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BİLDİRİLER & AÇIKLAMALAR 

ÖNSÖZ 

Bildiriler  ve Açıklamalar Başlıklı bu çalışma Olağ
ve baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı, 
karıştığı Bunalım döneminde 

doğru devrimci çizgide rotasını 
şaşırmadan politik askeri savaşta pratik geliştirmede 

yığınların öncüsü olmanın  

Cephe savaşçılarına 
her daim taşımalarını hatırlatan bir çalışmadır.

Bu Çalışma Parti ve Cephe'mizin Ülkemizde, Ortadoğu'da
gelişmelere ilişkin

sonlarına kadar kamuoyuna deklare etmiş olduğu 
açıklama ve röportajlardan derlenmiştir. Bu çalışma iki 
bölümden oluşmakta. Birinci bölüm 2014–
arasında MLSPB/DEVRİM CEPHESİ imzasını taşıyan bildiri 
ve açıklamalardan oluşurken. İkinci bölüm ise 2016–
yıllarını içeren THKP C/MLSPB imzası ile yayınlanan 
bildiriler, açıklamalar ve yapılan röportajlardan
broşür olarak 1. Baskısı yapılmıştır.

ikrettiğimiz zaman aralığı içinde sürecin derinliğ
kapsamı düşünüldüğünde pekte önem taşımayabilir fakat 
sorun tamda buradadır. İçinde bulunduğ
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ortamı şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım, ve 
Engels'in 15 Aralık 1887 yılındaki kehanetini 
hafızalarımızda canlandıralım i 20.yy başında 

çağa proletar devrimler çağı damgasını v
Bolşevik Partisinin emperyalizm çağın

işçi sınıfı ve dünya halkları açısından nasıl bir çığır açtığını 
hatırlatarak bütün devrimci güçlere, İşçi ve e
halkımıza karşı sorumluluğ muz gereği çağrımızı birkez 
daha yapalım. 

Gün; kan, kum, ölüm ve ateş çemberi içinde Türkiye Halk 
Kurtuluş Cephesi Sancağı Altında, saflara katılma, 
örgütlenme ve savaş zamanıdır.
YOLUMUZ DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİMCİ ÇEMBERİ
17 ŞUBAT 2019      
THKP-C/MLSPB 
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GÜN, KOBANE İÇİN SOKAĞA ÇIKMA GÜNÜDÜR 

HALKLARIMIZA VE DEVRİMCİ KAMUOYUNA 
Başta ABD emperyalizmi ve onun işbirlikçisi uşakları 

olan T.C oligarşisinin, Sudiarabistan, Katar, İsrail gibi 
işbirlikçi faşist devletler ortadoğuda kendi çıkarları 
dogrultusunda şekillendirme politikalarını vahşice 
uygulamaktadır. Bu çerçevede; İŞİD çetesini kuran ve 
besleyen emperyalist işbirlikçi blok, bu gerici faşist çeteye 

olmaktadır.
Ulusların Kendi Kaderini Tayin etme hakkına tahammül 
emeyen emperyalist güçler ve onun kuklası olan 

oligarşinin egemen partisi, AKP aracılıgıyla tüm kirli 
oyunlarını ortadoğu üzerinde sergilemektedirler. Günlerdir 
AKP nin destekledigi İŞİD saldırılarına karşı kahramanca 
direnen kobane halkını katletmeye kararlı olan T.C 
oligarşisi, dün üç taraftan kuşatılan Kobane’nin Mürşitpınar 
sınır kapısındaki askeri güçlerini çekerek ve bu alanıda İŞİD 
katillerine bırakarak kobane’nin dörtbir yandan rahatça 
kuşatılmasını saglamıştır. Bütün bu çirkin oyunlara ragmen 

PJ önderliginde savaşan kobane halkı kahramanca 

Ülkemiz sınırlarında ise oligarşik,faşist düzenin baskısı 
her geçen gün dahada sertleşmektedir. halkımızın bu 
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konudaki direnişi karşısında elindeki bütün baskı 
aygıtlarını devreye sokan hükümet, Kürdistan’da fiili olarak 
sıkıyönetim ilan etti. halk hükümetin ilan ettigi sıkıyönetimi 
tanımayarak eylemlerini dün gün boyu sürdürdü, 
Kürdistan’ın tümü il, ilçe, mahalle, sokaklarında kesintisiz 
eylemlerle başlayan halk kobanenin yalnız olmadıgını 

ırıyor. AKP asker, polis ve uzantısı hizbul
halka silahlarla saldırıyor. İŞİD’çi devlet kontraları polis 23 
yurttaşımızı katlediyor.

Başta kürdistan olmak üzere, ülke genelinde onurlu bir 
direnişle her yeri kobane’leştirerek her yer kobane, h
direniş sloganlarını haykırmaktadırlar. Milyonların katıldıgı 
büyük varolma savaşı tarihe çoktan kaydını düşerken, 
yaşanan gelişmeler Türkiye başta olmak üzere,uluslararası 
ve bölgesel birçok gücün kobane hesaplarının tutmadıgını 

agır silahların, tankların, topların ateşi altında 
kobane için sokaga çıkma günüdür. gün işbirlikçilerden ve 

günüdür. bu savaş bizim savaşımızdır.!
YAŞASIN ROJAVA VE KOBANE DİRENİŞİMİZ
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE  DAYANIŞMASI
08 EKİM 2014 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

KOBANE ZAFER AÇIKLAMASI 

DÜN BEKAA BUGÜN ROJAVA 
70’li yıllarda Bekaa Vadisi ne ise, bugün de Kobane aynı 

anlamı ifade ediyor.Betül Altındal Silahlı Propaganda Timi, 
adı altında DAİŞ’e karşı savaştıklarını söyleyen 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ savaşçıları bizim için 70’li 
yıllarda Bekaa Vadisi ne ise, bugün de Kobane aynı anlamı 

devrimlerin kapısı ve başlangıç noktası haline gelmiştir. 
er açısından sosyalizmin umut noktasıdır” diye 

konuştu.

planda Ortadoğu devrimini yaratacak Cephe’leri 
oluşturmak için de Kobane’deyiz Kobane’de, Türkiye 
devrimci hareketinden gelen başka örgütler de var.
birlikteyiz ve aynı cephe’lerde savaşıyoruz. bu çok önemli, 
çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz, masa başında değil 
savaş alanında birlik olur.

Kobane direnişi yıllarca ırkçı, faşizan yaklaşım ve 
zihniyetin koparmaya çalıştığı halkları birleştirdi.
direniş, Türkiye halklarının da umudu haline geldi. 
devrimciler olarak bizler de halkların ortak mücadelesinin 
çimentosu olacağız. gezi devrimin provasıydı. Kobane ise, 
bunun gerçekleştiği ve tüm Türkiye ve Ortadoğu’ya 
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taşınacağı alandır. herkes bilmeli’ki Kobane direnişi 
halkların gerçek mücadelesidir.

Kayıtsız Kalamazdık
Burada ortaya çıkan devrime kayıtsız kalmak mümkün 

değildir. Burada Kürtler, Ermeniler, Araplar, Süryaniler ve 
Türkler birlikte mücadele ediyor. Ardımızda nice şehitler 
bıraktık, hepsi bizim şehidimiz. Hepsi dünya devriminin 
tarih boyunca ortaya çıkan şehitleri içinde yerini aldı. ben 
de bir Türk olarak burada bulunmamın halkların ortak 
mücadelesi ve özgür geleceği için bir görev ve sorumluluk 
olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Kobane direnişi ve Rojava devrimi ise, bize gerçek bir 
devrimi sundu ve bize düşen de bunu korumak ve yanında 
yer almaktı. Ortak direnişi şimdi burada gerçekleştiriyoruz. 

çalışıyoruz. Masa başında yapamadığımız birlikteliği 
burada sağlıyoruz.

Burada şehit düşen Türkiye devrimci hareketinin 

yoldaşları anıyoruz. Onlar bizim için birer kutup yıldızı 
olmuştur. Dayanışmanın, devrimin kutup yıldızları 
olmuşlardır. Onların şehadeti direnişimizin simgesi 
olmuştur.
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
02 OCAK 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

 

TIL-HAMIS ZAFER AÇIKLAMASI 

TÜRKİYE VE ORTADOĞU HALKLARINA ÇAĞRIMIZDIR 
Siyonist savaşımızın cephesi 

Rojava topraklarındayız.Tarihsel bir direnişin zafere 
evrildiği Kobane’de, Şengal’de, Ceza’da Erca

destansı onurunu yaşama iradesini gösterdik.
Bugün ise; Emperyalist istilacıların ve onun işbirlikçi 

kukla devletçiklerinin, arpalığında kanla beslenen 
ortadoğunun jitemi İŞİD(DAİŞ)’in Rojava’da son dayanağı 
olan, Tıl Hamıs bölgesini aynı kahramanlıkla kurtarmış 
bulunmaktayız.

Biz; MLSPB/DEVRİM CEPHESİ gerillaları; Önder Mahir 
Çayan’ın izinde, Cephe’nin devrimci halk savaşında 
ısrarını, iradesini ve cüretini gösterme kararlılığıyla, bin 
yıllar önce insanlığın filizlendiği bu topraklarda, bugünde 
Rojava devrimiyle birlikte Ortadoğu devrim cephesini örme 

ğu’nun bütün 
coğrafyasına taşımak ve halkların özgür ve eşit yaşamını 
sağlamak, şehitlerimizin hedeflerini gerçekleştirmek tek ve 

Bu nedenle; Türkiye ve Ortadoğu halklarına çağrımızdır. 
Yıllarca halkları sömürmekten başka amaç taşımayan v
Ortadoğu halklarına kan, zulüm ve gözyaşını reva gören 
Emperyalist, Siyonist işgalciler ve onların yerli taşeron 
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sağlamak, şehitlerimizin hedeflerini gerçekleştirmek tek ve 

Bu nedenle; Türkiye ve Ortadoğu halklarına çağrımızdır. 
Yıllarca halkları sömürmekten başka amaç taşımayan v
Ortadoğu halklarına kan, zulüm ve gözyaşını reva gören 
Emperyalist, Siyonist işgalciler ve onların yerli taşeron 



devletlerine karşı, tek yol POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ 
STRAJETİSİDİR.

Devrimci halk savaşını, nostalji olarak görenler ,devlet 
edilen insanların cenazelerinde slogan atmayı 

eylem bilenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, ÖNDER 
ÇAYAN’IN Kızıldere’de bıraktığı miras, devrimin rotasını 
gösteren yol kılavuzumuzdur.

