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ÜZGUrLÜK ZİNCİRE VURUL AMAzl

ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARINI 
DESTEKLEME 

KAMPANYASINA KATİLI

Düzenin köhne zindanlarında 
Yatar hep özgürlük mahkumları 
Karanlıklarda bir güneş gibi 
Parlar hep özgürlük mahkumla
rı .
Havaya yükselen elleriyle 
Düzene karşı kinleriyle 
Bilenmiş olan azimleriyle 
Çoşar hep Özgürlük mahkumları

Çağlayan özgürlük seli birgün 
Mutlak zindanlarıda yıkacak 
Özgürlük mahkumlarıda birgün 
Mutlak zincirleri kıracak

Zincirleri paslanır kolunda 
Baskı, zulüm eksilmez başında 
Önderlerin ışıklı yolunda 
Koşar hep özgürlük mahkumları

Devrime duydukları- inançla 
Beyinlerinde yanan bilinçle 
Yüreklerin dolduran hınçla 
Taşar hep özgürlük mahkumları

Çağlayan öğürlük seli birgün 
Mutlak zindanlarıda yıkacak 
Özgürlük mahkumlarıda birgün 
Mutlak zincirleri kıracak.

îçine düştüğü ekonomik siyasi 
kırizi atlatabilmek için 12 Eylül 
faşist darbesini tezgahlayan ge- 
nareller çetesi ilericileri , 
yurtseverleri, devrimcileri ve 
koministleri zindana tıktı.Hal
kın gelişen halk demokrasisi ve 
bağımsızlık kavgasını kanla, zül 
ümle boğma çabasına girişti. İş
kence çarklarını harıl harıl iş
letti. Ona yakın devrimciyi idam 
sephalarında çekti. Yüze yakını
ndı idam cezaları verildi. Yüzler 
cesine idam istenmektedir. Onlar

bırakıldı. Bacılarımıza namusuz- 
ca tecavuzlar yapıldı. Ve boyle- 
ce özgürlük mahkumları zindanlar 
da, ellerinde kelepçe ayakların
da paranga ölüm hücrelerinde şan 
lı devrim kavgasının bayrağını 
yükseklerde tuttu ve tutmaya de
vam ediyor,ve kavgasını sürdürü
yor.

Yüzbinleri aşan özgürlük mah 
kumları kardeşlerimize, Faşizmin 
zindanlarında yanlız bırakmamak 
için, partimiz TKP/ML maddi ve 
manevi destekleme kampanyası aç. 
iniştir. Partimizin açmış olduğu 
kampanyaya yoksul halkımız eğer 
destek sağlar ve zindanlardaki 
özgürlük mahkumu yiğit halk ev
latlarına sahip çıkarsa o zaman 
faşizmin zindanlarında, direniş 
destanları yükselir, Faşizme kar. 
şı teslimiyetler azalır şanlı 
devrim kavgası zulme, işkenceye, 
katliyama, bacılarımızın ırzına 
geçmeye, idam sephaların kurulma 
sına, karşı yükselerek odaklaşır,

İş'te o an İşkence hanelerinde, 
faşizmin kara zindanlarında zalim 
işkencesi cellatlar yenilgiyi a- 
lırlar. Zindanlarda, işkencehane 

onurunu yiğitçe korumaları karşı- 

ve zindanlarda yıkılmışlığını,ye
nik düşmüşlüğünü, istemesede haz- 
medemesede şaşkınca açığa vurur 
ve bu direniş bizler için büyük 
bir şanlı zafer, düşman için ise 
ebediyen unutulmayan yenilgidir.

Biz dışarda olan devrimcilere, 
yurt severlere, ilericilere ve 
koministlere düşen görev: Özgür
lüklerini savundukları için zin
danlarda yatan ve orda teslim ol 
mayıp onurlu kavgamızı sürdüren 
kardeşlerimizi tüm varlığımızla 
desteklemek onlara yapılan zulmü 
lanetlemek -ve onları destlemek- 
tir.

Eğer bizler için zindanları 
boylayan kardeşlerimizi destek
ler onları yanlız bırakmazsak 
sürdürdüğümüz sınıf kavgamız so
nuçta zafer kazanır. Zalim paşa
lar beyler, ağalar, patronlar ve 
onların efendilerini dize getir
miş oluruz.

Analar,bacılar,Babalar,Kardeş 
ler,Yoldaşlar..
Bizler için kavgaya atılıp so

nuçta zindanları boylayan oğul
lar ımıza, kızlarımıza, kardeşle
rimi ze , avukat tutmak için destek
lerinizi esirgemeyin.Onların sağ' 
lıklı bir bünyeye sahip olmaları* 
için ve zulme karşı direnmeleri 
için yapacağınız küçük yardımlar 
biriktikçe büyüyor.Büyüdükçe güç 
kaynığı oluşturuyor.
Savundukları düşünce uğruna ö- 

lümü göze alarak can bedele kav
gada özgürlük mahkumlarına yar
dım elini uzatarak ailelerin ih
tiyaçlarını temin için her türlü 
fedakarlığı esirgememek o da sen 
den aldığı yıkılmaz güçle faşiz
min suratına tükürsün.Işkençeha- 
nelerinde,zindanlarda,yanlız ol
madığını görsün.Dışardan gördüğü 
destekden güç alsın devrim türkü 
lerini şiarlaştirsin.İdam sehpa
larına başı dimdik giderek insan 
cellatlara korku salsın.

Kısaca senden aldığı destekle 
kavgayı sürdürsün.Ölüme giderken 
gözü arkada kalmasın.Vereceğiniz 
elli veya yüz lira sizlere gözük 
meyebilir.Ama özgürlük mahkumla- 
ırına bu yardımın maddi veya mane 
vi güç verir.Morelini yükseltir. 
■Kavgamızı ölümsüzleştirerek de
vam etmesini sağlar.
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Yukarda belirttiğimiz nedenler 

den ötürü partimiz TKP/ML ülke 
genelinde özgürlük mahkumları 
kardeşlerimize maddi ve manevi 
güç sağlayabilmek için kampanya 
açmıştır.Bu kampanyayı şu veya 
bu grup adamıdır demeden hiç bir 
çıkar gözetmeden zindanlardaki 
tüm özgürlük mahkumları adına a- 
çıldığını bildirir. Bugün açmış 
olduğumuz bu kampanyayı şu veya 
bu grup adamıdır demeden hiçbir 
çıkar gözetmeden zindanlardaki 
tüm özgürlük mahkumları adına a 
çıldığını bildirir. Bugün açmış" 
olduğumuz bu kampanyayı sürdürme, 
yi ve içerdeki özgürlük mahkumu”" 
kardeşlerimize parti olarak sa- 
hip çıkmayı onurlu bir görev ka
bul ediyoruz. >

İşte bundan dolayıdırki bu o- 
nurlu görevi yapmak ve sağlıklı 
yürütmek için başta tüm partili 
yoldaşların, ileri sempatizanla
rın, ve taraftarların aktif gö
reve dört elle sarılmaya çağırı
yoruz .

Siz emekçi, çilekeş halkımızı- 
da bu kampanyaya aktif olarak ka
tılmaya çağırıyoruz.

Emekçi Halkımız.’
Sîzlerden aldığımız küçük bağ

ışlarla yaşamamızı sürdürüp zalim 
generaller çetesine karşı dişe 
diş, etle, kemikle savaşımızı sür 
dürdüğümüzü biran akıldan çıkarma, 
yınız. Sürdürmüş olduğumuz zor a- 
ma bu denli şerefli bu kavgaya her 
yönlü destek olunuz.

Bizi kurtuluşa götürecek, Demo
kratik Halk Devrimine önderlik 
eden Partimize sahip çıkınız. On
urlu ve şerefli kavgaya atılan öz, 
gürlük savaşçılarına yardım elini
zi bekliyoruz.
-Yaşasın Özgürlük Mahkumlarının 
Zindanlarda yürüttüğü Onurlu Di
renişleri .
-Yardım elimizi Özgürlük Savaşçı
larına uzatalım!.
-Özgürlük 'zincire vurulamaz’.
-Kahrolsun ÖZGÜRLÜĞE DÜŞMAN CUNTA 
VE ONUN DESTEKÇİLERİ!.

Sf TÜRKİYE İŞÇİ

FABRİKALARDAKİ FAŞİST BASKILA
RA KARŞI DİRENELİM.’.

İZMİR.
Dört yıldır salyongoz fabri 

sında çal ışımaktayım., Kürt köken'
bir işçiyim. Fabrikada 120-150 iş
çi çalışmaktadır. Çoğunluğu 16-17.

2 
yaşarında olan kürt bacılardır.Er
keklerden daha az maaş almaktayız 
üstelik askari ücretin bile altın
da ücret alıyoruz. Çoğumuzda sig
ortasız çalışmaktayız.Patron iste
diği zaman işe almakta, istediği 
zaman, işten atmaktadır. Bu yıllar 
ca böyledir. Birde usta başları “ 
keyfi uygulamaları pazar günleri 
'bizi çalıştırmaları yetmiyormuş gi 
bi, birde beni ustâ başı olan ka-“ 
d ma dövdürdüler.

