
 

QAMIŞLO'DA KIZILDERE ANMASI 

 

Biz; Parti-Cephe hareketi MLSPB olarak, Önderimiz Mahir Çayan'ın stratejik çizgisinin ve 

devrimci rotasının politikleşmiş askeri savaş olduğunu bilerek ve onun stratejik sentezine sadık 

kalarak yönelimimizi belirledik. Bu anlamda Mahir Çayan''ın küllüyatı bir bütündür. ideolojik 

netlik, politik tutarlılık ve askeri cesarettir. 

Kızıldere’de “Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” Önderimiz; Mahir Çayan’ın son 

sözleriydi. Tarih 30 Mart 1972 yılını gösterdiğinde, Kızıldere’de bir savaşın manifestosu böyle 

yazılıyordu. Emperyalizminin boyunduruğu altında bir ülkede, kölece yaşamaktansa silah elde 

vuruşarak direnmenin tek kurtuluş yolu olduğunu haykırarak 9 yoldaşıyla ölümsüzleştiler. 

ON’LAR… 

MAHİR ÇAYAN 

CİHAN ALPTEKİN 

ÖMER AYNA 

SİNAN KAZIM ÖZÜDOĞRU 

NİHAT YILMAZ 

SAFFET ALP 

AHMET ATASOY 

HÜDAİ ARIKAN 

SABAHATTİN KURT 

ERTAN SARUHAN'DI 



Onları onlar yapan yaldızlı sözler değildi, gençlik macerası değildi, onların mücadelesi onların 

yolu kesintisiz devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm şiarıyla çıktılar yola. Bu 

yolda teslimiyet değil irade, inanç ve cüret vardı, 

Türkiye devrimci hareketi aradığını kaybettiği yerde bulacaktır. 

71 silahlı devrimci çıkışını başlatan önderlerimiz. Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve Deniz 

Ğezmiş kendilerinden öncekilerin. 50’li yıllık pasifist, reformist ve statükocu tasallutundan, 

devrimci kopuşu gerillacı bir çizgide gerçekleştirdiler.  

71 devrimci kopuşunu gerçekleştirenler. içinde çıktıkları bataklığın izlerini bir süre üzerlerinde 

taşıdılar. Ve savaşın içersinde savaşa savaşa aştılar. Bunu gerçekleştirirken, bütün hepsinin 

başvurduğu devrimci strateji. şehirde ve kırda, gerilla savaşı ile devrimi gerçekleştirmekti. 

Politik, Askeri ve pratik yönelimlerinin rotası buydu. 

Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve Deniz Gezmiş’ in tek gündemleri devrim ve sosyalizm idi. 

Bu hedefe varmanın yolu’da, Silahlı Propaganda- şiddet temelinde, Ğerilla savaşı olarak 

belirlenmşti.  

Bizim açımızdan 71 devrimci kopuşunun muhtevası Mahir Çayan’ın Elrom eylem’i, Deniz 

Gezmiş’in Filistin kimliği, İbrahim Kaypakkaya’nın dersim çıkışıdır, O açıdan Kızıldere; 

Bagımsız Türkiye, Özgür Kürdistan, Devrimci Ortadoğu çagrısıdır. Bu temelde Kızıldere son 

değil başlangıçtır. Savaş Sürüyor... 

 

YAŞASIN HALKLARIMIZIN KURTULUŞ SAVAŞI 

YAŞASIN DEVRİMCİ ORTADOĞU ÇEMBERİ 

 30 - MART - 2017 

THKP-C/MLSPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOBANE'DE KIZILDERE ANMASI 

Bugün burada Türkiye halklarının ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi kurucusu önderimiz 

Mahir Çayan'ı ve kızıldere şehitlerini anmak için biraradayız. hepiniz hoşgeldiniz Mart, Mayıs 

Ve haziran Ayları, Türkiye ve Kürdistan Devriminin tarihsel mayalanışının ve devrimci 

şekillenişinin yaşandıgı aylardır 30 Mart önderimiz Mahir Çayan ve kızıldere, 21 Mart Amed 

zindanın da Mazlum Dogan, 6 mayıs Deniz Gezmiş'lerin idamı, 18 Mayıs İbrahim Kaypakkaya, 

Haki Karer ve Dörtler, 6 Haziranda Tamer Arda, Atilla Ermutlu ve daha niceleri.  

Bu aylar; Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin hamurunun iç içe yogruldugu ve 

mayalandıgı aylardır. Biz Parti-Cephe hareketi olarak, onların özlemlerini zafere kadar 

taçıyacagımızı birkez daha tekrarlıyoruz. 

Emperyalizmin beslemesi Daiş çeteleri kobaneye saldırdıgında, emperyalizmin işbirlikçisi faşist 

T.C oligarşisi ve onun kukla başbakanı "bugün yarın düştü düşecek" demişti, fakat 

Denizleşerek dalga dalga kobane'ye akan, ''kurtuluşa kadar savaşta'' bir an tereddüt 

etmeyerek, Kürt halkı ile birlikte kobane'de bir irade savaşına girişen ve düştü düşecek diyen 

faşist T.C başbakanına unutamayacağı tarihsel bir tokat atarak zaferi kazanan, halklarımızın 

kahraman kadın ve erkek savaşçılarının anılarını Emperyalizme, Sömürgeciliğe ve Faşizme 

karşı direnen,savaşan Kürt, Türk, Arap ve Fars, bütün Ortadoğu halklarının kurtuluşu 

gerçekleşene kadar taşıyacağımızı önderimiz Mahir Çayan ve devrim şehitleri sahsında bir kez 

daha yineleyerek devrim yolunda düşenleri, dövüşenleri selamlıyoruz. 

Hani sıkça tekrarlanan bir söz vardır, tarih tekerrürden ibarettir, evet tarih tekrardan ibaretse 

artık halklar lehine işlemektedir. O açıdan; Tarihsel anlamlarla yüklü olan Rojava devrimi, 

aslında 1990'ların başında yeni dünya düzenini ilan ederek, ''devrimler çağının kapandığını'' 

işçilerin, emekçilerin ve mazlum halkların artık devrim gerçekleştiremeyeceğinin 

propagandasını yapan ve ''elveda proleterya'' nutukları atan emperyalizme, kapitalizme ve 

onun çanak yalayıcısı post-modern kalemşörlerine karşı, halklar nazarında bir cevaptır. 

İşte bu nedenle biz, bu gaflete kapılarak erken öten, hokkabazlık, madrabazlık yapanlara 

tarihsel bir gaflete kapıldınız ve yanıldınız diyoruz. Ve Kobane direnişinin açığa çıkardığı 

halklarımızın iradesine dayanarak tekrarlıyoruz.  

''Merhaba devrimler çağı ve proleterya..'' merhaba ezilenler ve artık zafer elde edenler. 

Kobane'nin kurtuluşu gerçekleştiğinde, Parti-Cephe hareketi olarak ANF'ye şöyle bir röportaj 

vermiştik. ''Dün Bekaa, Bugün Rojava..'' O tarihe atıfta bulunmamız tesadüf değildir. çünkü biz, 

71 silahlı kopuşunu gerçekleştiren Mahir'in; Deniz'in ve İbrahim'in ruhunu kuşananlarız.  

Şimdi 71 tarihsel çıkışını gerçekleştiren Mahir çayan'ın kısaca yaşamını ve mücadelesini 

anlatarak devam etmek istiyorum. 

Samsun doğumlu olan Mahir Çayan, ortaokul ve lise dönemlerini Haydarpaşa Lisesi'nde, 

İstanbul'da geçirdi. 1963'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ertesi yıl Ankara 



Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenimine devam etti. Bu dönemde TİP ve FKF'ye (Fikir 

Kulüpleri Federasyonu) bağlı olan SBF (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Fikir Kulübü'ne girdi. 1965'te 

bu klübün başkanlığını da üstlendi.1967'de kısa süreliğine Fransa'ya gitti. Buradaki sosyalist 

hareketlerin genel seyri ve içinde bulundukları tartışmaları izledi. 1968'deki 6. Filo eylemlerine 

İzmir'de katıldı ve gözaltına alındı. 

Bu dönemde Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde başlayan Mihri Belli'nin savunduğu Milli 

Demokratik Devrim tartışmaları içinde TİP adına Karadeniz Ereğli'de çalışmalar yürüttü. Bu 

geziden sonra ideolojik olarak Milli Demokratik Devrim saflarında yer aldı. TİP ile olan temel 

ayrılığı devrim sorunu olarak tarifler. Fransa'da bulunduğu süreçte Latin Amerika'daki gerilla 

örgütlerinin silahlı mücadelelerinden etkilenir.  

