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Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist merkez yayın organı

î S Ç î L E R ! 15-16 HAZİRAN MÜCADELE RUHU
ÎLE İLERİ J

Komprador burjuvazi ve büyük toprak ağalarının 
faşist iktidarının tankla, topla, kan ve zulümle 
bastırabildiği şanlı 15-16 Haziran büyük işçi di
renişinin 11. yıldönümüdür bu günler. Engin bir 
sınıf duyarlılığı ile çıkarlarının ortak olduğu
nun bilincinde olarak DÎSK’li Türk-îş’li Türkiye 
işçi sınıfı İstanbul ve İzmit’te şahlanmıştı!.

Korku salmıştı komprador patron ve büyük toprak 
ağaların aynı zamanda faşist,sahte, reformist, re
vizyonist sendika ağalarının yüreklerine!..

Ecel terleri döktürmüştü.
(Devamı 2.sayfadadır)

İŞKENCECİ KATİLLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR î

BATMAN’LIYORSUL KÖYLÜ KADINLARI KOMANDO ZULMÜNE
KARŞI BAŞ KALDIRDI!

Nisan ayı başlarında Siverek ve Hilvan’da başla
tılan operasyonlar, zincirleme olarak Türkiye Kür- 
distanı’nın diğer kesimlerine kaydırılmaktadır. Ma
yıs ayı. ortalarında, faşist komando zulmü Derik-Kı- 
zıltepe ve Batman-Bismil civarlarında estirilmeye 
başlandı. Siverek ve Hilvan’da izlenen faşist yön
temler aynen burada da tatbik edildi.

Zulme gerekçe, silah toplamaktı. Bunda da hedef, 
en az her köylünün bir silah vermesiydi; yoksa da 
satın alıp getirmeliydi. Bunun için, ilk önce muh
tarlar ve köylülerin ileri gelenleriyle ikna yoluna 
gidildi, olmaymcı köylüler sıra dayağına çekildi, 
küfür edildi. Bu da olmayınca namuslarına el uzatıl 
dı. Silah vermeyenlerin karılarını, kızlarını, bacı 
larını karşılarında soyacaklarını, ırzına geçecekle

(Devamı 3. sayfadadır)

12 Eylül cuntasının işkence ve katliam çarkları 
harıl harıl dönmeye, oluk oluk devrimci kanı akıt
maya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde faşizm iki 
can daha aldı.

Bunlardan biri, Siverek’de işkencede hunharca 
katledilen MEHMET BEYHAN yoldaşımız, diğeri de, 
Elbistan’da gene en aşağılık işkencede katledilen 
DHB militanı, öğretmen. ALİ EKBER YÜREK’tir.

MEHMET BEYHAN yoldaşımız, Siverek*de  faşist cel- 
latlarca göz altına alındıktan sonra tüm alçaklığı 
ve amansızlığı ile her türlü işkencelere tabi tutul 
du. Nihayetinde yoldaşımız katledildi. Halkın, da
vamızın ve partimizin onuruna bir an dahi leke sür-

(Devamı 3. sayfadadır)

ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARINI ÇESTEKLEME KAMPANYASINA 
KATIL !

Partimiz, geçtiğimiz günlerde "ÖZGÜRLÜK MAHKÛM
LARINI DESTEKLEME” kampanyasını somut olarak, başlat 
tı. Onlar özgürlüğümüz ve kurtuluşumuz için özgür
lüklerini kaybettiler, azgın işkence gördüler, öz
gürlük mahkumlarıyla dayanışmaya girmek, moral ve
rip maddi ve manevi destek sağlamak bizlerin görevi 
ve insanlık borcumuzdur.

ÎKK’riın açmış olduğu "ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARINI DES
TEKLEME" kampanyasını var gücümüzle destekliyelim!

PARTÎMÎZ DEVRİMCÎ TEŞKİLÂTLARI YENİDEN EYLEM
BİRLİĞİNE Ç A Ğ I R D I'î

Merkez Komitemiz tüm devrimci teşkilâtlara yaz
dığı mektupta eylem birliği çağrısını tekrarladı.

Daha önceki sakat anlayışları da ortaya koyarak 
somut bir anlayış çerçevesinde pratik eylem birlik
leri önere?! partimiz, çeşitli devrimci örgütlerden 
görüşme teklifi aldı.

(Devamı 3. sayfadadır)

• • FAŞİST CUNTA YENİ ZAMLARLA HALKTAN HARAÇ KESME
YE DEVAM KDİYOR !

Partimiz "24 Ocak kararlarını" ve 12 Eylül dar
besini konu alan broşüründe; bu ekonominin çökmek
ten kurtulamıyacağını etraflıca belirtmişti.

Faşist cuntanın elebaşısı başbakan yardımcısı 
Turgut ÖZAL’m yalanları son zamlarla bir daha a- 
çığa çıktı. Ekonominin "düzlüğe çıktığını" söyle
dikleri bir zamanda, yeniden tütünden, şekere gaz 
dan tuza %40 ile %400 arasında değişen zamlar ya
pıldı. Emekçilerin ücretlerindeki küçük artışlar
da böylece iki kat edilip geri alındı. Bu emperya
lizme dayalı komprador-feodal ekonomik düzen yıkıl
madıkça bu zamlar kaçınılmazdır.