Mayıs ayının ilk haftasıydı.İş 
yerindeki usta' başı patronun uşağı 
kadın, ayağından rahatsız,olan bir 
arkadaşımızı, rahatsız olduğunu bil 
diği halde kasıtlı olarak su içinde 
çalıştırılan bölüme göndermek' is
tedi. Zaten sürekli eller buzlu 
su içindedir. Bazı bölümlerde hem 
ayaklar hemde eller sudan çıkma 
maktadır. Arkadaşımızı üst üste 
oraya gönderdiler. Ben bu duruma 
karşı çıktım. Başkaların gönderme, 
sini usta başına söyledim. Bana 
”sen karışamazsın” diye ağza alın 
mayacak sözleri sıralamaya başla
dı. Arkadaşımı savunduğuma çok si, 
nirlenen hanım efendi, benim kar
şılık vermem karşısında çılgına 
döndü. Arkam kendisine dönük oldu 
ğu bir anda, kafama kasayla arka
dan kalleşçe vurdu tam anında er
kek usta başı ve müdür gelip be
nim kollarımı tuttular. Güya bi
zim kavgayı ayırıyorlardı. Aslın
da beni tutup açıkça o uşak kadı, 
na dövdürdüler. Diğer işçi arka
daşlar müdahaledene kadar her şey 
oldu bittiye getirildi. Bu sahne 
karşılıklı döğüştü. Daha önceden 
hazırlanmıştı o Anında nasıl olu- 
yorda müdür yetişiyor.

Ben çok sinirlendim. Kendime 
sahiptim ama, usta başı kadın eli., 
me geçirsem o -and-a öldürebiiirdi-ım. 
Hemen askeri sıkıyönetime telefon 
ettim ”Adaletin koru yucuları ne
redesiniz yetişiniz faşistler iş
çileri nasıl dövüyorlar görünme
dim. Hemen polis ile jandarma gel 
di. Müdürle kırk yıllık ahbapmış 
gibi sohbet etmeye başladılar. Mü 
dür polise para verirken diğer bir 
işçi arkadaş gözüyle görmüştür.Kı
sacası polis, .jandarma daha doğru 
su askeri ordumuzla patronun ya
nında olduğunu bu olaylara açıkça 
ispatlanmıştır. İzmir salyangoz 
fabrikasından bir IKK okuyucusu.

• ■:-î?MİR . L X ‘ 

PATRON-CUNTA ELELE!
Mayıs ayları başında kiraz fes. 

tivaline gitmek için izin aldık 
festival Kemal paşada olacaktı.Bu 
lunduğumuz yerde, gideceğimiz ye
re araba kalkmadığı için, servis 
arabasıyla belli biryere kadar gi. 
debildik.Bir arkadaşında yetişme
mesi üzerine Çveya gelmemesi üze
rine) bir kahvede oturup bekleme
ye başladık biz- otururken çalıştı 
ğımız fabrikanın usta başısı bizi 
gördü, yanımıza geldi.Pazar günü 
çalışmamızı istedi.Biz bu isteği
ni red ettik. Ertesi gün- iş başı 
yaptığımızda patron (M.E)bizi iş 
ten attığını söyledi. Gerekçesi 
açıklanmadı bunun üzerine askeri 
sıkıyönetim komutanlığına şikayet 
ettik.Iş yerine askeriyeden adam
lar geldi.Patron bizi işe alaca
ğını söyledi. Ertesi gün işe git
tiğimizde işe almayacağını bir da
ha gelirsek kemiklerimizi kıraca
ğını söyleyerek her türlü harekete- 

dığını ve hakarete uğradığımızı 
bildirdik. Bu sefer göstermelik o-

\ K 
'larak müdürü alıp'götürdüler.Faks 
bizim için değişen birşey olmaöft.. 
Aslında müdürü götürmeleri biz iyi 
alsın değilde, patron, askeriye j 
birliğini sohbetle pekiştirsin d! 
yedir. Çünkü netice açıkça gözük
mektedir .

İKK okuyucusu bir işçi
■ü 7'J- V

BİZ TARIM EMEKÇİLERİ AÇLIĞA'İT

İlimiz adana geniş ekili toprs 
lara sahiptir, özellikle pamuk e- 
•kimi geniş yer tutmaktadır.Bu öz< 
likler geniş tarım emekçileri kii 

. leşini yaratmaktadır. Bunların bj 
kısmı yarı proleter durumundadır, 
Büyük bir çoğunluğu ise özellikle 
Türkiye Kürdistanında (kahraman D 
raş-Adıyaman-Diyarbakır-Urfa vs.} 
gelmektedir. Yaz mevsimi geçtiğiz 
elçi başılar tıpkı koyun tüccarls 
gibi gezmeye çıkar işçilerle pazs 
lık yaparak çalışma yerlerine gel 
rirler. Hiçbir can güvenliği olms 
yan 50-60 kişilik gruplar halinde 
cukurovanm bereketli topraklarız 
çalışmaya gelirler. Kendilerini 
zar zor sıkıştırdıkları küçük bej 
çadırları çukurovanın rengine rez 
katar.Ama borçtan bu alanda çalış 
emekçi kesimin yaşamı işler acıs: 
dır.Beşinden altmışına kadar sabc 
hm erken vaktinden akşamın karaz 
lığına kadar kan ter içinde çalış 
maktadırlar.Haziren ve Temmuz ay
larında özellikle çapa işleri ya
pılmaktadır. Bugün bir işçi 340 1 
rası ücretle çalışmaktadır, bunuz 
30 TL. hazır yiyiciler olan elçi 
başları almaktadır.' 10 TL. ise pı 
vs. olarak ödenmektedir. Geriye 

.,.,30,0^, TL;.ıkalmaktadır. 300TL. ayda 
Ûgpo.O/ TL>. yap-öi.âk;taçl.ir^ Bir- i,ş;çûn,icf 
günüe yaklaşık 150’TLi masrafi"ol 
maktadır. Bu ise ayda 4500. yap
maktadır geriye 45OQ’TL kalmakta 
dır.İşte bu ücretle tarım emekçi 
si kendi geçimini sağlamaktadır"? 
Tarım emekçileri bugün bu gerçek
ler karşısında yavaş yavaş uyan- 

. maktadır. Cuntaya karşı gelmekte
dirler Çünkü cunta tespit ettiği 
askari ücretle bu kesim emekçile
ri açlığa sefalete, ve yoksullu
ğa itmektedir. ı
KAHROLSUN CUNTA,İKK okuyucusu biz 
tarım emekçisi....

Diy ar b akır.'ÜDjâ
ZİNDANLARDAN" HABERLERVE"DİRİb 

jNİg ...gYKULER^^^^^

İşçiler, Köylüler, Çeşitli Mil 
liyetlerden Yoksul Türkiye Halkı"!

Faşist patron ağa devleti ülkâ 
genelinde baskı ve zulümünü sür
dürmekteyken bir taraftan yakala
yıp zindanlara doldurdukları yüz 
binlerce emekçi, yurtsever, dev
rimci, KOMÜNİSTLERİ en adi işken
celerle yıldırmaya çalışmaktadır
lar. Diyarbakır askeri cezaevinde 
adice işkencelerinin daha vahşice 
sürdürmektedirler. Göz altında 
hiçbir farkı olmayan bu cezaevin
de 4-5 bine yakın yurtsever, dev
rimci emekçi yatmaktadır.En mo
dern şekilde yaptırılan cezaevin
de yatanların dış dünyayla tama
men kopuk yaşamaktadırlar. Hafta
da bir gün görüşme hakkı olan bu 
cezaevinde herkes iki üç defa zi
yaretçiyle görüşebiliyorlar.Görüş 
melerde göz altında yapılmakta 
Türkçe harici dil yasaktır.Bölge-

Devamı 3. sayfada
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-nin Kürt oluşundan Türkçe bilmeyin ziyaretçiler konuşmadan dön- 
>rafite.koğuşlar arasında görüşmek 
yas ak .‘Bunun sebebi patron ağa dey 

*.1etinin ne kadar korkak olduğunun 
bir ifadesidir. koğuşlar arası gö
rüşmeyi yasaklayarak mahkumlar 
arası dayanışmayı engellemek için 
her türlü işkence metodunu uygula 
maktadır.Kendi gizli imkanlarıvla 
ilişki sağlayan koğuştakilerin 
hücreye alarak jop, falaka hava
landırmama ve yiyecek içeceğini 
en az miktara indirerek işkence 
yapmaktadırlar. Tüm bu baskılara 
rağmen içerde açlık grevi kararı 
alarak toplu greve geçmişlerdir. 
Ancak DDKK-özgürlük Yolu başından 
bu direnişe katılmamışlardır.An
cak 4 gün sonra Kurtuluş eylemden 
çekildi bu arada KUK’da çekildi. 
Direnişe devam eden Koğuşlar sü
rekli dayaklanarak hücreye atılı
yorlardı. Direniş 8 gün sonra ba
şarısızlığa uğradı.Ancak patron

~ ağa devletinin faşist basını hiç 
kamuoyununa duyurmadı.Sebepse, içer 
de de eylemlerinden yılmadan müca
dele ettiğini halka duyurmamaktı. 
Açlık grevine gidenleri başları ho 
şaf kazanlarına sokularak yemeğe 
zorlanıyorlardı bu işkence makine
sinin baş temsilcisi Esat Oktay 
yıldırım direnişçilere geberirsen- 

“ iz ceza evinde değil kamuoyuna hiç 
bir açıklama yaptırmıyor.Direnişi 
ölüm orucuyla sürdüren bir grup P- 
KK’lıda 18 ve 24 Mart’ta iki kişi 
ölüyor.Bundan haberi olan sıkıyöne 
tim komutanlığı ve askeri mahkeme
de kamuoyuna hiçbir açıklama yapmı^ 
yorlar. Yine askerlik yaptığı yer
den getirilerek 21 nisanda bu ceza 
evinde öldürülen bir PKK’lı hakkın 
da hiçbir açıklama yapılmadı.Duru£ 
ma! günleri gelen tutuklular işken
ce altına alınarak siyasi savunma 
yapmamaya zorlanıyorlar.PKK toplu 
duruşmasında sanıklardan bir kaçı
nı konuşamayacak vaziyette olduğu
nu gören mahkeme heyeti ve basın 
mensupları hiçbir açıklama yapma
dıkları gibi birde işkencenin ya
pıldığını söyleyen PKKrlıları mah
keme salonunda dipçikleyerek çıka
rıp işkenceye aldılar.Tüm bu baskı 
ve işkenceleri inkar eden Kenan Ev 
ren ve şurakası halkın gözüyle gör 
düklerinide yalanlamaya çalışamaz.