Ortadoğu’nun karanlık dehlizlerinde bir mum ışığıyla 
çıktığımız bu yoldan devrim güneşini Türkiye topraklarına 
taşıyacağız…
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ
HERŞEY CEPHE İÇİN HERŞEY ZAFER İÇİN
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
28 ŞUBAT 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

KIZILDERE ORTADOĞU HALK DEVRİMLERİ’NİN 
KESİNTİSİZ YOLUDUR 

“Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” Önder, Mahir 
Çayan’ın son sözleriydi. Tarih 30 Mart 1972 yılını 
gösterdiğinde, Kızıldere’de bir savaşın manifestosu böyle 
yazılıyordu. Amerikan emperyalizminin boyunduruğu 
altında bir ülkede, kölece yaşamaktansa silah el
vuruşarak direnmenin tek kurtuluş yolu olduğunu 
haykırarak 9 yoldaşıyla ölümsüzlüğe ulaştılar.

Onları onlar yapan yaldızlı sözler değildi, gençlik 
macerası değildi, onların mücadelesi onların yolu kesintisiz 
devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sos
şiarıyla çıktılar yola. Bu yolda teslimiyet değil irade, inanç 
ve cüret vardı, bu temelde Kızıldere son değil başlangıçtır.

Kızıldere;  politikleşmiş askeri savaş stratejisi temelinde, 
Anti Oligarşik halk devrimi için 

dövüşenlerin yoludur.  Kızıldere Emperyalizme, Siyonizme 
ve onların kukla rejimlerine karşı, Ortadoğu halklarının 
zaferinin yoludur.  Kızıldere ideolojik, politik, askeri birliğin 

Kızıldere; siper yoldaşlığının ete kemiğe büründüğü 
mciliğin tanımıdır. Kızıldere, Bağımsız Türkiye, 

Birleşik Özgür Kürdistan çağrısıdır. Kızıldere, Ortadoğu 
devrim cephesi’nin kızıl sancağıdır.

Biz; MLSPB/ DEVRİM CEPHESİ savaşçıları olarak 
diyoruzki, Önder, Mahir Çayan’ı anmak savaşmaktır, Rojava 
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praklarında önderimizi savaşarak anıyoruz. 
Türkiye ve Ortadoğu halklarına sesleniyoruz, 
Emperyalizme, Siyonizme ve işbirlikçilerine karşı, Parti
Cephe’nin ihtilalci kızıl bayrağı altında birleşmeye, 
mücadeleye ve zafere çağırıyoruz.
YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM!
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
29 MART 2015  
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

KOBANE RUHUYLA 1 MAYISTA TAKSİM’E 

TÜRKİYE VE ORTADOĞU HALKLARINA
Bilindiği gibi, dünya halklarının baş düşmanı 

Emperyalist güçler ve onların işbirlikçi faşist kuklaları, 
ülkemizi ve Ortadoğu coğrafyasını halklar hapishanesine 
çevirmiş ve bu coğrafyada yaşayan Türk, Kürt, Arap, ve Fars 
halkının yaşamını zindana çevirmiş

20 yy başında cetvelle çizdikleri sınırları, tel örgülerle  
çevirerek kendi aralarında parsel parsel paylaşmış, Kürt 
ulusunun ve halkının yaşadığı coğrafyayı ise dört parçaya 
bölerek statükocu kuklalarına peşkeş çekmiştir. 

Ortadoğu’yu yeniden dizayn
paylaşmak için it dalaşına girenler,Rojava’da  ortaya çıkan 
halkların iradesini kırmak ve devrimi boğmak için kendi 
elleriyle beslediği çeteleri Rojava üzerine salmıştır.

Fakat, Kobane’gradda, Tıl Hamıs’te, Şengalde ve Tıl
de  YPG/YPJ öncülüğünde  Ortadoğu halklarının 

devrimci sosyalist enternasyonal birliği temelinde,21 yy ın 
başlangıcında Rojava devrimi bir kez daha kanıtlamıştırki  
devrimler çagı kapandı, elveda proleterya, sosyalizm öldü, 
bağımsızlık artık mümkün değil t

liberal kalemşörlere ve düştü 
düşecek diyenlerin yüzüne vurulan tarihsel bir 
tokattır.Rojava halk devrimi Dünya halklarının  
Özgürlük,Demokrasi ve Sosyalizm bayrağıdır.
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sorumluluğu gereği, Ortadoğu devrim cephesi’nin aktif bir 
gücü ve bileşeni olarak ,Rojava devrim cephelerinde,  
emperyalist  güçlerin ve onların statükocu kuklalarının  
beslemesi,  DAİŞ çetelerine karşı verilen 
mücadelenin,direnişin öznesi olma irade
devrimi  dalga dalga ülkeye ve Ortadoğu’nun bütün 
coğrafyasına  taşıma kararlılığındadır.

Kobane’de,Tıl Hamıs’ te haykırdığımız gibi, halklarımızı 
Emperyalizme karşı Bağımsızlık, Oligarşiye karşı 
Demokrasi ve Kapitalizme karşı sosyalizm içi
ve zafere çağırıyoruz.

Türkiye halklarına; Emperyalizmin ve Oligarşinin  neo
liberal halk düşmanı saldırılarına karşı,Birlik, Mücadele ve 
Zafer şiarıyla,Devrimci ve Sosyalist uygarlığın öznesi ve 
yapıcısı proleteryanın öncülügünde, emekçi halkımızı 1 
Mayıs'ta işçi sınıfının öncü  müfrezesi MLSPB/DEVRİM 
CEPHESİ'nin kızıl sancağı altında Taksim’e çağırıyoruz.
YAŞASIN 1 MAYIS/BİJİ YEK GULAN

ALİZM YENİLECEK,SAVAŞAN HALKLAR 
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM  CEPHESİ
BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN
2O NİSAN 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

 

 

 

HAZİRAN ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR 

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM 
Haziran şafağında, kuşatmalarda düşen, dövüşen, cunta 

zindanlarında idam sehpalarını tekmeleyenler. 
Kobanegrad’a alınterini katan, hücredeki Adalı'nın ruhunu 
taşıyan, Cevahir yüreğinde efsane gerilla, büyük komutan 
Arda'nın cüretiyle kuşanan.

Mahir yürekli Bedreddin' in yoldaşı, Bekaa'nın, 
Rojava'nın Enternasyonalistleri, Türkiye ve Ortadoğu 
halklarının kahraman Parti Cephe savaşçıları, devrim ve 
sosyalizm bayrağını Türkiye'de,
taşıyan kutup yıldızlarımız; Hüseyin Cevahir, Betül Altındal, 
Tamer Arda, Atilla Ermutlu, Doğan Özzümrüt, Ercan 
Yurtbilir, Hakkı Kolgu, Ahmet Saner, Kadir Tandoğan, 
Gürkan Özdemir…

Rojava topraklarına bir MLSPB Cephe savaşçısı ola
ayak basıp; Kobane'den, Cizre'ye, kavgaya tutuşan ve Şehit 
Rubar Kamışlo Hamlesi'nde DAİŞ çetelerine karşı savaşan 
ve dövüşerek şehit düşen yoldaşımız Mahir Arpaçay, kutup 
yıldızımız olarak Haziran'da yitirdiklerimizin arasına bu 
bilinçle katılmıştır. 

Haziran; kahramanca dövüşenlerin, toprağa yiğitçe 
düşenlerin, yaratma iradesinin ve düşman kamplarına 
korku salanların uğuruna savaştıkları sosyalizm bayrağı ve 
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MLSPB' nin, adını tarihe silinmemek üzere kazıyanların 
devrimci ateşidir. 

Yanan ateş şimdi bi
topraklarında; savaşçılarımızın, gerillalarımızın devrime 
inancı sayesinde haziran şafağında düşen şehitlerimizden 
devraldıkları bayrağı oligarşinin burçlarına dikene kadar 
devam edeceğimizin kanıtıdır. 

Yolumuz Haziran'da düşenlerin
kurtuluşa kadar savaşanların yoludur! 
YAŞASIN ORTADOGU DEVRİM CEPHESİ
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 
07 HAZİRAN 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU 

TÜRKİYE, ORTADOĞU VE DÜNYA HALKLARINA 
onların kukla taşeronları 21. yy. ın 

başında, Rojava'da gerçekleşen Devrimi bogmak, tasfiye 

Kontrgerilla (DAİŞ) İŞİD çetelerini, Kobane üzerine salmış 
ve böylece ,Kürt Halkının şahsında, Ortadoğu ve dü
Halklarının iradesini kırabileceklerini hesaplamışlardır.

Fakat, Rojava halkı YPG/YPJ öncülügünde, dünyanın 
çeşitli ülkelerinden enternasyonalistler olarak emperyalist 
güçlere ve kukla devletçiklerine karşı emekçi halk 
sınıflarının ve birleşmiş insanlık idealinin taşıyıcıları olan 
enternasyonalistler  faşist İŞİD çetelerine karşı  Çagımızın 
en görkemli,destansı, direnişini sergileyerek ve 
Kahramanca bir iradeyle direnerek, düştü düşecek 
diyenlere, unutamayacakları tarihsel bir tokat attık.

Cephe’
Amerikan Emperyalizmi'nin maşası, Ortadoğu Halkları'nın 
baş düşmanı, faşist İsrail' in Filistin  Halkına karşı yürütügü 
soykırıma karşı,  Filistin ve Ortadoğu Halklarının, siyonist 
katili Efraim Elrom’u cezalandırarak
cephesinin aktif bir tarafı olmuştur. 

Emperyalizme karşı, Bağımsızlıgın sembolü, Deniz 
Gezmiş, Filistin halkıyla işgalci Siyonistlere karşı 
dövüşerek,Filistin  Devriminin  bir parçası olmuştur ve 
Ortadoğu Halklarıyla Emperyalizme ve Siyonizme karşı  
savaşmıştır.
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Biz MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA 
BİRLİGİ/DEVRİM CEPHESİ olarak çeşitli uluslardan, 

Rojavada gerçekleşen Halk Devrimi'ne, Enternasyonalist  
destegi ve katkıyı sunarak, Rojava Halk Savaşı'nın, aktif bir 
öznesi ve bileşeni olduk.  Devrimde, YPG/YPJ  güçleri ile 
bilikte, Daiş çetelerine karşı devrim Cephelerinde silah 
arkadaşlıgını ,devrimci yoldaşlıgı paylaştık.

tan, Ortadogu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk, 
Kürt, Arap, Fars, Süryani, Laz, İspanyol ve daha birçok 

gerçekleşen halk devrimini savunmaya devrimi dalga dalga 
ya taşımaya çagırıyoruz.

Biz MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA 
BİRLİGİ/DEVRİM CEPHESİ olarak emperyalist güçlere ve 
onların kuklalarına tetikçi çetelerine karşı halklarımızı 
savaşa devrime ve zafere çagırıyoruz. Emperyalistler 

mler ve taşeron çeteleri yenilecek 
direnen ve savaşan halklar kazanacak.

