


ENTERNASYONAL 
 

 

Uyan artık uykudan uyan, 

Uyan esirler dünyası! 

Zulme karşı hıncımız volkan; 

Bu ölüm dirim kavgası 

 
Yıkalım bu köhne düzeni 

Biz başka alem isteriz! 

Bizi hiçe sayanlar bilsin; 

Bundan sonra her şey biziz! 
 

 

Bu kavga en sonuncu 

Kavgamızdır artık 

Enternasyonalle 

Kurtulur insanlık. 

 
Tanrı, paşa, bey, ağa, sultan 

Bizleri nasıl kurtarır! 

Bizleri kurtaracak olan 

Kendi kollarımızdır. 

 
İsyan ateşini körükle 

Zulmü rüzgarlara savur! 

Kollarının bütün gücüyle 

Tavı gelen demire vur! 

 
Bu kavga en sonuncu 

Kavgamızdır artık 

Enternasyonalle 

Kurtulur insanlık. 

 
Hem fabrikalar hem de toprak 

Her şey emekçinin malı. 

Tufeyliye tanımayız hak. 

Dünya emeğin olmalı. 

 
Cellatların döktükleri kan 

Kendilerini boğacak 

Bu kan denizinin ufkunda 

Kızıl bir güneş doğacak. 
 

 

Bu kavga en sonuncu 

Kavgamızdır artık 

Enternasyonalle 

Kurtulur insanlık. 



TKP-ML MARŞI 
 

 

Biz Biz! Biz Biz Biz! İşçinin 

köylünün yiğit sesiyiz Namluya 

sürülmüş halk mermisiyiz Baş 

koyduk gönül verdik bu kavgaya 

Kurtuluş için çarpar bu kalplerimiz 

İhtilal için çarpar yüreklerimiz 

 
Bin kere! Bin kere 

Yemin ettik bin kere Kızıl 

bayrak vereceğiz ellere 

Oraklı çekiçli koca ellere 

Hey hey hey hey ellere 

 
Biz Biz! Biz Biz Biz! 

Leninizm’in aydınlık izindeyiz 

Silah elde halklar cephesindeyiz 

Kan döktük, şehit verdik bu kavgada 

Kurtuluş yolunda asla dönmeyiz 

İhtilal yolunda asla dönmeyiz. 

 
Bin kere! Bin kere 

Yemin ettik bin kere 

Kızıl bayrak dikeceğiz her yere 

Kazılan siperlere Kırlardan 

tepelere 

Hey hey hey hey tepelere 
 

 

Biz Biz! Biz Biz Biz! İhtilalde 

olur ki yeniliriz Eksilmez 

azmimiz artar kinimiz Komünist 

partisi bu son kavgada Kurtuluş 

için yüce önderimiz İhtilal için 

yüce önderimiz 

 
Bin kere! Bin kere! 

Yemin ettik bin kere 

Kızıl bayrak asacağız her yere 

Müstahkem mevkilere 

Şehirlerde kalelere 

Hey hey hey hey kalelere... 



ORDU MARŞI 
 

 

Biz Türkiye’nin kahraman halkları 

Devrim ile alacağız hakları Biz 

top tüfek Kızıl Ordu tankları 

Proleter devrimin kuşakları 

 
Hey hey hey hey 

Hey hey hey hey 

Biz her şeyiz 

Biz işçiler, biz köylüler 

Biz İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 

hey hey hey! 

 
Bugün çete yarın Kızıl Orduyuz 

Yürekten savaşan ihtilalciyiz Bugün 

mavzer yarın halkın topuyuz Faşist 

cellatlara büyük korkuyuz 

 
Hey hey hey hey 

Hey hey hey hey 

Biz her şeyiz 

Biz işçiler, biz köylüler 

Biz İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 

hey hey hey! 

 
Selam olsun apaydınlık günlere 

Çekiçle dirgenle yürüyenlere 

Selam olsun halk için ölenlere 

Silah elde toprağa düşenlere 

 
Hey hey hey hey 

Hey hey hey hey 

Biz her şeyiz 

Biz işçiler, biz köylüler 

Biz İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 

hey hey hey! 



KOMSOMOL MARŞI 

 
Amfide, tarlada, fabrikalarda 

Halk savaşının kızıl 
güzergahında Işığında devrimin, 

bayraklarıyla Zafere yürüyen 
Komsomolcuyuz 

 
TKP-ML’nin önderliğinde 

İktidarı alacağız 
mavzerimizle Savaş, öğren, 

ilerle 
Gücümüz TMLGB 

 
Kızıl bayrak düşmeyecek yemin ettik 

biz Bozkırı tutuşturan kızıl ateşiz 
Sömüreni titreten genç neferleriz 

Barikatları yakan Komsomolcuyuz 
 

TKP-ML’nin önderliğinde 
İktidarı alacağız 

mavzerimizle Savaş, öğren, 
ilerle 

Gücümüz TMLGB 
 

Kırlardan şehirlere silahla 
vuracağız Emperyalizme karşı 

isyanı yayacağız Yarını bugünden 
yaratacağız Militanca savaşan 

Komsomolcuyuz 
 

TKP-ML’nin önderliğinde 
İktidarı alacağız 

mavzerimizle Savaş, öğren, 
ilerle 

Gücümüz TMLGB 



Şan olsun umuda harç olanlara... 
 

 

Parti tarihi, başta parti kurucu ve kuramcısı İBRAHİM KAYPAKKAYA olmak üzere, şehit düşen dört genel 

sekreterinin ve onlarca kadro, yüzlerce parti üyesi, militan ve savaşçısının tarihiyle, yaşam ve savaş anılarıyla 

bütünlüklü anlaşılır. Bütünlüklü tanımanın gerçekliği budur. Savaş ve direniş cephelerinde şehit düşen her 

bir faaliyetçisinin tarihi, parti programının, savaş ve direniş tarihinin önemli bir parçasıdır. Bütünün parçası, 

kolektifin öznesi, geleceğin muazzam yaratıcısı olarak yaşanan geçmişin mirası olan bu tarih bizimdir. Bu 

tarih bilinci kuşanılmadan anın tarihsel gerçeği kavranamaz, gelecek kazanılamaz. 

 
Yine Türkiye ve Türkiye Kürdistanı topraklarında Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden halkımızın özgürlüğü 

için mücadele ederken şehit düşen binlerce militanın devrimci pratikleri öğrenilip, sahiplenilmeden gelecek 

kazanılamaz. 

 
Bu çabaya mütevazi bir katkı sunacağı düşüncesiyle... 



 

 
 

Karl Marks 

Ölüm tarihi: 14 Mart 1883 
 

 

Karl Marks, insanlığın üzerine kara bir bulut gibi çöken kara zulüm düzenini paramparça edecek bir davanın 

mimarıdır. İnsani olan her şeyin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı bir dünyada insan olmak, insani değerlere 

sahip çıkmak, değişmek ve değiştirmek yaşamın özüdür. 

 
5 Mayıs 1818’de Almanya Ren Prusya’sında doğan, dünya proletaryasının ustası Karl Marks da yakaladığı bu 

özü hep korumuş ve büyütmüştür. Bonn Üniversitesi’nde bir yıl hukuk eğitimi gören Marks, felsefe öğrenmeye 

Berlin’de başlamıştır. 

 
Bu dönem, onun hüküm süren siyasal-toplumsal sisteme beslediği amansız nefretine teorik bir temel 

kazandırmıştır. O yıllarda Hegelci felsefeyi izlemektedir. Engels’le tanışması da genç Hegelcilerle ilişkiye 

geçtiği döneme rast gelir. Almanya’da yayımlanan Rheinische Zeitung gazetesinde editörlük yapmaya başlayan 

Marks, 1842’de gazeteye yeni bir çizgi kazandırarak sisteme karşı daha radikal bir mücadele yürütülmesinde 

ısrar eder. Almanya’daki ciddi toplumsal ve siyasi meseleler üzerindeki gergin ve sert tartışmalar, Marks’ın 

ihtilalci-demokratik inançlarını güçlendirmesine ve ateşli bir ihtilalci yazar olarak kalemini keskinleştirmesine 

yardımcı olur. 



Gazetenin beyni olan Marks, gazetenin yönetici ve hissedarlarını siyasal duruşuyla rahatsız eder ve editörlükten 

çekilir. Kısa bir süre sonra da gazete kapanır. Gazete kapatılmadan önce Marks, Alman ve Fransız demokratlarını 

birleştirmek için yayımlamayı tasarladığı dergiye ilişkin yazışmalarını sürdürür. 1843’te Paris’te yayımlanacak 

bir derginin kabataslak bir programını yapmıştır. 

 
Marks, derginin temel çizgisinin karşısına çıkabilecek güçlerle çatışmaktan korkmadan mevcut dünya düzenini 

amansızca eleştiren bir çizgi olmasını istiyordu. O sıralar gazetenin çıkışı için bütün örgütsel meselelerle 

uğraşmak üzere Paris’te bulunması gerekmektedir. Prusya hükümetinin kendisini çalışmadan para alabileceği 

bir memuriyetle satın almaya kalkışması, zaten Almanya’dan ayrılmaya karar vermiş olan Marks’ın ayrılışını 

çabuklaştırır ve 1848 Ekim sonlarında Paris’e yerleşir. Birkaç ay içinde o zamanlar dünyanın belli başlı bilim 

ve kültür alanlarından birisi ve ihtilalci hareketin başta gelen merkezi olan Paris’teki toplumsal ve siyasi 

hayatın etkilerini duyumsamaya başlar. Paris, sınıf çelişmelerinin ve burjuva dünyasını sarsan çarpışmaların 

incelenmesi için mükemmel bir imkan sağlamaktadır. 

 
1844 Şubat’ının sonunda Deutsche-Franszösiche-Jahrbücher’in ilk çift sayısı çıkar. Marks ve Engels’in 

isimleri ilk kez bu gazetede bir araya gelir. O zamana kadar birbirini tanımayan bu iki gencin fikirleri aynı 

çizgide gelişmiştir ve böylece ölünceye kadar sürecek bir dostluk ve yoldaşlığın ilk adımları aralarındaki 

yazışmalarla atılır. 1844 Ağustos’unda tanışırlar. Marks’ın Paris’e gelişinden 15 ay sonra Fransız burjuvazisi, 

başını ağrıtacağı endişesiyle onu sürgün eder. Ülkeden ülkeye sürülen Marks, ana tezini 1844’de ileri sürer: 

Halkı kurtarma ve sosyal düzeni değiştirme misyonunu yerine getirebilecek ve üstlenebilecek sınıf, yalnızca 

proletaryadır. Neden? Çünkü, proletarya çağdaş burjuva toplumu içinde var olma koşulları en kötü sınıftır, özel 

mülkiyetten yoksundur. Bu yüzden düzenin muhafazası onu ilgilendirmez. Proletarya, sınıfının bilinciyle 

donanır donanmaz, kurtuluş hareketinin itici gücü olacaktır. Artık proletaryanın özgürlük savaşının teorik 

temeli diyalektik materyalizm de proletaryanın elindedir. 

 
Marks bu görüşünü Engels ile birlikte hazırladığı “Kutsal Aile” adlı eserinde incelemiş, felsefesinin yapı 

taşlarını ortaya koymuştur. Engels’le Brüksel’de İşçi Eğitim Derneği’ni kuran Marks, 1847 sonunda 

komünizmin manifestosunu yine Engels ile birlikte yazar. 

 
1960’lı yıllarda büyük maddi sıkıntılar yaşayan Marks’a en büyük destek Engels’ten gelir. Onca sıkıntının 

içinde Das Kapital’in ilk cildini yayınlar. Kitap bittikten sonraki bir mektubunda Marks, Engels’e şöyle seslenir: 

“Sonunda bu cilt bitti. Bunu, bunun mümkün olmasını yalnızca sana borçluyum. Senin kendini paralarcasına 

ettiğin yardım olmasaydı, bu üç ciltlik dev çalışmaya giremezdim. Teşekkürler, kucaklarım seni.” 

 
1881-1883 yılları arasında art arda eşini ve kızını kaybeden Marks, yaşamının son bir buçuk yılını, karaciğer 

sorunlarıyla boğuşmasına karşın Kapital’i bitirmeye harcar. Kitabın taslaklarını ve ana çizgilerini tamamladıktan 

bir süre sonra 14 Mart 1883’te Londra’da ölümsüzleşir. 



 

 
 

 

Friedrich Engels 

Ölüm tarihi: 5 Ağustos 1895 
 

 

Ilımlı liberal görüşleri ve Prusya devletine bağlılığıyla tanınan protestan bir aileden gelen Friedrich Engels’in 

babası, Bremen’deki bir dokuma fabrikasının sahibi ve Manchester’daki Ermen&Engels pamuk işletmesinin 

ortağıydı. Bremen’deki öğreniminin ardından, 1834’de Elbergeld yakınlarındaki bir lisede okumaya başladı. 

Ama fabrikanın başına geçmesini isteyen babasının zorlamasıyla son sınıfta okuldan ayrıldı. 

 
Bundan sonraki üç yılı (1838-41) iş deneyimi kazanması için gönderildiği Bremen’deki bir ihracat şirketinde 

çalışarak geçirdi. İş saatlerinden arta kalan zamanlarda müzik, yüzme, eskrim ve binicilikle uğraştı. Bu arada 

dil öğrenme konusundaki yeteneğini geliştirirken, devrimci yazarların yapıtlarına da ilgi duymaya başladı. 

Bremen’de gazetecilikle de ilgilenmeye başlayan Engels, Friedrich Oswald takma adıyla çeşitli makaleler 

yazdı. İlk kez bu makalelerinde ortaya koyduğu keskin eleştiri yeteneği ve kolay anlaşılır üslubu, daha sonraki 

yıllarda Marksist ilkelerin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynadı. 

 
1842’de komünizmi benimsemesinde önemli rol oynayan İnoses Hess ile tanıştı. Varlıklı bir Yahudi ailesinin 

oğlu olan Hess, radikal mücadeleye ve sosyalist yayınlara maddi destek sağlıyordu. Ayrıca, Hegel felsefesini 

ve diyalektiğin mantıksal sonucunun komünizm olduğunu ileri sürüyor ve ilerlemiş sanayisi, filizlenmekte olan 

proletaryası ve sınıf mücadelesinin belirtileriyle İngiltere’nin gelecekteki toplumsal dalgalanmalarda büyük bir 

rol oynamaya aday olduğunu vurguluyordu. Bu dönemde Hess’in İngiltere’ye ilişkin görüşlerinden etkilenen 

Engels, babasının Manchester’daki fabrikasında çalışma fırsatı doğunca bunu kaçırmadı. Ve iş saatleri dışında, 

İngiltere’nin ekonomik ve siyasal koşulları üzerine yazılmış kitaplar ve parlamento raporlarını okumak, işçilerle 

kaynaşmak, radikal önderlerle tanışmak ve sanayinin gelişmesiyle işçilerin sefalet içindeki 



durumlarını dile getirecek bir İngiltere tarihi yazmak üzere malzeme toplamakla uğraştı. Bu çalışmaların 

sonucunda “İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu” adlı kitabını yayımladı. 

 
Engels, Bremen’e dönerken daha önce Köln’de tanışmış olduğu Marks’la görüşmek üzere on günlüğüne 

Paris’e uğradı. Sosyalist hareketi ileriye götürecek olan düşünce ve eylem arkadaşlığı böylece başlamış oldu. 

Bu iş birliğinin ilk ürünü olan ortak yapıtları “Alman İdeolojisi” 1845’te yayımlandı. 

 
1845’te Brüksel’de Marks’la biraraya geldiğinde, ona yeni geliştirdiği maddi tarih görüşünü açıkladı. O 

yaz Marks’la birlikte bir İngiltere gezisine çıktıktan sonra, Paris’e geçerek uzun süre orada yaşadı. Paris’te 

bulunduğu yıllarda, aralarında gizli bir sosyalist dernek olan Doğrular Birliği üyelerinin de bulunduğu göçmen 

Alman işçilerini ve Fransız sosyalistlerini kendisinin ve Marks’ın görüşleri doğrultusunda örgütlemeye çalıştı. 

Bu çabaları sonucunda Doğrular Birliği, Haziran 1847’de Londra’da yapılan ilk kongresinde Komünistler 

Birliği adını aldı. Aynı yılın sonbaharında ikinci kongresini yapan Birlik, Marks ve Engels’i komünist ilke ve 

siyasetleri tanımlayan bir program hazırlamakla görevlendirdi. “Komünist Manifesto” başlığıyla yayımlanan 

bu yapıt, Engels’in “Marksizm’in Prensipleri” adlı kitabında ele aldığı konulardan pek çoğunu içermesine 

karşın, eser olarak Marks tarafından hazırlanmıştı. 

 
1864’te Marks’la birlikte I. Enternasyonal’in kuruluş çalışmalarına katıldı ve örgütün yürütme organına 

girdi. Bakunin’in temsil ettiği anarşist akımlarla yürütülen mücadelenin başında yer aldı. Ama Paris Komünü 

yenilgisi ve Bakunincilerin tasfiyesinden sonra enternasyonal merkezinin New York’a taşınması nedeniyle 

örgütle bağları zayıfladı. Londra’ya yerleşerek Marks’la birlikte Almanya ve Fransa’daki sosyalist hareketlerle 

yakından ilgilendi. 

 
Engels’in kaleme aldığı en önemli yapıtlardan biri, diyalektik ve tarihsel maddeciliği sistemli bir biçimde 

ortaya koyduğu “Anti Dühring” adlı kitaptır. Öte yandan “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” 

adlı  yapıtıyla  kapitalizm  öncesi  toplumları  tarihsel  maddecilik  açısından  ilk  kez  sistemli  bir  biçimde 

inceledi. Ölümünden sonra yayımlanan “Doğanın Diyalektiği” adlı kitabında ise doğa bilimlerinin diyalektik 

maddeciliğin önermelerini doğruladığını göstermeye çalıştı. 

 
Engels, Marks’ın ölümünden sonra değişik konular üzerinde çeşitli makaleler yazdı. Marks’ın yeniden basılan 

yapıtlarının giriş bölümlerini kaleme aldı ve en önemlisi Marks’ın tamamlanmamış el yazmalarına ve notlarına 

dayanarak Kapital’in 2 ve 3. ciltlerini tamamladı. Kansere yakalanması, çalışmalarının kesintiye uğramasına 

ve çok geçmeden 5 Ağustos 1895 tarihinde yaşamını yitirmesine yol açtı. 



 

 
 

Vladimir İlyiç Lenin 

Ölüm tarihi: 21 Ocak 1924 
 

 

22 Nisan 1870’te Volga’da Simbirsk kentinde doğdu. Ve 17 yaşına kadar orada yaşadı. Gerçek soyadı 

Ulyanov’du. Çok sonraları gizlilik nedenleriyle Lenin parti adıyla yazmaya başladı ve başkaları da onu böyle 

adlandırmaya başladılar. 

17 yaşındayken önce babasını kaybetti. Daha sonra da Petersburg Üniversitesi’nde okuyan ağabeyi Aleksandr, 

Çar 3. Aleksandr’a yapılan suikast eylemi sonucunda yakalanarak idam edildi. Bunun üzerine aile siyasal baskı 

görmeye başladı. Önce Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Lenin, üç ay sonra yasadışı bir öğrenci 

toplantısı yaptığı gerekçesiyle buradan atıldı ve 1889’da Petersburg’da Hukuk Fakültesi’ne girdi. Burada 

işçilerin örgütlenmesi ve eğitilmesinde aktif olarak çalıştı. Aralık 1895’te siyasal faaliyetlerinden dolayı 

tutuklandı. 15 ay hapis ve 3 yıl da sürgün cezası aldı. Sürgün döneminde Nadejya Krupskaya ile tanıştı. 1900 

yılında serbest kaldıktan sonra yurtdışında yayınlanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP)’in yayın 

organı Iskra’da (Kıvılcım) yazı kurulu üyesi oldu. Menşeviklerin Parti içinde çoğunluğu ele geçirmeleriyle 

birlikte diğer Bolşeviklerle birlikte Iskra’dan ayrılarak “Pravda”yı (Gerçek) çıkarmaya başladı. 1912 Ocak’ında 

Prag’da yapılan RSDİP’in 6. Kongre’sinde Menşevikler Partiden atıldı. Ve mayıs ayında legal Bolşevik gazete 

olan Pravda yayın hayatına başladı. 1914 yılında İsviçre’nin Zürih kentine giden Lenin, 1917’ye kadar orada 

kaldı. 7 Ekim 1917’de Rusya’ya dönerek Parti kadrolarını ne erken ne de geç olmadan son darbenin indirilmesi 

konusunda ikna etti. Ve büyük Ekim Devrimi önceki devrimci savaş ve deneyimlerden çıkarılan derslerle 

sadece Rus proletaryasının değil, dünya proletaryasının da bir zaferi oldu. Lenin, 21 Ocak 1924’de Moskova 

yakınlarındaki Gorki’de geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. 

O, son derece amansız ve çetin, ama o kadar da şanlı ve yüce, çok yönlü, geniş kapsamlı teorik, ideolojik, 



siyasi, örgütsel, kültürel ve pratik mücadeleyle adını dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle kazımıştır. 

Hiç kuşkusuz ki Lenin’i Lenin yapan tayin edici öğe, onun gerek Ekim Devrimi’nin gerekse proleter dünya 

devriminin çok yönlü ve geniş kapsamlı sorunlarına ışık olma doğrultusunda ortaya koyduğu ve Marksizm’in 

hazinesine kattığı teorik eserleri, ölümsüz fikirleri yani Leninizm’dir. 

Lenin yoldaşın ölümünden sonra 26 Ocak 1924’te SSCB’de 2. Sovyet Kongresi yas oturumunda Stalin 

tarafından yapılan konuşma şöyledir: 

“Yoldaşlar, bugünlerde Vladimir İlyiç’in katafalkının başında durduğumda, tüm yaşamı üstüne düşündüm ve 

şimdi sizlere şunları söylemek istiyorum. Yüreği tüm emekçilere, tüm ezilenlere sıcak sevgiyle dolu çarpıyordu. 

Kendisi bundan hiçbir zaman söz etmedi ve ben de olası daha az törensel bir anda bunu söylemezdim. Bundan 

söz ediyorum, çünkü o, bu duyguyu yiğit Rus devrimci hareketinden miras olarak aldı. Bu duygu, onu tutkulu 

ve ilgi duyan bir yürekle şu soruya yanıt aramaya itti: Emekçilerin kurtuluşuna hangi yolla ulaşılabilir? 

Sorularına yanıtı Marks’ta buldu. Ancak Marks’a kitabi bir bilgin gibi yaklaşmadı. Marks’a yakıcı, ivedi 

sorunlarına yanıt arayan bir insan gibi yaklaştı. Ve onda bu yanıtları buldu. Onlarla işçilere gitti. 

Doksanlı yıllardaydı. O zamanlar mitinglerde konuşması mümkün değildi. Petrograd’a işçi çevrelerine gitti. 

Oraya Marks’tan öğrendiklerini anlatmaya, onda bulduğu yanıtları anlatmaya gitti. İşçilere burnu büyük bir 

usta gibi değil, bir yoldaş olarak gitti. Salt konuşup anlatmıyor, aynı zamanda işçilerin ona söylediklerini de 

dikkatle dinliyordu. (...) 

Sendika binasının salonunda Vladimir İlyiç’in katafalkının başında, o zamanlar Vladimir İlyiç’in çevresinde 

yer alan bir işçi gördüm. Bu Tula’dan bir köylüydü. Ve bu Tulalı köylü Semyanikov işletmesinin işçisi, bir 

defasında Vladimir İlyiç’e demişti ki; ‘Burada kentte her şeyi açıklamak zoruma gidiyor, Tula vilayetine 

gideceğim ve orada söylediklerinin hepsini anlatacağım; akrabalarıma ve diğer köylülere söyleyeceğim. Bana 

inanacaklar. Ben onlardan biriyim ya.’ 

Bugün işçilerle köylüler arasındaki ittifaktan söz ediyoruz. Bu ittifakı, yoldaşlar, geçmişin kendisine borçluyuz. 

Rus işçisi bir yandan işçi, bir yandan köylüydü. Petersburglu işçiler arasında çalışma, onlarla konuşmalar ve 

onların konuşmalarını dikkatle dinleme, Vladimir İlyiç’i büyük Marksist düşünceyi kavramaya götürdü. İşçi 

sınıfının tüm emekçilerin öncüsü olduğu ve emekçi yığınların ve tüm ezilenlerin onu izlediği zaferin güç ve 

teminatının burada yattığı düşüncesi. İşçi sınıfı yalnızca tüm emekçilerin önderi olarak kazanabilir. Bunu 

Vladimir İlyiç, Petersburglu işçiler arasında çalışırken kavradı. Ve bu inanç, bu düşünce, onu gelecekteki tüm 

çalışmaları için, her bir adımı için yol gösterici oldu. 

O, iktidarı ve işçi sınıfını istiyordu. İşçi sınıfının iktidara kendisini diğer emekçilerin sırtından tatlı bir yaşamı 

garantilemek için gereksinimi olmadığını kavradı; işçi sınıfının tarihi görevinin tüm ezilenleri, tüm emekçileri 

kurtarmak olduğunu anladı. Bu temel düşünce Vladimir İlyiç’in tüm çalışmasına damgasını vurdu. 

Sovyet Cumhuriyetleri’nin emekçi cumhuriyetlerinin temsilcileri yoldaşlar! Size hitap ediyorum ve Vladimir 

İlyiç’in bu düşüncelerini özellikle ciddiye almanızı rica ediyorum. 

Son birkaç söz etmek istiyorum yoldaşlar. Vladimir İlyiç’imiz öldü. Yoldaşlar, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz 

o, yok artık. 

Komünist yoldaşlar, Lenin için değerli olan bayrağı, komünizm bayrağını daha yükseklere kaldırın! 

Kadın-erkek işçi yoldaşlar, köylü yoldaşlar, tüm dünya emekçileri, safları sıklaştırın, Lenin’in bayrağı altında, 

komünizm bayrağı altında toplanın!” 



 

 
 

 

Josef Stalin 

Ölüm tarihi: 5 Mart 1953 
 

 

Gerçek ismi Josef Visarionoviç Çuğaşvili olan Stalin, 21 Aralık 1879’da Gürcistan’da doğdu. Yoksul köylü bir 

aileden gelen annesi ve babasının ısrarı ile Tiflis’te Rus Ortodoks Katolik Kilisesi’ne papaz yetiştiren bir din 

okuluna yerleştirildi. Stalin’in ilk devrimci düşüncelere yöneldiği yıllar bu dönemlerdir. Bu dönemde Marksist 

kitaplara yoğunlaşmasıyla devrimci düşüncelerini bilimsel bir rotaya sokmuştur. Siyasal faaliyetlerinden 

kaynaklı okuldan atılmasıyla profesyonel bir devrimci olma yolunda adımlarını atmaya başladı. 

 
1901 yılı sonunda RSDİP’in Tiflis Komitesi üyesi olarak Batum’daki fabrika işçileri arasında yerini alıp, 

propagandacı olarak burada 3 yıl faaliyet yürüttü. Parti içindeki Menşevik-Bolşevik ayrışımında Lenin’in 

yanında yer almış; 1912’de RSDİP’in MK’sına girdikten sonra Pravda’nın çıkışına önderlik etmiş ve yayın 

yönetmenliğini yapmıştır. 

 
1913-1917 yılları arasında sürgün olan Stalin’in Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesindeki emeği reddedilemez 

niteliktedir. Parti’nin 1922’deki 2. Kongre’sinde MK Sekreterliğine seçilmiş, Lenin’in ölümünden sonra 

1924’te toplanan Parti Kongresinde Genel Sekreterliğe getirilmiştir. 



Stalin parti içinde anti-ML düşüncelerle savaşırken başta Troçki, Buharin olmak üzere birçok hainle de 

kıyasıya mücadele etmiştir. Stalin yoldaşın önderliğinde 1914’te Alman faşizmine karşı büyük bir direniş 

gerçekleştirilmiştir. Sovyetler Birliği’ne de saldıran Nazi işgalcileri, Moskova önlerine kadar gelmiş ama sokak 

sokak çatışmalar ve sonuçta milyonlarca Sovyet vatandaşının yaşamlarıyla ödediği bedelle faşizm geriletilmiş; 

1945’de Kızıl Ordu’nun Berlin’e girmesiyle de büyük bir yenilgi almıştır. 

 
Stalin yoldaş özellikle ulusal sorun ve sömürge sorununa yönelik tespitleriyle ML teoriyi zenginleştirerek 

sosyalizm biliminin ustalarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. 

 
Yarattığı değerlerle tüm dünya halklarına, ezilen uluslara büyük bir miras bırakan Stalin, 5 Mart 1953’te 

geçirdiği beyin kanaması sonucu Moskova’da yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Mao Zedung 

Ölüm tarihi: 9 Eylül 1976 
 

 

Marksizm’in büyük ustalarından Mao Zedung, 26 Aralık 1893’de Hunan eyaletinin klan köylerinden Şaoşa 

Çung’da doğdu. Çin’in o günkü katı feodalizminin şekillendirdiği bir aileden geliyordu. Mao ise genç 

bir asiydi ve emirlere kolay kabul etmeyen bir mizaca sahipti. O ne küçük bir toprak ağası olan babasının 

muhasebe hesaplarını tutmak ne de muhasebeci olmak istiyordu. Bunun yerine okumayı ve köylülerle sohbet 

etmeyi tercih ediyordu. 1911 yılında 6 ay yeni Cumhuriyetçi orduda askerlik yaptı. 1911-18 yılları arasında 

ise Hunan bölgesinin başkenti olan Changsha’da öğretmen okuluna gitti. İlk kez bu okulda bir dünya 

haritası gördü ve inceledi. İlk kez burada Adam Smith, Darwin, John Stuart Mill, Kant vd. tanıdı. Ancak bu 

dönemde sosyalizmle ilgili okudukları Kautsky’nin Sınıf Mücadelesi, Kirkup’s Sosyalizm Tarihi ve Marks- 

Engels’in Komünist Manifestosu ile sınırlı kaldı. Bu arada 1917 “Ekim Devrimi bombardımanı” Çin’e 

Marksizm-Leninizm’i getirdi. 1918’de Mao, Changsha’da enerjik genç aktivistlerden oluşmuş olan tartışma 

grubunu kurdu. 1921’de ise 12 delege ile Çin Komünist Partisi’nin kuruluşu Shangay’da ilan ediliyordu. Bu 

tarihten 1 Ekim 1949 Çin Demokratik Halk Devrimi’ne ve 9 Eylül 1976’da yaşamını kaybetmesine kadar 

Mao Zedung’un yaşamı Çin Komünist Partisi’nin ve Çin Devrimi’nin öyküsüyle paraleldir. Yarı sömürge ve 

yarı feodal ülkelerde devrimin yolunu çizen ve kendi ülkesinde başarıyla uygulayan Mao; felsefe, ekonomi, 

politika ve bilimsel sosyalizm konularında Marksizm-Leninizm’e nitel katkılarıyla Marks, Engels, Lenin ve 

Stalin’den sonra Marksizm’in 5. kılıcı olmuştur. 



Devrim bilimine Mao’nun yaptığı en önemli katkılardan biri, sosyalizm denen tüm bu dönem boyunca 

proletarya diktatörlüğü altında devrimin devam ettirilmesinin bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmasıdır. 

 
Mao, sosyalizmin sınıfsız, çatışmasız, çelişmesiz bir olgu değil aksine proletarya ile burjuvazinin her alanda 

amansız, şiddetli çatışmasının sürdüğü bir geçiş aşaması olduğuna işaret ediyordu. Çözümü komünizme 

kadar ML çizginin önderliğinde devrimci kitle inisiyatifinin devrim için harekete geçirilmesinde, 

sürekli devrim yapılmasında buluyordu. Sosyalizme varmak, üretim araçlarının mülkiyet ilişkilerinin 

dönüştürülmesini sağlamak, sorunların tümden çözülmesi değildi. Sosyalizmde iki yol, iki sınıf arasındaki 

ölüm kalım mücadelesi devam ediyordu. Buna yol açan sosyalizmin kapitalizmden devraldığı kafa- 

kol, şehir-köy, yöneten-yönetilen arasındaki çelişkilerdi. Ayrıca dağılım da burjuva hukuku tarafından 

düzenleniyordu. 

 
Aynı emeği veren insanlar arasındaki eşitsizlik süre gidiyordu. İşte Mao Zedung, bunları doğru bir biçimde 

görerek; burjuvazinin sosyalizmde sınıf olarak varlığını devam ettirdiği gerçeğine, sınıf mücadelesinin 

esas halka alınmasının zorunluluğuna işaret etti. Ve burjuvazinin yerini de şu sözleriyle gösterdi: “Sosyalist 

devrim yapıyorsunuz, burjuvazinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. O parti ve devlet iktidarının tam 

göbeğindedir.” 

 
Mao’nun Yeni Demokrasi’nin ve sosyalizmin iktisadı, sosyalist inşaya ilişkin ortaya koydukları birçok 

problemin aydınlatılmasında önemli bir rol oynadı. O, sosyalizmde ağır sanayinin öncü sektör olması 

rolünden hareketle, tek yanlı yanılgılara işaret ederek ağır sanayi ile hafif sanayi, sanayi ile tarım arasındaki 

ilişkilerde hafif sanayiyi-tarımı ihmal eden yanılgılara işaret etti. Sosyalizmin inşasında ücret ve fiyat 

konusunu, değer yasasının rolünü, meta üretiminin olumlu ve olumsuz yanlarını, birikimle tüketim 

arasındaki ilişki ve çelişkiyi daha ileri safhalarda izah etti. 

 
Ayrıca sosyalizmde devrimci kitlelerin denetleme, uyarma, görevden alma, devrim yapma hakkını garanti 

altına alarak kitlelere olan güveni ve “kitlelerden kitlelere” formülasyonu ile kitle çizgisi ve politikasında 

proletaryanın önünü açtı. 

 
Mao’nun katkıları sayesinde toplumda süren sınıf mücadelesinin kaçınılmaz olarak parti içinde de devam 

edeceği, parti içinde iki çizgi mücadelesinin insan iradesinden bağımsız objektif bir olgu olduğunun 

kavranışı mümkündür. Maoist “birlik-eleştiri-daha yüksek birlik” anlayışı sayesinde partinin sınıf 

mücadelesinin güçlü silahı, Marksizm-Leninizm-Maoizm’in militan bir karargahı, proletarya ve emekçi 

yığınların kurmay heyeti olması sağlanabilir. 

 
Felsefe alanında, karşıtların birliği ve mücadelesinin diyalektik ve tarihi materyalizminin, evrenin temel 

yasası olduğunu tespit ederek; her şeyde, her zaman var olan çelişkinin evrenselliğini, özgüllüğünü, 

süreçlerdeki temel, baş ve ikincil çelişkilerin arasındaki ilişkiyi; her çelişkinin farklı iki yanı arasındaki bağı, 

yani onun esas ve tali yönlerini, farklı çelişkilerin farklı ele alınış tarzlarını ustalıkla ortaya koydu. 