Daha Haziranın son günlerinde 
> bir PKK’İmin ziyaretine gelen, 
anası, ablası ve 1 yaşındaki küçük 
çocuklan birlikte tutuklanıyorlar. 
Dışarda yaptıkları operasyonlarda 
halkın malına ve namusuna el atan 
faşist patron-ağa devletinin para
lı komutanları içeride olan savaş 
esiri bacı ve kardeşlerimizin na
musuna el uzatmakta hiç çekinmiyor 
lar.Bunların "Adalet var"dedikleri 
işte açıktır ..Bunlar m adaleti hal
kın canından öteye namusunada he
def oluyor.Ceza evi komutanı Esat 
Oktay Yıldırım özgürlük mahkumları 
na yaptığı en aşağılık işkencele-” 
rin yanı sıra askerlere emir vere
rek pijamamı getirin ben bu gece 
kadınların kavuşunda yatacağım. 
Tüm bu baskı işkencelere rağmen 
cezaevine denetlemeye gelen mahke
me heyeti ve kol ordu komutanı du 
rumun iyi olduğunu söylüyor içer-
de doğru dürüst yiyecek bulamayan 
mahkumlara ziyaretçilerin getir-? 
dikleri parayıda gasp eden ceza
evi yönetimi içerdeki mahkumları 
bile sömürecek kadar alçaklaşmış- 
tır. Hukuki sorunları için davaya 
giren Avukatlar bile artık korkma, 
ya başlamışlardır çünkü bunlarda 
tehdit ediliyorlar ve doğru dü- 

rüşt bir savunma yapmasına müsade 
etmiyorlar.Mahkemeleri sürekli er 
teliyorlar.Bugüne kadar Diyarba
kır askeri mahkemesi 100 kişi bı
rakmış değil.Hiçbir dava sonuçlan 
mamış.Tahliyesi gelen kişilerse "" 
teker teker göz altına almıyor
lar. istedikleri zaman cezaevinden 
tutukluları polis alıp işkenceye 
götürebiliyor.Bundan haberi olan 
mahkeme heyeti hiç müdahale etmi
yor. Artık anlaşılıyorki onların 
da, tek kullanacakları şey zor, 
baskı ve şiddettir.Artık lafla 
kandıramayacaklarını iyi biliyor
lar. Onlar ne kadar insan zindana 
atarlarsa atsınlar ne kadar işken 
ce yaparlarsa yapsınlar gelişen 
halkın mücadelesini durduramazlar. 
Vietnam Saygon zindanlarında aynı 
yöntemi uygulayan faşistler en son 
o zindanlarda kendileri nasıl ge- 
bertildilerse siz tüm zindancılar
da öyle gebereceksiniz,
Diyarbakır .Askeri Cezaevinde bir 
Devrimci tutuklu!.

İşkencelerleİlgili
belge dizi-iki

Türkiyenin çeşitli milliyetle
rinden çilekeş halkı!.

Gazetemize ulaşan işkencelerle 
ilgili belgeler dizisini yayınla
maya devam ediyoruz.Yayınladığımız 
belge ikiye bakıldığında iblis sü
rüsü generaller çetesinin yandaşı 
definci Ali Koç işkencede katledi
len ilericileri, yurtseverleri,dey 
rimelleri işkencede katlettikten 
sonra sahte "defin ruhsatları çı
karmakta ve böyleliklede" işkence 
yapılmıyor, y oktur (.’) safsataları
nı meşru göstermeye çalışmaktadır
lar.

Öncedende.belirttiğimiz gibi 
bunlar adi birer yalan ve sahte
karlıktır. Hasilmi? "Cemil Kökçü 
nün asılma sonucu asfiksi (hava
sızlık) süretiyle öldüğü tesbit 
edil iniştir" denmektedir.(BK bel
ge)

Yukarda söylenenlere dikkatli
ce bakıldığında ve ceset gerçekçi 
bir şekilde muayene edilirse görü 
lecektirki, Cemil Kökçü ya elekti- 
rik şoku sonucu kalp yetmezliğin
den öldürülmüştür, veya bizzat mey
dan dayağı sonucu öldürülmüştür. 
Yoksa sapa sağlam bir insan nasıl 
olurda gereksiz yere kendisini ' a- 
sar! Elbetteki gereksiz yere bir 
kişi intihara teşebbüs etmez.

Türkiye halkına bu tür yalanla 
ra karnı toktur. Çünkü siz bugüne 
kadar nice halk evladı kahramanı 
işkence hanelerinizde sorgusuz su
alsiz hunharca katlettiniz.
-YAPILANLARIN HESABINI TEK TEK 
SORACAĞIZ!
-"İŞKENCE YAPILMIYOR" SÖZLERİ ADİ 
BİR.YALANDIR!
-FAŞİZME VE CUNTAYA ÖLÜM İŞKENCE
YE -SON!

T.C
ANKARA 

wwwB!îKR-sOTttn e. n et
SAYI.
KONU:

ANKARA

DEFİN RUHSATI.
26/2/1981 günü adli otopsisi ya
pılan Kaya oğlu 947 doğumlu Bay
burt nufüsuna kayıtlı Cemil Kök
lünün asma sonucu asviksi(havasız 
lık) süretiyle öldüğü tespit edil
miştir defnince sakınca olmadığı
nı bildirir ruhsatıdır.

Mehmet Bağış 
Nöbetçi C savcısı 

imza

Bilir kişi 
imza

Teşhis ve teslim alan 
Ali Koç 
imza

TÜRKİYE

TUNCELİ’DEN HABERLER 
OVACIK-HOZAT

Faşist Cunta Hozat ve Ovacık1 
,ta halka yönelik baskıları dahada 
katmerleştirerek sürdürüyor!...

Bilindiği gibi faşist cunta y'ö 
netime geldikten bugüne bü-
tün ülke çapında tarihte eşine az 
rastlanan bir sahne yaratarak hit 
ler vari yöntemlerle yükselen hal 
km mücadelesini bastırmaya çalı
şıyor. 0 şanlı yiğit işçi sınıfı
mızın en ufak kıpırdanışını kanla, 
barutla bastırıldı.Her türlü de
mokratik sendikal hakları gasbe- 
dildiği ve işçilerin kurşuna < di
zildiği yurtsever öğrenci gençli
ğin haklarının gasp edildiği bun
un yerine faşist feodal yönetmen
liğini konulduğu ve eğitim yuvala 
rı nazi kamplarına dönüştürülerek, 
toplu bir şekilde dayak falaka iş. 
kence yöntemlerinin uygulandığı 
bir dönemde buda yetmiyormuş gibi 
sokak ortalarında yiğit halk ev
latlarını pusuya düşürülerek hun
harca katledildiği; çilekeş köylü 
lerimizin kâdın-erkek, genç, İhtı, 
yar demeden köy meydanlarında fa
lakaya çekilerek adice namusları
nın bile ayaklar altına alındığı 
"silah getirin" bahanesiyle "yok
sa kadınlarınızı gelinlerinizi 
karşınızda soyacağız onların ırzı
na geçeceğiz" uygulamalı tehditle, 
riyle yoksul köylülerimizin en du 
yarlı yönünden yakalayarak onları 
yıldırmaya çalıştıkları iğrenç bir 
sahnenin görüntüsüdür. Bütün bu 
insanlık dışı yöntemler Türkiye 
Kürdistanı alanında Milli baskıy 
lakolkola dahada yoğunlaştırılar
ak kitle katliamlarına kadar var
dırma çabasındadırlar. Ve bizim 
şahit olduğumuz Kürdistanın bir 
parçası olan Hozat ve Ovacık ilç.e 
lerimizdede bu yöntem ve uygulama 
lar had noktaya vardırılmaya çalı, 
şılarak sürdürmektedirler.Biz e* 
mekçiler(^-e yapılan bu adice saldı, 
rıları gazetemiz olan IKK aracılı 
ğıyla tüm emekçi halkımıza duyur
mayı bir görev bildik.Hozat ve 0- 
vacık yöresinde yaşıyan yoksul köylülerimiz geçmişten beri devam 
eden ve bugüne kadar süren devrm- 
ci bir geleneği vardır bu gelenek
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/ • tan kişileri aç.ık/açık ihbar edip 
: yakalatmaya çalıştı Üunda^bazı baı 
■ / ş ar 11 ar d a s ağl ad ı DHB ’ d en . ar kad aş - 
. .lar i, ihbar . ederek - köyde yakalattı.
bu.yetmiyormuş gibi devrimcilerin 

. .gelip, gelmediğini ye ■..kimlerin gel- 
■ ,diğini' soruşturmaya başladı.Parti-

iniz. bu haini çeşitli yollarla uyaı 
dı.Devrimcileri . ihbarİrmaktan vaz 
geçmesini- bildirdi.Ama' o^yapılan ı

■■■' Baştan af i 3 sayfada ,■ / /- 4 . 'ti '/ '' ; '
■>' -geçmişte baş . gösteren Kürt, milli • . 'taşmaları ..faşizmin, ahlak anlayışını böyle bir dönemde Hüseyin' Kıl deh*

hareketiyle oluşmuş, günümüzde . • .. açıkça ■.sergil'emektedin bu ahlaksız- s at ilmiş, kanı beş; para •■etmeyen',?.;
var olan devrimci, potansiyel,İş-‘ , ca sataşmalara boyun eğmeyen yiğit • .çak, ilericileri,, devrimcileri ry.

