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SAHTEKARLIĞINI
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BİZİ KURTULUŞA GÖTÜRECEK 
SİLAHLI HALK SAVAŞINA
BÜTÜN VARLIĞIMIZLA

A TILALIM

işçiler, köylüler, dar gelirli memurlar, tüm emek
çiler,

Bugünlerde büyük başlıklarla, gazetelerde "Kurunu 
Meclis yasası açıklandı"."Danışma Meclisi göreve baş
lıyor." gibi cavcavlı haberleri okuyoruz. "Kurucu 
Meclis"in görev ve yetkileriyle ilgili yazılar sayım-
lar dolusu..........

Nedir "Kurucu Meclis"?
12 Eylül darbesiyle yönetimi ellerine geçiren A- 

merdkan parababalarının uşağı faşist generaller çe
tesinin halkımızı aldatmak için uydurdukları yeni 
formüldüri Faşist generallerin 11 aylık icraatları 
sonucunda yüzleri halkımız tarafından görülmesi üze- ' 
rine kendi yüzlerine örttükleri yeni bir maskedir.

"Anarşiyi durduracağız" adı altında halkımızın 
gelişen devrimci mücadelesini bastırmak, arama-tara
ma ve operasyonlarla halkımızı yıldırmak, işkence 
tezgâhlarını son hızla çalıştırmak, günde onlarca 
devrimciyi, yurtseveri katletmek* onw bulan devrim-^ 
ciyi idam etmek, anaları, bacılam-Y babdiarı, 

* keş halkımızı hüzüne boğmak.

İŞKENCE HABERLERİ
2alim generaller cuntasının faşist elebaşıları 

faşist basında "işkence yok" "işkence insanlıkdısı
"işettir" yalanlarını bol boî? 

söylemektedirler.Boylece kamu oyunu ve çeşitli mil
liyetlerden halkı aldatmaya çalışıyorlar.

(Devamısayfa 4 te)

MUHBİR VE AJANLARDAN 
TEK TEK 

HESAP SORACAĞIZ.
Azılı halk düşmanı aja-muhbir Hüseyin KIL. TlKKO 

gerillaları tarafından imha edildi.
27.6.1981 tarihinde gerillalarımız tarafından Tun. 

celi Ovacık ta cezalandırılan Hüseyin KIL denen halk 

(Devamı sayfa 6 da)

ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARINDAN 
HABERLER.

Gazetemize Elazığ cezaevindeki özgürlük mahkûmla
rından gelen ve halkımıza açıklanması istenen yazıyı 
aynen yayınlıyoruz.

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN HALKIMIZA AÇIKLAMADIR 1
Biz.ler halen Elazığ sıkıyönetim askeri ceza ve 

^^inde yatmakta olan bir gurup devrimci tutuk
lu olarak 12 Eylül1den sonra ceza ve tutuk evimizde
ki tüm tutuklulara karşı girişilen faşist baskı ve
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"Ekonomiyi düzelteceğiz" adı altında, boşalan dev
let kasalarını doldurmak, içine düştükleri bunalımın 
yükünü halkımızın sırtına bindirmek için ağır vergi
ler ve zamlar çıkarıyorlar, çıkarmaktadırlar. Nutuk 
meydanlarında bol vaad ve palavralarla halkımızı u- 
yutmaya çalışmaktadırlar. Ama ne varki bütün bu uy** 
gulamalar ve bu icraatlar faşist generaller çetesi
nin halk düşmanı faşist yüzünü çok erken açığa çıkar
dı. Bunun içindir ki, onlar, bu kara yüzlerini ve 
pisliklerini gizlemek; patlamaya hazır halk muhale
fetini önlemek için "demokrasiye dönüyoruz" lâflarıy
la halkı aldatmak için"Kurucu Meclis" denilen bu al
datmacayı ileri sürdüler.

Halkımız, yurtseverler,
Bizim gibi Yarı-Sömürge, Yarı-Feodal ülkelerde 

parlâmento faşizmin maskesidir. Parlâmentonun faşiz
min maskesi olduğunu darbe sonrası uygulamalarla da
ha iyi gördük. Onlar 11 aylık dönemde parlâmentosuz, 
Türkiye’yi nasıl idare ettiklerini bize gösterdiler. 
Onlar, halka "kutsal" olarak gösterdikleri meclisi 
nasıl rafa kaldırdıklarını, yasalarını nasıl ayaklar 
altına aldıklarını bize gösterdiler. Kızgınlaşan sı
nıf mücadelesini bastırmak, yok etmek için perlamen- 
toya, anayasaya hiç gerek kalmadan bir sürü karar, 
kanun çıkardıklarını gördük. Ve onların bir zamanlar 
dillerinden düşürmediği "egemenlik kayıtsız-şartsız 
milletindir", "TBMM’nden daha büyük irade yoktur1’ 
lâflarının ne kadar sahte olduğunu; egemenliğin, 
meclisin ırzına nasıl geçtiklerini gördük......

Evet, meclis, anayasa-babayasa hepsi onlar için 
bir maskedir, birer uydurmadır. Onlar mecbur kaldık
larından, halkı aldatmak için baş vurdukları yöntem
lerdir.

Şimdi büyük gürültüler kopardıkları şu "meclis" 
lerin yapısına bakalım: "Kurucu Meclis"in mevcudu 
160 kişi olacakmış. 40 kişisini faşist. konsey seçe
cekmiş; 120 kişi ise valilerin önerdikleri ve konse
yin onayladığı adaylar olacakmış. Anlaşılan odur ki, 
"Kurucu Meclis"e girecek üyeler, generallerin, uşak
ları, halkımızın değil, komprador patron ağaların * 
temsilcileridir."Cumhuriyet kurulduğundan beri" par- 
lâmehtoc’a söz ve karar generallerin süngüsüne, komp
rador patron-agaların ve emperyalist babalarının par
mak işaretine göre aldırılmıştır. İşte bu günde bunu 
açık bir şekilde görüyoruz. Faşist generaller çetesi, 
babası emperyalistler, onların uşakları komprador 
patron-ağalar ne derse o olmaktadır.

Faşist cunta,- valilerin önerdikleri ve bunlardan 
kendilerinin kabul ettiği adaylar, halka danışarak 
sözde "seçimle" seçmeyi "demokratik" göstererek bizi 
aldatmaktadır. Faşizm kitle dayanağı bulamadığı ül
kemiz gibi yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerde yuka
rıdan aşağıya tekelini kurar, ülkeye yerleşir. Ülke
mizde de faşizm kitle dayanağı bularak hakim olmadı. 
Halkın yiğitçe dövüşerek kahramanlık destanları ya
ratarak anti-emperyalist mücadeleye atıldığı, Kurtu
luş Savaşı yıllarında Kemalistler diye bilinen; komp
rador burjuvazi ve toprak ağalarının sözcüleri sah
tekârca plânlarla önderliğinde başardıkları savaştan 
sonra devlet iktidarını ele geçirdiler. Devletin ku
ramlarını (ordu ve bürokrasiyi) adım adım faşistleş
tirdiler.