Devrime dalga dalga koşan devrim için dövüşen düşen 
genç kadın ve erkek kahraman evlatlerınızı gururla ve 
özlemle kucaklayın onlar’ki ihtilalin çocuklarıdır, onlar’ki 
hallacı mansur’un baba isakların bedreddin’lerin, pir 
sultanların daileridirler Mahir’in Deniz’in kaypakkaya’nın 
yolunda yürüyenlerdir. Onlar’ki haziran şafagında 
halklarımızın devrimci kurtuluşu için dövüşenlerdir.

Onlar’ki bin yıllardır ülkesi ve kimligi parçalanmış kür
halkının kardeşleridir,onlarki demirci kawanın mazlum un 
kemal pir in yoldaşlarıdır onlar ki Filistin halkının Ebu ali 
mustafası bijan cezai nin fedaileridir.

kimse düş gücünü kısırlaştımasın yaşlı dünyamız. daha 
pek çok uluslararası tugay görecek, daha 
bolivyalarda kongo ormanlarında savaşacak.daha pek çok 
Serpil polat’lar Mahir Arpaçay’lar kürdistan’da savaşacak , 
daha pek çok Erik Scurfialt, ivana hoffmanınlar Anadoluda 
savaşacak,  
PARTİ CEPHE MEVZİSİ DEVRİM CEPHESİ
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN
13 HAZİRAN 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 
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SELAM OLSUN HALKLARIMIZIN DEVRİMCİ 
KURTULUŞU İÇİN SİLAH KUŞANANLARA 

Alper Çakas yoldaş, Serhatlı ve Koçğirili bir emekçi 
ailenin oğlu olarak 1995 yılında dünyaya geldi. 2013 
yılında, MLSPB/DEVRİM CEPHESİ saflarına katıldı. Devrim 
Cephesi’nin düzenlediği çeşitli korsan gösteri ve 
eylemlerdeki militan tavrı Alper Çakas yoldaş’ı Parti
Cephe’mizin Enternasyonalist  karakterine uygun olarak 
Rojava devrimine katılmasını sağladı.

Nisan ayının sonunda, devrimin ülkesi Rojava 
topraklarına ayak basan yoldaşımız çeşitli ülkelerden, 

ruluş 
çalışmasını yürüttüğü Enternasyonalist özgürlük 
taburun’da Didar Şensoy Silahlı Propaganda Birliği’nin, bir 
savaşçısı olarak yerini aldı.10 Haziran’da kuruluşu 
gerçekleştirilen Enternasyonalist Özgürlük Taburu ile 

Tıl Abyad ve Gıre
operasyonuna katıldı. 

Komutan Rubar Qamışlo hamlesinin 52. Gününde 
YPG/YPJ’nin öncülüğünde Rakka Gıre’spi yolu üzerinde 
devam eden çeteleri temizleme operasyonu sırasında 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ üyesi ve Enternasyonalist 

buru savaşçısı Alper Çakas (Ahmet Saner 
Koçgiri) yoldaş,  27 haziran günü  faşist, İŞİD (DAİŞ) 
çeteleriyle girdiği çatışmada şehit düştü.

Selam olsun; Kobane’de, Şengal’de, Tıl Hamis’te ve 
Cizire’de halklarımızın devrimci kurtuluşu için silah elde 
çarpışarak düşenlere.

Selam olsun; Kader Ortakkaya’lara, Mahir Arpaçay’lara 
Paramaz Kızılbaş’lara, Gıre Spi’nin Enternasyonalist 
savaşçıları Halil Aksakal’lara, Ahmet Saner Koçgiri’lere. 

Selam olsun; Rakka Gıre Spi’ de halklarımızın devrimci 
Enternasyonalist kızıl sancağını dalgalandıran halk 
savaşçılarına. 

Onlar’ ki; diz çöktürülmek istenen insanlığın cüret ve 
iradesini kuşanan çağımızın Stalingrat’çıları  kızıl 
tugayları’dır. 

Onlar’ki; Şengal’de, Tawusa melek’in aydınlık yüzleridir 
muawiye’nin katil çetelerine karşı savaşan Kerbela’nın 
Hasan, Hüseyin’leridir. 

Onlar’ki; Parti Cephe’nin Enternasyonalist kızıl sancağını 
dalga dalga taşıyan Serpil Polat’ın Orhan yılmazkaya’ nın 
yoldaşlarıdır.

Emperyalizm ve işbirlikçisi faşist T.C Oligarşisi’nin 
desteklediği İŞİD (DAİŞ) çeteleri yenilecek. silahlanan ve 
savaşan Ortadoğu halkları kazanacak.
YOLUMUZ DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR.!
MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ.!
3O HAZİRAN 2015 
MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 
ROJAVA CEPHE KOMUTANLIĞI 
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 İKİNCİ BÖLÜM: 2016 – 2018   THKP-C/MLSPB 

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
ilişkilerinin üç aşağı beşyukarı belirginleştiği fakat çok 
kaypak ve zayıf bir zeminde ilerlediği açıktır.

Sosyalist blokun çöküşüyle birlikte, ABD ve post
ideologlar, “devrimler çağının” kapandığını “proleteryanın 
tarih sahnesinden çekildiğini” uluslararası arenada ve 

el düzlemde ise diğer emperyalist rakiplerine, 

Körfez işgaliyle ve CNN’nin naklen yayınıyla ilan etti.
Fakat diğer emperyalist kapitalist güç odakları hem 

1990 öncesi kurulan statükoyu hem de ABD’nin 
lararası 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 
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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 

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 

Halklarımıza ise; emperyalist kapitalist sistemin dışında 
kalınarak herhangi bir devrimin gerçekleşemeyeceği, 

çekleşse 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 

st 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 

rası 
yeniden paylaşım ve hegomanya savaşı, Türkiye, Kürdistan 
ve Ortadoğu sathında gözlerimizin önünde fiilen ceryan 

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 

Rojava devrimiyle gerçekleşen ve Kobane direnişiyle 
bölgesel ve uluslararası bir karakter kazanan 

bölgesel ve küresel planda fiilen oluşmuştur. Zaten iki ülke 
syonalist birliği ve ittifakı fiilien pratik 

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

ittifak çabalarını bölgesel planda ve diğer ülke 
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 ç
oluşturmaktır.Diğer yandan, Türkiye ve Kürdistan 
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farklıdır. İki ülke
kendi bulunduğumuz düzlemde kendi ülke ve halklarımızın 
somut ve güncel sorunları ekse
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 

ine, farklı görev ve sorumluluklar 

ve işbirlikçi hainlerinin kurdukları zulüm çarkını kırmakla 

planda Ortadoğu devrim cephesinin bir parçasıyız.

örgütlenmeyen, Türkiye halkının mevcut düzenle 
çelişkilerini devrimci şiddet zor temelinde çatışmaya 
dönüştürmeyen, bu tarihsel anın devrimci görev ve 
orumluluklarının farkında olmayan, bu farkındalığın 

askeri pratiğini geliştiremeyen her hangi bir 
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 

i 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 

askeri gelişmeler 
çerçevesinde geçmişteki birlik ve ittifak ilişkilerini aşacak 

şiddetin enstrümanlarını esas 
alarak emperyalizme ve sömürgeci faşist ortak düşmana 
karşı, dev 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 

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

yrımını 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 

yeniden kurgulanması ve bu birliğin 
pratikleştirilerek halklarımıza sunulması tarihsel 

Bu çerçevede, mevcut olandan kopuşların ve arayışların 
her gün yenileriyle karşılaşacağız. Silahlı devrimci 
seçeneğin yeniden uç verdiği, ülkemizdeki samim
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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 
halklar saflaşmasını öncü vuruşlarla seçenek haline 
dönüştürecek birleşik devrim cephesini, politik
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 

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM!
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ!
14 ŞUBAT 2016 
THKP-C/MLSPB 

 

 

 

 

 

 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE BİRLEŞİK ÖZGÜR 
KÜRDİSTAN İÇİN 

YOLUMUZ PARTİ-CEPHE YOLUDUR 

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 

vaş konseptine geri dönmüştür. işçi sınıfı ve 
emekçi halkımızın  en küçük bir hak, özgürlük ve 
demokrasi talebini ise faşist devlet,  polisi
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 

halkı, tankla

aydınlar, sanatçılar,akademisyenler ve devrimci gençlik ise 
faşizmin mahkemelerince tutuklanarak zindanlara 
atılmaktadır.
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Ülkemiz; emperyalizmin boyunduruğu altında olduğu 
kaldığı sürece bu çark 
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Artık; yönetenler eskisi gibi yönetememekte 

BİN KERE HAYIR!
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Kaybedeceğimiz hiç bir şey yoktur  ama kazanacağımız 
koca bir dünya vardır. (Mahir Çayan)

Artık misak ı miliyeci düzen dikiş tutmaz, sağdan
bu düzenin savunucuları tarih karşısında mahkum 
olmuşlardır. Emperyalizmin soldaki uzantıları kuav ı 
milliye ittifakı Kızılderenin ruhunu ve özlemlerini artık, 

Artık yeni jenerasyon devrimci kuşaklar, partimizin 
önderi mahir çayan’ın. tarih perspektifine ve kesintisizlerde 
sentezlenen stratejik bakışının devri
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 

İş
onun adına emekçi halkımızı köleleştiren faşist devletini 
parçalamak, işbirlikçi tekelcilerinin halkımızın sırtından 
elde ettiği  artı değeri kamulaştırmak, Bağımsız, 

Cephe’nin 

İşte biz bu tarihsel gerçekler ışığında; Parti
hareketi olarak bu yolda mücadeleye kararlı, bütün İşçileri, 
Köylüleri, Öğrencileri ve emekçi halkımızı,devrime, savaşa 
ve zafere çağırıyoruz.
KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR

29  MART 2016 
THKP-C/MLSPB   
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EMPERYALİZME,OLİĞARŞİYE VE FAŞİZME KARŞI  
1 MAYIS'TA TAKSİM’E 

Tarihin akışı hızlanıyor; Türkiye 12 eylül’de Amerikan 
Emperyalizminin restorasyon planını, faşist T.C 
Oliğarşisinin  generalleri eliyle uygulamaya soktu. Bu plan, 

liberal sömürü ile başta işçi sınıfı olmak üzere halk 
sınıflarının elde ettiği ekonomik
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 

i 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
çalışmanın önündeki tüm engelleri kaldırarak. bugünkü 

bürolarının açılmasının alt yapısını 
oluşturdu. 

liberal saldırılara karşı, 80‘lerin sonu 90’ları
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 
adan 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 

gezide açığa çıkan, halk ayaklanmasının ve 
sonrasında gelişen işçi ve yoksul direnişlerinin örgütl
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 

i düşük yoğunluklu savaş 

Yeniden paylaşım, bölgesel ve sömürgeci savaşlar. Etnik 
boğazlaşmaları körükleyen ırkçılık, şovenizm, inanç ve 
kimliklerin inkarı, imhası ve asimilasyonu, kültür 

oplumsal, ahlaki ve etik çözülme. sosyal cinnet ve şizofreni 
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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 

devrimci kopuşu gerillacı bir rotada gerçekleştirdiler.  
Bugün yeni jenerasyon devrimci kuşaklarda, günümüz 

cularının ve onların politik
entellektüel ve dogmatik  gevezelilerinden 71’in devrimci 
özünü ve cüretini kuşanarak yeniden devrimci kopuşu ve 
atılımı gerçekleştirebilirler.     