önümüzdeki donemde dış borçlar kat kat artacak^ 
(Devamı 4. sayfadadır)

PARTİMİZ ÖNDERLİĞİNDE T.Î.K.K.O. GERİLLALARI 
MUHBİR VE AJAN SÜRÜLERİNDEN 5 HAİNİ DAHA 

CEZALANDIRDI !

ONLAR HAİNLERDİR
GÜNEŞİN ŞANINI BİLMEZ KÖR KÖSTEBEKLER
ONLAR MİDESİNDEN BAŞKA ŞEY DÜŞÜNMEZLER
CİĞERLERİ ON PARA ETMEZ ONLARIN
CELLADA PEŞKEŞ ÇEKEN İNSAN KANINI
KİRLENMİŞ BİR AVUÇ PARA
"AFERİN" DENEN BÎR MİSKİN SÖZCÜKTÜR DEĞERLERİ
EN NAMLI DÜŞMANLARINDIR ONLAR
0 SOYSUZ HAİNLER
ON PARA ETMEZ»CİĞERLERİ.♦ .!

Faşizmin devrimi bastırmak için yardımına ihti
yaç duyduğu insanlık döküntüleri; soysuz kalleş sü
rüsü namert ihbarcılar, gerçekten faşizmin birer 
aynasıdırlar. Faşizm en az onlar kadar adi ve kal
leştir. Namuslu ve yiğit bir halkın belini kırmak 
için sömürücü haydutlar daima içimizden çıkan bir 
avuç satılmış alçağı kullanmışlardır. Onlar, geri
cilik için paha -biçilmez bir önem taşırlar.

Faşist cunta, başka yerlerde olduğu gibi Tunceli 
ve Elazığ’da da yerel gericiliği örgütleyerek kont
rol kurmaya çalışıyor. Faşizm büyük paralar harca
yarak, satın alınmaya elverişli şahsiyetsiz kişile
ri MÎT vasıtasıyla örgütleyip halkın içine salmakta 
halka kan kusturmaktadır. Bu hainler, çeşitli dev
rimci örgütlerin çeşitli bölgelerde cuntadan darbe 
yemesinde tayin edici rol oynadılar. Faşizmin büyük 
askeri kuvvetlerle beceremediği işleri bu bir avuç 

(Devamı 4. sayfadadır)
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1Ş-16 Haziran............. ........... ............ • •
(Baş tarafı 1. sayfada)

Yüzbinlerin kazanımların’a yönelik faşist saldırı
lara karşı kendiliğinden gelme bu güçlü kabarış, fa
şist iktidarca kan dökerek, işçileri katlederek, yüz 
lercesini-binlercesini zindanlara tıkarak bastırabiT 
mişti. Bu da yetmezmişçesine peşinden hemen sıkıyöne 
tim ilân etmişti.

Türkiye işçi sınıfının bu kendiliğinden gelme mü
kemmel direnişi faşist iktidarın 274-275 sayılı yasa 
larda yapmak istediği faşist değişikliklere karşı ge 
lişmişti.

İşçi sınıfı mücadelelerle elde ettiği kazanımla- 
rının mesleki-sendikal-demokratik örgütlenme özgür
lüklerinin grevli-toplu sözleşmeli sendika hakları
nın ellerinden alınmasına,tek tip faşist sendikal 
örgütlenmenin gerçekleştirilmesine kanını dökme, ca 
nını verme pahasına müsade etmedi.

Günümüz koşullarında 12 Eylül cuntası benzeri bir 
çaba içerisindedir. 28. sıyımızda belirttiğimiz gibi 
cunta, daha başından itibaren hayatın her alanında 
işçi sınıfını baş nedef almıştır. İşçi sınıfına yö
nelik saldırılarının başında her türlü mesleki sen
dikal demokratik hak ve özgürlükleri gaspetmesi, gı- 
revli*,toplu  sözleşmeli sendika hakkının temelli gas. 
pı için yeni sendikalar yasasının hazırlanmasıdır. ~ 
Nitekim, 12 Eylül cuntası daha iktidara el koyduğu 
günden itibaren çalışma bakanlığı bünyesinde Prof. 
Seza REÎSOĞLU işçi düşmanının başkanlığında bir ku
rul oluşturmuş, 274-275 sayılı sendikalar, grev ve 
■toplu sözleşme düzenine ilişkin yasalarının azgın 
işçi düşmanlığı temelinde değişikliğe uğratılması 
çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiştir.

Hazırlanan yeni sendikalar yasasındaki temel he
def, işçilerin uzun ve zorlu mücadeleler neticesin
de elde etmiş olduğu grevli, toplu sözleşmeli sendi
ka hakkının gaspedilmesi, her türden demokratik hak 
ve özgürlükleri öt rafa kaldırılması, tek tip faşist 
sendika örgütlenmeyi gerçekleştirerek işçileri ağır 
biı?' faşist zulüm ve sömürü şartları altında köleleş- 
tirilmesidir. Bu amaçlarına bağlı olarak sendikaları 
çalışmaz duruma düşmeleri için her türlü yeni zorluk 
lar yaratmaya çalışmaktadırlar, örneğin Geck-of sis
temi diye bilinen sendikal aidatları'işverence bodro. 
lardan kesilerek sendikaya aktarılması,sistemi kal
dırılmakta, anlayış olarak sendikaların üyelerini 
tek tek dolaşarak aidatların toplanması' vb. Öngörül
mektedir. Yaşanmış durum açısından sendikaların fa-' 
şist, sahte reformist, revizyonist ağaların kontro
lünde olmuş olması cuntanın bu saldırılarına haklı
lık kazandıramaz. Çünkü açık olan faşist cuntanın 
belirttiğimiz amacına bağlı olarak sendikaları çali£ 
tıramaz, iflas eder duruma getirme çabasıdır.

