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ANTİ-EMPERYALİST VE ANTİ-SÖMÜRGECİ GÜÇLERİN FAŞİZME KARŞI 

BİRLEŞİK DEVRİM CEPHESİ 

 

Yeni tarihsel dönemde devrim ve karşı devrim, şiddet ve karşı şiddet temelinde yeniden tasnif 

oluyor ve yeniden konumlanıyor. Dinamik bir tarihsel anının içersindeyiz. Uluslar arası alanda, 

politik-askeri olarak müttefik-ittifak ilişkilerinin üç aşağı beş yukarı belirginleştiği fakat çok 

kaypak ve zayıf bir zeminde ilerlediği açıktır. 

Sosyalist blokun çöküşüyle birlikte, ABD ve post-modern ideologlar, “devrimler çağının” 

kapandığını “proleteryanın tarih sahnesinden çekildiğini” uluslararası arenada ve bölgesel 

düzlemde ise diğer emperyalist rakiplerine, küresel yeni dünya düzeninin imparatoru oldugunu 

1. Körfez işgaliyle ve CNN’nin naklen yayınıyla ilan etti. 

Fakat diğer emperyalist-kapitalist güç odakları hem 1990 öncesi kurulan statükoyu hem de 

ABD’nin uluslararası ve bölgesel planda ilan ettiği hegomanyayı reddetti. Fakat 11 eylül 

saldırısı sonrası ABD tek yanlılık, üstünlük konseptine paralel genişletilmiş ve büyük Ortadoğu 

planını devreye soktu. 

Irak’ın işgali ile birlikte diğer hegomonik aktörler yerel-bölgesel kuklaları vasıtasıyla kendilerini 

reaktife ederek, küresel dünyanın hegoman gücüne ve onun tek yanlılık üstünlük konseptine 

karşı ataklara giriştiler. Hatta tetikçi taşeronlarını vasatlaştırarak, bizzat sahaya inerek 

paylaşılan coğrafyaların yeniden paylaşılmasında hegomanya savaşına tutuştular. Kısacası; 

emperyalist oyun kurucular, onların işbirlikçi-faşist kuklaları 20. yy.’ın başında uluslararası 

düzlemde kendi kurdukları statükoları ve cetvelle çizdikleri sınırları, yeniden çizmenin ve 

bölgemizi yeniden paylaşmanın kavgasına girişmişledir.Bütün bu gelişmeler ve emperyalist 

aktörler arası, çelişki ve çatışmalar 20-25 yıllık bir zaman aralığı içinde açığa çıktı. Bu temelde 

emperyalist güçler arası çelişki ve çatışmaların her geçen gün şiddetlendiği bir emperyalist 

yeniden paylaşım sürecinin kaotik ve dinamik süreci içersindeyiz. 

Halklarımıza ise; emperyalist-kapitalist sistemin dışında kalınarak herhangi bir devrimin 

gerçekleşemeyeceği, gerçekleşse de ayakta kalamayacağı illizyonu dayatılmaktatır. 

Ortadoğu’da ve Arap coğrafyasında açığa çıkan ve işbirlikçi-faşist Arap rejimlerini deviren halk 

ayaklanmalarını, Arap baharı diye manüpüle ederek kendi lehlerine çevirdiler. 

Herhangi bir emperyalist rakibin tarafı tutulmadığında ise; 1945 sonrası, yeşil kuşakta 

yetiştirdikleri ve Afganistan ve Çeçenistan’da sosyalist blok’a karşı kontra olarak devşirdikleri, 

ümmetçi Arap milliyetçisi DAİŞ çetelerini kullanmaktalar. Bugün ise; emperyalist rakipler arası 

yeniden paylaşım ve hegomanya savaşı, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu sathında gözlerimizin 

önünde fiilen ceryan ediyor. 

Bugün Rojava’ da gerçekleşen devrim, emperyalist rakipler arası çelişkilerin, özgürlük hareketi 

tarafından devrimci temelde değerlendirilişinin ve Kürt halkının devrimci iradesinin 

konuşturulmasının sonucudur. Türk ve Arap işbirlikçi-faşist rejimlerin desteklediği DAİŞ çeteleri, 



Rojava’dan sökülüp atıldı ve devrim gerçekleşti. Böylece devrimler çağı, 21. yy.’ın başında Kürt 

halkının şahsında tecelli etti. 

Rojava devrimiyle gerçekleşen ve Kobane direnişiyle bölgesel ve uluslararası bir karakter 

kazanan Enternasyonalist mücadelenin, politik-pratik zeminleri bölgesel ve küresel planda fiilen 

oluşmuştur. Zaten iki ülke devrimcileri Enternasyonalist birliği ve ittifakı fiilien pratik sahada 

gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle bizler; Türkiyeli, Kürdistanlı ve Ortadoğulu devrimciler olarak, 

halklarımızın birlik-ittifak çabalarını bölgesel planda ve diğer ülke devrimcilerinide içerecek 

kapsamda değerlendirmeliyiz. Rojava’ da sadece Kürt halkının devrimci iradesi değil, bütün 

Ortadoğu halklarının iradesi açığa çıkmıştır. 

Emperyalist güçler ve faşist sömürgeciler sadece iki ülke devrimini ve iki ülke halklarını 

hedeflemiyor, bütün Ortadoğu halklarını hedefliyor. Bütün bu tarihsel ve konjoktürel gelişmeler 

bir bölgesel devrimin zeminlerini, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar olgunlaştırmıştır. 

Bizlerin görevi bu tarihsel fırsatları iki cephede ve Ortadoğu sathında biraraya getirecek bir 

birlik çemberi oluşturmaktır.Diğer yandan, Türkiye ve Kürdistan devriminin stratejik hedefleri ve 

taktik yönelimleri farklıdır. İki ülke-iki devrim espirisi üzerinden atlamadan, kendi bulunduğumuz 

düzlemde kendi ülke ve halklarımızın somut ve güncel sorunları ekseninde devrim gündemli 

politik ve pratik ittifaklar kurmalıyız. 