TİP'i bu süreçte revizyonistlikle suçlar, Türkiye'deki devrimin ancak silahlı bir mücadeleyle ve 

kendi özgül koşullarının tespit edilmesiyle olabileceğini savunur. Bu görüşlerini Türk solu ve 

Aydınlık sosyalist dergide yazar. Bu dönemde yazdığı önemli yazıları "Revizyonizmin Keskin 

Kokusu 1", "Revizyonizmin Keskin Kokusu 2" ve "Aren Oportünizminin Niteliği" dir. 

1969 yılında Ankara'da yapılan ve Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun adını DEV-GENÇ (Devrimci 

Gençlik Federasyonu) olarak değiştirdiği toplantıda Türkiye devrimci hareketinin seyrini 

değiştirir. 1971 yılında yapılan TİP kongresine katılmamıştır, fakat TİP ve kendi çalışma 

çevresinden öğrenci ve işçilerle birlikte bir toplantı örgütler. Mihri Belli ile olan görüş ayrılıgını 

ASD'ye açık mektup yazısıyla üç başlıkla açıklar. (Örgüt anlayışı, Çalışma tarzı ve Devrim 

anlayışı) böylece Mihri Belli'nin Milli demokratik devrim tezinden ve Aydınlık sosyalist 

dergisinden kopar ve halk devrimi için Gerilla savaşının şart oldugunu savunur. 

Bu ayrışmanın temel noktası, aslında MDD tezinin, TİP reformizminin başka bir versiyonu 

olduğu görüşüdür. O dönemde Türkiye'ye özgü yol tezini Kesintisiz Devrim II-III broşürlerinde 

dile getirir. Türkiye'nin sahip olduğu yapıyı oligarşi diktatörlük olarak tanımlar.Türkiye sömürge 

tipi faşist bir devlettir ve yeni-sömürgecilik ilişkilerine paralel refah seviyesinin artması ile birlikte 

oligarşi ile halk arasında bir denge vardır, der ve bu dengeyi suni denge olarak tanımlar. Suni 

dengeyi bozmanın ancak silahlı propaganda ile olacağını savunur. 

Bu süreçte THKP-C'nin kuruluş çalışmalarını sürdürür. Örgütün kurucu isimleri arasında Ulaş 

Bardakçı ve Hüseyin Cevahir'de yer alır. 1970 aralık ayında işçi sınıfının savaş örgütü resmen 

kurulur. Örgütün, Stratejik hedefi Anti-Emperyalist Anti-oligarşik halk devrimidir. Devrim 

stratejisi, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi olarak belirlenir. PASS'nin ilk etabı öncü savaşı 

temelinde Şehir gerillasıdır. Savaşa kır gerillası ile başlamamalarının nedenini o günün objektif 

ve subjektif nedenleri ile açıklar. eylemlerin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde Mahir 

Çayan bizzat bulunur. 

Çalışmalarını sürdürmek için Şubat 1971'de İstanbul'a geçen Mahir Çayan burada da silahlı 

eylemlere devam eder. 19 Mayıs 1971' de İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırılır. bu 

eylemle, 1970 Aralık ayında kurulan fakat kamuoyuna açıklanmayan THKP, THKC'nin 1 nolu 

bülteni ile kamuoyuna duyurulur, hemde cezaevlerindeki devrimci tutsakların serbest 

bırakılması istenir, fakat, bu istekler kabul edilmeyince Efraim Elrom öldürülür. 



Eylem sonrası Nihat Erim başkanlıgındaki 12 mart cuntacıları istanbulda sıkıyönetim ilan 

ederler ve balyoz operasyonu adını verdikleri bir operasyon başlatırlar. Mahir Çayan, Hüseyin 

Cevahir, İstanbul Maltepe’de bir evde kuşatılır. Evde bulunan 14 yaşındaki bir kızı rehin alırlar. 

Çayan ve Cevahir’i ikna edebilmek için anne ve babaları ile aile büyükleri olay yerine getirilir. 1 

Haziran’da düşman tarafından eve yapılan operasyonda çıkan çatışmada Hüseyin Cevahir 

şehit düşer, Mahir Çayan yaralı olarak yakalanır. Rehine kız zarar görmez. Mahir Çayan 

tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne konulur. Dava sürerken 29 Kasım 1971'de THKP-

C'den Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna, 

tünel kazarak ceza evinden firar ederler.  

Mahir Çayan maltepe cezaevinde iken Partinin kurucuları arasında yer alan M. Ramazan 

Aktolga ve Yusuf Küpeli THKP-C'yi sağcı ve reformist bir çizgiye çekerek tasfiye etmek isterler, 

fakat, Mahir Çayan genel komiteyi toplayarak bu iki tasfiyeciyi partiden ihraç ederler. Kesintisiz 

devrim II-III broşürü maltepe firarından sonra kaleme alınır. İstanbul'da kalma olanakları 

daralan Mahir Çayan, Ankara'ya geçer. 19 Şubat'ta Ulaş Bardakçı Arnavutköy'de kaldığı evde 

kuşatılır ve çatışmada şehit düşer. Mahir Çayan ve arkadaşları bir yandan sürekli yer 

değiştirerek yakalanmamaya çalışırken, öte yandan idam cezası verilmiş olan Deniz Gezmiş, 

Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı kurtarmak için eylem olanakları araştırırlar. Ankara'daki 

ilişkilerde yakalanmalar sonucunda giderek daralır. Önce bazı kadrolar karadeniz'e gönderilir. 

Koray Doğan'ın polis tarafından şehit edilmesi ve diğer yakalanmalar sonrasında Mahir Çayan, 

Cihan Alptekin, Ömer Ayna ve Ertuğrul Kürkçü Karadeniz'e geçerler. 

KIZILDERE... 

Mahir Çayan ve yoldaşları 26 Mart 1972'de Ünye'de NATO'ya ait radar istasyonunda çalışan iki 

İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırır ve karşılığında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu lideri 

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın serbest bırakılmasını isterler. 28 Mart'ta 

rehinelerle birlikte Niksar'ın Kızıldere Köyü muhtarının evinde kalan yoldaşlarının yanına 

giderler. 

30 Mart günü muhtarın evinde askerler tarafından ablukaya alınırlar. Askerlerin megafonla 

yaptıgı teslim olun çağrılarına Mahir Çayan Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik diyerek 

sloganlarla karşılık verir ve 9 yoldaşı ile birlikte şehit düşerler. 

KAHROLSUN EMPERYALİZM 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ 

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM 

21 - NİSAN - 2017 

THKP-C/MLSPB 

 

 



THKC - KIR GERİLLA BİRLİKLERİ ÜYESİ KOÇER ERMUTLU İLE YAPILAN ROPÖRTAJ 

 CHE GUAVARA’NIN Tarihsel ve Güncel açıdan anlamı ve önemi nedir? 

K. E - Arjantinli doktor, marksist politikacı ve Enternasyonalist gerillaların lideri Ernesto Che 

Guavara denince aklımıza  hep o resim gelir, Bir masanın üzerinde, uzun sakallarıyla, 

düşmanıyla hâlâ alay eder gibi gülümseyen o adam ve etrafında, marifetlerini sergilemek 

isterken kazdıkları kuyuya düşen katiller sürüsü. Ernesto Che Guevara, yattığı yerde o kadar 

heybetli, o kadar rahattır ki çevresindekiler de bir o kadar küçük ve siliktirler ki.  

Bir fotoğraf, devrime ancak bu kadar hizmet edebilir! CIA uşaklarının basına dağıttığı o 

fotoğrafın üzerinden tam 50 yıl geçti. O günden bu güne hiçbir çarpıtma ve kara propaganda 

girişimleri hiçbir şeyi değiştirmedi. Elli yıl sonra, hâlâ dünyadaki milyonlarca insan ondan derin 

bir sevgi ve saygıyla söz ediyor;  milyonlarca insan onu  emekçilerin, yoksulların, ezilen halklar 

ordusunun başkomutanı olarak görüyor. Kilometrelerce uzaklıktaki bir gösteride resimleri bir 

bayrak gibi dalgalanıyor. Tam anlamıyla evrensel bir olgu haline geldi.  

21.yy da şafağın ışığıyla aydınlanırken mesele: emparyalizm dünyadan silinmesi ve halkların 

zulümden kurtulması için, kuşku ve kararsızlık nedir bilmeyen, bir devrim samimiyeti, iradesi, 

inancı olan CHE olabilmekte.CHE’nin klasik yöntemlerin dışında bir tarzı var ve tabiki de  

bugünlere kadar gelen bir etkisi de var .Havana’da şeker kamışı kesip ekonomi üzerine 

genelgeler hazırlayan adamla Bolivya ormanlarında gerilla örgütleyen adam aynı kişidir. Sıkıcı 

görevlerden bunalmış bir kişinin kendini sokağa atması değildir, onun dağlara doğru yönelmesi, 

sosyalizme bakışının doğrudan bir sonucudur.  