12 Eylül cuntasının amacına bağlı olarak tasarla
dığı diğer bir' gelişme de, her işçinin sendikacılık 
yapma hakkına artık sahip olmamasıdır. İşçinin özgür 
ce ve demokratik bir şekilde sendikal faaliyetlere “ 
katılmaması, seçilmemesi, seçememesidir. Artık 274- 
275 sayılı yasalarda yapılan değişiklikle cuntanın 
faşist ideolojisini benimsemeyen*  ona uşaklık etme
yen işçilerin sendikacılık yapabilme hakkı gaspedil- 
miştir. Gayri sendika ağaları,sendikacılar da,cunta- 
cılarca seçilecek, buna "demokratik* ’ bir görünüm ve
rebilme için de bunlar işçilere zorla seçtirilecek- 
tir.

Bundan böyle sendikalar idari, mali vb. açılardan 
"Devlet Denetleme Kurulu’-’ adlı bir cunta organı ta
rafından denetlenecektir. Sendikal faaliyetler bu 
kurulun bilgisi dahilinde olacaktırYani anlaşıldı
ğı gibi cunta, işçi sınıfından patlayan ödünü bu tür 
baskı, cebir, faşist uygulama *ve  denetimlerle yama
maya çalışmakta, en küçük bir sendikal özgürlüğe ta
hammül edememektedir. Tek tip faşist sendikal örgüt
lenmeyi gerçekleştirebilme, işçileri tümüyle köleleş- 
tirebilmek için azami bir gayret içerisindedir.

12 Eylül cuntası bu uygulamalı ile ağababalarını 
hayli memnun etmektedir. Bütün komprador patronlar 
bu durumdan bir hayli hoşnut "daha ... daha ..." di
ye tempo tutsaktalar. Komprador patronların böyle 
davranması doğaldır. Onların sınıf çıkarı bunu gerek
tirir. Ancak kendisinin işçi sınıfının temsilcisi, 
tek sendikal örgütü olduğu şarlatanlığı yapan Türk- 
îş yöneticileri ise, 28. sayımızdaki incelediğimiz 
cuntanın işçi sınıfına karşı saldırıları, keza 274- 
275 sayılı yasalarda yapılan değişikliklere rağmen 
halen genel teşkilâtlandırma sekreterleri Orhan ER- 
ÇELÎK "(bize) sessiz kalıyorsunuz diyenler bilsinler
ki, devlet varsa, vatan varsa Türk-îş vardır. Türk- 
îş bilinçli^olarak susmaktadır“ demektedir. Bu gö- 

------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- ----------

liyetine de imkân yeterince tanınmayan Türk-îş so
runa böyle bakmaktadır. Yani Türk-îş yöneticileri ». 
açıktan açiğa faşist devletin kendisi ile kader 
birliği etmektedir.

Büyük işçi direnişinin 11. yılında yeni mücade
le destanları yaratabilmek için 15-16 Haziran müca
dele neferlerinden, Partimiz TKP/ML’in kurucusu ve 
önderi İbrahim KAYPAKKAYA Yöldaşın çıkardığı değer
li dersleri buraya kısaca da olsa aktarmadan geçe^ 
miyecegiz.. Şanlı direnişin özünü doğru tarzda savu
nabilmek için, daha güçlü ve hedefine ulaşabilen 
yeni 15-16 Haziranlar yaratabilmek ancak bu dersle
re sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkündür. Bu soylu 
direnişten İ. KAYPAKKAYA yoldaşın çıkardığı ders
lerden bazıları şunlardır:

§o "İşçi hareketi, birinci olarak devrimin şiddete o dayanacağını, bunun zorunlu ve kaçınılmaz oldu
ğunu gösterdi.... Pasifist, paplâmentarist görüşle
re ağır bir darbe indirdi.

§q' İkinci olarak, işçi hareketi burjuva devlet teo- 8 rilerine ağır bir darbe indirdi. Halkın kurtulu
şunu hakim sınıfların ordusundan beklemenin ne de
rece ahmakça bir hayal olduğunu gözler önüne serdi. 
Çünkü işçi direnişi tanklarla, süngülerle, sıkıyö
netimle bastırılmıştı.
oo Üçüncüsü 15-16 Haziran büyük işçi direnişi ger- 
88 çek kahramanın kitleler olduğunu bir kere daha 
gösterdi. Ve bir avuç seçkin aydın gurubuna dayana
rak devrim yapmayı hayal eden bireyci küçük burjuva 
akımlarına ağır bir darbe indirdi.