' çi sınıfının -önderliğinde, demek-. ^namuslu .ve zev kadınları birkaç--fa- .
• :..;ratik halk devrimi mücadelesi iç-. . şist İti sürüsü askerin' taş 've sopa- " 

in önemli bir. dayanak, ölmüştür. : larl'a ■dövüplve kovalamışlar bu it
. ' İşte bu‘nedenlerden dolayıdırki 7 '. . sürülerine, b'öylece bir ‘ başlangıç'■ 
. - ' özellikle cuntanın başa ge.lmesiy.İe dersi verilmiştir kadınların' bu .' 

, . ; bu alanlar -hedef • haline 'gelmiştir . tavrı, karşısında bir. duraksama ğe\ J:-' 
..fakat cuntacı güçler bunu kolay ko . çiren . it. .sürüleri bu durumlarına \ 

■. ,'lay göze'.-alamamaktadırlar . (bü. kez . devam ederler se.de. daha ağır .yceza-t 
• . . daha önceden yaptıkları gibi, ’bir . sya çaptırılacaklardır bu' bütün-hal \

. devrime,inin; işkence ; sonucu ihanete< kımızın “dilinde '-dolaşmakladır . Çiğ- 1
sürüklenmesi.- bahane edilerek ■ Hozat^ 11 semtinde ..bunu bilmeyen yoktur'. ■ \ . yarılara, .rağmen ’yeflüy muhbirliğe d 
tan ve Ovacıktan iki yönlü, bir . sal / ' 1 7 ' - Trorn + n ^-ı
dırıya geçtiler sabahın-.s'eherinde . 
köylüler ellerinde kazma, kürek,or

>,'■ ak tırpan işlerine giderken köylü- ;
; ' lerin etrafini dere tepe- ”şanlı”.

Türk- askeriyle/.’,) sarıli buldular,ı.\ 
Kuduz köpekler gibi köylülerin/i- 

• • çine dalarak, . ilk etapta’hi'çbir 
. şey sormadan eline geçen kadın. kı:z

ÇEİACODİFba
ve çocükları dövmeye başladılar.

HAL DÜŞMANLARI CEZALANDIRILMA- ‘ 
‘YA- DEVAM EDİLİYOR.1 ' . <• ü •/; -

. . TUNCELİ/NAZMİYE . .

vam etti.Hafta intikam .almak amacı 
\ la halktan bir.kişinin ü yaşındaki ' ç o cuğunü d ağa kaçır dr ak. canice v ab

-şice boğdu.Kısacası tüm yaptıkları 
namussuzluklar sonucu partimiz bu

.'\ caninin, artık iflah olmayacağını v 
bundan dolayı idamlarıda protesto

• etmek amacıyla ölüm kararını asker 
kolu Gerilla' birimine bildirdi.Ölü 
kararı 26/6/1981 tarihinde, infaz e

• ‘dildi. '• '<• i
' İşkenceci ajan muhpirler mutlalç 

sizden hesap-, sorulacaktır.,
İdamların ve işkencelerin hesab 

.< mutlaka sorulacaktır.
.İdamları protesto /etmek âmaçı^.. 

la. partimizin -askeri;.'kolu. TİKKÖ . 
savaşçıları, tarafından azılı halk'- . B

ŞEHİTLE! tİMİZİ 
ANİTOİ tUZ !..

o ____j •- ■ geçen
Komutanları imzalı- bildiri-, '

TUNCELİ OVACIK, .

. EFENDİ DİRİL.YOLDAŞ ÖLÜMÜNÜN 
BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ÇOŞKUYLA 
ANILDI? // 1 - .

düşmanı - .MHP ’ 1 i; faş i s t . (/banka müdü
rü) Ömer ;Haşimoğlu..şafdışı- edildi./ ■ 
Nazmiyede'yerli'; mit ağını. oluştur-; 
imak için görev. almış .çeşitli uyarı; . 
,1arımıza rağmen sadık, uşaklığından : 
vaz geçmemiştir elimize ■;(TÎKKO )M| ‘. I.JM '' İ/'İ İ^M. I 
de kıs'aça- öz olarak şunlar anlatıl- ■

Bir köydede, birilerinin/kaçtığı , ;. plaktadır,. 12 Eylül1’.le birlikte İa-r - 
bahene edilerek (aslında1 bu. bir ba .Şist Kenan/Evren ye genareller . çe- 
haneidi) 11 yaşında bir çocuğu fa- ‘. ,?es^ olmak üzere,1 onların çö-/
lakaya^yatırarak işkenceye tabı tu-, mezleri, kukla mahkemeleri ve1/' fa- 
tup konuşturmak istedileni. (Öİay o-’ Şis’t ö'unt.anıp bütün' sözcüleri, idam-.';

..vac'ık', Bilgeç ı köyünde- ,oluy.or ); uf acık . ‘ Is-rı^meşru gosterebilmek^için^büyük^: 
: çocuktan bir şeyler çrkafamâyan,in . gayretler, içine girdiler.Bügüne'kâ-ı 
. sanlık .düşmanları .daha da adileşti ' göstermelik olarak idam edilen 
ler bu seferde kâdınlârada ’.’soyu^ ,/.iki, faşistte karşı. 6 devrimci idam

- nuh” '‘üzerinizde ,.bi.r • şeyler., .ölüp oi . ©dildiği halde kukla mahkemeleri;ye*
'madiğini'anlayalım! /kendileri ka- 7?rmarı]/?■■!■ .Çıkarmaya dahada . iünde;.mezarı başında”yoldaşları ve
dmları...soymaya cesaret, edemeyin- ,^z Yerdiler ,. Zalim paşaların Jnı. Kalk .tarafından faşist cuntanın yo

. cede bu-; tehtitleri savurarak kadın . .«ayretlerine, sessiz kaldığımız sure ğun saldırılarına rağmen adına la- 
'.. ları soymaya7 çalıştılar. .Onların Ge;.^aiıa.' yüzlerce ..devrimciyi-,idam pir .şekilde anıldı.

bu hamuşu’zca. sözleri kadınlara pa- . edeceklerdir .."i;0.. ' / Tören'e 100 ile ' 150 civarmda(ya
.ra etmedi. Kadınlar .'cesaretli bir,-; AJAN VE/İHBARCILAR! i.?. t kalanmalar sonucu: yeterli' propogan

• Şekilde^bu. şerefsiz vş haysiyetsiz ■size bir kez daha sesleniyoruz!' . yapılmasına ..rağmen.) kat ildi. An- 
• yaratıkların üzerine tükürüre es ine. iklv'nl var va TKP/ML halk ma törenine 1 dakikalık saygı durusovunmayi.'redettiler.Bu direnme , ^ağ kur^ yaptSlnıî ' ile başlandı,. Hern^n ardİSdan “

.. Partimiz' ,‘üy elerinden/halkımızın 
kahraman savaşçısı'.Efendi/ Diril 
yoldaş ölümünün birinci'yıl dönü-

soyünmayı'redet.tiler .Bu direnme 
karşısında faşist komutanlar namus alçaklığın hesabını vereceksinizjya 

da partimizin bugüne kadar cezalan
dırdığı sayısız halk düş,manı gibi 
geberip gideceksiniz.

-İDAMLARIN VE İŞKENCELERİN HESABI 
SORULACAKTIR!.

suzca emirlerinden vaz geçmek zo
runda kaldılar. Umduklarını bulama 
yine a biri gelin olmak üzere bir 
kaç genç ve halktan insanları top
layarak hemen il merkezine gönde
rerek işkenceye sevk ettiler adi 
işkenceye maruz kalan köylülerin

nedir bilinmemekte- TUNCELİ/OVACIK.

AZILI HALK DÜŞMANI YERLİ MUHBİR 
HÜSEYİN KIL TKP/ML ÖNDERLİĞİNDEKİ 
TÎKKO SAVAŞÇILARI TARAFINDAN CEZA
LANDIRILDI .

Türkiye devrimin! yok etmek is
teyen askeri faşist diktatörlük 
kendine mit ajan ağı oluşturarak 
varlığını korumaya çalışmaktadır. 
Onlar vasıtasıyla devrimci örgüt 
ve teşkilatları yok etme çökertme 
çalışmaları yıllardan beri devam 
etmektedir. Halktan destek görme
yen, bir avuç sömürücünün devleti 
olan bir devlet varlığını tabiki

halen akibeti 
d ir.