CHE, Prag’da yaptığı gözlemleri Fidel’e aktarırken vardığı sonuç tam böyledir. Ancak başka 

devrimler ve başka zaferler yoluyla bütün bu çürümüşlüğün savrulup atılabileceğini ve her yeni 

devrimin bir öncekini garantiye alacağını düşünmektedir. Bolivya üzerine bugüne kadar çok şey 

söylendi, bundan sonra da söylenecektir.  

Gerilla hareketi ve genel olarak sınıf mücadelesi hiçbir zaman düz bir hat izlemez. Kimi zaman 

kritik noktalar ortaya çıkabilir. Mesela: kırılmaya uğrayabilirsiniz, yada taktiksel bir hata veya 

gerillanın yanlış bir yoldan geçmesi gibi yani siz somut hata yapmasanız bile dışsal koşullar 

aleyhinize gelişebilir. Bütün bunlar yaptığımız işi mecara haline getirmez yani Che’nin Bolivya 

yollarına düşmesi kimilerinin sandığı  gibi  maceracılık değildir. Che olmak, Devrim denilen 

şeye, ezilen halkların o büyük gününe uçsuz bucaksız bir inançla bağlanmak ve bütün ömrünü 

bu iş için ortaya koymak ve devrimin sorumluluğunu üstlenmektir!  

Özetlersek: Ernesto Che Guevara, bir devrimci profilini kendi kişiliğinde yaratıcı bir biçimde  

üretmiş , salt yerelliğe ve belli bir zamanın ihtiyaçlarına değil, evrenselliğe denk düşen bir 

devrimcilik tipini inşa etmiştir. Devrimci iradeyi kendi kimliğiyle bütünleştirmesinden,  birçok 

alanda yarattığı özgünlük, onu günümüze dek güçlü bir kişilik olarak taşımış ve geleceğe de 

taşıyacaktır. Bu anlamda onun bugüne dek gelen ışığının yalnızca bir kahramanlık öyküsüne 

dayandığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. Ve hiç sakınmaksızın diyebiliriz ki Che, önümüzdeki 

sürecin oluşacak olan, oluşmakta olan  yeni kuşakların mücadelesinde daha da zenginleşerek 

yeniden üretilerek yeni devrimci kadro ve devrimci önder tipinin somut bir örneği olacaktır.  



Son olarak diyebiliriz ki, 21.yy da Che olmak, bütün bunları kavramakla birlikte geride bıraktığı 

muazzam tarihsel  zenginliği yeniden ele alarak ileriye taşımaktır. 

100. yılına girerken EKİM DEVRİMİNİN Tarihsel ve Günümüz açısından anlamı ve önemi 

nedir? 

K. Ç - Şüphesiz ki Ekim Devriminin baş mimarı Bolşevik partidir. Bolşevik parti tarihsel 

deneyimlerin ışığında oluşmuştur. Ekim Devrimi, tartışmasız biçimde bütün insanlık tarihinin 

dönüm noktasıdır. Bu devrim ezilenlerin gerçekten iktidar oldukları ve en önemlisi bu iktidarı 

kalıcı hale getirdikleri bir toplumsal harekettir. Ekim Devrimi, sömürüyü ve sınıfları yok etmek 

üzere gerçekleştirilen bir devrim olmuştur. Sömürünün ve sınıfların yok edilebilmesi; çıkarları, 

sömürünün ve sınıfların ortadan kalkmasından yana olan işçi sınıfı aracılığıyla 

gerçekleştirilebilirdi.Devrimci ustaların kapitalizmden sosyalizme geçileceği önermelerinin 

Sovyet somutunda yaşam bulmasıdır. Devrimci ustalar tarafından teorik boyutta tespit edilen 

bu önermeler, yaşamın pratiğinde somutluk kazanarak gerçeklik halini almıştır.  

Koca bir 100 yıl, bu muazzam olayın doğrudan ya da dolaylı biçimde belirlediği gelişmeler. 

Ekim Devrimi’nin teorik ve pratik mirasından etkilenmemiş, ondan uzakta gerçekleşmiş bir tek 

toplumsal olgu yoktur. Sömürüyü ve sınıfları ortadan kaldırmayı hedefleyen devrimler, Ekim 

Devriminin deneyimlerini de çözümleyerek gelişmişlerdir.  Stalin’in şu sözleri çok iyi 

özetlemiştir; “Yalnız ‘ulusal çerçeve içinde’ bir devrim değildir. O her şeyden önce, uluslararası 

çapta, dünya çapında bir devrimdir. Çünkü dünya tarihinde eski kapitalist dünyadan, yeni 

sosyalist dünyaya doğru insanlık tarafından meydana getirilmiş köklü bir dönemeci 

kaydetmektedir. Proletarya devrimler çağı başlarken yaşanılan deneyimlerden de önemli 

derslerde çıkarmak gerekiyor. 1917’de çıkılan yol, 1990’larda nereye varmış olursa olsun, bu 

tarihsel olgunun değeri tartışılmaz biçimde ortadadır.  

Bugün, 2017 yılında, çok net olarak ve hiçbir tereddüt duymaksızın söyleyebiliriz: Durduğumuz 

yer, bir yüzyıl önce Lenin’in durduğu yerdir. Hiç şüphesiz Çağlar çağlara benzemez, görevler 

de görevlere benzemez. Bu benzetme mekanik bir biçimde ele alınmamalıdır. Fakat sürece 

tarihin içinden baktığımızda kesintisiz bir devamlılıktan söz etmemiz mümkündür.  

Çin,Vietnam,Küba vb..Yüzyılın siyasi tarihinin hiçbir noktasında boşluk yoktur. Leninist çizgi, 

her aşamada yenilenerek günümüze, devrimci sosyalizme dek uzanmıştır. Bu birikim, ileriye 

sıçramak için gerekenden çok fazlasını bizlere sunmaktadır .Emperyalizm koşullarında, tüm 

ülkelerde devrimin nesnel koşulunun mevcut olduğunu dikkate aldığımızda yaşanmış 

deneyimlerden ders çıkarmak yeni Ekimler için yaşamsal bir önem taşımaktadır.  

O halde bize düşen; Marksist felsefenin temeli olan ‘somut koşulların somut tahlili’ni yaparak ve 

yaşanan devrim deneyimlerini de inceleyip onlardan çıkarttığımız dersleri ekleyerek, 

emperyalizmin bir halkası olan ülkemizi yeni ekim’e götürecek öznenin oluşturulmasıdır. 21. 

yüzyılı bir daha burjuvaziye teslim etmemek üzere kazanmak, ancak böyle bir sağlam temel 

üzerinde yürüdüğümüz zaman mümkün olacaktır. 

RÖPORTAJ: Birleşik Devrim Dergisi / 10 - EKİM - 2017 

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ - KIR GERİLLA BİRLİKLERİ  



KADINA ŞİDDETE KARŞI YUMRUK OLALIM  

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ  – Kır Gerilla Birlikleri Komutanlığı, 25 Kasım 

vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Erkek egemen anlayışın hakim olduğu siyasetten sosyal 

yaşama ve patriarkal devletin faşist politikalarına karşı Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve 

dünyanın her yerinde direnen, özgürlük mücadelesi veren tüm kadınları selamlayan 

Komutanlık, özgürlükçü kadın direnişini ortaya koyan, bedenini siper edip bu mücadelede birer 

kutup yıldızı olan tüm kadınları bir kez daha saygıyla andı. 

Karşı Devrimciler Hizalandı  

“Tarih akışı hızlanıyor, çığlık büyüyor” diyen Komutanlık, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Faşist 

T.C Oligarşisi bütün güçlerini topyekun savaş – saldırı konseptine uygun olarak yeniden dizayn 

ediyor. Faşist AKP, MHP, CHP ve sosyal şovenist/kuva-i milliyeci güçleri, karşı devrimde 

saflaştırarak hizaya  sokuyor. Faşizm, baskı, şiddet ve terörünü her gecen gün artırıyor. 

Özgürlük, adelet ve demokrasi talebi, faşist devletin zor ve şiddetiyle karşılanıyor. İşsizlik, 

yoksulluk ve açlık her geçen gün artıyor. 