§q Dördüncüsü, 15-16 Haziran direnişinin bastırıl- 8 ması, devrimin ilk başlarda şehirlerde başarıya 
ulaşamıyacağını, şehirlerde zaman zaman ortaya çı
kacak işçi ayaklanmalarının kırlık bölgelere çekil
mediği takdirde bastırılmaya mahkum olduğunu gös
terdi... Şehirlerde genel ayaklanma ile iktidarı 
ele geçirme hayallerine ağır bir darbe indirdi..."

15-16 Haziran*ı  yaratan işçi sınıfımız mücadele 
arasında nasıl ki artık -DlSK’li, TÜRK-ÎŞ’li değil- 
diyse,haklarını kanı ve canı pahasına koruduysa 
bugün de aynı sınıf duyarlılığı ile çıkarlarınl 
ortak olduğu gerçeğinden hareket etmeli, 1970* le- 
rin soylu öfkesini devam ettirmeli ve mutlaka î. 
KAYPAKKAYA yoldaşın bu ölümsüz derslerine kulak 
vermelidir.

İşte şimdi 12 Eylül cuntası daha büyük bir ku
durganlıkla saldırıyor işçi haklarına. Kan ve can 
pahasına uzun mücadeleler neticesinde elde edilmiş, 
korunmuş kazanımlara 274-275 sayılı yasalarda yeni
den yapılan değişiklikleri kabullenmek, boyun eğ
mek, mücadele destanlarının simgesi Türkiye işçi 
sınıfına yaraşamaz. Böylesi bir onursuzluğu er ve
ya geç katiyen paylaşamaz. O halde şimdiden bu ye
ni görevlerimizin bazılarına değinelim:
::: Türkiye işçi sınıfı 15-16 Haziran direnişinin 
mücadeleci, militan ruhu ile engin bir sınıf duyar
lılığı ile tek tek her saldırıya karşı cepheden mü
cadeleyi örgütlemelidir. Bunların arasında illegal 
işçi sendikaların örgütlendirilmesi özel bir öneme 
sahiptir. Hakim sınıfların savaş alanında onlarla 
dövüşmek ise fazla bir şey kazandırmaz. O halde 
kendi savaş alanımızı yaratmalı, bu alanda şanlı 
bir savaşı mutlaka örgütlemeliyiz. Mesleki sendi
kal, demokratik hak ve özgürlükleri elde etmede, 
grevli, toplu sözleşmeli elde etmede illegal işçi 
sendikaların örgütlendirilmesi özel bir öneme sa
hiptir. Bu tür sendikaların örgütlendirilmesi, iş
çileri bu sendikaların çatısı altında toplayarak 
faşist cuntaya karşı harekete geçirme, toplu söz-’ < 
leşmelerini yapabilme, her saldırıya karşı anında 
karşı saldırıyı örgütleyebilme ancak böylece müm
kün olacaktır,

İşçiler,
15-16 Haziran büyük işçi direnişinden çıkardı-*  

gı değerli derslerde önder yoldaşımızın belirtti
ği gibi şehirlerdeki bu tür ayaklanmalar^ kırlık 
bölgelere çekilmedikleri müddetçe işçi-köylü temel 
ittifakı sağlanmadığı müddetçe, doğrudan iktidara 
yönelen genel hareketin bir parçası olmadığı müd
detçe kalıcı başarılar elde edemez. Çünkü yarı-sö- 
mürge, yarı-feodal sosyo ekonomik yapıya sahip olan 
ülkemizde Demokratik Halk Devrimi*nin  başarısının 
yolu uzun süreli Halk Savaşı yoludur.; îşçi sınıfı
mızın cuntanın saldırılarını etkisiz bir duruma ge- 
tiremilmesi için, zammın, zulmün, işkence ve katli
amın son bulması ancak Partimiz TKP/ML öncülüğünde 
mücadeleye kararlılıkla atılmasıyla mümkündür. Kır-, 
lA-rdan şehirlere doğru gelişecek olan uzun süreli 
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mş ve mücadelelerini buna tabi kılmasıyla mümkün- 

<îşçi kardeşler !

İ::: Bu temel amaca bağlı olarak 274-275 sayılı yasalarda değişiklik yapılmasına her türlü mesleki-sen- 
~dikal-demokratik hak ve özgürlüklerin hayasızca gas- 
pedilmeşine, grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı
nın rafa kaldırılmasına, tek tip, faşist sendikaların 
örgütlenmesine müsaade etmeyelim.

--------------------- — 0 -------------------------------

İşkenceci katiller...... ........................
& ’ (Baş tarafı 1. sayfada)

meyen yoldaşımız şehit edildikten sonra işkenceci 
cellatlar, alışılmış sahtekârlıkla "kaçtı, biz de 
vurduk" sözlerini kullanmaktan geri kalmadılar. Meh
met BEYHAN yoldaşımızın cenaze törenine 400-5001 li e 
yakın.bir kitle katıldı. Yapılan sessiz yürüyüşten 
sonra, bir yoldaşımızın yaptığı konuşmayla tören so
na erdi. Zulüm ve katliamın her yanı kararttığı böy- 
lesi bir günde özgürlük meşalesi şehidimizi halkımı
zın bağrına basmaktan geri durmayacak.Faşist cunta
nın tepesine sert bir yumruk indi.