 
Onun yarı sömürge, yarı feodal ülkelerde devrimin yolu olarak geliştirdiği Halk Savaşı stratejisinin siyasal 

özü ve stratejik önemi Marksizm-Leninizm’e katkılarının en önemli yönlerinden birini oluşturur. 



 

 
 

MUSTAFA SUPHİ 

Şehit düştüğü tarih: 28-29 Ocak 1921 
 

 

Onbeşler için 
 

 

Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz 

Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz 

Döğüşenler ölenlerin tutmaz yasını 

 
Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa 

Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa 

Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını 

Eski cihan, yeni cihan önünde eğil 

Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil 

Her ne yapsan varacağız emelimize 

Karadeniz… Bunu duysun derinliklerin 

O ateşli göğüsleri delen hançerin 

Kabzasını alacağız biz elimize... 

 
(N. Hikmet) 



1883’de doğan Mustafa Suphi, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni ve Paris Siyasi Bilimler Okulu’nu bitirdi. Paris’te okuduğu bu 

okulda bitirme tezi olarak Türkiye’de Tarım Kredileri Teşkilatının Durumu ve Geleceği üstüne bir çalışma yaptı. Paris’te 

bulunduğu yıllarda Tanin gazetesinin muhabirliğini yaparken, diğer yandan sendikalar, işçi örgütleri ve siyasi partiler 

üzerine de incelemelerde bulundu. 

1908’de Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli gazetelerde yazı yazdı ve üniversitede hukuk-iktisat öğretmenliği yaptı. 

1912’den itibaren emperyalist yağma savaşlarına karşı çıktı ve Alman işbirlikçisi ittihatçı kompradorlarla mücadeleye 

başladı. 

İlk tutsaklığını 1913’te sürüldüğü Sinop’ta yaşadı. 1914’te buradan kaçarak Rusya’ya geçti. Burada Bolşevizm’le tanışan 

Suphi, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra Tüm Müslüman İşçileri Merkez Komitesi’ne seçildi. Sosyalizmi yayma kararlılığıyla 

1918’de uluslararası devrimciler toplantısı ve Mart 1919 3. Enternasyonal’in 1. Kongresinde Türkiye delegesi seçildi. 

1919’da Türkistan’da Türklerden oluşan bir Kızıl Ordu Birliği kurdu. O dönem yetiştirdiği birçok propagandacıyı 

Anadolu’ya gönderdi. 10 Eylül 1920’de Bakü’de 74 delegeyle TKP’nin kuruluş kongresini yapmıştır. 

Mustafa Suphi, TKP’nin kurucusu olarak Türkiye topraklarındaki komünist hareketin ilk temsilcisidir. Ancak İbrahim 

Kaypakkaya TKP’nin içinde bulunduğu durumu şu sözleriyle tanımlamaktadır: “M. Suphi yoldaşın önderliği altındayken 

Leninist bir partiydi. M. Suphi yoldaşın Kemalistler tarafından hunharca katledilmesinden sonra partinin önderliği 

revizyonistlerin eline geçmiştir.” 

Kaypakkaya Şafak Revizyonistlerine eleştirisinde TKP mirasçılığı üzerine ise şunları söylemiştir: “TKP mirasçılığı havada 

bir iddiadır. Bir komünist hareket, M. Suphi yoldaşın önderliğindeki TKP’nin mirasçısı olur. TKP saflarındaki militan işçi-

köylü-aydın üyelerin kafalarında ve yüreklerinde taşıdıkları komünizm davasına derin inancın mirasçısı olur ama, TKP 

önderliğinin revizyonist çizgisinin mirasçısı olamaz.” 

Artık Türkiye’de sosyalizmin tohumlarını serpmenin zamanının geldiğini düşünen Mustafa Suphi ve Ethem Nejat, 

Kars’tan Türkiye’ye girerler. Kemalizm’in hain pusu ve provokasyonları peşlerini bırakmaz. Ancak Suphi ve yoldaşları 

Trabzon üzerinden Bakü’ye dönmeye karar verirler. Ve bizzat Mustafa Kemal’in emriyle Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı 

Karadeniz’i kızıla boyayarak 28-29 Ocak 1921’de hunharca katledilirler. Katliamda katledilenlerin isimleri şöyledir: 28/29 

Ocak 1921 gece yarısından sonra, saat 1:30 dolaylarında hareket eden tekneye bindirildikleri söylenenlerin sayısı 15’tir. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu sayı esas alınarak, katliamın kurbanları yıllar boyu hep “15’ler” diye anılmıştır. Tekneden bir kişi 

indirilmiştir. Buna göre, diğerleri sadece bir kere öldürülürken kaç kere öldürüldüğünü bilemediğimiz Suphi’nin eşi 

Maria’yla birlikte, katliam kurbanlarının tam sayısı 14’tür: 

1-) Maria, 2-) Mustafa Suphi, 3-) Ethem Nejat, 4-) Hilmi oğlu İsmail Hakkı, 5-) Cemil Nazmi, 6-) Bahaeddin, 7-) Kâzım 

Hulusi, 8-) Kırali oğlu Maksut, 9-) Hayrettin, 10-) Topçu İsmail Hakkı, 11-) Emin Şefik, 12-) Ali oğlu Kâzım, 13-) Hatip oğlu 

Mehmet, 14- Hacı Mustafa oğlu Mehmet 

Türkiye Komünist Partisi kayıtlarında adı "Meryem" olarak geçen Maria, (Bazı kaynaklara göre Türk, bazılarına göre Rus 

Yahudisi) 15’lerin bindirildiği motordan geri getirildi. Adı çeşitli kaynaklara göre Meryem, Maria ya da Semiramis olan 

bu komünist kadın önce Yahya Kâhya’nın evine götürülmüş, Maria tutulduğu yeri Rus Konsolosluğu’na bildirmeye 

çalışmış, notu götüren adam Kâhya’nın adamı çıkınca, ceza olsun diye Nemlizade Ragıp Bey’in evine verilir. Bir süre 

sonra, Kâhya tarafından Rizelilere “hediye” edilen Maria bir oturak âlemi sırasında katledildi. 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÇELİKTEN YOĞRULUYOR, 

BELKİ BİZ OLMAYACAĞIZ AMA BU ÇELİK ALDIĞI SUYU UNUTMAYACAK! 

 

 
 
 

İBRAHİM KAYPAKKAYA 

Şehit düştüğü tarih:18 Mayıs 1973 
 

 

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Kemalistler tarafından katledilmesinin ardından ülkemizde sosyalizm 

mücadelesinin önderliği on yıllar boyunca revizyonist-reformist, şovenist, anti Marksist anlayış sahipleri 

ve onların anlayışlarının hakim olduğu gruplar tarafından ele geçirilmişti. Dünyada 1960’lı yıllarda 

doruğa ulaşan devrim mücadeleleri, emperyalist ülkeleri sarsarken, yarı-sömürge, sömürge ülkelerde ise 

bağımsızlık ve sosyalizm mücadelelerinin üst boyutlara sıçramasına neden olmuştu. Diğer taraftan Çin 

Halk Cumhuriyeti’nde kapitalist yolculara karşı dünya proletaryasının büyük öğretmeni Mao Zedung’un 

başlattığı Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin etkileri Çin’i çoktan aşarak dünya devrim mücadelesini etkiler 

bir boyut kazanmıştı. Bu etki, Amerika’dan Asya’ya uzanan coğrafyanın devrim mücadelelerinde patlamalar 

yaşanmasına neden olmuştu. 

 
Bu dönemler ülkemizde de devrimci düşünceler genel olarak halk kitleleri özel olarak öğrenci gençlik 

arasında yankı bulmuştur. Dünyadaki bu devrimci dalga, ülkemiz gençlik hareketinin de kabarışına yol açtı. 

Bu hareketin temel noktasını anti-emperyalist muhteva oluşturuyordu. 

İbrahim Kaypakkaya da öğrenim yıllarının ilk dönemlerinde devrimci öğrencilerin içerisinde bulunduğu ve 



sosyalizmi benimseyen öğrencilerin yönetimindeki Fikir Kulüpleri Federasyonu içerisinde mücadeleye girer. 

1967 yılında FKF’nin Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Şubesi’ni kurarak TİP’e üye olur. Anti-faşist, anti- 

emperyalist eylemlerde öne çıkan İbrahim Kaypakkaya, siyasi faaliyetlerinden dolayı okuldan atılır. 

 
1969 ve 70’li yıllara gelindiği dönemde yalnızca öğrencilerin içinde değil fabrika grevlerinde işçilerle, 

toprak işgallerinde köylülerle, yani hayatın her alanında kitlelerin içerisinde ve kitlelerin önündedir. 70’li 

yıllarda 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin ön saflarındadır. Direnişi değerlendiren İbrahim Kaypakkaya, 

ülkemiz koşullarına denk düşen ve gelecekteki mücadele pratiklerine ışık tutacak değerlendirmeler yapmış 

ve dersler çıkarmıştır. 

 
Sol hareket içerisinde saflaşmaların yaşandığı dönemde İbrahim Kaypakkaya, Milli Demokratik Devrim’i 

savunan TİİKP içerisindeki kadrolardandı. İbrahim’in gerek TİİKP içerisindeki iki çizgi mücadelesi ve 

gerekse de diğer akımlara karşı verdiği ideolojik mücadele 1972 yılında DABK 17-18 Şubat kararları 

olarak bilinen “10 maddelik” kararlarla doruğa ulaştı. DABK 17-18 Şubat kararları, her türlü reformist- 

revizyonist, darbe bekleyen, şovenist anlayışa cepheden bayrak açışın ifadesiydi. Uzun süredir TİİKP 

içerisinde yürüttüğü mücadele sonucunda 26 Mart 1972 tarihinde çağrıldığı bir toplantıda kendisine suikast 

yapılacağının öğrenilmesi ile artık bir arada mücadelenin imkansız ve yararsızlığını gören İbrahim ve 

yoldaşları TİİKP’den ayrıldılar. 

 
Yıllarca devrimci hareketler üzerinde karanlık bir sis perdesi vazifesi gören reformist, revizyonist, Kemalist, 

şovenist anlayış, 24 Nisan 1972 tarihinde Marksizm-Leninizm-Maoizm’in ışığında çeşitli milliyetlerden 

Türkiye proletaryasının öncü kurmayı TKP-ML’nin kurulmasıyla birlikte, sınıf mücadeleleri tarihindeki 

her türden anti-Marksist anlayış gibi Marksistler tarafından mahkum edildi. Türkiyeli komünistlerin bir 

manifestosu olan 5 temel belge ve 11 ilke, TKP-ML’nin kuruluş ilanı olarak tüm emekçilere sunuldu. 

 
İbrahim Kaypakkaya’nın diğer küçük burjuva yapılara karşılık Kemalizm konusunda yaptığı tahliller ülke 

coğrafyası açısından bir miladı ifade edecek niteliktedir. Yine buna paralel ulusal sorun konusunda ortaya 

koyduğu anlayış, o güne kadar sürdürülen şovenist anlayışlara indirilen önemli bir darbedir. Türkiye’de 

devrimin yolunu ortaya koyan İbrahim Kaypakkaya, gerilla mücadelesinin ilk tohumlarını da çok geç 

kalmadan atmıştır. 

 
Faşist T.C.’nin açıkça en büyük tehlike olarak gördüğü ve MİT raporlarında da yer alan “Türkiye’de 

komünist mücadelede halka en tehlikeli olan Kaypakkaya’nın görüşleridir. Onun yazılarında sunduğu 

görüşler ve öngördüğü mücadele biçimleri için hiç çekinmeden ihtilalci komünizmin Türkiye’ye 

uyarlanması diyebiliriz” biçimindeki sözler İbrahim’in ortaya koyduğu görüşlerin egemenler tarafından 

ne denli tehlikeli görüldüğünün göstergesidir. Egemenlerin haklı korkularının nedeni olan TKP-ML’nin 

programatik görüşleri devrimci hareketin tarihinde Mustafa Suphiler sonrası bir çığır açmış ve Türkiye 

devriminin yolunu aydınlatmıştır. 

 
İbrahim’in halk savaşı, faşizm, Kemalizm, devlet, devrim ve milli mesele sorunlarında ortaya koyduğu 

Marksist-Leninist-Maoist tahliller; onunla, ülkemizde silahlı mücadeleyi savunan hareketler arasında kalın 

bir çizgi çekmiştir. Kaypakkaya, teorisine uygun bir mücadele çizgisi izleyerek özü toprak devrimi olan 

Demokratik Halk Devrimi yolunda kırsal alanı esas alan silahlı mücadeleye girişmiştir. Onun bir yıldan 

az bir süreci kapsayan bu süreci ve çalışmaları, esası kırda olmak üzere, kır ve şehir arasında TKP-ML’nin 

ayakları üzerine oturtulması sürecidir. 

 
THKO ve THKP-C’nin yenilgileri sonrasında, saldırılarını TKP-ML’ye yönelten devlet, kısa süre içerisinde 

Nurhaklarda Sinan Cemgilleri ihbar eden muhtarın cezalandırılması, halka terör estiren subayların ve 

işbirlikçilerin sınırlı olanaklara rağmen cezalandırılması-uyarılması eylemlerinin yapılmasının ardından 

saldırılarını daha da azgınlaştırır. 

24 Ocak 1973’te Dersim, Vartinik, Mirik Mezrası’nda devlet güçleri ile girdikleri silahlı çatışmada Ali Haydar 

Yıldız şehit düşerken Kaypakkaya yaralı olarak kurtulur. Aradan 5 gün geçtikten sonra 29 Ocak 1973’te yaralı 

olarak girdiği evin sahibinin ihbarı sonucu yakalanır. Yakalandığı andan itibaren yapılan işkencelerde kazanan 

hep o olur. Tunceli ve Elazığ işkence hanelerinde işkencecileri yenilgiye uğratması sonrasında Diyarbakır’a 

götürülür. Karda donan ayak parmakları kesilmiş olmasına rağmen tekrar işkenceye alınır. Üç buçuk ay süren 



işkence sonucunda “ser verip, sır vermeme” mirasını bırakarak, düşmanı kendisini en güçlü sandığı işkence 

hanelerinde yenilgiye uğratır. Kızıl direnme tavrı karşısında çaresiz kalan düşman, mayıs ayının 17’sini 18’ine 

bağlayan gece Kaypakkaya’yı kurşuna dizer. 

 
Yaşamı; halka bağlılık, devrime inanç ve mücadele kararlılığının sembolü olan Kaypakkaya arkasında zengin 

bir teorik miras ve destansı bir mücadele geleneği bırakarak şehitler kervanındaki onurlu yerini almıştır. Kısa 

yaşamında ulaştığı teorik seviye, siyasal kavrayış ve öngörü, yüksek örgütçülük yeteneği, pratikçiliği ve 

ideolojik, politik, askeri, örgütsel önderlik misyonunu kişiliğinde somutlaştıran İbrahim Kaypakkaya, Türkiye 

devriminin kilometre taşıdır. 



 

 
 

Süleyman Cihan 

Şehit düştüğü tarih:15 Eylül 1981 
 

 

Umutsuzluklar anında olduğu gibi 

Atılım zamanlarında da 

umulmadıklar vardır 

tarih dediğimiz 

zaman ve mekan kucağında, 

Bu da 

üzen ve sevindiren yönleriyle Kaçınılması 

olmayan, istek dışı bir kuraldır Yani dünya 

kadar kin büyüten 

Partiyi gerçeklerle eğiten 

Bir süreçti dolu-dizgin geçilen 

Bir kez daha öğretmenimizi yitiriyorduk 

en nadide canımız; Cihan’ımız 

O sıcak yüreğimiz 



Beynimiz, bilincimiz 

Çelikten irademiz 

Tutsaktı... 

Hey can yoldaşlar hey Düşmanı 

küçümsemenin bedeline 

Yaşamımız düşüyordu; 

Yeniden ruhumuz üşüyordu 
 

 

Koltuk altlarında bin soğuk ter damlacığı 

Ruhumuz üşüyordu 

Zindanlara ve yoksul evlere, 

Ve zirvelerde yol gözleyenlere 

O kahredici haber üşüşüyordu 

Cihanımız, canımız; 

Öğretmen Önderimiz 
 

 

İlkinki kadar ikirciksiz İlkinki 

kadar tereddütsüz Yaşamını 

sancak sancak örerek Dilini 

duvarlara gömerek 

Ser verip sır vermeyerek 

Ölümsüzlerin katına uçuşuyordu... 
 

 

1949 yılında Dersim’in Ovacık ilçesinin Hülükuşağı köyünde orta halli bir köylü çocuğu olarak dünyaya gelen 

Süleyman Cihan, ilk ve ortaokulu Ovacık’ta okudu. Lise öğrenimini ise Elazığ’da tamamladı. Daha genç 

yaşlarda TKP-ML ile ilişkiye geçti. Ancak Partinin 1973 yılında aldığı yenilgi nedeniyle ilişkisi uzun 

sürmedi. Süleyman Cihan, bir taraftan okurken, diğer taraftan öğretmenlik yapıyordu. 

Öğretmen olduktan sonra da aktif siyasal mücadelesi sürdü. 1974 yılında İstanbul’da Tunceli Kültür ve 

Dayanışma Derneği'ni kurarak bizzat başkanlığını yaptı. Aynı yıl Batı Anadolu Bölge Komitesi'nde görev aldı. 

TKP-ML’nin yenilgisinden sonra sağcı oportünistlerin partiyi tasfiye girişimlerine karşı mücadele bayrağını 

açan komünistlerden biriydi. Onun kararlı ve sabırlı mücadelesi sonucu Parti çizgisini, örgütsel, siyasi ve 

ideolojik olarak tasfiye etmeye çalışan GKK hizbi Partiden atıldı. O, görevlerin en büyüğünü bundan sonra da 

omuzlamakta tereddüt etmedi. Tüm ülke çapında bir ilişki ağı kurdu. Nitekim Konferans Örgütleme Komitesi, 

onun sayesinde toplanmış oldu. Süleyman Cihan, buraya BK’yı temsilen katılırken yine onun yoğun faaliyetleri 

sonucunda da 1. Konferans yapıldı. Konferans’ta Merkez Komitesi Siyasi Büro üyeliğine ve Örgütlenme 

Komitesi’ne getirildi. Ve bir dönem de Halk Ordusunun Genel Konseyi’nde örgütlenme görevini üstlendi. 

Zulmün, baskının, işkencenin kol gezdiği dönemlerde aranır duruma düştü. ‘77 ve ‘80 dönemi arasında 

uluslararası alanda ortaya çıkan “Üç Dünya Teorisi” akabinde AEP modern revizyonizmine karşı Mao’yu ve 

Çin Devrimi’ni savunarak revizyonist cephenin saldırılarının boşa çıkartılmasında aktif rol aldı. Uluslararası 

alandaki AEP revizyonizminin etkisi Partiye de yansıdı ve kimi yönetici kadrolar, bu sağ rüzgarın etkisi altına 

girdi. Bunun üzerine Kongre hazırlığı Konferans hazırlığına dönüştürüldü. O dönemlerde MK’nın “silahlı 

mücadeleye hazırlık” tespiti hala sürüyordu. Silahlı mücadeleye hazırlık yönlü bazı çabalar ve AEP’ten 

etkilenme yönlü tespitler, 1. MK’nın 7. Toplantısı’nda ele alınarak sağa sapmaya karşı mücadele edilmesinde 

Süleyman Cihan’ın ağırlıklı ve ciddi bir katkısı vardır. Yapılan bir sonraki toplantıda da gerilla savaşı için 

somut adımlar atılmasında belirleyici rol oynamıştır. 

12 Eylül’le birlikte yılgınlık, karamsarlık, örgütleri feshetme, mültecileşme vb. lerinin kol gezdiği bir süreçte 

TKP-ML, cunta koşullarında 2. Konferans’ını Şubat 1981’de yaparak ısrarla silahlı mücadeleyi yürütme 

kararını alıp sınıf mücadelesindeki kararlılığını gösteriyordu. Bu Konferans’ta Süleyman Cihan, MK üyeliğine 

ve MK tarafından da Genel Sekreterliğe seçildi. 

Cunta koşulları tüm hızıyla sürerken o, faaliyetini bir an olsun aksatmadı. 28 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da 

düşmanın eline geçti. Ancak faşizmin böylesi yılmaz bir komünisti ele geçirmekten duyduğu çılgınca sevinç, 

Süleyman Cihan’ın İbrahim Kaypakkaya’dan devraldığı direnişiyle “hayal kırıklığına” döndü. Kimliğini dahi 

kabul ettiremeyen düşman, çareyi onu katletmekte buldu. Aylar süren işkenceli sorguların ardından 15 Eylül 

1981 tarihinde katledildi. Süleyman Cihan, İbrahim Kaypakkaya’dan sonra işkencede katledilen, TKP-

ML’nin İkinci Genel Sekreteriydi. 



 

 
 

 

Kazım Çelik 

Şehit düştüğü tarih: 20 Mayıs 1987 
 

 

Susturulmuş bir halk gerçekliği 

Nehirler geri mi akıyordu ne 

Yara bere içindeydik doğal olarak Ama 

toplandıkça kıra ve yoğunlaştıkça 

Partinin diliyle daha cesur konuşandık 

 
(Dört yıl boyunca dağlara tutunduk 

Çoğalmadık bu doğru ve azdık ama 

siperlerde kaldık 

Devrime yeni mevziler kazandıramadıysak da 

Kan ve can pahasına 

Devrime azmedenlere tecrübeler yarattık 
 

 

Ölen bizdik sadece o çıplak coğrafyada 

Dövüşen ve direnen bizdik 

Ve ölümüne cüretleri gösteren her ileri hamleye 

Baş göz üstünde saygı gösterdik 



“İbrahim Kaypakkaya yoldaşı anmak, en başta işçi sınıfının bilimi Marksizm Leninizm’i her türden sapmalara 

karşı savunmak, geliştirmek, O’nun kurduğu hatta bağlı kalmak ve bu hattın savunucusu TKP-ML’ye sahip 

çıkmak, korumak ve yaşatmak, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların kızıl güzergahında 

yürümek demektir.” 

 
“Büyük dost, usta öğretmen, altınçağa uzanan yolda kavgamızda her an yanıbaşımızda bilinç, azim ve yol 

gösterici olarak durmaktadır. O, 12 Eylül faşizminin en dorukta olduğu günlerde karanlıklara ışık olan, 

yüreğimizi ferahlatan, toparlanmamızı sağlayan, gücümüzü pekiştiren bir inanç ve bilinç değildi sadece, 

O bütün ihtişamı ile hep yanıbaşımızda zulümkarlara korku salan, bize yol gösteren direngen, sevgi dolu 

yüreğimiz, inancımız ve bilinçle bütünleşen beynimiz olacaktır.” Kazım Çelik 

 
TKP-ML’nin şehit düşen 3. Genel Sekreteri olan Kazım Çelik, 1974 yılından sonra yükselen devrimci dalga 

ile birlikte sınıf mücadelesine yakınlaşmış ve içinde aktif olarak yer almıştır. Onu tanıyan yoldaşlarının 

anlatımlarına göre bu süre, öğrencilik yıllarında, yaz tatili dönemlerinde Dersim’den İstanbul’a geldiği 

zamanlara rastlamaktadır. 

 
Bu yıllardan şehit düştüğü tarihe kadar en öne çıkan özelliği istikrarlı bir çizgi izlemesi ve partisine olan 

bağlılığının bir an bile zafiyete uğramamasıdır. O, devrimciliği bir yaşam tarzı olarak kabullenmiştir. 1980 

AFC’si sırasında Kazım Çelik’i dağlara sürükleyen de bu inanç olmuştur. Onun için koşulların zorluğu değil, 

yapacağı işin ne denli başarılı olacağı önemlidir. İşlerinin yoğunluğundan asla şikayet etmeyen yapısı ile fazla 

sayıda işi bir arada düşünebilir ve pratik öneriler sunabilirdi. Partinin sorunlarına kafa yorma, çözüm bulma ve 

üretme noktasında da çok hassastır. Mütevazi yapısı ile insanlar üzerinde derin bir iz bırakmıştır. 

 
Kazım Çelik, TKP-ML’nin 2. Konferansı döneminde Alt Konferans sonrasında sahte bir kimlikle yakalanır. 

Ama gözaltında bir komünistin takınması gereken tavrı takınarak gerçek kimliğini gizlediği gibi Parti ile 

ilgili en ufak bir sır vermez düşmana. Yapılan işkenceler sonrasına ondan bir şey alamayacaklarını anlayan 

işkenceciler, onu serbest bırakmak zorunda kalır. Sonradan serbest bıraktıkları kişinin Kazım Çelik olduğunu 

öğrenince çılgına dönerler. O süreçte sonuçlanan Konferans’ta 2. MK’ya seçilir. 1981 yazında peşpeşe alınan 

ağır kayıplardan sonra Siyasi Büro’da yer alır ve 1982 baharında Askeri Komisyon Sekreterliği’ne getirilir. 

1983’te sonra Parti Genel Sekreterliği görevini üstlenir. 
 

 

12 Eylül AFC dönemi ve onun terörünün bütün hızıyla sürdüğü o zor süreçte böylesine önemli bir görevi 

yürütüyordu. 1983 sonundan itibaren sağ çizginin önderlikte tamamen egemenlik sağlamasına rağmen Kazım 

Çelik, bu anlayışa göre hareket etmedi. Kırsal alanı terk etmedi ve silahlı mücadelede ısrarcı oldu. Parti 

önderliğinin özellikle zor koşullarda kırsal alanda örgütün başında ve silahlı mücadele içinde korunabileceği, 

onun içinde geliştirilebileceğinde ısrar ediyordu. Bu süreçte örgütün yeniden toparlanması için elinden geleni 

yapıyordu. Bu amaçla bulunduğu gerilla birliğinden başka alandaki faaliyet ve gerilla birliğini denetlemeye 

gittiği bir sırada ihbar sonucu bulunduğu gerilla birliği düşman tarafından kuşatılmıştı. Uzun süren çatışma 

sonucunda Kazım Çelik, 1987 yılının 20 Mayıs’ında Elazığ’ın Palu ilçesinde Hıdır Aykır, Cihan Taş, Müslüm 

Emre ve Ali Kayadoğan isimli yoldaşlarla birlikte şehit düştü. 



 

 
 

 

Mehmet Demirdağ 

Şehit düştüğü tarih: 23 Kasım 1997 
 

 

“Uzun süreli Halk Savaşı stratejisinin bir dizi temel ilkesi, gereği vardır. Bunlar pratikte gereğince 

somutlandığında, ancak o zaman bu strateji savunuluyor ve uygulanıyor demektir. Ancak o zaman politik 

iktidar gerçekten hedefleniyor demektir. Aksi takdirde bu stratejinin savunulduğundan ve uygulandığından, 

politik iktidarın hedeflendiğinden söz edilemez. Ve devrim stratejisi olan uzun süreli halk savaşı stratejisi sınıf 

mücadelesinde var olan, ortaya çıkan her olgu ve gelişimi ele almada, her olgu ve gelişmeye tavır belirlemede 

ve müdahale etmede yol göstericidir, belirleyicidir.” Mehmet Demirdağ 

 
TKP-ML’nin şehit düşen 4. Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ, 1970 yılında Dersim Merkez’de doğdu. 

Ailesinin geçim zorlukları nedeniyle İstanbul’a göç etmesiyle birlikte öğrenimine İstanbul’da başladı. Her 

zaman övünç duyarak anlattığı babasının, hamallık yaparak ailesini geçindirme, çocuklarını okutma çabası 

karşısında ailesine yük olmamak için yatılı okul sınavlarına girdi ve Kabataş Lisesi’nin yatılı bölümünü 

kazanmayı başardı. Yaşamının birçok alanına damgasını vuran başarma azmi, okul yıllarında da kendisini 

gösteriyordu. Kabataş Lisesi’ni üçüncülükle bitirip İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği’ni kazandı. Partimizle örgütsel ilişkiye geçişi üniversitede başladı. 1987 yılında gerçekleştirilen 

3. Konferans sonrası Gençlik Örgütü TMLGB’nin yaratılmasında öğrenci gençlik alanında önemli rol oynayan 

ve tarihimizde Yel Dağı Şehitleri arasında yer alan abisi Ali Demirdağ’ın (Doktor Hüseyin) onun partimizin 

düşüncelerini öğrenmesi ve TMLGB’nin saflarında örgütlenmesinde önemli katkısı oldu. 



Partimizin damgasını vurduğu ‘91 1 Mayıs Harbiye direnişinde en ön saftaydı. Bu direnişte gözaltına alınarak 

tutuklandı. Bir süre Bayrampaşa Özel Tip Hapishane’de kaldı. ‘91 yılında TKP-ML’nin gençlik alanındaki 

önderliğine, Gençlik Komitesine atanan Mehmet Demirdağ, aynı yıl Parti Aday Üyesi oldu. ‘92 yılının başında 

TMLGB bünyesinde uç veren sol görünümlü, özündeyse sağcı, kariyerist hizbin mahkum edilmesinde, 

yaratılan tahribatların giderilmesinde yine en önde o vardı. 

 
TKP-ML ile DABK arasında gündeme gelen 1992 birliği sonrası Geçici Birleşik Gençlik Komitesi Üyesi 

olarak görev yaptı. 1992 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen TMLGB Kuruluş Kongresi’nde özünde bürokratik, 

sağcı tarzın yüzüne taktığı “sol” maskenin açığa çıkartılmasında başrol oynadı. Kongrede TMLGB Merkez 

Komitesi’ne seçildi. MK içi görevlendirmede de TMLGB örgütlenmesinin yoğunlaştığı İstanbul’un TMLGB 

İl Komitesi sorumluluğuna getirildi. 

 
TKP-ML’nin 1993 yılında gerçekleştirdiği, 1. Olağanüstü Parti Konferansı’nda TKP-ML Merkez Komitesi 

Yedek Üyeliği’ne seçilirken, MK 1. Toplantısı’nda da TMLGB Genel Sekreterliği’ne getirildi. Gerek 

Partimizin gençlik alanındaki politikalarının sistemleştirilmesinde gerekse de TMLGB’nin ülkenin dört bir 

yanında kurumsallaşmasında ideolojik-politik-örgütsel önderlik gerçeğini kendisinde somutlaştırıyordu. 

 
‘93 yılının sonlarında TKP-ML’nin bir dizi kadrosunun düşman eline geçmesiyle yedek üyelikten TKP-ML 

MK asil üyeliğine getirildi. Bu süreçte Parti içerisinde gerçekleşen darbeci-tasfiyeciliğe karşı aktif tavır aldı. 

TMLGB örgütlülüğünden seçilmiş, Konferans Örgütleme Komitesi (KÖK) üyesi olarak katıldığı KÖK 1. 

Toplantısı’nda, partinin toparlanmasında gösterdiği ideolojik-politik-örgütsel önderlik vasıflarından dolayı 

KÖK Sekreteri seçildi. Bu süreçte Halil Çakıroğlu’nun şehit düşmesinin ardından üstlendiği görev ve 

sorumluluklar daha da artmıştı. 

 
TKP-ML’nin 1995 yılı Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Parti Konferansı (OPK)’nda 

bir dizi kaçkın ve suçlunun niteliğini ortaya çıkaran, ideolojik mücadelede ısrarlı ve ilkeli davranan Marksist- 

Leninist-Maoistlerin başında yine o vardı. 

 
Marksizm-Leninizm-Maoizm’in zaferiyle sonuçlanan 2. OPK’da TKP-ML Merkez Komitesi üyeliğine, MK 

toplantısında da TKP-ML Genel Sekreterliği’ne seçildi. 23 Kasım 1997’de Tokat kırsalında devlet güçleriyle 

girdikleri çatışmada dört yoldaşıyla birlikte şehit düştü. 



 

 
 

 

Meral Yakar 

Şehit düştüğü tarih: 25 Ocak 1973 
 

 

Selam olsun sana Meral yoldaşım 

Zalimler çürüğü dökülür bir gün 

Komprador patron-ağa düzeni 

Kökünden sökülür yıkılır bir gün 

 
Emperyalist köpeklerin zulmü 

Kesilecek patron-ağa buyruğu 

İşçinin köylünün çelik yumruğu 

Faşizmin beynine çakılır bir gün 

 
İşçi-köylü halkın için can verdin 

Serini verdin de sırrın vermedin 

Sana zulmeden o faşist itlerin 

Boynu mengenede bükülür bir gün 

 
Bize devrettiğin kavga bayrağı 

Zafer burçlarına dikilir bir gün 

Kırlardan şehre Halk Savaşı’nda 

Devrim halayları çekilir bir gün 

 
(Meral Yakar’ın şehit düşmesinden sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir türkü...) 



1950 Gaziantep Nizip doğumlu olan Meral Yakar (Kinem), öğrenimi nedeniyle geldiği İstanbul’da Çapa Tıp 

fakültesi’nde öğrenci gençliğin akademik-demokratik mücadelesinden etkilenmiş ve kısa sürede bu mücadele 

içinde yerini almıştır. Meral Yakar’ın devrimci düşüncelerle bütünleşmesi zor olmadı. O, bu düşünceleri 

özümsedikten sonra, devrimci mücadelenin en ön saflarında yer almak için büyük çaba gösterdi. 

 
İbrahim Kaypakkaya önderliğinde ideolojik ve siyasi olarak PDA revizyonistlerine ve her türden oportünist 

anlayışa karşı yürütülen yoğun siyasi mücadelede ve patron-ağa devletine karşı yürütülen mücadelede 

Proletarya Partisi saflarında yer alarak mücadelesine devam etti ve TKP-ML’nin ilk kadın üyesi oldu. Halka, 

devrime ve partisine olan bağlılığını, inancını yürüttüğü faaliyette ortaya koydu. 

 
İstanbul’da bir yoldaşının silahını temizlerken meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Yarasının ağır olmasından 

kaynaklı hastaneye kaldırılan Meral Yakar’ı tanıyan işkenceci katiller, yaralı haldeyken onu sorguya aldı. 

Meral Yakar Partimizin direniş geleneğinin ilk mihenk taşlarını döşedi. Ve 22 Ocak 1973’te yaralı olarak 

hastaneye kaldırıldıktan sonra işkenceciler onu 25 Ocak 1973’de gözaltındayken katlettiler. 

 

 



 

 
 

 

Ali Haydar Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 24 Ocak 1973 
 

 

Güne an vardı 

Vartinik patladı 

Ve Demenan, ikinci kez 

Tüfek ve bomba seslerinde sabahı karşıladı... 
 

 

Hey adaletsiz tarih... 

Bizim ellerimizde kırmalar vardı 

Vartinik sustu... 
 

 

Boynumuzda satın alınmış ruhların yakın mermisi 

Ve Ali Haydar’ı 

Bir daha unutmamacasına gördü gözümüz 
 

 

Uzanmıştı uyur gibi 

İkinci kuşak kavga şehidi 

Bu kez ki “çete” değil 

Dersim’in kızıl gülü 

ve Partiliydi... 