En Çok Kadınlar Hedef Alınıyor  

Emeğimizin, kimliğimizin yok sayıldığı, gündelik hayatımızın şiddet ve baskı araçlarıyla 

yönetilmeye çalışıldığı; kadın düşmanı söylem ve eylemlerle yaşam hakkımızın gasp edildiği; 

katledilirken bir yandan da mahallede, otobüste veya parklarda herhangi bir erkek ya da devlet 

güçlerince gerçekleştirilen her türlü fiziki ve cinsel şiddetin sistemli bir şekilde uygulandığı 

süreçten geçmekteyiz. 25 Kasım her ne kadar sembol olma niteliğini taşısa da tüm günleri 

kadına yönelik şiddete karşı direniş günü yapmak, kadın kurtuluş mücadelesinin gerekliliğidir. 

Mücadelenin genel stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra ileriye atılan her adım için de bu 

zorunludur. 

Kadının Kurtuluşu, Toplumun Kurtuluşudur  

İşte, sokakta, otobüste, parklarda, evde şiddete uğrayan, erkek egemenliği altında ezilen, ucuz 

işgücü deposu olan, savaşta en çok acı çeken kadınlardır. Hala kadınlar bir çok yasal ve 

geleneksel ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Eşitlik ve özgürlük, insanca yaşamanın temel 

koşuludur. Eşitlik ve özgürlük, toplumsal bir sorundur ve en çok kadınların elinde anlam 

kazanacak. Kadının kurtuluşu, toplumun kurtuluşu olacaktır. 

Kadın katliamlarına karşı yükseltilecek mücadele aynı zamanda sömürgeciliğe ve faşizme karşı 

bir mücadeledir. Yaşamın her alanında kadına yönelik saldırılara karşı mücadeleyi yükseltelim 

erkek-devlet faşizmini durduralım. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, 

kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi olmadan özgürlük mümkün değildir. 

Demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam, kavgadan geçer; birleşelim ve mücadele edelim! Kadın 

katliamlarına ve faşizmin saldırılarına karşı tek ses, tek yumruk, tek barikat olalım!” 

25 - KASIM - 2017 
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KUDÜS'ÜN GELECEGİNİ FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ BELİRLEYECEK 

Emperyalist Amerikan başkanı’nın Küdüs kararı. emperyalist güçler arası çelişki ve çatışmanın 

ve yeniden paylaşım savaşının bölgesel planda yürürlüğe sokuldugu ve Suriye’ye dönük 

Amerikan müdahalesinin startının verildiği, faşist Türk devleti’ninde, Amerika’nın çıkarları 

doğrultusunda iştahla ve Daiş’le birlikte, Suriye rejimini devirerek Akdeniz hattını İran’karşı, 

Siyonist İsrail’ ile birlikte Koruma, istek ve işgal arzusunun bir sonucudur. 

Böylece, faşist Türk devleti’nin başkanı Tayyip Erdoğan, asıl tehdit olarak gördügü Kürt 

ulusunun kaderini belirleme hakkını’da engelleyerek, bölgesel planda kaybettiği rolü ve insiyatifi 

tekrar elde edebileceği gafletine kapılmıştır. El-nusra ve Daiş çetelerinin sevk ve idaresini 

üstlenerek Rojava halkına saldırmıştır. fakat Kürt halkı iradesini ve direnişini gerçekleştirerek 

kendi geleceğini belirlemenin zaferini elde etmiştir. 

2011 yılında Suriye’yi işgal startını veren Amerikan emperyalizmi, böylece Akdeniz’de kontrol 

ve denetimi sağlayarak, hegemonyasını diger rakiplerine kabul ettirmenin ve diger yandan, 

Wilson prensiplerince halkların iradesini ve kendi kaderlerini belirleme hakkını kendi elinde 

tutmanın planı peşindeydi. Fakat, bu 5-ila 7 yıllık zaman aralığı içinde, emperyalist merkezlerde 

alınan kararlar ve yapılan planlar halkların iradesine çaparak baltalanmıştır.  

Bu 7 yıllık savaş süreci dahilinde, Ortadoğu halkları nazarında, sicili bozuk ve bir suç şebekesi 

olarak nefret edilen, Siyonist ve katil İsrail, pusuda bekleyerek harekete geçeceği anı 

kollamıştır. Amerikan emperyalizmi ve tetikçisi faşist T.C oligarşisinin, Akdeniz’de hegemonya 

planları halkların iradesi ile karşılanınca ve bozulunca beklediği an gelmiştir. 

Şimdi sıra Amerika’nın Ortadoğu maşası faşist İsrail’de, Amerika’nın Kudüs kararı, emperyalist 

güç ve hegemonya çatışmasının akdeniz’de düğümlendiği ve tıkandığı “bir zamanda 

imzalanmış olması” bir raslantı degildir. Bu kez, planlanan ve yapılan Filistin halkının 

nazarında, Arapların ve Ortadoğu halklarının, devrimci ve demokratik temelde ,ulusal ve 

devrimci kurtuluş kararlarını engelleyerek, işgal ve istilalarını sürdürmenin beyhude çırpınışları 

içindeler. halklarımız nazarında Kudüs kararının hiçbir hükmü yoktur. 

Filistin ve Araplar, Kürtler, Türkler, Farslar ve bütün Ortadoğu’nun emekçi halkları kendi 

kaderlerini ve geleceklerini belirleme hakkını ve kararını Ortadoğu direniş cephesini ve 

çemberini büyüterek belirleyecekler. 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİMCİ ÇEMBERİ 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 

11 - ARALIK - 2017 
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TEK TİP ELBİSE'Yİ PARÇALAYACAĞIZ  

Söz konusu uygulama 12 Eylül faşist cunta döneminde devrimciler tarafından püskürtüdü. “Tek 

Tip Elbise” tutsaklara yöneltilmiş olan en kapsamlı saldırı olarak politik tüketmeyi 

hedeflemektedir. Devrimci tutsakları hücrelere kapatarak, yer yer mutlak tecrit uygulayarak 

teslim almaya çalışan faşizm, Tek Tip Elbise uygulamasını yürürlüğe soktu”  Sonuçta, yapılmak 

istenen şey, devrimci tutsakların politik olarak haklılık ve ‘suçsuzluk’ konumunu yıpratarak, 

politik-adli tutuklu ayrımını fiilen ortadan kaldırarak genel bir ‘suçlu’ kategorisine ulaşmaktır. 

Bütün bunlar F Tipi ortamıyla birlikte düşünüldüğünde, tek bir saldırının parçaları gibi 

algılanmalıdır. Yani cezaevlerindeki bütün devrimcilerin bildiği gibi, düşman politikalarının 

adımları her zaman parça parça gelir. devrimci hareket, güçlü bir direniş ve mücadele 

geleneğine sahiptir. yüzlerce şehit pahasına yürütülmüş olan cezaevleri mücadelesini ezmek 

oligarşinin temsilcileri için o kadar kolay olmayacaktır. 

Sonuçta yasaların kağıt üzerinden gerçek hayata geçmesi, o gerçek hayattaki özne olan 

unsurların tutumuna bağlıdır. Devrimci irade, doğrudan kendisini yok etmeye karar kılmış olan 

faşist politikalara teslim olmayacak ve kendi varlığını en karanlık zindanlarda bile korumasını 

bilecektir. 

 

“Türkiye ve Kürdistan halklarına çağrımız…”   

cezaevlerindeki devrimci tutsakların direnişini, faşizmin istediği bir biçimde, yani salt 

cezaevinde olup biten bir şey olmaktan çıkarmak, saldırganların karşısına dikilmek ve bu tecridi 

kırmak için direnişi sokaklara taşımalıyız. 

İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve bütün ezilenler; faşizmin ‘tek tip elbise’ saldırısı sizin 

özgürlüğünüze de bir saldırıdır. Bunun için, dayanışma ve mücadele zorunludur. Ezilenlerin 

çıkarı ortaktır. Ortak düşmanlara karşı birleşelim, örgütlenelim, mücadele edelim!” 
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FAŞİST-IRKÇI CEPHE HRANT DİNK’İ, KATLETTİ 

 

Faşist-ırkçı cephe açısından elbette durum yeterince açıktı. Onlar açısından 1915’teki rakamın 

üzerine bir kişinin daha eklenmesi, bir Ermeninin daha öte dünyaya gönderilmesi üzüntü 

duyulacak bir şey değildi. Sonuçta cinayet, kökenleri Osmanlı’dan TC’ye uzanarak bugünlere 

gelen ve AKP öncülüğünde sürdürülen, faşist örgütlerin de içinde olduğu bir ekip tarafından 

işlenmişti.  

 

Bu cinayet sadece Hrant’ın öldürülmesinden ibaret değildir. Genel bir faşist saldırının güncel 

biçimidir. Çünkü bu topraklarda gerek resmi kontr-gerilla faaliyeti, gerekse de faşist çetelerin 

emperyalizm ve oligarşi tarafından beslenip kullanılması alışılmadık şeyler değildi. Neticede 

böylesi bir düzende Koçgiri’den Dersim’e uzanan Kürt ve Alevi katliamları birbirine eklendi.” 