Ülkemiz, Amerikan emperyalizminin “gizli sömürgesi” işgali altında bir ülkedir. Bakur Kürdistanı 

ise; faşist T.C devletinin “açık sömürgesi” işgali altındadır. Bu gerçekler iki ülke devrimcilerine, 

farklı görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bizler ülkemizde, emperyalizmi kovmakla ve 

işbirlikçi hainlerinin kurdukları zulüm çarkını kırmakla mükellefiz ve Enternasyonalist bir 

hareketiz. Bölgesel planda Ortadoğu devrim cephesinin bir parçasıyız. 

Biz Türkiye devrimini temel ve güncel bir görev olarak ele almayan, Türkiye devriminin temel 

gücü olarak örgütlenmeyen, Türkiye halkının mevcut düzenle çelişkilerini devrimci şiddet-zor 

temelinde çatışmaya dönüştürmeyen, bu tarihsel anın devrimci görev ve sorumluluklarının 

farkında olmayan, bu farkındalığın politik-askeri pratiğini geliştiremeyen her hangi bir cephesel 

birlik-ittifak halklarımızın ortak mücadelesini geliştiremez. 

T.C Oligarşisinin siyasi figüranı faşist AKP, çözüm diye adlandırdığı süreci 24 Temmuz’dan 

itibaren rafa kaldırarak, topyekun işgalci militarist güçlerini Bakur Kürdistanında devreye 

sokmuştur. Diğer yandan, Ortadoğu’daki yayılmacı politikalarını işbirlikçi faşist Arap 

yandaşlarıyla birlikte, Ortadoğu halklarına yönelik politik askeri bir seçenek olarak 

güncellemiştir. Bütün bu nedenlerden dolayı bizler; Türkiye cephesinden işbirlikçi, finansçı 

tekellere karşı, emekçi halkımızın mücadelesini büyüttüğümüz oranda, Kürdistan devrimine ve 

emekçi halklarına karşı görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Bu tarihsel, 

konjoktürel ve politik-askeri gelişmeler çerçevesinde geçmişteki birlik ve ittifak ilişkilerini aşacak 

tarzda, devrimci zorun-şiddetin enstrümanlarını esas alarak emperyalizme ve sömürgeci faşist 

ortak düşmana karşı, devrim gündemli yeni bir birlik-ittifak ilişkisinin bakış açısını halklarımızın 

iradesini açığa çıkaracak temelde, faşizme karşı bütün devrimci, sosyalist ve demokratik güçleri 

seferber ederek halklarımızın gündemine sokmalıyız. 



Devrim ve karşı devrim sarmalının içine giren Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da artık 

kazanılacak bütün mevziler, halk savaşının şimdiye kadar edinilmiş bütün tecrübelerini devrimci 

zor-şiddet temelinde senkronize ederek, siyasi gerçekleri açıklayarak, düzen içi sol ve devrim 

cephesi ayrımını her adımda netleştirecek ve başarılar elde edecek bir ittifak penceresinin 

açılması objektif bir zorunluluktur. 

İki halkı ortak düşmana karşı bir araya getirecek meşru, militan ve radikal bir halklar cephesinin 

iç içe geçtiği bir birlik zemininin, yeniden kurgulanması ve bu birliğin pratikleştirilerek 

halklarımıza sunulması tarihsel görevimizdir. 

Bu çerçevede, mevcut olandan kopuşların ve arayışların her gün yenileriyle karşılaşacağız. 

Silahlı devrimci seçeneğin yeniden uç verdiği, ülkemizdeki samimi devrimci çevrelerin dikkatli 

ve temkinli bir duruş sergilediği, aynı zamanda bir beklenti içersine girdiği güncel bir anın 

ödeviyle karşı karşıyayız. 

Bu temelde emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı halklarımızın iradesini açığa 

çıkaracak, düşman ve halklar saflaşmasını öncü vuruşlarla seçenek haline dönüştürecek 

birleşik devrim cephesini, politik-pratik düzlemde yeniden kurmanın ve işlevsel kılmanın tarihsel 

sorumluluğu omuzlarımızdadır. 

İşte, bu yüzden emperyalizme karşı bağımsızlık, Faşizme karşı özgürlük için, iki cephede Ve 

Ortadoğu düzleminde halklarımızın politik-pratik işbirliğini-ittifakını sağlayacak birleşik devrim 

cephesini örmekle görevliyiz ve güncel olan da budur. 

 

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM! 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ! 

 

THKP-C/MLSPB 

14- ŞUBAT-2016 

 

 

 

 

 

 

 



BAĞIMSIZ TÜRKİYE BİRLEŞİK ÖZGÜR KÜRDİSTAN İÇİN 

YOLUMUZ PARTİ-CEPHE YOLUDUR 

Ülkemiz Amerikan emperyalizminin gizli sömürgesi-işgali altında bir ülkedir ve Oliğarşik dikta 

tarafından emperyalizm adına emekçi halkımız sömürülmektedir.Türkiye proleteryasının ve 

halkımızın iş-gücünden elde edilen, artı-değerin aslan payına emperyalist tekeler el 

koymaktadır. 

Faşist T.C Oligarşisi AKP kabinesi eliyle temsili demokrasiyi rafa kaldırarak sömürge tipi 

faşizmin 1990 lardaki savaş konseptine geri dönmüştür. işçi sınıfı ve emekçi halkımızın  en 

küçük bir hak, özgürlük ve demokrasi talebini ise faşist devlet,  polisi- ordusu, mahkemeleri ve 

hapishane aygıtları aracılığı ile zorbaca bastırmaktadır. 

Faşist T.C devleti; sömürgesi Bakur Kürdistan’ında ise, taşeron-tetikçi, kontra çeteleri ve 

emeğin Avrupa’sının ve emperyalist anayurtların gözleri önünde, Hitler faşizmine rahmet 

okutacak insanlık dışı bir vahşet operasyonu sürdürmektedir.  