Aslen Dersim-Mazgirtli olan Ali Haydar Yıldız, Elazığ ilinin Palu ilçesi Erturan köyünde dünyaya geldi. 

İlkokul, orta ve lise dönemleri yoksullukla geçti. 1970’li yıllara gelindiğinde kendi yaşamından çok iyi bildiği 

açlığın ve sefaletin sorumlularına karşı kin ve öfkeyle mücadele etmeye başladı. O, bu mücadelesini öğrenci 

gençliğin akademik demokratik mücadelesinde somutladı. Partimizin bilimsel temellere oturtarak oluşturduğu 

mücadele çizgisini benimseyerek bunun gelişip büyümesi için yorulmak bilmeksizin mücadele yürüttü. TKP- 

ML’nin kurucuları arasında yer alarak bu davaya katkısını en üst düzeyde gösterdi. 

 
Tarih 24 Ocak 1973. “... irkilerek ayağa fırlayan Ali Haydar, eğik durumda kömden dışarı fırladı. ‘Yaklaşın, 

yaklaşın’ diye bağırarak fitilini sigarayla ateşlediği bombayı savurdu. Patlamanın yarattığı şok çok derin oldu... 

Peşpeşe çığlıklar koptu. Askerler geri çekildi. Askerler tekrar saldırıya geçti. Altınbilek en öndeydi. Kırmayla 

bir el daha ateş etti. Diğerleri, otuz metre ilerlemişlerdi. Eve girmesinden dolayı en arkada kalmıştı. Kömden 

on beş metre kadar uzaklaşan Ali Haydar, korkunç ve sıcak bir hançer yemiş gibi yüzüstü düştü. Kalkmak 

istedi, iniltiyle başı kara gömüldü...” 

 
İki kırma ile zulme başkaldıran bu insanlar, geleceği elleriyle, yürekleriyle, bilinçleriyle yaratmanın destansı 

mücadelenin önderleri oldular. Ali Haydar Yıldız, Halk Ordusu TİKKO’nun ilk komutanı olarak, mücadelesini 

sürdürenlerin yolunu aydınlatarak şehit düştü. 



 

 

 
Ahmet Muharrem Çiçek 

Şehit düştüğü tarih: 19 Mart 1973 

 
Çelik başlı itler mitler 

Şehremini çevirdiler Bir 

devrimciyi vurdular Ahmet 

Muharrem Çiçeğim 

Haydi yoldaş koş koşalım 

Çabuk hedefe varalım İbo, 

Haydar, Muharrem’in 

İntikamını alalım 

Kurşun sıktılar ölmedi 

Canını verdi dönmedi 

Silahı kırdı vermedi 

Ahmet Muharrem Çiçeğim 

Koş kurumasın terimiz 

Kırılsa da her yerimiz 

Unutma ki yiğit yoldaş 

İbrahim’dir önderimiz 

Bas gerilla bas tetiğe 

Daha daha ileriye 

İktidarı parça parça 

Al kırlardan şehirlere 

 
(Ahmet Muharrem Çiçek şehit düştükten sonra yoldaşları ve halk tarafından söylenen bir marş.) 



Elazığ Karakoçan’da gerici bir ailenin çocuğu olarak doğan Ahmet Muharrem Çiçek, üniversite öğrenimine 

kadar bu gerici kültürün etkisi altındaydı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. 

Bu dönemden sonra öğrencilerin akademik-demokratik talepleri doğrultusundaki mücadelesinden, anti-faşist, 

anti-emperyalist mücadeleden etkilendi. 

 
Yüksek öğrenim gençliğinin pratik faaliyetleri içinde giderek militanlaşan Ahmet Muharrem Çiçek, Marksizm- 

Leninizm-Maoizm bilimini bir silah gibi kullanarak yıllar içinde kendisini çevreleyen gericiliğin etkisini 

üzerinden hızla attı. Partimiz saflarında gelişmekte ve yetkinleşmekteydi. Parti Üyesi ve TİKKO İstanbul 

Bölgesi Gerilla Komutanı olan Ahmet Muharrem Çiçek, 19 Mart 1973 tarihinde İstanbul Şehremini’de polisle 

girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. O, son mermisine kadar düşmanla çatışarak, mermisi bittikten sonra 

düşmana sağlam hiçbir değerin geçmemesi için silahını parçaladı. 

 
Bu olayı aynı çatışmada yaralanan Kutsiye Bozoklar şöyle anlatıyor: 

“... Mart’ın 19’u... Şehremini Kızılelma Caddesi- Kaşgarlı Mahmut Sokak, 16 Nolu binaya, adı Kaplan 

Apartmanı mıydı neydi. Görünürde anormal bir durum yoktu ve her zaman emniyet için kararlaştırdıkları işaret 

yerinde duruyordu. Ayağındaki postalın ucuyla bodrum katın sokağına bakan camına vurdu İlhan. 

Pencereden bakan olmadı. ‘Girelim’ dedi Apo. -Ona Apo diyorlar.- ‘Bu toplantıyı mutlaka yapmamız lazım.’ 

Tedirgin, dört sempatizan öğrenci kalıyordu evde... 

 
Dört kişiydiler. Güneşi dışarıda bırakıp aşağıya indiler. Sessizdi ortalık ve çok garip, zili her çalışta sanki 

kendisininkiymiş gibi karşı kapıda görünen kadın yoktu ortalarda. Kapı açıldı. İki Thomson dayanıverdi 

bağırlarına. ‘Buyurun’ dedi ölüm kadar soğuk bir ses. Buyurdular. Duvara dayadılar dördünü de... 

 
Laflar uçuşuyordu havada. ‘Yeter artık uzatmayın dedi bir tanesi’. ‘Sıkıldık beklemekten bizi tutmaya ne 

hakkınız var.’ ‘Ne bu ayaklarınızdaki çamur hanım efendi, uzaklardan mı geldiniz?’... ‘Sana ne’, ‘Sana neyi 

göstereceğim sana...’, ‘Yok ya öyle mi?’... İşte tam o sırada ateşledi elinde beliriveren silahı Apo. Onları teslim 

alanlar hemen fırlayıp kapı dışarı attılar kendilerini. Kapı çok yakındı zaten. Bir anda oldu her şey. 

 
Yalnızlardı artık. Önce kelepçeye ateş edip kırdılar... Bağlı oldukları kolektifin ilkeleri vardı: Asla teslim 

olmamak, arkadaşını terk etmemek, ele geçirildiklerinde mutlaka kaçmaya çalışmak ve çözülmemek gibi... 

 
Ali ve Engin fırladılar hemen İlhan ve Apo geride kaldılar. Yanlarında taşıdıkları bir kısım dokümanlar çıktı 

ortaya ve yok edildi. Hızla hareket ediyorlardı ama zaman da hızla akıyordu... Kapıya yöneldikleri sırada geldi 

seslerini duydukları polisler. İlk çatışma... İlhan düştü, ateşin etkisiyle çarptı duvara, yere yığıldı. Polisler 

çekildiler, Apo içeri atladı. Bir an tereddüt ettiğini görünce ‘Git’ dedi ona İlhan. ‘Çabuk aşağı’. Yattığı yerden 

sesleri duyuyordu. Ali ve Engin arka tarafta yakalanmışlardı galiba... Apo barikat kuruyordu pencerenin 

önüne. Bir taraftan da İlhan’a sesleniyordu. Masaları, sandalyeleri götürdü. ‘Teslim ol!’ diye bağırıyorlardı 

Ona. ‘Teslim ol!’, devrimci sloganlarla yırtılıyordu Kaşgarlı Mahmut Sokağı’nın boyun eğmiş suskunluğu. Bir 

an geldi ki silahlar sustu. Belli ki yeni bir taktik deneyeceklerdi. İlhan’ın yanına koştu Apo. ‘Nasılsın İlhan 

arkadaş’ dedi, artık gözlerini açamıyordu İlhan ‘İyiyim, merak etme beni’ diye zorlukla yanıtladı Onu. Devam 

etti Apo; ‘İlhan arkadaş galiba ben burada öleceğim. Öyle görünüyor. Göreyim seni, işkenceden başın dimdik 

çık ve hakkını helal et.’ Bu bir veda anıydı. İri sözleri yoktu ki söylenecek. Hem sevmezdi de böylesini Apo. 

Paylaşılan ortak değerleri, kavgayı emanet etmeyi, birlikte dökülmüş alın terini ve yaşanılan güzellikleri 

sığdıracak başka sözcük bulamamıştı... 

 
Nihayet camlar kırıldı, içeri dolmuşlardı. Yaralı Apo’yu öldürdüler. Kafasına ard arda iki kurşun sıkmışlardı...” 



 

 
 

 

Atilla Özkan 

Şehit düştüğü tarih: 18 Ocak 1976 
 

 

Gece çok karanlık etraf dumandır 

Kan içinde yatan can Atilla’mdır 

Bir damla kanımız bin faşist candır 

Bedelsiz toprağa girmez ölümüz 

Çatırdayan patron ağa düzeni 

Yıkıldı ha yıkılacak yakındır 

Kayanın önünde ettik biz yemin 

İçerimiz dolu intikam ve kin 

Bir Atilla ölür, doğar on, yüz, bin 

Bedelsiz toprağa girmez ölümüz 

(Atilla Özkan katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 
 

TKP-ML üyesi ve TİKKO’nun komutanı ve savaşçısı olan Atilla Özkan, 18 Ocak 1976’da aralarında Muhsin 

Bodur ve Mete Altan adlı faşistlerin de olduğu MHP ve siyasi şube polisleri tarafından katledildi. 

Kayseri’de 1957 yılında dünyaya gelen Atilla Özkan’ın yaşamı güçlüklerle doludur. 70’li yıllarda devrimci 

düşüncelere ilgi duyan Atilla Özkan, TKP-ML ile 1973’ten sonra başlayan toparlanma devresinde ilişki kurdu. 

Lise son sınıfta okulu bırakarak Zeytinburnu ve Kazlıçeşme’deki fabrikalarda üretime katıldı. Çalıştığı 

fabrikalarda işçi sınıfı içinde yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek onları örgütlemeye çalıştı. Faaliyet 

içerisinde yetkinleşen Atilla Özkan, İstanbul bölgesinin önder kadrolarındandı. TİKKO’nun İstanbul 

örgütlenmesinde önemli görevler üstlendi. 

Yürüttüğü mücadelede kısa sürede düşmanın baş hedefi haline gelen Atilla Özkan’ın Zeytinburnu, 

Veliefendi’de kaldığı ev, bir ihbar sonucu düşman güçleriyle sarılır. Polis kapı açılır açılmaz içeriyi tarar. Atilla 

Özkan yoldaş yaralanır. Diğer yoldaşlar şans eseri yara almazlar. Atilla Özkan, yaralı olmasına rağmen 

hastaneye kaldırılmayarak, ölüme terk edilir. Yerde yaralı bir halde kalan Atilla Özkan, Proletarya Partisi’nin 

şiarlarını haykırarak şehit düşer. 



 

 
 

Mehmet Kocadağ 

Şehit düştüğü tarih: 1 Mayıs 1976 
 

 

Mehmet yoldaş 

Hakkımızı yutanları 

Yurdumuzu satanları 

Sana kurşun sıkanları 

Biliyoruz Mehmet yoldaş 
 

 

Kocadağ’ım dağlar bizim 

Dağlarda iktidar bizim 

İşçi-köylü ordusuyuz 

Önderimiz İbo bizim 

 
Düştün faşist tuzağına 

Seni vurdu patron-ağa 

Gece girmeden sabaha 

Geliyoruz Mehmet yoldaş 



Yemin ettik karar verdik 

Ölmek var dönmek yok dedik 

Mermiyi namluya sürdük 

Yürüyoruz Mehmet yoldaş 

 
Susmayacak silahımız 

Kurulmadan düzenimiz 

Durmak değil zaferimiz 

Görüyoruz Mehmet yoldaş 

 
(Mehmet Kocadağ katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 

 

 

Kürt milliyetine mensup yoksul bir köylü ailesinin çocuğu olarak Muş Varto’da 1950 yılında dünyaya gelen 

Mehmet Kocadağ (Esmer) güçlüklerle dolu bir yaşam içinde büyüdü. Kısa sürede bu güçlükler onu Partimizle 

tanıştırdı. Uluslararası proletaryanın birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın 1976’daki 

kutlamalarında coşku ve zulüm aynı anda yaşandı. 1 Mayıs 1976 gösterileri sosyal faşistlerin ve revizyonistlerin 

etkisinde gerçekleştirilmesine rağmen, İstanbul’da Marksist-Leninist-Maoistler ve yurtsever halk güçleri 

1976 1 Mayıs’ını görkemli bir şekilde kutladı. Gösterinin dağılmasından sonra MİT ve Kontrgerilla, Mehmet 

Kocadağ’ı kaçırdı ve bir gün sonra da cansız bedeni boğazı kesili bir biçimde Kasımpaşa’da bulundu. Mehmet 

Kocadağ şehit düştüğünde Partimizin üyesiydi. O devrim şehitleri kervanındaki yerini Türkiye’nin ilk 1 Mayıs 

şehidi olarak aldı. 



 

 
 

 

Erdoğan Yalçıngil 

Şehit düştüğü tarih: 29 Mayıs 1976 
 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi Erdoğan Yalçıngil, 29 Mayıs 

1976 tarihinde sivil faşistlerin sınıfı basarak açtıkları yaylım ateşi sonucunda şehit düştü. 



 

 
 

 

Hüseyin Akdemir 

Şehit düştüğü tarih: 10 Kasım 1976 
 

 

1949 Erzincan Çayırlı doğumlu olan Hüseyin Akdemir, devrimci düşüncelerle Erzincan 

Erkek Sanat Enstitüsü’nde tanışır. Erzincan Kültür Derneği ve Tandırbaşı dergisinin 

kuruluşunda önemli katkıları olmuştur. Öğrenci birliklerinde aktif olarak görev alan 

Hüseyin Akdemir, 1975’te Erzincan’da çıkan olaylarda ezilen halkın yanında yer alarak 

yaşananların sınıf savaşımının bir sonucu olduğu propagandasını yapar. Çayırlı’da o 

yıllarda görev yapan polis Ömer Usta’nın faşistlere hedef gösterdiği Hüseyin Akdemir, 

ÜGD’ye üye olan faşistler tarafından 10 Kasım 1976 akşamı işyerinden eve giderken 

kardeşi Rıza Akdemir ile birlikte pusuya düşürülerek bıçak, nacak, balta ve sopalarla 

saldırıya uğrar. Hüsey in  Akdem i r  s a l d ı r ı da  ö l ümsüz l e ş i r ken ,  ka r de ş i  ağ ı r  

ya r a l an ı r .  



 

 
 

Rıza Akdemir 

Şehit düştüğü tarih: 17 Kasım 1976 
 

 

 

Erzincan Çayır’lıda faşist güçlerin 10 Kasım 1976 tarihinde gerçekleştirdikleri saldırıda kardeşi Hüseyin 

Akdemir’in ölümsüzleşmesinin ardından ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Rıza Akdemir bir hafta sonra 

17 Kasım 1976’da ölümsüzleşir. 



 

 
 

 

Naki Gök 

Şehit düştüğü tarih: 1 Aralık 1976 
 

 

1 Aralık 1976’da Samsun’da sivil faşistler tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Baki Beyhan 

Şehit düştüğü tarih: 1976 
 

 

1956’da Dersim-Mazgirt Dilanoğlu köyünde doğdu. 1976’da hastalık sonucu yaşamını yitirdi.



 

 
 

 

Ömer Naci Güven 

Şehit düştüğü tarih: 21 Nisan 1977 
 

 

Liseli gençliğin aktif faaliyetini sürdüren bir militandı Ömer Naci Güven. Bahçelievler Lisesinin önde gelen 

devrimci-demokrat öğrencilerinden olan Ömer Naci Güven, yürüttüğü demokratik halk iktidarı mücadelesi 

nedeniyle sömürücü sınıfların devrimci gençlik içindeki hedeflerinden biri haline gelmişti. Lisede yürütülen 

anti-faşist mücadele sonucunda gün geçtikçe marjinalleşen ve etki güçlerini yitiren gerici güçler, karanlık bir 

tezgah hazırlar. 21 Nisan 1977 ortalarında okuldan çıkan öğrencilerin üzerine ateş açan paramiliter güçler Ömer 

Naci Güven’in şehit düşmesine, birkaç devrimci-demokrat öğrenci arkadaşının da yaralanmasına sebep oldular. 

 
Bu faşist terör, devrimci demokratik öğrenci gençlik başta olmak üzere duyarlı işçi ve emekçi çevrelerde büyük 

tepkiye neden olmuş, basın açıklamaları, boykot ve kınama eylemleriyle saldırı kınanıp şehit ve yaralılar 

sahiplenilmişti. Bahçelievler Lisesi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından binlerce insanın katıldığı 

kitlesel yürüyüşle Ömer Naci Güven’in cenazesi Bahçelievler Lisesi’nden Kocasinan Mezarlığı’na kadar 

omuzlarda taşınarak, bu mezarlıkta toprağa verilmiştir. 



 
 

Tuncay Bali 

Şehit düştüğü tarih: 16 Temmuz 1977 
 

 

Malatya doğumlu olan Tuncay Bali İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördüğü sıralarda tanıştı siyasi 

düşüncelerle. Kısa sürede kendini siyasal olarak geliştirdi. TKP-ML militanı olarak Zeytinburnu’nda 

demokratik kitle örgütlerinde faaliyet sürdürdü. 16 Temmuz 1977 tarihinde Zeytinburnu’nda Orhan Çam adlı 

bir sivil faşist tarafından öldürüldü. 



 

 
Erol Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 24 Temmuz 1977 
 

 

Sivas Divriği Arıkbaşı doğumlu olan Erol Doğan, TKP-ML militanı olarak faaliyet sürdürürken 24 Temmuz 

1977 tarihinde Zeytinburnu’nda Veli Can Oduncu adlı bir sivil faşist tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Ahmet Cemil Oka 

Şehit düştüğü tarih: 27 Ağustos 1977 
 

 

Halkın canı kanı milyonlarını 

Ben istemem senin saraylarını 

Vuramam halkımın evlatlarını 

Haykırdı ve isyan etti yoldaşım 

Cemil yoldaşım 

Halk savaşçısı 

Ölmez gerillam 

 
Faşist bir general idi babası 

Babasına karşı başlar kavgası 

Baba dedi geldi savaş sırası 

Halkının safını seçti yoldaşım 

 
Devrilir bu düzen mutlak devrilir Bir 

halk savaşçısı böyle can verir 

Doğruya adanmışlar yücelir kök olur 

Zulmün çarklarını bozdu yoldaşım 

 
(Cemil Oka katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 



Militanlığın, kararlılığın ve cesaretin sembolü olan Ahmet Cemil Oka (Keko), bir generalin çocuğu olarak 1954 

yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. TKP-ML üyesi ve TİKKO savaşçısı olan Cemil Oka, 27 Ağustos 1977 

tarihinde İstanbul Göztepe’de yaralı olarak devlet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. Elazığ, 

Malatya, Bingöl, Tunceli ve Muş illeri sıkıyönetim komutanlığı yapan faşist MİT generali Nazif Oka’nın oğlu 

olan Cemil Oka böyle bir aile çevresine mensup olmasına rağmen safını halktan, devrimden yana belirledi. 

Genç yaşta TKP-ML’ye sempati duymaya başladığında önce ailesine karşı tavır koyarak inandığı dava uğruna 

evi terk ederek mücadeleye atıldı. Kısa sürede öne çıkarak askeri konulardaki yeteneklerini birçok askeri 

eylemde gösterdi. Armenak Bakır’ın Buca zindanlarından kaçırılma eylemi, halk düşmanlarının 

cezalandırılması, kamulaştırma eylemi ve askeri birçok eylemde görev aldı, yönetti. 

 
Son olarak İstanbul Okmeydanı’nda bir banka kamulaştırma eylemi sırasında polisle girdiği çatışmada 

yaralanmasına rağmen çemberi yarıp izini kaybettirerek ele geçirilen parayı yoldaşlarına ulaştırır. Daha sonra 

Göztepe’de tedavi olduğu evi tespit eden ve başlarında Uğur Gür ve Mete Altan gibi azılı faşistlerin bulunduğu 

devlet güçlerinin “teslim ol” çağrıları Cemil Oka’nın silahıyla yanıtlanır. Uğur Gür faşistini yaralayan Cemil 

Oka, yeniden ağır yaralar alır. İçeriye giren çelik yelekli polisler onu alçakça katlederler. 



1 MAYIS MAHALLESİ GECEKONDU ŞEHİTLERİ 
 

 

Hüseyin Aslan 

Hüseyin Çaparoğlu 

Cuma Gül 

Hasan Yıldırım 

İsmail Poyraz 
 

 

Şehit düştükleri tarih: 2 Eylül 1977 
 

 

Görgü tanıklarının anlatımından; 

“Çatışma sırasında panzerler evlerin üzerlerine yürürken polis sis bombaları kullandı. Bu arada çoluk, çocuk, 

yaşlı, genç gecekondu sahipleri polisin şiddetli saldırısına uğradı. Evlere sığınanlar sürüklenerek ve sürekli 

dövülerek polis otolarına bindirildi.” 

 
“Önümüzdeki iki adamı panzer ezdi. Polisler bunun üzerine halka sürekli ateş açmaya başladı. Halktan 

yaralananlar, ölenler oluyordu. Ondan sonra polislere uzun namlulu silahlar geldi. Silahlarla taramaya 

başladılar. Bunlar vatandaş değil. Bunlar Mao’nun çocukları diyorlardı.” 

 
“Dönemin İstanbul Valisi Namık Kemal ise bütün bu olanlar karşısında ‘güvenlik kuvvetlerine karşı girişilen 

bu saldırıları esefle karşılıyorum’ şeklinde açıklama yapıyordu.” 

 
Her biri ülkenin ayrı bir köşesinden geçimini sağlayabilmek için İstanbul’a gelen ve kendi gibi olan insanların 

yanına yerleşenlerin bulunduğu bir semt olan 1 Mayıs Mahallesi, 2 Eylül 1977 tarihinde devletin azgın 

saldırısına sahne oldu. 2 Eylül günü gecekonduları yıkılmak istenince halk devrimcilerle omuz omuza vererek 

direnişe geçti. Otomatik silah, cop ve panzerlerle halka saldıran devletin karşısında Partizanlar da halkla iç içe 

geçmişti. 

 
Çatışmalarda açılan ateş sırasında TKP-ML Üyeleri Hüseyin Aslan, Hüseyin Çaparoğlu, Cuma Gül, Hasan 

Yıldırım ve İsmail Poyraz şehit düştüler. Katledilenlerin arasında devrimci Hasan Kızılkaya, ev emekçisi 

Müzeyyen Keskin ve Hıdır Ulman adlı bir yurtsever ile 8 yaşındaki bir çocuk ve henüz kundakta olan iki bebek 

de vardır. Şehit düşenlerden, Hüseyin Aslan, Dersim Nazımiye doğumlu. İstanbul’da Akbank Bomanti 

Şubesinde müstahdem olarak görev yapıyordu. Cuma Gül 1944 Gaziantep; İsmail Poyraz, 1948 Dersim 

Pülümür Tasni köyü; Hüseyin Çaparoğlu ise Malatya doğumluydu. 

 

 

 
       Hüseyin Aslan   Hüseyin Çaparoğlu        Cuma Gül      Hasan Yıldırım   İsmail Poyraz



 

 

 
Hasan Saz 

Şehit düştüğü tarih: 22 Eylül 1977 
 

 

Partimizin yurtdışındaki faaliyetinin gelişmesinde aktif bir şekilde mücadele yürüten Hasan Saz, 22 Eylül 1977 

tarihinde yurtdışında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 1940 yılında Maraş’ın Tanır köyünde doğdu. 

1969 yılında çalışmak için gittiği yurtdışında o dönemler PDA ile ilişki kurdu. 1974 yılında İbrahim 

Kaypakkaya’nın görüşlerinin yurtdışında yayılmasıyla birlikte TKP-ML’nin görüşlerini benimsedi. Ve 

faaliyetlerine aktif olarak katıldı. Almanya’da yaşamını yitirdiği 22 Eylül 1977 tarihine kadar aktif bir şekilde 

Partimiz saflarında mücadelesini sürdürdü. 



 

 
 

 

Zülfikar Uralçin 

Şehit düştüğü tarih: 20 Kasım 1976 
 

 

Gezip dört köşeyi seyran eyleyen 

Yaraların bende Zülfikar yoldaş 

Halk için serini kurban eyleyen 

Yaraların bende Zülfikar yoldaş 

 
Yiğitlerin mavzer vardı elinde 

Ölsem gerek arzum kaldı yolunda 

Şu Dersim’in sarp yamaçlı yolunda 

Yaraların bende Zülfikar yoldaş 

 
(Zülfikar Uralçin katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 

1956 doğumlu Zülfikar Uralçin’in en belirgin özelliği çalışkanlığı, ağırbaşlılığı ve dürüstlüğüydü. Zülfikar 

Uralçin, gelişen sınıf mücadelesi içinde yer almak ve aktif çalışmak için gecesini gündüzüne katar. Gençlik 

Örgütü’nün önderlerinden biri olarak Trakya bölgesinde faaliyet sürdürür. Faaliyet sürdürdüğü semtlerde 

faşistlerin korkulu rüyası haline gelir. 

19 Kasım 1976 yılında sabah saatlerinde İstanbul Halkalı’da sivil faşistlerce vurulur ve komaya girer. 20 Kasım 

1976'da saat sabah 4 civarlarında ise şehit düşmüştür. Parti 1. Konferansı’nda Onur Üyeliği ile taçlandırılır. 



 

 
 

 

Mehmet Zeki Şerit 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 1977 
 

 

Cellatlar can isterler 

Diren Zeki yoldaş diren 

Susamışlar kan isterler 

Diren Zeki yoldaş diren 

 
İşkenceler, falakalar Tel 

örgüler, parmaklıklar 

Korkutamaz bizi bunlar 

Diren Zeki yoldaş diren 

 
Emekçiyim nedir bunlar 

İnsan kanı içer onlar 

Yıldıramaz bizi bunlar 

Diren Mehmet yoldaş diren 

 
(Mehmet Zeki Şerit şehit düştükten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 



Kayseri Uzunyayla’da bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Zeki Şerit, Çerkez milliyetine 

mensuptur. Öğrencilik yıllarında devrimci düşüncelere sempati duydu. 1968-71 yıllarında üniversite 

öğrencilerinin akademik demokratik mücadelesinde yer aldı. 12 Mart faşist darbesiyle birlikte artan baskı, 

arama ve operasyonlara rağmen hiçbir karamsarlık göstermeyen Mehmet Zeki Şerit’in kaldığı ev ihbar sonucu 

polis tarafından sarıldı. Burada son mermisine kadar direndi. Dışarıya attığı boş konserve kutularını bomba 

sanıp kaçan polisler ancak 5,5 saat sonra kendisini yakalayabildiler. İşkence tezgahlarında komünist bir tavır 

takınamayan Mehmet Zeki Şerit, bu hatasını daha sonra mahkeme ve zindan koşullarında düzeltti. Müebbet 

hapis cezasına mahkum edildi. Mücadelesini hapishanede de sürdürerek 1977 yılının mart ayında Ankara 

Ulucanlar Hapishanesi duvarlarına “O duvar duvarınız, vız gelir bize vız” yazarak firar etti. 

 
O dönemde TKP-ML’yi tasfiyeye yönelen Koordinasyon Komitesi’ne karşı amansız bir mücadele yürüttü. 

Hapishaneden çıkmasının üzerinden çok fazla zaman geçmemişti ki İstanbul Altıyol’da kaldığı ev 23 Ekim’i 

24’e bağlayan gece, başlarında Uğur Gür ve Mete Altan’ın bulunduğu düşman güçlerince sarıldı. “Teslim 

ol” çağrılarına silahıyla karşılık veren Mehmet Zeki Şerit, burada süren çatışmada yaralı olarak tutsak düştü. 

Kaldırıldığı hastanede bir ay işkence gördü. Önceki hatalarından ders çıkararak işkencecilerle dişe diş 

mücadele etti. Düşman onu tanımasına rağmen üzerinde çıkan kimliği sonuna kadar savundu. Hatta kendisiyle 

yüzleştirilen babasını bile tanımayarak “Yaşasın devrim”, “Gerillalar ölmez” sloganlarını haykırdı. Mehmet 

Zeki’den istediğini elde edemeyen devlet, onu 24 Kasım 1977’de işkencede katletti. Şehit düştüğünde TKP-

ML üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

Selahattin Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 1978 
 

 

Ey yiğit halk savaşçısı 

Selahattin Doğan yoldaş 

Örnek oldu direnişin 

Selahattin Doğan yoldaş 

 
Türkü düşmez dilimizden 

Silah düşmez elimizden 

Korkuyorlar ölümüzden 

Selahattin Doğan yoldaş 

 
İşçi-köylü neferleri 

Tanımıyor engelleri 

Parça parça zaferleri 

Selahattin Doğan yoldaş 

 
Kanın yerde kalmayacak 

İntikamın alınacak 

Patron-ağa yıkılacak 

Selahattin Doğan yoldaş 

 
(Selahattin Doğan şehit düştükten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 



1954 yılında Sinop Erfelek’e bağlı Sarıboğa köyünde dünyaya gelen Selahattin Doğan yoldaş, yoksulluktan 

dolayı ancak ilkokulu bitirebildi. İstanbul’da çeşitli inşaatlarda ve fabrikalarda işçilik yaptı. O dönemde 

İbrahim Kaypakkaya’nın düşünceleriyle tanışarak TKP-ML saflarında mücadeleye katıldı. İşçi sınıfı içinde 

mücadele yürüttü. Kısa sürede siyasal olarak yetkinleşerek Parti Üyesi oldu. İstanbul bölgesinde faaliyet 

yürüten Selahattin Doğan, o dönemde birçok askeri eyleme imza atmıştır. 

 
Selahattin Doğan, Süleyman Cihan ile randevu için Bahçelievler Haznedar’a gider. Tesadüfen o bölgede başka 

bir devrimci örgüt banka kamulaştırma eylemi yapmıştır. Bu eylemden haberi olmayan Selahattin Doğan, 

aniden çevrenin polislerce kuşatıldığını ve arama yapıldığını fark eder ve hemen oradan uzaklaşmaya çalışır. 

Durumu fark eden polis, arkasından ateş açar. Çıkan çatışmada Selahattin Doğan bacağından yaralanır. Yaralı 

bir şekilde 5 Ocak 1978’de düşmana tutsak düşer. Ondan bilgi almak için her yola başvuran faşizm, İbrahim’den 

devralınan “ser verip sır vermeme” tavrı karşısında yenik düşer. Denedikleri tüm işkence yöntemlerine rağmen 

hiçbir şey elde edemeyen işkenceciler onu 2 Şubat 1978’de katleder. 



 

 
 

 

İsmail Hanoğlu 

Şehit düştüğü tarih: 20 Nisan 1978 
 

 

Duman çöktü sis bastı İstanbul’un üstüne 

Bugün yine kavga var, bugün kavga var yine 

Selam olsun bin selam İsmail Hanoğlu’na 

Yoldaş yoldaş İsmail, Heval heval İsmail 

Ölmez İsmail 

 
Biz biliriz İsmail bu ne hayal ne düştür 

Biz biliriz İsmail bu iş çetin bir iştir 

Biz biliriz İsmail seni anmak savaştır. 

Yoldaş yoldaş İsmail, heval heval İsmail 

Ölmez İsmail 
 

 

Sel olup çağlayacak yere dökülen kanlar 

Bir gün hesap soracak yoksul ezilen canlar 

Ölür mü be yoldaşlar, ölür mü Partizanlar 

Yoldaş yoldaş İsmail, heval heval İsmail 

Ölmez İsmail 

 
(İsmail Hanoğlu şehit düştükten sonra Ozan Emekçi tarafından yazılan ve söylenen bir ağıt.) 



Tokatlı olan İsmail Hanoğlu, yoksul bir köylü çocuğuydu. Uzun süre çobanlık yaptı. Zor koşullarda öğrenimine 

devam etmeye çalışıyordu. Ortaokul sonlarında devrimci düşüncelere sempati duydu. Öğrenciliği döneminde 

bir süre PDA (Aydınlık) saflarında ortaöğrenim gençliğinin örgütlenmesi içinde yer aldı. Fakat kısa süre içinde 

PDA saflarını terk etti. 1975 yılında TKP-ML ile ilişki kuran İsmail Hanoğlu bu dönemde fabrika ve inşaatlarda 

işçilik yaptı. 1976 yılından itibaren ise kendini tamamen Partimize ve devrime adadı. 

 
İyi bir propagandist ve ajitatör olan İsmail Hanoğlu’nun en çok ilişki ağları, fabrika işçileri, inşaat işçileri 

ve kenar semtlerdi. Aynı zamanda iyi bir örgütçüydü. Her ilişkiye bir görev vererek onları örgütler, hem 

sorumluluk derecesini, ciddiyetini, hem de gelişme yönünü ölçerdi. 

 
İstanbul Gültepe’de Şerif Nedim adında bir faşist hakkında parti organı ölüm kararı çıkarır. Eylem bir askeri 

komiteye verilmiştir. Komite yaklaşık bir ay çeşitli işleri var gerekçesiyle eylemi erteleyince, kararı alan bölge 

organında sorumlu olan İsmail Hanoğlu, “Parti kararı ve görevi geciktirilemez, parti oyalanamaz” diyerek tepki 

gösterir ve bir başka yoldaşının “görevin değil, yapma” uyarılarına rağmen kararı uygulamaya girişir. Grup 

halinde dolaşan faşistlerin içine arkadan karışarak “Şerif” diye seslenerek faşistin arkasını dönüp bakmasıyla 

onu alnının ortasından vurarak öldürür. O anda dağılan faşistlerden bir kısmı kısa sürede tekrar toparlanıp bir 

tüp kamyonunun arkasına pusu kurarak ateş ederler. Geri çekilip çatışan İsmail Hanoğlu, 20 

Nisan 1978 tarihinde vurularak şehit düşer. Şehit düştüğünde TKP-ML üyesiydi. 



 

 
Aziz Akpınar 

Şehit düştüğü tarih: 17 Haziran 1978 
 

 

TKP-ML saflarında mücadele yürüten Aziz Akpınar, 17 Haziran 1978 tarihinde Tarsus’ta polis tarafından 

katledildi. 



 

 
 

 

Nurettin Karahan 

                 Şehit düştüğü tarih: 20 Kasım 1978 ila 23 Kasım 1978 Arasında 
 
 

1953 doğumlu olan Nurettin Karahan, 20 Kasım 1978 ila 23 Kasım 1978 tarihleri arasında Tekirdağ 

Hapishanesi’nde sivil faşistlerce katledildi. 



