " ekonominin felç olduğunu" söylüyor. 
Gerçekten de Türkiye’de emperyalizme bağım
lı komprador patron-ağa ekonomisi felç olmuş, 
tur. Yapılan devalüasyon, bizzat hakim sınıf 
temsilcilerinin verdiği bilgiye göre %120 ye 
varan enflasyonun (paranın değer kaybetmesi- 
satın alma gücünün azalması) resmen kabul e- 
dilmesinden başka bir şey değildir. Ve Tür
kiye ekonomisine yön veren emperyalist devlet? 
ve tekellerin talebidir. Hakim sınıfların 
devalüasyonla amaçladıkları Türkiye’ye döviz 
getirmek, ve içinde bulunulan ve döviz yok - 
luğuna önemli ölçüde bağlı olan "felç" du - 
rumundan çıkmaktır.

Aynı amaçla Türkiye’ye 50 Milyon TL den 
fazla tutan yabancı sermaye yatırımları önün 
deki engellerin de kaldırılması kararı alın
mıştır. Böylece Türkiye’nin yer altı, yer üş 
tü zenginliklerinin, Türkiye emekçilerinin 
’ucuz* işgücünün emperyalist devlet ve tekel 
lere peşkeş çekilmesi daha da hızlanacaktır.

Amerikancı Demirel ve hakim sınıfların di 
ğer temsilcileri, emperyalist devlet ve te - 
kellerin çıkarları doğrultusunda aldıkları 
bu kararlarla efendilerine hoş görünmeye ça*t 
lışmaktadırlar. Efendileri de onların bu 
tavırlarını hoşnutlukla karşılamaktadır. Ni
tekim, Batı Alman emperyalistleri, Amerikan 
emperyalistleri ile de danışma içinde, Tür - 
kiye’ye "acil yardım" kararı almışlar ve 
500 Milyon Marklık kredi açmış!ardırt

Amerikancı faşist Demirel zamların kaçı - 
nılmaz olduğunu savunmaktadır. Gerek devalü
asyon, gerek zamlar, gerekse hakim sınıfla
rın aldığı tüm ekonomik tedbirler, hakim 
sınıflar açısından* odların efendileri olan 
emperyalistlerin karlarına kâr katma açısın
dan gereklidir, kaçınılmazdır.

Halk için, işçiler, köylüler, dar gelir
li memurlar, tüm emekçiler için devalüasyon 
ve zam, bugüne kadarki yaşama düzeylerinin 
daha da kötüleşmesi, daha fazla yoksulluk

demektir.
Sürekli zam, her türlü ihtiyaç maddesinin 

fiyatının sürekli artması, paranın satın al
ma gücünün sürekli olarak azalması, bunun ar 
dından gelen devalüasyon.^ bütün bunlar, em
peryalizme bağımlı komprador patron ağa eko 
nomisinin tabii sonuçlarıdır.

Bu düzen sürdükçe, zamlar devamlı olacak
tır. Paranın değeri devamlı düşecektir.

Bu düzen sürdükçe bir avuç para babasının 
ve toprak ağasının ve onların emperyalist 
efendilerinin cebi sürekli şişecek, emekçiy 
ler sürekli yoksullaşacaktır.

Bu düzen sömürü ve talan düzenidir.
Hakim sınıflar yaptıkları her devalüasyon 

da, aldıkları her ekonomik tedbirde "vatan 
kurtarma", "batan ekonomiyi kurtarma" demo- 
gojisi yapacaklardır. Ama onların kurtarmak 
istediği kendi tatlı karlarıdır.

Zamdan, hakim sınıfların "ekonomik ted - 
birleri" nden kurtulmanın tek yolu vardır. 
Hakim sınıfların sömürü ve talan düzenini 
onların başına çalmak, emperyalistlerin, 
sosyal emperyalistlerin ve uşaklarının sömü
rü ve talan düzenini Demokratik Halk Devrimi 
ile yıkmakl

ba^araft^^sayfadg^'^^^",""M"MMM*MM*"IM"1""^ 
lan arkadaşlarının işe alınması için direnip 
şe geçtiler. Tariş işçiler tarafından işgal 
edildi, üniteleri saran polise, jandarma, or 
du birliklerine karşı işçiler yiğitçe diren
diler. Bir çok işçi yaralandı, tutuklandı 
ama Tariş,, işçilerin denetiminde kaldı.