Türkiye devrimci hareketi aradığını kaybettiği yerde 
ulacaktır. 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 

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 

larak 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, 

t 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 
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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 G
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

bağlamda kendini oluşturmuş. bu zemine eklenerek,  ilk 
teorik gıdalarını edinerek o günün tarihsel 

denklemi içersinde praksis bir değiştirme eylemi 
sergilemişlerdir. Bu temelde; politik k 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, 

ların ise;  karşı
olanla yetinme,  toplumsal devinim ve değişim talebini 
düzen içinde tutma gayreti sonuçsuz kalmıştır. 

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
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. 
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Diğer yandan, benzer bir devrimci yönelim farklı bir 
düzlemde; Deniz Ğezmiş ve İbrahim Kaypakkay  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Herbiri farklı yo
maratona başlamış olsalarda, bütün hepsinin ortak paydası, 

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
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

ML olarak  yeni jenerasyon devrimci kuşaklara 
izlenmesi  gereken devrimci rotayı göstermişlerdir. 

3 yıl gibi kısa bir zaman aralığı içinde ve pratik bir tempo 
n hareketimizde dahil olmak üzere,  TDH’ nin 

üzerinde yükseldiği, tarihsel devrimci temeli atmışlardır. Ve 

Ve hiç kimse, Mahir, Deniz ve İbrahim’in  kendi tarihsel 
e 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. 

ılmışlardırda!  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
şiddetinin tolerasyonunu, dozajını bilen, benliğinde ve 

üçük 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. modern yapısalcı 
ve devrimci pratiğe hizmet etmeyen teorileriniz, her geçen 
gün,  şiddetlenen ve şiddetlenecek olan, devrim ve karşı 
devrim sarmalı içinde bir anlam taşımamaktadır. 

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  
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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 

Artık, “her devrim kendi bedelini öder” sözü,  Doğu 
devrimi kapsamında daha derin
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 fii
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 
MÜCADELEMİ
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
yoldan bertaraf etti.  Marksizm’in Leninizm’in, tarihsel 

ve ideolojik planda netleşerek devrimci kopuşu 
çekleştirdi.  
Yeni tarihsel dönemde, Mart, Mayıs, ve Haziran’ın  

ruhunu ve özlemlerini kuşanan, bunun politik
pratiğini gerçekleştiren, yeni jenerasyon devrimci nesiller 

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 

şiddet temelinde yürütülen savaş, Kızıldere’ de 

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, P
olarak  devrimci savaşı yeniden başlatılmışladır.   
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Haziran’cılar, 1975 yılında, Parti
kendilerini yeniden kurmuş ve silahlı propaganda 
temelinde, şehir gerillası ile savaşı yeniden başlatmışlardır. 

savaşı, yoğun bir devrimci tempo ile 
ülkemizde yeniden gündemleştirmişler.       Ve tarihe, yeni
sömürgeler dünyasında Haziran şehitleri şahsında, şehir 
gerillası örgütü olarak kayıt düşmüşlerdir.  

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
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 savaş

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 
şist 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 

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 te
tescillenmiştir. 

Gezi ve Kobane’ de açığa çıkan devrimci durum,  

devrimcilerini bir kez daha tarih karşısında mahkum 
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etmiştir. Kusursuz teorilerin, meydanlarda atılan 
nutukların ve halka ayaklanın, silahlanın çağrıları 
yapmanın,  halkımız nazarında hiçbir kıymeti yoktur.Yol 

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

uşlardır.  
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,  En
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 

C/MLSPB  gerillası Muhammed Arslan yoldaş,(Kadir 
Tandoğan) 2014 yılında hareketimiz saflarına katılmış, yerel 

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 
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, dar faşist T.C 
ordusunun hava saldırısı sonucu şehit düşmüştür.

Muhammed Arslan yoldaş, THKP
kır gerillası olarak adını yazdırmıştır. O kısacık yaşamına, 
metropollerde milis, Rojava’da Enternasyonalist 
savaşçı,dağlarda Parti erillası olmanın anlamlarını 
yüklemiştir.

Muhammed Arslan yoldaş, devrimci enerjisi, yoldaşlık 
ilişkileri içindeki emekçi tutumu, militanca serseriliği, 
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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 

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.

Cephe hareketi olarak diyoruz’ki; Kürdistan 
dağlarında yanan isyan ateşini, Bağımsızlık düşlerinin  
gerçekleşeceği  Ziğana’lara,Toros’lara,kaçkar’lara taşıyacağız. 

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 

asını 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 
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ortadogu halklarının devrimci birliğinin önünü kesebileceği 
gafletine kapılarak ortadogu batağına girmiştir. 
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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 dev
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, 

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 

neferleri arasına katılmıştır.    
C/MLSPB gerillası Muhammed Arslan yoldaş, 

(Kadir Tandoğan) 2014 yılında örgütlü saflara katılmış, 

almıştır. Rojava devriminin gerçekleştiği ve Kobane 
direnişinin sürdüğü günlerde, 2015 Nisan ayının sonunda, 
Rojava’ya geçişiyle mahalle arkadaşı, dostu ve yoldaşı, 

opraklarına 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 

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 

tuluşunun gerçekleşeceği güne kadar  devrimci 
enternasyonalist mücadeleyi sürdüreceğiz.   

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

lan 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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QAMIŞLO'DA KIZILDERE ANMASI 

Mahir Çayan'ın stratejik çizgisinin ve devrimci rotasının 
politikleşmiş askeri savaş olduğunu bilerek ve onun 
stratejik sentezine sadık kalarak yönelimimizi belirledik. 

a 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

SİNAN KAZIM ÖZÜDOĞRU
NİHAT YILMAZ

HÜDAİ ARIKAN
SABAHATTİN KURT

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

devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve So
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 kend
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 

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 
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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 

hamurunun iç içe yogruldugu ve mayalandıgı aylardır. Biz 
Cephe hareketi olarak, onların 

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 Denizleşere
''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 ol
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 e
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
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. 
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Şimdi 71 tarihsel çıkışını gerçekleştiren Mahir çayan'ın 
kısaca yaşamını ve mücadelesini anlatarak devam etmek 

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 gitt
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 
tartışmaları içinde TİP adına Karadeniz Ereğli'de çalışmalar 

Devrim saflarında yer aldı. TİP ile olan temel ayrılığı devrim 
sorunu olarak tarifler. Fransa'da bulunduğu süreçte Latin 

'daki gerilla örgütlerinin silahlı mücadelelerinden 

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 

Oportünizminin Niteliği" dir.

1969 yılında Ankara'da yapılan ve Fikir Kulüpleri 
Federasyonu'nun adını DEV
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 

i 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 

illa savaşının 
şart oldugunu savunur.

Bu ayrışmanın temel noktası, aslında MDD tezinin, TİP 
reformizminin başka bir versiyonu olduğu görüşüdür. O 

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.

C'nin kuruluş çalışmalarını sürdürür. 
Örgütün kurucu isimleri arasında Ulaş Bardakçı ve Hüseyin 
Cevahir'de yer alır. 1970 aralık ayında işçi sınıfının savaş 

oligarşik halk devrimidir. Devrim 
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C'nin kuruluş çalışmalarını sürdürür. 
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Cevahir'de yer alır. 1970 aralık ayında işçi sınıfının savaş 

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 

Çalışmalarını sürdürmek için Şubat 1971'de İstanbul'a 
geçen Mahir Çayan burada da silahlı eylemlere de
19 Mayıs 1971' de İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom 
kaçırılır. bu eylemle, 1970 Aralık ayında kurulan fakat 
kamuoyuna açıklanmayan THKP, THKC'nin 1 nolu bülteni 

tutsakların serbest bırakılması istenir, fakat, bu istekler 

Eylem sonrası Nihat Erim başkanlıgındaki 12 mart 
cuntacıları istanbulda sıkıyönetim ilan ederler ve balyoz 
operasyonu adını verdikleri bir operasyon başlatırlar. 

evahir, 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 
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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'd

kurucuları arasında yer alan M. Ramazan Aktolga ve Yusuf 
C'yi sağcı ve reformist bir çizgiye çekerek 

III broşürü maltepe firarından sonra 
kaleme alınır. İstanbul'da kalma olanakları daralan Mahir 
Çayan, Ankara'ya geçer. 19 Şubat'ta Ulaş Bardakçı 

rnavutköy'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 Ertuğ

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.
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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 ROPÖRTAJ" 

 CHE GUAVARA’NIN TARİHSEL VE GÜNCEL AÇIDAN 
ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 

Koçer  Ermutlu - 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 s
isterken kazdıkları kuyuya düşen katiller sürüsü. 
Che Guevara, yattığı yerde o kadar heybetli, o kadar rahattır 

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 

sevgi ve saygıyla söz ediyor;  milyonla
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 
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olabilmekte.CHE’nin klasik yöntemlerin dışında bir tarzı 

.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 

elmesi, 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 önc
alacağını düşünmektedir. Bolivya üzerine bugüne kadar çok 
şey söylendi, bundan sonra da söylenecektir. 

Gerilla hareketi ve genel olarak sınıf mücadelesi hiçbir 

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! 

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 bütünleştir
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 

örneği olacaktır. 

bunları kavramakla birlikte geride bıraktığı muazzam 
tarihsel  zenginliği yeniden ele alarak ileriye taşımaktır.

100. YILINA GİRERKEN EKİM DEVRİMİNİN TARİHSEL 
VE GÜNÜMÜZ AÇISINDAN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Koçer Ermutlu - 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 

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 
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yaşam bulmasıdır. Devrimci ustalar tarafından teorik 
boyutta tespit edilen bu önermeler, yaşamın pratiğinde 

eklik 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 de

dünyaya doğru insanlık tarafından meydana getirilmiş 

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 

mekanik bir biçimde ele alınmamalıdır. Fakat sürece tarihin 
içinden baktığımızda kesintisiz bir devamlılıktan söz 

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

anmıştır. 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 

’e götürecek öznenin oluşturulmasıdır. 21. yüzyılı 

ancak böyle bir sağlam temel üzerinde yürüdüğümüz 
zaman mümkün olacaktır.
10 EKİM 2017 
THKC – KIR GERİLLA BİRLİĞİ  
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TEK 
YUMRUK TEK BARİKAT 

25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü 
itibariyle, Erkek egemen anlayışın hakim olduğu siyasetten 
sosyal yaşama ve patriarkal devletin faşist politikalarına 
karşı Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın her yer
direnen, özgürlük mücadelesi veren tüm kadınlarımızı  
selamlıyoruz. 

