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HAZIROL
Mahpusluğa hazır ol 
Hazır ol darağacına 
Namlu ağzına 
Dişe diş 
İnada inat 
Kavgalar yoludur 
Tuttuğun yol. 
Betona ve demire 
Teslimiyet isteyen 
Katı zebellan emire 
Yani sermayeye 
‘"Ve zincir dünyasına karşı” 
Sınıfının onurunu 
Kızıl direnme ruhunu 
Yaşatmaya hazır ol.
Düşman hiç bir zaman Zindanlarda yenilmez 
diye düşünme 
0, 
En ağır yenilgileri 
Zindanlarda tadar, 
Ve yeryüzünde hiç bir şey 
Zindanları kurtarmak kadar 
Koymaz ona, 
Son kez bağırıyorum, 
Hazır ol...
Ömür boyu yatmaya, 
Nikahın ölüme kıyılsa bile, 
Sorgulama tezgâhında, 
Destanlar yaratmaya, 
Hazır ol............

DERSİM İLİNDE FAŞİZMİN MİLLİ ZULMÜ AKIL ALMAZ
VAHŞİLİKLERLE SÜRÜYOR !._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

★ANKARADA TİFO SALGINI!
★İZMİT PARTİ TEŞKİLATINDAN HABERLER ! 
★ DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!
★KÜLTÜR VE SANAT.
★YÜKSEK ÜGRENİM KANUNU (YÖK)
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TÜM İKK OKUYUCULARINA DUYURUMUZDUR-

İşçiler, köylüler, memurlar, gençler tüm 
emekçiler, yurtseverler, demokratlar, yoldaş 
lar.

Partimizin merkezi kitle yayın organı İKK 
(İşçi Köylü Kurtuluşu) bilindiği üzere düzen 
li aralıklarla 15 günde bir yayın hayatını 
sürdürüyordu. Askeri faşist cunta generalle
rinin en aşağılık yok etme hareketlerine kar 
şı, h-L'e olan inancı ve bu inançtan aldığı 
destekle, güçle, cuntaya karşı yaşam hayatı
nı bugüne kadar sürdürdü. Türkiye devriminde 
yayın hayatıyla tarihi görevini yerine ge - 
tirmeye canla başla çabalar harcayarak, her 
türlü zorlukları ve engelleri teperek yayın 
hayatını sürdürmeye devam edecektir. . Buna 
hiç bir emperyalist uşağı faşist gücü yetme
yecektir.

Ülkemizde düşman sınıfın; yani komprador- 
patron ağa devletinin en zalim, en barbar,en 
vahşi savunuçusu ve her türlü demokrasinin a 
cımasız düşmanı olan Amerikan emperyamizmi - 
nin kiralık uşağı faşist cunta; özel olarak 
partimizi yıkmak ve yok etmek için özel ope
rasyonlar, akla gelmedik saldırılar düzenle
diler. Partimiz Türkiye genelinde maaruz kal 
dığı özel operasyonları, tedbirler alarak e= 
sasta boşa çıkarmasına rağmen, azımsanmaya - 
cak önemli ölçüde darbeler yedi. Buna neden 
bazı unsurların ideolojik zaaf göstererek çö 
zülmesi olduğu kadar, yönetici yoldaşların 
vurdum duymaz anlayışı, şehirlere olan özlem 
düşmanı küçümseme gibi yanlış anlayışlardır. 
;Bu zaaflar nedeniyledirki hatalar işlenmiş , 
düşmanın hataları fırsat bilerek, partimize 
önemli ölçüde darbeler vurma sonucunu doğur
muştur. Yenilen darbeler sonucu MK'miz, aldı 
ğımız yaraları telafi etmeye, acil görev ola 
rak önüne koymuş, yeniden düzenlemeler yap - 
mıştır. Durum böyle olunca kitle gazetemiz o 
lan İKK üç aylık uzun bir zaman yayın hayatî 
nı sürdürememiştir. Ancak özel İKK sayıları 
çıkarmakla yetindik. Kitle gazetemiz ÎKK’nun 
aralıklarla çıkmamasından dolayı okuyucu kit 
leden ve yoldaşlardan bize cokca yazılar ve" 
mektuplar geldi.

Okuyucu kitleden bize gelen mektup ve ya
zılarda genellikle"ÎKK’nun niçin ve hangi se 
heple çıkmadığı” soruluyor ve cevap isteni - 
yordu. Okuycularımızdan gelen mektup ve yazı 
lara cevabi nitelik taşıyan bu duyuru yazısı 
nı yazmayı uygun gördük.

Şunu acıklayalımki, ÎKK’nun üc ay gibi bir 
süre cıkmayısı geçiciydi, yeniden düzenleme
ler yapıldığıhdan dolayıdır. (Yenilen darbe
ler nedeniyle.)

MK'mizin yeniden düzenlemeler yapması so
nucu kitle gazetemiz İKK yeniden düzenli cık 
ma yaşamına kavuşmuştur. Bunu aralıksız sür
dürme amacındayız.

İçinde bulunduğumuz çok zor şartlarda tüm 
okuyucularımız sunu çok iyi bilmelidirler.ki 
partimizin ÎKK’nu çıkarması çeşitli milli - 
yetlerden Türkiye halkından aldığımız destek 
sonucudur. Partimiz doğru hattan yürüdüğü ve 
ve Türkiye halkından aldığımız destekle var
lığını sürdürecek. ÎKK’nu geliştirerek çıka
racaktır. Böylece faşizmin en iğrenç saldırı 
ları geri tepilerek, bosa çıkarılacaktır.Sür 
dürdüğümüz sınıf savaşında, devraldığımız kı 

zil poreleter sancağa leke sürmeden onu daha 
da yükselterek göklere çekeceğiz. Sürdürdü
ğümüz savaşı, hiç bir katliam, kurşuna dizme 
ler, işkencehanelerde katletmeler,: idam seh
palarına çekmeler engelleyemeyecektir. Sür - 
dürdüğümüz sınıf savaşımında, mutlaka zafer, 
proletaryanın ve ezilen halkların olacaktır.

Bunun örnekleri sayısız devrim şehitleri
mizle ve komünist halk önderleriyle ispatlan 
mıştır. Sürdürdüğümüz çetin ama o kadarda o- 
nurlu kavgada, işkence çarkları arasında düş 
manı dize getiren ve acze düşüren komünist cn 
derler bunun ispatıdır. îşte partimizin kuru 
cusu ve önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın 
dört aylık işkencede kara düzenin puşt muha 
fizlarının yüzüne tükürerek, ser verip sır 
vermeyen örnek tavrı, işte; aradan sekiz yıl 
sonra önderden devraldığı kızıl sancağı taşı 
yan Parti Genel Sekreterimiz komünist önder” 
SÜLEYMAN CİHAN lekesiz taşıdığı sancağımıza 
lekeler sürmeden kahpe cellatlara, işkenceci 
lere meydan okur tavrıyla ölümü severek ku - 
caklaması, ser verip sır vermemesi ve daha 
nice nice sayısız devrim sıra neferlerimiz • 
Hepsini saymakla bitiremiyeceğimiz açıktır • 
Daha nice şehitler vererek kızıl kanlarımız
la, devrim tarlalarındaki tohumları sulayaca 
ğız. Sulanan tohumlarımız yeşerecek boy sala 
cak meyvalar verecektir.

îşte; teslimiyeti reddedip direniş destan 
ları yaratan, zindanlarda dahi faşist cunta
ya korku salan sıra devrim neferlerinin dev
rim şiarları, haykırışı, zulme, karanlık zin 
dana ve puşt gardiyana onur diretici tavrı 7 
zindanlarda da devrime önderlik edip diğer 
teşkilatları harekete geçirici fedekârlık i- 
nancı.

îşte Mamak, Metris, Davutpaşa, Sağmacılar 
Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’daki 
direniş şiarları ile örnek önderliğimiz, da
ha nice zindanlarda zelzeleler yaratıp, düş
mana korku salacağız. Düşmanı yenince dek , 
her alanda kavgamız devam edecektir.

Direniş ve devrim şiarları yanında, safla 
rımızda bazı ihanetçi, teslimiyetçi, kavgaya 
sırt dönenlerde çıktı ve kavgamız sürdüğü sü 
rece böyle dönek ve ihanetçi, geçici yol ar
kadaşları çıkacaktır. Bunu doğal karşılamak 
gerekiyor. Fakat düşman sınıflarının yıllar
dır uğraşıpta vuramadığı darbeler, içimizden 
çıkan ihaneteiler nedeniyle, beklenmedik an
da, darbeler yeniyor, yaralar açılıyor. Yara 
lan sararak, kirliyi atıp temizi giyerek zff 
fere varılacaktır. Unutmayalımki, yenilgiler 
geçici, zaferimiz mutlaktır. İçimizden çıkan 
ihanetçileri lanetleyerek ideolojik olarak 
kendimizi halktan aldığımız destekle ve KL 
bilimiyle pekiştirelim.

Emekçi halkımız, yoldaşlar, değerli okuyu 
cular.

Zor şartlarda sizin aktif desteğinize bu
gün daha muhtacız, sizden aldığımız destekle 
varlığımız korunacak, düşmanı yenilgi alacak 
tır.