 

 
 

 

Sırma Boyoğlu 

Şehit düştüğü tarih: 7 Eylül 1978 
 

 

Evinden ayrılıp kavgaya girdi 

Bir devrimciydi 

Duysun patron-ağa Sırma ölmedi 

Ölmez gerillam, ölmez savaşçım, 

Sırma yoldaşım 

7 Eylül günü sarıldı meydan Partizanlar 

teslim olmaz dayan ha dayan Kurtuluş 

namluda bacım bir mermi bir ha Ölmez 

gerillam, ölmez savaşçım, 

Sırma yoldaşım 

Ektiğin tohumlar fidan olacak 

Nice Sırmalar var yerin alacak 

Tuzla köpeklere mezar olacak 

Ölmez gerillam, ölmez savaşçım, 

Sırma yoldaşım 

 
(Sırma Boyoğlu şehit düştüğünde yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 



 

 
 
 
 

1958 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Ekonomik nedenlerle ailece İstanbul’a göç ederek 

emekçi bir semt olan Tuzla Yayla Mahallesi’ne yerleştiler. Sırma Boyoğlu, devrimci düşüncelere abisi Ali 

Rıza Boyoğlu’dan etkilenerek sempati duydu. 

 
7 Eylül 1978’de Tuzla’da bildiri dağıtan kalabalık bir sivil faşist grubuna aralarında Sırma Boyoğlu’nun da 

bulunduğu devrimci ve demokrat güçler tarafından müdahale edilir. Müdahaleye karşı hazırlıklı olan sivil 

faşistler silahlı saldırıda bulunur. Sırma Boyoğlu silahlı saldırı sonucunda aldığı  kurşun yaraları sonucu 

şehit düşer. 



 

 
 

Ergin Altın 

Şehit düştüğü tarih: 30 Eylül 1978 
 

 

1954 Ardahan-Hanak Suluçayır köyü doğumlu olan Ergin Altın, TKP-ML saflarında mücadele yürütürken 30 

Eylül 1978 yılında Ardahan’ın Damal ilçesinde Seyfettin Çelik isimli bir faşist tarafından öldürüldü. Ergin 

Altın şehit düştüğünde TKP-ML’nin örgütlü militanlarındandı. 



 

 
 
 

Ramazan Can 

Şehit düştüğü tarih: 20 Kasım 1978 
 

TKP-ML’nin kurulmasıyla birlikte faaliyete başladığı alanlardan biri olan Siverek 

bölgesindeki çalışmaları, düşmanı olduğu kadar, halk düşmanlarını, sosyal faşistleri de 

rahatsız ediyordu. Halk Düşmanı DDKD’li (Devrimci Doğu Kültür Derneği) sosyal 

faşistlerin, “Toprak ağalarını, soygunu, sömürüyü protesto” mitingini engelleme 

çabalarına rağmen mitingin başarıyla geçmesi DDKD’lileri çileden çıkarır. Ve TKP-ML 

militanlarına yaptıkları saldırılar, 20 Kasım 1978’de TKP-ML militanı Ramazan Can’ın 

katledilmesiyle doruğa ulaşır. Siverek Lisesi’nde DDKD’lilerle görüş ayrılıkları 

nedeniyle bir tartışma çıkar. Bu tartışmada Mehmet Beyhan’ın DDKD’lilerce dövülmesi 

üzerine DDKD’lilerle girişilen çatışmada Ramazan Can, Üzeyir Al isimli DDKD’li 

sosyal faşist tarafından öldürülür. 



 

 
 

 

Ali Yılmaz 

Şehit düştüğü tarih: 24 Aralık 1978 
 
 
 

Yaralıydın prangada Yıkık 

duvarlar ardında 

Savaşıyordun sen orada 

Yılmaz, Ali Yılmaz Yoldaş 

 
Sen ki savaşan bir nefer 

Senin kavgan devam eder 

Ölür halk uğruna rençber 

Ölmez, Ali Yılmaz Yoldaş 

 
(Ali Yılmaz şehit düştüğünde yoldaşları ve halk arasında söylenen ağıt.) 

 

 

1956 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesi Okçiyan köyünde dünyaya gelen Ali Yılmaz, kısa zamanda çalışkanlığı, 

atılganlığı ile öne çıktı. Yoksulluk içinde büyüyen Ali Yılmaz’ın devrimci düşüncelerle tanışması uzun 

sürmedi. Proletarya Partisi’nin düşüncelerini benimseyerek mücadeleye atıldı. İstanbul Anadolu yakasında 

fabrika örgütleme komitesinde TKP-ML’ye bağlı olarak faaliyet yürüttü. Birçok askeri eyleme imza atan Ali 

Yılmaz, İbrahim Kaypakkaya’nın katledilmesinde büyük rol oynayan Sıkıyönetim Savcısı Yaşar Değerli’nin 

arabasına bomba koyma eyleminde görev aldı. TKP-ML üyesi, TİKKO İstanbul bölgesi gerilla komutanı 

olarak faaliyetlerini sürdürdü. 

30 Kasım 1978’de yine faaliyet yürüttüğü semtlerden Maltepe Gülsuyu’nda kendi imal ettiği bir bombanın 

kaza sonucu patlaması üzerine yaralanarak düşmanın eline geçti. Yaralı bir şekilde işkenceye alınan Ali 

Yılmaz, halka ve devrime olan inancıyla işkencecilere kök söktürdü. Enver ve Üçgen parti isimlerini kullanan 

Ali Yılmaz 24 Aralık 1978’de katledildi. 



 

 

 
Mustafa Şişman 

Şehit düştüğü tarih: 15 Aralık 1978 
 

 

Mustafa Şişman’ım Sivas elinde 

Partizan türküsü düşmez dilinde 

Smith Wesson eksik olmaz belinde 

Halk için görevimiz ölüm yoldaşlar 

Kırdan şehirleri alın yoldaşlar 

 
(Mustafa Şişman katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 

 

 

Aslen Sivaslı ve TKP-ML ileri militanı Mustafa Şişman, 15 Aralık 1978’de Proletarya Partisi’nin yürüttüğü 

“MHP, ÜGD kapatılsın, MİT Kontrgerilla dağıtılsın” adlı kampanyanın afişlerini astığı sırada Topkapı 

Mithatpaşa’da, fabrika bekçisi bir gericinin açtığı ateş sonucu katledildi. 

 

 

 

 



 

 

 
Ömer Nail Yusufoğlu 

Şehit düştüğü tarih: 1978 
 

 

1960 yılında Elazığ Karakoçan’da dünyaya gelen Ömer Nail Yusufoğlu, TKP-ML’nin düşünceleriyle tanıştıktan 

sonra gençlik örgütünde faaliyet yürütmeye başladı. TKP-ML ileri militanı olan Ömer Nail Yusufoğlu, 1978 

yazında İstanbul Hasköy’de sivil faşistler tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Halil Kaya 

Şehit düştüğü tarih: 1979 
 

 

Erzincan doğumlu olan Halil Kaya, 1979 yılında Urfa’da ölümsüzleşti. Şehit düştüğünde TKP-ML üyesiydi. 



 
 

Yunus Koç 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 1979 
 

 

Kars doğumlu olan Yunus Koç, TKP-ML saflarında mücadele yürütürken 2 Şubat 1979’da Ardahan-Ölçek 

köyünde jandarma tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Binali Yiğit 

Şehit düştüğü tarih: 12 Mart 1979 
 

 

Doğum yeri olan Tunceli/Pülümür’den büyük toprak ağası Ali Şan Ağa’nın topraklarından ailesiyle birlikte 

kaçarak Konya’ya yerleşen Binali Yiğit, ağanın zulüm ve sömürüsünden kaçış olayına önderlik eden Kali 

Baba (Kali Durmuş)’dan derin bir şekilde etkilenir. Onun zulme başkaldırışı, toprak ağasının zulmüne ve azgın 

sömürüsüne duyduğu nefretle birleşir. Yoksul ailesine katkıda bulunmak umutlarıyla Almanya’ya gider. Burada 

düzene olan kini Demokratik Halk Devrimi fikriyle birleşir. Örgütlü mücadelenin önemini kavrayarak militan 

bir örgütleyici haline gelir. Demokratik alanda çalışma yürütür. Ekonomik sebeplerle gittiği Almanya’dan 

dönerken 12 Mart 1979’da Şereflikoçhisar yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirir. 



 
 

 

Cemil Çelik 

Şehit düştüğü tarih: 27 Ağustos 1979 
 
 
Uşak’ta dünyaya gelen Cemil Çelik, inşaat işçiliği yaptığı sıralarda tanışır Proletarya Partisi düşünceleriyle. 

Gözükaralığı nedeniyle faşistlerin korkulu rüyası olmuştur. Defalarca kendisi için hazırlanan pusulardan, 

çemberlerden korkusuzca geçmiştir. 27 Ağustos 1979 tarihinde sabah işe giderken faşistlerin hakim olduğu 

bölgeden geçerken kurulan bir pusuda arkadan kurşunlanarak katledilir. 

Cemil Çelik hakkında İşçi Köylü Kurtuluşu’nun 35. Sayısında şu bilgiler verilmiştir: “Ölümü Ağustos 

1979’dur. Faşist düzenin haksızlıklarına, sömürüye ve zulme karşı mücadeleyi bilincine yerleştirmiş partimiz 

TKP-ML’nin bir sempatizanıydı. O partimiz saflarında yer alarak komprador patron-ağa devletine karşı 

savaşan bir devrimci idi. Yoldaşımız 1979 Ağustos ayında faşist MHP’li katiller tarafından pusuya düşürülerek 

katledildi.” (İKK, Sayı: 35) 

 



 

 
 

 

Mustafa Kemal Alpınar 

Şehit düştüğü tarih: 18 Ekim 1979 
 

 

1959 yılında Afyon’da dünyaya gelen Mustafa Kemal Alpınar, çocukluk yıllarını hem okuyarak hem de 

babasının yanında çalışarak geçirdi. Daha gençlik yıllarında çelişkilerin çözümünün, işçilerin, köylülerin, 

emekçilerin ve ezilen halkların kurtuluşunun Demokratik Halk Devrimi ile olacağına inandı. Gençlik içinde 

alçakgönüllülüğü ve kararlılığı ile sevgi kazandı. Resmi ve sivil faşistlerin azgınca saldırdığı, çeşitli pusu 

ve provokasyonlar düzenlediği bir ortamda bu saldırılara karşı Afyon Sandıklı’da tüm anti faşist gençliği 

hareketlendirdi. TKP-ML militanı olan Mustafa Kemal Alpınar, 18 Ekim 1979’da 40-50 kişilik faşist bir 

grubun saldırısında alçakça katledildi. 



 

 
Cuma Polat 

Şehit düştüğü tarih: 22 Ekim 1979 
 

 

1960 Siverek doğumlu Cuma Polat, 22 Ekim 1979’da Urfa Siverek’te düştüğü bir pusuda katledildi.  

Şehit düştüğünde parti aday üyesi idi. 



 

 
 
 

Hasan Yaşar 

Şehit düştüğü tarih: 24 Ekim 1979 
 

 

Tunceli-Mazgirt’in  İbi  Mahmut  köyünde  doğdu.  Lise yıllarında “Halkın Yolu”yla birlikte hareket etti. 

Mezun olduktan sonra ailesinin ekonomik yükünü paylaşabilmek için 1978’de İzmit’e gitti. Burada TKP-

ML militanlarıyla tanıştı. Girdiği siyasi tartışmalar sayesinde İbrahim Kaypakkaya’nın ideolojik siyasi hattını 

benimsedi. Ve TKP-ML saflarına geçti. Hızlı bir gelişim gösteren Hasan Yaşar, İzmit-Gebze arasındaki 

otobanda otoban yapım şantiyesi olan Bahattin Gören firmasında puantör olarak işe başladı. 700 işçinin çalıştığı 

bu şantiyede sürdürdüğü faaliyet sonucu üç bölümlük şantiyenin çalıştığı bölümde işçi temsilcisi seçildi. İş 

yerinde, sürdürdüğü faaliyetin yanında Kocaeli bölgesindeki yarı legal ajitasyon propaganda faaliyetlerinin de 

içinde yer alıyordu. Muhasebeden maaşını almaya gittikten bir saat sonra “Hasan tren kazasında ölmüştür” 

haberi geldi. Tüm işçiler hemen iş durdurdu. Saatlerce E5 karayolunu trafiğe kapattılar. Her tarafta protesto 

sloganları yankılanıyordu. Hasan Yaşar, muhasebe odasında başına vurulan darbelerle katledilip, 20 metre 

uzaklıktaki tren yoluna atılmıştı. 

 
Hasan Yaşar’ın katledilmesi İzmit’i siyasal eylemlerle çalkaladı. İki gün sonra cenazesi hastaneden alınırken 

E5 karayolu trafiğe kapatılarak yürüyüşe geçildi. 30’u aşkın TKP-ML taraftarı işçi gözaltına alındı. Cenazesi 

memleketi olan Dersim’e götürüldü. Hasan Yaşar’ın toprağa verilişinin üçüncü günü, onun katledildiği şantiye 

binası yoldaşları tarafından kurşunlandı. Şantiyenin muhasebecisi ise kayıplara karıştı. 



 

 
 

 

Aziz Gözetmen 

Şehit düştüğü tarih: 4 Kasım 1979 
 

 

TKP-ML’nin kurulmasıyla birlikte faaliyete başladığı alanlardan biri olan Siverek bölgesindeki çalışmaları, 

düşmanı olduğu kadar, halk düşmanlarını, sosyal faşistleri de rahatsız ediyordu. Halk Düşmanı DDKD’li 

(Devrimci Doğu Kültür Derneği) sosyal faşistlerin, “Toprak ağalarını, soygunu, sömürüyü protesto” mitingini 

engelleme çabalarına rağmen mitingin başarıyla geçmesi DDKD’lileri çileden çıkarır. Ve TKP-ML militanlarına 

yaptıkları saldırılar, 20 Kasım 1978’de TKP-ML militanı Ramazan Can’ın katledilmesiyle doruğa ulaşır. 

 
Siverek Lisesi’nde DDKD’lilerle görüş ayrılıkları nedeniyle bir tartışma çıkar. Bu tartışmada Mehmet 

Beyhan’ın DDKD’lilerce dövülmesi üzerine DDKD’lilerle girişilen çatışmada Ramazan Can, Üzeyir Al isimli 

DDKD’li sosyal faşist tarafından öldürülür. Bu çatışmada Proletarya Partisi’nin daha sonra şehit düşen 

militanları Medet Özbadem ve Cuma Polat da yer alır. Toprak ağalarının istekleri doğrultusunda alçakça 

katliamlar yapan bu sosyal faşistler bununla da yetinmez. 22 Ekim 1979’da Cuma Polat’ı, 4 Kasım 1979’da 

Viranşehir’de Aziz Gözetmen’i katleder. Eski Urfa Caddesi’nin Kasaplar kesiminde DDKD’lilerle devrimci 

ve komünistler arasında başlayan tartışma kısa zamanla silahlı saldırıya döner ve bu saldırıda Aziz Gözetmen 

şehit düşerken Mehmet Beyhan da ağır yaralanır. 



Veli Karasu 

Eşref Şahlar 

Şehit düştükleri tarih: 8 Kasım 1979 
 

 

Adana’da öğrencilik yıllarında TKP-ML ile tanışan Veli Karasu ve Eşref Şahlar, 8 Kasım 1979’da İGD, 

DDKD, SGB ve Emeğin Birliği sosyal faşistlerinin ortaklaşa kurdukları bir tuzakla katledildiler. 

Partizanların kararlılığı, militanlığı karşısında çareyi onları katletmekte bulan sosyal faşistlerin elebaşı, TKP-

ML Adana Parti Örgütü tarafından cezalandırılmıştır. 

 

 
 

 

Veli Karasu 
 

 

1962 yılında Dersim’de doğan Veli Karasu, ilk ve ortaokulu Dersim’de tamamlayarak 1976’da Ankara’ya 

ağabeyinin yanına yerleşir. Okul dışında vakit bulduğu zamanlarda değişik işlerde çalışmaya başlar. Daha sonra 

Adana’da gençlik içinde faaliyet sürdürürken tanışır TKP-ML’nin düşünceleriyle. 

 
Veli Karasu’nun cenazesi Ovacık’a götürülür. Cenazenin kaldırıldığı gün 10 Kasım olmasından dolayı, 

jandarma, yürüyüşü engelleyerek Mustafa Kemal için saygı duruşu yaptırmak istediyse de başarılı olamaz. 

Militan bir ruhla başlayan yürüyüş devrim andıyla sona erer. 



 

 
 
 

Eşref Şahlar 

1962 doğumlu olan Eşref Şahlar Proletarya Partisi’nin düşüncesiyle öğrencilik yıllarında tanışmıştır. 



 

 
 
 

İsa Demirbaş 

Şehit düştüğü tarih: 23 Kasım 1979 
 

 

Kızılırmak Kızılırmak 

Çağlayasın Kızılırmak 

İsa yoldaş katledildi 

Ağlayasın Kızılırmak 

 
Yollarına tuzak kurmuşlar yoldaş 

Seni kahpece vurmuşlar yoldaş 

Cesedine dipçik vurmuşlar yoldaş 

Senin ölünden de korkmuşlar yoldaş 

İsa yoldaşım Halk Savaşçısı 
 

Karadeniz sis mi tutar 

Kinli yürek yas mı tutar 

İsa yoldaş ölmeyinen 

Silahımız pas mı tutar 



Serptiğin fidanlar meyve verecek 

Serptiğin tohumlar çiçek açacak 

Diktiğin fidanlar meyve verecek 

Yiğitliğin bize örnek olacak 

İsa yoldaşım Halk Savaşçısı 
 

 

Sevdalıydın sevdalıydın 

Savaşmaya sevdalıydın 

Can bedeli kavgan ile 

Sen halkına sevdalıydın 

 
Ağıt oldun anaların dilinde İsyan 

oldun halkımızın kalbinde Ağıt 

oldun bacıların dilinde İsyan 

oldun halkımızın kalbinde 

Mermi oldun namlumuzun ucunda 

İsa yoldaşım, Halk Savaşçısı 
 

 

                  (İsa Demirbaş şehit düştüğünde yoldaşları ve halk arasında söylenen bir ağıt) 
 

 

1955 yılında Samsun’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, ailesine yardımcı olabilmek için hamallık yapmaya 

başladı. Okula devam edemedi. Bu yaşam kavgası içinde devrimcileşti İsa Demirbaş. 12 Mart’ın ağır koşulları 

altında bile yılmadan devrimin propagandasını yaptı. O yıllarda tütün üreticilerinin ekonomik-demokratik 

mücadelesinin örgütlenmesinde aktif bir rol oynadı. Bafra Tütün Üreticileri Birleşme ve Dayanışma Derneği 

(BATÜ-DER)’de faaliyet yürüttü. Dışarıdan gece okulunu bitirerek muhasebecilik yapmaya başladı. Sinop 

Tekel İşletmesi’nde muhasebeci olarak işe giren İsa Demirbaş, yine bu dönemde mesleğini terk ederek 

yaşamını tamamen devrime adadı. 

 
23 Kasım 1979 tarihinde M. Zeki Şerit’in ölüm yıldönümünde yapılacak eylemler için Samsun’a giden İsa 

Demirbaş, eylem alanında polisin tuzağına düşer. Diğer yoldaşlarının gözaltına alındığından haberi yoktur. 

Alana gelir gelmez polisin açtığı ateş sonucu yaralanır. Ancak o da hemen silahına sarılmış ve iki polisi 

yaralamıştır. Aldığı kurşun yaraları oradan uzaklaşmasını engeller. Yaralı bir vaziyette gözaltına alınarak 

hastane yerine karakola götürülür. Ve yoğun işkenceler sonucu katledilir. İşkence saklanılmaya çalışılarak 

olaya çatışma süsü verilmiştir. Ancak cenazeyi almaya giden ailesi ve yoldaşları işkence izlerini tespit etmiştir. 

Ertesi gün Samsun şehir merkezinde kitlesel bir cenaze töreni yapılır. 



Mustafa Sarıtaş 

Şenol Özyurt 

Şehit düştükleri tarih: 24 Kasım 1979 
 

 

Mustafa’m 

Can yoldaşım 

Gök gözlü şahinim, ustam 

Ölümsüz Partizan Mustafa 

Sen Şenol 

Sen halk demokrasisi kavgamızın 

Şerefle taçlanmış kahramanı 

Bilinmez sıra neferi 

 
Nasıl da sevmişiz sizi Bendini 

yıkmış coşkun tutkular gibi 

Yüreğimizde kızıl bir sevda misali 

Çin’de, Kamboçya’da, Vietnam’da 

Balkanlar’da bir çetenin inadı 

Boralı günde koralı bir merminin ateşi 
 

 

Bugün iki can düştüyse eğer Aydınlık 

geleceğin kızıl şafağında 

Gökyüzünden kayan “Sarıtaş”lar gibi 

İki can düştüyse bugün 

“Çok değildir” 

Çünkü onlar kavgalarla gelen ölümlere 

kucak açmışlardı 

Gönül vermişlerdi hayatın onuru ölümlere. 
 

 

(Mustafa Sarıtaş ve Şenol Özyurt katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş.) 
 

 

Mehmet Zeki Şerit’in ölüm yıldönümü nedeniyle yapılacak anma eylemleri çerçevesinde Ankara’nın 

Yenimahalle semtinde hazırladıkları bombalı pankartın dalgınlık sonucu patlamasıyla TKP-ML üyesi Mustafa 

Sarıtaş ve militan Şenol Özyurt yaralandılar. Patlama sesini duyarak olay yerine gelen iki bekçinin açtıkları 

ateş sonucu 24 Kasım 1979 tarihinde Mustafa Sarıtaş ve Şenol Özyurt ölümsüzleştiler. 



 

 
 

 

Mustafa Sarıtaş 
 

 

Mustafa Sarıtaş, 1960 yılında Muş Varto’ya bağlı Taşçı köyünde dünyaya geldi. 1966’da Varto depreminin 

ardından birçok aileyle birlikte, İzmit Derince’ye göç ettiler. Lise yıllarında tanıştı İbrahim Kaypakkaya’nın 

düşüncesiyle. Azimli, çalışkan, fedakar ve cesur yapısıyla kendisini kısa sürede geliştirdi. Ankara ili semtler 

sorumluluğu yaptı. İzmit TÖB-DER’de de gençlik sorumlusu olan Mustafa Sarıtaş, İzmit ABK üyesiydi. 

İlk eylemi ülkü ocağının bombalanmasıydı. Ankara, İstanbul, İzmit ve Eskişehir’de yürüttüğü faaliyetlerde 

kitlelerle kısa sürede kaynaştı. Şehit düştüğünde TKP-ML üyesi idi ve parti ismi Yeşil’di. 



 

 
 

 

Şenol Özyurt 
 

 

                            Çorum doğumlu olan Şenol Özyurt, TKP-ML militanıydı. 
 



 

 
 

 

Ali Kepez 

Şehit düştüğü tarih: 23 Aralık 1979 
 

 

Elbistan doğumlu olan Ali Kepez, TKP-ML’nin düşünceleriyle İstanbul’da tanıştı. Ümraniye gecekondu 

yapımında çalıştı. İstanbul’da muhasebecilik yapıyordu. Daha sonra yurtdışına çıktı. 23 Aralık 1979 tarihinde 

kaldığı evde çıkan yangında yaralandı. Ali Kepez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mehmet Sabri Karahan 

Şehit düştüğü tarih: Ocak 1980 

Ocak 1980’de sivil faşistler tarafından katledildi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mevlüt Çınar 

Şehit düştüğü tarih: 9 Ocak 1980 
 

 

TKP-ML TİKKO savaşçısı olan Mevlüt Çınar, 9 Ocak 1980 tarihinde İstanbul’da çatışmada şehit düştü. 



 

 

 

 
 

 

Ali Sağcan 

Şehit düştüğü tarih: 15 Ocak 1980 
 

 

1962 Uşak Banaz Hatipler köyünde dünyaya gelen Ali Sağcan, TKP-ML militanıydı. 15 Ocak 1980’de Uşak’ta 

MİT tarafından işkencede katledildi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mehmet Günalp 

Şehit düştüğü tarih: 16 Ocak 1980 
 

 

1960 yılında Erzincan Refahiye’de dünyaya geldi. İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okurken tanıştı 

devrimci düşüncelerle. TKP-ML ile ilişki kuran Mehmet Günalp, 16 Ocak 1980’de İstanbul Şişli’de sivil 

faşistler tarafından katledildiğinde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 
 

 

Celal Ferhat 

Şehit düştüğü tarih: Nisan 1980 
 

 

Dersim-Çemişgezek Hadişar köyü doğumlu olan Celal Ferhat, Nisan 1980 tarihinde Dersim Hozat’ta Halkın 

Kurtuluşu taraftarlarının bıçaklı saldırısı sonucu şehit düştü. Çevresi tarafından sevilen Celal Ferhat’ın cenazesi 

köyünde toprağa verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Doğan Kolçak 

Ölümsüzleştiği Tarih: 23 Nisan 1980 

 

“İstanbul’da faşist polis güçleri, Sağmalcılar cezaevinden kaçan Doğan Kolçak’ı bir ihbar sonucu ele geçirmek 

istediler. Ama o son kurşununa kadar direndi. Faşist köpekler, o yaralanınca ancak yanına gidebildiler. Ve 

orada katlettiler” (İşçi Köylü Kurtuluşu, Mayıs 1980, Sayı 11) 



 

 
 

Nurettin Gül 

Şehit düştüğü tarih: 26 Nisan 1980 
 

 

1941 yılında Dersim Mazgirt’e bağlı Kızılcık köyünde doğan Bereta Parti isimli Nurettin Gül, Çukobirlik’te 

işçi olarak çalışıyordu. İşçi ve semt alanındaki çalışmalarda aktif olarak yer aldı. Adana Narlıca’da 26 Nisan 

1980 tarihinde sosyal faşistler tarafından pusu kurularak kalleşçe katledildi. 
 

 

Nurettin Gül’ün cenazesi köyüne getirildiği gün faşist T.C. güçleri cenazeye saldırdı. Saatlerce süren çatışma 

sonucunda devrimciler kararlılıkları ve sahiplenmeleriyle emekçi halkın güvenini bir kez daha kazandı. 



 

 
 

 

Armenak Bakır 

Şehit düştüğü tarih: 13 Mayıs 1980 
 

Kör gecenin kahpe karanlığında 

Vurdular Orhan’ı, Karakoçan’da 

Silahı elinde kanlar içinde 

Vurdular Orhan’ı, Karakoçan’da 

Ağlamadık Orhan senin ardından 

Öcün alacağız patron-ağadan Ya 

hep ölür ya da kurtulacağız 

Vazgeçmeyeceğiz biz bu kavgadan 

 
Diyar diyar bucak bucak sordular 

Onu bulmak için kafa yordular 

Yolunun üstüne pusu kurdular 

Vurdular Orhan’ı, Karakoçan’da 

Yoldaşımız Orhan halk için öldü 

Halk için severek canını verdi 

Kanı kurumadan bin Orhan doğdu 

Vurdular Orhan’ı, Karakoçan’da 

 
(Armenak (Orhan) Bakır katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir marş) 



Ermeni milliyetine mensup 1953 doğumlu olan Armenak Bakır, 13 Mayıs 1980’de Elazığ Karakoçan’da 

polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. 

 
TKP-ML üyesi ve kadrolarındandı. Armenak Bakır; bir eylem için gittiği İzmir’de yine polisle çatışarak 

düşmanın eline geçmişti. Ağır işkenceler sonunda Buca Hapishanesi’ne götürüldü. Hapishanede kaldığı 

iki yıl boyunca da kararlılığını, azmini, partiye ve devrime olan inancını asla yitirmedi. Böylesine değerli 

bir komünisti zindanlarda bırakmamaya karar veren TKP-ML TİKKO gerillaları, diş çektirme bahanesiyle 

jandarma denetiminde hastaneye götürülen Armenak Bakır’ı başarılı bir şekilde hastaneden kaçırdı. Yoldaşları 

tarafından kaçırılışı sırasında ellerinin zincirle kelepçelenmiş olmasına karşın jandarmalardan birisinin silahını 

kaparak etkisiz hale getirmesi Armenak Bakır’ın en zor anda bile eylemci duyarlılığı ve ısrarcılığına küçük bir 

örnektir. Firardan sonra partinin çeşitli alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Büyük yankı 

uyandıran firar eyleminde fazlaca teşhir olmasından kaynaklı bölgeden ayrılarak T. Kürdistanı’nda faaliyete 

başladı. İdam cezasıyla her yerde aranırken 13 Mayıs 1980’de İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümünde 

parti kararı gereği cezalandırılması gereken bir polis komiserini cezalandırmak için gittiği Elazığ’ın Karakoçan 

kazasında köyden dönüşte kurulan pusuda polisle girdiği çatışmada silah elde toprağa düştü. 



 

 
 

 

Cihan Çelebi 

Şehit düştüğü tarih: 27 Mayıs 1980 
 

 

1950 Erzincan-Tercan’a bağlı Tecer köyünde doğan Cihan Çelebi, Mecidiyeköy Lisesi’nde okuduğu yıllarda 

Partimizle ilişki kurdu. Çok kısa sürede aktif mücadeleye atılan Cihan Çelebi, liseden sonra inşaat işçiliğine 

devam etti. 1980’in 27 Mayıs’ında MHP İstanbul Sarıyer İlçe Başkanı faşist Salih Akyıldız, yanında iki koruma 

polisi, bir koruma bekçisi ve bir sivil faşisti alarak Kireçburnu Ömürtepe’deki kahveleri basar, halka kimlik 

sorup, tehditler savurur. Cihan Çelebi, halka yapılan bu zulüm karşısında belindeki silaha sarılarak faşistlerin 

üzerine yürür. Karşılıklı çıkan çatışmada faşistlerden biri yaralanırken Cihan Çelebi de başından aldığı kurşun 

yarası sonucu şehit düşer. 



 

 
 
 

Aziz Araz 

Şehit düştüğü tarih: 16 Haziran 1980 
 

 

TKP-ML saflarında mücadele yürüten ve Karslı olan Aziz Araz, 15-16 Haziran’la ilgili yapılan gösteriler 

sonrasında 16 Haziran 1980 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınarak işkencede katledildi. TİKB’nin yaptığı bir 

korsan eylem sonrasında çıkan çatışmada bir asteğmen ve iki er öldürülmüştü. Tek bir eylemciyi dahi ele 

geçiremeyen devlet, bölgede insan avına çıkmıştı. Bu operasyonlar sırasında Aziz Araz da gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar, öldürülen askerlerin öcünü alırcasına vahşice işkenceden geçirildi. Aziz Araz ve TİKB 

militanı Songül Kayabaşı bu işkenceler sonucuna katledildi. Devlet işkenceyi örtbas etmek için, hemen bir 

rapor düzenleterek Aziz Araz’ın hastane yatağından düşerek beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini iddia 

etti. 



 

 
 

 

Efendi Diril 

Şehit düştüğü tarih: 30 Haziran 1980 
 

 

TKP-ML üyesi olan Efendi Diril, 30 Haziran 1980 tarihinde İstanbul Kanarya’da katledildi. 

1956 yılında Dersim’in Ovacık ilçesi Hülükuşağı köyünde dünyaya gelen Efendi Diril, henüz çocuk yaşlarda 

tanıştı faşizmin zulmüyle. Ortaokulu Ovacık’ta daha sonra kazandığı Öğretmen Lisesi’ni, Elazığ’da yatılı 

okudu. Yoksulluğun, ezilmişliğin ve zulmün yarattığı isyancı gelenek ve içindeki devrim ateşiyle 1976 yılında 

TKP-ML saflarına katıldı. Birçok eylemde aktif rol alan Efendi Diril, 1978 yılında Parti Üyesi olduktan 

sonra da çeşitli askeri eylemlerde yerini aldı. İstanbul Bölgesi örgütlenme komitesinde yer alıyordu. İstanbul, 

Kanarya, Çakar Sokağında vücuduna 20 kurşun sıkılarak katledilmiş vaziyette bulundu. Efendi Diril’in ölüm 

haberi kısa zamanda yayıldı. İstanbul’a cenazeyi almaya gelen ailesi ve yoldaşları, cenazeyi köyüne götürmek 

üzere yola çıktı. Cenaze daha köye varmadan Ovacık Merkezde görkemli bir tören düzenlendi. Törenden 

sonra köyüne götürülen Efendi Diril’in cenazesi çevre köylerin de katılımıyla omuzlarda köye ulaştı. Burada 

da sabaha kadar süren törende yoldaşları silahlar eşliğinde saygı duruşunda bulundular. 



 

 

 
Katip Saltan 

Şehit düştüğü tarih: 19 Ağustos 1980 
 

 

Almanya’da işçi olarak çalışan Katip Saltan, burada TKP-ML’nin yurtdışı faaliyetine katılır. Yurtdışında 

bulunan işçilere, emekçilere devrimin propagandasını yapar, kurtuluşun Demokratik Halk Devrimi’nden 

geçeceğini ısrarla anlatır. Onun bu mücadelesi karşısında dostları gibi düşmanları da çoğalır. Katip Saltan, 19 

Ağustos 1980’de faşistlerce 27 bıçak darbesiyle alçakça katledilir. 



 

 
 

 

Paşa Soylu 

Şehit düştüğü tarih: 18 Temmuz 1980 
 

 

TKP-ML taraftarı olan Paşa Soylu, 18 Temmuz 1980 tarihinde Almanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu 

yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

İbrahim Kara 

Şehit düştüğü tarih: 2 Eylül 1980 
 

 

İnfazdan dönerken Hatay sırtında 

Çatışmaya girmiş İboyla, Alim 

Megafonlar bağırmış “teslim ol teslim” 

Ölümü seçtiler İboyla Alim 

 
Faşist ordu gelmiş tanklı tüfekli 

Kan emici polis çelik yelekli 

Yumruklar sıkılı dişler kenetli 

Düştüler toprağa İboyla Alim 

 
Düşman bilmiş patronları, ağaları 

Balçova’dan aşıp gelmiş dağları 

Son nefeslerinde Parti şiarları 

Atarak öldüler İboyla Alim 



Ekip, panzer sardı hemen her yeri 

Unutmayacağız seni Arapderesi 

Döşlerinde yüzer mermi yarası 

Alarak düştüler İboyla Alim 

 
Analar gözyaşı döktüler günlerce 

Vuruldunuz yoldaşlar siz kahpelerce 

Ve anılacaksınız siz tarihlerce 

Anacağız sizi İboyla Alim 

 
Ölüm onlar için ölüm değildi 

Çünkü onlar birer Partizan idi Ve 

onlar bu uğurda canlarını verdi 

Partizanlar ölmez İboyla Alim. 

 
(İbrahim Kara ve Ali Geçgel katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir ağıt) 

 

 

İbrahim Kara, Erzincan’ın Refahiye kazasının Resuloğlu köyünde doğdu. Yoksulluktan kaynaklı ancak 

ilkokulu bitirmiş ondan sonra okuyamamıştı. İnşaat ve fabrika işçiliği yaptığı sırada katılmıştı Proletarya 

Partisi’nin saflarına. 