Kadın kurtuluş mücadelesi günümüze değin pek çok 
değer yarattı. Bu özgürlükçü kadın direnişini ortaya koyan,  
bedenini siper edip bu mücadelede birer  kutup yıldızı olan 
tüm  kadınları bir kez daha saygıyla anıyoruz.  

Tarih akışı hızlanıyor, çığlık büyüyor. Faşist T.C 
Oligarşisi bütün güçlerini topyekün savaşsaldırı konseptine 
uygun olarak yeniden dizayn ediyor.Faşist AKP, MHP, CHP 
ve sosyal şovanist, kuvai 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.   

OHAL, KHK, KAYYUM’lar en çok  kadınları hedef 
ır.  

Emeğimizin, kimliğimizin yok sayıldığı, gündelik 
hayatımızı şiddet ve baskı araçlarıyla yönetilmeye 
çalışıldığı, Kadın düşmanı söylem ve eylemleriyle yaşam 
hakkımızın gasp edildiği, Kadınlar  eş, baba, kardeş 
tarafından katledilirken bir yandan da mah

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

25 Kasım her ne kadar sembol olma niteliğini taşısa da 
günleri kadına yönelik şiddete karşı direniş  günü 

yapmak, kadın kurtuluş mücadelesinin gerekliliğidir. 
Mücadelenin genel stretejisinin oluşturulmasının yanısıra, 
ileriye atılan her adım için de bu zorunludur. 

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 özg
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 

devlet faşizmini durduralım. 
Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı 

demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesi 
olmadan özgürlük mümkün değildir. 

Demokrasi, özgürlük ve insanca yaş
birleşelim ve mücadele edelim! 

Kadın katliamlarına ve  faşizmin saldırılarına karşı  tek 
ses, tek yumruk, tek barikat olalım! 
25 KASIM 2017 
THKC - KIR GERİLLA BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞI 
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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 

halkların iradesini ve kendi kaderlerini belirleme hakkını 
kendi elinde tutmanın planı peşindeydi. Fakat, bu 5
yıllık zaman aralığı içinde, emperyalist merkezlerde alınan 

arlar 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
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 teme
,ulusal ve devrimci kurtuluş kararlarını engelleyerek, işgal 
ve istilalarını sürdürmenin beyhude çırpınışları içindeler. 
halklarımız nazarında Kudüs kararının hiçbir hükmü 

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 
THKP-C/MLSPB 
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TEK TİP ELBİSEYE KARŞI  İÇERDE , DIŞARDA 
HÜCRELERİ PARÇALA 

Yeni saldırının belkemiğini oluşturduğu anlaşılan Tek 
Tip Elbise uygulaması, esasen yeni ve yerel bir uygulama 
değildir. 12 Eylül Faşist cunta döneminde gündeme 
getirilen bu saldırı devrimci tutsakların yıllar süren büyük 

irenişleri sonucunda ve ağır bedeller ödenerek 
püskürtülmüştür. O süreçte direnişin temelini hangi 
koşulda olursa olsun elbise giymeme, yırtma biçimindeki 
fiili direniş oluşturmuştur. Kendilerine zorla, dayakla elbise 

açılmasıyla ilk iş olarak üzerlerindeki elbiseleri çıkarıp  
parçalayarak teşhir etme gibi direniş biçimleriyle karşı 
koymuşlardır. Devrimcilerin aldıkları bu doğru tavırlar 
sonucu sorun kamuoyuna duyurulmuş, düşmana ise Tek 

iyilmeyeceği ve giydirilemeyeceği mesajı 
verilmiştir.  

12 Eylül faşist cunta döneminde devrimciler tarafından 
püskürtülen Tek Tip Elbise uygulaması , bu kez  de Uzun 
vadeli hesaplar yapan oligarşinin temsilcisi AKP hükümeti, 
OHAL ve KHK uygulamalarında olduğu gibi, devrimci 
tutsaklara  yeni bir saldırı vesilesi yapmaktadır. Hiçbir 

tutsaklara yöneltilmiş olan en kapsamlı saldırı olarak 
politik tüketmeyi hedeflemektedir. Devrimci tutsakları 

teslim almaya çalışan faşizm, Tek Tip Elbise uygulamasını 
yürürlüğe soktu. 

Devrimci tutsakların direnişini ezmek için kullanılan en 
tipik araç olarak Tek Tip Elbise, özü itibarıyla bir “giysi” ya 
da “güvenlik” sorunu da değildir. Tek Tip Elbise, tutsakların 
yaşam dünyasının köleleştirilmesinden onların siyasi 
kişiliğinin ezilmesine ve kişilik anlamında tek 
tipleştirilmesine dek birçok alanı kapsayan bütünlüklü bir 
saldırıdır. Bu anlamda Tek Tip Elbisenin kabulü ya da

tutsakların politik kişiliğine saldırmakta ve onlara diz 
çöktürmenin bir aracı olarak gündeme getirmektedir. 
Sonuçta, yapılmak istenen şey, devrimci tutsakların politik 
olarak haklılık ve “suçsuzluk” konumunu yıpratarak, 

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 

evrimcilerin bildiği gibi, düşman politikalarının adımları 

Kapsamlı Bir Mücadele  
Devrimci hareket,  güçlü bir direniş ve mücadele 

geleneğine sahiptir; yüzlerce şehit pahasına yürütülmüş 
ligarşinin temsilcileri 

için o kadar kolay olmayacaktır. Sonuçta yasaların kağıt 

olan unsurların tutumuna bağlıdır. Devrimci irade, 
doğrudan kendisini yok etmeye karar kılmış olan faşist 
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teslim olmayacak ve kendi varlığını en karanlık 
zindanlarda bile korumasını bilecektir.  

Halklarımıza 

tutsakların direnişini, faşizmin istediği bir biçimde, yani 
salt cezaevinde olup biten bir şey olmaktan çıkarmak, 
saldırganların karşısına dikilmek ve  bu tecriti 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, örgütleneli

Bunun için diyoruz ki; faşizmin saldırılarına karşı tek 
yumruk, şovenist kışkırtmalara, paramiliter güçlere  karşı 
halkların barikatını kuralım ! 
DEVRİMCİ TUTSAKLAR YALNIZ DEĞİLDİR
FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA 
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 
26 ARALIK 2017 
THKP-C/MLSPB   

FAŞİZMİN KATLİAMLARINA KARŞI ÖZGÜRLÜK 
KAVGASINI YÜKSELTELİM 

19 OCAK 2007’de iğrenç bir faşist cinayet işlendi. Agos 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul 
Şişli’de sokak ortasında öldürüldü. Faşist ırkçı cephe 
açısından elbette durum yeterince açıktı. Onlar açısından 
1915’teki rakamın üzerine bir kişinin daha eklenmesi, bir 
Ermeni’nin daha öte dünyaya gönderilmesi üzüntü 
duyulacak bir şey değildi. Sonuçta cinayet, kökenleri 
Osmanlı’dan TC’ye uzanarak bugünlere g
öncülüğünde sürdürülen, faşist örgütlerin de içinde olduğu 
bir ekip tarafından işlenmişti. Bu cinayet sadece Hrant’ın 
öldürülmesinden ibaret değildir. Genel bir faşist saldırının 

faaliyeti, gerekse de faşist çetelerin emperyalizm ve 
oligarşi tarafından beslenip kullanılması alışılmadık şeyler 
değildi. Neticede böylesi bir düzende Koçgiri’den Dersime 
uzanan Kürt ve Alevi katliamları birbirine eklendi. Yeni 

im alan faşizm ise, yeni 
katliamları örgütledi. CIA, MİT, Kontr
yaptı; Sivaslar’dan  Maraşla’ra ,1 Mayıslar’ dan  
Ümraniyelere,  Halepce’den Uludere’ye, Cizre ‘den 
Nusaybin’lere , Paris’ten Roboski’lere  uzanan katliamlar 
yaşandı. 

er katliamın arka planında tarihsel nedenleriyle 
birlikte, komplocu kirli faşist amaçların yer aldığı ideolojik 
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ve politik sebepler yatmaktadır. Ezilen ve sömürülen 
halkların özgürlük, adalet ve demokrasi talebleri, faşist 
devletin zor ve şiddetiyle karşılanıyor. Elbette tüm bunlara 
karşı, halklar kendi cephesinden direnmekte, yeni 
mücadele biçimleriyle, tarihin ve insanlığın önünü açmaya 
çalışmaktadırlar. Tarihin, yaşamın ve geleceğin reddine 
karşı savaşıyoruz.  Tarihi, yaşamı ve geleceği savunuyoruz. 

İşçiler, Emekçiler, Tüm Ezilenler; Bugün Faşizm ;  
işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara, Kürtlere, 
Ermenilere,  Alevi ve farklı inanç sahiplerine, bütün 

Bugün Faşizm; zülüm ve sömürü düzenini sürdürmek 
yoğunlaştırmakta, diğer yandan 

bu sömürüyü örtmek için, sahte gündemler dahil, çeşitli 
yöntemler kullanarak bilinçleri çarpıtmaktadır . Mızrak 
çuvala sığmıyor; açlık, yoksulluk, işsizlik, birbirini izleyen 
yeni zamlar günlük yaşamımızın bir parçası oluyor
yandan  bütün bir siyasal ve toplumsal yaşamı tek 
tipleştirme, iradeyi kırma ve teslim alma saldırıları sürüyor. 
Son olarak da  ‘’tek tip elbise , diyanetin çocuk gelinler 
fetvası ve gerilla mezarlıklarına 

saldırılar’’ eklendi. Bugün  AKP , öncüller
çöplüğündeki bütün kirli  saldırı yöntemlerini bir bir 

İnkar ve imha siyasetinin derinleştiği, şovenizmin 
körüklendiği, topyekün saldırı konsepti uygulanıyor. 
İliklerine kadar çürümüş, kan ve irin kokan bu köhnemiş 
faşist sistemi, asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Özgürlük ve 

demokrasinin yolu, bu kapsamlı saldırılara karşı  kapsamlı 

Cephe hareketi olarak diyoruz ki ; Başka yol yok ! 
dayanışma ve mücadele zorunludur. Bu coğ
halkların kardeşliği köklüdür. Emperyalizme, Oligarşiye ve 
Faşizme karşı  Kürt, Türk, Ermeni Alevi,  her ulus ve 
inançtan , işçiler ve emekçiler, gençler ve  kadınlar, bütün 
ezilenler  aynı safta omuz omuza mücadele edeceğiz, bu 
düzeni yıkacağız!  