1. HABER İZMİR/ÇİGLİ
Çiğli‘de Mayıs/Haziran ayı içe

risinde okulu badana yaptırmak iç
in öğrencilerden zorla badana para
sı toplanmıştır.Bu durumda okula ba 
dana yaptırma yollarını tekrar ara
maya başlıyan müdür faşist askeriye 
o semtte oturan.aynı zamanda boya 
satıcısı olan bir şahıstan zorla pa 
ra vermeden okula badana yaptıracak 
kadar boya almıştır.Bu boya ile oku 
lu badana yapacağını bildirmiştir.

2. HABER

kitle toplu bir şekilde devrim marj 
ları ve ağıtlarla töreni dahada ço] 
kulu hale getirdi.Belirli aralıklaı 
la faşizmi ve cuntayı lanetleyen şî 
sloganlar haykırıldı.

-Kahrolsun faşist cunta, patron 
ağa devletini yıkacağız halk ikti
darını kuracağız. Efendiler ölmez. 
Efendinin katili patron ağa devle
ti, yaşasın halk savaşı vb. daha 
sonra bir yoldaş Efendi Diril•in 
hayatı ve mücadelesi buna bağlı o- 
larak faşizmin ve general cuntası
nın baskılarını Xatİlamlarını iş
kencelerini ve soykırımlarını anlaj: 
tı. Faşist diktatörlüğe karşı her 
şart altında kararlı bir mücadele 
yürütmek gerektiğini vurguladı.Par
timiz önderliğinde halkı bütünleş
tirme silahlı gücümüze katmaya,genç 
lik örgütümüze ve kadınlar teşkila
tımızda örgütlenmeye çağırarak ko
nuşmasını bitirdi.Hemen ardından bi 
yoldaş çeşitli şiirler okudu.Parti 
marşı topluca söyledikten sonra,dev

Çiğli semtinde nöbet tutmakta o- satın aldığı kiralık uşaklarla ko
lan askeryeden faşist itler o sem- ruyacaktır.Hatta devletin iplerini 
tin kadınlarına ve kızlarına yoldan oluşturduğu mit teşkilatı çekecek- 
geçerken^laf söz atarak dolaşmakta tir.
adice teklifte bulunmaktadırlar0Bu Hele hela devrimdi durumda düş- t
sürekli böyledir. Ve halkın, kadın- meler ve alçalmalar oldOu^an MİTÇü 
ları örgütsüzlüğünden yararlanıp aj‘an muhbir örgütleri d atfa'" aZğınla 
yoldan geçen bacılara özellikle sa- şıp saldırıya geçeceklerdir.işte

rim andı içilerek anma töreni son 
buldu.

Askeri faşist diktatörlüğün her 
türlü saldırılalı baskıları işken
ce ve katliyamları halkın halk de-

Devamı 5.-’-sayfaö-a

se.de


;aştarafı 4 sayfada
nokrası ve.bağımsızlık mücadelesi-

sızlık ve halk demokrasisi kavga
sı daha üst boyutlara mutlaka yük 
selecek faşist komprador patron 
ağa devleti yıkılacaktır.
EFENDİ DİRİL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR.

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA

Emperyalistler savaş kışkırtı
cı politikalarıyla orta Doğuyu ka 
na Doyuyorlardı.Dünyada savaş et
menleri yükseliyor.Emperyalistler 
dünya pazarlarını yeniden bölüş
mek için yeni yeni hesaplaşmalar 
içindedirler.Pazarları ellerinde 
bulunduranlar ve bulundurmayanlar 
arasındaki dalaşma gittikçe daha 
çok keskinleşmeye.doğru yol alı
yor dünya çapındaki bu emperya
list dalaşma dünyanın diğer bölge, 
lerinde olduğu gibi ülkemizin he
men yakınında orta doğuda keskin 
bir biçimde sürüyor.ABD’nin açık 
desteğini alan ve ABD’nin orta D£ 
ğudaki belirli karakollarından, bi
ri olan 'İsrail ezilen Filistin 
milletine Lübnana karşı saldırıla
rını gittikçe yoğunlaştırmaktadır. 
Emperyalistlerin açık desteğini a 
lan Irak’da İran’a.saldırısını de
vam ettirmektedir.İsrail bu saldı
rıları ABD’nin birleşmiş milletle
rin kararını çiğneyerek verdiği 
silahlarla yapmaktadır.İsrail si- 
yonistleri içte halka ve Filistin 
ile Arap milliyetlerine en azgın 
biçimde saldırarak susturmaya ça
lışırken dışta ise Lübnan'a sal
dırmakta ABD’nin bölgedeki etkin
liğini pekiştirmek ve yaygınlaş
tırmaktadır.

İsrail siyonistlâri hergün ya£ 
tığı katliamları, saldırıları di
ğer orta doğu ülkelerinden bir 
kısmı Rus uşakları oldukları için 
karşı çıkarken(suriye Ürdün vb)

ABD uşakları (Se- 
dat-Kral Hüseyin vb.)ise sözde ta 
vır almakta yada açıktan, İsrail 
saldırılarına karşı direnen Filis 
tin milletinin mücadelesini kara
lamaktadırlar . Türk hakim sınıfla
rı ise sadece İsrail saldırıların 
dan "kuşkularını” belirtmişlerdir. 
Ayrıca ilişkilerini "Diplomatik i 
■j^Lşki" düzeyine indirmişlerdir.

Türk hakim sınıflarının bu tavrı 
ABD emperyalizminin orta doğu po
litikasından bağımsız görülemez. 
ABD yöneticilerinin her zaman be
lirttikleri gibi Türkiye "çok ö- 
nemli”,"güçlendirilmesi gereken 
sağlam müttefik"leridir. Türkiye 
gerek dünya gerekse ülkemiz hal
kı ve kamuoyu tara fmdan tepkiy 
le karşılanan İsrail saldırısına 
karşı çıkmakla hem kendisini İs- 
raile karşı göstermeye çalışmış 
hemde arap ülkelerinde ABD’nin 
etkinliğini sağlamada kolaylık ka 
zanmak içinde.çünkü ABD Türkiye' 
yi orta doğuya karşı bir sıçrama 
tahtası olarak kullanıyor.Ve kul
lanacaktır . İsrail saldırışına kar
şı çıkmasının sebebi ise İsrail 
saldırısına karşı olan Rus uşağı 
Suriye ise bölgede Rus soşyal-em- 
peryalizmininin yayılmasına hizmet 
etmek içindir.Hatırlanacağı gibi 
Suriye Rusya ile uzun süreli aske
ri anlaşma yaptı.Ve karşılıklı ül
keler, bir ülkeye yapılacak her 
hangi bir saldırıyı kendilerine ya 
pılacağı kararlaştırmışlardır İsra 
il saldırısına karşı duran ve ger
çekten bu konuda tutarlı olan Mark 
sist-Leninıstler Filistin kurtuluş 
örgütü ve İrandır.

Orta doğuda savaşın devam etti
ği ve emperyalistlerin direktifiy
le başlayan, İran ve İrak savaşıda 
sürüyor bilindiği gibi İranda ABD 
uşağı faşist şah yönetiminin Humey. 
ni önderliğinde(Orta burjuvazinin 
sağ kanadının temsilcisi)Halk tara 
fmdan devrimle yıkılmasıyla özel
likle ABDrye ve diğer emperyalist
lere orta doğuda darbe vurdu Emper 
yalistler ne edip edip bu yönetimT 
yıkmaya çalışacaklardır.ABD kendi
si çıkarma yaptı başaramadı .Ve Ira. 
kı İrana kışkırtmak onlar için en 
iyisiydi sVe perde arkasında(bazen-. 
de açıkjdesteklemekiğer yanda İra
na şantaj yaptırıyorlardı.

İran Irak savaşında hemen hemen 
tüm emperyalistler kendi görüşleri, 
ni açıklayarak irakı "destekledik- 
lerini"belirttiler. Son olarakta 
"candan desteğini" ilan eden sos
yal faşist Brejnev oldu.İran Irak 
savaşında emperyalist uşaklarının 
"iyi niyet komiteleri"ise göster
mektedir bu uşaklarda (Türkiye da
hil) emperyalist efendilerine uy
gun uzun ve kısa politika izlemek
tedirler.

Orta doğudaki bunca kargaşalık 
olmasına rağmen Emperyalizm bölge
deki oyunları açık olarak görülebi 
linir.Orta doğudaki kargaşalıktan’ 
emperyalizm içinde öne çıkan en az. 
gm en güçlü Rus-ABD emperyalistle, 
rinin rolü çok çok büyüktür.Onlar

dünya politikalarını sadece bir bö
lümünü burada oynamaktadırlar»Esas 
sorumlular bunlar ve bölgedeki sal
dırgan İsrail ve Iraktır.

Tüm M/L devrimciler, Demokratlar 
oatadeğuda Ijnhaan paJJ.

durfflSV onların 
kasını teşhir etmeli.Haksız bir bi

çimde saldırıya uğrayan Filistin mi; 
letinin ve ezilen halkının ve İran 
milletinin yanında mücadelesini mad
di ve manevi olarak desteklemelidir
ler.

KAHROLSUN EMPERYALİST SAVAŞ KIŞ
KIRTICILARI !