Kitle gazetemiz ÎKK düzenli aralıklarla 
çıkmakla birlikte, sütünlarımızda yeni deği
şiklikler yapmış bulunmaktadır. Yapılan deği 
şiklik hem siyasi seviyede yükseltici rol oy 
nayacak, hem de yeni yeni köşeler açılarak2
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gazeuemız elana cıa zenginleştirildi.
Bundan oöyle okurcularımız aşağıda sırala 

yacağımız köşe sütunlarına uygun yazılar ya
zıp gönderirlerse, gazetemizin daha da zen - 
ginleşeceği ortadır.

Elinizdeki 36. sayımızla birlikte yeni dü 
zenlenen sütunlarımız şöyledir:
1- Sürekli bir baş yazı yayınlanacaktır. Ya

yınlanacak baş yazı içinde bulunduğumuz 
şartların güncelliğine cevap verici nite
likte yazılacaktır.

2- Ülkemizde sınıf mücadeleleri ve azınlık u 
lus ve milliyetlere uygulanan milli zulüm 
ler işlenecektir.

3- îşkencehanelerden, zindanlardan ve faşiz
min mahkemelerinden direniş destanları ya 
ratan haberler.

4- İşçi sınıfının sendikal ve diğer emekçi 
halkın kitle örgütlenmeleri, ekonomik de
mokratik mücadeleleri.

5- Gençlikle ilgili haberler ve kadınların 
kurtuluşu konulu yazı ve haberler.

6- Dünyada siyasi gelişmeler. Buna karşı ta
vır ve haberler.

7- Dünyada marksist-leninist parti ve örgüt
lerden haberler ve FÎL hareketin gelişimi 
üzerine.

d— Sanat ve şiir köşesi.
9- Okuyucudan mektuplar, eleştiriler, öneri

ler ve özeleştiri köşesi.
Böylece tüm emekçi halkı ve okuyucuları 

dört elle göreve çağırıyoruz. Bölgemizdeki , 
ilimizdeki, iş yerimizdeki, kaza veya köyü - 
miizdeki, okuldaki, zindanlardaki, çarşıdaki, 
pazardaki sınıf düşmanımız cuntaya ve onun e 
fendileri komprador patron ağa devletine, em 
peryalist ve sosyal emperyalistlere karşı ha 
yatın her alanındaki mücadeleyi gazetimiz ÎKi£ 
na yazabilirsiniz, yazmalıyız, yazdırmalıyız.

Halkım, senin, yani hepimizin gazetesi o- 
lan İKK’nu yaşatmak için ileri 1
IKK halkımızdan aldığı kararlı destekle 
varlığını yaşatacaktır i
İKK emperyalist ve komprador patron ağa 
devletine karşı savaşta tarihi görevini 
yerine getirecektir !
İKK’nu emekçi halkın ve tüm yoksulların 
haykırış kürsüsü yapalım l
İKK’nu okuyalım, okutalım, koruyalım,ya
şatalım 1
Kahrolsun komprador patron ağa devleti 
ve onun çömezi cunta I

TKP/ML I1K.

BİR İKK OKUYUCUSUNDAN MEKTUP:
Ben bu yazımda göz altına alınmamla baş - 

layan olaylar dizisini kısaca özetlemeye ça
lışacağım, anlatacaklarım bugün Türkiye’de 
yaşayan yüzbinlerce insanın başından geçenle 
rin bir benzeri ya da bir kısmıdır.

Sabah saat 9‘da ekip arabasına bindiril - 
dim, o andan itibaren işkence başlamış oldu. 
Arabanın içinde üç polis vardı, uçü de etra
fımı çevirdi, sürekli sorular sorup, küfür - 
ler ederek dayak etmeye başladılar. Amaçları 
beni şebeye getirene kadar arabanın içinde 
konuşturup, rütbelerinin bir kıdem daha yük
selmesini sağlamak ve gerçek işkenceciliğe a 
day olmaktı. Onun için çok hırslıydılar, el
lerine geçen bu fırsatı kendi menfaatlerine 
İmlianma çabası içindeydiler. Saçımı çevire
rek yumruklar indiriyorlar, "bu saçını ....
nerene bağlayacağız, seni şubeye götürüp .•• 
yapacağız. 0 zaman bülbül olup konuşursun"di 
yorlardı. Bu insanlık dışı söz ve küfürleri7 
tehditleri savururken iz bırakmayacak yerle
rime sürekli vurarak, dayak atma işine ara 
vermiyorlardı. Birisi yüzümü tokatlarken,bi
risi kafamı yumrukluyor, diğeri vücuduma 
rastgele darbeler indiriyordu.

Saat 9.30’da şubeye geldik. Beni hemen be 
raber yakalandığım arkadaşla karşılaştırdı - 
lar, bacıyı görünce tanıyamadım. Yüzü tanın
mayacak haldeydi. Gözünü yumruklamış olmalı^ 
dılar dışarı fırlayacak gibiydi, kafasını du 
varlara vura vura şişirmişlerdi, konuşamıyor 
du.

Bacıyı gösterip, "şimdi konuşmaya başla , 
yoksa bundan daha beter ederiz. Aşağıya götü 
rüp ••••• yapacağız" şeklinde tehditler savu 
rarak piskolojik olarak yıpratmaya çalışıyor 
lardı, tabi bu arada da dayak faslı devam e- 
diyordu. Bunlardan bir netice alamayınca,ka
lın siyah bir bezle gözlerimi bağladılar,ar

kamdan iterek bir yere götürdüler. Kafamı 
çarpmamak için etrafımı elle yoklamak iste - 
dim, arkam dakilerden biri "indir ellerini " 
diye bağırdı, o zaman ellerimi indirdim. Da
ha sonra durduk. Parmaklarımı uzatıp dubara 
dayadılar. Aç ve sussuzdum. Oturmam, parmak
larımı oynatmam yasaktı, kim bilir ne kadar 
gözlerim bağlı olarak orda duracaktım. Yal - 
nızdım, bu da maddi ve piskolojik işkencenin 
bir başka biçimiydi. Sanki ölümü bekliyordum. 
Neyse, akşam tahminen on sıralarında tekrar 
sorgu odasına götürdüler. "Bak kızım gençsin 
güzelsin, gençliğine yazık olacak" gibi laf
lar ediyorlardı. Baktılar konuşmuyorum, he
men tekme tokat vurmaya başladılar. Ondan 
sonra aşağıya indirdiler. Tabi her konuşmala 
rında hizmet ettikleri sınıfın kültürüne ya= 
raşır, adi küfürler ediyorlar. "Ananı buraya 
getirip önünde ......  yapacağız. Seni soyup
babanın karşısına çıkaracağız" gibi tehdit - 
ler savuruyorlardı.

Beni aşağıya indirirlerken; "kafanı eğ,ba 
şın değmesin" başka birisi "burası çok karan 
lık sesimi takip et" şeklinde konuşarak kor= 
kutmaya çalışıyorlardı. Beni bir somyaya ya
tırdılar, elbisem düğmeliydi. Düğmele-4 açtı 
lar, yatağa su döktüler, altım ıslak;...,. :a - 
yışlarla her tarafımı bağladılar, ve sır^ e- 
lektirik kablolarına geldi. Bir tane en kü - 
çük ayak parmağıma, bir tane küçük parmağıma 
birini de cinsel organıma bağladılar, başka 
bir kabloyla göğsüme, ağzımda, dudaklarız-da, 
kulaklarımda,, bğozımda gezdiriyorlardı. Bu 
işkencenin kaç saat sürdüğünü bilmiyorum.Bi
ri giydirip kızların oturduğu odaya a 'ilar. 
Orada bir bacı anlattı. Bizim bir kaçıran ku 
laklarından, boğazının içinden kabj .'.a? sok
muşlar, hem elektirik vermişler, hem ue fa - 
laka yapmışlar. Bir bacıyı getirdiklerinde 
durumu çok kötüydü. Alağızgarcı bir bacı var 
dı onu döve döve felç ettiler.
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Çubede kaldığımız sürece hep aynı şeyler 
devam etti. Her an tetikte bekliyorduk, ha 
geldiler ha gelecekler diye. Arada bir gelip 
"akşam aşağıya ineceksin" diyorlardı. Bu da 

bir başka yoluydu psikolojik işkencenin.

ANKARA *DAN BİR ÎKK OKÜYUCUSd

DERSİM İLİNDE FAŞİZİMİN MİLLİ ZULMÜ AKIL ALMAZ 
VAHŞİLİKLERLE SÜRDÜRÜLÜYOR:

Çeşitli milliyetlerden, yoksul, çilekeş 
halkımıza..•
İki yıla yakın dönem Dersim’de faşizmin ö 

zel seçilmiş (büyük çoğunluğu IİHP, AF yanlı
sı) paralı, uşak ordu güçleriyle operasyonlar 
akıl almaz şekilde sürdürülüyor. Bunlar yet
miyormuş gibi zaman zaman Dersim’de ordusuy
la, komandosuyla, resmi-sivil vurucu polis 
güçleriyle ve ajanlarıyla, itiyle, mitiyle vo. ozeı insan devrimci âvma çıkılmaktadır2 
özel saldırı operasyonları Dersim’de 4 veyap 
uefadır uygulanıyor. Her uygulanan yeni ope
rasyon daha katmerli, daha gulümlü ve iğrenç 
ligiyle dozunu artırıyor. î_te buna cunta ge 
nerallerinin özel emir ve talimatları sonucu 
(ki, bu operasyon özelinde esas olarak parti 
mizi hedefliyordu) Eylül, Ekim operasyonları 
eklendi.