Mayıs ayında. Türkiye*de bir uçak kaçırma olayı 
gerçekleştirildi. Bu olay cuntaya karşı tali olarak 
yer verilmesi gereken eylem biçimlerinden biridir. 
Bu bakımdan olumlu bir eylemdir.'Fakat eylemde çok

* önemli hatalar işlendi; bu yüzden başarısızlıkla so 
Jnuçlandı. Buradaki en büyük hata, sosyal faşist Bul-

1 Mayıs işçi sınıfının birlik dayanışma ve‘müca
dele gününde, Tunceli, İstanbul, Elazığ ve çeşitli 
cezaevlerinde belirli eylemler gerçekleştirildi.

Yasa dışı miting, toplantı ve boykotların dışında 
karakol tarama ve bombalama, bombalı pankart asma ve 
çeşitli halk düşmanlarının imhası şeklinde 1 Mayıs*- 
m mücadeleci geleneği yaşatıldı.

Tunceli’de faşist devletin sıkı önlemleri ve bas
kılarına rağmen Tunceli lisesinde çeşitli devrimci 
guruplarla eylem birliği içinde boykota gidildi. 
Boykot, yeterli çalışma ve propaganda yapılmadığı i- 
çin istenilen düzeyde olamadı. Ayrıca il merkezinde 
faşist askeri yönetimin 1 Mayıs kutlamalarının ya
saklanmasını protesto mayetinde iki ses bombası pat
latıldı .

Mazgirt’te Partimizin TDKP ile yaptığı eylem bir
liğinde yasa dışı bir yürüyüş ve miting düzenlendi. 
Günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca 
partimiz tarafından bir bombalı pankart asıldı. Bom
banın indirilmesi sırasında iki faşist güvenlik men
subu yaralandı•

1 Mayıs günü sınırlı da olsa devrimci şuruplar 
arasında gerçekleştirilen eylem birlikleri emekçi 
kitlelerde devrimci bir heyecan uyandırdı. Bu, hal
kın ortak mücadele arzusuna uygun son derece değer
li bir adım oldu.

Ayrıca İstanbul’da çeşitli yerlerde bombalı pan
kartlar asıldı;, pullama ve bildiriler dağıtıldı. Di
ğer yerlerde kutlamaların nasıl-geçtiğini yeterince 
alamadık, diğer yerlerdeki gelişmeleri daha sonra 
yayınlayacağız•

İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın 18 Mayıs 1973»de iş
kencede katledilişinin 8. yıldönümü nedeniyle faşist 
kuvvetlerin olağanüstü önlemlerine rağmen Ovacık li
sesinde, bütün sınıflarında büyük bir form düzenlen
di. Ayrıca Mazgirt’te bir karakol tarandı, bombalı 
pankartlar asıldı . Yine Ovacık-yatılı‘orta okulunda 
tüm mini mini öğrenciler Orhan BAKIR ve îbrahim KAY
PAKKAYA yoldaşların anısına form ve saygı duruşu 
yaptılar.

Ayrıca Elazlğ^cezaevinde çeşitli devrimci örgüt
lere mensup mahkumlar'1 Mayıs’ı kutladılar.'Yoldaş
larımız bir de tiyatro hazırlayıp oynadılar.
HÎÇBÎR GÜÇ HALKIMIZIN HALK DEMOKRASÎSÎ VE BAĞIMSIZ
LIK MÜCADELESİNİ ENGELLÎYEMÎYECEKTÎR î

-------------o--------------

Batmanlı yoksul........  ...••
(Baş tarafı 1. sayfada)

rini söylediler. Bu durum karşısında çaresiz kalan 
yoksul köylülerden bir kısmı silahını verdi, olma
yan da satın alıp verdi.

Yine silah toplama gayesiyle faşist operasyon 
güçlerinin bir kısmı Batman * m Balpmar köyüne gel
diler. Îlk önce aç olduklarını? hemen karınlarının 
doyurulması gerektiğini emrettiler. Köylüler bunun 
için 6 koyun bir araya getirip sırasıyla üç tanesi
ni, kestiler. Bû sırada komutan köylülere toplanma
larını söyledi. Toplanan köylülere "elbiselerinizi 
çıkarın spor yapacağız" dedi. Köylüler köyün yanın
daki bir kısmi bataklık- olan suya doğru elbiseleri 
çıkarılmış vaziyette koşturuldu. Bataklığa gelince 
"yat-kalk-sürün1* emirleri verildi. Bu sırada kan-ter 
içerisinde kalan köylülerden birisi bayılıp olduğu 
yerde kaldı. Köylüler onun öldüğünü zannettiler. îş- 
te^o anda her şey başladı. 0 ana kadar onlara boyun 
eğip sessiz, kalmayı becerebilen yoksul Kürt kadınla
rı, bâyllan^ köylünün öldüğünü zannetmeleri üzerine 
dayanamayıp, ellerinde ne var ne yok onunla saldı
rıya geçip baş kaldırdılar. Böyle bir şeyi bekleme
yen faşist askeri güçler şaşkına dönüp çareyi pili
yi pırtıyı toplayıp kaçmakta buldular. Ertesi günü

DHB* *li  öğretmen Ali Ekber YÜREK arkadaş ise Kah
raman Maraş’ın Elbistan ilçesinde cellatların eline 
düştü. Bir hafta süren azgın işkenceden sonra A.Ek
ber YÜREK arkadaş da alçıkca katledildi. Faşist cun
tanın adi sözleri gene., vücudu mosmor olan ayakların
dan çürük etler dökülen bu devrimcinin "kendi keme
riyle intihar ettiğini” söylediler.