 
1980 yılında TKP-ML Üyesi olan İbrahim Kara aynı zamanda İstanbul Anadolu yakası TİKKO 

komutanlarındandı. Daha sonra faaliyet yürüttüğü İzmir’de 2 Eylül 1980’de devletin kolluk güçleriyle 

girdikleri çatışmada Ali Geçgel ile birlikte katledildi. 



 

 
 

 

Ali Geçgel 

Şehit düştüğü tarih: 2 Eylül 1980 
 

 

Tunceli’nin Mazgirt kazasının Göktepe köyünden yoksul bir köylü ailesinin çocuğudur. 1975’te mücadeleye 

başlayarak TKP-ML’nin 1. Konferans’ından sonra Parti Üyesi oldu. 

 
İbrahim Kara ve Ali Geçgel 2 Eylül günü işkenceci polislerden Fikret Çetin’in cezalandırılması eylemini 

başarıyla yerine getirdiler. Olaydan yaklaşık 1-1,5 saat sonra İzmir’in Hatay semtinin Arapderesi mevkiinde 

arama yapan polis ekipleriyle çatışmaya giren Ali Geçgel ve İbrahim Kara polislerin teslim ol çağrısına 

silahlarıyla karşılık verdiler. Uzun süren çatışma sonunda İbrahim Kara aldığı yaralarla şehit düşerken, Ali 

Geçgel sağ olarak düşmanın eline geçti, daha sonra polisler kendisini yaylım ateşine tutarak alçakça katletti. 



 

 
 

 

Munzur Geçgel 

Şehit düştüğü tarih: 9-10 Eylül 1980 
 

 

Abisi Ali Geçgel’in ölüm haberini duyup cenazesini alıp memleketine götürmek üzere İzmir’e giden Munzur 

Geçgel burada gözaltına alınır. Kendisi de TKP-ML taraftarı olan Munzur Geçgel, üstüne atılmak istenen 

suçlamaların hiçbirini kabul etmez. Direngenliğini sindiremeyen işkenceciler onu 9-10 Eylül 1980’de 

işkencede katleder. 



 

 
 

 

Yaşar Yiğit 

Şehit düştüğü tarih: 30 Ekim 1980 
 

 

TKP-ML ileri militanı olan Yaşar Yiğit, 1963 yılında Erzincan Refahiye ilçesi Leventler köyünde dünyaya 

geldi. Küçük yaştan beri yoksulluk ve sefalet içinde büyümüştü. İlköğrenimini köyünde bitirdikten sonra Sivas 

Yıldızeli Öğretmen Lisesi’ni kazandı. Öğretmen Lisesi’nde devrimci mücadele ile tanışan Yaşar Yiğit, 

1977 yılında TKP-ML’nin düşüncelerini benimseyerek mücadelesini Proletarya Partisi saflarında sürdürmeye 

başladı. Fedakarlığı ve çalışkanlığı ile İstanbul Gülsuyu halkının yüreğine taht kurmuştu. Ali Geçgel ve İbrahim 

Kara’nın şehit düşmesi üzerine yaptıkları eylem sonucunda yoldaşlarıyla birlikte jandarmayla çatışmaya girmiş 

ve bu çatışmada yaralanmıştı. Henüz 17 yaşında olan Yaşar Yiğit, her alanda kendini geliştirmek istiyor, özellikle 

askeri alanda sık sık eğitim yapıyordu. Yine askeri bir eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. 

 
Maltepe Süreyyapaşa Hastanesi’nin karşısındaki ormanlık alanda 30 Ekim 1980 tarihinde yoldaşlarıyla birlikte 

bomba eğitimi yaptıkları sırada elinde bombanın patlaması sonucu şehit düştü. 



 

 
 
 

Halil İbrahim Katar 

Şehit düştüğü tarih: Eylül 1980 
 
 
 

Diyarbakır’da dünyaya gelen Halil İbrahim Katar, maddi sıkıntılardan dolayı yokluk içinde büyüdü. Daha 

çocuk sayılabilecek yaştayken tanıştı TKP-ML ile. İzmir Buca Lisesi’nde liseli gençlik içinde faaliyet yürüttü. 

Gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist faaliyetlerinde aktif olarak yer aldı. Sürekli kendini geliştiren ve 

yenileyen Halil İbrahim Katar, İzmir’de Armenak Bakır’ın kaçırılması eyleminde de görev aldı. Bu eylemden 

sonra aranır duruma düşünce Urfa Siverek bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı. Akıcı Kürtçesi ile Kürtçe 

propaganda çalışmaları yürüttü. Halkla çok sıcak ilişkiler kuran Halil İbrahim Katar en son Siverek ve 

yöresinde Parti Aday Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Burada yapılan bir ev toplantısında, 12 Eylül Askeri 

Faşist Cuntası’nın ilk haftasında, Eylül 1980’de dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza kurşunuyla 

ölümsüzleşti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erdinç Yılmaz Ahmet Yılmaz 

Şehit düştükleri tarih: 2 Kasım 1980 
 

 

Rize doğumlu ve kardeş olan Erdinç ve Ahmet Yılmaz yoldaşlar 70’li yıllarla birlikte devrimci fikirlerle ve 

sonrasında partimizle tanışmış ve örgütlü mücadele yürütmüş, 12 Eylül cunta koşullarında da katledilmişlerdir. 

Ankara’da halkımızın gerici-faşistlere karşı mücadelesinde örgütleyici ve öncü bir rol oynamış bir dönemde 

İsa Demirbaş yoldaşla ilişkili faaliyet yürütmüşlerdir. Yoldaşların, 12 Eylül’le birlikte gerçekleşen yoğun 

gözaltı ve tutuklama ile birlikte partimizle bağları iradeleri dışında kopmuştur. Bu koşullarda Rize Fındıklı’ya 

geçen yoldaşlar, düşman tarafından takip edilmiş ve işbirlikçi kontralar eliyle hedef gözetilerek 2 Kasım 1980 

tarihinde katledilmişlerdir. 
Erdinç Yılmaz yoldaş Parti Aday Üyesi, Ahmet Yılmaz yoldaş parti İleri Militan’ıydı.



 

 

 
Necdet Oynargül 

Şehit düştüğü tarih: Kasım 1980 
 
 
 

1959 doğumlu olan Necdet Oynargül, Balkanlar’dan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Genç yaşında Proletarya 

Partisi ile ilişkiye geçer. Kısa sürede çeşitli başarılar göstermesi üzerine Asker parti ismi ile Partinin İstanbul 

Askeri Komitesi’nde görevlendirilir ve Okmeydanı ve Alibeyköy semtlerinde faaliyet yürütür. Kasım 1980’de 

MİT’den Ahmet Öztürk’ün cezalandırılmasının ardından düzenlenen bir operasyonda aynı alanda faaliyet 

yürüttüğü birkaç yoldaşıyla birlikte tutsak düşer karanlığın bekçilerine. 

 
O da güçlerin eşit olmadığı mücadelenin bu en çetin alanında öncelleri Meral, İbo, Zeki, Cemil ve daha niceleri 

gibi başı dik onuru yüce tutandır. TKP-ML Üyesi olan Necdet Oynargül, işkencede sonuna kadar direnip 

cellatlarını çaresiz bırakınca İstanbul’un Çağlayan semtinde bir gecekondu evine götürülerek orada 

kurşunlanıp katledildi. Ve “çatışmada öldürüldüğü” senaryosu yazıldı. 



 

 
 

 

Raci Yılmaz 

Şehit düştüğü tarih: 6 Aralık 1980 
 

 

Sarı Asker parti isimli adlı Raci Yılmaz, Samsun’un Bafra ilçesi Sarıçevre köyünde 1956 yılında dünyaya 

geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilik döneminde tanıştı mücadeleyle. Kısa sürede gençlik 

faaliyetinde en ön saflarda yerini aldı. 

 
Çalışkanlığı, fedakarlığı ve sorumluluk anlayışıyla giderek zamanının tümünü devrimci mücadeleye verdi. 

Parti I. Konferans'ından sonra Parti Üyesi olan Raci Yılmaz, İstanbul Askeri Komitesi'nde görev yaptı. Sarıyer, 

Beyoğlu mıntıkasında askeri sorumluydu. Devletin korkulu rüyası haline gelmişti. Karadeniz Bölgesi'nde 

düşüncelerimizin yayılmasında emeği olan yoldaşlarımızdan biriydi. 

 
Parti içinde çıkan tüm hiziplere karşı tutarlı, ilkeli mücadele yürüttü. Faşizmin en ağır koşullarında dahi 

ideolojik siyasi mücadeleyi asla bırakmadı. Parti II. Konferans’ına delege olarak seçilmişti. Ancak 6 Aralık 

1980’de İstanbul Harbiye Çimen Sokak’taki evde polis tarafından kurşunlanarak şehit düştü. 



 

 
 

 

Mehmet Ali Polat 

Şehit düştüğü tarih: 6 Aralık 1980 
 

 

1950 yılında doğan Mehmet Ali Polat, 6 Aralık 1980 tarihinde Kırklareli’nde polis tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Sedat Özkaradağ 

Şehit düştüğü tarih: 27 Aralık 1980 
 

 

27 Aralık 1980 günü tutsaklar yine günlük yaşamın akışı içinde havalandırmaya çıkmışlardı Adana 

Zindanı’nda. Yapılan bir çağrıyla tutsaklar normal arama yapılacağı düşüncesiyle koğuşlarına girdiler. TKP-

ML tutsaklarının kaldığı 2. Koğuş’tan yükselen kavga ve direniş haykırışları sessizliği bozdu. “Arkadaşlar 

Sedat’ı yaraladılar, Sedat ölüyor” seslerini duyan diğer devrimci tutsaklar hep bir ağızdan “Kahrolsun faşist 

cunta”, “Sedatlar ölmez” sloganlarıyla direnişe ortak oldular. 

 
Sedat Özkaradağ, 27 Aralık 1980’de işkencede katledildi. Adana Kiremithanedeki Eski Hapishane’de 

merdivenlerin her iki tarafında dizilmiş askerlerin dipçik darbeleri altında dahi kararlılığını, devrime olan 

inancını, partisine olan bağlılığını asla yitirmedi. 

 
Urfa Siverek doğumluydu. Ailesi yoksulluğun ve ağa baskısının zulmü altında daha fazla ezilmemek ve 

çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için Mersin’e göç etmişti. Sedat çok genç olmasına rağmen 

sosyal gerçeklikleri kavrayarak sınıf mücadelesine atılmış ve TKP-ML saflarında mücadele yürütürken tutsak 

düşmüştü. 



 

 
 

 

İbrahim Kır 

Şehit düştüğü tarih: Aralık 1980 
 

 

Dersim Ovacık Yazıören köyünde dünyaya gelen İbrahim Kır, ilkokulu köyünde bitirdikten sonra ekonomik 

nedenlerden dolayı daha fazla okuyamadı. Ve çalışmak için gittiği İstanbul Kazlıçeşme’de 1975’te işçiliğe 

başladı. Devrimci düşüncelerle burada tanışan İbrahim Kır, işçiler arasında örgütlenme faaliyetleri sürdürdü. 

Aralık 1980’de faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı. Günlerce süren ağır işkencelerden sonra İbrahim 

Kır’dan hiçbir şey alamayacağını anlayan işkenceci katiller çareyi onu katletmekte buldular. 



 

 
 

 

Özcan Eşigül 

Şehit düştüğü tarih: 1980 
 

 

Edirne Uzunköprü 1960 doğumlu Özcan Eşigül, 1980 yılında lise yıllarında Uzunköprü’de şehit düştü. Şehit 

düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 

Murat Bileydi 

Şehit düştüğü tarih: 1980 
 

 

Antalya doğumlu olan Murat Bileydi, 1980 Haziran’ında Gebze’de sıkı yönetim döneminde yoldaşlarıyla bir 

randevuya giderken kaçırılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda 

Murat Bileydi yoldaşın düşman tarafından gözaltına alınarak katledildiği sonucuna varılmıştır. Yoldaşları 

tarafından sevilen, zeki, politik olarak gelişkin, militan ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olan Murat Bileydi 

(Haydar) yoldaşla ilgili 2018 yılında bir açıklama yapan Örgütlenme Komitesi “bundan sonra partimizin bir 

onur nişanesi olarak hak ettiği yeri alacaktır” demiştir. 



HAZRO ŞEHİTLERİ 

Haydar Aslan  

İhsan Parçacı 

Şehit düştükleri tarih: 24 Ocak 1981 
 

 

24 Ocak 1981 tarihinde Diyarbakır Hazro’da bir ihbar sonucunda faşist T.C.’nin hazırladığı pusuda Haydar 

Aslan ve İhsan Parçacı uzun süren bir çatışma sonucunda şehit düştüler. Haydar Aslan ve İhsan Parçacı’yı 

ihbar eden Kırmataş köyü muhtarı Teyfik Keletoğlu 13 Temmuz 1981 tarihinde TKP-ML TİKKO gerillaları 

tarafından cezalandırılmıştır. 

 

 
 

 

Haydar Aslan 
 

 

Dersim’in Mazgirt ilçesinin bir köyünde doğan Haydar Aslan’ın yaşamı yoksulluk içinde geçmiştir. TKP-

ML saflarında yerini alan Haydar Aslan, Mazgirt’te bir süre berberlik yaptı. Kısa bir süre hapishanede 

kaldı. İşkencede direngenliği karşısında dişleri işkenceciler tarafından kırıldı. Kararlı ve azimli çalışmasıyla 

kısa sürede Parti Üyesi olan Haydar Aslan, Partinin çeşitli alanlarında görev almıştır. En son görev alanı 

Diyarbakır’dır. 



 

 
 

İhsan Parçacı 
 

 

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde dünyaya gelen İhsan Parçacı, Diyarbakır bölgesinde faaliyet yürüten gerilla 

birliğinde görev alıyordu. İhsan Parçacı şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

Mehmet Düzen 

Şehit düştüğü tarih: 5 Şubat 1981 
 

 

5 Şubat 1961 tarihinde Tunceli Ovacık’a bağlı Çöğurluk (Bozukuşağı) köyünde dünyaya geldi. Yoksulluğun 

zorlu yaşam koşullarının altında büyüyen Mehmet Düzen, daha gençlik yıllarında çevresindeki devrimcilerin 

etkisiyle politikleşti. İbrahim Kaypakkaya’nın ideolojik siyasi hattını benimsedi. 

 
12 Eylül AFC’sinin işbaşına gelmesinden kısa bir süre sonra T.C.’nin faşist kolluk kuvvetleri tarafından aranır 

duruma düştü. Profesyonel gerilla yaşamına çekilen Mehmet Düzen, son dönemde Mazgirt yöresindeki gerilla 

grubunda yer alıyordu. Grubun Mazgirt’in Örs köyünde bulunduğu bir sırada yapılan ihbar sonucu köy Peri 

Jandarma Karakolu askerleri tarafından basılır. Gerilla birliği köyden çekilir. 

 
Ancak köyden çıktıktan ve uzaklaştıktan birkaç saat sonra bu kez Muhundu Karakolu jandarma ekipleriyle 

karşılaşırlar. Havanın sisli olmasından dolayı jandarmayı ancak çok yaklaştığında görebilirler. Çatışarak 

geri çekilen gerilla birliği bu kez yine Peri Karakolu askerleriyle karşılaşır. Bir anda ve yakın mesafeden iki 

ateş arasında kalan gerilla birliği çetin bir çatışmaya girerken Mehmet Düzen 5 Şubat 1981’de aldığı kurşun 

yaralarıyla şehit düşer. 



 

 
 

 

Hasan Gazıoğlu 

Şehit düştüğü tarih: Mart 1981 
 

 

Kasım 1980’de Necdet Oynargül’ün katledilmesinin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Hasan 

Gazıoğlu, İstanbul Bakırköy Emniyeti’nde işkencede katledildi. 



 

 
 

 

Mehmet Beyhan 

Şehit düştüğü tarih: Nisan 1981 
 

 

1977 yılından itibaren TKP-ML militanı olarak Urfa Siverek’te faaliyet yürütmeye başladı. Sıkıyönetim ve 

sonrasında cuntanın gelişi onu yıldırmadı. Askeri faşist diktatörlüğün bölgede estirdiği teröre rağmen o asla 

gerilemedi. Ailesiyle birlikte maruz kaldığı polis terörüne inancı ve kararlılığıyla cevap verdi. Görevlendirildiği 

bölgede çeşitli askeri eylemlere de katıldı. Gözaltına alınan Mehmet Beyhan, burada da direniş geleneğini 

büyüttü. Daha önce de DDKD (Devrimci Doğu Kültür Derneği)’li sosyal faşistler tarafından 9 kurşunla 

yaralanmış bedeni ağır işkenceleri kaldıramadı. Nisan 1981’de Siverek’te Meydan Polis Karakolu’nda alçakça 

katledildi. 



 

 
 
 

Yahya Kara 

Şehit düştüğü tarih: 10 Nisan 1981 
 

 

1954 Çanakkale doğumlu olan Yahya Kara, Almanya’da TKP-ML taraftarı olarak mücadele yürütürken 10 

Nisan 1981’de bir iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. 



 

 
 

Elif Ataklı 

Şehit düştüğü tarih: 26 Nisan 1981 
 

 

Elif Ataklı TKP-ML militanı iken 26 Nisan 1981 tarihinde Almanya’da geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını 

yitirdi. 



 

 
 

 

Haydar Çakmak 

Şehit düştüğü tarih: 11 Mayıs 1981 
 

 

TKP-ML militanı, TİKKO savaşçısı olan Haydar Çakmak, Mazgirt-Dilanoğlu’nda doğdu. Dersim’de Bakıl 

Ağa denilen bir muhbirin ihbarı sonucu Pag yöresinde düşmanla girdiği çatışmada 11 Mayıs 1981 tarihinde 

şehit düştü. Şehit düşmesine neden olan Bakıl Ağa, TKP-ML TİKKO tarafından ölümle cezalandırıldı. 



 

 
 

 

Pir Hasan Kulaç 

Şehit düştüğü tarih: 5 Eylül 1981 
 

 

1981’in Eylül ayında Dersim’e “Savaş var, savaşa gidiyoruz” diyen Bolu ve Kayseri Hava İndirme Tugayları 

da dahil, özel yetiştirilmiş elemanlarıyla 20.000’i aşkın askeri gücünü döken T.C., Dersim’i dört bir yandan 

kuşattı. “Anarşist arıyoruz” diye her tarafa azgınca saldırarak bölgede baskı ve işkencelerini artırdı. Takvimler 

5 Eylül 1981’i gösteriyordu. Bu saldırılar sonucu Ovacık Mercanlar Mevkiinde kendi köylerine yakın bir 

ormanda bulunan Pir Hasan Kulaç ve yanındaki yoldaşlarının kaldıkları yer, T.C. askerleri tarafından çembere 

alındı. Yüzlerce askerle birlikte helikopterlerin de kullanıldığı çatışma sonucunda TKP-ML üyesi olan Pir 

Hasan Kulaç şehit düşerken diğer gerillalar ise tutsak düştü. 

 
Dersim’in Ovacık kazası Yazıören köyünden olan Pir Hasan Kulaç, ailesinin ekonomik durumundan dolayı 

okuluna devam edememiş İstanbul’a göç ederek burada işçilik yapmaya başlamıştı. İşçilik yaptığı sıralarda 

TKP-ML’nin düşünceleriyle tanıştı. 



 

 
 
 

Behzat Firik 

                                                            Şehit düştüğü tarih: l0 Ekim 1981 
 

 

1981’in Eylül ayında TİKKO gerillası Pir Hasan Kulaç’ın şehit düştüğü çatışmanın ardından süren operasyonlar 

sırasında bölgedeki gerillaların yerini öğrenebilmek amacıyla Dersim-Ovacık köyü doğumlu Behzat Firik, 

evinden alınarak ormanda Kulaksız yüzbaşı olarak bilinen Aytekin İçmez tarafından sorguya çekilir. Aslen 

Erzincanlı olan bu faşist, dedesi 38 Dersim isyanında, isyancıların kurşunuyla öldüğü için dedesinin intikamını 

almak amacıyla Dersimlilere azgınca saldırmaktadır. 

 
Behzat’ın ağabeyi “kardeşimi nereye götürüyorsunuz?” deyince onu da birlikte götürürler. İki kardeşi karşılıklı 

olarak ağaca bağlayan faşistler en aşağılık işkencelerine başlarlar. Behzat Firik’i konuşturup ondan bilgi 

alabilmek amacıyla ateşte ısıttıkları kızgın demir ile vücudunun çeşitli yerlerini, dudağını ve dilini yakarlar. 

Ama çabaları boşunadır. Behzat Firik, tüm soruları cevapsız bırakır. Daha sonra gözü dönen caniler, Behzat 

Firik’in ayaklarını ateş közüne sokarlar. Kardeşine böylesine işkenceler yapılırken kendinden geçen ağabeye 

“bak sen söyle yoksa kardeşini öldüreceğiz” diye sürekli baskı yaparlar. Ancak bu şekilde de bir şey elde 

edemeyince çareyi Behzat Firik’i kurşuna dizmekte bulurlar. Sonrasında ise “kaçtı, dur ihtarına, uymadı, biz 

de vurduk” propagandasını yaparlar. 

 
Behzat Firik şehit düştüğünde TKP-ML militanı idi. 



 

 
 
 

Ali Sarıbal 

Şehit düştüğü tarih: 19 Kasım 1981 
 

 

Ali Sarıbal, 1961 yılında Akbağ köyünde dünyaya geldi. Devrimci mücadeleyle 15-16 yaşlarında tanıştı. 1977 

1 Mayıs’ına katıldı. Kısa sürede kendini geliştirerek çeşitli askeri eylemlere de TKP-ML üyesi olarak imzasını 

attı. İstanbul’da faaliyet sürdüren Ali Sarıbal, 1980 Ağustos ayında Diyarbakır’da görevlendirildi. Askeri 

faşist darbenin en sıcak günlerinde Diyarbakır’da yapılan bir operasyonda 22 Eylül’de yakalandı. Gözaltında 

direnme geleneğini yaşatamamanın acısını en ağır şekilde yaşayan Ali Sarıbal, hapishanede yoldaşlarının 

da yaklaşımıyla kendini yeniledi. “Artık ölmek var çözülmek yok” dediği günlerde yapılan bir operasyonda 

yoldaşlarıyla yüzleştirmek için hapishaneden sorguya alındı. Tavrı netti. Daha önceki ifadesinin yalan 

olduğunu söyleyerek düşmanı çılgına çevirdi. Onu hemen işkenceye aldılar. 1,5 ay sonra tekrar hapishaneye 

döndüğünde başı dik, kendine güveni sonsuzdu artık. 

 
Hapishane koşullarının sorgudan beter olduğunu söyleyerek örgütlenen direnişler içerisinde yer alan ve 

bulunduğu 3. koğuşun sorumlusu olan Ali Sarıbal, sopa, cop, sandalye vb. ile dövülerek komaya sokulur. 

Daha sonra sürüklenerek dışarı alınır ve orada da yoğun işkenceye tabi tutulur. Gördüğü işkence sonucu 19 

Kasım 1981’de ileri militan konumunda şehit düşer. 



HÜLÜKUŞAĞI ŞEHİTLERİ 
 

 

Veysel Uyar 

Erdoğan Tekin 

Şehit düştükleri tarih: 5 Aralık 1981 
 

 

5 Aralık 1981 tarihinde Ovacık’a bağlı Hülükuşağı köyünde iki halk savaşçısı, Erdoğan Tekin ve Veysel Uyar 

Parti şiarlarını haykırarak düştüler toprağa. Aynı gerilla biriminde yer alan Erdoğan Tekin ve Veysel Uyar, 

Hülükuşağı köyünde bir evde konaklarlar. İhbar sonucu bulundukları köy çembere alınır. Çemberi farkeden 

Partizanlar, hemen silahlarına sarılırlar. İlk ateşte başçavuş ve iki er ardarda yere yığılır. Düşmanın paniğinden 

faydalanarak iyice ilerleyen Veysel Uyar ve Erdoğan Tekin daha önceden mevzilenen yüzlerce namlunun 

ölüm kusan mermileriyle karşılaşırlar. Düşmanın yaylım ateşi sonucu önce Veysel Uyar ardından Erdoğan 

Tekin toprağa düşer. 

 

 
 

 

Veysel Uyar 
 

 

Ovacık’ın Bırıkuşağı köyünde 1958 yılında dünyaya gelir. Öğrenimini güçlükler içinde sürdüren Veysel Uyar, 

TKP-ML ile öğrencilik yıllarında tanışır. Liseden sonra tamamen profesyonel olarak faaliyet yürütür. Parti 

üyesi olan Veysel Uyar partinin birçok alanında görev yapar. 



 

 
 

 

Erdoğan Tekin 
 

 

Ovacık’ın Perdi köyünde 1962 yılında dünyaya gelen Erdoğan Tekin genç yaşlarda TKP-ML’ye sempati 

duymuştur. Ailesinin ekonomik nedenlerden dolayı İstanbul’a göç etmesine rağmen, o, partinin Dersim’de 

yürüttüğü faaliyetlere katılmak için ailesiyle birlikte gitmez. Dersim’deki gerilla birimlerinin birinde yer alır. 



 

 
 

 

Düzgün Şengezer 

Şehit düştüğü tarih: 1981 
 

 

Dersim’de dünyaya gelen Düzgün Şengezer, 3 Şubat 1981’de İzmir Kemeraltı Karakolu baskını sonrasında 

yapılan operasyonlarda aralarında yine parti şehitlerinden Abdurrahman Meral’in de bulunduğu 12 kişiyle 

birlikte İzmir Hatay’da bir parti evinde gözaltına alındı. 

 
1981 yaz aylarında Ankara’da sivil faşistler tarafından katledildi. 



 

 
 

 

Nurhayat Teke 

Şehit düştüğü tarih: 1981 
 

 

1949 yılında dünyaya gelen Nurhayat Teke, Almanya’da TKP-ML taraftarı olarak mücadele yürütürken 1981 

tarihinde şehit düştü. 



 

 
 
 

M. Ali Gürboğa 

Şehit düştüğü tarih: 1981 
 

 

1961 Dersim Mazgirt doğumlu olan M. Ali Gürboğa, TKP-ML militanı olarak Tarsus’ta faaliyet sürdürürken 

1981 yılında gözaltına alındı. Yoğun işkencelerden geçirildi. 2,5 ay kaldığı hapishaneden çıktıktan bir ay 

sonra, gördüğü işkencenin tahribatından dolayı yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Haydar Sönmez 

Şehit düştüğü tarih: Şubat 1982 
 

 

1957 Dersim Mazgirt Yetimoğlu köyünde dünyaya gelen Haydar Sönmez, 1980 öncesi Dersim’de 

gerçekleştirilen toprak işgalinden sonra tutuklanarak Hozat Hapishanesi’ne konuldu.  TKP-ML militanı olan 

Haydar Sönmez, 6 ay sonra çıktığında mücadeleye kaldığı yerden devam etti. İşbirlikçi olduğu için 

cezalandırılan Hasan Demirpençe’yi öldürdüğü iddiasıyla düşmana ihbar edilmesi üzerine gözaltına alınarak 

Şubat 1982’de işkencede katledildi. 



 

 
 

 

Mustafa Akdal 

Şehit düştüğü tarih: 19 Mart 1982 
 

 

19 Mart 1982’de Almanya’da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda şehit düştü. 



 

 
 

 

Emin Uğurlu 

Şehit düştüğü tarih: 27 Mart 1982 
 

 

Proletarya Partisi saflarında mücadele yürütürken 27 Mart 1982’de Almanya’da geçirdiği bir trafik kazası 

sonucu şehit düştü. 



 

 
 

 

Veysel Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 31 Mart 1982 
 

 

Yüreğini TKP-ML’ye adamış bir Partizan olan Veysel Yıldız, Kürt milliyetindendi ve bir bankada müstahdem 

olarak çalışıyordu. 12 Eylül AFC dönemini de yaşamış ancak devrimle bağlarını asla kopartmamıştı. 28 Mart 

1982 tarihinde Malatya’da gözaltına alındı. 40 yaşın üzerinde olan Veysel Yıldız yoğun işkencelere rağmen 

ser verip sır vermeyerek 31 Mart 1982’de katledildi. 



 

 
 
 

Metin Karataş 

Şehit düştüğü tarih: 20 Nisan 1982 
 

 

1962 yılında Ovacık’ta doğdu. 1977 yılında TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışan Metin Karataş, illegal 

çalışmaya büyük bir önem vermiştir. Kitle içindeki çalışmalarında öne çıkmış ve birçok kez gözaltına alınmıştır. 

 
MHP’li bir faşistin takibi sonrası, silahları sakladığı yerin tespit edilmesi ve faşistin ihbarı sonucu yakalanır. 

Çemişgezek Jandarma Karakolu’nda gözaltında bulunduğu sırada kendisini bağladıkları sandalyeyle birlikte 

kaçar. Daha sonra 1979’da TİKKO saflarında mücadeleye katılan Metin Karataş, propaganda için gittiği 

Hozat’ın Sövge köyünde düşman pususuna düşürülür. Çemberi yararak yaralı bir biçimde kurtulur ancak aşırı 

kan kaybı sonucu 20 Nisan 1982’de ölümsüzleşir. 



 

 
 

 

Bahar Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 1 Mayıs 1982 
 

 

TKP-ML militanı olan Bahar Yıldız, 1963 yılında Dersim’in Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. 1  

M a y ı s  1 9 8 2 ’ d e  İ s t a n b u l  K a r t a l ’ d a  1  M a y ı s  b i l d i r i s i  d a ğ ı t ı r k e n  f a ş i s t  k o l l u k  

g ü ç l e r i n i n  a t e ş i y l e  s ı r t ı n d a n  v u r u l a r a k  katledildi. 



BEYAZ DAĞ ŞEHİTLERİ 
 

 

Hüseyin Gözlü 

Mahmut Şefik Karaağaç 

Şehit düştükleri tarih: 19 Haziran 1982 
 

 

Beyaz Dağ’ın tepesinde 

Sabahın kuşluk vaktinde 

Al kanımızla renklendi 

Beyaz Dağ’ın etekleri 

 
Hüseyin’le Mahmut Şefik 

İkinizi de isterdik Bir 

kuş gibi uçmanızı 

Yiğitçe çarpışmanızı 

 
Beyaz Dağ artık değişti 

Adını rüzgara verdi 

Dersim’in her canı duydu 

Burası Kızıl Dağ oldu 

 
Son bir sözümüz daha var 

Göğsümüze siper dağlar 

Güneşin her doğuşunda 

Seyret bizi Kızıl Dağ’lar 

(Mahmut Şefik Karaağaç ve Hüseyin Gözlü katledildikten sonra yoldaşları ve halk arasında söylenen bir ağıt.) 

Düşman bir ihbar üzerine Dersim’in Hozat ilçesindeki Beyaz Dağ’ı dört bir yandan kuşatma altına alır. 

Konaklamak için gittikleri bu yerde nöbetçinin dikkatsizliği, durumu daha da zorlaştırır. 19 Haziran 1982’de 

çıkan çatışmada Hüseyin Gözlü şehit düşerken Mahmut Şefik Karaağaç ağır yaralı olarak düşmanın eline 

geçer ve işkencede katledilir. 



 

 
 

 

Mahmut Şefik Karaağaç 
 

 

1956’da Dersim’in Hozat ilçesi Incıga köyünde dünyaya geldi. Lise yıllarında TKP-ML ile ilişkiye geçen 

Mahmut Şefik Karaağaç, çeşitli öğrenci organlarında görev aldı. TKP-ML ileri militanı olan M. Şefik Karaağaç, 

II. Parti Konferansı’ndan sonra TİKKO’nun çeşitli komutanlıklarında da görev yaptı. 



 

 
 

 

Hüseyin Gözlü 
 

 

Dersim Merkez Rayberler köyünde doğan Hüseyin Gözlü, ilkokulu köyünde bitirdi. Tunceli Lisesi’nde üçüncü 

sınıfta iken ekonomik nedenlerden dolayı okuldan ayrıldı. Kendi köyünde Proletarya Partisi’yle ilişkiye 

geçerek kuryelik görevini üstlendi. Daha sonra TİKKO örgütlenmesi içinde yer aldı. TİKKO mıntıka 

komutanlığında da görev yaptı. Şehit düştüğünde TKP-ML militanı idi. 



 

 
 
 

Hüseyin Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 16 Ağustos 1982 
 

 

1944 yılında Dersim’in Pülümür ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Doğan, ekonomik nedenlerden dolayı 1972 

yılında işçi olarak Almanya’ya gider. 1976’da Türkiyelilerin ilk örgütlenmelerinden biri olan ATİF saflarında 

örgütlenir. Ulm’de aynı amaçlar için mücadele yürüten Ulm Halk Ocağı’nın da kurucularındandır. 16 Ağustos 

1982’de şehitler kervanına katılmıştır. 



 

 
 

 

Osman Özcan Doyuranlar 

Şehit düştüğü tarih: Ekim 1982 
 

 

Haziran 1982’de gözaltına alınan Osman Özcan Doyuranlar, Ekim ayı içerisinde işkencede katledildi. Osman 

Özcan Doyuranlar, 12 Eylül öncesi TKP-ML’ye her türlü desteği sunan, verilen görevleri yerine getiren bir 

militandı. 12 Eylül’den kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yoğun işkence altında kısmi olarak çözülse de 

şehit düşmesinden önce “gücüm oranında partiye yardım etmek istiyorum. Benimle ilişkiye geçin” diyerek 

özeleştiri vermiştir. Ancak bu süre içinde tekrar gözaltına alınan Osman Özcan Doyuranlar, Lüleburgaz’da 

işkencede katledildi. 



 

 
 
 

Nubar Yalım 

Şehit düştüğü tarih: 5 Kasım 1982 
 

 

Ermeni milliyetinden olan Nubar Yalım, 1957 yılında Mardin’in Silopi ilçesinde doğdu. Geçim sıkıntısı 

nedeniyle ailesinin İstanbul’a yerleşmesiyle birlikte Surpraç Ermeni Lisesi’ne yazılır. Ancak burada Mardin’den 

geldiği ve Ermeni olmadığı ileri sürülerek atılır. Bir süre bir matbaada çalıştıktan sonra Dericiyan Lisesi’nde 

öğrenim hayatına devam eder. 1976 yılında TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışır. Hollanda’ya gittiği 1978 yılına 

kadar aktif mücadele eder. Hollanda’da faaliyetine devam eden Nubar Yalım, bu çalışmaları ile düşmanı rahatsız 

etmeye başlar. Bunun sonucu olarak 5 Kasım 1982’de Hollanda’nın Utrecht kentinde, TC faşizminin MİT 

örgütlenmesi aracılığıyla bıçak darbeleri ve kurşunlarla katledilir. 