ıssız alaca karanlığında 25„bin anti-gerilla 
sıyla işgal varmışçasına çep çevre kuşattılar 
0 an bir sessizlik çöktü, kara bulutlar dört 
bir yandan akın ediyordu Dersim’e. Neşe sa - 
çan sıradağların hüzünlüydü, yemyeşil orman
ların ve cıvı cıvıl ötüşen kuşların solmaya 
ötmemeye başladılar. Hepsi de kin bağlıyordu 
Dersim’li gerillaya sığdaş, yoldaş, yatak ol 
mak ve korumak istiyordu.

0 güzelim sıradağlarda, artık cıvıl cıvıl 
kuş1ar ötüşmüyor.
Bir sessizlik, bir matem, ateş ve barut 
kokusu var.
0 ateş ki, o barut ki, masum insanları da 
kıymaya gelmiş.
ölüm kusuyorsa artık Amerikan yapısı puşt 
silahları•

Şunu açıklayalımki; Dersim’de operasyonla 
ra gelen generaller, albaylar, binbaşılar ve 
daha altları direkt Amerikan emperyalizminin 
denetiminde olup, onun anti-gerilla taktik e 
ğitimlerini Dersim'de uygulamak için gelmiş
lerdi. Bu operasyonda yep yeni bir oyun ser
gileniyordu. Bu oyunki, Türkiye’nin hiç bir 
ilinde, bu şekliyle uygulanmamıştı. Hem mad
di hem manevi baskılar, hakaretler, zararlar 
hem de bir yandan psikolojik saldırı, yıprat 
ma, diğer yandan faşist propaganda, bildiri
ler dağıtma vb. önceden plan hazırlanmış, ne 
ler yapılacağına hüküm verilmişti.

Dersim’deki özel operasyona katılan Bolu 
ve Kayseri hava indirme tugaylarıdır. Bunla
ra birde Dersim’de komando ve jandarma ları 
ile birlikte sivil, özel vurucu timler katıl 
dı. Dersimde operasyonları yöneten, yönlendi 
ren ise Kayseri Hava İndirme Tugay komutanı" 
ve 8. kol ordu sıkıyönetim Tunceli komutan 
yardımcısı tuğ general Salih Acarel faşist 
zat idi.

Bu zat ismini çeşitli vezilelerle (aslın
da korkudan) gizlemesine ve bildirilerin al
tına atma cesaretini göstermemesine rağmen , 
biz tespit ettik. Biz bu faşist zata şunu de 
miştik bildirimizde: "Fareler gibi hangi de
liğe girersen gir,ismini ne kadar gizlersen 
gizle,yeri ve zamanı geldiğinde seni tespit 
edig halkımız adına yapılan ve yaptırdığın 
zulümlerin hesabını sorcağız." Evet bu zat - 
tan hesap sorma günü uzak değil.

Evet 25 bine yakın en azgın, güçleriyle 
Dersim’e saldırdılar. Bugüne kadar (38 kat - 
liamı hariç) böyle büyük saldırıyı batmamış
tı Dersimli. Öyle bir saldırıydıki bu akıl - 
larda durgunluk yaratırcasma... Öyle zulüm
ler, işkenceler uygulandıki 38 katliamını a- 
ratırcasma.

Önce Dersim sınırları çevre illerden kuşa 
tılarak, kordon altına alındı. Sonra ansızın 
aniden düzenin puşt muhafızlarınca akşamın __

(t)

Lâkin, gayri dayanmaz bu zulme yürek. 
Zulme isyan eylemeliyim, direnmeliyim. 
Dağlarda benim için döğüşen, özgürlük i - 
çin savaşan, 
Sırdaşıma, can yoldaşıma yetişmeliyim.
Yetişmeliyim, Dersimli gerilama, neferime 
Omuz omuza zulme kurşun sıkmalıyım, 
özgürlüğe, bağımsızlığa, demokrasiye va - 
rıncaya dek.

Neden; Dersim*e akla gelmedik, büyük güçler
le saldırıya geçtiler? Neden yeni yep yeni 
bir saldırı taktiği uyguladılar?

Bizce gayet açıktır. Çünkü, onlar Dersim- 
liden korkuyorlardı. Çünkü onlar, Dersimli - 
nin direneceğini, silahına sarılacağını bil
diğinden çekiniyorlardı. Çünkü onlar Dersi - 
min ilerici, devrimci geleneğine her türlü 
durumuyla tanık olmuşlardı. Çünkü onlar Der- 
simlinin zulme sessiz kalmayacağına defalar
ca tanık oldular da ondan.

Saydığımız nedenlerledirki yeni taktikler 
uygulamaya koydu düşman kuvvetleri.

Ve operasyonun ilk günü Dersim halkının 
tepkisinin ne olduğunu ölçmeye çalıştılar.He 
men ardından helikopterlerle bildiriler da - 
ğıttılar. Daha sonra çok yaygın 28 kişilik 
anti-gerilla birliklerine bölündüler. Çevre
yi tanıdılar. Bölgenin stratejik mevzilerini 
tespit ettiler ve hemen ardından havadan,ka
radan ve motorize güçleriyle saldırıya geçti 
ler.

Senaryo oldukça planlıydı. Hemen ardından 
içişleri bakanı Dersim’e damgayı vurdu.Ve tir 
konuşma yaptı. "Yapılan tatbikatın Tunceli’
lere müsalat olan üç beş eşkiyayı yakalamak 
için geldiklerini, halka bir zarar vermiye - 
çeklerini" ve "halktan destek beklediklerini’ 
vaaz etti. Bunun ardından sıkıyönetim komu - 
tanlarının konuşmaları, toplantıları vb. ar
dı arkası kesilmiyordu. Hepsinin tek özelli-
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ği aynı adi yalan ve sahtekârlık sözlerini 
vaaz etmeleriydi.

Yapılanların teK amacı kıramadıkları dev
rimci potansiyeli kırmak, başta partimiz ve 
devrimcilerin halktan teşhir ve tecrit olma
sını saklamak, partimize ve diğer devrimci 
teşkilatlara darbeler vurmaktı, (gunu söyle
mekte yarar varki; düne kadar ahkam kesip, 
halka önderlikten dem vuran, sözde atıp tut
maya gelince, sırayı kimseye vermeyen dKB,HK 
Dev-YOL vb. tuz buz olmuş ortalıkta yerleri
ni esen yele terk etmişlerdi. Zira bu teşki
latların gözle görülür hem etkinlikleri söz- 
konusu değil, hem de artık halk tarafından i 
tibar görememektedirlerdir. Teşhir olmuşlar
dır. Bunlar kolay günün dostudur, sadık dost 
(!) olduklarını ispatlamışlardır. Halkı kade 
riyle başbaşa terk etmişlerdir, şimdi hangi 
sıcak köşelerde ahkâm kesiyorlar bilmiyoruz)

Partimiz oynanan senaryoyu önceden tespit 
ettiğinden (hazırlıklarımız yetersiz olması
na rağmen) dolayı, uygulanması gerekli takti 
ği doğru tespit etti ve önlemler aldı. Parti 
miz bununla da yetinmedi.

Karşı-devrimci saldırıları gerek sözlü,ge 
rek bildiriyle, gerek pullamayla, bombalı 
pankartlarla teşhir etti. Karşı-devrimci sal 
•diriyi önemli ölçüde geri püskürterek,halkın 
zor günlerinde yanında olduğunu ispatladı.

Sıkıyönetim komutan yardımcılığı adı al - 
tında "Aziz ve vatansever Tuncelililerimiz " 
başlıklı bildirilerinde; "Tuncelilere musal
lat olan 5,5 eşkiya bozuntusunu yok etmeye 
geldiklerini; eşkiyaların teslim edilmesini" 
istiyor ve şöyle diyorlardı: "Ne isterseniz 
o olacaktır. Askerlerimizden gördüğünüz''veya 
hisettiğiniz en ufak hareketi komutanlığımı
za veya yöredeki birlik komutanlarına şika - 
yet edebilirsiniz."

Peki soruyoruz, bu sözler en alçakça ve a 
dice uydurulmuş sözler değil midir? Örnekle
rini istiyor bu faşist bozmaları: İşte Der - 
sim halkı, yediden yetmişe hepsi örnektir. 
Belki bunlar yetmez. Biz genede örnekler sa
yalım.

Ovacık köyleri; Hülü kuşağında, Yeşilyazı 
da, Pardi’de, Mercan’da, Gözeler'de, Bilgeç-' 
te «iyarette, Kakperide, Yasak mıntıkada, Ce 
vizlidere'de ve daha nice köylerde halkı ka
dın, kız, gelin, genç, çoluk çocuk demeden 
meydan dayağına çektiniz. Muhtarların bıyık
larını yoldunuz, ormanlarda ateşler yakıp, 
gençleri közlere attınız (örnek, Behzat Fi - 
rik) bacılara, analara faşizmin ahlak anlayı 
şı gereği hareketlerde bulundunuz.

Hozat köyleri; Ormanyolu, (Tagör) Payek , 
Tanzi, Koskovluca, Bozan, Karsel, Gedikler , 
İn, Bilekli, Taçkirek, Taner vb. köylerde a£ 
nı zulmü uygulamadınız mı?

Çemişgezek köyleri; Ekirer, Edirge, Haze- 
ri, Eğinik, Uskey, Devdereji, Sinsör vb. Per 
tek, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Tunceli’
yi saymayı gereksiz görüyoruz. Yeri ve zama
nı geldiğinde onları da açıklayacağız.

Saydığımız köylerde canlara kıymadınız mı 
en vahşi hareketlerde bulunmadız mı? Yapılan 
sizierin sahtekârlığınızı ortaya koyuyor.Adi 
liginizi ispatlıyor.