Özgür bir ülkeyi, özgür bir halkın omuzlarında inşa 
edeceğiz!  
KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ  
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 
19 OCAK 2019  
TKHP-C / MLSPB  
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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 

onaylayacagı, Ya da bu işgal operasyonunun kime ne 
kazandıracagı. elbette bütün bu olasılıkları hem devrim 
hemde karşı

Zira, biz devrim güçlerini ilgilendiren asıl konu, 
alklarımızın 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 

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 mev
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
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.
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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 konumla
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 

YAŞASIN HALKLARIN DİRENİŞ VE DEVRİM CEPHESİ
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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EFRİN HALKININ ZAFERİ  ORTADOĞU HALKLARININ  
MEŞALESİ OLACAKTIR 

Faşist Türk Devleti’nin başkanı Tayyip Erdoğan , tehdit 
olarak gördüğü Kürt ulusunu, kendi kaderini belirleme 
hakkını’da engelleyerek, bölgesel planda kaybettiği rolü ve 
insiyatifi tekrar elde edebileceği gafletine kapılmış, El
nusra ve Daiş çetelerinin se
Rojava halkının kazanımlarına saldırmıştı. Şimdi de  yüksek 
teknolojiyle donatılmış silahlarıyla, insanlık dışı saldırı 
politiklarını , öso çeteleri  ve  ordu güçleriyle, tankları, 
topları ve uçaklarıyla Efrin halkını havadan ve 
bombalıyor. 

Bir kez daha Rojava ve Efrin halkı en barbar saldırılara, 
katliam ve işgalcilerle karşı karşıyadır. Bir kez daha dünya 
halkları, Efrin  oluyor, ‘’Her yer Efrin Her yer Direniş ‘’ şiarı 
ile faşist AKP –
alanları dolduruyor.  

Selam olsun ; Efrin’e, özgür Efrin için savaşanlara,  işgal 
altında faşist AKP hükümetine karşı direnen Efrin halkına! 

Türkiye ve Kürdistan Halkları; 
AKP hükümeti, emperyalizmin bölgesel çıkarlarına 

paralel “Zeytin Dalı operasyonu’’ adını verdiği ‘’huzur,barış 
‘’ adı altında başta Kürt halkı olmak üzere, tüm demokrasi 
güçleri için yeni oyunlar sahneye koymaktadır. 
Emperyalizm ile sömürgeci oligarşinin ortak projesinde, 
Kürtlerin mücadele sonucu elde edilen kazanımlarını 

mak, örgütlü Kürt halkını tasfiye etmek istiyor. 
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Halklara karşı savaş açanlar kaybedecek! 
Emperyalizm boyunduruğu altında yaşamak istemeyen 

mazlum hakların direniş meşalesi, zulme, sömürüye 
,faşizme karşı başkaldırının en somut hali ,en direnişçi 
pratiği, Ortadoğu’da oynanan bütün oyunları boşa çıkartan 
dünya devriminin kalbi ‘’Rojava’’için  Efrin ateşten bir 

Özgürlük ve demokrasi talepleri halkların ortak 
talebidir; bu kavga da Kürt halkı ile Türkiye halkı yan 
yanadır. Türkiye halkının özgürlü

dolayı, ortak düşman emperyalizm ve sömürgeci oligarşinin 
fügüranı AKP hükümetidir. 

Halkların birliği için safları sıklaştıralım, Türk, Kür
Arap, her ulustan ve inançtan , mücadeleleriyle alanları hiç 
boş bırakmayan gençleri ve kadınları, tüm ezilen halkları  
dünyanın dört bir yanındaki devrimci demokratik güçleri, 
faşist Türk devletinin işgal saldırılarına karşı sokaklara, 
direniş mevzilerinde saf tutmaya ve Efrin direnişini 

için haklarımızı savaşa ve zafere çağırıyoruz. 
FAŞİST TÜRK DEVLETİ YENİLECEK
DİRENEN EFRİN HALKI KAZANACAK  
YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM ÇEMBERİ   
YAŞASIN HAKLARIN KARDEŞLİĞİ 
24 OCAK 2018     
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AFRİN’DE, İŞGALE KARŞI SAVAŞTA RAMAZAN 
GÜLEKEN YOLDAŞ ŞEHİT DÜŞTÜ 

Karanlığın Cücelerine Meydan Okuyanlar Ve Geceyi 

Bilindigi gibi, 20 0cak günü NATO’cu Türk ordusu 
tarihsel ve faşist karakterine uygun bir şekilde Efrin’i işgal 
etme düşlerine kapılarak katil sürüsü olan ÖSO çeteleri ile 
birlikte, Efrin’i katliam ve talandan geçirmeye kalkıştı, lakin 
hesaba katmadıkları bir şeyler vardı oda karşılaştıkları 

rimci iradeydi. faşist Türk devleti ve diktatörü 
Erdoğan 3 günde Efrin’i alacağız naraları atarken talancı 
çeteleri ve işgalci askerleri bu devrimci irade ve direniş 
karşısında dehşete kapılmışlardır.Halkları susturmaya 
çalışan katil oligarşi büyük bir hezimete uğrayacak ve 
devrimin iradesi karşısında diz çökeceklerdir.!

Bu destansı direnişte 27 Ocak günü Efrin’in Raco 
ilçesinde Kevıre Ker (sağır kayalıklar) tepesinde önder 
Mahir Çayan’ın dediği gibi “biz buraya dönmeye değil 
ölmeye geldik” şiarını haykırarak düşmanla çarpışan Parti
Cephe’nin yiğit savaşçısı yoldaşımız Ramazan Güleken (Ulaş 
Bardakçı) Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin ölümsüzler 
kervanına katıldı.

Cephe saflarına katılan Ramazan 
yoldaş, ismini taşıdığı Ulaş Bardakçı yoldaşın düşlerinin ve 
özlemlerinin taşıyıcısıydı. şehirlerde katıldığı silahlı milis 
eylemlerinde ve çalışmalarda savaşçılığıyla ve analitik 
zekasıyla sürekli ön planda olan Ramazan yoldaş Parti
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Cephe’nin 48. Yılının ilk şehidi olmuştur. Bu mücadele yılı 
an yoldaşın cesaretini kuşanma yılıdır.

Ramazan yoldaş İşgalci düşmanla çarpışırken, birlikte 
aynı çatışmada yer alan ve yaralanan yoldaşını güvenli bir 
yere taşıyarak tekrar çatışmaya devam eden yoldaşlarının 
yanına geçer, düşmanla çatışmayı sürdürür. girişilen 
çatışmada şehit düşen yoldaşını almaya çalışırken işgalci 
güçlerin attığı obüsle ölümsüzleşmiştir.

Ramazan yoldaş, emperyalizm ve faşizm karşısında silah 
kuşandı,halkın iktidarının namlunun ucunda olduğunu iyi 
biliyordu, halkın savaşçısıydı, zulme s
karşı bedenini hiçe saydı, Rojava topraklarında cihatçı 
çetelere karşı Enternasyonalist mücadele gösterdi ve faşist 
Türk Oligarşisi’nin DAİŞ üzerinden gerçekleştiremediği 
işgal girişimini bu sefer bizzat işgalci talancı askerleriyle 

leştirmeye kalkıştı.Ramazan yoldaş bu katliam, işgal 
ve talan önünde etten duvar ördü ve halkların kendi 
kaderini tayin etme hakkını Efrin halkının elinden almaya 
çalışan işgalci devletin diktatörü Erdoğan’a ,savaşçı ve fedai 
ruhuyla en güzel yanıt oldu.

ülüşleriyle içimizi ısıtan ve devrim önderlerinin izinde 
halkların cesaretini kuşanan şehit yoldaşlarımız 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisiyle devrim yolunda 
emin adımlarla ilerliyoruz.

Emekçi halkımızın yiğit evlatları; İşçiler, Emekçiler, 
Kadınlar ve öğrenciler halk savaşıyla Türkiye devrimini 
gerçekleştireceğiz. Bu savaş Türkiye emekçi halkına karşı 

açılmış bir savaştır. Bu savaş namus savaşıdır, namussuza 
kanlı hançer sözümüz. Efrin’de İşgale Türkiye’de faşizme 
karşı halkımızı savaş alanlarına Parti Cephe saflarına 
çağırıyoruz

EFRİN FAŞİZME MEZAR OLACAK
FAŞİZME KARŞI TEK YUMRUK TEK BARİKAT
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 
04 ŞUBAT 2018 
THKP-C/MLSPB 
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THKC - ZEKİ YUMURTACI “SİLAHLI PROPAGANDA 
BİRLİĞİ 

Ben Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 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 şuanki diktatörü, Türklüğü bile 
tekeline almaya çalışması ve halkı dilsizleştirip, 
renksizleştirmeye çalışması faşizmin dozajını gözler önüne 

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 

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 
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 

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 

ektir. 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 
THKC – ZEKİ YUMURTACI SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ 
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emperyalizme karşı ,faşizme karşı, siyonizme karşı, savaş 
savaş savaş, 
TEK YOL DEVRİM.
28 ŞUBAT 2018 
THKC – ZEKİ YUMURTACI SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ 

 

 

 

 



 

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, 

re, 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, 

rin 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,

evrimci 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 

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 

alizmin yaratıcıları, savaşçıları, öncüleridirler. Bugün 
şehitlerimizin bu mirası üzerinde, onların açtığı yoldan 
geleceğe yürüyoruz.
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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 
THKC- 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 

epsi 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 
değer
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 
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sübjektif planda Efrin’e dönük saldırı esnasında kendi 
burjuvazisini ve faşist devletini destekleyecek denli 
omurgasız ve zavallı bir zemine düşmüş harcıalem 
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 

kseltmek konusunda netseniz başta Efrin’de faşist ve 
işgalci Türk devletinin diktatörü Erdoğan’a karşı duruşu ve 
direnişi örgütlemeniz gerekir. Çünkü Efrin’de, Kürt halkı 

devletleri kendi çıkar çatışma ve varlıklarını yeniden 

O açıdan biz; Parti
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. 

r 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 bastırılmakta, bu 
bağlamda demokrasi mücadelesi devrime bağlanmadığı 
taktirde faşist devlet istediği anda polisi
mahkemeleri ve hapishane aygıtları aracılığı ile lükstür 
deyip rafa kaldırmakta. 

O açıdan biz; Parti
On’ların şiarının taşıyıcılarıyız. 
KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR. 
YOLUMUZ DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
29 - MART - 2018 
THKP-C/MLSPB 
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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, 
1Mayıs Alanı Taksim’dir. 
Faşist Irkçı İttifakı oligarşik dikta zulüm çarkını insafsızca 

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.

im 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 irad
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 
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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 
uğu, 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 

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 

redeyse 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 haftalar
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 

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, 
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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.