 

 
 

 

Ahmet Şeyben 

Şehit düştüğü tarih: 1982 
 

 

Aslen Sivaslı olan Ahmet Şeyben, 1961 yılında Elazığ-Karakoçan’da doğdu. İstanbul’da gençlik içinde faaliyet 

yürüttü. Faaliyetlerinden dolayı 1981’de tutsak düştü. İşkencehanelerden başı dik çıktı. Selimiye-Metris 

zindanlarında direnişlerin en ön saflarındaydı. 1982’de tahliye olduktan sonra dışarıda kansere yakalanarak 

yaşamını yitirdi. Ahmet Şeyben, şehit düştüğünde Parti Aday Üyesiydi. 



 

 
 
 

Niyazi Gündoğdu 

Şehit düştüğü tarih: 16 Mart 1983 
 

 

1956 yılında Sivas’ın Hafik ilçesinde dünyaya gelen Niyazi Gündoğdu, İstanbul’da Proletarya Partisi saflarında 

mücadele yürüttü. Okmeydanı Kültür ve Dayanışma Derneği (Ok-Der) başkanlığı yaptı. 1977 yılında çeşitli 

derneklerin basılması sırasında Ok-Der’den Niyazi Gündoğdu da gözaltına alınarak tutuklandı. Hapishanenin 

ardından memleketine tekrar döndü. Burada 16 Mart 1983 tarihinde tekrar gözaltına alınarak bir gün sonra 

işkencede katledildi. Katledildiğinde TKP-ML üyesiydi. 



 

 
 

 

Ali Uçar 

Şehit düştüğü tarih: 6 Nisan 1983 
 

 

Dersim Ovacık Güney Konak (Çakperi) köyünde 1959 yılında doğan Ali Uçar, zorluklar içinde büyüdü. 

Ekonomik zorluklar nedeniyle gittikleri İstanbul’da küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamış, burada 

devrimci düşüncelere sempati duymuştur. 1976 yılında TKP-ML ile ilişki kurdu ve hızla gelişerek hemen aktif 

görevler almaya başladı. Özellikle askeri eylemlerde görev aldı. O dönem birlikte faaliyet yürüttüğü Cemil 

Oka, Selahattin Doğan ve Ali Yılmaz’la birlikte birçok kamulaştırma eylemine imza attı. 1977-78 yıllarında 

İstanbul Askeri Komitesi’nde yeralmış; 1978 yılında 1. Konferans’ın ardından Parti Üyesi olmuştur. 

 
II. Konferans’tan sonra iki ayrı Bölge Komitesinde görev yaptı. 1979 yılında Doğu Anadolu Bölgesi Alt 

Bölge Komitesi’nde görevlendirilerek bölgede aktif faaliyet yürüten Ali Uçar, Elazığ şehir merkezinde halk 

düşmanı Musa Osman’ın ve Dersim Çemişgezek’te MHP’li Yaşat Uytu’nun cezalandırılmasında görev aldı. 

1982 Kasım ayında İstanbul ve çevre illerine askeri komutan olarak atandı. Bu, cunta sonrası oluşturulan ilk 

askeri komisyondu. Cunta koşullarında askeri eylemler ile kurtuluşun yolunu gösteriyordu. Son olarak görev 

yaptığı dönemlerde İstanbul Bakırköy-İncirli’de bir evi boşaltmaya giden Ali Uçar, düşmanın kurduğu pusuya 

düştü. Bu çatışma sırasında 6 Nisan 1983’te şehit düştü. 



 

 
 

 

Medet Özbadem 

Şehit düştüğü tarih: 20 Mayıs 1983 
 

 

Urfa Siverekli olan Medet Özbadem, TKP-ML’nin düşünceleriyle Siverek’te tanıştı ve orada faaliyet 

sürdürmeye başladı. Halil İbrahim Katar ve Mehmet Beyhan’la aynı bölgede faaliyet sürdürdü. Siverek 

Halk-Der’in üyesiydi. Tutuklu bulunduğu Diyarbakır 5 No’lu zindanlarında yakalandığı tüberküloz hastalığı, 

bilinçli olarak tedavi edilmeyerek ölüme terk edildi. 20 Mayıs 1983’te Diyarbakır zindanında yakalandığı 

hastalıktan kurtulamayarak ölümsüzleşti. 



 

 
 

 

Hüseyin Kılığ 

Şehit düştüğü tarih: 21 Ağustos 1983 
 

 

Faşist T.C.’ye askerlik yapmayı reddederek Halk Ordusu saflarında mücadeleyi tercih eden Hüseyin Kılığ, 1964 

yılında Dersim’in Zağge köyünde dünyaya geldi. Yoksulluk nedeniyle ancak ilkokulu bitirebildi. Devrimci 

mücadeleye TKP-ML saflarında katılan Hüseyin Kılığ, örgütlü bir militan olarak TKP-ML’nin örgütsel 

faaliyetlerini yürüten silahlı bir grubuyla birlikte 20 Ağustos 1983 gecesi Pülümür’ün Sampaşa Karaderbent 

köyüne gider. Elindeki tambura silahla kendisine saldıran köy köpeklerine karşı kendini savunmaya çalışırken 

emniyet mandalı açık olan silahını salladığı anda silah ateş alır ve tek bir kurşunla yaralanır. Pülümür Sağlık 

Ocağı’na götürülen Hüseyin Kılığ, olayın ihbar edilmesi üzerine yakalanarak yaklaşık 15 saat sonra 21 Ağustos 

1983’te işkenceyle katledilir. 



AMUTKA ŞEHİTLERİ 

26 Eylül 1983 
 

 

Ali Karadağ, Aziz Süer, Murat Diri Dersim Hozat Amutka mezrasında son mermilerine kadar savaşarak şehit 

düştüler. TKP-ML, üç halk savaşçısının ihbarcısı olan Hayri Yıldırım ve Müslüm Yıldırım’ı Ekim 1983’te 

cezalandırdı. 

 

 
 
 

Ali Karadağ 
 

 

Dersim Çemişgezek Paşacık köyünden olan Ali Karadağ (Bektaş), 1974-75 yıllarında devrimci düşüncelerle 

Dev-Yol saflarında tanıştı. 1976 yılından sonra aktif bir şekilde TKP-ML saflarında faaliyet yürüttü. 1980’den 

sonra tamamen profesyonel çalışan Ali Karadağ, 1983’ün Eylül’ünde Parti Üyesi oldu. 1982-83 yıllarında Alt 

Gerilla Bölgesi Askeri Parti Komitesi’nde komutan olarak görev yapıyordu. Ali Ekber Sağlam, İsmail Dinçer 

ve Gındo Halil isimli ajanların cezalandırılmalarında aktif görev aldı. 



 

 
 

 

Aziz Süer 
 

 

1979 yılında partiyle ilişki kurdu. İlk seyyar gerilla birliğinin üyesi olan Aziz Süer (Sıho Abbas) Hozat’a 

bağlı Geyiksuyu mezrasına bağlı Muşkirek köyündendi. 1980 yılında GKK hizbi saflarında yer aldı. 1981 

sonbaharında ise özeleştiri vererek parti saflarına geri döndü. Son olarak Mıntıka Askeri Komitesi’nde görev 

yapıyordu. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanıydı. 



 

 
 

Murat Diri 
 

 

Dersim’in Ovacık İlçesi Tetuşağı köyünde doğan Murat Diri, 1979 yılında TKP-ML ile tanıştı. Bir dönem 

Adana’da parti faaliyeti yürüttü. 1983 yılının Nisan ayında gerillaya alındı. TKP-ML ileri militanı olan Murat 

Diri, fedakarlığı ve alçakgönüllülüğü ile kitleler tarafından çok sevilirdi. Şehit düştüğünde Mıntıka Askeri 

Komitesi’nde görev yapıyordu. 



 

 
 
 

Tekin Çakmak 

Şehit düştüğü tarih: 30 Ekim 1983 
 

 

Dersim Hozat Tavuklar köyünde 1959 ‘da doğdu. TKP-ML militanı olan Altıparmak parti isimli Tekin Çakmak, 

30 Ekim 1983 tarihinde Hozat Incıga köyü kırsalında çatışmada şehit düştü. 



 

 
 

Ali Haydar Aslan 

Şehit düştüğü tarih: 8 Kasım 1983 
 

 

Ali Bom parti isimli Ali Haydar Aslan, 1957’de Dersim’in Mazgirt Sindam köyünde dünyaya geldi. TKP-ML 

üyesi ve TİKKO mıntıka komutanlarındandı. 8 Kasım 1983’te Nazımiye merkezine bombalı pankart asmak 

isterken bombanın elinde patlaması sonucu şehit düştü. 



 

 
 

Hıdır Utan 

Şehit düştüğü tarih: 18 Kasım 1983 
 

 

15 Ağustos 1956 yılında Dersim Ovacık ilçesi Çakperi köyünde doğan Hıdır Utan 1974-75 yıllarında TKP-

ML’nin düşünceleri ile tanıştı ve örgütsel ilişki kurdu. TKP-ML’nin İstanbul faaliyetlerinde görev aldı. 

Çalışkanlığı ve fedakarlığı ile yoldaşları arasında farklı bir yeri vardı. 1977 yılında tutuklanarak hapishaneye 

konuldu. Çıktıktan sonra da faaliyetlerine aralıksız devam etti. 1978 yılının sonlarında çeşitli nedenlerle 

yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Gittiği Almanya’nın Bremen kentinde de TKP-ML’nin çalışmalarını yürüttü. 

Birçok görevi birden omuzlayan Hıdır Utan, 18 Kasım 1983 tarihinde geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını 

yitirdi. 



 
 

 
 

 

Doğan Erdem 

                                                          Şehit düştüğü tarih: 29 Kasım 1984 
 

 

Erzincan Tercan doğumlu ve parti adı Bektaş olan Doğan Erdem, TKP-ML ileri militanı, TİKKO’nun 

komutanlarındandı. 29 Kasım 1984’te Dersim’de çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Şerif Ahmet Aslan 

Şehit düştüğü tarih: Nisan 1984 
 

 

Nisan 1984 tarihinde İzmir Buca Hapishanesi’nde yakalandığı bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Şerif 

Ahmet Aslan şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 
 

Hasan Hakkı Erdoğan 

Şehit düştüğü tarih: 30 Eylül 1984 
 

 

1960 Elazığ Karakoçan Pamuklu köyü doğumlu olan Hasan Hakkı Erdoğan (Ozan), 1976 yılında TKP-ML’nin 

düşünceleriyle tanıştı. 1978’de TKP-ML üyesi oldu. O tarihten itibaren Elazığ, Tunceli, Malatya, Maraş, 

Mersin, İzmir ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu illerde görev yaptı. İşçi Köylü Kurtuluşu (İKK) yazı 

kurulunda görev aldı. Elazığ ve Adana’da iki kez yakalandı ve yoğun işkencelerden geçirildi. Tutuklandı. 

İşkencede “ser verip sır vermeme” tavrının takipçisi oldu. Ve her seferinde hapishaneden çıktığında hiç 

tereddütsüz yine mücadeleye katıldı. 

 
18 Eylül 1984’te TKP-ML’ye yönelik bir operasyonda İstanbul’da yakalanan Hasan Hakkı Erdoğan 30 Eylül 

tarihine kadar yoğun işkencelerden geçirildi. Hiçbir parti sırrını düşmana vermedi. Üzerindeki sahte kimliği de 

kabul etmeyerek işkencecileri adeta çılgına çevirmişti. İşkence timinin başında bulunan Ekrem Yiğit ve diğer 

işkenceciler çareyi onu katletmekte bulurlar. 



 

 
 

 

              Kemal Özgül  

Şehit düştüğü tarih: 10 Kasım 1984 
 
 
10 Kasım 1984’te Paris’te Renault fabrikasında CGT sendikası öncülüğünde greve çıkan işçilere yönelik 

saldırıda şehit düştü. Malatya Kürecik Harunuşağı köyü doğumlu idi.  Şehit düştüğünde TKP-ML militanıydı. 

 



 

 
 

 

Cahide Karakaş 

Şehit düştüğü tarih: 1984 
 

 

12 Eylül Askeri Faşist Cuntası’nın en ağır yaşandığı yerlerden olan Amed Zindanı’nda direnişin kadın 

cephesinde yer alan yoldaşlardan olmuştur Cahide Karakaş. Partimizi Siverek’teki çalışmalarından etkilenerek 

Partimize gönül veren bir ailenin kızı olan Cahide Karakaş, bu alanda silahlı mücadele başladığında savaşan 

kadın bir militandır aynı zamanda. Ailenin gördüğü baskılar karşısında İstanbul’a taşınmasıyla birlikte 

İstanbul’da partimiz ile ilişkilenmiş, partimize yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak Amed 

Kurtoğlu işkencehanesine getirilmiş, Askeri Faşist Cunta’nın protip faşizminin sergilendiği Amed 5 No’lu 

Zindanı’na hapsedilmiştir. Gördüğü işkenceye karşı hapishane içerisindeyken yoldaşları ile birlikte direniş 

sergileyen Cahide Karakaş, 1983’te tutsaklığı sona erdikten sonra döndüğü İstanbul’da, ailesiyle yaşadığı evde 

gördüğü işkencenin yarattığı ağır tahribata dayanamayarak 1984 yılında yaşamına son vermiştir. 



 

 
 

 

Hıdır Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 17 Mart 1985 
 

 

1968 Dersim-Hozat Amutka Köyü Geştek Mezrası’nda doğan Hıdır Yıldız, yoksulluktan dolayı ilkokulu 

bitiremeden ailesiyle birlikte hayvancılık yapmaya başlamıştır. İlk kez 14 yaşındayken çevre köylerde bir 

komşusunun evinde tanışır Partizanlarla. 17 yaşındayken gerillaya katılır. 

 
17 Mart 1985’te Hıdır Yıldız’ın da aralarında olduğu birlik, bir görev için gittikleri Hozat’a bağlı Mistiken 

köyünde düşman pususuna düşer. Nöbette olan Hıdır Yıldız yoğun kar yağışı nedeniyle düşmanı çok geç fark 

eder. Hemen yoldaşlarına haber verir ancak kendisi de düşman kurşunlarına hedef olur. Düşman güçleri şafak 

sökerken sonuç alamamanın kudurganlığıyla yaralı olarak ele geçirdikleri Hıdır Yıldız’ı hemen sorguya alırlar 

ama o, yaralı haliyle hiçbir bilgi vermez. Hiçbir sonuç alamayan düşman çareyi onu kurşuna dizmekte bulur. 



BOZAN YAYLASI ŞEHİTLERİ 

9 Mayıs 1985 
 

 

Dersim-Çemişgezek Bozan Yaylası’nda TKP-ML TİKKO saflarında mücadele yürüten gerillalardan Ağa 

Şimşek ve Kenan Bozkurt 9 Mayıs 1985’te çatışmada şehit düştü. 

 

 
 
 

Ağa Şimşek 
 

 

1962 yılında Erzincan Tercan Zager köyünde doğdu. Yılmaz, Zeki, Kara parti isimlerini kullanan Ağa Şimşek, 

mücadeleye ‘80 öncesinde katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML üyesi ve TİKKO komutanlarındandı. 



 

 
 

 

Kenan Bozkurt 
 

 

1963 yılında Dersim Hozat-Derik köyünde doğdu. Küçük Şahin parti adlı Kenan Bozkurt, 1980 

öncesi mücadeleye katıldı. 1984’te de gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML militanı, TİKKO 

savaşçısıydı. 



BARGİNİ ŞEHİTLERİ 

29 Haziran 1985 
 

 

Hayrettin Bakış komutasındaki gerilla birliği 29 Haziran 1985 tarihinde Hozat’ın Bargini köyüne yakın bir 

mezrada konakladığı bir sırada bir işbirlikçinin, ihbarı sonucu T.C. askerleriyle TİKKO gerillaları arasında 

çıkan çatışmada Hayrettin Bakış, Nihat Topuzoğlu ve Metin Eker şehit düştü. 

 

 
 

 

Hayrettin Bakış 

Şehit düştüğü tarih: 29 Haziran 1985 
 

 

Çok genç yaşlarda TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışan 1957 Dersim-Mazgirt Rijik köyü doğumlu Hayrettin 

Bakış kısa sürede örgütlü mücadele içinde faaliyete başladı. Faaliyetlerini sürdürürken düşmana esir düştü. 

1980 cunta koşullarında başta bölgesel yayın Denge Partizan olmak üzere birçok makalenin altında imzası 

bulunmaktaydı. '80’li yılların sonunda hapishaneden çıktığında hiç tereddütsüz sınıf savaşının kendini bekleyen 

alanlarında mücadele etmeye kararlıydı. Partisini ve ideolojisini her türlü değerden daha üstün tutuyordu. Onun 

bu isteği hapishaneden çıkar çıkmaz gerilla alanında görevlendirilmesini sağlamıştı. Dersim’de görevlendirilen 

Hayrettin Bakış bölge askeri komitesinde ve bir gerilla müfrezesinin başındaydı. 1982 yılında MK’ya atandı. 

2. MK, 2. Toplantısında sağ çizgiden kaynaklı tasfiyeci kararlar da alınmıştı. Hayrettin Bakış o dönem bu 

kararların üzerine tam olarak gidemese de Askeri Komisyon toplantısının ardından sorunun ciddiyetini, 

yakıcılığını kavrayarak bu çizgiyi şiddetle mahkum etmiştir. Hayrettin Bakış şehit düştüğü tarih olan 29 

Haziran 1985 yılına kadar mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürmüştür. Şehit düştüğünde MK-SB Üyesi ve 

Bölge Komutanıydı. 



 

 
 
 

Nihat Topuzoğlu 

Şehit düştükleri tarih: 29 Haziran 1985 
 

 

1961 yılında Dersim Ovacık Topuzlu köyünde dünyaya geldi.  Yurtdışından kısa bir süre önce ülkeye dönen 

Nihat Topuzoğlu şehit düştüğünde TKP-ML Aday Üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Metin Eker 

Şehit düştükleri tarih: 29 Haziran 1985 
 

 

1962’de Dersim Hozat Ergen (Gecimli) köyünde dünyaya gelen Metin Eker; Cenk ve Gözlük parti isimlerini 

kullandı. Genç yaşlarda tanıştı TKP-ML ile. Şehit düştüğünde Parti Aday Üyesi ve Halk Ordusu TİKKO’nun 

savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Aziz Erkoç 

Şehit düştüğü tarih: 29 Haziran 1985 
 

 

TKP-ML Aday Üyesi TİKKO gerillası olan Aziz Erkoç (İzzet) Dersim-Hozat Tagar köyünde doğdu. 1980 

öncesinde mücadeleye katıldı. 29 Haziran 1985 tarihinde Dersim Ovacık-Eğrikavak köyünde T.C. güçleriyle 

TİKKO gerillaları arasında çıkan çatışmada şehit düştü. 



 

 
 

 

Cevher Yaşar 

Şehit düştüğü tarih: 8 Temmuz 1985 
 

 

TKP-ML militanı olarak faaliyet yürüten Cevher Yaşar, Dersim Mazgirt’e bağlı Pulan köyünde doğdu. 

Partimizin düşünceleriyle 1978-79 yıllarında lise yıllarında tanışır. Öğrenci gençlik içerisinde faaliyet yürütür. 

Pulan köyü muhtarının cezalandırılması sonrasında faşizmin Mazgit’in Pulan, Haraba, Beroç, Kuşxane ve Velyan 
köylerinde gerçekleştirdiği tutuklama saldırısında köylülerle birlikte gözaltına alınır. Askeri karakola dönüştürülen 

Dersim Mazgirt Germisi Yatılı Bölge Okulu’nda köylülerle birlikte işkence görür. 8 Temmuz 1985 tarihinde 

işkencede katledilir. 
 



 

 
 

 

Tuncer Mengücek 

Şehit düştüğü tarih: 4 Ağustos 1985 
 

 

4 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul’da çalıştığı bir inşaatın 8. katından düşerek yaşamını yitiren Tuncer 

Mengücek, Kars’ın Büyük Çatak köyünde yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
 

 

Sömürü ve zulme maruz kalmış bütün emekçiler gibi o da bütün bu olumsuzluklardan fazlasıyla nasibini 

almıştı. Yoksulluk ve sefalet altında orta öğrenimini bitirdi. Öğrencilik yıllarında DHB (Devrimci Halkın 

Birliği) saflarında mücadeleye atıldı. 1979’da DHB’nin İbrahim Kaypakkaya’nın düşüncelerini reddettiğini 

kavrayarak bu dönemde TKP-ML saflarında yerini aldı. TKP-ML saflarında köy, semt ve mıntıka komitelerinde 

yer alarak militan bir mücadele yürüttü. Defalarca gözaltına alındı. Her seferinde işkencehanelerden zaferle 

çıktı. Devlet tarafından çok iyi tanınıyordu. Bulunduğu alanda da sürekli MİT tarafından takip ediliyor, sorguya 

alınıyordu. 1981 yılında partinin bölgede verdiği kayıpların da etkisiyle ilişkisi koptu. Bir süre sonra İzmit’te 

kurduğu bağ da yakalanmalarla beraber yine koptu. Sonrasında partiyle ilişkiyi sağlayabilmişti. Mücadeleye 

kaldığı yerden devam ederken, çalıştığı inşaatta -patronun yeni malzeme almaya yanaşmadığı için- kullanılan 

malzemelerin eski ve çürük oluşu nedeniyle 4 Ağustos 1985’te 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Hasan Ataç 

Şehit düştüğü tarih: 13 Ağustos 1985 
 

 

1960’ta Dersim’de dünyaya geldi. Çok genç yaşta tanıştı devrimci düşüncelerle. Tutsak düştüğünde çok genç 

olmasına rağmen işkencede “ser verip sır vermeme” geleneğine bağlı kaldı. İşkencehanelerde dalgalandırdığı 

kızıl bayrağı 13 Ağustos 1985’te İstanbul’da çatışmada katledildiğinde de yere düşürmedi.



 

 
 
 

Hasan Özün 

Şehit düştüğü tarih: 1985 
 

 

1955’te Bingöl Kiğı’da dünyaya geldi. TKP-ML saflarında mücadele yürüten Hasan Özün, 1984 yılında idama 

mahkum edilen Feridun İhsan Berkin’in Ankara’da kaçırılması olayından dolayı aranır duruma düştü. Bunun 

üzerine Hollanda’ya gitti. Faaliyetlerine Hollanda’da devam ederken, 1985 yılında hastalık sonucu yaşamını 

yitirdi. 



1 AĞUSTOS ŞEHİTLERİ 

1 Ağustos 1986 
 

 

Tarih 28 Temmuz 1986. Doğan Memeçil komutasındaki 10 kişilik gerilla birliği, Sivas-Erzincan-Dersim’in 

kesiştiği noktaya yakın bir bölgeden hareket ederek Yeşilyazı’dan geçerek Söğütlü’ye uğrar. Birlik, gerillaya 

katılmak üzere yeni gelen yoldaşlarını aldıktan sonra diğer birliklere katılmak için yola çıkarken Topuzlar 

köyünde konaklayacaktır. Mola verdikleri bir yerde köylüler askerlerin köye yığınak yaptığını, dikkatli 

olmaları gerektiğini iletir. Tarih 1 Ağustos 1986’dır. Ancak bu arada askerler gerillaları görmüş köyün etrafına 

yığınak yapmaya başlamıştır bile. O dönemler zaten Dersim’e yoğun bir abluka vardır. Konferans yapılacağı 

duyumlarını alan devlet kendince büyük bir darbe yapmanın hazırlığı içindedir. Bu arada gerillalar da düşmanın 

yoğunlaşmasının farkına varmış ve çekilmeye başlamışlardır. Ancak düşman daha önceden gerillanın 

geleceğini tahmin ettiği alanlarda da pusuya yattığı için geri çekilmekte olan gerilla birliği askerlerce taranmaya 

başlanır. T.C. askerlerinin çok yakından ateş etmelerine rağmen gerillalar bu ateş bombardımanı altında köye 

çekilmeyi başarır. Düşman bu kez de köyü abluka altına alır. Köyün içinde devam eden çatışmada önce Doğan 

Memeçil, ardından da İsmail Kaya şehit düşer. Onların ardından Yusuf Yıldırım, Ali Demir, Cahit Oğuz, İmam 

Utan, Süleyman Kaya, Yusuf Tosun ve Cumhur İçöz şehit düşerler. 
 
 
 

 
 

 

Doğan Memeçil 
 

 

Dersim-Merkez Halburi köyünde dünyaya geldi. 1980 öncesinde mücadeleye katıldı. Parti ismi Enver olan 

Doğan Memeçil, TKP-ML Üyesi ve TİKKO’nun komutanlarındandı. 



 

 
 

 

Ali Demir 
 

 

18 Aralık 1962’de Dersim-Pülümür’de doğdu. Avusturya’dan mücadele için ülkeye yeni gelen Ali Demir 

TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Cumhur İçöz 
 

 

Sivas-Şarkışla doğumlu olan Cumhur İçöz, şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 

 
İmam Utan 

 

 

Dersim-Ovacık’a bağlı Çakperi köyünden olan İmam Utan TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

Yusuf Yıldırım 
 

 

Dersim-Merkez Batman (Hapik) köyündendi. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

Yusuf Tosun 
 

 

1962’de Dersim-Merkez Halburi köyünde doğan Yusuf Tosun 1982 yılından itibaren örgütlü faaliyet içindeydi. 

12 yaşında devrimcilerle tanışmış, 13 yaşında bomba yapmak için barut götürürken yaşanan bir kazadan 

dolayı yüzünde yanıklar oluşmuştu. 14 yaşında İstanbul’a geldi ve elektrikçi olarak çalışmaya başladı. 

 
1986’da gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Süleyman Kaya 
 

 

1965, Dersim, Hozat, Ergen (Gecimli) köyündendi.  Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO 

Savaşçısıydı. 



 

 
 

 

İsmail Kaya 
 

 

1960 yılında Sivas-Divriği Ovacık Köyü doğumlu olan İsmail Kaya, yoksullukla geçen çocukluk yıllarının 

sonunda daha 7 yaşındayken tüberküloz hastalığına yakalanır. Hastalığından dolayı okula devam edemez. 

Ailesinin tedavi olanakları olmadığı için ailesi onu İstanbul’a abisinin yanına gönderir. Burada okula tekrar 

başlar. Okuldan arta kalan zamanda da Kadıköy ve Üsküdar’da seyyar satıcılık yapmaya başlar. 1974 yılında 

lise döneminde TKP-ML’nin düşünceleriyle tanışır. 1980 AFC sonrası tutuklanarak bir yıla yakın hapishanede 

kalır. Tutukluluk süresi biter bitmez köyüne dönerek burada örgütlenme faaliyeti yürütmeye başlar. Bu faaliyet 

paralelinde aynı yıl TİKKO gerilla birliği Sivas’ta faaliyet sürdürmeye başlamıştır. TKP-ML, 1986 yılında bir 

yandan Konferans hazırlıklarını yaparken bir yandan da TİKKO’ya gerilla aktarımı yapar. İsmail Kaya da o 

dönemde TİKKO gerillası olur. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıdır. 



 

 
 

 

Cahit Oğuz 
 

 

1960 Dersim-Hozat’a bağlı Kilise köyü Sarpiyan (Yenidoğdu) mezrasında doğan Cahit Oğuz TKP-ML ileri 

militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Hıdır Yeter 

Şehit düştüğü tarih: 25 Eylül 1986 
 

 

1963 yılında Dersim Hozat Taçkirek(Kavuktepe) köyünde dünyaya geldi. Parti adı Hamit olan Hıdır Yeter, 

TKP-ML saflarında mücadele yürütürken 25 Eylül 1986’da Erzincan Tercan’a bağlı Yollarüstü karakolu 

baskını sırasında çıkan çatışmada yaralandı ve işkencede katledildi. 1982 yılında gerillaya katılan Hıdır Yeter 

Erzincan Bölge sorumluluğu görevini yürütüyordu. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, TİKKO’nun 

komutanlarındandı. 



ÜÇÜNCÜ KONFERANS DELEGELERİ 

22 Kasım 1986 
 

 

1986 yılı Kasım ayı sonlarında 3. Konferansı’nı yapacak olan Partimiz TKP-ML’ye bağlı TİKKO gerillaları 

ile birlikte TKP-ML 3. Konferans delegeleri konferans hazırlıkları için Dersim’de bulunmaktadır. TKP-ML 

Konferans delegeleri ve TİKKO savaşçılarının bölgede dolaştığının ihbarını alan devlet güçleri, bölgeye askeri 

yığınak yaparak, operasyona geçer. Aldıkları ihbarlarla Husun’da ve özellikle de Mercanlar bölgesinde 

operasyonlarını yoğunlaştırırlar. 21 Kasım’da bölge tamamen kuşatılır. Kuşatmayı fark eden delegeler bölgeyi 

terk etme çabasına girerler. 

 
Gece boyunca seyir halindeki birlik, acil ihtiyaçlarının temini için yolları üzerindeki bir eve girerler. Aynı anda 

bölge üzerinde helikopterin dolaşması ve gittikçe yaklaşan düşman birliklerini fark etmeleri üzerine evi terk 

ederler. Belli bir mesafeye çekildikten sonra arazinin kuytuluk bir yerinde mevzilenirler. 

Evi basıp arayan düşman, boşaltılmış olduğunu görünce arama ve operasyonlarını o çevrede sürdürür. 

Askerlerin Partizanları fark etmesiyle çatışma başlar. Tüm güçleriyle operasyona çıkan devlet güçleri, hemen 

çatışma alanında yoğunlaşarak gerilla mevzisini dört bir yandan yoğun bir bomba ve ateş çemberine alır. 

 
Mevzideki gerillaların çemberi yaracak yeterli silah ve cephanesi yoktur. Birçoğunda av kırmaları vardır. 

Güçler bakımından bu dengesizliğe karşın, sabah erkenden başlayan çatışma geniş bir alana yayılarak saatlerce 

sürer. 

 
22 Kasım 1986’da yaşanan bu çatışmada Konferans delegeleri; Hüseyin Tosun, Rıza Sökmen, Zeki Uygun, 

İbrahim Polat, Ünal Küçükbayrak, A. Rıza Boyoğlu, M. Kemal Yılmaz ve savaşçılar Kamile Öztürk ve İsmail 

Doğan şehit düşerler. 



 

 
 

 

Zeki Uygun 
 

 

Sivas-Hafik Kervansaray doğumlu olan Zeki Uygun (Hoca) 1980 öncesi mücadeleye katıldı. 3. Konferans 

Yurtdışı Delegesi olarak Dersim’de şehit düştü. İdeolojik anlayış birliği içinde olduğu yakın çalışma 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde değil, diğer devrimci gruplarla ve halkla ilişkilerinde ölçülü ve saygılı olmasını 

bilirdi. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 70’li yıllarda Çorum iline bağlı bir köyde ilkokul öğretmenliği 

yapmaktadır. Bu köyde kaldığı zaman zarfında küçük büyük demeden yoksul köy halkıyla bütünleşen Zeki 

Uygun, artık onların doğal bir parçası haline gelmiştir. 



 

 
 

 

Ünal Küçükbayrak 
 

 

1954 yılında Urfa Viranşehir’de doğan Ünal Küçükbayrak (Kürt parti isimli), çocukluk ve gençlik yıllarını 

devletin ulusal zulmü altında geçirdi. Daha çocuk yaşlarda feodal despotluğa ve faşist devlete karşı derin bir kin 

duyuyordu. ‘70’lerin sonlarında İstanbul’a gelmiş, TKP-ML çevresi ile tanışmıştı. ‘80 başlarında tutsak düşen 

Ünal Küçükbayrak, işkencehanelerde komünist direnme ruhunu daima canlı tutmuştur. Tutuklu bulunduğu 

süre içinde sırasıyla Selimiye, Davutpaşa, Sultanahmet, Sağmalcılar ve Metris zindanlarında kaldı. Gittiği 

her hapishanede direnme ruhunun körükleyicisi olan Ünal Küçükbayrak, hapishanelerde direnişin üzerinde 

şekilleneceği platformun oluşmasında belirleyici rol oynadı. 1986 yazında tahliye olan Ünal Küçükbayrak, 

Partimizle hemen ilişkiye geçerek geceli gündüzlü yoğun bir çabanın içine girmişti. 

 
TKP-ML’nin yeniden toparlanabilmesi için yönetici düzeyde görev alan Ünal Küçükbayrak, çok zorlu 

koşullarda bir dizi görevi layıkıyla yerine getirdi. En son 3. Konferans Hapishane Delegesi olarak delege ve 

savaşçı yoldaşlarıyla birlikte 22 Kasım 1986’da ölümsüzleşti. 



 

 
 

 

Hüseyin Tosun 
 

 

1956 Dersim-Pertek Pilvenk köyü Kevilkan mezrasında doğan Hüseyin Tosun’un parti isimleri Yılmaz ve 

Kato’dur. 6 yıllık gerilla yaşamı olan Hüseyin Tosun düşmana karşı şiddet kullanırken son derece amansız 

bir Yılmaz, bir ölüm haberi veya bir vedalaşma anı geldiyse hemen gözyaşı dökebilen apayrı bir Yılmaz’dı. 

1978’de tanıştı TKP-ML’nin düşünceleriyle. Dersim’e çıkarılan ilk gerilla birliğinin üyesiydi. Partinin 

kendisine verdiği her görevi layıkıyla yerine getirdi. Cunta koşullarında yılgınlık yerine kararlılığı, kavgada 

ısrarı seçti. 22 Kasım 1986’da 3. Konferans Doğu Anadolu Bölgesi Delegesi ve TİKKO Genel Komutanı 

olarak 8 yoldaşıyla birlikte şehit düştü. 



 

 
 
 

M. Kemal Yılmaz 
 

 

Zonguldak Karabüklü olan M. Kemal Yılmaz, 1980 sürecinde Metris zindanında Parti Aday Üyesi olarak 

sorumlu komitede yer aldı. Zindandan çıktıktan sonra 1986’da BABK yönetiminde bulunuyordu. 22 Kasım’da 

diğer delege yoldaşlarıyla birlikte TKP-ML Üyesi ve Batı Anadolu Bölgesi Delegesi olarak Dersim’de şehit 

düştü. 



 

 
 

Ali Rıza Boyoğlu 
 

 

1956 yılında Erzincan Refahiye Odunlu köyünde dünyaya gelen Ali Rıza Boyoğlu’nun çocukluğu köyünde 

geçmiştir. Daha sonra ekonomik nedenlerden dolayı İstanbul’a göç ederek Tuzla’ya yerleşirler. 1980 öncesinde 

mücadeleye başlayan Ali Rıza Boyoğlu (İşçi parti isimli) Tuzla’da bir taraftan okula giderken diğer taraftan 

da okul harçlığını çıkarabilmek için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlar. Ekonomik zorluklar okuluna daha 

fazla devam etmesini engeller. Aile bütçesine katkıda bulunabilmek amacıyla Tuzla Presiz fabrikasına işçi 

olarak girer. Kısa sürede işçiler arasında çok sevilen biri haline gelir, işçi temsilcisi seçilir. Bu sürede fabrika, 

sınıf bilinçli işçilerin kalesi durumuna gelir. Zamanla yalnızca çalıştığı fabrikanın değil, yaşadığı bölgenin de 

doğal önderi haline gelmiştir. Bu durum sivil faşistlerin, sosyal faşist sendikaların örgütlü işçi mücadelesine 

saldırılarının yoğunlaşmasını da beraberinde getirir. Bölgedeki etkisini kırabilmek amacıyla devlet onu 

engellemekte bulur çareyi ve Boyoğlu asılsız iddialarla gözaltına alınır. Günlerce süren işkencelerden sonra 

tutuklanarak hapishaneye konulur. Gerek işkencede gerekse hapishane koşullarında hep direnişi büyüten Ali 

Rıza Boyoğlu, 7 yıllık hapishane yaşamından sonra kavganın ortasına atılmada bir an bile tereddüt etmez. 