İşte 1923-24*lerden bu yana ülkemizde faşizm iş 
başındadır. Ordu ve devletin bürokratik kurumlan 
(kaymakamlık, valilik, mahkemeler vb.) yukarıdan a- 
şagıya faşistleştirilmiştir. Şimdi çoğunluğu general 
olan valiler halkı temsil edecek adaylar gösterebi
lirlerini? Yıllardır komprador patron-ağaların uşak
lığını yapan faşist ordu mensuplarının seçtikleri 
adaylar elbette ki, halk düşmanı, devrim düşmanı, 
azgın anti komünist kişiler olacaktır.

Evet, bu halk düşmanlarından 120 kişi sözde halk 
oyu ile seçilecek (!) Peki halk oyuna baş vuracağız 
diyen cuntacı paşalar: neden halkın bizzat kendi 
isteği ile seçimle seçtiği üyeleri kabul etme yolu
na gitmiyorsunuz? gidemezsiniz. Çünkü, ülkemizde, 
halk yönetimi yoktur, halk doğrudan yönetimde değil
dir; halk istediğinde, istediğini görevden alamamak
tadır. Türkiye halkı, babalarınız emperyalistler u- 
şakları komprador patron ağa devletinin zulmü, kır
bacı, süngüsü, copu ve dipçiği altında zorla idare

Evet, "Kurucu Meclis" üyeler:u» «> ikkıon 

düşmanı cuntacı paşalar tarafından doğrudan seçilmek

te; diğer 120 üyesi ise faşist valilerin önerdikle: 
ve cuntacı generallerin onayladıkları olacak (!) V< 
bu "Kurucu Meclis" üyeleri halkımızın gelecekte uy
ması gerekecek kanunlar çıkaracak, anayasayı hazır
layıp onaylayacak.•• Ve kurulacak yeni yönetime de 
"demokratik yönetim" denecek (!!!)

Bu sahtekârlık, bu yılışık yalanlar yıllardır 
yapılmaktadır. Ama artık aldanmıyacağız, aldatılma
yacağız! Bizim bildiğimiz demokratik yönetim bizzat 
halkın doğrudan seçimi ile iş başına gelecek bir yc 
netim, halkın isteği üzerine görevine son verilece 
bir yönetimdir.

Halk düşmanları, işkenceci generaller, Koçgiri’c 
Ağrı’da, Zilan’da, Dersim*de halkın kanma elini bt 
lamış eli kanlı ordu mensupları çıkaracakları yasa
lar halk için kanlı yasalar olacaktır.

Halkımız,
Faşist generaller çetesinin "Kurucu Meclis" seçi 

1erişimdiye kadar bize edilen vaadier gibi boş vaad 
lerdir. Bu^boş vaadlere inanmıyalım. Nasılkı, geç
mişte parlâmentoda partilerin bize yutturduğu vaad- 
lerin hayal olduğu gibi bu vaadler de bizi mücadele 
mizden alıkoyacek vaadierdir. Geçmişte oylarımızı 
verdik, ama hangisi başa geldiyse katliama uğradık. 
İşkence gördük. Ağır zamlar, vergiler altında peri
şan olduk. Bugün deaynı oyunları oynaüak istiyorle 
Şimdi gözlerimizi dört açalım. ^Demokrasiyi yenider 
tesis edeceğiz" diyen bu sahtekâr kan emicilere ine 
mıyalım. Onların "demokrasileri", "meclisleri" faşi 
min maskesidir. Onlar hiç bir zaman halkın dostu ve 
temsilcileri olamadılar, olamazlar. Onlar esasta An 
rikan emperyalizminin sadık uşakları ve halkımızın 
can düşmanıdırlar. Ne onların meclisleri, ne anaya
saları ne de boş vaadleri halkımızı kandıramıyacak- 
tır. Halkımızın kurtuluşu ancak ve ancak Türkiye iş 
çi sınıfının biricik önderi TKP/ML önderliğinde si
lahlı Halk Savaşı ile olacaktır. Bize doğru yolu, u 
kurtuluş yolunu gösteren TKP/ML saflarında binleşe
lim ! Çelikten birlik olalım i

KAHROLSUN FAŞÎST CUNTA !
FAŞİST CUNTANIN "KURUCU MECLİS" SAHTEKÂRLIĞINA 
ALDANMIYALIM !
YAŞASIN HALK SAVAŞI !
YAŞASIN TKP/ML VE ONUN ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO-TMLG 
TMLKB

ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARINDAN HABERLER

saldırıları siz emekçi halkımıza, işçilere, köylül 
re, memurlara, küçük esnaf ve zanaatkâriara, anala 
rımıza, babalarımıza, bacılarımıza kısaca açıklama 
istiyoruz. Sizlerin gerçek kurtuluşunuz uğruna zin 
danları boylayan, zindanlarda dahi sizlerin ve dev 
rimin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan biz de 
rimci tutukluların sesine kulak verin.

Siziere anlatacaklarımız var;
Bilindiği gibi hakim sınıflar, emperyalist efen 

dileriyle de kol kola vererek hem içinde bulundukl. 
rı ve her şeye rağmen bir türlü çözüm bulamadıklar, 
ekonomik ve siyasi buhranın ağır yükünü emekçi hal
kımızın omuzlarına yıkmak, hem de her şeye rağmen 
yine de gelişmeye devam etmekte olan halkımızın 
Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık mücadelesini boğma' 
için 12 Eylül kudurgan faşizmini tezgâhladılar. Bö; 
lece halkımıza karşı hayatın her alanında azgın bi: 
saldırıya giriştiler, İşçi sendikalarını ve tüm de* 
mokratik kitle örgütlerini kapattılar. İşçilerin, 
köylülerin ve tüm emekçilerin her türlü hak ve ara
ma mücadelesini yasakladılar. Yurtsever, devrimci 
basına zincir vurdular. Operasyonlara, arama-taramı 
lara, tatbikatlara hız verdiler. Kürt ulusu ve tüm 
azınlık milliyetler üzerindeki milli zulmü daha da 
azgınlaştırdılar. Yeniden darağaçları kurdular. İş
kenceyi yurdun en ücra köşelerine kadar yaydılar. 
Onbinlerce işçi, köylü, genç, memur, yurtsever-dev- 
rimci komünisti gözaltına aldılar, işkence tezgâhlî 
rından geçirdililer ve zindanlara doldurdular ve hs 
len de dolduruyorlar. Halkımızın yüzlerce yiğit ev
latlarını işkence tezgâhlarında, daragâçlarında, sc 
kak ortalarînda, hatta zindanlarda hunharca katlet
tiler ve halen, de ediyorlar. Diğer yandan da peş pe 
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şe zamlar ilan etmekten, develüasyonlar vb. yapmak- 
tan geri kalmadılar.