Tariş ünitelerinin çevresindeki gecekon - 
dularda da halk polise, jandarmaya, orduya 
karşı saatlerce direndi. Yer yer bu direnme 
silahlı çatışmaya dönüştü. Olayların hemen 
ertesi günü, polis, jandarma, ordu, bu kezde 
işçilerin direnişini destekleyen öğrencilere 
saldırdı. Ege Üniversitesinde devrimci öğren 
çiler polise, jandarmaya, orduya karşı si - 
lahla direndiler.

Bugün ülkemizde faşizme karşı direniş si
lahlanmaktadır. Devrimciler kendilerini si - 
lahlı bir şekilde savunmaktadır. Devrimci 
şiddetin önemi, her geçen gün daha iyi orta
ya çıkmakta, kavranmaktadır. Tariş’teki gibi 
olaylar Türkiye’nin hemen her yerinde olmak
tadır.

Bugün bize sınıf mücadelesi!de bir tek 
klavuz vardır. Marksizm-Leninizm.

Bugün bize sınıf mücadelesinde yol göste
recek tek örgüt, işçi sınıfının Marksizm- 
Leninizm e bilimiyle donanmış öncü örgüt 
TKP/ML dir.

TKP/ML önderliğinde,;,TIKKO ve TMLGB 
saflarında örgütlenelim^ Silahlanalım!

Yürüyelim komprador patron-ağa devletinin 
üstüne 2
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TİKP
«NE AMERİKA,

NE RUSYA» 
SLOGANINI

«KAHROLSUN
RUSYA. YAŞASIN 
TÜRKİYE» 
ŞEKLİNDE 
DEĞİŞTİRDİ

ANKARA (AKAJANS)

TİKP Genel Kurulunda 
dünyada meydana gelen de
ğişmeler değerlendirilmiş, 
özellikle Afganistan işgalin
den sonra, Rusya'nın artık 
dünya ve Türkiye için. "Baş 
düşman", Amerika'nın ise 
"Ara güç" haline geldiği ka
rarlaştırılmıştır. Doğu Perin- 
çek de TİKP Genel Başkan
lığına yeniden seçilmiştir.

Çalışma raporunun bu 
konuyla ilgili bölümü üzerin
de söz alan deleveler. Ameri 
kanın artık dünya ve Türki
ye için iki baş düşmandan 
biri olmaktan çıktığını söyle
miş, Rusya'nın "Baş düş
man" olarak hedef alınması
nı istemişlerdir.

UÇ DÜNYACI- KARŞI DEVRİMCİ

AYDINUK’IN VARDIĞI YER
Kendine TİKP adını, takan karşı devrimci çete son yap

tığı genel kurulunda yandaki gazete haberinden de göriil£ 
ceği gibi "Rusya’nın artık dünya ve Türkiye için baş düş
man olduğunu” açıkça savunmaya başladı. Bu karşı devrimci 
ler şimdi ‘'Rusya’ya karşı olan herkesle birleşik cephe ” 
kurmanın, yani Türkçesi*amerikancı, batı avrupacı kompra
dor ve toprak ağalarının açıkça kuyruğuna takılmanın son 
hazırlıkları içinde. Bu karşı devrimcilerin vardığı yer, 
gerçekte “Uç Dünya Teorisi” adı verilen karşı devrimci 
teorinin mantıki sonucudur. Ve şaşırtıcı değildir. Bugün 
Çin’in karşı devrimci yöneticileri de , "Uç Dünya Teorisi 
ne” uygun olarak, Amerikan emperyalizmini ve batılı diğer 
emperyalistleri dünya halklarına “ara güç” ve hatta dost 
ve müttefik olarak tanıtmaktadır.

Bugün karşı devrimci Aydınlık’m vardığı yer, Amerikan 
emperyalizminin ve Batı Avrupa’daki emperyalist güçlerin 
gönüllü propagandacılığını yapmaktır. Faşist devletin sa 
vunuculuğunu yapmaktır. Bunların bu gün geldiği yer, ”üç 
Dünya Teorisi” ni reddettiklerini iddia eden ve fakat ”Uç 
Dünya Teorisi" nin temel tezlerinden biri olan " îki sü - 
per güç dünya halklarının baş düşmanıdır " tezini savunma 
ya devam eden güçler için de öğretici olmalıdır.

Dünya çapında proleter dünya devriminin hedefi olarak 
bir veya bir kaç emperyalist büyük gücü tesbit etmenin 
yanlışlığını ortaya koyan partimiz, Avusturya Marksist- 
Leninist Partisi (AMLP) ile Temmuz 1978 de yaptığı ortak 
açaklamada bu konuda şunları söylemişti :

” "İki süper güç " "dünya halk!arı m.n baş düşmanıdır" 
tezinde, " Uç Dünya Teorisi" ile doğrudan ilişki çok da - 
ha açık bir biçimde görülmektedir. Bu tez, mücadelemizin 
tek tek eylemlerde de, dünya emperyalizmini bir bütün 
olarak hedeflemesi gerektiği gerçeğini reddetmektedir.