YAŞASIN FİLİSTİN VE İRAN HALKI
NIN HAKLI MÜCADELESİ’

NOT:
Dergimiz bundan itibaren 15 TL. 

değerinde satılacaktır. Gelen zam
lar bizide etkilemektedir okuyucu
larımızın anlayışla karşılayacağı, 
umudundayız. 1

******

TÜRKİYEDEN
YİfaESEL

E 5 t
Selam Mazi Direnişinden, 
Mamak direnişine, 
Bir direniş var
Zindanları titretircesine
Bir direniş var.
Kavganın onurunu anlatırcası- 
na

Bir direniş destanlaşır.
’Zülmün şah damarında vururca- 
sına
Öyle bir direniş’ki 
Düşmana diz çöktürür.

Selam Destanlaşan direnişe 
Selam halk kahramanlarına 
Selam zülmün zindadında 
destan yazan mamak savaşçıla
rına
İŞÇİLER-KÖYLÜLER-KARDEŞLER, 

YOLDAŞLAR

Faşist cuntanın zindanlarında 
harıl, harıl işleyen işkence ve 
zülüm halkımızın halk demokrasi
si mücadelesinin savaşçılarını 
susturamaz,

12 Eylül cuntası ile birlikte 
son noktasına varan zülüm bugün’ 
de tüm çıplaklığı ile dahada yoğ
unlaşıyor. Hedefleri emekçileri 
askeri disiplin altında talim et 
mektedir. 'Ekonomik siyasi saldı
rıları ile halkı adeta Kıtadan 
birer er misali yapmaya çalışmak 
İradır. Nasıl’ki komutanın emirle

Devamı 6. sayfada
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rine ”başım üstüne komutanım” de. 
niyorsa, halkın generaller cunta 
sına öyle demesi için çaba sarf- 
etmektedirler. Halkın muhalefeti 
ni durdurmak için babaları hitle 
ri taklit etmektedirler. Hitler 
gibi faşist kamplar kurmakta, fa 
şist yasaları peş peşe çıkarma 
son söz Hitler rütbeli beş gene
ral’ de bitmekte.Aynı yolu Ispan
ya’da Franko Almanya’da Hitler 
İtalya’da Musolin yapmıştı.Beşli 
Generallerin yoluda bu Ataları
nın yoludur. Toplumun kaderini 
beş kişi tayin etmeye çalışmakta 
ama boşuna eğer kişiler toplumun 
kaderini tayin edebilseydi kafa 
taslığını yaptığınız Hitler ya
pardı. Tarihi kişiler değiştire
memiş ’ki sizin gibilerde değişti, 
rebilsin, tarih tekerleğini dön
düren biricik şerefli guç biz e- 
mekçileriz.

Faşist Cuntanın kurduğu Alman 
ya’daki nazi kamplarına benzeyen 
Cezaevlerinde Faşist disiplini 
devrimcilere kabul etirmek için 
İslah hareketlerine girişmekte
dir. Zindanlarda adeta sorgu ev
leri dediği işkence evlerine ben 
zemektedir. Devrimci düşünceler
inden ötürü zindanlara tıkılmış 
ihsanlara zorla faşist idoloji 
kabul ettrilmeye çalışılmaktadır. 
Aynı durum Nazi kamplarında Hit- 
lere Ata Demeyenlere uygulanıyor 
du.

Nazi, Saygon Zindanlarındaki 
antifaşist direniş bugünde Tür ki. 
ye’de Saygon ve Nazi zindanları
na benzeyen Mamak cezaevinde ba£ 
lamıştır. Bir numaralı olan mamak 
cezaevinde faşist cuntanın zülmü 
harıl, harıl işletirken, onurlu 
kavganın savaşçılarının sesi yük
selmeye başladı. Yükselen ses il
ham kaynağını ezilenlerin çilesin 
den alıyordu, ve diyordu’ki yok ” 
sesizlik ne işkenceniz ne zülüm ne 
idamlarınız durduramaz bizi. Ne 
kadar’da doğu söylemişler Gerçek
ler durdurulamaz, gerçekler zulme 

karşı asit gibidir. Gerçekleri 
savunanlar zülümü.yıkana kadar sa 
vaşmaya kararlıdır. İşte Hamakta
ki kardeşlerimiz böyle bir gerçeğ 
in savunucularıdırlar. Onun için 
onların dili’de susturulamaz, on
ların direnişi Zindanda tam’da 
düşmanı dize getirmektedir.

Faşist Cuntanın tüm zülmüne 
rağmen Mamak zindanlarında faşiz
me karşı kavganın onurunu asla 
düşmana teslim etmemektedirler.On 
ların onuru ile oynamak isteyen ” 
Faşist Cunta-köpeklerine karşı ge
reken cevabı direnişle vermektedir 
ler. Bir ayı aşkın bir süredir yüz 
lerce kişi ölüm orucuna yatmakt 
dır.Zindanlarda Devrimci mücade 
nin bir biçimi olan bu mücadeleyi 
kavga kardeşlerimiz tarafından ba£ 

Susturamaz hiçbir güç dilimizi, 
Durduramaz hiçbir baskı mücade
lemizi
Savaşmaya ant içtik. 
Andımız başımız tacı.

Böyle haykırıyorlar Zindanda 
böyle savaşıyorlar yoldaşlarımız 
vede zindanlarda yeni yeni haber 
ler öğreniyoruz. Elazığ Cezaevin 
de Devrimciler yapılan işkencelâ 
ri protesto etmek için bir hafta 
açlık grevine yatmışlar. Yankı 
yapıyor İstanbul, Zindanlarında 
Açlık Grevine yatanların sesi pe. 
şinde duyuyoruz zindanlarda kav
ga kardeşlerimize yapılan işken
celeri kınamak için, tutuklular- 
ın toplu direnişlerini vede şaşı, 
rıyor it sürüsü Çakallar korkuyor 
lap yükselen sesten Sanki zindan” 
paramparça edecek bir kuvvet bi
rikmiş. Evet hainler evet bizde 
öyle diyoruz. Zindanları parampar 
ça edecek tarih yakındır. Sizlere 
mezar olacak günler yakındır.

İşçiler, Köylüler tüm devrimci 
Demokratlar.

Ankara Askeri Mamak Cezaevinde 
yükselen yiğit sese kulak verelim. 
Can yoldaşlarımızın haykırışına 
güçlü bir sesle katılmak için ha
rekete geçelim. Onlar nasılki kav 
ganin Ateşini orada yakmışlar biz" 
de bu alevleri burda yükseltelim. 
Yükseltelimki zülüm titresin zül
üm sahibi komprador,patronlar ve 
toprak ağaları ölüm yataklarında 
kuduz itin sudan korktuğu gibi 
korku telaşına kapılsınlar.

Sen ha kavga kardeşim.
Sen’ki şerefli kavganın sahibi 
sin.
Ölümde vız gelir sana.
Sende o inanç varoldukça

Halkımızın Halk demokrasisi ve 
Özgürlük mücadelesinde Zindanlara 
Düşenlere bu haykırışların birli
ği ulaşılmalıdır. Zindanlara dü
şenlere uzanan her el yetişen her 
ses yeni bir Dünyanın doğuşu gibi 
dir.Onlar dört duvar arasında ama 
özgürlük savaşlarına olan umutla
rını asla yitirmemektedirler onlar 
güneşin şafakta doğacağı günün u- 
mudundadırlar. Mamak Cezaevinde’ki 
direniş bunun bir örneğidir.Dire
nişe TKF/ML, Acil, Devsol, Devrim
ci Proleterya’dan arkadaşlar tara
fından başlatılmış giderek tüm ko
vuşlara yayılmış yüzlerce insanı 
kucaklamıştır. 50 günü aşkın bir 
süredir, başlayan bu direniş fa 
şist cuntanın tüm yasaklamalarT 
na rağmen tercüman gazetesi ad
lı faşist gazete yazmak zorunda 
kaldı. Direnişin amacı yukarda- 
da belirtiğimiz gibi Özgürlüğün 
zindanlarda susturulamayacağı, 
zindanlarda yapılan baskıların 
ortadan kaldırılması faşist ta
lim ve eğitimin kabul edilmeme
si Atatürk’çü Irkçı İdolojinin 
siyasi tutuklulara zorla kabul 
ettirme girişimini protesto et
mektedir. Yüzlerce Devrimci bu 
baskıları kınamak için ve bu 
baskıların ortadan kaldırılana 
kadar ölüm orucunda vazgeçmeye
ceklerdir .Biz Devrimci Demokrat 
lara düşen görev, mücadeleci kâr 
deşlerimizin başlatmış olduğu bu 
mücadeleyi geniş emekçi kitleler 

. nezdinde desteklemektir.
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Sen seyircimi Kalacaksın
Yoksa Mavzere bir gözmü ata-

Öyle ise ne duruyorsun 
Birleştir damarındaki kuvvemi 
Ey Fidan, Fidan zindanlarda^ 

çürüyen canlar bizler için kur
tuluş için savaştığınız bu Onur \ 
lu kavga devam ediyor.Devrilen 
her fidanda yüzlerce tohum saçı 
lıyor.Her Tohum Filiz, filiz, ” 
boy atmak için mevsimi ve günü
nü bekliyor. TKP/ML senin sesi
ni öyle dinliyorki kavgada sen
inle beraberdir. Zülme karşı sa 
vaş bayrağını omuzlamıştır. Dı- 
şarda Düşmanı dize getirdiğin gi^ 
bi zindanlardada getireceğini ” 
inancı tamdır. Bu inançla Şeref
li Kavganın tüm neferlerini des
teklemeye ant içmiştir.