Kürt ulusu-halkı, tankla-topla, toplu olarak katledilmektedir. katliamlara sesiz ve seyirci 

kalmayan aydınlar, sanatçılar,akademisyenler ve devrimci gençlik ise faşizmin mahkemelerince 

tutuklanarak zindanlara atılmaktadır. 

Ülkemiz; emperyalizmin boyunduruğu altında olduğu müddetçe ve Kürdistan sömürge kaldığı 

sürece bu çark dönmeye devam edecek. 

Çark dönmesine devam edecek, hükümetler birbirini takip edecek, bugün İslamcı-Turancı AKP 

faşizmi, yarın Atatürkçü-Laik CHP faşizmi, ertesi gün Irkçı-Milliyetçi MHP faşizmi.   bu tekrar 

hep sürecek. 

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde’de parçalanana 

kadar hep böyle dönecektir. (Mahir Çayan)   

Artık; yönetenler eskisi gibi yönetememekte yönetilenlerde ise eskisi gibi yönetilmek 

istememektedir. 

Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir? 
 
HAYIR! 
 
BİN KERE HAYIR! 
 
Bu durum, böyle süregidemez. artık isyan etmek, silaha sarılmak, işgalci düşmanı alaşağı 
etmek için harekete geçmek zamanı gelmiştir. 
 
Onların; bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir.  Onlar bir avuç, biz ise 

milyonlarız.  Kaybedeceğimiz hiç bir şey yoktur  ama kazanacağımız koca bir dünya vardır. 

(Mahir Çayan) 



Artık misak-ı miliyeci düzen dikiş tutmaz, sağdan-soldan bu düzenin savunucuları tarih 

karşısında mahkum olmuşlardır. Emperyalizmin soldaki uzantıları kuav-ı milliye ittifakı 

Kızılderenin ruhunu ve özlemlerini artık, daha fazla istismar edemezler.  

Artık yeni jenerasyon devrimci kuşaklar, partimizin önderi mahir çayan’ın. tarih perspektifine ve 

kesintisizlerde sentezlenen stratejik bakışının devrimci özüne yeniden bakmalıdır. Bu devrimci 

sorumluluk tarihin çehresini halklarımızın devrimci birliği ve kardeşliği doğrultusunda yeniden 

şekillendirecek.  

Bağımsızlığın sembolü Deniz Ğezmiş’in yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği sloganı 

Kızıldere gerçekleşen devrimci birliğin tutumunu,  siper yoldaşlığın ete kemiğe bürünmüş 

tavrını, Bağımsız Türkiye-özgür Kürdistan şiarı ile yeniden anlamlandıracak. ve halklarımız eşit, 

özgür ve barış içersinde kardeşçe yaşayacak. tek devrimci seçenek budur.     

İşte bu yüzden; Ülkemizde emperyalizmi kovmak ve onun adına emekçi halkımızı köleleştiren 

faşist devletini parçalamak, işbirlikçi tekelcilerinin halkımızın sırtından elde ettiği  artı-değeri 

kamulaştırmak, Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist  bir ülke kurmak Parti- Cephe’nin stratejik 

hedefi budur. 

İşte biz bu tarihsel gerçekler ışığında; Parti-Cephe hareketi olarak bu yolda mücadeleye kararlı, 

bütün İşçileri, Köylüleri, Öğrencileri ve emekçi halkımızı,devrime, savaşa ve zafere çağırıyoruz. 

 

KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR! 

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM! 

29 - MART - 2016 

THKP-C/MLSPB   

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPERYALİZME,OLİĞARŞİYE VE FAŞİZME KARŞI  

1 MAYISTA TAKSİM’E 

Tarihin akışı hızlanıyor; Türkiye 12 eylül’de Amerikan Emperyalizminin restorasyon planını, 

faşist T.C Oliğarşisinin  generalleri eliyle uygulamaya soktu. Bu plan, neo- liberal sömürü ile 

başta işçi sınıfı olmak üzere halk sınıflarının elde ettiği ekonomik, demokratik ve sendikal 

kazanımlarını açık faşizmle tasfiye etti.   

İşçi sınıfının, fiziki olarak örgütlü-toplu duruşunun ve direnişinin mekansal  zeminini sunan ve 

artık emperyalist tekeller için artı- değer sömürüsünün  önünde engel teşkil eden, keynesçi 

ekonomi modeli terk edilerek. işçi sınıfının, yapısının-bileşeninin ve direnişininin  fiziki engelleri 

ortadan kaldırıldı. 

Amerikancı planlama teşkilatının görevli elemanı, Turgut Özal 24 ocak kararlarıyla. kamu 

iktisadi teşekküllerinin tasfiyesini içeren ve esnek iş örgütlenmesini devreye sokarak, 

taşeronlaştırmanın-kölece çalışmanın önündeki tüm engelleri kaldırarak. bugünkü modern köle 

ofislerinin- bürolarının açılmasının alt yapısını oluşturdu.  

Bu yeni-liberal saldırılara karşı, 80‘lerin sonu 90’ların başında. toplumsal mücadelenin yeniden 

yükselmesine paralel, devrimci ve sosyalist güçler kısmi ve belirli ilerlemeler ve başarılar elde 

ettilersede, sonuç alıcı bir zafer sağlayamadılar. 

İşçi sınıfının kazanımlarını ve sınıfsal duruşunun zeminlerini ortadan kaldıran.  birliğini, 

direnişini parçalayan bu karşı-devrim saldırısı 1990’lı yıllarda uluslar arası planda uygulama 

zemini buldu. 

Tamda bu sırada, sosyalist blok’un çöküşü, Emperyalizme,  restorasyon planının bütün 

argümalarını devreye sokmasını sağladı. Bu çöküş, Enternasyonalist proleterya’nın ve dünya 

halklarının tarihsel kırılmasının ve geriye düşüşününde miladı oldu. 