Bu anlayış, bir başka anlayışa, bugün "İki süper güç" adı verilen emperyalistlerin 
dışındaki emperyalistlerin, tehlike teşkil etmediği, hatta bunların muhtemel bir 
müttefik olabileceği anlayışına köprü olmaktadır. Ayrıca "İki süper güç dünya halk 
larının baş düşmanıdır” tezinden, bunlar arasında dengenin hep aynı kalamayacağı,bu 
yüzden de bunlardan birinin "dünya halklarının baş düşmanı olduğu", baş düşman ilan 
edilen dışındaki bütün emperyalist güçlerle ittifak kurulabileceği anlayışına var - 
mak mantıki tek sonuçtur. "(Ortak Açıklama, s.90-91)

Bugün ÇKP nin başındaki karşı devrimci* revizyonistler ve onların takipçileri, ÜL 
kemizde TİKP karşı devrimcileri, bu tek mantıki sonuca vardılar ve açıkça "Rusya’yı 
baş düşman, diğer emperyalist güçleri müttefik ilan ettiler.

"Uç Dünya Teorisi" ni reddettiklerini iddia eden ve fakat halâ "iki süper güç, 
dünya halklarının baş düşmanıdır" tezini savunan AEP ve onun takipçileri de yine 
böyle mantıki bir sonuca varma yönünde ilerlemektedirler. Onları Çin’li revizyonist 
lerden ayıran, Çin’li revizyonistlerinin tersine, Amerikan emperyalizmini baş düş
man göstermek ve diğer emperyalist güçleri ateş hattindan çekme yönünde ilerlemele
ridir. Ülkemizde AEP takipçiliği konusunda yarışan Halkın Kurtuluşu, Devrimci Hal - 
kın Yolu, Devrimci Halkın Birliği gibi oportünist guruplar bu yönde önemli adımlar 
atmışlardır. Her iki yanlışın da ortak teorik temeli proleter dünya devriminin hede 
fi olarak dünya emperyalist sistemini tesbit edecek yerde, bir veya bir kaç "süper" 
diye adlandırdıkları emperyalist büyük gücü hedef almalarıdır.

Proleter dünya devriminin hedefi şu veya bu emperyalist büyük güç değil, bir bü
tün olarak emperyalist sistemdir. Bu sistem her ülkede proletaryanın önderliğinde 
gelişecek devrimlerle yerle bir edilecektir.

Emperyalist sisteme karşı mücadele, işçi sınıfı ve devrimci halklar içinde yay
gınlaştırdığı anti-Marksist düşüncelerle bu sistemin ömrünü uzatan oportünizme kar- 
şı mücadeleden ayrılmaz.
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KAHROLSUN EMPERYALİST SftVAŞ 
KIŞKIRTICILARI

Rus sosyal emperyalistlerinin Afganistan’a 
karşı giriştikleri işgal hareketi ile ve bu 
hareketin sonrasında emperyalist büyük güç_ 
lerin yeni bir dünya savaşı konusundaki 
kışkırtmaları yeni bir aşamaya ulaştı.

Rus sosyal emperyalistleri utanmazca, tüm 
dünya kamu oyu ile alay edercesine Afganis
tan’a karşı giriştikleri sosyal emperyalist 
saldırı hareketini savundular. "Davet edil - 
dikleri için” geldiklerini, "bunun sosyalist 
dayanışma ’’ olduğunu, vs. yaydılar.

Başta Amerikan emperyalistleri olmak üze
re diğer batılı emperyalist güçler de , Rus 
sosyal emperyalistlerinin bu savaş kışkır
tıcısı tavrı karşısında savaş kışkırtıcılı
ğını kızıştırmak tavrına girdiler. Uzun 
süredir emperyalistler ve sosyal emperya - 
üstler ve onların yardakçıları tarafından 
propagandası yapılan "yumuşama" balonu pat
ladı. Emperyalist ve sosyal emperyalistle
rin iğrenç savaş kışkırtıcısı yüzü ortaya 
çıktı.