Emperyalizmin Uşağı faşist 
Cuntayı ve paşalarını yerle bir 
edene kadar savaşmaya kararlı
yız. Yeterki gücümüzü birleşti
relim. Yet erki Türkiye Halkı Aya. 
ğa kalksın karşısında duracak 
güç tanımıyoruz.Ozaman gün bugün 
dür. Birleşelim bir elde ses çıE 
maz, çok eli birleştirelim,mav-” 
zeri omuza atalım, gerilla Sava
şma Hazırlanın.

Sayın... Cunta Beyleri,
Bilmem Çan zoli, Çarı, Samo- 

zayı, Musolini, Hitleri ve Iran 
Şahini hatırlıyormusun Onlar mu 
ratsız oldu,'onlar Amerikaya ka£ 
tı, sen yer yaptınmı, nereye ka
çacaksın Iran Şahı gibi uçağın 
hâzırmı, değilse sana bir ata sö, 
zü olsun kaçma çıngırağını kula
ğına tak kaçmasan gebereceğin ta 
rih yakındır. Halkın bağımsızlık 
ve Özgürlük mücadelesinin selibi 
rikmiş taşmak üzeredir. Bir ta
şarsa hangi kum tanelerinin al
tında kalacağın belli değildir. 
Onun için bugünden tezi yoktur. 
Sana güle, güle Sayın.. EVREN 
PAŞA.
-YAŞASIN MAMAK DİRENİŞİMİZ.

-YAŞASIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ.

-KAHROLSUN FAŞİST CUNTA.

-MAMAK DİRENİŞİNİ DESTEKLE.

-KOMPRADOR?ATRON AĞA DEVLETİNİ 
YIKACAĞIZ-HALK İKTİDARINI KURA
CAĞIZ.

-YAŞASIN HALK SAVAŞI
-TÜM DEVRİMCİLER BİRLEŞİN
YAŞASIN TKP/ML-TlKKO/TMLGB

-HALKIMIZ TKP/ML SAFLARINDA BİR
LEŞİN’

Baştarafı.7.sayfada
-TÜM DEVRİMCÎ DEMOKRATLAR BİRLE 
ŞİN CUNTAYA KARŞI SAVAŞIN.

-HALKIN İKTİDARI HALKIN BİRLİĞİ’
İle olur.
-CUNTAYA KARŞI SUSMA, SAVAŞ.

-KATIL CUNTA.
-YAŞASIN TKP/ML PARTİZANLARI

-GURUPCULUĞU YIKALIM. TKP/ML 
’SAFLARINDA BİRLEŞELlM

-YAŞASIN HALK SAVAŞI.
-YILGINLIK PANİK KORKU YOK MÜCA 
DELE VAR.

10.8.198
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lög * SELAM HALKIMA
Selam byr tüfek gibi 
patlayacak olana

Bin selam.* •

ZÜLÜM ZİNCİRİNE VURULMUŞ ÇİLE
KEŞ HALKIMIZ.

SENELERDİR KOMPRADOR PATRON AĞA 
DEVLETİNE KARŞI ONUN EAŞİST DİKTA 
TÖRLÜĞÜYLE MÜCADELE EDEN DEVRİMCÎ 
LER DEMOKRATLAR.

Kollarımıza vurulmuş zülüm zin 
cirinin paramparça olabilmesi iç
in kollarımızdaki-kuvvet damarla
rını birliği gibi ezilen emekçile 
rin ortak düşmanı olan faşist cun 
taya karşı birliği şarttır.

Emperyalizmin sadık uşağı komj) 
rador patronlar ve toprak ağaları 
emeğini almak için mücadele eden 
yoksul ve çilekeş emekçilerin mü
cadelesini bastırmak için milita
rist ve bürokratik güçlerini hare 
kete geçirdiği gibi diğer taraf- 
tanda halkın ortak düşmanı olan 
sö^-"h -ü zalimlere karşı birliği
ni bozmak için elinden gelen her 
çeşit oyuna baş vurmaktadır * Onlar 
da biliyorlarki bu halkı zor ve ' 
şiddetle uzun süre baskı altında 
tutamazlar. Eğer bu halk birleşir 
se bundan güçlü kuvvet olamaz,hiç 
bir güç bu gücü yenemez onun için 
ilk iş halkın gücünün birleşmesi
ni engellemek sömürücü zalimler 
için birinci görevdir. Yönet poli 
tikasıdır. Onlarda biliyorlarki 
tarihi yaratan biricik güç halk
tır. Tarih halkların mücadele ta 
rihidir.' Tarihin çarkını döndür
en halkımız bu tarihin gelişimi
ni mutlaka kendi faydasına çevi- 
re^4ğı~^ancak.i^vti^^Ml^n4sİ .içini1’ 
tazFfhîn te^^hlegıhi^lc^ncîi ^ıfienfaf- 
ti için çevirmek isteyen zalimle, 
re karşı tarihin yaratıcı gücü o 
lan halkın birleşmesi gerekir. 
Sömürücüler için ölüm döşeği o- 
landa budur.

Halkımızın, halk demokrasisi 
ve bağımsızlık mücadelesini dur
durmak isteyen, komprador-patron 
lar ve toprak ağaları yükselen 
mücadeleyi bastırmak için 12 Ey
lül cuntasını harekete geçirdi
ler. Cuntanın harekete geçmesi 
elbetteki tesedüfü bir sorun de
ğildir. Kalkan güçlü emek balyo
zuna karşı, terörün son saldırı
sıdır. 12 Eylül cuntası tüm de- ' 
mokratik halklarıda zincire vura 
rak azgınca halka saldırmaktadır. 
Geçicide olsa hakim sınıflar ken 
di aralarındaki çelişkiyi taliye 
alarak halka karşı dayanışma ve 
birlik halindedirler, halka kar
şı oluşan bu cephe komprador pat 
ronlârın ve toprak-ağalârının fa 
şist 12 Eylül cephesidir. Bu cej) 
henin dostları dıştada Başta Ame 
rika olmak üzere Almanya, İngil- 
.tere ve Fransız emperyalistleri
dir. Bu cephenin bir tek amacı 
vardır. Emekçileri emeğini almak 
için verdiği mücadeleyi bastır
maktır. 12 Eylül darbesi bundan 
belli ölçüde başarılıda oldu. 12 
Eylül öncesi' gelişen mücadelinin 
alevlerini şiddet zoruyla durdu
rabildi. Durdurmanın bizce iki 
nedeni vardır. Birincisi cuntan
ın estirdiği korkunç terörün so
nucu halktaki bilinçsizlikle bir 
<Leşince çıkan korku ve panik, i- 
.kıncisi bizce esas olan halk-ğü£ berinin örgützüz ve dağınık olma 
s£ kendi aralarında bir birliğin 

’eAltlamaması darbenin geçicide ol-
haç’ar'i 1 ı nlmaaı-nHcı o a q a

uynadı.
KARDEŞLER.
Sorunun bilincinde olan parti, 

miz tüm devrimci, demokrat teşki 
latlara eylemde birlik-propogan- 
da da serbestlik çağrısında bu
lunmuştu. Ne yazikki arada yıllar 
geçmesine rağmen sorumsuz bir ta 
kim teşkilatların başına çekenler 
bu sorunun önemini dikkate alma
yıp, kendiburnunundikliğine bak
tılar. Düzene karşı birliği ken
di içinde idolojik mücadeleyi 
birtürlü cesaret edip kabullenme, 
diler.

Halka bağlılık halkın göz nu
runun ve emeğinin kurtuluşu uğ
runda mücadele emekçi halkın bir 
liği ile olacağını kavramıyacak 
kadar cahil olan bu gurup ve te£ 
kilatlar darbeden sonra ne yapa
caklarını şaşırmış durumdadırlar. 
Ama halkın tek kurtuluş umudu o- 
lan partimiz daha evel yaptığı 
bu şerefli çağrıyı tekrarlamış
tır. Bizde tekrarlıyoruz. Diyor- 
uzkiî’. Kurtuluşa giden yol birlik 
ten geçer onun için birlik halkı 
mız için en önemli görevdir. Bu 
görevin bilincindeysek birleşe, 
lim.

Çünkü bu zalim hainler geçmiş 
tede bizleri böyle yok ettiler. 
Bunlar öyle hainlerdirki parayla 
kardeşin eliyle kardeşin kafası
nı kestirdiler. Öyle hainlerdir
ki 19 24’t en 1938’.e kadar kürdü, 
kürde kırdırdılar, Türk halkını 
Kürt halkının üstüne saldırtılar. 
Halkı, halka düşman ettiler. Son
radan kendileri saldırıp Kürtle- 
rin varlığını tarihten silmeye ça 
lıştılay^ ama nş,. yag1kki_yp.n4.ld1- 
lar. Bü hâini er ıS^Eylul Öne esi
çeşitli illerimizde Aİevi-Sünnü 
çelişkilerini derinleştirerek kar 
deş halkı kutuplaştırarak biribi- 
rine saldırtıp katliamlar yaptılar. 
Bir çok ilimizde alevi, sünni,Kürt 
Türk deyip emekçilerin birliğini 
bozmaya çalıştılar. Çünkü bu hain sömürücülerin ayakta kalmaları i- 
çin halkı bölmeye çalıştılar.

Ama yok vampirler yok tüm emel 
leriniz nafile tarihin çarkını dön 
düren bu nasırlı ellerin birleşme 
zamanı gelmiştir. Artık sizin bölü 
cü politikanıza alet olmayacağı gün 
dedir. Beyninize balyoz gibi inece
ği tarih yakındır. Bu balyozlu el
ler bir Havaya kalkarsa boğulacağı
nızı unutmayın.