 

“Bugün faşizm; zulüm ve sömürü düzenini sürdürmek için, bir yandan sömürüyü 

yoğunlaştırmakta, diğer yandan bu sömürüyü örtmek için, sahte gündemler dahil, çeşitli 

yöntemler kullanarak bilinçleri çarpıtmaktadır. 

 

Özgürlük ve demokrasinin yolu, bu kapsamlı saldırılara karşı kapsamlı mücadele etmekten 

geçiyor. Dayanışma ve mücadele zorunludur. Bütün ezilenler aynı safta omuz omuza mücadele 

edeceğiz, bu düzeni yıkacağız!” 

 

19 - OCAK - 2O18 
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EFRİN’E SALDIRI; SURİYE HALKLARININ DİRENİŞİ İLE KARŞILANACAK 

Günlerdir Efrin’e yönelik, faşist Türk devletinin olası işgal operasyonunun gerçekleşip 

gerçekleşmeyecegi tartışılıyor. işgal başlatıldıgı takdirde nelerle karşılaşılacağı, sonuçlarının 

neler doguracagı vb. Emperyalist güç odaklarının Türk devletinin işgal harekatına onay verip 

vermeyecegi, ya da hangi emperyalist gücün bu operasyonu onaylayacagı, Ya da bu işgal 

operasyonunun kime ne kazandıracagı. elbette bütün bu olasılıkları hem devrim hemde karşı-

devrim güçleri degerlendiriyor. 

 

Zira, biz devrim güçlerini ilgilendiren asıl konu, halklarımızın ne kazanacağı? çünkü asıl sorun 

35 km genişlikte, 55 km uzunlukta avuç içi kadar bir coğrafya parçası degil, aklı başında herkes 

şu soru ile ilgilenmeli ve cevap vermeli. bu genişlikte bir yüz ölçüme sahip bir kara parçası için 

dünyanın emperyalist güçleri başta olmak üzere, Kürt ulusuna düşmanlıgı tescilli olan, ırkçı ve 

faşist bir devletin cumhurbaşkanının , kendisi ile birlikte bütün bir ülkeyi, Türkiye’yi ateşe atmak 

isteyen şizofren çılgınlığımıdır. 

 

Varsayalım Nato kuklası Türk ordusu, Efrin’e yönelik bir saldırı savaşına girişti, Türkiye 

cephesinde devrimci, sosyalist ve demokratik bütün güçler, işçiler ve mekçi halkımız Bu 

savaşın Efrin’le sınırlı kalmayacagını, aslolarak Türkiye cephesinde ceryan edeceginin ciddiyeti 

ile davranmalılar. ve buna uygun her türlü örgütlü çabalarını hızlandırmalıdırlar ve derhal 

harekete geçmelidirler. 

 

Mesele bu kadarcık dar bir alanla sınırlı olsaydı derdik, Erdogan ın gözü dönmüş, bir kaşık 

suda fırtınalar koparıyor, pekde aldırış etmezdik ve Erdogan’ı kimse ciddiye almazdı 

zaten.çünkü Erdogan dünyanın gündemini bu kadar meşgul edecek çapta ve agırlıkta biri 

degil.Erdogan kendisi ile birlikte, Türkiye’yi foseptik çukuruna çevirmiş ve gırtlagına kadar 

batmış biri, Sorun Erdogan’ın, top koşturdugu dolapdere mevkinde yer alan, kasımpaşa 

sahasını kat kat aşan boyuttadır. 

 

Dünyayı yeniden paylaşmak ve parsellemek isteyen emperyalist Amerika Nato’cu Türk devleti 

ile Başta Efrin ve Suriye halkı olmak üzere Ortadogu halklarının iradesini ve direnişini 

hiçleştirerek kendi emperyalist çıkarkarı dogrultusunda ortadogu cografyasını yeniden 

paylaşmak, Akdeniz hattını ele geçirmek, Wilsoncu prensiplerce Ulusların ve halkların 

kaderlerini kendi elinde tutmak, kendine bağımlı yeni-sömürgeler elde etmek gibi sinsi bir 

planını devrreye sokmuş durumda. 

 



Bilindigi gibi; Amerikan emperyalizmi maşası Türk devleti eliyle ÖSO ,El Nusra ve Daiş 

çetelerini örgütleyerek Suriye ve Kobane’ye saldırmış, bu saldırı sonrası ırkçı Erdogan ” düştü 

düşecek” Emevi caminde cuma namazı kılacam nutukları çekmişti, fakat; tüccar’ın evde yaptıgı 

hesap çarşıda tutmamıştı, Suriye ve Kobane’nin yurtsever halkları çeteleri sevk ve idare eden 

Faşist Türk devletinin başbakanına ömrübillah unutamayacagı bir direnişle cevap vermiştir. 

Bugün ise Afrin’e yönelik bir saldırı sadece yurtsever Kürt ve Suriye halklarının direnişi ile sınırlı 

kalmamalı bütün ortadogu halklarının direnişi ile karşılanmalıdır. 

Artık Türkiye ortadogu bataklıgından daha beter bir durumda, tam bir foseptik çukuruna 

dönüşmüş vaziyette, en azından ortadogu bataklıgındaki halkların bir iredesi, gelecege dair 

umudu, örgütlü ve silahlı bir gücü var. 

Biz Türkiyeli devrimci ve yurtseverlere düşen görev, Nato’cu Türk ordusunun olası bir 

saldırısına karşı, Efrin ve Suriye halklarının cephesinde konumlanmak. Ülkemizde ise; Türkiye 

Halklarının kurtuluş cephesini örgütlü ve silahlı temelde biraraya getirmek, faşizme karşı olan 

bütün güçlerin direnişini etkili kılacak bir gücü inşa etmektir. Bunun dışında bir seçenek bugün 

için faşizme yedeklenmektir. 

 

YAŞASIN HALKLARIN DİRENİŞ VE DEVRİM CEPHESİ 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 

20 - OCAK - 2018 
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THKC | ZEKİ YUMURTACI “SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ 

Ben Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Savaşçısı İlker Akman 

Faşist Türk devlet’inin Afrin’i işgal etme girişimi, Türk devlet’inin intihar girişimidir. ocak ayının 

20 sinden bu yana Afrin’e, NATO’nun bütün teknolojisini kullanarak saldırmasına rağmen bir 

başarı elde edememiştir. Üç günde Afrin’i alacağız naraları atan faşizm korosu, halkların 

direnişi karşısında lal olmuştur ve diz çökmüştür. oligarşik dikta’nın,Türkiye’deki nisbi 

demokrasiyi ortadan kaldırması ,baskı ve zulmü arttırmasının nedenlerinden bir taneside Suriye 

ve Irak topraklarında oluşturduğu cihatçı çeteleri ile yenilmesi ve bu topraklarda fosilleşmesidir. 

Faşist Türk devleti ve şu anki diktatörü, Türklüğü bile tekeline almaya çalışması ve halkı 

dilsizleştirip, renksizleştirmeye çalışması faşizmin dozajını gözler önüne sermektedir. 

emperyalizmin sadık uşağı olan Türk devleti, Afrin’de yüzlerce sivil katlederken ve çetelerine 

talan emri verirken, akabinde işgal etme gerekçesi olarak kendini kurtarıcı kisvesi ile 

açıklaması, faşizmin riyakarlığının göstergesidir. 

Faşist Türk devleti, osman’lının işgalci politikalarını emperyalistlerin denetimi ile ,kuzey Suriye 

topraklarında çeteleri aracılığıyla uygulamaya çalışıyor. Fırat kalkanı adıyla çeteleri ile bayrak 

degiştiren NATO’nun ayakçısı Türk devleti, Afrin’de halkın direnişi ile büyük bir hezimete 

uğrayacaktır. 

Biz Zeki Yumurtacı silahlı propaganda birliği olarak, Afrin’de Kürt Ulusunun Kendi Kaderini 

Tayin Hakkını elinden almaya çalışan, faşist Türk devleti’ne karşı Zafere kadar savaşacağız ve 

bu topraklarda şehit düşen Ramazan Güleken yoldaşımızın cesaretini kuşandık. işgalci Türk 

devlet’ini mutlaka yeneceğiz, faşist Türk devleti son demlerini yaşamaktadır. 

Türkiye’de halka uyguladığı şiddet ve cebir Türkiye’deki İşçi ve emekçi halkımızla devrimci 

kurtuluş mücadelemizle bertaraf edilecektir. bu kof düzene karşı işçiler, emekçiler, kadınları ve 

öğrencileri sokaklara, barikatlara, savaşa ve zafere çağırıyoruz. 

