
Bu dönem Türkiye proletaryasının öncü Ör
gütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leni^ 
ist1in kurucusu vö önderi İbrahim Kaypakkaya

. Bundan 9 yıl önce, 12 Mart 1971 de, fa
şist ordunun paşaları, o zamanki Amerikancı 
Demirel hükümetine bir "muhtıra” vererek; o-

12 Martlar 
KOMPRADOR PATRON AHA DEVLETİNİN 
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nu iş başından uzaklaştırmışlar; ve Türkiye 
tarihinde 12 Mart dönemi, olarak adlandırılan 
dönemi başlatmışlardı.

Bu dönem, bütün milliyetlerden Türkiye 
halkı için unutulmayacak (olan, her anıldığın 
da hakim sınıflara duyulan kini bileyecek o-
lan karanlık bir dönemdir.

Bu dönem, Türkiye’nin yiğit işçi sınıfı - 
nın, köylülerin, tüm milliyetlerden emekçi 
halkın, uzun ve kanlı mücadeleler sonucu ha
kim sınıflardan söke söke aldığı bir dizi sı 
nırlı demokratik hakkın süngü zoruyla rafa 
kaldırıldığı dönemdir.

Bu dönem, bütün demokratik kitle dernekle 
”inin yasaklandığı, bir derneğe üye olmanın 

; zindanları boylamak için yeterli olduğu bir 
dönemdir.

Bu dönem, onbinlerce anti-faşistin, dev
rimcinin, komünistin sorgusuz sualsiz zindan 
lara atıldığı, en alçakça işkencelere uğra - 
tildiği bir dönemdir.

Bu dönem, her türlü grevin, boykotun, iş
galin, toprak mücadelesinin, küçük*üreticile 
rin mücadelelerinin, anti-faşist gençlik mü
cadelelerinin faşist ordunun süngüsü zoruyla 
kan ve ateşle bastırıldığı dönemdir.

Bu dönem, binlerce yayın organı ve kita - 
bin yasaklandığı, Hitler Almanya’sıyla boy 
ölçüşebilecek ölçüdb kültür düşmanlığının ya 
yıldığı bir dönemdir.

Bu dönem, bütün devrimci teşkilâtların ha 
kim sınıfların saldırılarının boy hedefi ha
line geldiği, ağır kayıplar verildiği dönem
dir.

Bu dönem, Deniz, Yusuf, Hüseyin gibi yi - 
ğit devrimcilerin darağaçlarında; Sinan ve 
yoldaşlarının Nurhak’ta; Mahir ve yoldaşları 
nın Kızıldere’de jandarma ateşi altında can 
verdiği dönemdir.

yoldaşımızın faşist canilerin eline düştüğü, 
faşist cellatların karşısında komünist karar 
lıl ıkla direnip destanlar yazdığı ve hunhar- ( 
ca katledildiği Muharrem Çiçek, Ali Haydar 
Yıldız gibi TKP/ML partizanlarının, TÎKKO 
savaşçılarının hakim sınıflara karşı yiğitçe 
silahlı mücadele içinde şehit düştüğü dönem
dir.

Bu dönem, doğuda Kürt ulusu üzerinde uy - 
gulanan milli zulmün katmerlendiği, onbinler 
ce kürt emekçisinin zindanlara atıldığı, şo
venizmin azgınlaştığı bir dönemdir.

Bu dönem, ezilen ve sömürülen halk yığın
ları açısından nefretle anılan karanlık bir > 
dönemken; emperyalizmen uşağı hakim sınıflar 
açısından özlenen, çok iyi bir dönemdir. Çün 
kü 12 Mart dönemi, işçi sınıfının ve tüm e - 
mekçi halkın mücadelesinin hemen hemen tümü 
ile bastırıldığı, Türkiye’nin mezarlık ses
sizliğine gömülmeye çalışıldığı, bunda belli 
ölçülerde başarılı olunduğu bir dönemdir. 
Bu dönemde, hem kendiliğinden gelişen halk 
hareketinde bir duraklama ve gerileme olmuş, 
hem de devrimci halk örgütleri aşır Içayıplar 
vermişlerdir. Hakim sınıfların kar oranı bu 
dönemde birkaç misli artmıştır.