Siz bununla da yetinmediniz, Dersim hal - 
kından zorla silah istediniz. Vermeyen bin - 
lerce köylüye en adi hakaretlerde bulundunuz 

İşte sizin yasanız, işte sizin yönetiminiz 
ve halk dostluğunuz budur.
Böylece onlar sözümona "Tuncelilere musallat 
olan eşkiya bozuntusunu yakalamaya gel - 
diklerini" söylemektedirler. Devamlı Tunceli 
halkını ihbara çağırıyor ve şöyle diyorlardı 
"Ne isterseniz o olacaktır. Yeterki eşkiyala 
rı bize teslim edin." Ardında korkak ve ot - 
lekliğini dile getirerek "eşkiyanm gece ne 
yapacağı hiç belli olmaz" diyorlardı.

Çabaları, uğraşları ne yazıkki boşa giziz. 
Dersimli kendi öz evladına, öz varlığına,ken 
di kurtuluşuna ihanet etmedi. Onu gözünün nu 
ru gibi korudu. Faşizmin o şatafatlı sözleri 
nin aslında adi bir yalan olduğunun bilincin 
deydi. Ondan dolayıdırki, direnmek gerekti 7 
Ve direndi. Sahip çıktı, canına neferine...

Dersimli şunu iyi biliyordu; özü teslim 
etmemesi ve düzene boyun eğmemesi halinde iş 
kence görecekti, ateşe atılacaktı, falakaya 
çekilecekti, ceriyan verilecekti, günlerce 
meydan dayağına çekilecekti, aç bırakılacak
tı. Ama Dersimli bunların hepsini göze aldı, 
hatta canını vermeyi bile..

0, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erke
ğiyle, çocuğuyla her türlü hakarete mahruz 
kaldı. Bıyıkları çekildi, kızı ve gelini göz 
leri önünde hakarete uğradı. Günlerce meydan 
lara toplanarak aç, sussuz bırakıldı. "Koman 
do dansı” yaptırıldı. Falakaya yatırıldı, a- 
teşte yakıldı, günlerce davarlarına sokağa 
çıkma yasağı kondu, otları yakıldı ve niha - 
yet kurşunlandı ve araba arkasında süründü - 
rüldü. Ama tüm bu insanlık dışı vahşiliklere 
rağmen onursuzlaşmadı. Onurunu koruyarak yık 
tı onursuzluğu.... Sürdürdü asırlardır o öz - 
varlık olan--yiğit ligini . . .

Ve nice devrim neferi yetiştirdi güzelim 
Dersim toprağı. Yetişen devrim neferleri ka
dar da şehit verdi ve daha nicelerce doğura
cak, yetiştirecek ve şehitler verecektir.

İşte örnekleri: SÜLEYMAN CİHAN'lar, EFEN
Dİ DİRİL'ler, İBRAHİM KARA’lar, HAŞAN'lar,VE 
Lî'ler, HAYDAR'lar, HÜSEYÎN'ler, CAFER'ler Ç 
BEHSAT'lar, NURİ'ler, YAŞAR'lar, MEHMET'ler, 
NURAY'lar ve nice nice ismini sayamadığımız 
devrim neferleri yetiştirdi. Aramıza kavgamı 
za kattı ve şehit verdi, daha da verecektir. 
Hepsi de ezilen Kürt ulusuna aitti. Hepsi de 
Kürt'tü. Daha doğuştan milli zulme maaruzkal 
mışlardı. Büyürken gözleri milli zulmü göre
rek büyüdüler.

Dersimli aynı zamanda Kürt'tür. Kürt ulu
sunun bir parçasıdır. Yüz yıla yakın bir dö
nemdir milli zulme baş kaldırmış, katliama 
uğramış, yakılmış, yıkılmış, viran edilmiş , 
sürgün edilmiş, ama Kürt ulusundan olduğunu 
inkar etmemiştir. Milli zulmü uygulayan fa - 
şist kemalist Türk ordusunun nice alaylarını 
bozguna uğrattı. Nice faşist kanını Laç dere 
si'ne, Kutudere'sine, Aliboğaza ve Munzur'a 
döktü. Yiğittir Dersim halkı, merttir, alçak 
gönüllüdür; Ama o kadar da namertlere, ülke
yi satan uşaklara ve zulme karşı düşmandır « 
Kalleşliği af etmez. Aman vermez.

Zulmün mutlaka hesabını sorar...İşte böy
le bir ildir Dersim.

Böyle bir halk karşısında nasıl c-aşarı 
sağlasın.. .Köhne, çürük, satılmış Türk ordu
su? Nasıl yenilgiye uğramasın, acze düşmesin 
Tabiiki acze düşecek, yenilgi alacak, başarı 
sızlığa uğrayacaktır.

. İşte satılmış anti-gerilla tugayları Der
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sim‘de yenilgi aldı, başarı sağlayamadı. Ve 
de sağlayamayacaktır. Bugüne kadar Dersim’de 
uygulanan faşist operasyonlar tümden boşa çı 
karıldı. Daha nice zulüm operasyonları boşa 
çıkarılacaktır.

haşasın Dersim‘de zulme göğüs gerip evlat 
larma sahip çıkan halkın şanlı direnişi...

Dersim’de şehit düşen Behsat Firik ve ma
san Kulaç yoldaşların hesabı sorulacaktır...

KAHROLSUN DERSİM’DE UYGULANAN FAŞİST MİL
Lİ ZULÜM ’
YAŞASIN HALK SAVAŞI ’

İŞÇİ HABERLERİ...
Ben A fabrikasında çalışan bir işçiyim.Bu 

fabrika özel sektöre ait........ fabrikasıdır
Ülkemizde üretim alanlarında patron ağaların 
baskı ve adi sömürü biçimlerinin' bir parçası 
da bu iş yerinde uygulanmaktadır.

Kısaca iş yerini tanıtacak olursak:
a) Makinacı
b) Dikici
c) Ayakçı
d) Tozcu vb.
Daha önceki toplu sözleşmelerde normal o- 

larak her işçinin 175 tonga çıkarması gere - 
kir. Bu karardan fazla tonga çıkarıldığı tak 
tinde, her tonga başına 7,50 Kuruş prim öde
mesi gerekir. Patron ortalama günlük 200,250 
tonga çıkmasına rağmen hiç bir fark ödememek 
tedir. Bunun yanında her gün üç saat fazla 
mesai mecburiyeti koyuyor. Fakat bu mesaile
rinde parasını % 50 zamlı ödemesi gerekirken 
ne zammını, ne de asıl mesaiyi ödememekte 
Sorduğumuzda, sözde "günlük ücretlerle bir - 
likte ödeniyor" diyorlar.

Bu sorunlarımızın çözümü için girişimle - 
re başladık. Ve ilk anda makinacı arkadaşlar 
patronun temsilcisi, aynı zamanda baş usta o 
lan Cemil ustaya bu durumu anlattık, yani her 
fazla tonga başına düşen fazla primi ve faz
la mesai paralarını ayrı, ayrı ödemeniz gere 
kiyor dedik. Usta hemen patrona çıkıp anlat
tı ve geldi. .Bize "patron bu parayı ödemiyor" 
dedi. Bunun üzerine makinacılar ilk andadört 
makinayı kapattı, fakat beşinci makinadaki ar 
kadaş ilk anda teredütlüydü, ancak durumu 
kendisine izah ettiğimizde o da işi bıraktı. 
Patron durumu duyar duymaz geldi ve bize "ça 
hışırsanız çalışınız, çalışmazsanız ustaya 
söyleyiniz yerinize başka adam alsınlar" de
yip hızlı hızlı çekip gitti.

Çünkü patron varolan bölümler içinde ya_- 
nız makinacılarm işi bıraktığını gördü. Ve 
örgütsüzlüğümüzü hemen anladı ve bize karşı 
daha da serbest konuşmaya başladı. Çünkü ör
gütlü bir şekilde direnmedik.

Biz bu durumu en kısa zamanda değerienüi- 
r'orek hatalarımızı tespit ettik ve bu konuda 
çalışmalarımıza devam ettik. Bu sorunumuzudi 
ğer kısımda çalışan arkadaşlara anlattık. Bu 
konuda haklı olduğumuzu onlarda kavradılar , 
bizleri destekliyeceklerini söylediler.Tekrar 
ustabaşma sorunlarımızı anlattık, aksi tak
tirde işi bırakacağımızı söyledik. Usta he - 
men patrona haber verdi, patron bir önceki 
tavrını göstermeye çalıştı, fakat bütün böEiı 
lerin işi bıraktığını görünce, usta ile bir
likte psikalojik baskı yapmaya başladılar. 
“Çalışmazsanız askeriyeye haber veririz, si
ze bir ton dayak attırırız" şeklinde tehdit
ler savurmaya başladılar. Bizler hiç aldırış 
etmeden direnişe devam ettik.

Ü Birinci gün mesai paralarımız ve tonga 
primleri ayrı, ayrı ödendi. İkinci gün tek - 
rar ödenmedi ve bu paranın fazla olduğunu ge 
rekçe gösterdi. Kesinlikle çıkışları yapaca
ğını, bunun yanında iş sürelerinin de az kal 
masını gözönüne alarak patronun dediği temel 
de tekrar işe başladık. Çünkü iş yeri sendi
kasız, patron istediğini atar, istediğini ke 
ser, düzenin yasaları bu konuda patronlaraH 
rer silahtır. İstediği şekilde işçilere kar
şı kullanır.