Partinin önünde duran konferans örgütleme görevi için Batı Anadolu Delegesi olarak gittiği Dersim’de 22 

Kasım 1986’da ölümsüzleşir. 



 

 
 

 

Rıza Sökmen 
 

 

1955 yılında Elazığ’da doğan Rıza Sökmen’in parti ismi Rüstem’dir. 1980 öncesi mücadeleye katılmıştır. Rıza 

Sökmen, 3. Konferans Doğu Anadolu Delegesi ve TİKKO Komutanı olarak şehit düştü. 



 

 
 

İbrahim Polat 
 

 

1950 yılında Malatya Kürecik’in Çevirme köyünde doğdu. Özellikle 68 kuşağının devrimci hareketinde ciddi 

olarak etkilenerek Şafak gazetesi etrafında örgütlendi. Kısa zamanda aktif mücadeleye başlayan İbrahim Polat, 

1970-71-72 yıllarında Çevirme köyünde bir duvar gazetesi hazırlayarak kitlelerin sorunlarını anlatıyor ve bu 

gazeteye Kış Baba adıyla yazılar yazıyordu. 

 
Bu süreçte İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarıyla tanışan İbrahim Polat, onun düşüncelerinden etkilendi ve 

Şafak Revizyonizmi’ne karşı mücadele etti. TKP-ML TİKKO’nun kuruluşuyla birlikte Parti saflarında aktif 

mücadeleye başlayarak İbrahim Kaypakkaya ile birlikte Sinan Cemgil’i ihbar eden Mustafa Mordeniz’in 

cezalandırılmasında görev aldı. Bu eylemin ardından aranır duruma düştü. 

 
İbrahim Polat, bu dönemde daha aktif olarak mücadeleye sarılır. 1974’te ise illegal yollardan Almanya’ya 

gider. Burada kısa sürede yeniden Partiyle ilişki kurar. Bu süreçten sonra Avrupa’da mücadele yürütür. Partinin 

içine girmiş olduğu Konferans sürecine Yurtdışı delegesi olarak katılmak için gittiği Dersim’de 8 yoldaşıyla 

birlikte şehit düşer. Şehit düştüğünde TKP-ML üyesidir. 



 

 
 
 

Kamile Öztürk 
 

 

28 Şubat 1956’da Çorum Alaca-Eskiyapar köyünde dünyaya gelen Kamile Öztürk (Nuray), Proletarya Partisiyle 

1980 yılında Ankara’da ilişkiye geçti. 1982 yazında faaliyet için Çukurova bölgesine işçi faaliyeti yürütmesi 

için gönderildi. Bir ay gibi kısa bir süre sonra Mersin’de Siteler semtinde bir taraftara bırakılan iki valizi almaya 

gittiğinde polisin önceden kurduğu pusu sonucu esir düştü. Düşman sıradan birinin ele geçirilmediğini organ 

raporlarından biliyordu. Bu yüzden de tüm işkence yöntemlerini uygulayarak yükleniyordu. Ağır işkencelerle 

yetinmeyen işkencecilerinden Mustafa ... adlı bir halk düşmanı tarafından tecavüze uğradı. 

 
İşkencelerden daha da kinlenerek büyük bir moralle başı dik çıktı siyasi şubeden. Ve direnişini mahkeme 

salonlarına taşıyarak sorgu sırasında yaşananları bütün çıplaklığıyla aktararak yargılanan değil, yargılayan 

oldu. Tahliyesinden bir süre sonra gerillaya katılmıştı. Konferans hazırlığından dolayı Kamile Öztürk, delege 

yoldaşlarının yanına gitti. Yedi delege ile birlikte TKP-ML’nin ileri militanı Kamile Öztürk ve İsmail Doğan 

da ölümsüzlüğe uğurlandı. 



 

 
 

İsmail Doğan 
 

 

Dersimli olan İsmail Doğan, TKP-ML ileri militanı TİKKO savaşçısıydı. 8 yoldaşıyla birlikte Dersim’de şehit 

düştü. 



MAZGİRT ŞEHİTLERİ 

1 Aralık 1986 
 

 

1986 Aralık ayının 1’inde düşman güçleri ile TKP-ML TİKKO gerillaları arasında Mazgirt-Geçitveren 

köyünde çıkan çatışmada Timur Demir, Suna Yıldırım, Besime Doğan şehit düştü. 

 

 
 

 

Besime Doğan 
 

 

1965 Dersim Hozat Pakire Köy Galyan (Dalören) mezrasında doğan Dilan parti isimli Besime Doğan, 

1985’te gerillaya katıldı. Okuma yazmayı gerillada öğrendi. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO 

savaşçısıydı. 
 



 

 
 

Suna Yıldırım 
 

 

Hozat Karabakır (Bargını) köyünde 1967 yılında doğan Meral parti isimli Suna Yıldırım ise 1986’da gerillaya 

katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Timur Demir 
 

 

1966 Dersim Hozat Tavuklar köyü doğumlu olan Timur Demir, 1985 yılında gerillaya katılmıştır. Şehit 

düştüğünde TKP-ML militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



GIZORİ ŞEHİTLERİ 

21 Nisan 1987 
 

 

Dersim Hozat Gızori köyünde TKP-ML TİKKO gerillalarıyla T.C. güçleri arasında çıkan çatışmada 21 Nisan 

1987 tarihinde Parti üyesi Ali Mete, ileri militanı Fecire Yıldırım ve milis Müslüm Yıldırım şehit düştü. 

 

 
 
 

Ali Mete 
 

 

1957 yılında Erzincan Tercan Kürt Kaçağı köyünde dünyaya geldi. Toplumsal muhalefetin giderek yükseldiği 

1975 yılında TKP-ML’nin düşüncelerine sempati duydu. Mütevazi özellikleriyle çevresinde dikkat çekiyordu. 

Kars, Erzincan alt bölgesinde askeri sorumluydu. Faaliyet yürüttüğü bir dönemde gözaltına alınıp tutuklandı. 

İşkencehanelerde ser verip sır vermeme ilkesini uygulayarak başı dik çıktı. Hapishaneden çıktıktan sonra 

hiç tereddüt etmeden gerillaya katıldı. Düşmanla girilen bir çatışmada 21 Nisan 1987’de şehit düştü. Şehit 

düştüğünde TKP-ML Üyesi, 3. Konferans Yedek delegesi, TİKKO Bölge Komutanı idi. 



 

 

 
Fecire Yıldırım 

 

 

Dersim Hozat Zankirek (Karaçavuş) köyünde 1962 yılında dünyaya geldi. Eylem parti isimli Fecire Yıldırım, 

1985 yılında gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 

 
Müslüm Yıldırım 

 

 

1964 yılında Gızori köyünde dünyaya gelen Müslüm Yıldırım milislik görevini sürdürüyordu.  Yaralı 

partizanların infaz edilmesine karşı çıktığı için orada bulunan yüzbaşı tarafından kurşuna dizilerek katledildi. 



PALU ŞEHİTLERİ 

20 Mayıs 1987 
 

 

Elazığ Palu kırsalında faaliyet sürdüren bir TİKKO gerilla birliği 20 Mayıs 1987 tarihinde bir ihbar sonucunda 

devlet güçleri tarafından kuşatılır. Uzun süren çatışmaların ardından TKP-ML Genel Sekreteri Kazım Çelik ve 

Parti üyeleri Hıdır Aykır, Müslüm Emre, Cihan Taş ve Ali Kayadoğan şehit düşer. 

 

 
 

Hıdır Aykır 
 

 

Hasan-Pala-Memo parti adlı Hıdır Aykır, 1953 yılında Tunceli Ovacık Kozluca köyünde dünyaya geldi. 

İstanbul, Dersim, Bingöl, Sivas illerinde faaliyet yürüttü. O süreçte bir dizi askeri eylemde yer aldı. 1978 

yılında Ali Yılmaz, İsmail Hanoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri İstanbul Türk Ticaret Bankası kamulaştırma 

eylemi sonrasında uzaklaşırken şans eseri Bülent Ecevit’in konuşma yaptığı alana giren Hıdır Aykır, burada 

kendisini fark eden polislerle çatışmaya girer. Kurşunu bittikten sonra yaralı olarak Ali Yılmaz ile birlikte 

tutsak düşer. Tutuklanarak Sağmalcılar Hapishanesi’ne konulur. Uğur Gür’e yönelik cezalandırma eyleminde 

yaralı olarak tutsak düşen Arif Alıç ile birlikte çöp arabasına binerek firar ederler. Selahattin Doğan’a bağlı 

askeri komitede görev yaparken, Aralık 1979’da kırsal alanda görevlendirilir. Gerilla olduğu dönemlerde 

Hıdır ve yoldaşlarının düşman güçleriyle girdikleri bir çatışmanın sonucunda gerillaları teslim alamayacağını 

anlayan düşman komutanı “Hıdır ne sen beni gördün ne de ben seni gördüm. Herkes kendi yoluna” diyerek 

çekilmek zorunda kalmıştır. 

 
Hıdır Aykır, 20 Mayıs 1987’de Elazığ Palu’da Kazım Çelik, Müslüm Emre, Ali Kayadoğan ve Cihan Taş ile 

birlikte çatışmada şehit düşer. Şehit düştüğünde Parti Üyesi ve TİKKO komutanlarındandır. 



 

 
 

 

Müslüm Emre 
 

 

Dersim Merkez’e bağlı Venk köyünde 1952 yılında doğdu. 1980 öncesi TKP-ML saflarında mücadeleye 

katılan Müslüm Emre (Volkan), şehit düştüğünde Parti Üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Cihan Taş 
 

 

İsmail, Veli, Yalçın, Arafat parti adlarını kullanan Cihan Taş, 1959’da Hozat’a bağlı Xosan (Uzundal) köyünde 

doğmuştur. İstanbul, Dersim, Bingöl, Sivas illerinde faaliyet yürüten Cihan Taş, İstanbul’da Komiser Ali 

Günaydın’ın ölümle cezalandırılması eyleminde de aktif bir şekilde görev aldı. Mazgirt Nazımiye Alt Gerilla 

Bölgesi’nde görev alan Cihan Taş, şehit düştüğünde TKP-ML Üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Ali Kayadoğan 
 

 

Kolo-Vedat parti adlı Ali Kayadoğan 1962 yılında Mazgirt’in İlan (Balkan) köyünde doğdu. 1977 yılında 

TKP-ML saflarında mücadeleye katıldı. Şehit düştüğünde Parti Üyesi ve TİKKO’nun komutanlarındandı. 



 

 

 
Mehmet Kalkan 

Şehit düştüğü tarih: 14 Haziran 1987 
 

 

1952 Diyarbakır-Dicle Bozova köyü doğumlu olan Mehmet Kalkan (Metin), ekonomik nedenlerden dolayı 1978 yılında 

İstanbul’a göç eder. İstanbul’da Cevizli Tekel Yedek Parça Fabrikası'nda işçi olarak çalışır. TKP-ML militanı olan Mehmet 

Kalkan, çalıştığı fabrikada örgütlenme çalışmaları yapar. 14 Haziran 1987 yılında Diyarbakır’da işkencede ser verip sır 

vermeme geleneğinin sürdürücüsü olarak ölümsüzleşir.  



 

 
 

 

Mustafa Tekin 

Şehit düştüğü tarih: 6 Ekim 1987 
 

 

Parti ismi Özkan, S. Bertal olan Mustafa Tekin, Dersim’in Nazımiye ilçesine bağlı Pane (Bostanlı) köyünde 

dünyaya geldi. TKP-ML Üyesi olan Mustafa Tekin 6 Ekim 1987 tarihinde Edirne’de Meriç nehrini geçerken 

boğularak yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Mustafa Yahşi 

Şehit düştüğü tarih: 1987 
 

 

1956 Kars, Susuz doğumlu olan Mustafa Yahşi, Susuz Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Öğretmenliğin 

yanısıra bağlama çalıyor; bağlamasını, öğretmenliğini Parti yararına kullanarak, Partiyi halkla tanıştırmanın 

bir aracı haline getiriyordu. 

 
Partinin 1974’teki ilk ilişkilerinden olan Mustafa Yahşi, son derece girişken, yaratıcı ve halkla diyaloğu çok 

iyi olan bir eylemciydi. II. Konferans’tan önce gençlik faaliyetinde Susuz ilçesi ve çevre köylerine sorumlu 

olarak atanmıştı. 1980 Nisan operasyonunda gözaltına alındı. Çözülmenin yoğun yaşandığı bu gözaltı 

sürecinde; o, hücrede sürekli türkü ve marşlarla arkadaşlarını motive etmeye, ayakta tutmaya çalışmıştır. 

Tahliyesinin ardından yine o çok sevdiği öğretmenlik mesleğine dönmüştür. Sonraki süreçte 3-4 defa böbrek 

nakli yapılmasına rağmen sağlığına kavuşamaz. Mütevazi, ağırbaşlı, cesur bir nefer olan Mustafa Yahşi, 1987 

yılında hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirir. 



 

 
 

 

Niyazi Sezgin 

Şehit düştüğü tarih: 24 Şubat 1988 
 

 

Dersim Mazgirt İbimahmut köyünde dünyaya gelen Niyazi Sezgin, Dersim Babaocağı köyü Tülük mezrasında 

24 Şubat 1988’de çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit düştüğünde Parti Aday Üyesiydi. 



 

 
 

 

Zühre Dersim 

Şehit düştüğü tarih: 14 Eylül 1988 
 

 

“İyi ki dünyanın güzelliklerine düşman, düzenbazlıkları görüyoruz. İyi ki hayatımıza mal olacak kadar 

zulümleri biliyoruz. Bundan değil mi af dilemiyor ve affetmiyoruz” diyen, yüreği kavganın tam ortasında 

memleket sevgisiyle yanıp tutuşan TKP-ML taraftarı Zühre Dersim, 14 Eylül 1988 yılında İsveç’te yakalandığı 

kanserden dolayı hayatını kaybetti. 



TUZLA ŞEHİTLERİ 

7 Ekim 1988 
 

 

Tarihe Tuzla katliamı olarak geçen 4 TKP-ML militanının katledilmesi olayı faşist T.C.’nin ajan faaliyetinin 

bir sonucudur. Gebze’den İstanbul’a giden İsmail Hakkı Adalı, Kemal Soğukpınar, Reha Şen ve Fevzi Yalçın; 

hakim sınıfların bir piyonu olarak TKP-ML sempatizan çevresine sızmış olan Engin Kaya adlı ajanın verdiği 

bilgiler doğrultusunda 7 Ekim 1988 günü Tuzla Köprüsü’nde pusuya düşürülerek katledildiler. Operasyonun 

hazırlıklarını iki gün öncesinden yapan İstanbul polisi, içinde 4 faaliyetçinin bulunduğu arabayı durdurdu. 

Daha sonra arabadan inen yoldaşlarımızı kurşun yağmuruna tuttu. Katliamda Adalı’nın vücuduna 15, Yalçın’a 

7, Soğukpınar’a 32, Şen’e 30 kurşun isabet etti. Herhangi bir çatışma yaşanmamasına rağmen polis, olayı 

bir çatışma gibi gösterip; arabaya kendi koyduğu silahlarla, katliamı meşrulaştırmaya çalıştı. Katliamı 

gerçekleştiren dönemin Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, katliamı savunarak “Vur emrini ben verdim”, “Dört 

dörtlük bir operasyon” şeklinde demeçler veriyordu. 

 
Bu katliam, faşist diktatörlüğün bir ajan faaliyeti olmasının yanısıra 12 Eylül’ün karanlık günlerinden sonra 

gerçekleştirdiği ilk sokak infazı olma özelliğini de taşıyordu. 



 

 
 

 

İsmail Hakkı Adalı 
 

 

İsmail Hakkı Adalı; 21 Nisan 1965 tarihinde Dersim'in Ovacık ilçesinde doğdu. Babası polis olan Adalı, 

ilkokulu Urfa-Viranşehir'de okudu. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Ümraniye'de sürdürdü. Mücadeleyle lise 

yıllarında tanıştı. Liseyi bitirdikten sonra tutuklanarak 7-8 ay gibi bir süre Bayrampaşa Hapishanesi’nde kaldı. 

Hapishaneden çıktıktan sonra kaldığı yerden mücadelesine devam etti. İşçi olarak çalıştığı konfeksiyonun 

sahibinin onu çok sevdiği ve güvendiği için devrettiği konfeksiyonu işleten İsmail Hakkı Adalı, şehit 

düştüğünde TKP-ML Aday Üyesiydi. 



 

 
 

 

Reha Şen 
 

 

Uşak doğumlu olan Reha Şen, 15 yıldır Almanya’da işçi olarak çalışıyordu. Burada demokratik kurumlar 

içinde devrimci çalışmalarını yürüttü. Katledildiğinde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 

Fevzi Yalçın 
 

 

1960 yılında Elazığ’da doğdu. Öğrenimine yerleştikleri İstanbul’da, Güngören İzzet Ünver Lisesi’nde devam 

ederken, ekonomik nedenlerden dolayı okulunu bırakmak zorunda kaldı. Mücadeleyle lise yıllarında tanıştı. 

Sonraki yıllarda Şişecam Fabrikası’nda çalışan Fevzi Yalçın, örgütlü mücadele içerisinde birçok greve katıldı, 

örgütlenmesinde görev aldı. 

 
‘80 darbesinden sonra aranır duruma düşen Fevzi Yalçın, inançlı ve kararlı bir şekilde kavgasını sürdürdü. 

Bu süreçte bir ihbar sonucu evi basan polisler onu gözaltına alarak, işkencelerden geçirdiler. Fakat o, önderi 

Kaypakkaya’dan devraldığı direniş bayrağını daha yükseklere taşıdı. 4 yıllık tutsaklık sürecinden sonra da 

mücadelesine ara vermeden, yılgınlığa kapılmadan devam etti. Bir taraftan mücadelesini sürdürürken diğer 

taraftan yarıda bıraktığı okulunu bitirmiş, elektronik mühendisi olmuştu. 

 
Tahliye olduktan sonra 1,5 yıl dışarıda kalan Fevzi Yalçın, faşizmin cellatları tarafından katledildiğinde TKP-

ML ileri militanıydı. 



 

 
 

Kemal Soğukpınar 
 

 

Aslen Sivas Zaralı olan Kemal Soğukpınar, 15 Ekim 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk 

yılları Zeytinburnu’nda geçti. Daha sonra Okmeydanı Örnektepe’de yaptıkları gecekonduya taşındılar. 1978- 

82 yılları arasında babasının ocaklardan kömür taşımak için kullandığı kamyonda, ardından da Şişli-Sarıyer 

hattındaki minibüste muavin olarak çalıştı. 1983 yılında babasının şoförlük yaptığı Belediye-İş sendikasında 

şoför olarak işe başladı. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 

Ahmet Şahin 

Şehit düştüğü tarih: 8 Eylül 1989 
 

 

1965 yılında Elbistan’da doğan Ahmet Şahin, 8 Eylül 1989’da şehit düştüğünde TMLGB’nin ilk şehidi olarak 

tarihteki yerini aldı. 

 
Ankara’da Tıp öğrenimi gördüğü dönemde TKP-ML’nin düşünceleri ile tanıştı. Genç yaşına rağmen kendisine 

güveni ve atılganlığı ile ön plana çıkarak Ankara’da TMLGB’nin inşa görevini üstlenmişti. TMLGB’nin ilk 

tohumlarının atıldığı o günlerde Ankara’da ilk il komitesi kurulmuş, bu komitede Ahmet Şahin de görev 

almıştı. Alçakgönüllülüğü, sevecen, ileriyi görebilen, eleştirmekten ve eleştirilmekten korkmayan yapısıyla, 

gençliğin önderlerinden biri olmuştu. Daha sonra Parti tarafından Amed’de görevlendirildi. Bölgede çeşitli 

askeri eylemlere imzasını attı. Osmaniye’deki polis karakolu baskını esnasında yaralı olarak tutsak düşen 

Ahmet Şahin, 8 Eylül 1989’da işkencede katledildi. 



 

 

 
Mehmet Ali Elalmış 

Şehit düştüğü tarih: Mayıs 1990 
 

 

Mardin’in Merkez köyünde dünyaya gelen M. Ali Elalmış, 70’li yılların sonlarında TKP-ML’ye sempati 

duymaya başladı. Diyarbakır bölgesinde faaliyet yürüttü. 78 yılında tutsak düşen M. Ali Elalmış partisi, düşmana 

en ufak bir bilgi vermedi. 12 Eylül koşullarında Diyarbakır zindanında ağır işkencelere maruz kaldı. İki yıllık 

hapishane yaşamından sonra tahliye edildi. 12 Eylül koşullarında alandaki faaliyetin de aksamasından kaynaklı 

partiyle bağı koptu. Ancak 1988-89 dönemlerinde tekrar bağ kurabildi. Partiye silah sağlama konusunda özel 

olarak görevlendirildi. 1990 Mayıs’ında makineli tüfek ve roketin de içinde bulunduğu bir kısım silah aldıktan 

sonra bir miktar daha almak için görevlendirildi. Ancak maddi olanaksızlıklar ve silahların yanına bırakıldığı 

kişinin (M. Kemal Taymaz) sorumsuz, duyarsız davranışları nedeniyle M. Kemal Elalmış silahları kamuflajsız 

almak zorunda kaldı. Ve düşman tarafından katledildi. 

 
En kötü koşullarda dahi partinin kendisine verdiği bir görevi yerine getirerek partinin yükünü omuzladı ve 

örnek bir komünist olarak ölümsüzleşti. M. Kemal Taymaz adlı dolandırıcı yaptıklarından dolayı TKP-ML 

tarafından 1991’de ölümle cezalandırıldı. 



PÜLÜMÜR ŞEHİTLERİ 

 

 
 
 
 

 
 
 

Medet Hoşafçı-Yılmaz Talayhan-Halil Erciyas-Ayhan Altunbaş 

3 Ekim 1990 
 

 

1990 yılının sonlarına doğru Ortadoğu’da savaş rüzgarlarının esmesi sonucu T.C., Irak sınırına yığınak yapmış, 

Adana’daki İncirlik üssünden kalkan uçaklar Irak’ı bombalamışlardı. Bu gelişmeler üzerine TKP-ML, olası 

bir T.C.-Irak savaşında “haksız savaşı haklı iç savaşa çevirme” ilkesi doğrultusunda güçlerini daha yoğun 

olarak gerillada toplamaya başladı. TMLGB’de örgütlü olan Medet Hoşafçı, Yılmaz Talayhan, Halil Erciyas 

ve Ayhan Altunbaş da gerillaya katılım çağrısına ilk yanıt verenlerdendi. 

 
Diğer birliklerle buluşmak üzere Dersim Pülümür ilçesi kırsalında bulunan Partizanlar, konakladıkları çevrede 

bir hain tarafından ihbar edildiler. Bulundukları birlikte yeterli silah olmaması nedeniyle silahsız olan gerillalar, 

çatışmaya giremeden 3 Ekim 1990’da katledildiler. İhbarcı daha sonra TKP-ML tarafından ölümle 

cezalandırıldı. 



Perihan Çolak-Hasan Altıntaş-Fazlı Kaya-Süleyman Kor 

Şehit düştükleri tarih: 19 Kasım 1990 
 

 

19 Kasım 1990 tarihinde Dersim’de T.C. güçleriyle TİKKO gerillaları arasında çıkan çatışmada Hasan 

Altıntaş, Perihan Çolak, Fazlı Kaya ve Süleyman Kor şehit düştü. 
 
 
 

 
 
 

Perihan Çolak 
 

 

T. Kürdistanı dağlarının Berivan’ı Perihan Çolak, 1960 Sivas Zara doğumludur. Ailesinin İstanbul’a yerleşmesi 

ile birlikte devrimcilerle tanıştı ve henüz lise yıllarındayken eylemlere katılmaya başladı. Örgütlü mücadele 

içinde olduğu dönemlerde İstanbul’da Gülsuyu Esenkent’te yoksul emekçiler içinde faaliyet yürüttü. 12 Eylül 

AFC, Onu birçokları gibi yılgınlığa değil mücadele ateşini daha da büyütmeye itti. “Sen kadınsın karışma bu 

işlere” vb. gibi feodal değer yargılarına karşı da sürekli mücadele verdi. Elbette ki onun bu ısrarlı çalışmaları 

faşizmi rahatsız etmekte gecikmedi. Bir gece yarısı polis tarafından evinden alınarak işkenceli sorgulardan 

geçirildi. Ve tutuklanarak Metris Zindanı’na atıldı. Hapishanede de aynı kararlı ve coşkulu tavrını sürdürdü. 

Zindandan çıktıktan sonra da aynı tereddütsüz duruşu sergilemeye devam etti. Hemen TKP-ML ile ilişkiye 

geçti. Tekrar işçiler içinde aktif çalışmaya başladı. 1988 ortalarında gerilla mücadelesinin içinde yer aldı. 

Büyük bir coşkuyla başladığı gerilla yaşamında kısa süre içinde Dersim köylülerinin Kürt kızı Berivan’ı oldu. 

Özellikle köylü kadınlara kurtuluşun yolunu gösteren ve birçok kadının örgütlenmesinde rol oynayan Perihan 

Çolak, 19 Kasım 1990’da düşmanla girilen çatışmada şehit düştü. 



 

 
 

 

Hasan Altıntaş 
 

 

TKP-ML Üyesi olan Onur parti isimli Hasan Altıntaş, Bingöl doğumluydu. Yurtdışında işçi olarak çalışırken 

Partinin faaliyetlerine aktif olarak katıldı. TKP-ML III. Konferans’ından sonra Türkiye’ye gelerek Adana, 

Antalya bölgelerinde bir süre görev yaptı. Bu süreçte Parti Üyeliği için yaptığı başvurusu kabul edilerek 

TMLGB üst organında görevlendirildi. Hasan Altıntaş, burada bir yılı aşkın çalıştıktan sonra askeri birim içinde 

yer aldı. İstanbul’da girdiği bir çatışmada yaralandı. Bir görev için gittiği İzmir’de şüphe üzerine gözaltına 

alındı ancak polis, 15 gün işkence yaptıktan sonra kendisinden hiçbir şey öğrenememenin sıkıntısıyla onu 

serbest bırakmak zorunda kaldı. İstanbul’da da çeşitli askeri eylemler sonucunda aranır duruma düşünce Parti 

kararıyla 1990 baharı sonunda T. Kürdistanı’na gönderildi. 



 

 
 

 

Fazlı Kaya 
 

 

1967’de Gümüşhane’de dünyaya gelen Muharrem-Tempo parti isimlerini kullanan Fazlı Kaya, henüz genç 

yaşlardayken gittiği İsviçre’de işçi olarak çalıştı. Burada devrimci düşüncelere sempati duymaya başladı. TKP-

ML’nin İsviçre’deki tüm faaliyetleri içerisinde aktif görev aldı. Kısa sürede kendini geliştirerek mücadeleyi 

Türkiye’de sürdürmeye karar verdi. Bu isteği 1989 yılında gerçekleşti ve Fazlı Kaya 1989 yazında Türkiye’ye 

gelerek gerillaya katıldı. Uzun yıllar yurtdışında kalmasına rağmen kısa sürede gerilla yaşamına uyum sağladı. 

Fazlı Kaya şehit düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. 



 

 
 

 

Süleyman Kor 
 

 

Trabzon doğumlu olan ve Haydar parti isimli Süleyman Kor, şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı ve 

TİKKO’nun da savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Haydar Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 10 Ocak 1991 
 

 

1958 Mazgirt doğumlu olan Haydar Doğan (Nedim), TKP-ML’nin düşünceleri ile küçük yaşta tanışmıştır. 

Ancak çalışmak için gittiği İstanbul’da MLSPB saflarında örgütlenir. Bu sıralarda yapılan bir operasyonda 

gözaltına alınır ve tutuklanır. Hapishanede kaldığı yedi yıl boyunca elindeki araştırma ve inceleme fırsatını iyi 

değerlendirir. Hapishaneden çıktığında dışarıda 12 Eylül AFC’sinin etkilerini görür. Bu dönemlerde TKP-

ML’nin pratiğinden etkilenerek tekrar TKP-ML saflarına döner. Birçok askeri eylemde görev alan Haydar 

Doğan’ın önemli eylemlerinden birisi de birçok devrimcinin katili olan Muhsin Bodur’un cezalandırılmasıdır. 

 
Haydar Doğan, Ulaş Bardakçı’nın katili Habip Gür’ün cezalandırılması sırasında 10 Ocak 1991 tarihinde 

İstanbul’da çıkan çatışmada şehit düşer. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıdır. 



HASANPAŞA KATLİAMI 

19 Mayıs 1991 
 

 

1980 sonrasında Tuzla katliamıyla başlayan yargısız infazlar dizininde önemli bir halkaydı Hasanpaşa 

katliamı. 19 Mayıs 1991’de Kadıköy Hasanpaşa’da gece 23:00 sıralarında TKP-ML üyesi İsmail Oral, TKP-

ML militanı Hatice Dilek ile birlikte Hatice Dilek’in oğlu Özgür Cihan’ın tanıklığında katledildiler. 

 
Kamuoyunda “Anti Terör Yasası” olarak lanse edilen, özünde ise devlet terörünün yasallaşması demek olan 

faşizm yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte işkenceci cellatlar kanlı planlarını uygulamaya koydular. 

 
Burjuva basın, katliamdan sonra manşetten verdiği haberlerde “ölüm timi ele geçirildi”, “çatıştı öldü”, “teslim 

ol çağrısına ateşle karşılık verdi” vb. yalanlarıyla burada da katliam ortaklığı görevini layıkıyla yerine getirdi. 



 

 
 

İsmail Oral 
 

 

1961 İzmit doğumlu olan İsmail Oral, lise son sınıftayken TKP-ML’ye sempati duymaya başladı. TKP-ML’nin 

bir taraftarı, bir militanı olarak tüm çabasını harcadı. Ancak 12 Eylül geldiğinde belli bir süre durakladı ve geri 

çekildi. Bu süreçte yakalanıp 5 yıl İstanbul’un çeşitli hapishanelerinde kaldı. 1986 yılında tahliye olduğunda 

zindanların kendisi için tam bir devrim okulu olduğunu ifade eden İsmail Oral, devrime olan inancını yenilediği 

gibi kendini daha da geliştirmişti. 

 
1986’da Sağmalcılar Zindanı’ndan çıkar çıkmaz hemen mücadeleye atıldı. TKP-ML’nin aktif bir militanı olarak 

kendine verilen her göreve dört elle sarıldı. Marmara Üniversitesi’ne girdi. Burada kısa sürede gençliğin önderi 

oldu. Gençlik içindeki militan önderliği ve örgütleyiciliği ile TMLGB’yi kısa sürede geliştirip güçlendirenler 

arasındaydı. 

 
TKP-ML III. Konferansı, İsmail Oral’ın bu çalışmalarını dikkate alarak onu Parti Üyeliğine getirdi. Partinin 

bir kadrosu olarak yaratıcılığı, kararlılığı ve örgütleyiciliğiyle birçok eyleme de imzasını attı. 

 
Polis İsmail Oral’ın peşini bırakmıyordu artık. Tuzla katliamında başrolü oynayan Engin Kaya ajanının 

araştırma ve soruşturmasını yaparken 1989 Şubat ayında İstanbul Kadıköy’de gözaltına alındı. On beş gün 

işkenceli sorgulardan geçirilen İsmail Oral hiçbir sır vermeyerek tutsak düştü. 7 aylık hapishane yaşamının 

ardından kendini daha da geliştirerek dışarı çıktı. Hapishaneden çıkar çıkmaz yarım kalan işlerini hızla 

tamamladı. Yoldaşlarıyla birlikte bu sıkı ve disiplinli çalışmalar sonucunda TKP-ML, 1990-1991 1 Mayıs’ına 

damgasını vurmuştu. Parti Batıda sadece İstanbul örgütlenmesiyle sınırlı kalmadı. Karadeniz’den Akdeniz’e 

kadar örgütlenmesini geliştirdi. İsmail Oral’ın önderliğinde yeni örgütlenme alanlarına açıldı. 

 
En büyük korkusu düşmanın onu silahsız yakalamasıydı. Korktuğu oldu ve İsmail Oral, Hasanpaşa’da Hatice 

Dilek’in evinde silahsız yakalandı ve 19 Mayıs 1991 akşamı Hatice Dilek ile birlikte katledildi. 



 

 
 

 

Hatice Dilek 
 

 

1958 Elazığ Beraj köyü doğumlu olan Hatice Dilek’in çocukluğu İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde geçti. 

İlkokulu burada bitirdi. Ekonomik zorluklar nedeniyle hem okuyor hem de Fenerbahçe’de ev işlerine 

gidiyordu. Devrimci düşüncelerle lisede tanıştı. Şehit düşmeden kısa bir süre önce bir klinikte laborant olarak 

çalışıyordu. 

 
TKP-ML militanı olan Hatice Dilek, oğlu Özgür Cihan ve İsmail Oral ile birlikte kaldıkları evde katledildi. 

Her ikisinin cenazesi de aileleri tarafından alınarak, İsmail Oral İzmit’e götürülürken Hatice Dilek, Gülsuyu 

Mezarlığı’nda toprağa verildi. İsmail Oral ve Hatice Dilek’in aileleri katliamdan 2 gün sonra yaptıkları basın 

açıklamasıyla olayın gerçek boyutlarını gözler önüne serdiler. Olayın en yakın tanığı ise Hatice’nin oğlu Özgür 

Cihan’dı. Polisin iddia ettiği ve basının büyük iştahla yazdığı gibi annesi çatışmada öldürülmemişti, hatta 

Özgür daha evden çıkarılmadan önce polisler onu zaten yakalamıştı ve annesi Özgür’e babasını araması için 

para bile vermişti. Annesinin elinde silah yoktu. 

 
Üzerinde kan izleri de yoktu. Evin camları sağlamdı, bir tek kurşun izine bile rastlanmamıştı. Yani Hatice 

Dilek ve İsmail Oral yargısız infaz edilmişti. 