Türkiye’nin çeşitli milliyetlerden emekçi 
halkı, 12 Mart’ı, 12 Mart’m suçlularını ve 
sorumlularını, faşist işkencecileri, sıkı 
yönetim paşalarını,vs. unutmayacaktır. Bun
ların herbiri tek I ek yaptıklarının hesabını 
verecektir. Partimiz önderliğinde birleşen e 
mekçi halk}Demokratik Halk Devrimini gerçek
leştirecek, 12 Mart’ın ayakta tutmaya çalış
tığı komprador patron ağa devletini mutlaka 
yerle bir edecektir.

Devamı arka sayfada
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Sıkıyönetim ve devletin diğer faşist hase
ki güçleri emekçilere azgınca saldırmakta - 
dar. Devrimciler her gün sokak ortasında 
kurşunlanmaktadır. Yine binlerce devrimci, 
yuzteever, komünist zindanlardadır. Yine iş
kence gündemdedir. Baskılar ve hakim sınıfla 
rın saldırıları açısından 12 Mart dönemi ile 
karşılaştırıldığında bugünün 12 Mart’ döne
minden bir farkı yoktur; Ama buna rağmen, , 
hakim sınıflar, ne kendiliğinden gelişen ha
reketin bastırılması konusunda,' ne de devrim 
ci teşkilâtların "ezilmesi” konusunda 12
Mart dönemindeki kadar "başarılı” olamamakta 
istikrar sağlayamamaktadırlar. Bunun sebebi 
halk kitlelerinin ve öncelikle de devrimci 
'teşkilatların 12 Mart döneminin tecrübelerin 
den belli dersler çıkarmış olmalarıdır.

12 Mart dönemindeki yenilginin iki temel 
sebebi: halk ki+lelerinin örgütsüz ve silaha 
sız oluşu idio f

Bugün halk kitleleri 12 Mart dönemindeki 
kadar örgütsüz değildir. Genel olarak devrim 
ci teşkilâtların, özel olarakta Türkiye iş
çi sınıfının öncüsü Partimiz TKP/ML nin kitle 
bağları 12 Mart’a göre ileridir.

Bu.gün 12 Mart dönemine göre, halk kitleİ£ 
ri silahlı direnişin ve silahlı mücadelenin 
önemini biraz daha fazla kavramış!ardır. Ve 
yer yer devrimciler ve komünistler önderli
ğinde faşist saldırılara karşı silahlı dire

?manın^ek^yoiu^^çn^sııııîi önderliği 
mokratik Halk Devrimidir.‘ Demokratik___ t ..
Devrimi^ kırlık bölgelerde iktidarın parça 
parça ele geçirilmesi ye hakim sınıfların' 
en güçlü oldukları şehirlerin kırlardan 
kuşatılması şeklinde bir yol izleyecek olan 
uzun süreli halk savaşı yolu ile zafer kaza 
nacaktır. Türkiye’de kompradorların ve top
rak ağalarının faşist.iktidarını yıkmanın 
başka yolu yoktur. Halk savaşı için örgüt
lenme, silahlanma, TKP/ML önderliğinde TİKKO, 
TMLGB saflarında birleşme bugünün görevidir^-. 
Hakim sınıfların yeri 12 Mart.’lar yaratma f 
plan ve hayallerini boşa çıkarmak, ancak 
sağlam bir şekilde örgütlenmek, uzun süreli 
silahlı mücadeieye hazır 1 -jımakla mümkündür,.

Hakim sınıfların silahlı saldırılarına kar
şı mümkün olan her alanda örgütlü silahlı 
direniş, uzun süreli halk savaşının ihtilaç
larına bağlı olarak ele alındığında hakim 
sınıfları geriletecek tek yoldur.

Örgütlenelim! Silahlanalıırj Geçici yenil
gilerden yılmayalım!

Sınıf mücadelesinin engin denizine örgüt
lü bir biçimde atılaJn.m. Her saldırıya karşı 
direnelim. Demokratik Ha?.k Devrimi mücadele
sine bağlı olarak, sınırlı demokratik hakla
rımızı her araçtan yararlanarak savunalım!

12 Mart*lar komprador patron ağa devleti-
nin yıkılışını, önleyemeyecektir! 12 Mart pa
şalarından, işkencecilerinden e.' geç hesap 
soracağız! ..