Küçük bir ipin bile insanın üstünde bırakılmadığı 
işkencehanelerde "kemeriyle intihar ettiğini" söyle
mekle kimi inandıracağını zannediyor bu adi sahtekar 
lar? ! Halkımız gözleriyle gördüğü gerçekleremi, 
yoksa bu sahtekâr katillerin yalanlarına mi inanacak? 
Aslen Tunceli*nin  Ovacık ilçesinden olan A.Ekber YÜ
REK arkadaşın cenazesi köyü olan Çekber’iye getiril
diğinde seferber olan halk şehidine sahip çıktı, ba£ 
rina bastı. Bir yoldaşımızın işkenceyi lanetleyen 
konuşmasıyla sona eren tören partimizin önderliğin
de güçlü bir protesto eylemine dönüştü.

BÜTÜN İLERİCİLERE, DEMOKRATLARA VE DEVRİMCÎLERE 
TÜM EMEKÇİLERE BÎRDEFA DAHA SESLENİYORUZ: FAŞİZMİN 
İŞKENCE, KATLİAM VE SALDIRILARININ NE ZAMAN SON BU
LACAĞI HALKIMIZIN TAVRINA BAĞLIDIR.

Faşist cuntaya karşı cesaretle ortak ve aktif bir 
direnişe geçilmediği sürece.bu cinayetlerin arkası 
gelmeyecektir. Cuntanın "işkenceye karşı olduğunu" 
söylemesi adi bir sahtekârlıktır. Komprador burjuva
zi ve toprak ağaları ve emperyalizmin kanlı askeri 
çizmesi faşist cuntayı yıkmak için ileri !..

Faşist işkencelerde halkın davasını şerefle can 
vererek savunan halkın yiğit evlâtları, siz namusu
muz ve onurumuzsunuz! Sizler elimizde kızıl bir san
cak, yüreğimizde ateşli bir öfkesiniz! öcünüz mutla
ka alınacaktır!...

İŞKENCEDE KATLEDİLEN TÜM DEVRİMCÎLER. ALÎ EKBER YÜ
REK VE MEHMET BEYHAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜRLER !
KAHROLSUN ASKERÎ FAŞİST CUNTA-KAHROLSUN FAŞİZM !

0

Partimiz devrimci.-............. .................
(Baş tarafı 1. sayfada)

Bu dönem içinde geri seviyede de olsa mahalli o- 
larak aktif ve pasif bir dizi eylem birliği yaptı. 
-Partimizin eylem birliği talebini içeren mektubu 
devrimci çevrelerde ilgiyle karşılanması ve olumlu 
gelişmelere yol açması bekleniyor.

Parti Merkez Komite’mizin bu mektubunun tam met
ni, partimizin merkezi, teorik yayın organı olan KO
MÜNİST dergisinde yayınlanacaktır.
YAŞASIN DEVRİMCÎ TEŞKİLÂTLARIN DAYANIŞMASI !
FAŞİZME KARŞI ÇIKARLARI ORTAK OLAN EMEKÇİ KİTLELER 
BİRLEŞİNİZ !

---------------0---------------

47 SİYASÎ TUTUKLUNUN SERBEST BIRAKILMASI AMACIY
LA THY’NA AÎT BÎR UÇAK BULGARİSTAN'A KAÇIRILDI!

takan sosyal-faşist Bulgar hükümeti bu olayla devrim 
düşmanı olduğunu, faşist Türk cuntası ile "iyi dost
luk^ i Üş ki ler inde” de i^batladı. Bu tür devletlere 
halâ "sosyalist" diyen devrimci guruplar bu olaydan 
ders çıkarmalıdırlar. ■?

KAHROLSUN EMPERYALİZM SOSYAL-EMPERYALÎZM VE HER 
TÜRDEN GERİCİLİK !

—---------- 0------ -------

1 MAYIS, 6 MAYIS, 13 MAYIS VE 18 MAYIS GÜNLERİ 
NEDENİYLE GÖSTERİ, TOPLANTI VE ÇEŞİTLİ EYLEMLER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ !
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riya giriştiler. Faşist haydutlar korkuyla titremiş, 
titredikçe hırçınlaşmış,daha da saldırganlaşmışlar- 
dı. çünkü hu olay, bir kez daha onlara sonlarını ha
tırlatıyordu. Yere gömülü kitapları bahane ederek 
köylülerin büyük bir çoğunluğunu daha uzun günler 
işkence yapmak için zindana attılar.

Evet, zalim ağalar, paşalar, beyler ! Kürdistan’- 
m tarihi baskı, zulüm, sömürü, haksızlık, zorbalık 
ve namussuzluklara karşı baş kaldırma tarihidir. Kür 
distan’m tarihi mücadele tarihidir. Bu mücadeleyi 
hiç bir gücün engellemesi mümkün değildir. Çünkü 
buna neden Kürt ulusunun özgürlüğüne ve kendi kade
rini tayin etmesine vurulan esaret zinciridir. Bu 
esaret zinciri kırılıp paramparça edilmedikçe, bu 
mücadele ateşi yanacaktır. Sanki dün, Koçğiri, Ağrı, 
Zilan, Dersim katliamları yetmediyse bu mücadele a- 
teşini söndürmeye bugün de yetmiyeçektir. Daha şim
diden gelecek güzel günlerin habercisi değilmi?'Bâl- 
pınar yoksul köylü kadınlarının soylu direnişi!...