Şuda bir gerçektir ki, bu direnişimizde 
çok tecrübeler edindik.

ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN YENİLGİYE GİDECEĞİNİ, ÖRGÜT 
LÜ MÜCADELENİN BAŞARI KAZANACAĞINI ÇOK İ= 
Yİ KAVRADIK

İKK Okuyucusu bir işçi.....

OTOSAN İŞÇİLERİNDEN TÜRKİYE NİN ÇİLEKEŞ İŞÇİ
SINIFINA VE EMEKÇİ HALKINA İHTİLALCİ SELAMLAR

12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün es 
tirdiği azgın, ideolojik ve siyasi saldırı - 
lardan şüphesizki biz Otosan işçileri de na
sibimizi ahmışsızdır. özellikle işçi sınıfı
nın yarım aşırı aşkın bir süre içerisinde ni 
ce mücadeleler vererek, nice kanlar dökerek7 
ve bu uğurda nice şehitler vererek, kazanmış 
olduğu ekonomik, demokratik hakların bir kıs 
minin cunta tarafından rafa kaldırılması,bir 
kısmının da faşist gerici yasalar çıkararak 
tasfiye etmişlerdir. Şüphesiz Türkiye işçisi 
nıfı hareketinin, bir parçası olan Otosan iş 
çileri bu hakların kazanılmasında şanlı dire

İSTP JUl
niş ve mücadeleleri vardır. Bunlardan 15“ 16 
Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin anıları he - 
nüz belleğimizdedir. Biz Otosan işçileri ken 
dimize şu noktada güvenimiz tamdır. Cuntanın 
rafa kaldırdığı ve bir çırpıda façî t yasa - 
darla tasfiye ettiği haklarımızı direnerek , 
parça, parça geri alacağız. Patronlar boşuna 
heveslenmesinler, işçileri susturduklarını 
sanmasınlar.

Şimdi gelelim 12 Eylül cuntasının biz Oto 
san işçilerine getirdiklerine;
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12 Eylül öncesi Otosan’da işçilerin doğal 
önderi olup, açığa çıkan veya sendikal müca
deleden dolayı deşivre olmuş işçi arkadaşla
rımız işten atıldı. Bu işçi arkadaşlarımızın 
bir kısmı neden işten atıldıklarını sorunca, 
"konsey böyle istiyor" veya sert çıkıştın mı 
"bak fazla ileri gidiyorsun, sıkı yönetime 
haber veririz" şeklinde tehditler savuruyor
lardı .

Bazı işçi arkadaşlarımızı da işveren teh
dit ve şantajlar sonucu istifa ettirmişler - 
dir. Bu işçi arkadaşlarımız aldıkları tazmi
natla bir iş yaparım düşüncesiyle fazla tep
ki göstermemişlerdir. Ama bakıyoruzki aldık
ları tazminat tükenmiş daha kötü duruma düş
müşlerdir. Bu düzende /tüzminatla bir gecekon 
du dahi yapamıyoruz, kaldıki daha büyük bir 
iş hiç yapılabilir mi?

Genç bir işçi arkadaşımız patron uşağı fa 
şistler tarafından dövülerek komaya sokulmuş 
cunta uşakları da mukaafat olarak işçi arka
daşımızı işkenceye almış, 23 gün işkenceden 
sonra, iş veren tazminatsız arkadaşımızın i- 
şine son vermiştir.

Bütün bu baskı ve gerici ve faşist uygula 
malar açıktan cereyan ederken, iş veren fab
rikanın yayın organı olan ARAMIZDA’nın vası
tasıyla büyük bir pişkinlikle çalışma barı - 
şmdan, işçi, iş veren ilişkilerinden dem vır 

maktadır. Birinci kâğıdı kullanılan bu gaze- 
tç, çıplak kadın portreleri yayınlamak, içi
mizde daha evvel sözümona işçi sıfatını taşı 
yan KEMAL ERO&LU’nu satın alarak, onun ağzın 
dan işveren kendisini şirin göstermeye çalıg 
maktadır. Onun kalemi ile faşist Kemalizm! o 
verek, yapılan uygulamaların üstünü kapatmak 
için çaba sarfetmektedirler.

Ama çabaları boşuna. Otosan’m bilinçli çt 
lekeş işçisi bu oyunlara gelmeyerek bunları" 
boşa çıkartmasını bilecektir.

Biz bu gerçekleri kendi fabrikamızda yaşa 
dik. Cuntanın bütün yalan, iftira ve demogo- 
jilerine rağmen kendilerinin pratikleri ken
dilerini ele vermektedir. Yukarıda belirtti
ğimiz gibi, iş verene bir şey söyledinmi "sı 
kıyönetime haber verilmeli veya konsey böyle 
istiyor" söylemleri. Cunta ve patronların iş 
çi sınıfımıza ve emekçi halkımıza karşı na - 
sil birlik kurduklarının açık bir kanıtıdır. 
- CUNTANIN İŞÇİ SINIFINA YÖNELİK SALDIRILARI

NI BOŞA ÇIKARTALIM!
--BÎRLEŞELIM. ÖRGÜTSÜZLÜĞÜ VE DAĞINIKLIĞI 
ALTEDELÎMÎ '

- KAHROLSUN FAŞİST CUNTAî
OTOSAN'dan bir grup ÎKK Okuyuculara

★ ★

ÎKK OKUYUCUSU BİR KDNFEKSİYUN İŞÇİSİNDEN
Ben Ankara’da bir konfeksiyon atölyesinde 

çalışıyorum. Atölyemizde yaklaşık 30*un üs - 
tünde işçi var. Çalışma saatlerimiz çok ağır 
Sabah saat 8.30’dan akşam saat 19’a kadar ça 
lışıyoruz. Sigortasız ve asgari ücretin çok, 
çok altında bir maaş ile. îş arasında arka - 
daşlarla konuşursak veya biraz yavaşlarsak kL 
zıyorlar, işten atıyorlar. Başımızda patro - 
nun adamları var. Onlar yalnızca bizi izle - 
yip patrona bildiriyorlar.

îş için yeterli malzeme yok| örneğin, he
pimizin oturabileceği sandalye yok, olanlar
da kırıktır, ayakta iş yapıyoruz. Eğer çalı
şırken bir iplik sarkarsa hiç durmadan konu
şuyorlar. Sandalye meselesini bir kaçkez söy 
ledik, kulak ardı ediyorlar. Ayrıca mesaiye 
kalmayı zoruhlu kılıyor ve ay başında mesai 
verliyorlar, birkaç gün sonra sorduğumuzda ân 
kâr ediyorlar. "işler sıkı olduğu için, piyâ 
şada rekabet olduğundan daha önce ve değişik 
mal gelmesi gerektiğini" söylüyorlar. O za - 
man da bizleri hiç tatil yaptırmadan devamlı 
çalıştırıyorlar. Bir kısım arkadaşlarda saba 
ha kadar hiç durmaksızın çalışıyorlar. Çalı
şırken göz ve el organlarımıza iş düşüyor, bâr 
çoğumuzun gözleri bozuk, bir iki yıl çalışın 
ca da kaburgalarımız çıkıyor, ellerimiz,ayaE 
larımız nasırlaşıyor, çöküyoruz, sonunda da” 
istediği an işten çıkarıyorlar.

Düzende onlardan yana olduğu için, hiç kim 
se bir şeye kalkışmıyor, önceden işyeri sLgor 
tasız işçi çalıştırıyor diye şikayet edilmiş 
fakat sonuç alınmamış, patron şikayet edeni 

işten atmış. Ayrıca içimizde de bir bin Lira 
için de olsa ihbarcılar var, bir güvence a - 
ramaya kalkışırsan ihbar ediliyorsun, sonuç
ta da işten itiyorlar.

Patron binlerce işsizler ordusu olduğunu 
biliyor ve bunu çok iyi kullanıyor. Patronla 
rın adamlarından biri bir kısım arkadaşı,di
ğeri de bir kısmı alarak kendi adamları oldu 
ğunu söyleyip, benim adamlarım daha iyi çalı 
şır, diğeri benimkiler daha iyi çalışır diye 
rek birbirleriyle rekabet ettirip, bir gün - 
lük işi bir kaç saatte çıkartırıyorlar."Şu i 
şi yaparsan sana öğle yemeği ısmarlarım" de
yince, bir iki işçinin çalışması sonucu, iş
çileri bölmenin bir yolunu daha uygulamış o 
luyorlardır.

Askeri cunta da bizim için daha kötü oldu 
Toplu sözleşmeler, grev, sendika, 8 saatlik 
çalışma hepsi kaldırıldı. Kazanılmış olan di 
ğer haklar da kırpıldı.

Bu düzen değişmedikçe, bunun için mücade
le etmek, sonuna kadar birlik olmak, diren - 
mek, yanlışlardan hatalardan ders çıkarmak 
gerekir.

- KURTULUŞUMUZ HALK SAVAŞI ÎLE KURULACAK O - 
LAN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ İLEDİR!