Halkımıza hayatın her alanında yönelttiği tüm 
bu azgın saldırılarını aralıksız sürdüren 12 Ey
lül kudurgan faşizminin zindanlara doldurduğu on 
binleri de rahat bırakması düşünülebilirini? Elbette 
ki hayır5 Nitekim hakim sınıflar 12 Eylül’le^birlik- 
te tüm zindanlardaki onbinlerce tutuklu mahkuma kar
şı da azgın bir saldırıya giriştiler. Hiç kuşkusuz 
ki, bundan ceza ve tutuk evimizde nasibini aldı.

12 Eylül1ün hemen ardından, ceza ve tutuk evi yö
netimi de başlatmak istediği yeni saldırılara zemin 
yaratmak için kollarını sıvadı. Bu doğrultuda, önce
den ayrıntılı^bir biçimde düşünülmüş birçok tertibi 
peş peşe tezgahlamaya başladı. Onların amacı önce 
tutukluları kışkırtmak, tahrik etmek, ardından da 
bunu tutuklulara saldırı gerekçesi haline getirmekti. 
Ancak diğer yandan cuntayı şirin göstermek için çeşit
li demegojilere başvurmaktan geri kalmadılar. 12 Eylül 
den bir-iki gün sonra bazı sağ ve sol tutuklu temsil
cileri sıkıyönetim komutanıyla görüştürüldü. Sözüm o- 
na tutukluların sorunlarıyla yakından ilgilenildi. Çe
şitli vaadierde bulunuldu. Bunun karşılığında tek bir 

"ricaları” vardı: ”sağ ve sol tutukluların barışması”(J
Tabiiki bu istek devrimci tutuklularca reddedildi. 

Çünkü devrimci tutuklularla faşist tutukluların yan 
yana barınamıyacağı apaçık bir gerçekti. Bizim, el
lerini halkımızın kanına bulamış, binlerce yurtseve- 

. ri, devrimciyi, demokratı, aydını, bilim adamını kat
letmiş, Maraş’larda, Çorum*larda emekçi halkımızın 
kanını oluk oluk akıtmış bu sivili faşist canilerle 
barışmamız mümkün olabilirmiydi? Elbette ki hayır. 
Kaldıki onların ceza ve tutukevimizde 14 Eylül 1979- 
dabiz devrimci tutuklulara karşı giriştiği ve bir 
arkadaşımızın ölümü, onlarca arkadaşımızın yaralan
masıyla sonuçlanan katliam girişiminin anısı halâ 
tap taze zihinlerimizde yaşıyordur.

Buna rağmen idare, faşist tutuklularla devrimci 
tutukluları barıştırma girişiminden vazgeçmedi. İlk 
etapta faşistlerin bulunduğu 2 nolu tutuk evinden 7- 
8*er kişilik birer gurup karşılıklı olarak değişti, 
ardından da tedbirleri son derece sıklaştırdı. Ancak 
bu girişim tutukevinde belli bir protesto dalgasının 
kabarmasına yol açtı. Sonuçta idare bu sevdadan vaz 
geçmek (tamamıyla olmasa da-çünkü sonradan- da değişik 
yöntemlere baş vurmaktan geri durmadı) zorunda kaldı. 
Fakat yapılan protesto eylemini bahane ederek bazı 
baskı tedbirlerini yürürlüğe sokmaktan da gecikmedi. 
Tutuklular ilk kez sabahları içtimaya çıkarılmaya, 
akşamları koğuş kıdemlilerinden ”yat yoklaması” alın
maya başlandı. Ardından gözlerine kestirdiklerinden 
23-24 kişilik bir guruba eskiden tutuklulara işkence 
yeri olarak kullanılan 4 nolu tutuk evine götürerek 
çeşitli baskı ve işkencelere uğratıldı. Ancak tutuk- 
lularm kararlı bir şekilde direnmeleri ve açlık gre
vine gitmeleri sonucu onları bir hafta sonra tekrar 
tutukevine iade ettiler. Fakat saldırılar durmadı. 
Koğuştan koğuşa geçtikleri,gardiyanlara takıştıkla
rı, subaylara kötü darandıkları vb. gibi gerekçeler
le birçok tutuklu sık sık hücreye atılmaya, hakare
te uğratılmaya hatta zaman zaman dövülmeye devam e- 
dildi. Tutuklular tüm bu oyunlara karşı son derece 
temkinli davranarak idarenin eline saldırı malzemesi 
vermemeye çalıştılar. İçinde bulunulan zor şartları 
da gözönünde bulundurarak bazı şeylere katlanmak zo
runda kaldılar.

Bütün tahrik ve taktiklerle umduğunu bulamıyan 
ve başlattığı saldırılara yeterli bir gerekçe elde 
etmiyen idare, bu kez çok daha değişik bir taktiğe, 
bir siyasi-ideolojik saldırı taktiğine baş vurdu. 
Amaçları daha önce Mamak’ta uygulamaya sokulan ve 
12 Eylül’den sonra resmi politika haline getiril
mek istenen devrimci tutuklulara eğitim-talim, ırk- 
çı-faşist sloganlar attırma, marşlar söyletme vb. 
gibi tedbirleri hayata geçirmekti. Bunun gerekçesi
ni hazırlamak için bilinçli olarak 10 Kasım tarihi 
seçildi. 10 Kasım’da Atatürk’ün anılması için bir 
anma toplantısının düzenleneceği günü ileri sürdüler. 
Tutuklular tamamıyla değişik bir saldırı taktiği kar
şısında idiler. İdarenin asıl amacının Atatürk’ü an
mak değil yeni saldırılara girişmek olduğu açık bir 
şeydi. Bu kez.mesele bir devrimci onuru koruyup ko
rumama mes^elesiydi; Mahkûmlar tam bir yol ayırımın-™/*' 
da bulunuyorlardı; ya ideolojilerine ters düşen ve' 

■ en ağır işkencelerden daha onur kırıcı olan 10 Kasım- 
» ı anmak gibi girişimlere aoi krtfl karsı mlrmolr a-nHın- 

dan gelebilecek her türlü saldırıya göğüs germek; 
ya da 10 Kasım*ı anmak, idarenin yeni saldırıları 
karşısında teslimiyet bayrağını çekmek ve devrimci 
onurlarına leke sürmek durumundaydılar. Belli bir 
korku ve panik havasının tüm cezaevini sardığı o gü
nün şartlarında gene kendi gücümüzü küçümsemek ve 
düşmanın gücünü haddinden fazla abartmak, gerekse 
daha fazla nedenlerden dolayı hatalı bir tavır içi
ne girilerek 10 Kasım’mda Atatürk’ü anma toplantı
sına katılmakla gelebilecek saldırıları önleyebile
ceğimizi en azından belirli bir güne geçiştirebile- 
ceğimizi sandık, böylece çok vahim bir hataya düştük.