Faşizmin Türkiye’de ve Afrin’deki son çırpınışları beyhudedir.faşist Türk devleti yıkılacaktır. 

Dünya’da sınırları ve sınıfları kaldırmak için,oligarşiye karşı, emperyalizme karşı ,faşizme karşı, 

siyonizme karşı, savaş savaş savaş, TEK YOL DEVRİM. 

 

28 - ŞUBAT - 2018 
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KADINI ÖZGÜRLÜĞÜ DEVRİMCİ DİRENİŞTE, DEVRİMCİ SAVAŞTA 

1857 yılının Mart ayında Amerika’da ezilen kadın emekçiler bir direniş başlattı, yüzlercesi 

işinden, onlarcası canından oldu ve böylece dişleriyle ,tırnaklarıyla ,direnişleriyle 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Gününü tarihin sayfalarına kazıdılar. Bugün bu direniş bayrağı Efrin’deki kadın 

savaşçıların ellerinde yükseliyor. 

Selam olsun ; Geleceğin en büyük ve zorlu savaşını gerçekleştirmek için bugünden yola çıkan 

direngen tüm kadınlara. 

Selam olsun ; özgür Efrin için savaşanlara, işgal altında Nato’cu Türk Ordusu ve çetelerine 

karşı direnen Efrin halkına ! 

 

İşçiler, Emekçiler, Yurtsever halkımız; 

Faşist Türk devleti, Bir yandan emperyalizm ile kol kola, orta doğu’da pay kapmak için yeni rol 

peşinde koşuyor, diğer yanda sömürü ve talanını derinleştiriyor ve işçilere, emekçilere, Kürt 

ulusuna, tüm ezilenlere baskı ve şiddet dayatılıyor. 

 

İşte, sokakta, evde , devletin kurumlarda ,hemen hemen her yerde şiddete uğrayan, erkek 

egemenliği altında ezilen, ucuz işgücü deposu olan, savaşta en çok acı çeken emekçi 

kadınlardır. Eşitlik ve özgürlük, insanca yaşamanın temel koşuludur. Eşitlik ve özgürlük 

toplumsal bir sorundur ve en çok emekçi kadınların elinde anlam kazanacak, kadının kurtuluşu 

toplumun kurtuluşu olacaktır.Kadınlar devrimin öznesi olurken kendi cephelerinin de kurucuları, 

savaşçıları ve komutanları olacaklar, özgürlüklerini kendilerini köle haline getiren özel 

mülkiyetçi sömürü sistemine karşı savaşta kazanacaklardır. 

 

Bizler TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ kır gerilla birlikleri olarak: 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar gününü, Efrin de devrimci direnişimiz ve savaşımızın yükseltilmesinde, zafere 

eriştirilmesinde 12 Eylül faşizmine karşı direnişin sembolü olan, İHD kurucu önderlerinden, tüm 

tutsak yoldaşlarla bütünleşmenin, zindan direnişinin dışarıdaki sesi olan Didar Şensoy’la, 

Devrimci birliğin ve birlikte direnişin gerçekleştirilmesinde yolumuzu aydınlatan ve 15 şubat 

komplosuna 17 şubatta cevap veren “Devrimci önderler yargılanamaz…” diyerek, bir şafak 

vakti Sakarya Zindanında bedenini ateşe veren, Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi 

arasındaki enternasyonal köprünün en anlamlı biçimi olan Serpil Polat’la, 

 



 

Devrimci yenilenmenin kızıl yıldızı Betül Altındal’la, 21.yy da yazacağımız yeni ve büyük 

devrimler dalgasında şehitlerimiz hep yanıbaşımızda olacaklar. Onlar, devrimci sosyalizmin 

yaratıcıları, savaşçıları, öncüleridirler. Bugün şehitlerimizin bu mirası üzerinde, onların açtığı 

yoldan geleceğe yürüyoruz. 

 

8 mart dünya emekçi kadınlar gününü kutlarken, Başta kadınlar olmak üzere, yurtsever Türkiye 

halkını Efrin’de işgale,Türkiye de faşizme karşı direnişe ve mücadeleyi büyütmek için alanlara 

çağırıyoruz. 

 

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ ! 

 

SERPİL ŞENSOY 

06 - MART - 2018 

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ - KIR GERİLLA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIZILDERE; EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI SAVAŞ ÇAĞRISIDIR 

Her 30 Mart’ta, Kızıldere’de şehit düşen Mahir Çayan ve On’lar hakkında açıklamalar, anmalar, 

yürüyüşler gerçekleşir. Kızıldere’de On’ların direnişinin cesurluğuna, kahramanlığına ve 

gençliğine dem vurulur. Elbette bunların hepsi doğrudur ve vurgulanmalıdır. Kızıldere’de 

devrimci dayanışmanın, siper yoldaşlığın ete kemiğe büründüğü, farklı örgütlerde olsalar da 

Deniz Gezmiş ve yoldaşları için Kızıldere yoluna çıkıldığı ve birbirleri uğruna canlarını verdikleri 

aktarılır. Elbette bunlarda doğru. 

 

Hepsi doğru, fakat bu ve benzeri yaldızlı laflarla öz bir kenara atılır ve kabukla ilgilenilir, halbuki 

bunların hiçbiri ne Mahir Çayan’ı ne Kızıldere’de düşenleri tanımlamak için yeterli değildir. Hele 

günümüzde bırakalım On’ların değerini yüceltmeyi, hafifleten ve azaltan bir içerik taşımakta.  

 

Üstelik bütün bu yazılıp çizilenler bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm adına hem tek tek 

devrimciler hem de örgütler tarafından yapılmakta ve bunu yapanlar 12 Eylül sonrası, savaş 

örgütü olma ve onun iradesini taşıma dışında her şey olan, oportünizm tanımlamasının dahi 

yetersiz kaldığı bir hokkabazlıkla ve yüzsüzlükle gerçekleştirilmekte. 

 

Bugün Anti emperyalistlik ve bağımsızlık mücadelesi kisvesi altında şovenist ve milliyetçi 

histeriden arınmamış sübjektif planda Efrin’e dönük saldırı esnasında kendi burjuvazisini ve 

faşist devletini destekleyecek denli omurgasız ve zavallı bir zemine düşmüş harcı alem 

solcularına Mahir Çayan zamanında en doğru tanımlamayı yapmıştır. “Emperyalistlerin soldaki 

uzantıları”  

 

Bugün On’ları anmanın, Anti-emperyalistliğin ve faşizme karşı devrimci duruşun kıstası Efrin’de 

işgale karşı takınılacak tutumdur. 

 

Eğer 30 Mart’ta Mahir Çayan’ı, Kızıldere’yi ve On’ları anmak istiyorsanız emperyalizme karşı 

bağımsızlık şiarını yükseltmek konusunda netseniz başta Efrin’de faşist ve işgalci Türk 

devletinin diktatörü Erdoğan’a karşı duruşu ve direnişi örgütlemeniz gerekir. Çünkü Efrin’de, 

Kürt halkı üzerinden emperyalist güçler ve bölgenin statükocu devletleri kendi çıkar-çatışma ve 

varlıklarını yeniden tahkim ediyorlar.  

 

O açıdan biz; Parti-Cephe hareketi MLSPB olarak Efrin’de, emperyalizmin işbirlikçisi ırkçı-faşist 

ittifakın diktatörü Erdoğan’a karşı savaşıyoruz. Bugün Kızıldere’yi anmanın ölçüsü budur. 



Diğer yandan asıl meselenin altı çizilmeli 71 silahlı ve devrimci kopuşunu gerçekleştiren Mahir, 

Deniz, İbo, her biri farklı kulvarlarda maratona başlamış olsalar da hepsinin ortak paydası 

devrim iddiası ve devrimi gerilla savaşı ile gerçekleştirme iradesidir.  

 

Elbette devrim diye bir derdi kalmamış, bütün siyasal çalışmasını faşizmin kendine tanıdığı 

toleransla sınırlamış, “sistem karşıtı fakat düzen içi konformist solcular artık tarafınız belli. Biz 

faşizme karşı direnenler ve siz diktatörün soldaki uzantıları olarak tarihe geçtiniz. 

 

Bugün işçi sınıfı ve emekçi halkımızın en küçük hak, özgürlük ve demokrasi talebi zorbaca 

bastırmakta bu bağlamda demokrasi mücadelesi devrime bağlanmadığı taktirde faşist devlet 

istedi anda polisi- ordusu, mahkemeleri ve hapishane aygıtları aracılığı ile lükstür deyip rafa 

kaldırmakta O açıdan biz; Parti-Cephe hareketi MLSPB olarak On’ların şiarının taşıyıcılarıyız. 

“Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor.  

 

YOLUMUZ DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR.! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!  

THKP-C/MLSPB 

29 - MART - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 MAYIS’TA TAKSİM’E - ÜCRETLİ KÖLELİK DÜZENİNİ YIKACAĞIZ 

Ülkemizin İçinden Geçtiği Günler Ekolojik Yıkım,İşsizlik,Yoksulluk Savaş,İşgal Ve Yozlaşmadır. 

Bütün Bunlara Karşı İşçinin Ve Emekçinin Bayramı 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanı Taksim’dir. 

emperyalizmin ülkemizdeki  Faşist-Irkçı İttifakı oligarşik dikta zulüm çarkını insafsızca 

döndürüyor ve  ücretli kölelik düzenini sürdürüyor. 

Oligarşik Dikta’nın Faşist-Irkçı partileri 1 Mayıs öncesi aldıkları erken seçim kararı ile  aslında 

BOP’nin Suriye üzerinde finalinin gerçekleşeceği  “Büyük Ortadoğu  Savaşına hazırlanıyorlar 

Çünkü Amerikan emperyalizmi Büyük Ortadoğu Projesini Savaşsız asla mümkün kılamaz. işçi 

ve emekçi halkımız kendilerinin olmayan gerici ve işgalci bir savaşa sürüklenmektedir. 

Seçim sonrası her kim kazanırsa kazansın ister AKP-MHP ister İYİ-CHP fark etmez, İşçi ve 

Emekçi halkımız, asla kendinin olmayan emperyalist güçlerin ve onların ülkemiz içindeki 

hainlerinin çıkar savaşı olan ve ilk adımı Afrin’le atılan ve seçim sonrası Suriye’ye yönelecek 

olan ve oradan’da Akdeniz Hattının tümünü Kan deryasına çevirecek olan emperyalist savaşa 

karşı, işçi ve emekçi halkımız, devrimci,demokratik güçler meşru, militan ve radikal temelde bu 

büyük oyunu bozacak, İşçi ve emekçi halkımızın lehine çevirecek temelde rotasını 

belirlemelidir. 

İşçi ve emekçi halkımız dikkatli ve uyanık davranmalıdır. Faşist-Irkçı Oligarşik İttifaka karşı 

İçlerindeki sendika patronlarına sınıf ve halk düşmanlarına fırsat vermemelidir. geleceği 

kuracak olan özgücüne ve iradesine güvenmelidir.Ücretli kölelik düzeni yıkılabilir. Bağımsız, 

Demokratik ve Sosyalist Bir Türkiye Kurulabilir. Bunun İçin Ne Faşist-ırkçı İttifaka Nede yeni 

Oluşturulan Milliyetçi-Kafatasçı Meral-Kılıçtaroglu’na muhtaç değiliz. kaybedeceğimiz hiçbir şey 

yok,  ihtiyacımız Olan Tek Şey Silkinip ayağa kalma iradesini ve cesaretini kuşanmaktır. 

 

1 MAYIS’TA TAKSİM’E 

ÜCRETLİ KÖLELİK DÜZENİNİ YIKACAĞIZ 

29 - NİSAN - 2018 

THKP-C/MLSPB 

 

 

 

 

 

 

 



GEZİ DİRENİŞİ SEÇİMLER VE TAVRIMIZ 

Bir şafak vakti gözlerimizi açtığımızda ve haber bültenlerine baktığımızda afalladık inanamadık, 

bu bir illizyon birileri 31 mayıs sabahı düğmeye basmıştı. İstanbul’un göbeginde Beyoğlu’nun 

orta yerinde Taksim’de 

Ah o zabıtalar yokmu zabıtalar, bütün ülkenin huzur ve güven içinde olduğu, anaların 

ağlamadıgı, çözüm ve müzakere sürecinin devam ettiği, her şeyin süt liman olduğu bir anda, 

Arap baharının yaşandığı, bölgede yaşayan halkların sokakları ve meydanları inlettiği, mevcut 

olanı ve gerici statükocu diktatörleri alaşağı ettiği bir anda yapılırmı be! 

Ah o zabıtalar yokmu zabıtalar, hiç beklenmedik bir anda düzen sahiplerini’de, düzeni 

değiştirme iddaası olanları’da şaşkınlığa uğratan, yönetenlerle yönetilenlerin barış içinde 

yaşadığı bir anda hatta o yığın denilen güçlerden umudu neredeyse tükenme noktasına varmış 

idda sahiplerinde şok etkisi yaratan yığınlar 

Ah o zabıtalar yokmu zabıtalar, fitili bir anda ateşlediler, oysa her şey dogal döngünün ritmi 

içinde ilerliyordu üç kök dikili ağaç için yapılırmı be, bütün bir ülkeyi haftalarca meşgul eden 

Erdogan’ı taa Fas a kadar zahmetli bir yolculuga mecbur bırakan, çözüm sürecini provake 

eden, dış güçlerin oyununa gelen, iç işbirlikçileri harekete geçiren ve onlar aracılıgı ile düzenin 

bekası için düzenin bekçisi Kılıçtaroğlu’nu, görev üstlenmek zorunda bırakan 

Aslında olay yukarda aktarıldıgı kadar dar değil, fakat biz isyanın nasıl başladıgı ve nasıl bir 

seyir izledigi ile değil, olayın sahnedeki aktörlerini çileden çıran şartlarla ilgilenmek ve yanıtlar 

vermek zorundayız. 

Kabaca Sıralayalım  

Ülkemiz 12 eylül faşist cunta sonrası ekonomiden, siyasete, askeri alandan, kültürel alana, 

kapsamlı bir restorasyon pragramının cunta aracılığı ile devreye sokulduğu ülkedir. Bu 

programın asli unsurları ekonomide neo-liberalizm, siyasette yeni- sağ, askeri alanda düşük 

yoğunluklu savaş, kültürel ve ideolojik alanda postmodernizm.Yani artık dünya 1990 öncesinin 

dünyası değildi. emperyalizm yeni dünya düzenini ilan etmişti ve bu yeni dünyanın işçi ve 

emekçi halklar açısından ne gibi sonuçlar doğuracagını bu yeni dünyayı ilan eden emperyalist 

aktörler dışında pek bilen yoktu  Aynı süreçte Büyük Ortadoğu Savaşının startı verilmişti ve bu 

savaşın tarafları ve aktörleri dışında neler olup bittiğine dair yaklaşık bir fikri olan yoktu. 

Ülkemiz işçi ve emekçi halkının öncü örgüt ve partileri açısndan durum devrimci idi, nede olsa 

devrimci durumu açıklayacak sağlam referanslarımız vardı Marks, Lenin, Mao, Gramsci, 

Althusser,Mahir, İbo vs. 

Fakat bir süre sonra işlerin ters gittiği görülmeye başlandı, tezat işte, ilk gören ise devrim 

iddaası ve iradesi kalmayanlar’dı, nede olsa akademik ve entellektüel camiayı yakından takip 

eden o atmosferi soluyanlardı. bu eğilim, düzen içi ve demokratik yollarla düzenin değişeceğine 

cunta zindanlarında ikna olmuştu ( ikna edilmişti) bu sol-liberal eğilim 1990 çöküş’le ve onun 

yarattığı travma ile, başlangıçta özellikle küçük burjuva çevrelerde ciddi bir alıcı kitlesine ulaştı 

ama nafile, düşük yoğunluklu demokrasi konseptinin etkisiz enstürman’ları olmaktan 

kurtulamadılar. 



Bir diğer eğilim ise, devrim iddaası ve iradesini sürdürenler, bu eğilim için durum devrimci idi. 

çünkü çöken real olandı, revizyonist olandı, tabi bu eğilim cunta günlerinde ikna 

edilemeyen’lerdi,bu eğilim statükocu ve dogmatikti, fakat devrim iddaasın’da ısrarlı idi. tabi bu 

eğilimde, diğer eğilime nazaran gecikmelide olsa bir şeylerin ters gittiğini fark etti. bu akım 

90’ların ikinci yarısından itibaren emeğin Avrupası’nı, emperyalist anayurtları biraz geç 

keşfettiler ama olsun son tahlilde vardıkları adres aynı, haklarını inkar etmemek lazım, cunta 

öncesi ve sonrası direniş çizgisinde olan şöhretli devrimciler, statükom sürsün, kurulu düzenim 

bozulmasın “uzak diyarlarda devrimcilik en çok onun hakkı” ki ve hala birçoğu örgütlerinin yetki 

kademelerinde tasallutlarını devam ettirenler. bu eğilimde yer alanlar bize öfkelenecekler ama, 

bu konudaki devrimci kararlılıkları dudak ısırtacak cinsten, ecel işte kapıyı çalıncaya kadar 

yapacak bir şey yok. 