ğer 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, 

ntler 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 

reci, 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, 

sövüp saydıgımız, umudu kestigimiz, bu halktan bir cacık 
olmaz dediğimiz Haziran’cılara, biz proletarya’nın ve 
emekçi halkın öncülerinin verecegi yanıt bu 

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 

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

direnişinin yarattığı moral atmosfer, çözüm süreci, 6
ekim 2014 Serhıldanı, Kobane direnişi ve Rojava devrimi 

kazandınız. 3 kasım sonrası milyonların oyu 
zindanlara tıkıldı.

sonlandırılması ile, startı verilen topyekun saldırı konsepti 

baglamında her ne var ise düşük yogun
mantalitesinin gereği rafa kaldırıldı, düşük yogunluklu 
savaş konseptinin esas enstürmanları devreye sokuldu, 
faşist devlet terörünün mekanizmaları adım, adım yeniden 

terör şebekeleri 
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, ya
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 

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 

rek. 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
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 

tmeyin. Özel Harp Dairesi’nin belirlediği, sicili belli 
Sövenist, ırkçı ve faşist bir adayı, her kim desteklerse 
desteklesin, tarih ve emekçi halklarımız asla affetmeyecek
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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

C/MLSPB olrak sandığa 
pusulalarına el sürmeyin demiyoruz, bizim çağrımız ve 
taktiğimiz gayet açık, Biz Gezinin ve 6
Serhıldanı’nın, o apolitik vandallarına, çapulcularına, 
krolarına ve gundilerine karşı, içinden geçtiğimiz olağan
üstü hal koşullarında, olağa

Cephe olarak; 24 haziran’da sandıga gidin, 
desteklediginiz ittifak’ın oy pusulasına mührünüzü vurun, O 
mühür vurduğunuz oy pusulası ile birlikte sandığı yakın 

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 

YAŞASIN HALKLARIMIZIN KURTULUŞ SAVAŞI
TEK YOL DEVRİM VE SOSYALİZM
31 MAYIS 2018 
THKP-C/MLSPB 

 

HAZİRAN ŞEHİTLERİ ROJAVA’DA ANILDI 

Merhaba Dostlar, Yoldaşlar Hepiniz Hoşgeldiniz
Ben ihtilal…
Zulme, sömürüye ve çirkefliğe boyun eğmektense,

Ölmeyi yeğ tutan o benim
Kendi öz karısını satar gibi vatanı satanlarVe sırtımızdan 

milyonları yutanların karşısında,Eğilmez ve yenilmez bir 

Evet bizi güçlü ve etkili kılan, Zafere olan inancımızın 
harcı Haziran şehitlerini andığımız bu etkinlikte,Türkiye 
devrim tarihinin tarihsel zincirinin başlangıcına gitmek 
gerek. O tarihsel zincirin başlangıcı bir asır öncesine 
dayanır, anadolu topraklarına tohum bir asır önce 
atılmıştır. Fakat resmi tarih, resmi ideoloji tarihsel 
benliğimizi öylesine belirlemiştirki biz devrimci ve 
sosyalisler adeta onun esiri olmuşuz.Türkiye komünist 
hareketinin tarihinin başlangıcı karadeniz’de boğularak 

ülen Mustafa Suphi ve onun kurduğu TKP’dir, buda 
bizim resmi tarih anlayışımız

anlayışı aslında Türkiye devrimci güçlerinin saflarında 
resmi ideolojinin yarattığı tahribatın boyutlarının ne denli 

uğunun bir ölçüsüdür. Biz yeni jenerasyon 
devrimci kuşaklar hem Kemalist resmi ideolojinin tarih 
tezini, hemde devrimci güçlerin saflarında yaygın olarak 
kabul gören bu tarih anlayışını reddediyoruz.
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Bir asır önce, 15 haziran 1915 yılında anadolu 
rına devrim ve sosyalizm fikrinin tohumlarını atan, 

Beyazıt’ta idam edilen 20 devrimcinin idam sehpasına 
çıktılarında bu günün zalimlerinin atalarının suratlarına 
haykırdıkları sloganı hatırlatarak başlangıç yapmak ve 
devam etmek gerektigi inancındayız

“Si
inandığımız fikirleri asla…yaşasın sosyalizm!” (Madteos 

Evet bu tarihsel zincirin başlangıcı 15 Haziran’dır 
devamı Mustafa Suphi ve yoldaşları. Ardından Partimizin 

hir Çayan ve Dersim’li yoldaşı 
Hüseyin Cevahir’dir. Onların devamı 12 eylül’de 
Amerikancı cunta generallerine karşı silahlı devrimci savaşı 
sürdüren ve şehit düşen hareketimizin sembol isimleri. M 
Atilla Ermutlu, Tamer Arda, Doğan Özzümrüt, Ercan 

, Ahmet Saner, Kadir Tandoğan, Hakkı Kolgu Ve 

Yoldaşlar eğilmez ve yenilmez bir tarih zinciri ile karşı 
karşıyayız.

Fakat burda üzerinden atlamamız gereken ve 
günümüzde sonuç alıcı zafer elde edememizin asıl nedenine 
değinmek gerek,12 eylül cunta öncesi ve cunta sonrası 
devrimci güçlerin örgüt anlayışı, çalışma tarzı ve düşmanla 
giriştikleri çatışmada kullandıkları formüller, yöntemler, 
araçlar, Aslında bu yöntemler ve tarz hiç de devrimci 
güçlerin yabancı olmadığı ve bilmediği şeyler değil.

demokratik hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir 

meşru bir ortamda ve gayri meşru şahıs ve şahısların 
devlet’i yönettiği Erdoğan ve çetesi, hem tarihsel açıdan 
hemde güncel açıdan zaten gayri meşrudur.

Eğer 12 eylül cunta öncesi sembol ve önder olarak kabul 
ettiğimiz devrimcilerin ve devrimci örgütlerin çalışma 
tarzlarına, kullandıkları araçlara, formüllere ve yöntemlere 
başvurmuş ve esas almış olsa idik faşizm zaferini ilan 
ettiğinde, sokağa resmi ve gayri resmi silahlı çetelerini 
saldığında kazanma duygusu ve coşkusu ile sokaklara akın 

çağırdığımız emekçi halklara,halayı kesin zafer naraları
atmanın ve kutlamalar yapmanın sırası değil demek 
zorunda kalmazdık

O açıdan kaybeden toplumsal risk almaya ve üslenmeye 
çağırdığımız işçi ve emekçi halklarımız değil, 12 eylül cunta 
sonrası yenilgi psikozundan çıkamayanlar ve bu politik 
risk’i üslenme konusunda kaygı ve tereddüt yaşayan siyasi 
aktörlerdir. İşte bu nedenle, gayri meşru bir ortamda ve 

meşru faşist devletin diktatörü Erdoğan ve çetelerine 
ve onun tehditlerinin ardında İnce’den sıvışanlara karşı 

formülleri ve yöntemleri bizlere öğreten Mahir’in, Deniz’in, 
İbo’nun, Tamer’in Atilla’nın, Kemal’in ve tek tek adını 
saymadığımız nicelerinin tarzı ile sürece yüklenmek ve 
kazanmak. işte formül bu
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çağırdığımız emekçi halklara,halayı kesin zafer naraları
atmanın ve kutlamalar yapmanın sırası değil demek 
zorunda kalmazdık
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Son olarak bu tarihsel zincirin eğilmez ve 
kahramanları olan, Haziran’da düşenler kervanına katılan, 
Enternasyonalistliğin ve komünistliğin ölçüsünü bizlere 
tekrardan öğreten genç bedenlere, kızıl sancağı dalga dalga 
taşıyan Mahir’lere, Alper’lere, Eylem’lere, Sevda’lara selam 
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THKC – KIR GERİLLA BİRLİĞİ KOMUTANI  

SERPİL ŞENSOY İLE RÖPORTAJ 

Alman Gazeteci Barbara Kistler’in THKC – Kır Gerilla 
Birliği Komutanı Serpil Şensoy İle Gerçekleştirdiği Röportaj 

ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Serpil Şensoy: Biz teşekkür ederiz. sorularınızı 

an önce Devrim ve Sosyalizm kavgasında şehit 
düşen bu uğurda bedel ödeyen bu şanlı bayrağı bizlere 
taşıma onurunu  yaşatan şehitlerimizi anarak devrim ve 
sosyalizm bayrağını zafere kadar taşıyacağımızın sözünü 
yenileyerek sorunlarınızı cevaplayalım.

1 – rbara Kistler: Kendinizi tanıtırmısınız ? 
( örgütünüzü ve KBDH’ni kısa bir şekilde, İsim, Soyisim, 

Serpil Şensoy: Ben Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi 
(THKC ) Kır Gerilla Birlikleri Komutanı Serpil Şensoy, 

e Halk Kurtuluş Partisi
Dünya’da ve ülkemizde 68 gençlik hareketi olarak bilinen 
tarihsel dönem içerisinde şekillenmiş  ve 1970 Aralık 
ayında THKP C adı ile  işçi ve emekçi halkımızın kurtuluşu 
için tarih sahnesindeki yerine almıştır. bu
emperyalizme ve emperyalizmin ülkemizdeki işbirlikçi 
hainler ittifakı olan Oligarşik diktaya karşı politikleşmiş 
askeri savaş stratejisi ( PASS) çizgisinde kesintisiz savaşını 
başlatmıştır. Bu savaş doğrultusunda işçi ve halk 
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düşmanlarına karşı devrimci şiddet ekseninde bir dizi 
eylemler gerçekleştirmiştir.

30 Mart 1972 Yılında Deniz Gezmiş’lerin idamını 
engellemek için Kızılde’re yoluna çıkılmış fakat Kızılde’re 
de düşman tarafından kuşatılmış bu kuşatma sonrasında 

ve 9 yoldaşı düşmanla 
girilen çatışmada şehit düşmüşlerdir. Bizim birlik 
anlayışımızın ve devrimci güçlerle düşmana karşı birlikte 
savaşma irademiz bu tarihsel direnişin birlik ruhuna ve 
iradesine denk düşen bir içerik taşımaktadır. Ha birde şu 

Çayan sadece Deniz Gezmiş’lerin idamını engellemek için 
yola çıkmamışlardır. Eylemdeki amaçlanan bu olsa da asıl 
yönelim Deniz Gezmiş ve yoldaşlarını kurtararak kır 
gerillacılığının  başlangıç adımlarını atmak isteme
Fakat bu gerçekleştirilememiştir. 30 mart 1972 sonrası 
Kızılde’re  de örgütsel yapısı dağılan partimiz, tekrar 
kesintiye uğrayan savaşı başlatmak için dağınık  PARTİ
CEPHE  güçlerinin birliğini gerçekleştirme kapsamında 
1975 yılında kendini PARTİ
Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB) olarak 
örgütlemiş ve kesintiye uğrayan savaşı tekrar başlatmıştır.