Nitekim idare bu durumdan çok iyi yararlandı. Tu
tuk evi müdürüne güçlü bir şekilde sağol çekilmedi
ğini, istiklâl marşının güçlü bir şekilde söylenme
diğini bahane ederek düşündüğü ve daha önce en ayrın
tılı bir biçimde plânladığı saldırıları başlattı.
10 Kasım 1980 tarihinde Elazığ askeri ceza ve tutuk 
evinde hiçbir zaman tutukluların zihinlerinde silin- 
miyecek kara bir gün yaşandı.

Hemen hemen tüm işkenceden geçirildi. Birçok tu
tuklu tartaklandı, dövüldü, toplandı. En ağır küfür 
ve hareketlere uğratıldı. Nefesleri kesilinceye ka
dar koşturuldu, yerlerde süründürüldü. Zorla yat-kalk 
-hazırol-rahat, sağa dön-sola dön-hizaya gel gibi 
askeri vb. talim yaptırıldı. Zorla istiklal marşı, 
Eskişehir marşı söyletilerek ”ne mutlu Türk’üm diye- • 
ne”, “vatan sana canım feda” vb. gibi sloganlar at
tırıldı. Tutuklular gardiyanlara“komutanım” demeye 
dahi zorlandı. Yapılan işkenceler sonucu tutuklular- 
dan bayılanlar bile oldu.

Bunu peş peşe daha bir dizi baskı tedbirlerinin 
uygulanmaya sokulması izledi. Sabah içtimaları,subay
lar m kontrolünde askeri bir disiplin içinde alınma
ya başlandı. Sabah 6’da yatma, akşam 21’de yatma mec
buriyeti konuldu. Hafta sonlarında istiklâl marşı 
eşliğinde bayrak açma törenleri yapılmaya başlandı. 
Askeri talim (dayak, joplama vb. asgariye indirile
rek) haftanın belli günleri (tatil ve görüş günleri) 
hariç İsrarlı bir şekilde yaptırılmaya çalışıldı. 
Romanlar dışında tüm bilimsel, kitaplar toplandı. 
Haftada üç kez tıraş olma zorunluluğu konuldu. Hat
ta bir keresinde, bu durumu protesto etmek için sa
kal tıraşı olmayan tutuklulara göz dağı vermek için 
bir arkadaşı usturayla kuru kuruya tıraş etmeye yel
tenecek kadar ileri gittiler. Bazı arkadaşları tıraş 
olmadıkları için hücreye bile attılar. Bazı tutuklu
lar tekrar polise sorguya götürüldü, işkenceye tabi 
tutuldu. Göze batan bazı mahkumlar belirli bir koğu
şa toplanarak diğer tutuklulardan tecrit edilmeye 
çalışıldı.

Bu ağır baskı tedbirleri İsrarlı bir biçimde bir 
kaç ay sürdürüldü. Bu uygulananlar şu veya bu biçim
lerde karşı çıkanlar ise çeşitli biçimlerde cezalan
dırılmaya devam edildi. Askeri talim ve uygulamala
rına zaman zaman bizzat ceza' evi müdürünün kendisi 
de katılarak denetimlerde bulundu. Daha düzenli bi
çimde yürütülebilmesi için tutuklulara karşı çeşit
li tehditlere baş vurdu. Hatta zaman zaman bazı tu
tuklulara küfür ve hakaretlerde bulundu.

Bazılarını tekmeledi, joplattı. öyleki tutuklular 
subayların karşısında önlerini iliklemeye ve hazırol- 
da durmaya, subayların önünden elleri pantalon yan 
çizgisine yapışık bir biçimde geçmeye dahi zorlandı. 
Hatta idarede bulunan paralarımızı haftada bir çeker
ken bile aynen askerler gibi tutuklulara da kısa kün
ye okutulmaya bile kalkışıldı.................

Onlar diğer yandan da tüm bunların gerçek neden
lerini gizlemek için ellerinden gelen her yola baş 
vurmaktan da geri kalmıyorlardı. Sözüm ona, amaçla
rı tutuklulara belli askeri disiplin kurallarının 
öğretilmesi imiş. Oysa onların tüm bu baskı tedbir
lerinin gerçek amacını anlamamak içih insanın ya kör 
ya da zır deli olması gerekirdi. Onların tüm bu bas
kı tedbirleri ile tüm dbvrimci tutukluları ceza evin
de vurmak, onların devrimci kişilik ve ilkelerini 
aşağılamak, onları faşizm ve ideolojisi karşısında 
diz çökerek teslimiyete sürüklemek; devletin ve or
dunun gönüllü olduğu imajını yaratmak ve bu durumun 
dışarda devrimci hareketi karalamak için bir karşı- 
devrimci propaganda aracı olarak kullanmak istiyor
lardı •

Elbettekıgenların bu tür baskı tedbirlerini hiç
bir enge lle.karşjLİaşmaksızın ilelebet sürdürebilme
leri mümkün değildir. Nitekim tüm tutuklular onların 
bu^gerçek amaçlarının bilincine varmaya, tüm bu uy- 



rütmeye başladılar* Bu mücadele kısa zamanda tüm ce
zaevlerine yayıldı* 2 nolu, 1 nolu, 5 nolu ve 4 nolu 
cezaevinde tüm hakaretlere, hücrelere atılmalara, 
dayaklara hatta zaman zaman kitlesel hoplamalara rağ
men mücadele aralıksız sürdürüldü. Tüm cezaevlerinde 
peş peşe açlık gırevlerine gidildi, peş peşe çeşitli 
protesto eylemlerinde bulunuldu. Dışarda belli bir 
kamu oyu oluşturulmaya çalışıldı, öyleki idare, ken
dileri açısından gerçekten de son derece önemli olan 
ve kendilerine sayısız yararlar sağlıyan eğitim, ta
lim, bayrak töreni vb. gibi uygulamaların sürdürüle
bilmesi için belli tavizler vermek zorunda bile kal
dı.