Komprador patron ağa devletini yakacağız! 
Halk İk tidarini kuracağız !
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AHMET MUHARREM ÇİÇEK YOLDAŞ OLUMSUZDUR
partimizin değerli üyesi, yiğit^alk^5.^^s 

vaşç^si Ahmet, Muharrem Çiçek yol.<iaşj7/'y;£l’.^^ 
öncö'faşist diktatörlüğün köpekleri tarafı^^: 
danVcanice katledildi. -/

1973 yıllarında 12 Mart faşist diktatörlü 
ğü azgın bir saldırı içinde idi.■İstanbul- 
Şehremini’de yoldaşımızın kaldığı ev çevril
di. Faşist polis ve ordu güçlerinin zırhlı 
otomatik silahlı vurucu timleri, yaralı olma- 
sına rağmen teslim olmayı ‘-reddeden yoldaşımı
zı katlettiler. Parti örgütümüz o/zamin ya^?£ 
yınladığı bir bildiride ” O’nun otomatik tü
feği yoktu, çelik yeleği yoktu; ama çelik 
gibi bir yüreği vardındiyerek A.Muharrem Çi
çek yoldaşınızın kararlılığını dile getirdi.

Ahmet Muharrem Çiçek yoldaş, önderimiz İb 
rahim Kaypakkaya’nın ortaya koyduğu görüşler 
uğruna savaşırken şehit düştü. Bu yüzdea,bu
gün partimizi, onun göçüşlerini reddeden tas
fiyecilerin bu^yoldaşımıza sahip çıkmaları { 
tam bir sahtekarlık ürünüdür.
» Yoldaşımız katledildi. Ama onun mücadele
sini, Partisi ve yoldaşları inanç ve kararlı 
lıkla sürdürüyor. 0, partimizin komprador 
patron ağa devletine karşı savaşında yaşıyore

PARTİMİZDEN HABERLER
İSA DEMİRBAŞ YOLDAŞI KAYBETTİK

2J Kasım 1979 Cuma günü, yiğit yoldaşımız 
faşist polislerin alçakça saldırısı sonucu 
katledildi.

İsa yoldaş 1955 yılında yoksul bir emekçi 
ailesinin çocuğu olarak doğdu. 1970-71 yılla 
rından beri devrim için çalışıyordu. 1975 
yıllarında partimizin görüşleriyle yüzyüze 
gelerek önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın 
izinden yürümeye başladı. Bafra ve çevresin
de aktif .bir şekilde emekçi yığınları parti
mizin önderliğinde örgütlemeye ve mücadeleye 
seferber etmeye çalışıyordu.

İsa yoldaş faşist köpeklerin korkulu rüya 
siydi. Faşist polisler 23 Kasım’da onu tu
zağa düşürdüler. Ama o, silaha sarılarak tes 
limiyeti reddetti. İki faşist polisi yarala
dı. Bu sırada kendisi de şehit edildi.

Partimizin örgütlü, profesyonel bir ileri 
sempatizanı olarak yılmadan çalışan yoldaşı
mızın cenaze töreni geniş tir halk kitlesinin 
katılımıyla yapıldı. Polislerin cenazeyi ka
çırma çabalarının karşısında Bafra halkı şe 
hitine sahip çıktı. Polis güçleriyle çatıştı. 
Yoldaşımızın cenazesi, köyünde jandarma ku.— 
şatması altında defnedildi. Bir çok sahte ko 
münist gurubun yöneticileri, cenaze törenine 
katılmadığı halde, devrim isteyen yığınlar 
onları dinlemeyerek komünistlerin yanında 
saf tuttular.

Faşist komprador patron .ağa devletini yer 
le bir ederek şehitlerimizin öcünü alacağız1 
ZEKİ GÖK YOLDAŞ KATLEDİLDİ

1 Aralık 1979 günü MHP li faşist köpekler 
Zeki yoldaşımızı katlettiler. Samsun'un 
Bafra. kazasında bu kez sivü faşist sürüler .̂ 
sabah vakti evinden işine giden Zeki yoldaşı 
kurşun yağmuruna tutarak şehit ektiler. Fa 
şist devlet ve onun uzantıları emekçilere, 
devrimcilere, komünistlere saldırarak çöküş
ten kurtulamayacaktır. Kararlı bir parti sem 
patizanımız olan, işçi olarak çalışan Zeki 
Gök yoldaş mızın da kanı yerde kalmayacaktır. 
Komprador patron ağa devletinden şehitlerimi 
zin hesabını soracağızj

/ 

ŞİMDİ DAHA CESURUZ
VERDİĞİMİZ ÖLÜLER PUSULA ELİMİZDE
ŞİMDİ DAHA DAHA GÜÇLÜYÜZ
DAĞLAR KADAR BÜYÜMÜŞ KİNİMİZ VAR İÇİMİZDE
ŞİMDİ DAHA BİLİNÇLİYİZ
BÜYÜYEN PARTİMİZ ÖNÜMÜZDE
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