Aslında MLSPB hem THKP C’nin bir devamı hem de 12 
Mart darbesiyle birlikte dağılan devrimci güçlerin birliğini 
gerçekleş

faşizme karşı 12 eylül 1980 darbesine kadar savaşı 
sürdürmüş ve darbeyi gerçekleştiren Amerikancı cunta 

generallerine karşı  devrimci silahlı savaşımını 
sürdürmüştür. Haziran 1981 yılına kadar sürdürülen bu 
savaş esnasında partimizin lider kadroları Mete Atilla 
Ermutlu, Tamer Arda , Kadir Tandoğan ve onlarca 
yoldaşımız şehit düşmüştür. Amerikancı cunta günlerinde 
ve cunta zindanlarında faşizme ve tek tipleştirmeye karşı 
direniş çizgisini zindanlarda devam ettirmitir.

1990 ‘lı yıllara gelindiğinde dünya denklemi bozulmuş, 
ilişkiler ve çelişkiler yeniden şekillenmeye başlamıştır. Yani 
1990 tarihsel bir kırılmadır. Bu kırılma hem dünya halkları 

ve  Ortadoğu açısında yeni bir dönemdir. 
İşte bu tarihsel dönem içinde partimiz sürece ideolojik ve 
politik temelde yanıtlar üretme ve geleceğe ilişkin 
saptamalar yaparak kırılan ve tıkanan süreci aşma yönünde 
çabalar içinde olsa da pratik planda sonuç alıcı bir başarı 
sergileyememiştir. 2000 li yıllarda ise tıkanan süreci aşma 
noktasında ülkemizdeki devrimci yenilenmenin somutlaşan 
iradesinin ilk adımlarını atmıştır. Bu bağlamda ideolojik ve 

mıştır.
2011 yılında emperyalist güçlerin Suriye’ye dönük 

müdahalesiyle birlikte Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’nin 
askeri planda finalinin gerçekleşeceği bir düzleme 
evrilmiştir. Bu müdahale ile birlikte yüzyıllardır 
Ortadoğu’nun statükocu devletlerinin söm
Kürdistan ülkesinin Rojava parçasında Kürt ulusu kendi 
kaderini tayin etmenin ilk zaferini elde etmiştir. O günlerde 
Daiş çetelerine karşı Kobane’de girilişen irade savasında 
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partimiz enternasyonalist özüne denk düşen bir adım 
atmıştır ve Rojava devrimindeki yerini almıştır.

2015 yılında bu kapsamda Türkiyeli ve dünyadaki 

Özgürlük Taburunu kurmuştur (EÖT). Partimiz bu taburun 
kurucu üyesi ve iradesidir. Alper Çakas yoldaşımız ise 

t Özgürlük Taburu’nun ve partimizin 

bir parantez açmak gerekir, Enternasyonalizm anlayışına 
ilişkin hatalı ve  genel kabul gören oryantalist bir bakış açısı 
vardır. Enternasyonalizm bugün açısında d
denkleminin Ortadoğu ekseninde şekillendiği bir anda asıl 
olarak bölgesel bağlamda işletilerek yani Ortadoğu 
kapsamında ele alınarak dünya’ya yayılmalıdır.

KBDH ile ilgili Sorduğunuz sorunun yanıtına gelince 
cevabı aslında bu mücadele sürecinin içinde saklıdır. Bu 
kapsamda zaten sizinde sormuş olduğunuz 2.soru ile 
bağlantılıdır

2 – Barbara Kistler: Hangi amaç ve ilkelerle KBDH’ne 
katıldınız ? Sizin için  önemi ve katılma kriterleri nelerdir ?

Serpil Şensoy: 2016 yılına gelindiğinde ise 3.paylaşım 
şının ( 3.Dünya savaşının ) Ortadoğu düzleminde 

yürütüldüğü ,emperyalist güç odaklarının bölgesel planda  
hegomanya çatışmasına giriştikleri  ve bütün denklemin bu 
temelde  şekillendiği , ilişki ve çelişkilerinin ve çatışan 

ettikleri bir tarihsel anın içindeyiz. Bu açıdan ülkemiz, 
Kürdistan ve Ortadoğu’daki devrimci güçlerin 

emperyalizme ve faşizme karşı Ortadoğu halklarının 
birliğinin ilk adımı olarak nitelendirebileceğimiz HBDH 12 
mart 2016 kuruluşunu ilan etmiştir. Bu temelde partimiz 
iki ülke devriminin birleşik iradesinin HBDH’nin kurucu 
üyesidir. Bu iradenin iki ülke devrimi açısından  ise  2016 
yılında şehit düşen Muhammed Arslan ( Kadir Tandoğan ) 
yoldaşımız hem partimizin ilk kır gerillası ola
birleşik devrimin mihenk taşı olmanın  somut ifadesidir.

Bu bağlamda atılan adımın kadın mücadelesinin  
şekillenmesi açısında devamı KBDH’dir  ve 2017 yılında 
kuruluşu gerçekleşmiştir. Partimiz ise bu atılan adımın 
kadın iradesi açısından kurucu üyesi, birleşenidir. 
Ülkemiz’de , Kürdistan’da ve Ortadoğu bataklığında  gerici 
şiddet – savaş sarmalında kadın iradesinin hiçleştirildiği ve 
etkisizleştirildiği bir ortamda KBDH devrimci ve ilerici 
zorun silahlı temelde  kadınlarca örgütlü kılındığı, bu 
emelde açığa çıkartıldığı, birleşik gücünün inşa edildiği ve 

somutlaştığı bir devrimci kadın gücüdür. Biz KBDH bu 
kapsamda ele alıyoruz.

3 – Barbara Kistler: Afrin’den sonra savaş taktik ve 
stratejisinde nasıl değişiklikler oldu? ( gerilla savaş tarzı ve 

BDH ‘nın görevleri üzerine )
Serpil Şensoy:

–
yılından itibaren emperyalist Anglo Sakson blok’un 
Suriye’ye müdahalesi ve bu müdahale sonrasında  gelişen 

ler toplamı ve bu toplamın  üç kritik dönemeç noktası 
ve her dönemeç noktasının hem devrim, hemde karşı
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askeri planda konumlanışları ve 

 si: Kobane ve sonrası savaşın taktiği Emperyalist 
ok tarafından organize edilen ve Kobane 

üzerine salınan çeteler ve bu çetelerin iradesinin kobane’de 
kırılarak sürecin Kürt halkının lehine dönüşü vardır .O 
zaman ki savaşın taktiği tarihteki hendek savaşlarına 
benzetilebilir. Yani çetelere karşı yürütülen savaş’ın taktiği 
modern çağın hendek savaşları olarak adlandırılabilir.

 si: aşaması ise: Faşist Türk Devlet’inin Bakur 
Kürdistan’ına yönelik topyekün saldırısıdır. Bu saldırıda 
sayıca teknik ve teknolojik olarak üstün bir güce sahip 
işgalci orduya karşı halkın sokağını, mahallesini ve kentini  

giriştiği bir mevzi direniş diğer yandan  bu direnişi takviye 
etmeye çalışan düşmanın teknik ve teknolojik üstünlüğünü 

kaç taktikleri ile  boşa düşürme savaşını
gerillanın ve halkın öz direnişinin iç içe geçtiği bir savaş. bu 
savaşta ise hem hendek savaşlarının taktiği hemde gerilla 
savaşının taktiği iç içe bir konsept açığa çıkarmıştır.

 
Akdeniz hattında yer alan bir coğrafya parçasıdır. Yani 
Efrin küçük ama oyun büyük . Efrin operasyonu ve işgali 
aslında Nato operasyonu ve işgalidir. faşist Türk Devleti’nin 
Efrin işgali Anglo Sakson emperyalist blok’un çıkarları 
adınadır.

Efrin’e yönelik Nato’cu işgal ordusunun saldırısı 
esnasında Siyonist İsrail’e karşı Filistin direnişin de  sıkça 
karşılaştığımız kentini savunmaya dönük, Efrin halkının 
canlı kalkan eylemleri gerçekleştirilirken, kadın iradesi 
fedai temelde  Avesta Xabur şahsında yeniden açığa 
çıkmıştır. Aslolarak da halk savaşı stratejisinin ilk etabında 

–
üstünlüğe sahip düşmana karşı, gerillanın vur kaç eylemleri 
belirleyici olmuştur. Bu direniş esnasında Ramazan 
Güleken yoldaş, partimizin  gerilla savaşı 
bölgesel bir devrim  perspektifine denk  düşen bir  netlikle 
Nato’cu işgal ordusuna karşı savaşarak şehit düşmüştür.

KBDH açısından ise, kadın iradesi artık devrimci ve 
gerillacı temelde şekillenmektedir. Sürecin yönelimi bu 

ve yönelim, devrimci ve silahlı temelde 
KBDH saflarına akıtıldığı,  imkan ve olanakları etkili ve 
örgütlü kılındığı taktirde, hem Ülkemiz’de hem 
Kürdistan’da hem de Filistin’de çağ dışı ve gerici güçlere 
karşı başarı ve zafer kaçınılmaz olacaktır.

4-
örgütünüzü diğerlerinden ayıran nedir? Farklılıklar 

 
Serpil Şensoy: Bu soruyu çok anlamlı bulmadık . 

KBDH’ın birlik ruhunu hafifleten bir içerik taşımaktadır. Biz 
farklılıklarımızı değil birlikteliklerimizi ön plana çıkarma 
çabasındayız. Her şeye karşın burada söz konusu olan, 
“farklıklar” değil, “birlikteliğimiz” dir. KBDH’ni 
kurmamızdaki esas amaç, ayrı örgüt kanallarından akan 
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kadın devrim enerjisini birleştirmek, bütünleştirmek ve 
büyütmektir. Kadı
ortak örgütlenme ve  eylem geliştirmeyi çok ama çok 

5-Dünyadaki kadınlara nasıl seslenmek istersiniz ? 
(Dünyadaki kadınların KBDH’ne yakınlaşması için) 

Serpil Şensoy: Ülkemiz’de, Ortadoğu’da  ve Dünya’da  
Özgürlükten, eşitlikten, devrimden  yana tüm kadınları  
KBDH  saflarında birleşmeye, daha güçlü bir biçimde erkek 
egemen sisteme ,emperyalizme ve faşizme  karşı direnişi 
örgütlemeye, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.
KADININ KURTULUŞU DEVRİMCİ DİRENİŞTE VE SOSYALİZMDE 
YAŞASIN HALKLARIMIZIN KURTULUŞ SAVAŞI 
DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR
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