Ancak bütün bunlar tutukluları direniş yolundan 
döndürmeye yetmedi* İdare kararlı ve sistemli müca
dele karşısında geri adım atarak bu baskı politika
sını (şimdilik te olsa)değiştirmek zorunda kaldı. 
Yeniden başlamak için baş vurduğu girişimler ise, 
tutuklularm tek yumruk gibi kararlı birliğine çar
parak başarısızlığa uğradı, örneğin belli bir aradan 
sonra yeniden bayrak töreninin yapılmasını gündeme 
getirdiler. Tutukluların^toplu bir şekilde protesto
da bulunmaları ve istiklâl marşını söylememeleri so-, 
nucu tutuklularm kitap, radyo, gazete, kantin ihti
yaçlar! gibi tüm hakları kıstılar. Koğuş kapılarını 
yeniden kapattılar. Ancak tutuklularm devrimci onur 
ve ilkeleri her şeyin üstünde tutma doğrultusundaki 
kararlı tutumları sonucu bu hakları yeniden geri ver
mek zorunda kaldılar. Tutuklulara karşı nisbeten da
ha yumuşak ve ılımlı bir politika izlemeye başladı
lar* Bu politikalarını halen sürdürmeye çalışıyorlar.

EMEKÇİ HALKIMIZ
Zindanlara doldurulan bizlerin ve bizler gibi on 

binlerin üzerinde içerde, yukarda anlattığımız tür
den en azgın baskı ve saldırılar sürdürülürken; dışar- 
da ise cunta tarafından utanmazca bir yüzsüzlükle 
sözüm ona tutuklulara hiç bir baskı ve işkence yapıl
madığını, tutuklulara çok iyi davranıldığmm propa
gandası yapılmaktadır. Bütün bu karşıpropagandalar 
tamamıyla asılsız ve yalandır. Cunta sizlerin gözle
rinize kül serperek gerçekleri görmenizi engellemiye 
çalışmaktadır. Cuntanın tüm bu yalan ve demegojile- 
rine inanmayınız^ --Zindanlarda en ağır- .baskı, işken
ce ve saldırılara mağruz kalan bi-z -t-utukluların 
direnişine omuz veriniz,cuntanın zindanlarındaki 
uygulamalarını teşhir ediniz. Cuntaya karşı mücade
le bayrağını yükseltiniz. Devrimin ve halkın menfaat
lerini her şeyin üstünde tutarak faşizmin tüm i sal
dırılarına kahramanca göğüs geren biz tutuklulara 
ellerinizi uzatınız!

EMEKÇÎ HALKIMIZ
Sözüm ona insan ve hak ve özgürlüklerine"saygılı" 

olduğunu ileri süren cuntanın zindanlara yönelttiği 
tüm bu azgın saldırılar biz devrimci tutukluları as
la yıldıramaz! Asla devrimin şanlı yolundan döndüre- 
mez! Asla halkın ve devrimin menfaatlerini sonuna 
kadar canımız,kanımız pahasına da olsa savunmamızı 
engelleyemez, tersine sadece ve sadece sınıf kinimi
zin ve mücadele azmimizin daha da bilenmesine hizmet 
eder.

Yıkalım bu köhne düzeni ,
Biz başka alem isteriz
Bizi hiçe sayanlar bilsin
Bundan sonra herşey biziz...

Cellatların döktükleri kan 
Birgün kendilerini boğacaktır 
Bu kan denizinin ufkunda
Kızıl bir güneş doğacaktır...

}

İŞKENCE HABERLERİ

Fakat ortada bir gerçek var,o da faşist general
lerin iddiasının aksine Türkiye’de işkence yapıldı
ğı ve insanlık dışı işkenceler sonucu yüzlerce komü
nist, yurtsever, devrimcinin öldüğüdür. Faşast gene
raller cuntası ne tür palavralar atarsa .atsın, Tür- 
kiyede işkence günlük hatta saatliktir. Yani her gün 
her saat işkence çarkları işliyor. Canlar alıyor, 
canlar sakat bırakılıyor. Tecavüzler yapılıyor.... 
vb. vb.

Siz emperyalizmin ülkemizdeki paralı uşakları: 
Çürümüş, kokuşmuş saltanatınızı işkence çarklarını 
işleterek, idam sehpaları kurarak ayakta tutamazsı-

nız! Halka zulümler etmekle, kan dökmekle, can y^ 
makla varlıklarını korumak isteyen iblis sürüleri: 
Biz yüzyıllardan buyana haklı davamızın onurunu ko* 
ruduk. Onu kirletmeyiz, kirletmeyeceğiz!

Siz ey yoklus kanma elini boyamış kan emici cel 
latlar:

Siz halkı aldatmak için, işkencehanelerinizde, 
zindanlarınızda, hücrelerinizde katlettiğiniz yurt
severleri, devrimcileri* komünistleri "intihar etti 
diyerek yalan ve sahtekarlık yapıyorsunuz. Kendi fa 
şist yasama ve yürütme kanunlarınıza dayanarak "in
tihar etmiş", "kendisini asmak suretiyle ölmüş", "s 
lunum ve dolaşım yetmezliğinden ölmüştür" şeklinde 
adi yalanlarla işkencehanelerde öldürülenler böylec 
kamuoyundan gizlenmeye çalışıyorsunuz.

Artık yalan ve aldatmacalarınızla bizi uyutamaz- 
sınız, aldatamazsınız* Otopsi ve "defin ruhsatı"la- 
rınıza böyle yazıp halkı kandıramazsınız. Siz bu 
yolla faşist yasalarınızı işleterek karanlık yüzünü 
zü gizlemek istiyorsunuz ama tüm çabanız boşuna!*. 
Yaptığınız her türlü sahtekârlık, attığınız yalan 
sizlerin cani, iblis, kan emiciler olduğunuzu gizle 
yemez! Nasılki güneş balçıkla sıvanamaz, siz faşist 
generallerde işkenceci yüzünüzü kara çamurla sıvayı 
gizleyemezsiniz.

İşte size işkencehanelerde alçakça katledilen bi 
devrimcinin katledilmesinden sonra yüzlerini gizle
mek için "solunum ve dolaşım yetmezliğinden" dolayı 
öldüğü söylenen sahtekârlık belgesini aşağıda ayne: 
yayınlıyoruz. ÎKK’nda bundan sonra da bu tür sahte
kârlıklarla nasıl gözlerinize kül serpmek istedik
lerini belgeleyen belgeleri yayınlayacağız.

Okuyucularımız da elde ettikleri bu tür belgele
ri ve işkence edildiğine dair belgeleri gazetemize 
göndermeli ve bizlere bu konuda yardımcı olmalıdır
lar.

KAHROLSUN İŞKENCECİ KATİLLER !
FAŞİST CUNTAYA ÖLÜM J
İŞKENCE TEZGÂHLARINI PARAMPARÇA ETMEK ÎÇÎN HALK 
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Türkiye Kürdistanmda zincirleme olarak başlatı
lan operasyonlar devam ediyor.