12 eylül, açık faşizminin topyekun saldırısına karşı, işçi sınıfının parçalanan,dağıtılan ve 

işlevsizleştirilen örgütsel yapılarına, devrimci temelde ve işçi sınıfını bir araya getirecek, yeni 

örgütsel formlar yanıtlar üretemeyen devrimci hareket, ne 89 bahar eylemlerinde, nede 

haziranda-gezide açığa çıkan, halk ayaklanmasının ve sonrasında gelişen işçi ve yoksul 

direnişlerinin örgütleyicisi olamadı. 

Karşı devrimin,uluslar arası düzlemde devreye soktuğu stratejik plan ve bileşenleri liberal 

sömürüye uygun olarak.sigortasız ve güvencesiz çalıştırma,Özelleştirme ve 

Taşeronculuk,Toplumsal yaşamda anti demokratik uygulamalar ve sömürge tipi düşük 

yoğunluklu savaş konsepti idi. 

Yeniden paylaşım, bölgesel ve sömürgeci savaşlar. Etnik boğazlaşmaları körükleyen ırkçılık, 

şovenizm, inanç ve kimliklerin inkarı, imhası ve asimilasyonu, kültür emperyalizminin post-

modern versiyonunun bir sonucu,  toplumsal, ahlaki ve etik çözülme. sosyal cinnet ve şizofreni 

hali.   



Bütün bunlar geçte olsa artık, Türkiye proleteryası ve halk sınıflarının pratik ve günlük 

yaşamlarının bir parçası olmuştur. Bu durum artık daha açık ve net olarak anlaşılır sorgulanır 

durumdadır. Bütün bu saldırılara karşı, emekçilerin  kendiliğindenci tepkileri,eylemleri ve 

mücadelenin toplumsal ve sosyal  karşı koyuşları direnişleri sergilenmektedir.   

Peki, bütün bu çelişki ve çatışmalar Türkiye’de, Kürdistan’da, Ortadoğu’da ve uluslar arası 

zeminde, tarihin beklide hiçbir döneminde olmadığı kadar. devrim ve sosyalizm için nesnel 

imkan ve fırsatlar sunarken, Türkiye devrimci hareketinin basiretimi tutulmuştur. 

Bütün bu, çelişki ve çatışmaları ve açığa çıkan devrimci imkan ve olanakları, proleterya ve 

emekçi haklımızın lehine çevirmenin, Türkiye devriminin açmazlarını ve çıkış yolunu bulmanın, 

tarihsel referansı 71 devrimci kopuşu ve atılımıdır.  

71 silahlı devrimci atılımını gerçekleştiren önderlerimiz. Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya ve 

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

tasallutundan, ideolojik-politik ve askeri olarak devrimci kopuşu gerillacı bir rotada 

gerçekleştirdiler.   

Bugün yeni jenerasyon devrimci kuşaklarda, günümüz statü solcularının ve onların politik-

askeri,pratikten kopuk, entellektüel ve dogmatik  gevezelilerinden 71’in devrimci özünü ve 

cüretini kuşanarak yeniden devrimci kopuşu ve atılımı gerçekleştirebilirler.      

Türkiye devrimci hareketi aradığını kaybettiği yerde bulacaktır. 71 devrimci atılımını 

gerçekleştirenler. içinde çıktıkları bataklığın izlerini bir süre üzerlerinde taşıdılar. Ve savaşın 

içersinde savaşa savaşa aşmaya çalıştılar ve bunu başardılar.  

Bunu gerçekleştirirken, bütün hepsinin başvurduğu devrimci strateji. şehirde ve kırda, gerilla 

savaşı temelinde 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. 71 devrimci kopuşunun ve atılımının devrimci muhtevası budur. 

Tarihin akışı hızlanıyor. çığlık büyüyor. Faşist T.C oligarşisi, bütün güçlerini topyekun savaş-

saldırı konseptine uygun olarak yeniden dizayn ediyor. Faşist AKP, MHP, CHP ve sosyal 

şovenist, kuavi-milliyeci güçleri, karşı  devrimde saflaştırarak hizaya sokuyor.      

Faşizm; baskı, şiddet ve terörünü her geçen gün artırıyor. Ülkemiz, Ezilen ve 

sömürülenlerinin,Özgürlük, adelet ve demokrasi talebi, faşist devletin zor ve şiddetiyle 

karşılanıyor. İşsizlik, yoksulluk ve açlık her geçen gün artıyor. Kürdistan’da sömürgeci savaş ve 

işgal derinleştiriliyor. 

Emperyalizme, Oligarşiye ve Faşizme karşı. Türkiye İşçi sınıfı ve emekçi halkımız çığlığına 

karşılık üretmemizi bekliyor. İşte bu nesnel gerekçelerden dolayı, Türkiye proleteryası’nın 

Partisi ve emekçi halkımızın Cephesi’nin Kızıl Bayrağı ile  

Birlik, Mücadele ve Zafer için 1 Mayısta Taksim’e çağırıyoruz. 



 

YAŞASIN 1 MAYIS BİJİ YEK GULAN! 

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN! 

21-NİSAN-2016 

THKP-C/MLSPB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇAYAN  GEZMİŞ KAYPAKKAYA 

71 POLİTİK- ASKERİ DEVRİMCİ KOPUŞU 

71 devrimci atılımı içinden çıktığı tarihsel-toplumsal bağlamda kendini oluşturmuş. bu zemine 

eklenerek,  ilk ideolojik-teorik gıdalarını edinerek o günün tarihsel denklemi içersinde praksis bir 

değiştirme eylemi sergilemişlerdir. Bu temelde; politik-pratik bir kopuş gerçekleştirmiştir.  

Toplumsal devinim ve değişim talebi proleterya başta olmak üzere, bütün halk sınıflarının  

kendiliğinden bir kalkışmasıdır. Fakat, bu toplumsal değişim ve devinime yanıt üretecek politik 

askeri bir yapının olmayışı, varolanların ise;  karşı-devrimin tolerasyonu ile mevcut olanla 

yetinme,  toplumsal devinim ve değişim talebini düzen içinde tutma gayreti sonuçsuz kalmıştır.  