KAHROLSUN KOMANDO ZULMÜ-KAHROLSUN MÎLLÎ ZULÜM !
YAŞASIN BALPINAR KÖYLÜ KADINLARININ ONURLU DÎRENÎŞÎÎ 

-------------0------------------
Cunta yeni zamlarla.......... ......................

(Baş tarafı 1. sayfada) 
üretim düşmeye devam edecek, işsizlik ve fiat artış
ları daha büyük bir hızla devam edecektir.

Buna bağlı olarak emekçilerin durumu dahada kötü
leşecek, iktisadi ve siyasi baskılar daha da koyulş- 
şacaktır. Ülkemizde işçi sınıfı önderliğinde Demok
ratik Halk Devrimi gerçekleşmeden, bu durum devam 
edecektir. Demokratik Halk Devriminde\ emperyalist 
borçlar tamamen iptal edilecektir. Bankalar ve komp
rador sanayiye el konulacak, toprak köylülere dağı
tılacaktır. 0 zaman ÎMF ve "dış borç" derdimiz olma
yacak. milli ekonomimiz hızla gelişecek, halkımızın 
cennet Türkiye’si yaratılacaktır. Böyle bir Türkiye 
için bütün gücümüzle mücadeleye atılalım4 zamlara 
ve zulme karşı cesaretle direnelim.
YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN HALK İKTİDARI !
YAŞASIN HALK SAVASI î

------ ------O--------------

Ajan ve muhbirler..........................•••••••••
(Baş tarafı 1. sayfada)

hain sayesinde bir çırpıda yapmaktadırlar. Nitekim 
önder yoldaşımız İbrahim KAYPAKKAYA faşizmin bütün 
çabalarına rağmen ele geçirilememiş sonunda ciğeri 
on para etmeyen bir muhbir sayesinde ele geçirilip 
azgın bir işkenceyle katledilmiştir.

Bu nedenle Partimiz TKP/ML bu meseleye özel bir 
önem vermektedir. Partimiz öteden beri birçok ajan 
ve muhbiri imha etti. Partimiz, geçtiğimiz aylarda 
MİT tarafından örgütlenmiş 54 muhbir ve ajanın lis
tesini ele geçirdi. Bu listede adı geçen bir çok ha
in zaten partimiz tarafından biliniyordu. Partimiz 
hem sözlü hem de yayınlanan bildirilerle bunları u- 
yardı. Hainlikten vazgeçmelerini, böyle.yapmaları 
halinde kendilerinin bağışlanabileceğin! bildirdi. 
Bunlardan bir bölümü hatasını anlayarak partimizden 
"af edilmelerini" istediler, (elbette bunların sami
mi olup olmadıklarını sınamaktayız) Diğer büyük ço
ğunluğu ise ifşa olmuş arşız gibi hainliğini açıkça 
ve daha azgınca yürütmeye başladı. Bundan böyle bi
ze onlara hak ettikleri cezayı vermekten başka çare 
kalmadı. Ocak ayındaki Parti ve Devrim Şehitleri 1, 
15 ve 18 Mayıs günlerinin anısına onları birer bi
rer imha etmek için TÎKKO GERİLLALARI harekete geçi
rildi ! • • •

Halkımızın henüz küçük olan silahlı kuvvetleri 
TÎKKO gerillaları tarafından imha edilen hainler şun
lardır:
,000 Musa Eroğlu: Tunceli’de yıllardır faşist devlet 
0 ve polisle açık işbirliğine giren bû hain bazı 

devrimcilerin katledilmesine yardım etti. Bazı cina
yetlere de doğrudan karıştı. En son kendi evine al
dığı katil polisleıe HALKIN KURTULUŞU’ndan bir devrim
ciyi şehit ettirmişti. Bu hain şehrin göbeğinde ge
rillalarımız tarafından imha edildi.
000 Bekir Musa Mayda: Pertek’in Zeve köyü muhtarı 
0 olan bu kişi defalarca uyarılmasına rağmen ha

inlikten vazgeçmedi. Hatta daha da ileri giderek, 
adeta meydan okumaya başladı. Bildiri yayınladı, 
kimlik yoklaması vb.lerini yapmaya devam etti. So-