Afganistan işgalinin hemen ardından , 
ABD emperyalistleri, Sovyetler Birliği ile 
yaptıkları ticari anlaşmaları bir çırpıda 
geçersiz kıldılar. ABD nin SB ne yaptığı 
buğday ihracı ve teknoloji (elektronik be
yin, vs. ) ihracı durduruldu. Bununla da 
kalmayan Amerikan emperyalistleri, savaş 
havası yaratabilmek için Moskova’da yapı 
lacak Olimpiyatları boykot edeceklerini 
açıkladılar. Sosyal emperyalistlerin ön
derliğindeki blok bu tavır karşısında 
"Olimpiyat düşüncesinin çiğnendiği " yay
garasını kopardı. Sanki kendileri "ba
rışçı" imiş tavrına girdi. Savaş kışkırtı 
cılığı karşılıklı olarak yükseltildi.

ABD başkanı Carter, Mecliste yaptığı 
konuşmada Orta-Doğu^yu "Amerika’nın bir 
parçası imiş gibi göstererek şöyle dedi :

” Herhangi bir gücün İran Körfezi üze
rinde hakimiyet kurmaya kalkması ABD nin 
hayati önemdeki çıkarlarına karşı girişil
miş bir saldırı olarak görülecektir. Ve böy. 
le bir saldırı, askeri gücün kullanılması 
dahil olmak üzere her türlü araçla geri çev 
rilecektir. "

Carter için, ABD nin hayati çıkarları 
"İran Körfezi" ne kadar uzanmaktadır. Bu 
ABD emperyalistlerinin bu bölgenin nüfuzu
nun kendilerine ait olduğunu açıkça ilan et 
meleridir. Emperyalizmin bundan daha açık”” 
bir ifadesi olamaz.

Nasıl ki, Sovyetler Birliği, Afganistan’a 
işgalini "sınırlarını koruma", "nüfuz alanla 
rını koruma",vs. ile gerekçelendiriyorsa, 
ABD emperyalistleri de aynı gerekçelerle, 
bugün Orta-Doğu da ve dünyanın çeşitli böl
gelerinde giriştikleri ve girişecekleri as
keri harekatları gerekçelendiriyorlar.

Bugün Amerikan emperyalizmi ve Rus sosyal 
emperyalizmi savaş kışkırtıcılığı konusunda 
başı çekiyorlar. Ama bu diğer emperyalist 
büyük güçlerin savaşa hazırlanmadığı ve sa T 
vaş kışkırtıcılığı yapmadığı anlamına gelmi
yor.

Tüm batılı emperyalist büyük güçler bugün 
açıkça ABD nin yanında yer alarak savaş kış
kırtıcılığında pay sahibi oluyorlar. Bunlar 
da tüm güçleri ile savaşa hazırlanıyor, özel 
Ükle Batı Almanya bu konuda Önemli bir rol 
oynuyor. Bu intikamcı militaristler, yeni 
.bir paylaşım savaşında daha fazla sömürü ve 
nüfuz alanı kapma hazırlığı içindeler.

Etoperyalistlerin ve sosyal emperyalistle
rin savaş kışkırtıcılığına karşı devrimcile
rin vereceği tek doğru cevap, bunlara karşı 
devrim mücadelesini hızlandırmaktır. Çünkü 
bir dünya savaşı tehlikesi emperyalizm var 
oldukça olacaktır. Ancak sosyalizmin dünya 
çapında zaferi bir emperyalist dünya savaşı 
tehlikesini bir daha geri gelmemecesine ta
rihe gömebilir. Savaş tehlikesi karşısında 
bu yüzden proletarya ve proletarya önderli
ğindeki halkların esas görevi devrim yap
maktır. Devrim mücadelesini yükseltmektir. 
Yeni bir emperyalist paylaşım savaşı tehli
kesi karşısında ülkemizde de esas görev; 
proletarya önderliğinde Demokratik Halk Dev
rimi mücadelesini yükseltmektir. Bunun i - 
çin TKP/ML önderliğinde TİKKO-TMLGB safla - 
rında birleşelim. Emperyalist savaş tehlike
sine karşı Halk savaşına hazırlanalım!

Bu göreve bağlı olarak, emperyalist bü - 
yük güçlerin aktüel savaş kışkırtmalarına 
karşı çıkılmalı, bunlar teşhir edilmeli, sa
vaş kışkırtıcılarına karşı işçi sınıfı önder 
liğinde bir barış cephesi oluşturulmaya ve 
emperyalist bir genel savaşın çıkması engel
lenmeye çalışılmalıdır.

KAHROLSUN EMPERYALİST VE SOSYAL EMPERYA
LİST SAVAŞ KIŞKIRTICILARI •

YAŞASIN DEVRİMCİ SAVAŞLAR !
YAŞASIN PROLETER DÜNYA DEVRİMİ !

www.ikk-online.net
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