Mevcut durum, 71 devrimci önderlerinin statükoyu reddeden tutumu ile, 50 li yıllık statüko 

kırılmıştır. Partimizin önderi Mahir  Çayan, ASD başyazarlarına karşı giriştiği ideolojik-teorik 

hesaplaşmada anlının akıyla çıkmıştır. Bu temelde, mevcut olan ideolojik-teorik tahakküme 

karşı ilk adım atılmıştır.  Kendini yeniden üretmenin ve var olanı aşmanın, devrimci kopuşu 

gerçekleştirmiştir. Bu ekleniş ve kopuş, praksis temelde diyalektik bir süreklilik kazanmıştır.  

Diğer yandan, benzer bir devrimci yönelim farklı bir düzlemde; Deniz Ğezmiş ve İbrahim 

Kaypakkay  tarafından gerçekleştirilmiştir. Herbiri farklı yollardan devrimci bir maratona 

başlamış olsalarda, bütün hepsinin ortak paydası, politik-askeri devrimci bir pratiktir. Teori 

denilen şey ise, bir dogma değil, 71 devrimci pratiğinin klavuzudur.  

Bu temelde, her biri kendi içinden çıktıkları zeminin ve o zeminde’ki  ideolojik-teorik kapasiteyi, 

bir üstünlük ve tahakküm etme argümanı olarak gören, ASD, PDA  ve Avcıoğlu-Aybar  

tahakümüne  karşı, devrimci teoriyi devrimci pratiğin bir klavuzu olarak yeniden üretmişler ve 

devrimci derlenişle politik iradelerini kurarak, THKP-C, THKO, TKP-ML olarak  yeni jenerasyon 

devrimci kuşaklara izlenmesi  gereken devrimci rotayı göstermişlerdir.  

3 yıl gibi kısa bir zaman aralığı içinde ve pratik bir tempo ile bugün hareketimizde dahil olmak 

üzere,  TDH’ nin üzerinde yükseldiği, tarihsel devrimci temeli atmışlardır. Ve bu tarihsel temel 

politik askeri planda,  bir bütün olarak politik pratik yönelimimizdir.  

Ve hiç kimse, Mahir, Deniz ve İbrahim’in  kendi tarihsel ve toplumsal balgamı içinde 

gerçekleştirdikleri, devrimci kopuşun,  muhtevasını ve prestijini sarsamaz. Bu düzlemde  Yeni 

jenerasyon devrimci kuşaklar, Çayan’ın, Gezmiş’in,  Kaypakkaya’nın tarihsel kopuşunun 

devrimci muhtevasına dört elle sarılmalıdır.  

Sarılmışlardırda!  Rojava’da açığa çıkan doğu devriminin, Ortadoğu halkları açısından taşıdığı 

devrim potansiyelini, örgütlerine ve örgütlerinin ezberci yöneticilerine rağmen, beslendikleri 

kaynağın pratiğine uygun olarak, Deniz’in Mahir’in İbrahim’in  tavrına denk düşen bir kopuşla, 

Kobane’ye akın etmişlerdir.   

Bu temel de, kendilerini  doğu devriminin bir parçası  olarak, cephede konumlandırmışlardır. Bu 

pratik fiili kopuşu gerçekleştiren, Mart, Mayıs ve Haziran şehitleri kervanına katılan, her bir 



devrimcinin yaşam öykülerine ve yaş ortalamalarına bakalım; Suphi, Kader, Bedrettin, Alper, 

mahir ve onlarcası bu çıkışın anlamı nedir? 

THD içinde statü sürdürmeye çalışan, karşı-devrimin şiddetinin tolerasyonunu, dozajını bilen, 

benliğinde ve ruhunda hisseden,  küçük burjuva işletmelerinde hırsla kariyerini sürdürme 

çabası içinde  olan,  statü solcuları fırsatlarınızı tükettiniz. 

STK’ cı örgüt anlaşışınızın, hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı. Demokratik bir halk hareketi 

devrime bağlandığında bir anlam ifade eder. post-modern yapısalcı ve devrimci pratiğe hizmet 

etmeyen teorileriniz, her geçen gün,  şiddetlenen ve şiddetlenecek olan, devrim ve karşı devrim 

sarmalı içinde bir anlam taşımamaktadır. entelektüel ve akademik birikiminizi devrimin 

hizmetine sunun.  

Artık, devrim ve karşı-devrim;  şiddet temelinde şekilleniyor.  Marksist litaretürde’ ki ifade ile 

evrim süreci kapandı.  Aslında, Çayan yoldaşın ifadesi ile, evrim ve devrim dönemi olarak 

adlandırılan, kesin ayrım çizgileri, sömürge tipi faşizmin egemen olduğu ülkemizde, düşman 

tarafından,  sınıf ve halk hareketinin ve öncülerinin  devrimci şiddetinin ritmine  paralel  olarak, 

düşük yoğunluklu demokrasi konseptince  ustaca işlenmektedir. Bu gerçek devrimci pratiğin 

soyutlanışıdır.    

Yeni jenerasyon devrimci kuşaklar  için, 71 kopuşunu gerçekleştiren önderlerimiz,  poster 

olmanın, nostalji  olmanın ötesinde daha derin anlamlar ifade ediyor. Diğer yandan, bu  büyük 

bağlanış ve  büyük dava anlamını taşıyor. İçinde Mahir’in, Alper’in, Bedrettin’in, Ortakkaya’nın 

can, kan ve alınteri ile yoğrulan ve bizden öncekilerin tercih ettiği gibi, seçtiğimiz yol, katledilme 

değil, zaferler  elde etme ve uğruna mücadele ettiğimiz yolun  bedelidir.  