Ankara’dan IKK okuyucusu biı 
işçi bacı
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İSÇİLER, EMEKÇİ HALKIMIZ !
İstanbul

12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün 
partimizin İstanbul işçi sınıfı ve emekçi hal 
kımız içindeki örgütlü gücünü bildiği için 7 
bu bölgede, parti teşkilatımıza ayrıca saldı 
riya geçti. Ve bir parti militanımızı hayin- 
ce işkencede katletti, birçoğunu sakat bırak 
tı. Partimizin buradaki dağınık durumundan 
yararlanarak partimize üst üste darbeler vur 
muştur. Ama cuntanın bu ağır darbelerine rağ 
men partimizin bu bölgedeki mücadelesi durdu 
rulamamıştır. Çünkü her darbeden yeni, yeni 
dersler çıkartarak saflarımıza bir çok dev - 
rimci katılmakta bütün varlığıyla sınıf müca 
delesinin denizine atılma arzusu gün be gün 
yükselmektedir• Onun içindir ki, cuntanın Ey 
lül ayı içinde partimizin Marmara bölgesinin 
çökertildiğini açıkladığı günlerde, bu demo- 
gojiyi yal anlar cas ma, 12 Eylül darbesinin 
gerçek halk düşmanı yüzünü halkımıza yazılı, 
sözlü ajitasyon ve propagandayla teşhir et - 
miştir. Yoksul emekçi halkımızın ve işçile - 
rin bulunduğu semtlerde geniş bir şekilde bil 
diri dağıtıldı, pullama yapıldı.

Bunun yanında cuntayı teşhir eden bir bom 
balı pankart Kartal merkezine asıldı. Pankar 
tın indirilmesinde faşist polislerin yaralan 
dığı halkımız tarafından söylenmektedir, an
cak gerçek durumu bilmiyoruz.

Bizi iyi dinleyin, amerikancı sadık uşak - 
lar; halkımıza zam, zulüm, işkence ve bütün 
yaptıklarınızla halkımızın kinine, kin kattı 
ğınızı pekala sizde bilmektesiniz. Partimiz” 
sizin bu zulüm ve barbarlığınıza karşı müca
delede nice kanlar dökmüştür, nice şehitler 
vermiştir. Daha dün partimiz TKP/ML önderle
rinden SÜLEYMAN ClHAN yoldaşımızı alçakça iş 
kencede katlettiniz. Onu öldürmekle büyük hır 
yenilgiye uğradınız, partimizse daha aa güç
lenerek bu zulüm ve kan kokan devletinizi ba 
şınıza yıkacaktır.

CUNTANIN BÜTÜN İĞRENÇ VE ALÇAKÇA SALDIRI
LARINA RAĞMEN, BU MÜCADELE DURMAYACAKTIR
12 MARTLAR MÜCADELEMİZİ DURDURAMADI, 12- 
EYLÜLLERDE DURDURAMAYACAKTIR!
KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

İZMİT PARTİ TEŞKİLATIMIZ TARAFINDAN 
GÖNDERİLEN HABERLER !

işçiler, çeşitli milliyetlerden emekçimi 
kımız, ”

12 Eylül askeri faşist darbesinin işçi sı 
nıfı ve emekçi halkımızın başına kara bir bû 
lut gibi çökerek zam, zulüm, işkence, katli
amdan ibaret olup, cezaevlerini nazi kampla
rına döndürerek siyasi tutukluluların,yani o 
ğullarımızın, kızlarımızın, kardeşlerimizin” 
en doğal hakkı olan savunma hakkının rafa lal 
darılmasını, mahkemelerin formalitelerden ö- 
teye gitmememsini protesto etmek amacıyla,pa? 
timiz TKP/ML militanları 10-15 Eylül tarihle 
ri arasında şu iylemleri gerçekleştirmişler
dir: 12 Eylül askeri faşisist darbesinin bir 
yıllık icraatını belgelerle halkımıza yazılı 
sözlü teşhir edilmiştir. Cunta lanetlenerek, 
halkımıza, bu devletin mutlaka yıkılacağını 
belirterek şu pratik eylemler yapılmıştır :

Gebze karakolu azılı işkencecilerin bulun 
duğu, özellikle yoksul ve gecekondu halkının 
yediden yetmişe işkence gördüğü bir karakol
dur. Bu karakoldaki polislerin cezalandırıl

ması partimize iletilmiştir. Partimiz bütün 
işkenceci halk düşmanlarından mutlaka hesap 
sorulacağına dair halkımıza söz vermiştir .

12 Eylül gecesi DERİNCE karakolunun bomba 
lanması: Bu karakol özellikle 12 Eylül darbe 
si ile beraber tabanımızın bulunduğu gecekon 
du semtlerine azgın bir terör havasına giriş 
miştir. Halkımızı yıldırmak, devrimcilerden 
koparmak, cuntanın estirdiği genel terör ha
vası, ideolojik kaos ortamı yaratıldığı için 
bu eylem gerçekleştirilmiştir.

Aynı gün İzmit’in Tütünçiftlik semtinde 
cuntayı teşhir eden bombalı pankart asılmış
tır. Pankartı indirmek için Adapazarı *ndan 
uzman getirmelerine rağmen, pankartın indi - 
rilmesinde faşist polisin kolunun koptuğu ha 
kim sınıflar tarafından doğrulanmıştır.

İDAMLARIN VE İŞKENCELERİN HESABI SORULA - 
ÇAKTIR!
KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

ANKARA'DAN TİFO SALGINI ÜZERİNE !

Bu günlerde Ankara’da salgın hastalıklar 
boy atmış durumda. Ankara’da diyoruz, ama An 
kara’nın her yanında değil. Daha doğrusu Çan 
kay’a, Kavaklıdere, Gaziosman Paşa vb. burjû 
va semtleri değil, gecekondu bölgelerinde. 
mekçilerin yaşadığı bölgelerde.

Derdi ile, acısı ile birlikte geziyor sal 
gmlar. Ve faşist devletin sağlık bakanı ö - 
nemsenecek bir şey olmadığını belirtiyor, o- 
nun şakşakçısı burjuvabasını da özellikle BBC 

ve Almanya’nın Sesi başta olmak üzere birçok 
yabancı yayınların gerçek yayınlarını gerçek 
dışı imiş gibi göstermeye gayret ediyor.

Evet o yayınlar gerçek, hatta eksik.....
Çünkü tifodan ölenlerin sayısı 5 değil,yü 

zü (100) aşkın. Tifolu sayısı 600 (altıyüz 7 
değil, sadece hastanelerde yatanlar 2000’i 
(iki bini) aşkın. Bütün hastaneler tıka basa 
dolmuş durumda.
©

www.ikk-online.net



Halk sağlığında dem vuranlar, gerçek ha - 
herleri dahi gizliyorlar. Halkı uyarmak şöy
le dursun, gerçek haberleri yalanlıyorlar •

Salgın tifoyla da bitmedi. Şimdi ise sa - 
rılık ve tifüs salgını baş gösterdi.Daha şim 
diden sarılıktan ölenlerin sayısı 10 *u aşkın 
durumda•

Havaların soğuk olmasıyla önünün alınması 
oldukça zor salgınların. Çünkü soğukta mik - 
roplar daha uzun yaşama ve yayılma olanağıbu 
lurlar. Bunların yanısıra halkın içtiği su - 
yun temiz olmayışı, yaşadığı çevrenin temiz 
olmayışı, hatta bazı yerlerde açık kanalizas 
yonların oluşu salgınlara ortam yaratıyor.

Salgın ortaya çıkınca ne yaptı devletinsa 
yın (!) yetkilileri? Salgını halka duyurma - 
dan önce (burjuva çocuklarının) burjuvaların 
okuduğu kolejleri aşılamakla işe başladılar, 
kendilerini aşılamayı yaygınlaştırdılar. Sal 
gm halkı kırıp geçirmeye başlayınca da aşı" 
a]<yhine propagandaya başladılar. Aşı kampan
yasını kestiler. Tabi bunun tıbbi' (!) kılıfı 
da hazırdı. Tifolu kişiler yapılacak tifo a- 
şısı onun durumunu daha da kötüleştirir diye 
kampanyayı kestiler. Hatta yalan doğru karı
şımı TV programı tertiplediler. Doğru, bir ki 

şi tifoluysa onu karantinaya alıp uzun süre
li tedaviye başlamak gerekir. Ancak yayılma 
ihtimalinin kuvvetli olduğu yerlerdeki kişi
lere ön-tedbir olarak aşının yapılması salgı 
nın önüne geçilmesini bir ölçüde kolaylaştı
rır.

Yapmadıkları şeylere bahane uydurmakta^dog 
ruları tersyüz etmede üstlerine yoktur bu sah 
tekârların. Yaşadığımız olaylar onların biz” 
halka ne denli kıymet verdiklerini gösteri - 
yor. Onları ilgilendiren bizim sağlığımız de 
ğil, onlara ne kadar kazandırdığımızdır, da
ha emilmemişliğimizdir, terimizle yoğurduğu
muz eme ğimi z dir•

Şunun iyi bilmeliyizki, halkın iktidarıku 
rulmadıkça halkın derdine bir çare bulmak hâ 
yaldır. Bu devran böyle gittikçe nice salgın 
lar bizi kırıp geçer. Analar kuzularını yitı 
rir üçer, beşer.

FAŞİSTLERİN HALKIN CANINA VERDİKLERİ DE - 
ĞERl ÎYÎ GÖRELİM.
BlLELlMKl ANCAK BİZ KENDİMİZE ÇARE OLURUZ
KAHROLSUN İNSANLIK VE HALK DÜŞMANI ASKERİ 
FAŞİST CUNTAJ

Ankara’dan bir grup IKK okuyucusu

GENÇLİKTEN HABERLER
Kardeşler,
Gün geçmiyorki, kazanılan en küçük bir de 

mokratik hak gaspedilmesin. Gün geçmiyorki Ç 
her türlü özgürlüğün kırıntısının dahi üzeri 
ne gidilmesin.