Komando zulmü Batman-Silvan yöresinden sonra Haz- 
ro-Hani-Lice yöresinde Haziran ayının ortalarından 
bu yana tüm şiddetiyle estirilmeye başlandı. Halk 
düşmanlfiü?ı halka olan kinlerinden hiçbirşey kaybet
miş değiller,. Adeta devrimci mücadelenin yükseldiği 
dönemin öcünü almaktadırlar. Bir daha da o günleri; 
ecel terleri döktükleri, korkudan ödlerinin patladı
ğı, namliları enselerinde hissettikleri günleri yaşa
mak istemi; orlaıp Onun için halkı sindirmek, bir da
ha konuşmamak üzere susturmak istiyorlar. Kahraman
lık de’stanları yazmış, yaratmış, milli zulme karşı 
defalarca isyan bayrağını kaldırmış, zulme göğüs ger-



I
ihj-ş bu halkı tamamen susturmanın mümkün olamıyacağı- 

* nmkendileri de farkındadırlar. Bu gerçeği "anarşi- 
• nin, terörün kökünü tamamen kazımanın mümkün olmadı

ğını” söyleyen cuntacı çetenin elebaşısı Kenan EVREN’- 
de açıkça dile getiriyor. Bu gerçeği farkettikce da
ha da saldırganlaşmakta, hırçınlaşmaktadırlar.

Halkın bağrından çekilip zorla silah altına alın
mış, zulümden nisbeten kendileri de "askeri disiplin” 
adı altında olan askerlere, komandolara, her sabah 
devrimcilere, halka, "anarşi ve teröre" karşı savaş
maya ant içirmekte, halka karşı robotlaşmış birer 
zulüm aleti haline getirilmek istenmekte ve sürüler 
halinde emirlerle halkın üstüne salınmaktadırlar. 
Bu yörede de bütün adetiyle halkın üstünde estiril
meye başlanan komando zulmünün yöntemleri başka yö
rede uygulanan yöntemlerden pek farklı değil. Ko
mandolar gelmeden önce muhtarlar vasıtasıyla haber, 
gönderip tehditler savurarak,göz dağı vererek köylü
leri silah vermeye zorladılar. Bu tür "ikna" yöntem
leri sökmeyince halkın gelenek, göreneklerini, duy
gularını istismar etmeye çalıştılar. Mesela halkın 
inançlarına göre karılarının boşanma anlamına gelen 

"üç taş" attırarak, kuran*a el bastırarak emellerini 
gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu tür namussuzluklar
la da kandıramadıkları halkı topluca sıra dayağına 
çektiler. Falakaya yatırdılar. Genç ihtiyar demeden 
topluca dikenler üzerinde, taşlıklarda "yat-kalk, 
sürün" hareketleri yaptırdılar. Şehirden getirdikle
ri özel işkenceci polislere işkence yaptırdılar. Al
çakça halkın namuslarına el uzatarak tehdit ettiler. 
Belirli ölçüde başarılı da oldular. İhtilalci bir 
yapıya sahip olan halkın üzerinde Marksist-Leninist- 
lerin zayıf ta olsa yürüttükleri ajitasyon-propagan- 
danm yarattığı olumlu etki ille de tamamen başarılı 
olamadılar. Birçok köylü zulmden kurtulmak için ge
çici olarak (hasat zamanı olmasına rağmen) adeta 
göç ettiler.

Bu namussuzluklar, alçaklıklar, işkenceler karşı
sında için için kızan adeta kaynayan bir kazana ben
zeyen halk sabrının taştığı yerde, öfkesini dışa ta
şıran hareketlere girişmekten çekinmemiştir. îşte 
buna bir örnek; komando zulmü Hazro’yu çepe-çevre 
sarmış durumda. Tümü bir araya toplatılan halk yine 
iş başında olan ciğeri beş para etmez muhbirlerin 
işaretiyle, teker teker falakaya yatırıldı. Sıra 
"silahı var" diye ihbar edilen bir gence gelmişti. 
İşkenceyi tüm halkın gözleri önünde Diyarbakır’dan 
getirilmiş işkenceci polisler uyguluyordu. Acımasız
ca dövülen genç komaya girince halkın içinde bulunan 
dayısı artık bıçağın kemiğe dayandığını hissetmiş 
olacakki, yerinden fırlayarak insanlık nasibini al
mamış işkencecinin suratının ortasına nasırlı elle
rini balyoz gibi patlatıyor. Bu durum karşısında 
şaşkına dönen militarist güçler işkenceci köpekleri
ni linç edilmekten zorla kurtarıyorlar. Gencin dayı
sına gereken dersi vermek üzere harekete geçen koman
doları, komutanları durdurarak inkâr edemedikleri 
bir gerçeği şu sözleriyle ifade ediyor: "Durun ne 
yapıyorsunuz, bırakın o adamı. Gözlerinizle gördünüz, 
îşte bu halk böyle cesaretlidir. Şimdi polise tokat 
çeken bir kişi ise biz şimdi bu adamı döversek bu 
halkın içerisinden bize tokat çekecek en az 20 tane 
daha çıkacak".

Evet ağalar, beyler, paşalar, pırpırlı general 
bozuntuları1

Bu halk öyle bir halk ki, zulüm, katliam, işken
ce, çile» cefa onların hayatının bir parçası olagel
miştir. içinde yoğrulmuştur, pişmiştir, çelikleşmiş- 
tirj Hiçbirşey onlara onurlarını kaybettirememiştir. 
KaybettiremiyecektirdeJ Nasılki dün hiçbir zalimin 
zulmü yanında kalmamışsa, bugünde kalmıyacaktır. Bu
gün "bir*%* "yirmi" yarın bir milyon eden nasırlı el
ler balyoz gibi zalimlerin suratına inecektir. Bunu 
siz de biliyorsunuz cuntacı generaller. Zaten bu kor
ku degilmidir sizi halka zulmetmekle görevli kılan.•

KAHROLSUN KOMANDO ZULMÜ J
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Bir süredir Kürdistan*da-devam eden komando zul

münden Silvan halkı da nasibini aldı. Hele Kürt olun
ca komando zulmüne uğramamak mümkün değildir. Dört- 
bir yanı saran zulmün yöntemleri burada da aynıydı. 
Yörede yalnız göze çarpan değişik, daha önce Fatsa’
da uygulanan bir düşman taktiği vardı. Yine maskeli 
muhbirler faşist güçlerin önünde piyasaya çıkmıştı. 
En vahşi işkencelere tabi tutulmak için maskeli muh
birlerin bir işareti yeterliydi. îki tane olan mas
keli muhbirlerden birisinin halk MHP * li olduğunu söy
lüyordu. Böylece cuntanın yaptıklarıyla kitleler ta
rafından gerçek yüzü bir kez daha açığa çıkıyordu, 
"sağa da-sola da karşı olduğu" sahtekarlığını muhbir
lerin yüzüne geçildiği maskelerle gizleyememişti, 
cunta ve komutanları.