Artık, “her devrim kendi bedelini öder” sözü,  Doğu devrimi kapsamında daha derin bir anlama 

sahiptir. Bu temelde,  yaşasın Doğu halklarının devrimci birliği.  Bu birlik; Gezmiş’in Filistin 

kimliği, Çayan’ın Elrom eylem’i,  Kaypakkaya’nın dersim çıkışıdır, bu birlik;  Alper’in,  

Bedrettin’in,  Suphi’nin,  Ortakkaya’nın  Rojava’daki fiili enternasyonalist birliğidir.  Bu birlik;  

Kürdistan ve Türkiye halklarının, meşru ve hukuki birliğidir.  Bu birlik;  Ortadoğu devriminin 

politik askeri birliğidir. 

 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ 

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI YAŞASIN DEVRİMCİ MÜCADELEMİZ 

15-MAYIS-2016 

THKP-C/MLSPB 

 

 

 



KIZILDERE’DEN HAZİRAN’A 

DÜŞLERİNİZİ SİLAHLANDIK ÖZLEMLERİNİZİN TAŞIYICISIYIZ 

Tarihin akışı hızlanıyor. Türkiye devrimi ve devrimci hareketi yeniden tasnif oluyor, yeniden 

şekilleniyor. 71 devrimci atılımını gerçekleştirenler,  elli yıllık sağcı, pasifist ve düzen içi 

solculuğu, politik- askeri temelde ve pratik yoldan bertaraf etti.  Marksizm’in Leninizm’in, 

tarihsel birikimleri üzerinden, devrimci teorisini  yeniden üreterek ve ideolojik planda netleşerek 

devrimci kopuşu gerçekleştirdi.   

Yeni tarihsel dönemde, Mart, Mayıs, ve Haziran’ın  ruhunu ve özlemlerini kuşanan, bunun 

politik-askeri pratiğini gerçekleştiren, yeni jenerasyon devrimci nesiller olarak, benzer bir 

devrimci kulvardan, benzer bir tarihsel anın görevi ile karşı karşıyayız. 

12 Mart öncesi ve sonrası iki ayrı dünyadır. Pasifizm ile devrimci çizginin netleşmesidir. 

Kızıldere’ de yaratılan devrimci sıçrama, 71 Mart cuntasına karşı girişilen silahlı propaganda-

şiddet temelinde yürütülen savaş, Kızıldere’ de tarihe cunta ile devrimci iradenin düellosu 

olarak geçti.  

Kızıldere’de, cunta ile girişilen savaşta 71 devrimciliği zaferle çıkmıştır. Bu temelde, kızıldere 

devrimci savaş manifestosudur. Ve kısa bir zaman aralığı içinde, Haziran’cılar kesintisizler 

temelinde, Parti-Cephe hareketi olarak  devrimci savaşı yeniden başlatılmışladır.    

Haziran’cılar, 1975 yılında, Parti-Cephe hareketi olarak kendilerini yeniden kurmuş ve silahlı 

propaganda temelinde, şehir gerillası ile savaşı yeniden başlatmışlardır. Politik askeri savaşı, 

yoğun bir devrimci tempo ile ülkemizde yeniden gündemleştirmişler.       Ve tarihe, yeni-

sömürgeler dünyasında Haziran şehitleri şahsında, şehir gerillası örgütü olarak kayıt 

düşmüşlerdir.   

75-80 arası, Türkiye proleteryası ve halk sınıfları açısından, toplumsal  uyanışın  toplumsal  

direnişine  evrildigi bir süreçtir.  Haziran’cılar  bu toplumsal uyanışa öncü savaşı ile yanıt 

üretme pratiği içindedirler. 

71 cuntacılarının, yarım bıraktıkları  işi tamamlama kararını veren  Amerikan emperyalizmi, 

Nato’cu  generalleri eliyle  harekete geçmiş ve 12 eylül eskeri faşist darbesini yapmışlardır. 71 

cuntacılarının yarım bıraktıkları iş, Amerikan emperyalizminin Nato’ cu ordusunun faşist 

generallerince tamamlamıştır.  

Diğer yandan 12 eylül açık faşizmi, hem toplumsal uyanışı ezmek, hem öncülerini bertaraf 

etmek, hem’ de, Türkiye’nin yeni-sömürge düzenini, Amerikancı restorasyon planı 

çerçevesinde yeniden dizayn etmek için topyekun saldırı konseptini, faşist Evren cuntası eliyle 

devreye sokmuştur.  

Haziran’cılar,  bu emperyalist planı boşa düşürmek,  işçi ve emekçilerin devrimci direnişini 

örgütlemek ve savunmasını gerçekleştirmek için,  faşizme karşı, dişe diş, kana kan bir 

çatışmaya girişmişlerdir. 12 eylül  faşizmine karşı girişilen devrimci savaşta, hareketimiz teslim 

olmama, savaşı sürdürme temelinde net ve cüretkar bir pratik sergilemiştir. 



Faşizme karşı, Haziran 1981 yılına  kadar savaşı kesintisiz sürdürmüştür. 6 haziran 1981 

yılında sefaköyde, Tamer Arda, M. Atilla Ermutlu yoldaşlar düşmanın kuşatması sonrasında 

şehit düşmüşlerdir.  Aynı gün, Maltepe’ de Ercan Yurtbilir ve Doğan Özzümrüt yoldaşlar, 

adalının destansı direnişine sarılarak Cevahir’ in yüreğinde sembolleşmişlerdir.  

Yine 25 Haziran şafağında, Emperyalist Amerikan heyeti ve onun faşist cellatları, Kadir 

Tandoğan ve Ahmet Saner yoldaşı idam sehpasına çıkarmışlardır. Kadir ve Ahmet yoldaşlar, 

Gezmiş misali, idam sehpasını faşist cellatların suratına tekmelemiştir. Cunta sonrası binlerce 

devrimci tutsak edilmiş ve direnişi sürdürmüştür.  

Fakat; TDH’nin lider ve önder kadroları, 71 devrimci atılımında karşılaşılan, topyekün bir fiziki 

tasfiye ile karşılaşmamışlardır.  asıl bozgun cunta sonrasında gerçekleşmiştir. Ve bugün TDH 

nin tarihsel tıkanışının asıl nedeni budur. 