000 .Fındık Yılmaz: Hozat’ın în köyü muhtarı olanA
0 bu hain yaptığı suçlardan dolayı öleceğini ah

layınca, bu defa halkın arasına aşiretcilik hasta*  
lığını bulaştırmaya kalkıştı. İmha edildiği sırada, 
gerillalarımıza yalvararak "bir daha ajanlık ve İh-■ 
barcılık yapmayacağını, canının bağışlanmasını" is
tedi. Fakat bu daha önceki sahte tutumunun devamı 
idi. Son pişmanlık fayda etmedi ve hak ettiği sonu 
buldu.
ogo Gmdo Halo: Traktörü ve büyük arazisi olan Şa- 

vak’lı ünlü sürü sahibi bu feodal despot, ay
nı zamanda azılı bir devrim düşmanıydı. Köy muh
tarlığını da eline alan bu halk düşmanı Çemişkezek’ 
teki MHP’nin en büyük maddi ve manevi destekçisi 
ve örgütleyicisi idi. 12 Eylül cuntası iş başına 
gelince köyde kendisini adeta "sıkıyönetim komuta
nı" ilan etti. Köye gelen "yabancılar"m kendisine 
anında bildirilmesini isteyen bu haydut, bulduğu 
birkaç faşist kafadarla birlikte belinde silah te
rör estirmeye başladı. Caminin minaresinden devrimi 
karalayan ve cuntayı öven nutuklar attı. Faşist dü
zenin sadık köpeği bu hainin temizlenmesi, onu ta
nıyan ve bilen bütün halkın talebi haline geldi. 
TÎKKO gerillaları, etrafa pislik saçan bu haydutu 
da saf dışı etti (gebertti). Ancak gerillalarımı
zın baskını sırasında, bu faşistin silahına davran
ması nedeniyle koruyuculuk yapan diğer bir yoldaş 
otomatik silahını ateşledi, bu esnada faşistin ya
kınında oturan halktan bir kişiye isabet ederek öl
dü. Bu durum bizi yürekten üzdü. Ayrıca azılı baş
ka bir faşist de bu sırada ağır yara aldı. Bizi ü- 
zen bir durum da olaydan sonra meydana geldi. Çev
re köyde bildiri dağıtmakta olan iki PKK’lı arkadaş 
eylemimiz nedeniyle faşist kuvvetlerin başlattıkla
rı operasyonlara rastladılar. Çıkan çatışmada dev
let kuvvetlerinden ikisini imha, ettikten sonra mer
mileri bitti. Mecburen teslim olan bu iki arkadaş 
alçakça kurşuna dizilerek katledildi. Bu şehit dü
şen arkadaşların kahramanca direnişi önünde saygıy
la eğiliriz.
000 Haşan Hüseyin Ayaz: Bu hain Elazığ’ın Karako- 

çan ilçesinde DEV-YOL militanı bir devrimciyi 
faşist devlet kuvvetlerine ihbar ederek yakalattı. 
Polis merkezinde ağır işkenceye uğrayan bu devrim
ci ^silahların yerini göstereceğini" söyleyerek, 
polislerle birlikte Peri Suyu civarına geldi. Ve 
fırsatını bulup Peri suyuna atlayarak kaçmak iste
di. Ancak suda boğuldu. Cesedi iki ay sonra çıkartı- 
labildi. Bu devrimcinin katline sebep olan hain H. 
Hüseyin Ayaz gerillalarımız tarafından öldürüldü.

Bu muhbir sürüleri sayesinde Diyarbakır’ın Hazro 
ilçesinde îhsan PARÇACI ve Haydar ASLAN yoldaşları
mız katledildiler. Bir başka yodaş ta yaralandı. 
Yine Mazgirt’in Örs köyünde ihbar sonucu Mehmet DÜ
ZEN yoldaşımız katledildi, birisi yaralı üç kişi de 
yakalandı. Yine, Haydar ÇAKMAK yoldaşımız ihbar so
nucu Tunceli’de şehit edildi. Ayrıca partimizden 
ayrılıp KKH (GKK) hizibine katılan Mehmet YAVUZ 
(HAMÎDO) ve kimliği suya düştüğü için tesbit edi
lemeyen bir devrimci arkadaşıyla şehit edildi. Bun
lar muhbir ve ajan sürülerinin marifeti sonucu düş
man kuvvetleri tarafından şehit edilen yeni örnek
lerdir. 

!

Bu durumda, Partimizin ajan ve muhbirlere karşı 
acımasız davranmasında sonuna kadar haklıdır. Hal
buki, bu hainlerin bütün haydutluklarına rağmen Par
timiz ihtiyatlı davranmış ve geri dönmeleri için 
daima fırsat tanımıştır. Partimiz, bunların suçla
rını kendilerine bildirerek önce uyarmakta, çeşitli 
yöntemlerle bunları engellemeye çalışmakta. En son’’ 
çare olarak da saf dışı etmek zorunda kalmaktadır.

Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Hiçbir hain unutma- 
malıdırki, halka ve devrime karşı suç 'işleyen hiç 
bir haydut yakasını elimizden kurtaramaz...!

ONLAR, HALKA VE DEVRİME ZARAR VERMEKLE GÖREVLİ 
ÎSE BÎZ DE ONLARI YOK ETMEKLE GÖREVLİYİZ !

Herkes istediğini yapmakta özgürdür !••• Buyrun 
devam ediniz, yüreğiniz varsa!...

Cuntanın bu zaferi geçicidir. Halkın zaferi ise 
kesindir. HALKEN ÖNÜNDE CUNTAYLA KADERİNİ BİRLEŞTÎ- 
RENLER ONUNLA BİRLİKTE GEBERECEKLER T ’

YAŞASIN TKP/ML TİKKO, TMLGB!
---------- 0-------- r—
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ÖZÜR;

DİKKAT: Geçmiş sayılarımızda Partimizin bayrağı 
yanlış basılmıştır. Doğru olanı bu sayıdaki gibidir®
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