Asıl meseleye geri dönelim 

Ah o zabıtalar yokmu zabıtalar, milyonlarca insanı bir sabah ansızın çileden çıkardılar. peki 

değişen ne, haziran günlerindeki koşullardan çokmu daha iyi ülkemizin içinden geçtiği günler 

yapılır’mı be, üç kök dikili ağaç içinmiydi bu feryat bu figan, şimdi dahamı iyi oldu ormanlar 

yakılırken, kentler yıkılırken, dağ taş bombalanırken, zindanlar dolup taşarken, sınırlar geçilip 

işgaller gerçekleşirken, Ortadoğu kan deryasına dönmüşken yapılır’mı be, Kasımpaşalı denilen 

Amerikan iti bunları hak edecek ne yaptı. o güzel günlerde bir tarafta çözüm süreci, bir tarafta 

emeğin Avrupası, bir tarafta yetmez ama EVET. Yapılırmı be, Kasımpaşalı halk düşmanı 

bunları hak edecek ne yaptı, ne yani üniverste diploması yoksa muhtar bile olamazmı? HAYIR, 

HAYIR olamaz. ya şimdi! TAMAM, bu sefer TAMAM, 

Haziran sıcağı yetmezmiş gibi, birde ortalığı yakıp yıkan, velveleye veren o vandallara, 

çapulculara, o güne kadar sövüp saydıgımız, umudu kestigimiz, bu halktan bir cacık olmaz 

dediğimiz Haziran’cılara, biz proletarya’nın ve emekçi halkın öncülerinin verecegi yanıt bu 

kadar basitmi?  EVET- HAYIR -TAMAM, işte milyonlarca insana vereceğimiz yanıt bu kadar. 

Peki bu milyonlarca insan Hazirancılar, köpük olup uçtumu? elbetteki degil, yüzlercesi 

Kobane’ye akın etti. Amerikan uşağı faşist Erdoğan’ın beslemesi Daiş’e karşı Rojava’da 

savaştı, onlarcası şehit düştü, Efrin’de Nato’cu ve işgalci Türk ordusuna karşı Efrin halkı ile 

siper’den siper’e ateş tokuşturdu, Suriye halkının onuru için emperyalizme karşı dövüştü. 

Türkiye emekçi halkının namusu ve şerefi için düştü. düşenler Efrin’de, işgal altındaki 

topraklarda şimdi, biz haziran direnişinin ruhunu kuşananlar ve hala o ruhu taşıyanlar 

soruyoruz? EVET, HAYIR VE TAMAM’CILARA gezi direnişinin ruhu orada işgal altındaki 

Efrin’de, gömülümü kalacak? 

 

İllallah tam 16 yıl, evlat olsa çekilmez bıkmadınızmı ittifakçılar? hadi 7 haziran’da ortam 

müsaitti, şartlar böyle bir demokratik cephe ve ittifak için uygundu, 2013 Gezi direnişinin 

yarattığı moral atmosfer, çözüm süreci, 6-7 ekim 2014 Serhıldanı, Kobane direnişi ve Rojava 

devrimi vs, vs kazandınız. 3 kasım sonrası milyonların oyu zindanlara tıkıldı. 



O günden sonra ve 24 haziran çözüm sürecinin sonlandırılması ile, startı verilen topyekun 

saldırı konsepti devreye sokuldu, demokratik hak ve özgürlükler baglamında her ne var ise 

düşük yogunluklu demokrasi mantalitesinin gereği rafa kaldırıldı, düşük yogunluklu savaş 

konseptinin esas enstürmanları devreye sokuldu, faşist devlet terörünün mekanizmaları adım, 

adım yeniden konsantre edildi. sivil ve resmi kontra-terör şebekeleri senkronize hale getirildi, 

bütün her şey “Özel Harp Dairesinin işleyişine uygun temelde yeniden güncellendi. 

 

Şimdi asıl cevaplanması gereken, Gezi direnişinde ve sonrasında sıraladıgımız ve milyonları 

harekete geçiren verili koşullar ters yüz olmuşken, her iki cephede, yani Türkiye ve Kürdistan 

cephesinde iyimserlik, direniş ve umut rüzgarlarının estiği şartlarda, kitlelerle taktik planda 

ilişkilenmenin bir kaldıracı olarak ele alınan, oluşan siyasal atmosferle kitlelerle buluşmanın 

zemini olarak görülen taktik (16 yıldır o atmosfer hiç eksik olmadı)bugün bu olaganüstü 

koşullarda ve atmosferde hiç bir işe yaramaz. devrimci, demokratik ve sosyalist güçler ve 

örgütler bu şartlarda, bu taktiğin işe yarayacağına inanıyorsanız pes doğrusu. 

 

Ülkemiz, Kürdistan ve Ortadoğu’nun içinden geçtiği günümüz koşullarında, karşı- devrimin her 

şeyi baskı, cebir, şiddetle şekillendirdiği bir ortamda ve atmosferde, o yığınlarla buluşmanın bir 

fırsatı olarak gördüğünüz taktik maalesef, sizin, soludugunuz atmosferin gaz ve buharlaşmış 

hali olsa gerek. Gezi’de, 6-7 Ekim’de ve devamındaki süreçte,o iyimserlik rüzgarlarının estiği 

koşullarda buluşamadığınız kitlelerle, bu olağan-üstü koşullardamı buluşacaksınız? kendinizin 

ikna olmadığı bir taktiğe kitlelerimi inandıracaksınız, gerçekçi olun ama imkansızı isteyin. ama 

maalesef siz, ülkemizin ve emekçi halkımızın gerçekleri dışında, farlı bir atmosferdesiniz. 

 

Kitleler neden sandığa gitsin? bir defa kendiniz inanmadığınız sandığa, kitleleri nasıl 

inandıracaksınız? en azından ,hani o yığınlar dediğiniz ve oy kullanmaya çağırdıklarınızı ikna 

edecek tutarlı gerekçelerinizi ve kararlı duruşunuzu en başta kendiniz sergilemeniz gerek. siz 

bu yığınların apolitik ve ahmak’mı olduğunu zannediyorsunuz? yaşadığımız yerkürede ve 

içinde bulunduğumuz bu coğrafyada, iki ülkenin halkı kadar siyasallaşmış başka bir halk yok. 

kendi kararsızlığınızı ve siyasal miyopluğunuzu kitlelere havale etmeyin.fena halde 

çuvallarsınız. kendi kazanacağınıza dair inancınız ve iradeniz yoksa, kitleleri bu koşullarda oya 

ve oyununuza alet etmeyin. Özel Harp Dairesi’nin belirlediği, sicili belli Sövenist, ırkçı ve faşist 

bir adayı, her kim desteklerse desteklesin, tarih ve emekçi halklarımız asla affetmeyecek 

 

Haziran ayaklanmasının ve 6-7 Ekim Serhıldanı’nın ruhunu kuşanan ve Ortadoğu coğrafyasına 

bu iradeyi dalga dalga taşıyan, mevcut statükoyu reddeden, ve çaresizliğin isyanını başlatan, 

ve o isyanın yolunu açma konusunda yola çıkmış olan, bu konuda hiç bir tereddüt taşımayan, 

biz Hazirancılar bu oy’unda yokuz 

 



Biz THKP-C/MLSPB olrak sandığa gitmeyin, oy pusulalarına el sürmeyin demiyoruz, bizim 

çağrımız ve taktiğimiz gayet açık, Biz Gezinin ve 6-7 Ekim Serhıldanı’nın, o apolitik 

vandallarına, çapulcularına, krolarına ve gundilerine karşı, içinden geçtiğimiz olağan-üstü hal 

koşullarında, olağanüstü bir güven ve sempati duyuyoruz. 

 

Biz Parti- Cephe olarak; 24 haziran’da sandıga gidin, desteklediginiz ittifak’ın oy pusulasına 

mührünüzü vurun, O mühür vurduğunuz oy pusulası ile birlikte sandığı yakın diyoruz. THKP-

C/MLSPB’nin Haziran Ayaklanmasnın çapulcularına ve 6-7 Ekim Serhıldanı’nın gundilerine 

çağrısı budur. mevcut statüko ve ittifaklar artık içinden çıkılmaz bir hal almıştır ve çare değildir. 

Çare; kentlerde halkın direnişini devrimci şiddetle güçlü kılmak, kırlarda gerilla ile buluşmasını 

sağlamak, Ortadoğu’da ise, emperyalizme ve faşizme karşı, Ortadoğu devrim cephesini 

oluşturmaktan geçiyor devrimci formül budur. 
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