Bugün ise, temsili demokrasinin tümüyle devre dışı kaldığı, legalist ve parlementerist çizginin 

işlevsizleştiği ve bütün bir devrimci sürecin şiddetle şekillendiği bir tarihsel balgamda, Kızıldere 

ve Haziran çizgisi dışında bir seçeneğin, devrimci bir rol üstlenemeyeceği tekrardan 

tescillenmiştir.  

Gezi ve Kobane’ de açığa çıkan devrimci durum,  pasifizmi ve reformizmi temel alan ve öneren, 

bütün statü devrimcilerini bir kez daha tarih karşısında mahkum etmiştir. Kusursuz teorilerin, 

meydanlarda atılan nutukların ve halka ayaklanın, silahlanın çağrıları yapmanın,  halkımız 

nazarında hiçbir kıymeti yoktur.Yol bellidir.  Stratejik çizgi ve hedef nettir, Emperyalizme, 

Oligarşiye ve faşizme karşı, kesintisizlerin stratejik planı çerçevesinde, silahlı propaganda 

temelinde öncü vuruşlardır.   

Ok yaydan fırladı. Kızıldere’ nin, Haziran’ın devrimci ruhunu ve özlemlerini kuşanan       O 

öncüler’ ki, Gezi’de şahlanan ve militanca dövüşerek düşenlerdir. O öncüler’ ki, masa başında 

devrim yapan ve devrim beğenmeyenlere  karşı,  Kobane’ ye dalga dalga koşanlardır.O 

öncüler’ ki Mart, Mayıs ve Haziran ın cüretini silahlanan ve onların özlemlerini taşıyanlardır. 

Onlar’ki, Mahir’ler, Alper’ler  Ortakkaya’ lardır. Onlar’ ki Filistin ruhunu Rojava’ya taşıyanlardır.  

Onlar’ki, Serpil polat’ın,  Enternasyonalist ruhunu Kürdistan dağlarında dalgalandıranlardır.  

Onlar’ ki Türk ve Kürt halklarının tarihsel köprüsünü birleşik devrimle yeniden buluşturanlardır.  

Buz kırıldı yol açıldı, yolumuz devrim yolunda düşenlerin yoludur.      

YOLUMUZ HAZİRANDA DÜŞENLERİN YOLUDUR.! 

ZAFERE KADAR SAVAŞ.! 

09-HAZİRAN-2016 

THKP-C/MLSPB 

 

 



ÖZGÜRLÜK ATEŞİNİ DAĞ DORUKLARINDA KÖRÜKLEYENLERE SELAM OLSUN 
 
THKP-C/MLSPB  gerillası Muhammed Arslan yoldaş,(Kadir Tandoğan) 2014 yılında 
hareketimiz saflarına katılmış, yerel planda yürütülen korsan ve milis gösterilerinde yerini 
almıştır. Rojava devriminin gerçekleştiği ve Kobane direnişinin sürdüğü günlerde 
hareketimizin,Rojava’ya geçişiyle 2015 nisan ayının sonunda, mahalle arkadaşı,dostu ve 
yoldaşı, Alper çakas ile birlikte Rojava topraklarına ayak basmıştır. 
 
Rojava’da kuruluşu gerçekleştirilen Enternasyonalist özgürlük taburunda, Parti-Cephe 
savaşçısı olarak, Kumutan  Rubar Qamışlu hamlesine katılarak,Kobane ve Cizre kantonlarının 
birleştirilmesinde Parti-Cephe bayrağını, Enternasyonalist bir devrimci olarak dalgalandırmıştır. 
 
Muhammed Arslan yoldaş, Partimizin kır gerillası faaliyetlerinin başlatılmasında öncü gerilla 
olarak görevlendirilmiştir. Özgürlük ateşinin yandığı Kürdistan dağlarında, 5 Ağustos 2016 
tarihinde, darbeci-faşist T.C ordusunun hava saldırısı sonucu şehit düşmüştür. 
 
Muhammed Arslan yoldaş, THKP-C/MLSPB  tarihine ilk kır gerillası olarak adını yazdırmıştır. O 
kısacık yaşamına, metropollerde milis, Rojava’da Enternasyonalist savaşçı,dağlarda Parti-
Cephe gerillası olmanın anlamlarını yüklemiştir. 
 
Muhammed Arslan yoldaş, devrimci enerjisi, yoldaşlık ilişkileri içindeki emekçi tutumu, militanca 
serseriliği, devrimci iradesi, devrime olan inancı ve  parti çizgisini kavrayışı ile 16’sında Milis, 17 
sinde özgürlük savaşçısı ve 18’inde, gerilla olarak Parti tarihimizin  sembol ve öncü ismi 
olmuştur. 
Onlar’ki; Serpil Polat’ın ateşten gömleğini giyinenler, zindanlardaki isyan ateşini dağ 
doruklarında körükleyenlerdir. 
 
Onlar’ki; Türkiye ve Kürdistan emekçi halklarının namludaki öfkesidir. 
 
Onlar’ki; Sömürge ve ezilen Ortadoğu halklarının inancı, kimliği ve özlemlerinin taşıyıcılarıdır. 
 
Onlar’ki; Teslimiyet çağrılarını reddederek kesintisiz savaşı sürdürenlerin yoldaşlarıdır. 
 
Onlar’ki; Türkiye halklarının kurtuluş cephesinin yolcularıdır. 
 
Biz; Parti-Cephe hareketi olarak diyoruz’ki; Kürdistan dağlarında yanan isyan ateşini, 
Bağımsızlık düşlerinin  gerçekleşeceği  Ziğana’lara,Toros’lara,kaçkar’lara taşıyacağız.  
 
Biz ; Parti-Cephe hareketi olarak diyoruz’ki; Bağımsız, Demokratik, Sosyalist Türkiye’yi kurana 
dek emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı kesintisiz savaşı sürdüreceğiz. 
 