îşte bu muhbirlerden birisinin işaretiyle mesle
ği simsarlık olan Esat ismindeki genç falaka altına 
yatırılmıştı. Muhbirler silahı olduğunu söylemişler
di, bu yeterliydi. Mutlaka bir silah vermeliydi. Genç 
silahı olmadığını söyledikçe tüm halkın gözü önünde 
bir sopa iniyor, diğeri kalkıyordu. Ta ki komaya gi
rene, bacakları kırılana, sakat kalana dek. Genç sim
sarın sakat kaldığını gören kinli, kızgın halk ara
sında homurdanmalar, bağırmalar, çağrışmalar "böyle 
yönetimi istemiyoruz" diye sesler yükselmeye başla
yınca faşist güçler genci oraya sakat haliyle bırak
mak zorunda kaldılar. Ama halk evladını öyle sırtüs- 
tü bırakmadı..Cuntanın zulmüne karşı olan kinini, 
öfkesini kendi arasında dayanışmaya girerek evlâdı
na yardım elini uzatmakla gösterdi. Halk komando zul
müne uğrayıp sakat kalan evladının tedavisi için ken
di arasında 80 bir civarında para toplayıp verdi.

Bugün böyle, yarın başka şekilde dayanışma gere
ğini kavrıyor, kavrıyacaktır halkımız. Hayatın,bu 
düzenin kendisi -halka mücadele pratiğini kendisi öğ
retiyor, öğretecektir, doğruyu, kurtuluşa giden yo
lu, baskı, sömürü, zulüm artan şiddetiyle devam et
tikçe, bıçak kemiğe biraz daha dayandıkça, her gün 
daha iyi kavrıyacaktır halkımız.

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA .’ 
KAHROLSUN KOMANDO ZULMÜ !

ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARINI DESTEKLEME BÜTÜN YURTTA SÜRDÜ
RÜLÜYOR.

Partimizin bir süre önce başlattığı zindanlara 
atılan "özgürlük mahkumlarına bağış kampanyası" ile 
ilgili olarak Malatya *c.an okuyucularımızın göndermiş 
olduğu yazıyı aşağıda yayınlıyoruz.

özgürlük mahkumlarını destekleme kampanyası Malat
ya ve çevresinde de başlamıştır. Bu kampanyayı biz 
emekçiler olarak devrimci mücadelenin önemli görev
lerinden biri sayıyoruz.

Yöremizde bir işçi yardım toplayan arkadaşın so
rularını şöyle cevaplıyor:

Arkadaş-Siz TKP/ML’in ÎKK aracılığıyla ve de da
ğıttığı özel bildirilerle açmış olduğu kampanyayı 
nasıl karşılıyorsunuz?

Îşçi-Sözün kısası ben bunu şerefli bir görev sa
yıyorum. bu görevin bu çetin şartlarda yürütülmesi 
daha da önem kazanıyor. Eğer bizler, bizlerin uğrun
da zindanlara düşmüş devrimcileri desteklemezsek bil
diride de söylendiği gibi düşman sevinir.

Arkadaş-Bahsettiğiniz düşman kimdir?

KAHROLSUN MÎLLÎ ZULÜM !

Diyarbakır’dan bir gurup ÎKK okuyucusu

Îşçi-Bahsettiğim düşman bizi fabrikada, köylüyü 
tarlada soyan,dar gelirliyi bir kaşık suda boğandır, 
ve de onların yıkılmasını önleyen çuntadır.

Arkadaş-Peki siz bu kampanyanın yürütülmesinin 
nasıl olması gerektiğini ve kimleri kapsamasını is
tiyorsunuz • ■ >

Îşçi-Ben bu kampanyanın tüm devrimciler tarafın
dan desteklenmesini istiyorum. Aynı zamanda mümkün 
olduğu kadar da tüm içerdeki devrimcilere yardım e- 
dilmesi düşüncesindeyim. Bu kampanya TKP/ML önderli
ğinde açıldı deyip gurupculuk yapılmamalı, varsa di-

O



ger siyasetler onlar da desteklemelidirler.
Arkadaş-Siz ne kadar bağışta bulunuyorsunuz?
tşçi-Benim ancak 1OOO lira vermeye gücüm yetiyor. 

Ama daha fazla vermek isterdim,
Arkadaş-çok sagolun,,..
BİBİer Malatya ve çevresinden ÎKK okuyucuları kam

panyamızda sayısızca örneklerle karşılaştık. Bölge
mizde "Özgürlük zincire vurulamaz” başlıklı bildiri
yi dağıttığımızda, sanki duvarları küflenmiş, zindan
ları söküp devrimci kardeşlerimizi yüreğimize basmı
şız gibi bir coşku içine girdik,

İyinin, güzelin ve mutlunun savaşçılarını zindan
lara tıkan zulüm devletinin azılı cuntasına karşı 
kinimizi bin kat daha.biledik ve dedikkis

"Yok tek başına kurtuluş; ya hepimiz, ya hiç bi
rimiz”, özgürlük savaşında zindanlarda yatan yiğit
lerin bayrağını tüm emekçiler omuzlarsak hiç bir güç 
karşımızda dayanamaz.

KATÎL CUNTA !
ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARINI DESTEKLE î
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARINA SELÂM !

Malatya’dan, bir gurup IKK okuyucusu

-O

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINDAN || 
HABERLER... ||

ADANA
Çukurova ÇÎMSE-ÎŞ sendikasının bölge başkanlık 

seçimleri-RO-Haziranlda.yapıldı^ İşveren seçimleri- 
faşist^sendika”ağalarının'da desteği'-ile iş-yerinde 
yaptırmayı başardı ve seçimde konuşmalarıyla de. yer 
aldı. Bu konuşmada işveren sürekli randımanın yük
selmesi halinde işçiye her milyon kârdan bir yevmi
ye verileceğini söyledi: Oysa işçiler gejmiş temet
tülerini henüz alamadılar. Diğer yandan faşist sen
dika şube başkanlık adayı da randıman yükselmesinde
ki payı kendisine mal edip işverenin sadık bir uşa
ğı olduğunu şu sözleriyle kanıtladı. "Biz Türküz, 
kanımız ve bayrağımız kırmızıdır. Biz Atatürk devrim 
ve ilkelerine bağlıyız ve elhamdülillah müslümanız".