Sizi sevindiren devrimci teşki
latların başını çeken küçük burju
va burun diklerin halkın gücünü bö 
lük pörçük teşkilatlamalarıdır.Ba^ 
ta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere 
çeşitli milliyetlerden Türkiye hal 
kı işçi sınıfı partisinin güçlü Ön 
herliğinden yoksun olduğu için siz
in kısa vadede de olsa mücadeleyi 
bastırmanıza yardımcı oldu. Sizin 
sandığınız gibi bu suskunluk uzun 
sürmez, çünkü her.sesizliğin ardın 
da bir fırtına vardır. İşte sizi 
çeyriliyecek olan kasırga tarihi 
yakındır. Bu kasırganın temelinde 
yatan yarı sömürge, yarı Feodal ya 
pının kendisidir. Sorunun temeli e 
kononjidir. Sömürü var' oldukça sömü 
rüye karşı mücadele vardır. Bir ta 
raftan işsizlik bir taraftan açlık 
diğer tarafta keyf ve saltanat iş
te bu iki zıt kutup varoldukça mü
cadele vardır.

Komprador patron ağa devletinin 

.açık cehresi olan 12 Eylül cuntası, 
na karşı esas silahın birliğidir. 
Çünkü o senin ortak düşmanındır.Or 
tak düşmanına karşı birleşmelisin. 
Birleşmelisinki zafere giden yolda 
taşlar dikilsin. Onun için daha e- 
vel yanılarak peşine düştüğün kü
çük burjuva teşkilatlarının peşini 
terk et. Zaten onlar bugün geri 
çekilme âdı altında seni unutmuş, 
lar. _ Senin kurtuluş yolunun kı
zıl feneri olan TKP/ML’nin safla 
rında birleş TKP/ML bugün çetin 
savaşın sınavmdadır. 0 bu sınav
da gücünü sîzlerden almaktadır. 
Sizin gücünüzle bu hainlere kar
şı savaşabilir. Bugüne kadar se
nin kinini kendi küçük burjuva e- 
mellerine çarçur eden gurupların 
bu sınavda artık tanımalısın.On
ların peşinde giden dürüst devrim 
çilerin zaman geçmeden onların pe
şini terk ederek Partimizin safla 
rina katılması Türkiye devrimi i£ 
in bir güç faşist Cunta için pan
zehirdir.

Cuntanın “Merkezleri çöktü” pa 
lavtalarını boşa çıkarmak için 
partimizin merkezi yayınorganı î- 
KK. vasıtası ile yaptığı çağrıya 
kulak yerelim. Kulak verelimki bu 
şanlı bayrağı omuzumuzda taşıyabi 
lelim. Partimizin çağrısını bir 
kez yeniliyoruz, tüm devrimci ki
şi ve guruplar birleşelim. Birlik 
için görüşelim, t

Ey Hitler kafalı paşalar tarih 
hiçbir zaman rütbeli zorbalı emir 
leri ile durdurulamamıştırki siz
in gibi ağzı salyalılar durdursun. 
İşkenceler idamlar, fırında insan 
pişirmeler sokakta .».toplu katliam
lar. Halkın özgürlük ve bağımsız
lık mücadelesini durduramaz.Ancak 
ve ancak bahar seli^gibÜ coytur  tır. 
Öyle bilesinizki bu sel sizin na
zik vucudunuzu cılız otlar gibi 
süpürüp götürecektir. Eğer inanmı 
yorsanız şöyle bir atalarınıza, ba 
kınız. Hangisi yaşadı. Pinoşet, 
Şah Pehlevi, Samoza, Hitler, Moso, 
lin, Çar daha sayalımmı. gerek 
yok sizde iyi biliyorsunuzki sonu 
nuz ya intahar yada uçakla Ameri
kan babaya sığınma işte o zaman 
güzel günler gelecek, emek özgür 
olacak, sermaye zincire vurulacak 
tır. İşte o zaman rütbeli paşalar 
değil emekçi halk iktidarda ola
caktır. Güzelin, iyinin düşmanla
rı tek, tek yokolacak özgürlük gü 
neşi daha güzel, daha şanlı parla 
yacak güzel-günler bizim olacak
tır .

KARDEŞLER, YOLDAŞLAR.

Partimizin Önderlik yaptığı 
eylemde birlik çağrısına kulak 
verelim. Halka bağlı isek dava
mız halkın davası ise-bizce öy
ledir Halk için endeğerli görev 
birliği sağlamaktır. Gelin bir
leşelim, parça, parça, lokma, 
lokma yok olmak zalimlerin işi
ne gelir.

Yoldaşlar: Partimizin bu çağ, 
rı görevinin bilincinde olalım. 
Her alanda anlatalım.Devrimci 
demokratlara önemini, kavratalım. 
Birliğin önündeki engelleri te- 
şir edelim. Örgütsüz, dağınık, 
devrimci demokratlara ulaşıp on 
larla birlikte bu zülüm dikta
törlüğüne karşı mücadele azimi- 
m,izin birliğini sağlayalım. İşte 
o zaman kurtuluşa kavuşuruz.
-BİRLİK MÜCADELE ZAFER BİZİMDİR.

Devamı 6.sayfada
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Halkı Ayağa kalksın karşısında-
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>. narlıyız.ye terki gücümüzü birleştirelim.Yeterki Türkiy 
vacak güç tanırnıyoruz.Oza man gün bügündür
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Sayfa(2)

Zindanlara düşenlere uzanan her el yetişen her ses yeni bir Dünyanın doğ uŞu gibidir.- 
Onla r dört duvar arasında ama özgürlük savaşlarına olan umutlarını asla yitirmemektedir— 
leronlar güneşin şafakta doğacağı günün umudundadırlar.Mamak Cezaevinde’ki direniş bu
nun bir örneğidir.Direnişe TKP/ML,Âcil ,Devsol »Devrimci Proleterya’dan arkadaşlar, tara
fında başlatılmış giderek tüm kovuşlara yayılmış yüzlerce insanı kucaklamıştır.30 günü- 
aşkın bir süredir.başlayan bu direniş Faşist cuntanın tüm yasaklamalarına rağmen tercü
man gazetesi a dil faşist gazete yazmak zorunda kaldı.Direnişin amacı yukardada belirti— 
ğimiz gibi Özgürlüğün zindanlarda susturulan ayacağı »Zindanlarda yapılan baskılarına- 
ortadan kaldırılması faşist talim ve eğitimin kabul edilmemesi Atatürk’çü Irkçı İdoloji- 
ninsiyasi tutuklulâra zorla kabul e ttirme girişimini protesto etmektedir,Yüzlerce Dev
rimci bu ba skıları kınamak için ve bu baskıların ortadan: kaldırılana kadaıp ölüm orucum
da vazgeçmeyeceklerdir.Biz Devrimci Demokratlara düşen görev »mücadeleci kardeşlerimizin— 
ba şlatmış olduğu bu mücadeleyi geniş emekçi kitleler nezdinde desteklemektir.

Ya sen Kardeşim
Sen sehircimi Kalacaksın
Yoksa Mavzere bir gözmü atacaksın 
Öyle ise ne duruyorsun 
Birleştir damarındaki kuvveti

Ey Fidan,Fidan zindanla uda çürüyen canlar oizler için kurtuluş için savaştığınız- 
bu Onurlu kavga-devam ediyor.Devrilen her fidanda yüzlerce tohum saçılıyor.Her Tohum

Fi Hz »filiz.boy atmaK için mevsimi ve gününü bekliyor.TKP/ML senin sesini öyle dinliyor— 
ki kamgada seninle beraberdir.Zülme karşı savaş bayrağını omuzlamıştır.Dışarda Düşmanı 
lize getirdiğin gibi Zındanlardada getireceğini inancı tamdır.bu inançla Şerefli Kavga- 
m tüm neferle rini desteklemeye ant içmiştir.

Emperyalizmin Uşağı faşist Cuntayı ve Paşalarını yerle bir edene kadar savaşmaya -
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'tire lim»mqvzeri omuza atalım,g 
Sayını...^ Sunta Beyleri

birleşelim bir elde ses çıkmaz,çok 
ana Hazırlanın.

ülmem Çan zoll.Çan,Samozayı,Musulini,Hitleri ve İran Şahını hatırlıyormusun 
tsız oldu ,-onlar Amerikaya kaçtı ,sen yer yaptmmı ,nereye k açacaksın İran 

uçağın hazırını, değilse sa na bir ata sözü olsun kaçma çıngırağını kulağına 
ısan gebe ireceğin tarih yakındır.Halkın bağımsızlık ve Özgürlük mücadelesini

Onlar- 
Şahı- 
tak- 
seli-
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iş taşmak üzeredir.bir taşa rsa hangi kum tanelerinin altında kalacağın belli değil
in için bugünde tezi yoktur.Sana güle,güle Sayın, .1 . EVREN PAŞA.
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YAŞASIN MAMAK DİRENİŞİMİZ. .

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ.
KAHROLSUN FASİST CUNTA.
MAMAK DİRENİŞİNİ DESTEKLE.
KOPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNİ YIKACAĞIZr-HALK İKTDARINI KUMCAĞIZ 
'AŞASIN HALK SAVAŞI
ÜM DEVRİMCİLER BİRLEŞİN

ŞASİN TKP/ML-TİKKO/TMLGB 
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