Gericiliğin kara batağı pis kokusu ile da 
ha bir iğrençleşiyor. Daha bir dayanılmaz hâ 
le geliyor.

El atılmadık bir yer kalmasın istiyorlar 
bu halk düşmanı insanlık ve ilim düşmanı fa
şist paşa sürüleri.

Ne demekti ÜNİVERSİTE ÖZGÜRLÜĞÜ (ÖZERKLİ
Ğİ) Özgürlüğün suç olduğu bir ülkede ne de - 
mekti işçilerin, köylülerin, emekçilerin ço
cuklarının üniversitelerde RAHAT RAHAT (!)o- 
kuması?

Evet kardeşler,
6 Kasım 1981 tarihinde uygulamaya konulan 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) ile askeri faşist 
cuntanın çehresi gözler önüne serildi. Buden 
li tepkilere neden olan YÖK’ün getirilmesin
deki gerçekler nelerdi, bu iki yüzlü hainle
rin?

Efendim, özerk üniversiteler ANARŞİ’nin 
gelişmesinde büyük rol oynamışlarmış.Onun i- 
çin asistanlık kaldırılıp öğrenciliğin bir sb 
ne uzatılması gerekiyormuş. Bundan öte üni - 
versitelerin İDARİ ÖZERKLİĞİ*nin kaldırılıp, 
biri Genel Kurmay Başkanlığınca atanmak üze
re, bir MİLLİ MÜTEVELLİ’nin işlevini görecek 
üniversiteler haricinden seçilecek rektörler 
(!)in yönetimi daha doğru imiş.

öğretim süresince devletin girdiği mali 
külfetin öğretimin paralı olmasıyla hafifle
tilmesi. . .öğrenciye »ya İşte çalişacaksin ya 
DA OKUYACAKSIN" şartının getirilmesi... Kı - 

saçası halk çocuklarına "BlZE OKUMAK HARAM ” 
dedirtilmesi. işte YÖK’ün getirdikleri.

Neden YÖK?
Çünkü en küçük bir ışık dahi beylerin göz 

lerini körleştiriyor. Çünkü düşünen didinen" 
-ama güzele ermek için didinen- insanlar bag 
larına BELA (!) olacaklardı onlara. Çünkü öz 
gürlüğün kırıntısının varlığı dahi Evren’le- 
rin varlığıyla bağdaşmıyor.

Sıra, sıra dipçikliyi üniversitelerin et
rafına dizen faşizm, üniversitelerin anarşi
ye zemin hazırladığından bahsediyor. Üyeleri 
kötürüm bırakan, katledilen üniversitelerin, 
öğretim üyelerinin anarşistler(!)e hoşgörülü 
oldukları söyleniyor. Bombalarlar kan gölü 
haline dönüştürülen üniversitelerin bombayı 
atan zihniyetçe anarşi yuvası olduğu belirti 
liyor.

Kimdi, panzerleri, koriyerleri, küme, kü
me it sürülerini ünersitelere yığan?

Kimdi, İstanbul’da üniversite kapısında , 
Ankara’da ODTÜ*nin bahçesinde bombalarla öğ
rencilere saldıran, nice canı alan, nicesini 
sakat bırakan?

Kimdi, bu aydınlık kafaları kurşunlayan ? 
Kimdi, bilime engel olan?
Farklı kişiler değil, devlet yine aynıdey 

let. Tek farkı Çankaya’ya apoletlilerin yer
leşmiş olması. Bu omuzları kalabalık caniler 
tabiatlarında varolan iki yüzlülükleriyle ten 
di yaptıklarını, neden olduklarını, nedengps 
tererek faşist uygulamalarına gerekçe düzmek 
tedirler. Ama onlar düşmanlarının çoğaldığı
nı farkedememektedirler.

Halkımızın halk demokrasisi ve bağımsız - 
lık mücadelesinin hedefleri arasında yer a - 
lan, halk için eğitim, yani demokratik düze-9
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nî n vazgeçilmez kurallarından biri olacaktır 
Bu amaçla demokrasi ve bağımsızlık mücadele
mize, en geniş kitle katılımını sağlamak için 
askeri faşist cuntanın uygulamalarına karşı 
muhalefeti ayıklayıp bu yolda seferber ede - 
lim.

YÖK'E HAYIR
YAŞASIN ÖZERK ÜNİVERSİTE MÜCADELEMİZ 
ASKERİ FAŞİST CUNTANIN YÜZÜNÜ HALKIMIZA 
TEŞHÎR EDELİM.

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİĞİ ADINA BlR 
GRUP IKK OKUYUCULARI..............

IKK'DAN TUM EMEKÇİ KADIN OKUYUCULARA !
Gazetemiz tüm emekçilerin mücadelesiniySO 

runlarını ve nasıl harekt etmeleri gerektiği 
ni dile getirdiği gibi siz, emekçi kadınla - 
rın da mücadelelerini, örgütlenmelerini, an
layışlarını ortaya koyarak birbirlerine ilet 
meleri ve gelişmelerini sağlamak için Emekçi 
Kadınlar Köşesini açarak faaliyete geçmiştir

Bu köşemizde işçi kadınlardan, köylü ka - 
dmlardan, memur kadınlardan tutun diğer tüm 
emekçi kadınların sorunlarını dile getirecek 
böylece emekçi kadınların fikir alış verişin 
de bulunmalarını sağlayacaktır. Köşemiz bun£ 
la da yetinmeyecek, emekçi kadınların sınıf 
mücadelesine daha aktif olarak katılmalarını 
sağlayacak olan ideolojik siyasi seviyeleri
nin de yükselmesini sağlayacaktır.

Marksist-leninistlerin kadınların örgüt - 
lenme anlayışını da zaman zaman ortaya koya
rak, bu konuda emekçi kadın okuyucuların bil 
gilenmesini sağlayacaktır.

Emekçi kadınların Türkiye devrimine aktif 
olarak katılmalarının, yollarının yollarımda 
ortaya çıkararak bu soruna gücü ' ölçüsünde 
yardımcı olarak, kadın yoldaşların sınıf mü
cadelesine daha aktif olarak katılmasını sağ 
layacaktır.

Kadınların kurtuluş sorununu ve kadınlar 
üzerinde uygulanan faşist, feodal baskıyla sı 
nıfsal baskının nedenlerini ve özünü anlatma 
ya çalışacaktır. Emekçi kadınların Türkiye 
devriminde yeri ve mücadelesi dile getirile
cektir.

Bundan dolayı tüm emekçi kadın okuyucula
rımızı (işçi, köylü, memur, genç,ev hanımı , 
yaşlı analra da dahil) ÎKK’na yazı yazmaya 
çağırıyoruz. Kendi sorunlarını fiili olarak 
savunarak mücadeleye katılmalarını candan is 
tiyoruz. Tüm emekçi kadınların ÎKK’na yazıja 
zarak destekleyeceklerine candan inanıyoruz?

Siz emekçi kadınlar şunu iyi bilmelisiniz 
ki; faşist feodal kültürü yıkmanın yolu an - 
cak ve ancak sınıf mücadelesine aktif olarak 
katılmakla sağlanır. Kendi sorunlarına dört 
elle sarılıp sınıf mücadelesiyle birleştire
rek başarılar sağlıyabilirsiniz.

Ancak o zaman komprador-patron ağa devle
tinin feodal faşist saltanatı yerle bir edi- 
lebilinir, devrim başarılar sağlayabilir.

Emekçi Kadınlar Katılmadan Devrim Olmaz , 
Devrim Olmadan Emekçi Kadınlar Kurtulmaz.

Bu ÎKK’nun emekçi 
arı olacaktır.

kadınlar, köşesinin şi- 
ÎŞŞÎ-KÖYLÜ KURTULUŞU

BACIM
Bir mal oluverirsin onbeşinde
Yüklü bir başlık
Şu kadar ağırlık deyüp
Esir pazarı örneği, 
Haraç, mezat satılırsın 
İşçi bacım oldun mu bir meta 
Biçilen bir fiat
Verilen bu değer
Hemen düğünden sonra biter

-Ve başlar bacım, 
"Saçı uzun aklı kısa" sözleri, 
"Eksik etek” oluverirsin, 
Köydeysen tarla 
Kentteysen patron bekler

Ucuz katı-Liı emeğini, 
Ne utanç verici.

-Ve ne yazıkki,
Bugün böyle ve sürecek 
Taa ki, bu emperyalist 
Bu köhne, bu gerici, bu yoz kültürü 
Paldır küldür yıkacak olan 
Demokratik halk devrimine dek

Sende sık yumruğunu kavgamıza
Sende vur patron-ağa düzenine 
Biliyorsun değil mi bacım, 
KADINLAR KATILMADAN
DEVRİMLER OLMAZ....

DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ!
Emekçi halkımız, yoldaşlar, kardeşler....
24 Kasım 1979’da Ankara’da yiğit gerilla 

komutanı MEHMET ZEKÎ ŞERÎT yoldaşımızın ikin 
ci ölüm yıldönümünde, hazırlanan bir pankarl 
için imal edilen bombanın bir dalgınlık sony 
cu patlaması üzerine halk demokrasisi ve ba
ğımsızlık mücadelemizin sıra neferlerinden , 
partimiz sempatizanı ŞENOL ÖZYURT ve parti
mizin şerefli üyesi yılmaz partizan MUSTAFA 
SARITAŞ yoldaşlar yaralandılar. Patlama sonu 

cu çevreden yetişen çiğerleri on para etmez 
iki gece bekçisi tarafından yaralı durumda 
kurşunlanarak şehit edildiler. Yapılan otop
siyle MUSTAFA SARITAŞ*m yakın mesafeden do
kuz kurşun kalbine sıkıldığı, ŞENOL ÖZYURT’- 
un ise sırtından kurşunlandığı saptandı. Yol 
daşlarımızın ölümüne neden zavallı bekçi kö
pekleri TÎKKO gerillalarının intikam kurşun
larından kurtulmak için, patron-ağa devleti
nin himayesine alındılar. Yerleri ve kimlik-
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leri saptanan bu korku ve endişe içinde bir-* 
gün daha fazla yaşayabilme telaşına kapıldı
lar. Gerillalarımız tarafından evleri bası - 

t lan bu küçük cellatlar basıldı anında evde bu 
lunmamaları yüzünden şimdilik kurtuldular.Br 
yağlı kemik uğruna didinen bu aşağılık uşak
lara başka devrimcilerin kanını döktürmek i- 
çin patron-ağa devleti birini polisliğe ter
fi ettirdi.

Kardeşler, Yoldaşlar,
Bu cinayette alçakça katledilen MUSTAFA 

SARITAŞ yoldaşımız tüm devrimcilerin ve par
timiz militanlarının mücadele yaşamı ve ölü
müyle örnek alınması gereken biriydi.

MUSTAFA SARITAŞ yoldaşımız Varto depremi 
sonrası Batı‘ya göç eden yoksul bir Kürt ai
le sindendir. 0 daha küçük yaşta babasının ö- 
lüymüyle kendisini hayat kavgası içerisinde 
bulmuş, işçi sınıfının militan ruhu, azim ve 
sabrıyla beslenmiş ve daha sonra da partimiz 
saflarında profesyonel bir devrimci olarak iş 
çi sınıfının ve tüm emekçi halkın kurtuluşu 
için mücadeleye koyulmuştur.

Ve o bu uğurda İstanbul’da, İzmit’te, An
kara’da, Eskişehir’de emekçi kitlelerin için 
de , onlarla omu omuza işgallerde, grevlerde 
direnişlerde, kavgalarda yer almış, işçiler
le birlikte örse çekiç sallamış, köylülerle 
orakta, tırpanda, harmanda ter akıtmıştı.

0 sembolik bir bolşevikti. Alçak gönüllü
lüğü, zorluklar karşısındaki usanmaz tavrı , 
azmi, sabır ve fedekârlığıyla örnek bir komü 
nistti.

0 kitlelere güven verme, ohlarla kaynaşma 
da ve onları seferber etmede, disiplini, in— 
siyatifi ve yol göstericiliği ile kitlelerin 
saygınlığını kazanmada örnek bir davranış i- 
çerisindeydi. Çalışmalarında kendiliğindene! 
lik yoktu. Ne yaptığını, ne yapması gerekti^ 
ğini bilen biriydi. Planlı, uzun ve kısa va
deli çalışma perspektif ve anlayışlarla yara 
tıcı adımlar atardı. Hantallığa, adamsende- 
ciliğe, liberalizme ve sekterizme karşı du - 
yarlılığı ve çevresinde bu hastalıklara kar
şı mücadelesiyle bilinirdi. 0, bürokratizmin 
bir numaralı düşmanıydı.

0 Marksizm-Leninizm’i felsefi, sosyal ve 
ekonomi politik alanında doğru tarzda kavra
mış, günlük çalışmalarına, genel ve güncelde 
ğerlendirmelerine diyalektiği indirgemede,di 
yalektik materyalist yorumlarla meselelere 
tahlilci ve tek yanlılığın siyasi örgütsel za 
rarlarınm bilinciyle hareket ediyordu.

0 partive devrimin sırlarını gözbebeği gi 
bi koruyordu. Illegaliteye bu sorumluluk bi
linciyle önem verir, mütevazi bir görünümüy
le çevresinde hayranlık uyandırırdı.

0 eleştiri ve özeleştiriyi halka, partiye 
ve devrime bağlılığın şaşmaz bir silahı ola
rak görüyordu. Eleştiride yapıcı ve kavratı- 
cıydı. özeleştiride samimi ve doğruların ta
raftarıydı. 0 birinci konferans sonrası bir 
bölgede ortaya çokan YHF hizibi içinde yer al 
makla birlikte, kısa zamanda doğruları görüp 
özeleştirisini vermiştir. Parti disiplinini 
kabul ederken, diğer hizipçi kariyeristler , 
hizipçiliği mücadele kaçkınlığını kılıfı ya 
parak sınıf mücadelesine yan çizdiler.

0 insiyatif sahibi, korkusuz, soğukkanlı- 
yorulmak bilmez, derya gibi sınıf kini taşı
yan bir askerdi. 0 bir parti üyesi olarak pil 

lama, yazılama, bildiri dağıtma gibi eylem - 
lerden sakınmıyordu. Onu hergece bir eylemde 
görmek mümkündü. Gecesini gündüzüne katarak, 
halkımızın kurtuluşu uğruna mücadeleye koyu
lan bu usanmak bilmeyen, inatçı, kararlı, çe 
lik iradeli? savaşçı, yoğunlaşan askeri, ör
gütsel ve siyasi çalışmaların yarattığı yor
gunluk ve uykusuzluk sonucu yiğit halk savag 
çısını ZEKİ ŞERlT’in anısına düzenlenen bir 
eylem için hazırladığı bombanın dalgınlık so 
nucu patlamasıyla can yoldaşı ŞENOL ÖZYURT- 
la birlikte yaralanıp, gözlerini kan bürümüş 
faşist uşakların kurşunlarına hedef oldular.

Yoldaşlar, kardeşler,
MUSTAFA SARITAŞ’imizdan öğrenecek pek çok 

şeyimiz vardır.
0 yoldaşlara bağımlılığını ve partiye o - 

lan inancını hayatıyla ve ölümüyle bayraklag 
tirdi. 0 önder KAYPAKKAYA’nm, ZEKİ ŞERlT’le 
rin, CEMİL OKA’ların, İSMAİL HANOĞLU'ların " 
çelik iradeli savaşçı ruhunu ülkü edinmişti. 
0 yoldaşları ağıtlarla ananlardan değildi,ö- 
len yoldaşların mücadele ve direniş destanla 
rını hizipçi ve parti düşmanı emellerine sö
mürü kaynağı yapan bezirganların yeminli düş 
maniydi. 0 dilinde şu diziler vardı:

Biz biliriz yoldaş bu iş çetin bir iştir, 
Biz biliriz yoldaş bu ne hayal ne düştür, 
Biz biliriz yoldaş seni anmak savaştır.

MUSTAFA SARITAŞ ve can yoldaşı ŞENOL ÖZ - 
YURT yoldaşlar için ölümlerinden hemen sonra 
MAMAK cezaevinde yazılmış bir şiir:

SIRA NEFERLERİNE
MUSTAFA’m
Can yoldaşım
Gök gözlü şahinim, ustam 
Ölümsüz PARTİZAN MUSTAFA 
Sen ŞENOL
Sen halk demokrasisi kavgamızın 
Şerefle taçlanmış kahramanı 
Bilinmez sıra neferi

Nasıl da sevmişiz sizi
Bendini yıkmış coşkun tutkular gibi 
Yüreğimizde kızıl bir sevda misali 
Çin’de, Kamboçya’da, Vietnam’da 
Balkanlar*da bir çetenin inadı 
Boralı günde korali bir merminin ateşi gibi

Bugün iki can düştüyse eğer 
Aydınlık geleceğin kızıl şafağında 
Gökyüzünden kayan ‘'SARITAŞ "lar gibi 
iki can düştüyse bugün 
"Çok değildir"
Çünkü onlar kavgalarla gelen ölümlere ku

cak açmışlardı
Gönül vermişlerdi hayatın onuru ölümlere.
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CELLAT
Onun onrusuz bir beyni
Sevdasız bir kaygı vardır
Acının çığlığını duymaz celladın nankör yüreği
Onun yoksul kanı ve canına
Bir köpek saldırganlığı
Sömürenin canı ve malina
Bir köpek sadakati vardır
Celladı tanımlamak çok zordur nazlı biriciğim 
Güneşi ve aydınlığı katledendir o
Tarihin kirli mengenesi
Despotizmin zalim kırbacı
Zulmün döl yatağında şekillenmiş
Sermayenin piçidir o
Yani utanç ve aşağılık olan her şeyin mubahı 
Şekilsiz bir timsaldir o
Nazlı küçüğüm

Celladı tanımak kolaydır
İşkencedir o
Canımıza damıtılan acı, boynumuza sıkılan urgan
Elimizde, tenimizde onulmaz yaralar açan
Karanlığın kirli elidir o
Canım küçüğüm
Demek istiyorumki
0,
Mülklü adaletin sonsuz zavallılığıdır
Sorulur elbet hesabı, sorulur can küçüğüm
Mazlum işçi ve köylülerin
Çilekeş gençlerin ahi kalmaz yerde
Gün gelir zalimlerin ahi yıkılır
Halkların divanı kurulur
Sorulur hesabı elbet
Kurtaramaz yakasını
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NOT: ÎKK sayı 36’dan "Kültür ve Sanat" 
bölümünden 2 sayfa çeşitli neden
lerden dolayı elimize geçmemiştir. 
Temin eder etmez gelecek sayılarla 
birlikte ek olarak yayınlamaya ça 
lışacag.LZ.
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