KADİR TANDOĞAN YAŞIYOR SAVAŞIYOR! 
CEPHE BÜYÜYOR SAVAŞ SÜRÜYOR! 
PARTİYE CEPHEYE ZAFERE! 
 
07 - AGUSTOS - 2016 
THKP-C/MLSPB 
 
 

 



HBDH - MUHAMMED ARSLAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR 

TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN HALKLARINA 

 

15 Temmuz askeri darbe girişimi ve sonrasında gerçekleşen karşı-darbe ile birlikte halklarımıza 

yönelik kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldı. faşist, halk düşmanı düzenin sahipleri, topyekün 

ve karşı-devrimci Yenikapı protokolü ile yeni bir saldırı konseptinde birleştiklerini ilan ettiler. 

Türkiye işçileri, emekçileri, aydınları, Kürt halkını ve tüm devrimci, demokrasi güçlerini 

olağanüstü darbe yasalarıyla, ezmeye çalışıyorlar. Bu yolla Türkiye halklarının seçeneksiz ve 

alternatifsiz olduğunun propagandasını yapıyorlar.   

Kuzey Kürdistan’da işgalci, darbeci ordusu aracılığıyla Cizre, Gever, Sur’da ve birçok kentte 

gerçekleştirdikleri  katliamları ilan ettikleri karşı-devrimci Yenikapı ittifakı ile 90’lı yıllardaki kirli 

savaş konseptinin uygulayıcıları, ergenekoncu, kafatasçı generalleri ve Ağar, Çiller, Küçük 

ekibini yeniden göreve getirerek sömürge savaşını tırmandırmaktadırlar.   

Rojava’da ise hegemonik güçlerin onayını alan  tetikçi ve işgalci  T.C ordusu  çetelerden 

bayrağı devralarak Cerablus’a elini kolunu sallayarak girmiştir. Böylece faşist T C devleti 

Ortadoğu savaşının fiilen bir tarafı olduğunu ilan etmiştir. Böylece bir taraftan Türkiye ve Kuzey 

Kürdistan emekçi halklarına saldırırken, diğer taraftan gerici ve işbirlikçi arap rejimlerinin 

saltanatını sarsan ve Rojava’da devrimci ve demokratik temelde fiilen  gerçekleşen ortadogu 

halklarının devrimci birliğinin önünü kesebileceği gafletine kapılarak ortadogu batağına 

girmiştir.  

Fakat nafile, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu emekçi halkları, Ortadoğu halklarının demokratik 

birliği temelinde ve birleşik devrim hareketinin neferleri ile statükocu, işbirlikçi ve halk düşmanı 

Ortadoğu düzeninin  sahiplerine aynı kararlılıkla yanıt verecektir.  

Mevcut Ortadoğu düzenini reddeden ve Halkların birleşik devrim hareketinin neferlerden biri 

olan Muhammed Arslan yoldaş, karşı-devrimci savaş ordusunun düzenlediği hava saldırısı 

sonucunda özgürlük ateşinin yandığı Kürdistan dağlarında şehit düşmüştür.  

Muhammed Arslan yoldaş, Rojava’da kuruluşu gerçekleştirilen Enternasyonalist Özgürlük 

Taburu’nda, Parti-Cephe savaşçısı olarak, Şehit Rubar Qamışlo hamlesine katılarak, Kobane 

ve Cizre kantonlarının birleştirilmesinde Parti-Cephe bayrağını, Enternasyonalist bir devrimci 

olarak dalgalandırmıştır. Bu temelde halkların birleşik devrim hareketinin kuruluşu ile birlikte 

daha fazla sorumluluk alarak yükselen devrimci mücadelenin öncü neferleri arasına katılmıştır.     

THKP-C/MLSPB gerillası Muhammed Arslan yoldaş, (Kadir Tandoğan) 2014 yılında örgütlü 

saflara katılmış, yerel planda yürütülen korsan ve milis gösterilerinde yerini almıştır. Rojava 

devriminin gerçekleştiği ve Kobane direnişinin sürdüğü günlerde, 2015 Nisan ayının sonunda, 

Rojava’ya geçişiyle mahalle arkadaşı, dostu ve yoldaşı, Alper Çakas ile birlikte Rojava 

topraklarına ayak basmıştır.   

Muhammed Arslan yoldaş, partisinin kır gerillası faaliyetlerinin başlatılmasında öncü gerilla 

olarak görevlendirilmiştir. Özgürlük ateşinin yandığı Kürdistan dağlarında, 5 Ağustos 2016 

tarihinde, darbeci, faşist T.C ordusunun hava saldırısı sonucu şehit düşmüştür. 



Statükocu ve işbirlikçi Ortadoğu düzeninin sahiplerine karşı Rojava’da fiilen gerçekleşen 

Ortadoğu devrim cephesi, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin ilan edilişi ile birlikte ete 

kemiğe bürünmüştür. 

Biz, Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak  Sevda Çağdaş’ların, Alper Çakas’ların Ebu 

Leyla’ların Eylem Ataş’ların Rojava’da gerçekleştirdikleri devrimci enternasyonalist tutumu 

sürdüreceğiz. Türk, Kürt, Arap ve diğer halkların eşit, özgür ve demokratik temelde 

kurtuluşunun gerçekleşeceği güne kadar  devrimci enternasyonalist mücadeleyi sürdüreceğiz.    

Ne Türkiye, ne Kürdistan ve ne de diğer mazlum halklar alternatifsiz değildir, devrimci mevzi 

halklarımızın birleşik devrim hareketidir. 

Biz HBDH olarak Muhammed Arslan yoldaş’ın şahsında tüm devrim şehitlerinin bizlere bıraktığı 

devrimci sancağı Türkiye’ye, Kürdistan’a ve Ortadoğu’ya dalga dalga yayacağız. 

 

MUHAMMED ARSLAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR.! 

YAŞASIN HALKLARIMIZIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI.! 

 

7 EYLÜL 2016 

HBDH  - YÜRÜTME KOMİTESİ 
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