Biz proletarya partisi taraftarları olarak halk 
saflarında gördüğümüz kişi ve siyasetlere ortak ta
vır almak için çağrı yaptık. Bugüne kadar DSM çığlık
ları atan HY taraftarları seçim günü 180 derecelik 
bir dönüşle karşı saflarda yer aldılar. Gösterdikle
ri gerekçe ise, bu kavgada ne kadar kararlı ve sağ
lam olduklarını gösteriyordu. "Faşistler bizim mahal
lemizde oturuyorlar. Eğer onlara oy vermezsek bizi 
sıkıyönetime ihbar edip evimizi bastırabilirler" 
Partimiz taraftarları ve diğer devrimciler yalnız 
da kalsalar haklı mücadeleyi sonuna kadar kararlılık
la sonuna kadar sürdürmesini bildiler. Ancak seçimi 
faşist aday kazandı. Şu durumda birkaç işçi işten 
çıkarıldı. Baskılar hergün daha da yoğunlaşıp devam 
etmektedir.

Haklı davamızdan bir adım bile gerilemeden müca
deleyi sürdüreceğiz!

DEVRİMCÎ ÎŞÇÎLER SENDÎKA YÖNETİMİNE J
KAHROLSUN FAŞİST SENDÎKA AĞALARI J

ÇİMENTO fabrikası devrimci işçilerinden ÎKK’na dev
rimci selâmlar.

CUNTA-PATRON-USTABAŞI İŞBİRLİĞİ ÎŞÇÎ SINIFININ
BİRLİK VE DAYANIŞMA MÜCADELESİNİ ENGELLEMEYECEKTİR

ÇUKOBÎRLÎK/ADANA
Haziran ayının ortalarında Çükobi: 

nın ilân panolarındaki şu sözler cun\ 
liftini giderek açığa vurdu:“Bütün sosyal halklarınız

Evet işçi kardeşler, emekçiler.1 cunta ve patron
lar artık o kadar saldırganlaştı ki,onlar artık çok 
doğal olan haklarımızı ve canı-kam pahasına kazan
dığımız hakları üretime bağladılar. "Üretim #90" 
olmazsa haklarımızı vermiyeçekler. Peki buna neden 
gerek duyuldu:

Çukobirlik uzun zamandan beri çalışan kesimin ay 
lıklarını (özellikle işçilerin) geç vermekte, diğer 
sosyal haklarda (elbise, yakacak vs.) yine aynı şe
kilde ya hiç verilmemekte, ya da geç verilmektedir. 
Bu durum işçileri oldukça rahatsız ediyordu. Niha
yet bu rahatsızlık şubat 1981*de patlama noktasına 
vardı. İşçi sınıfı esas olarak Partimiz önderliğin
de harekete geçti. Bu durum patronlarıh ve cuntanır 
yumuşak koltuklarını rahatsız etti. Sıkıyönetim yet 
kilisi yaptığı konuşmada "siz yeterki teröristlerir 
sözüyle hareket etmeyin, bütün haklarınızı vereceği 
demek zorunda kaldı. Bu dilenişin hemen arkasından 
bir takım gecikmiş haklar geri alındı. Şimdi ise 
tekrar eski durum tekrar ettirilmek istenmektedir, 
îşte yukarıdaki ilân sıkıyönetim ve patronların im
zasını taşımaktadır. Bu bir baskı yöntemini kullan
maktadır. Yine patronlar ve cunta,devrimci, demokr? 
ları birbirinden ayırmakta, sürgüne göndermekte, ö- 
zellikle uzak yerlerde ailelerinden ayrı olarak ça
lışamayan işçiler bu yolla istifaya zorlanmaktadır

Devrimci ve ilerici kadın işçiler iş yaptıkları 
yerden alınmakta, inşaat bölümüne verilerek kazma 
kürek işinde çalıştırılmaktadırlar,

Ustabaşılar adeta sıkıyönetim yardımcıları g£bi 
çalışmakta, işçilere baskı yapmaktadırlar.

"Çalışırsan çalış, çalışmazsan işte kapı" demek 
tedir.

Patronlar Adana*da genel olarak fabrikalarda iş 
çiler arasında "20-30 tane MÎT var" vs. şeklinde p 
paganda yaparak işçilerin birbirleriyle konuşmalar 
na engel olmak istemektedir. Bunun sonucu olarak c 
işçiler biribirlerinden şüphelenmektedirler.

Bütün bunlar nedir? geçmişte devrimcilerin güç] 
olduğu dönemde devrimcilerin önünde secdeye kapıls 
ustabaşılar, müdür 1 erj-patronlar-bugün devir siziı 
dir-i- Ama yarın asla-sizin'olmayacaktır. Siz öyie^J 
zannediyorsunuzki artık işler tıkırında gidecek, j 
ma gerçekler böyle olmadığını gösterecektir. 12 M* 
askeri faşist darbesi (Partimiz de dahil) bütün d< 
rimci örgütleri çökerttiği halde bu devranınız sü: 
medi. Daha acılı ve korkulu günler yaşadınız. Ama 
bugün ağır darbelere rağmen devrimci örgütler var< 
Her şeyden önce Partimiz TKP/ML tüm engellere ragı 
mücadelesini sürdürecektir. Yaptıklarınızın hesab: 
nı mutlaka tek tek soracağız. Sizi hiçbir güç o z; 
man kurtaramıyacak.

İşçiler! Cuntanın zulmüne karşı birleşmeliyiz. 
Birbirimize derdimizi açmalıyız. Elbetteki sömürü 
zalimler aramıza ajanları koyacaklardır. Bunları 
di çalışmalarımızla ortaya çıkaralım. Ustabaşılar 
müdürlerin ve sıkıyönetimin faşist bekçilerine ka 
tek bir yürek, tek yumruk, tek bir baş olalım.

YAŞASIN ÇUKOBÎRLÎK ÎŞÇÎLERÎNÎN ŞANLI DÎRENÎŞÎ 
ÎŞÇÎ SINIFININ ÖNÜNE DÎKÎLEN TÜM BARİKATLAR TE 
TEK YIKILACAKTIR:

Çukobirlik'ten bir ÎKK okuyucusu ÎŞ

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

MUHBİR VE AJANLARDAN TEK TEK HESAP SORACAĞIZ 
■

düşmemi ilericileri, devrimcileri, komünistleri 
tan sıradan kişileri açık açık ihbar edip yakalat 
ya çalıştı. DHB’li arkadaşları yakalattırdı. Halk 
kişileri ihbarlayıp haftalarca işkencede kalmasın 
sebep oldu. Kardeşi Ali KIL (geçen sene Hozat Deş 
nahiyesinde kendisine TKP/ML GK diyen unsurlarca 
rulan ajan) öldürüldükten sonra "Partizancılardan 
TİKKO’culardan öcünü alacağım deyip köy köy yolde 
larımızı arayıp ihbarlamak istediyse de, faaliyet
boşa çıkarıldı. Hakim sınıflardan bir de 14*lü te 

1—■— nihayet hak ettiği cezayı geriliş
■ ■ i UUçö. • J

fil I rîLK r.afe buldu

AJANLARDAN TEKER TEKER HESAP SORACAĞIZ !
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