“GÜCÜNÜZ YETİYORSA SİZ TESLİM ALIN” 

28 Mayıs 1991 
 

 

28 Mayıs 1991’de Elazığ Palu’da faşist T.C. güçleri ile çıkan çatışmada Refik Yaşar (Komiser Memo), 

Yusuf Ekinci (Doktor Kenan), Yaşar Sağdıç (Adem), Kumriye Cihan (Dilan) isimli gerillalar şehit düştüler. 

Şehit düşen militanların da içinde bulunduğu gerilla birliği günler süren yürüyüşün ardından Palu kalesinin 

karşısında bir derenin içinde konaklamak zorunda kalırlar. Bu sırada bir köylü, gerillaları farketmiş onlara 

doğru yaklaşmaktadır. Köylü ile bir müddet konuştuktan sonra verilen yanlış kararın ardından gerilla komutanı 

köylünün gitmesine izin verir (Komutan bu çatışmada devlete teslim olarak hainleşen Bozo’dur.)  Verilen bu 

yanlış karardan sonra yerlerini değiştirmeye karar verirler. Ancak arazinin oldukça kötü olmasından kaynaklı 

fazla ilerleyemeyen gerilla birliği burada düşmanın pususu ile karşılaşır. Bu duruma hiç şaşırmayan ve “savaş 

hata kabul etmez” sözünü az önce köylüyü serbest bırakmakta yaptıkları hatadan daha da iyi anlayan gerillalar 

çetin bir çarpışmaya girişirler... İlk olarak Doktor Kenan (Yusuf Ekinci) şehit düşer. Ardından Komiser Memo 

(Refik Yaşar), Adem (Yaşar Sağdıç), Dilan (Kumriye Cihan) ölümsüzleşir. 

 

 
 
 

Yusuf Ekinci 
 

 

Dersim Ovacık Zarik (Yeşil Yazı) köyü doğumlu, yoksul bir ailenin çocuğu olan Yusuf Ekinci (Doktor Kenan) 

küçük yaşta ailesi ile birlikte Bursa’ya yerleşir. Öğrenimini değişik yerlerde yapar. Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakütesi’nde öğrenciyken kısa sürede TMLGB’nin aktif bir militanı olur. Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam 

ederken TKP-ML’nin çağrısıyla gerilla savaşına katılır. 



 

 
 
 

Refik Yaşar 
 

 

Ankara’da üniversite öğrencisiyken TMLGB saflarında faaliyet yürüten Refik Yaşar, Elazığ Maden doğumluydu. 

Kişisel çıkar ve kapristen uzak, olgun, hoşgörülü, yaratıcı, azimli, coşkulu yapısıyla kısa zamanda Ankara 

halkının yüreğine taht kurmuştur. Devrimci faaliyetlerinden dolayı Ankara’da iki kez gözaltına alınmış, her 

ikisinde de boyun eğen işkenceciler olmuştur. Partiye maddi olanak sağlamak için inşaatlarda çalışıp, piyango 

bileti satardı. Ankara’dan Yılmaz Talayhan’la birlikte TMLGB’de faaliyet yürütürken gerillaya katılır. 

Gerillaya katıldığı ilk günlerde kendisinin de bulunduğu gerilla birliği bir ihbar sonucu çembere alınmış, dört 

gerilla şehit düşmüş (Ayhan Altunbaş, Medet Hoşafçı, Yılmaz Talayhan, Halil Erciyas) Refik Yaşar (Memo) 

eğitimsiz ve tecrübesiz olmasına rağmen ilk vurulan yoldaşının silahını alarak gerilla birliğinin kuşatmayı 

yarmasında önemli bir rol oynamıştır. Şehit düştüğünde Parti Aday Üyesiydi. 



 

 
 

 

Yaşar Sağdıç 

Şehit düştükleri tarih: 28 Mayıs 1991 
 

 

12 Aralık 1971’de Erzincan Çayırlı-Yeşilbük köyünde doğan Yaşar Sağdıç’ın yaşamı yoksulluk içinde 

geçmiştir. Maddi olanaksızlıklardan dolayı ancak lise ikinci sınıfa kadar okula gider. Okul dışında çalışıp 

ailesine katkı sunan Yaşar Sağdıç’ı tanıyanlar ondan bahsederken Tokat Bağderesi şehitlerinden Münire 

Sağdıç gibi olgunluğuna vurgu yaparlar.   TMLGB’de örgütlüyken TİKKO’ya katılarak henüz 22 yaşında 

ölümsüzleşen Yaşar Sağdıç (Adem) konuşmanın değil pratiğin esas olması gereken olduğunu savunmuş ve 

çalışkanlığı ile öne çıkmıştır. 



 

 
 

 

Kumriye Cihan 

Şehit düştükleri tarih: 28 Mayıs 1991 
 

 

1974 Dersim Hozat (Bargini) doğumlu olan Kumriye Cihan (Dilan), halkın önce öğrencisi sonra öğretmeni 

olma bilinciyle hareket ediyor ve bu doğrultuda kitlelerle kopmaz bağlar kurmuştur. 29 Mart 1991’de katıldığı 

gerilla faaliyetinde özellikle köylerdeki kadınlarla rahat diyalog kurarak onlara kadının devrimdeki rolünü, 

Proletarya Partisi’nin amaçlarını anlatarak, onları etrafında toplamıştır. 

 
Şehit düştükten sonra ailesi tarafından Palu’dan alınarak kendi köyünde toprağa verilir. 



 

 
 

Naki Göksu 

Şehit düştüğü tarih: 8 Haziran 1991 
 

 

Malatya doğumlu olan Naki Göksu (Ünal), TKP-ML ile 88-89 yıllarında üniversitedeyken tanışır. Okulda 

gençlik faaliyetine aktif bir TMLGB militanı olarak katılır. Cesur, gözüpek oluşu yanısıra askeri yönüyle de 

öne çıkar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde son sınıfta mezuniyet tezini hazırlarken gerillaya katılmaya karar 

verir. TMLGB’nin açtığı “Komünist Gençlik gerilla cephesine” kampanyasına ilk yanıt verenlerdendir. O 

dönem TKP-ML KBK (Kürdistan Bölge Komitesi) yeteneklerinden ötürü Naki’yi kısa dönem şehir askeri 

çalışmalarında görevlendirir. Bu 1-2 ay sürecinde kamulaştırma ve cezalandırma türünden eylemlerde 

başarıyla, atılganlığıyla ve gözüpekliğiyle yer alır ve yoldaşlarının sevgi ve güvenini de kazanır. 

 
Gerillalığı üstüste çatışmalarla başlar. Haziran 91’de TKP-ML’ye bağlı gerilla birliği düşmanın pususuna 

düşer. Çıkan çatışma on saat sürer. Naki yaralanır ve birlikten ayrı düşer. Bir gün sonra yaralı olarak bir köye 

gider ve orada tekrar pusuya düşer. Yaralı halde son mermisine kadar savaşır. Ve sağ olarak düşmana tutsak 

düşer. Naki Göksu’yu yaralı haliyle Mazgirt’e bağlı Ataçınar köyüne getiren düşman, köylülerin önünde 

yoldaşlarının yerini söylemesi ve pişmanlık getirmesi amacıyla işkence yapar. Değil sır vermek, en ufak 

bir tereddüt göstermeyen Naki, düşmanı acze düşürür. Zavallı duruma düşen binbaşı orada köylülerin gözü 

önünde Naki Göksu’yu kurşuna dizer. Tarih 8 Haziran 1991’dir. 



 

 

 
Kemal Yıldırım 

Şehit düştüğü tarih: 5 Ekim 1991 
 

 

10 Nisan 1931 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde dünyaya gelen Kemal Yıldırım çevresinde Osman Dayı 

olarak bilinirdi. İşçiliğe Zonguldak madenlerinde başladı. Birçok alanda çalıştıktan sonra 1967 yılında 

Almanya’ya gitti. Herkesin zengin olma hayalleriyle gittiği Almanya’da o, tersine, özel mülkiyet hırsını bir 

kenara iterek, devrimci saflarda aktif mücadele içerisine girdi. 

 
Kendisini sınıfsal bilinçle işleyerek örgütlülüğün gereği doğrultusunda en ön saflarda örgütlenmeye yöneldi. 

Yurtdışı mücadele zemini üzerinde yükselen geniş örgütlülüğün bir sonucu olarak 1976 yılında ATİF kurucuları 

arasında yer aldı. Örnek ve sade yaşamıyla kitlelerin içinde sevilen ve saygı duyulan bir devrimciydi. 5 Ekim 

1991’de yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğinde Parti Aday Üyesiydi. Şehit düştükten sonra onur 

üyeliğiyle taçlandırıldı. 



 

 
 
 

Huriye Çıtak 

Şehit düştüğü tarih: 28 Ekim 1991 
 

 

1968’de Çorum Alaca’ya bağlı Keşlik köyünde dünyaya gelen Huriye Çıtak, maddi sıkıntılardan dolayı ilk 

ve orta öğrenimini yatılı okulda yapmıştır. Devrimci mücadele ile ilk tanışması İbrahim Kaypakkaya’nın 

mücadelesine duyduğu sempati sonucunda olur. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü kazanır. 

Örgütlülüğe gençlik faaliyeti içinde başlar. Samsun’da okurken öğrencilere de matematik dersi verir. Stajyer 

öğretmen olarak çalışmasını sürdürdüğü dönem kendi öğrencileriyle kısa sürede sıcak ilişki kurarak onları 

faşizme karşı devrimci mücadelenin gerekliliği noktasında eğitir. 1989 yılında kavuştuğu Dersim dağlarında 

bir savaşçı olarak halkla bağlarını kısa sürede geliştirir. 

 
Gerilladayken parti ismi Özlem’dir. Özlem’in de içinde olduğu bir gerilla birliği 28 Ekim 1991’de Hozat’ın 

Kurukaymak (Koçeri) köyüne iner. Öncü grup, köyü gözetlemek için önden gider. Diğer gerillalar köye yakın 

bulunan bir tepede mevzilenir. Havanın yağmurlu ve puslu olması gerilla birliğinin hareket alanını biraz 

güçleştirmiştir. Öncü grup köyü gözetlerken köyde asker olduğunu fark edip, gerilla birliğini işaretle haberdar 

eder. Gerilla birliği mevzilendikleri yerden gruplar halinde hareket etmeye başlar. Öncü grubun ıslık sesini 

yanlış anlayan Özlem’in olduğu grup köye iner. Evin yakınına geldiklerinde gerilla grubunu fark eden askerin 

açtığı ateş sonucu Özlem dizinden yaralanır. 

 
O, hala köyde yoldaşlarının olduğunu düşündüğü için “durun ateş etmeyin, biziz” derken bu kez alnından aldığı 

kurşunla şehit düşer. 

 
TMLGB Üyesi TİKKO savaşçısı olan Huriye Çıtak, şehit düştüğünde düşman bir kuyu kazıp gömmek 

istemişse de köylüler buna karşı koyup onu kendi elleriyle gömerler. 



SEKERMAN ŞEHİTLERİ 

12 Mayıs 1992 
 

 

Dersim’in Mazgirt ilçesinde 12 Eylül 1980 AFC döneminden 12 Mayıs 1992 yılına dek düşmanla bağlantısını 

kesmeyen işbirlikçi Muhtar Kemal, TİKKO birliğinin almış olduğu karar doğrultusunda cezalandırılır. 

Başarıyla tamamlanan bu eylem sonrasında gerilla birliğinin birkaç gün sonra operasyonda olan düşman 

güçlerince yerleri tespit edilir ve roket ve bomba saldırısı düzenlenir. Bu saldırı sonucu TİKKO gerillalarından 

Gürsel Çelebi (Erdal) yaralı ele geçirilerek işkencede katledilirken, Gülseren Ağgül çatışmada şehit düşer. Bu 

çatışmada bir gerilla da yaralı olarak tutsak düşer. 

 

 

 
Gürsel Çelebi 

 

 

Dersim’in Mazgirt ilçesinin Yukarı Oyumca köyünde 1972 yılında emekçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 

Babasının Meteoroloji Müdürlüğü yaptığı Mazgirt ilçesinde ilk-orta-lise eğitimini tamamlayarak üniversitede 

okumak için Tokat’a gitti. Taraftarı olduğu TKP-ML’ye olan ilgisi öğrencilik dönemlerinde daha da artmış, 

TMLGB ile bağlantı kurmuştu. Karadeniz’de halk savaşı meşalesini tutuşturan yüreklerle buluşmanın sevincini 

yaşarken, oğlunun gerilla savaşına katılacağını duyan babası Gürsel’i oradan uzaklaştırarak Dersim’e götürmek 

ister. Gürsel Çelebi Dersim’e babasıyla birlikte gelir. Birlikte okuduğu arkadaşlarının da mücadelede olduğunu 

öğrenince sevinci iki kat artar. Karadeniz’de gerçekleştiremediği arzusunu Dersim dağlarında gerçekleştirir ve 

gerillaya katılır. Gürsel Çelebi, Gülseren Ağgül ile birlikte şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 

Gülseren Ağgül 
 

 

1972 Dersim Ovacık Karataş köyü doğumlu olan Gülseren Ağgül (Kamile), Eylül 1990 yılında başladığı 

mücadelesini 12 Mayıs 1992’de yoldaşlarına devrederek TKP-ML militanı olarak ölümsüzleşti. 



 

 
 
 

Mehmet Yaşar 

Şehit düştüğü tarih: 14 Mayıs 1992 
 

 

1968 yılında Diyarbakır Dicle’de doğan Mehmet Yaşar’ın parti ismi Selo idi. 1989 yılında gerillaya katılan 

Mehmet Yaşar TKP-ML militanı ve TİKKO komutanı idi. Dersim Nazımiye’de Çakaran Deresi’nde çıkan 

çatışmada 14 Mayıs 1992’de şehit düştü. 



 

 
 
 

Hasan Tanrıverdi 

Şehit düştüğü tarih: 17 Mayıs 1992 
 

 

İşçi bir ailenin çocuğu olan Hasan Tanrıverdi 10 Ocak 1964’te Muş-Varto’da dünyaya geldi. Ekonomik 

koşullardan kaynaklı ailesi Almanya’ya işçi olarak gitti. TKP-ML’nin düşünceleriyle Berlin’de tanıştı. 

Geçirdiği ani beyin kanaması sonucu 17 Mayıs 1992’de ölümsüzleşti. 



 

 

 
Ali Ekber Atmaca 

Şehit düştüğü tarih: 23 Mayıs 1992 
 

 

Ali Ekber Atmaca, 1963 Sivas Kangal doğumludur. Kürt milliyetine mensup bir işçi ailesinin çocuğu olan 

Ali Ekber Atmaca’nın bütün yaşamı İstanbul’da geçmiştir. Henüz 14 yaşında iken TKP-ML ile ilişkiye geçen 

ve kısa zamanda aktif mücadeleye başlayan Ali Ekber Atmaca giderek militanlaşan yapısı ile bir TKP-ML 

savaşçısı olmuştur. Faaliyet yürüttüğü bölgede gençlik önderi misyonunu üstlenir. 12 Eylül öncesi ve sonrası 

TİKKO’nun yaptığı çeşitli eylemlerde yerini alır. Bundan dolayı çevresinde “Eşkiya” diye tanınır artık. 

12 Eylül AFC’si döneminde bir süre aranır duruma düşer ve TKP-ML ile ilişkileri kısa süreliğine kopar. 

O bu sürecinde sürekli bağlantıyı tekrar kurmaya ve kendini geliştirmeye çalışır. Kendisiyle tekrar ilişki 

kurulduğunda örgütsüz kaldığı yılların etkisini üzerinde taşırken bir yandan da ilişki sağlamanın coşkusuyla 

bu zaaflarına vurmaya başlar. Artık parti ismi Eşkiya ve Kerem’dir ve yoldaşlarının arasındadır. 

 
Kerem, 1992 yılında bir görev için gittiği Şavşat’ta yakalanır. Artvin Alay Komutanlığı’nda görev yapan 

kontrgerilla şefi faşist Mehmet Sezbillabban tarafından 23 Mayıs’ta işkencede katledilir. Şehit düştüğünde 

TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 
 

Yıldız Çiçek 

Şehit düştüğü tarih: 1 Haziran 1992 
 

 

1968 Dersim Merkez’e bağlı Gevrek köyünde dünyaya gelen Yıldız Çiçek (Kinem), 1989 yılında TKP-ML 

saflarında gerillaya katıldı. 1991’de Parti Üyesi olan Kinem, 1992 baharında Artvin’e atanan gerilla birliğinin 

komutanlarındandı. 

 
Artvin, Şavşat’ta 1 Haziran 1992’de bir ihbarcının verdiği bilgiler üzerine düşman, içlerinde Yıldız Çiçek’in 

de bulunduğu bir gerilla birliğini kuşatır. Sayıca ve silah bakımından oldukça cılız olan gerilla gücüne karşılık 

yüzlerle ifade edilen düşmana karşı verilen kahramanca direniş saatler boyu sürer. Çatışmada Kinem şehit 

düşer ama yoldaşları çatışmayı sürdürerek çemberi yarmayı başarırlar. 

 
Bu çatışmada sevinci kursağında kalan ve umduğunu bulamayan kontrgerilla şefi Mehmet Sezbillabban 

tepkisini askerlerine “beni Şavşat halkına rezil ettiniz” diyerek gösterir ve bu hırsla Yıldız Çiçek’in cansız 

bedenini kendi askerlerine ve Şavşat halkına teşhir etmeye çalışır. 



 

 
 
 

Hıdır Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 6 Haziran 1992 
 

 

Dersim Hozat Alancık köyü doğumlu olan Hıdır Doğan küçük yaşlarda İstanbul’daki abisinin yanına yerleşti. 

Devrimci düşüncelerle, bulundukları köyde öğretmen olan abisinin etkisiyle tanıştı. O dönemlerde sık sık 

gözaltına alınıp işkenceli sorgulardan geçirilen abisinin intikamını almaya yemin etti. İstanbul’da TKP-ML 

ile ilişkiye geçen Hıdır Doğan verilen her görevi layıkıyla yerine getirdi. İstanbul’da şehir askeri alanında görev 

yaparken partisinin çağrısını hiç tereddütsüz kabul ederek 1991 yılında özlemini duyduğu memleketinin 

dağlarının kartalı oldu. Askerlik çağrısı geldiğinde “Dersim’in dağları dururken asker ocaklarına gidecek 

değilim” sözlerini sarf etti. 

 
6 Haziran 1992’de Dersim Limek’te 2000 kişiye yakın T.C. askeriyle 40 kişilik TKP-ML TİKKO gerillalarının 

iki gün süren çatışması sonucunda şehit düştü. TKP-ML’nin ileri militanı ve TİKKO savaşçısı olan Hıdır 

Doğan (Tekin, Cengiz) yoldaşlarının ve Hozat halkının hazırlamış olduğu görkemli cenaze töreniyle güneşe 

uğurlandı. 



 

 
 

Ahmet Kargın 

Şehit düştüğü tarih: Haziran 1992 
 

 

1963 Dersim-Ovacık Tetuşağı köyü doğumlu olan ve Mehmet Zeki parti isimli Ahmet Kargın TKP-ML’ye 

sempati duyarak Halk Ordusu TİKKO’ya katılmıştır. Mehmet Zeki parti ismini alan Ahmet Kargın Erzincan 

Ergani yöresinde para almaya gittikleri bir yerden dönerken konakladıkları sırada Erdal Aslan adlı bir hain 

tarafından Haziran 1992’de öldürülür. Ahmet Kargın şehit düştüğünde TKP-ML militanı, TİKKO mıntıka 

komutanlarındandı. 



 

 
 

 

Veli Hanoğlu 

Şehit düştüğü tarih:1992 
 

 

1955 Dersim doğumlu olan Veli Hanoğlu, 1971 yılında öğrenci olarak Almanya’ya gider. Bir taraftan madende 

çalışırken diğer yandan bulunduğu alanda faaliyet yürüten TKP-ML taraftarlarıyla tanışır. Kısa zamanda 

gelişerek o dönemde yurtdışına hakim olan PDA’ya karşı aktif mücadele yürüten yoldaşlarıyla birlikte hareket 

eder. Diğer taraftan 1973 yılında kurulan Duisburg Türkiyeli İşçiler Derneği’nin kurulmasında aktif rol oynar. 

 
1976 yılında İngiltere’de sosyal faşistlerle yaşanan bir kavgadan dolayı illegal duruma düşer. 1977 yılında daha 

aktif faaliyete katılmak üzere Türkiye’ye döner. 1980 yıllarının başına kadar faaliyet yürütür ve daha sonra 

tutsak düşer. 1986 yılına kadar Elazığ ve Malatya Hapishanelerinde kaldıktan sonra tahliye olur. Tahliye 

olduktan sonra Dersim’de dışarıdan üniversiteyi bitirir ve Dersim Belediyesi’nde çalışmaya başlar. Dersim 

belediyesinde çalışırken 1992 yılında geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirir. 



 

 
 

İsmail Bulut 

Şehit düştükleri tarih: 21 Haziran 1992 
 

 

1963 yılında Dersim’in Hozat ilçesi Zenkire köyünde doğan İsmail Bulut, mücadele hayatı boyunca Şahin, 

Qero isimlerini kullandı. Dersimli olmasından kaynaklı çocukluk yıllarından beri gerillayı tanıyor ve 

seviyordu. Henüz ortaokul yıllarında çeşitli öğrenci eylemlerine katılmaya başlamıştı. 1983 yılına kadar 

milislik görevini yerine getirmiş, gösterdiği hızlı gelişme gözönüne alınarak 1984’te TKP-ML Üyeliğine 

seçilmiştir. 1986 yılında sürdürülen konferans çalışmaları sırasında 7 delegenin şehit düşmesinin ardından 

İsmail Bulut da asil delegeliğe seçilmiştir. III. Konferans döneminde Partiden ayrılan DABK saflarında 

yer aldı. Burada MK sekreter yardımcılığına getirildi. 1992 yılında yaşanan birlikten sonra MK üyeliği ve 

Askeri Komisyon sekreterliğine getirildi. Gerilla savaşındaki ustalığı ile sadece Dersim değil; Sivas’ta da 

halkın sevgilisi, düşmanın ise korkulu rüyası olmuştu. O ayrıca parti içi sorunlara olan duyarlılığı ile de 

öne çıkıyordu. Karadeniz’de yaşanan hareketlilik sonrası devlet güçlerinin bölgeye yönelik operasyonları 

artıyordu. Karadeniz dağlarında adım adım çatışmalar devam ederken TİKKO gerillaları Kaçkar dağlarını 

aşıyorlardı. Tarihler 21 Haziran 1992’yi gösterdiğinde bir haber daha dalga dalga duyuluyordu. Eksilen 

cephanelerini tamamlamak için bomba imal eden gerillalardan Doğan Karadağ, elindeki bombanın patlaması 

sonucu şehit düşerken yanında bulunan İsmail Bulut ise yaralanmıştı. Aynı gün yaralı olarak ele geçirilen 

İsmail Bulut, yapılan işkence sonucu katledildi. 



 

 
 

 

Doğan Karadağ 

Şehit düştükleri tarih: 21 Haziran 1992 
 

 

1962 yılında Dersim Hozat, Tagar (Ormanyolu) köyünde doğdu.  Çocukluğundan itibaren devrimcileri tanıyan 

Doğan Karadağ, ilkin Dev-Yol taraftarıydı. 12 Eylül AFC’sinin ardından TİKKO’ya katılarak halkın sevgisini 

kısa zamanda kazandı. Artık Dersim halkının Alişar’ıydı o. Mücadeleye ilk katıldığında okuma- yazma 

bilmeyen Doğan Karadağ, sınıf mücadelesi içinde büyük küçük demeden tüm eksikliklerini giderme azmi ile 

kısa zamanda okumayı da öğrendi. Mütevazi ve alçakgönüllü kişiliği ile sevilen Doğan Karadağ, 21 

Haziran’da Artvin Şavşat’ta bomba yaparken bombanın elinde patlaması sonucu TKP-ML Üyesi, Karadeniz 

Alt Bölge Komutanıyken şehit düştü. 



MALTEPE KATLİAMI 

19 Temmuz 1992 
 

 

Hasanpaşa’da katledilen yoldaşlarının henüz daha kanı kurumadan bir yıl sonra bu kez devletin yargısız infaz 

timleri; 19 Temmuz 1992 tarihinde Kartal Maltepe’de Hasan Demir, Nurgüzel Yaşar ve Ramazan Ceviz’i 

katlettiler. 

 
Üzerinden 30 adet kurşun yarası çıkan Ramazan Ceviz’in ayak topuğunda kurşun yarası olması, boyun ve 

kolunun kırık olması onların nasıl vahşice katledildiğinin kanıtıydı. İstanbul’un yedi tepesi, Kürdistan’ın 

dağları, Çukurova’nın Deniz’i denilen Ramazan Ceviz’in cenazesi Adana’da, Hasan Demir’in cenazesi 

Bursa’da, Nurgüzel Yaşar İstanbul’da toprağa verildi. Bu yargısız infazlar TMLGB güçleri tarafından 

İstanbul’da yapılan molotoflu saldırılarla protesto edildi. 

 

 
 

 

Hasan Demir 
 

 

Bursa Yenişehir doğumlu olan Hasan Demir (Ünal), ilk olarak TMLGB’de örgütlendi. Şehit düştüğünde TKP-

ML Üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Nurgüzel Yaşar 
 

 

1969 Kars’ın Selim kazasının Baykara köyünde doğan ve anne tarafından Çerkez olan Nurgüzel Yaşar, 

yaşamını İstanbul Gültepe’de geçirir. Küçüklüğünden beri devrimcilerle içiçe olan Nurgüzel, Gülkad’da halk 

oyunları dersi verdiği süreçte örgütlü mücadeleye katılır. 1991 yılında profesyonel yaşama atılır. Bütün yaşamı 

boyunca insanlarla iletişim kurmakta hiç sıkıntı yaşamayan Nurgüzel, yoldaşlarının arasında da bu özelliğiyle 

dikkat çekiyordu. 19 Temmuz 1992’de Hasan Demir ve Ramazan Ceviz ile birlikte Maltepe’de katledildiğinde 

TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Ramazan Ceviz 

Şehit düştüğü tarih: 19 Temmuz 1992 
 

 

19 Temmuz’da şehit düşen Deniz parti isimli Ramazan Ceviz 1977’de TİKB örgütüne sempati duyarak 

devrimci düşüncelerle tanıştı. Devrimci oldu. 1978’de TİKB içinde profesyonel devrimciliğe başladı. 1979’da 

da bir karakol baskınında yaralı olarak yakalandı. Yaklaşık olarak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 1980’de 

hapishaneden firar etti. Ardından yaptığı araştırmalar sonucunda bu örgütten ayrılır. Kısa bir dönem sonra 1982, 

1983’lerde TİKKO içerisinde mücadele etmeye başlar. 1984’ün Şubat’ında bir kamulaştırma eyleminde sonra, 

tekrar tutsak düşer. Ramazan Ceviz şehit düştüğünde TKP-ML Üyesi ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Hasan Gülünay 

Gözaltına alındığı tarih: 20 Temmuz 1992 
 

 

1965 yılında Erzincan Kemah’ta dünyaya gelen Hasan Gülünay (Fuat), henüz 9 yaşındayken yaşamını 

sürdürebilmek  için  İstanbul’daki  yakınlarının  yanına  gelir.  Camcı  çırağı  olarak  çalışmaya  başlar.  1978 

yılında TKP-ML ile tanışır ve onun bir militanı olarak bildiri dağıtma, afiş asma vb. faaliyetlerinde bulunur. 

1980 AFC’siyle birlikte Partiyle bağı kopar. Tüm gayretiyle Partiyle bağ kurma çabasına girer. Ancak 1983 

yılında ilişki kurabilir. 1987 yılında Halk Ordusu TİKKO’nun şehir gerillası faaliyeti için ilk adımı atmıştır. 

Hasan Gülünay, bir yandan TKP-ML’nin örgütlü bir militanı olarak şehir askeri faaliyetinde yer alırken diğer 

taraftan da ailesinin geçimini sağlamaya çalışır. 20 Temmuz 1992 tarihinde Tarabya’daki evinden Sirkeci’ye 

giderken gözaltına alınır. Gözaltında olduğuna dair aynı dönemde gözaltında olan Erol Çam adlı şahsın Hasan 

Gülünay’ı Gayrettepe’de gördüğüne dair açıklamalar yapmasına rağmen gözaltında olduğu kabul edilmez ve 

“Gözaltında Kayıp”ların ilklerinden biri olarak ölümsüzleşir. 



 

 
 

Emre Bilgin 

Şehit düştüğü tarih: 20 Temmuz 1992 
 

 

Korkaklığın, yılgınlığın, ihanetin kol gezdiği hapishanelerin en hareketli dönemlerinde, o devrimci olmayı, 

komünist olmayı yaşamının özüne oturtmuş, hapishaneyi kendisi için bir okula dönüştürmüş, okumuş, 

araştırmış ve kendini esas olarak burada geliştirmiştir. Bencilliği, ikiyüzlülüğü, dönekliği burada tanımış, buna 

karşı sürekli olarak, devrimci değerleri yaşamı haline getirmiş, örnek davranışlarıyla çevresinde bir sevgi 

yumağı oluşturmuştur. Siyasal ve ideolojik olarak kendini geliştirmesinden sonra ise onun için çok büyük değer 

taşıyan Parti üyeliğine aday olmuştur. Adaylık öncesi, eksik ve zaaflarını yoldaşlarıyla da tartışma önüne 

koymuş, bu yönde ciddi bir çaba sarf ederek, hapishaneden çıkmadan kendini oldukça geliştirmiştir. Onun 

dışarıya çıkma özleminde kendine özel bir yaşam kurma düşleri yoktur. Yaşamın güçlükleriyle boğuşan 

yoldaşlarının yanındadır düşleri. 

 
Çeşitli örgütsel görevlerden sonra, yerinde duramayan yüreğiyle ısrarla askeri alanda görev almak istemiş ve 

1992 başlarında Askeri Komisyon’da yer almıştır. Partiye sahip çıkmanın onu sürekli geliştirip güçlendirmekten 

geçeceğinin bilincinde olan Emre Bilgin, siyasal olarak da yazıp çizmenin önemini kavramış, kafasına takılan 

her konuda notlar almış, yazmış, eleştirmiştir. 

 
20 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da Emre Bilgin’in de içinde bulunduğu araba durdurulur. Emre Bilgin 

ellerinde bulunan tek silah olan bir tabancayla ateş ederek arabadan dışarı çıkar ve uygun bir yere siper alır. 

Arabada kalan yoldaşı fırsatını bulunca arabadan inip uzaklaşır. Emre Bilgin, Esenyalı Mahallesi, Vatan 

Caddesi, Dere Sokak, 18 No’lu evin önünde faşist kolluk güçleriyle çatışmaya devam eder. Üstündeki parayı 

ve kimliğini yakar. Yaralanır ve yarasından akan kanla duvara umudun adını yazar. Bulunduğu yere girmeye 

çalışan bir polisi öldürerek silahına el koyar ve çatışmaya devam eder. “Gülümsememi yok etmek için suratımı 

parçalamanız gerekir” diyerek “sizden aldığım silahla sizinle savaşıyorum” diye düşmanla alay eder. Yarası 

ağır olduğu için hareketsiz hale gelince düşman, Emre Bilgin’i kurşunlayarak katlederler. 1962 İstanbul 

doğumlu olan Emre Bilgin şehit düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. 



KEPİR ŞEHİTLERİ 

23 Ağustos 1992 
 

 

23 Ağustos 1992 günü on kişilik bir TİKKO birliği, Ovacık’ın Kepir Yaylası Mevkinde bir ihbar sonucu 

pusuya düşürülür. Çatışma 12 saat sürer. TİKKO üyeleri Yıldız Ayrıç, İmam Cem İşitmez, Akın Uzun ve 

TKP-ML üyesi, Komutan Dursun Erkul ilk çatışma sırasında şehit düşer. Gazel Meral ise yaralı ele geçirilerek 

işkencede katledilir. 

 

 
 

 

Dursun Erkul 
 

 

Dursun Erkul, gerillanın Cemil’iydi. TKP-ML Üyesi, birliğin komutanı, Bölge Komutanlığı üyesiydi. 

Tecrübeli ve militandı. Artvin Şavşat halkının gönlüne taht kurdu. İlk gençlik yıllarında Keçiören Kuşcağız 

Mahallesi’nde yoksul gecekondulu Ankaralılar kadar sevdi onu Karadeniz. 1962 Dersim Hozat doğumlu olan 

Dursun Erkul, 1980 öncesi mücadeleye, 1990’da da gerillaya katıldı. 



 

 
 
 

Yıldız Ayrıç 
 

 

1968 Dersim Merkez Çerme köyünde doğan Yıldız Ayrıç (Eylem), şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, 

TİKKO savaşçısıydı. Cenazesi Dersim’in Birma köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninin olduğu gün 

Dersim, Mazgirt, Hozat ve köylerinde bir günlük kepenk ve kontak kapatma eylemleri gerçekleştirildi. 



 

 
 

 

Akın Uzun 
 

 

1965 Rize doğumlu olan ve Ünal parti isimli Akın Uzun, Halk Ordusuna gençlik örgütü TMLGB üyesiyken 

katıldı. Emekçi bir ailenin çocuğu olan Akın Uzun, T.C.’nin ordusunda kısa bir süre kaldıktan sonra firar 

etmiştir. Ve artık ayağında yoksul halkımıza zulmedenlerin postalı değil gerillanın mekabı vardı. Akın Uzun, 

23 Ağustos 1992’de Kepir çatışmasında şehit düştü. 



 

 
 

 

İmam Cem İşitmez 
 

 

1973 Elazığ doğumlu olan Cem İşitmez (Mete) Dersim Ovacıklı idi. Konfeksiyon işçisiyken 1992’de gerillaya 

katılan Cem İşitmez şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısıydı. Cem İşitmez ve Meral 

Gezer görkemli bir cenaze töreniyle Ovacık halkının coşkulu katılımı eşliğinde toprağa verildi. 



 

 
 

 

Gazel Meral  
 

 

1971 Dersim Ovacık Burnak köyü doğumlu Gazel Meral, şehit düştüğünde TKP-ML militanı, TİKKO 

savaşçısıydı. Gazel Meral bu çatışmada yaralı olarak düşmanın eline geçmiş yapılan işkenceler sonucu 

katledilmiştir. 



 

 
 

 

Tuncay Çarıkçıoğlu 

Şehit düştüğü tarih: 2 Kasım 1992 
 

 

1962’de Kastamonu’da dünyaya gelen Tuncay Çarıkçıoğlu 1982 yılında İstanbul’da Mühendislik Fakültesinde 

okurken TKP-ML’nin faaliyetine aktif olarak katıldı. Gelişmeye açık yönleri ile hızla kendini yenileyerek bir 

TKP-ML savaşçısı oldu. 1985 yılında İstanbul’da düşmanın TKP-ML’ye yönelik bir operasyonunda gözaltına 

alındı. İşkencehanelerde polise kök söktürdü. Mahkemede de aynı tavrını devam ettirdi. İki yıllık tutsaklıktan 

sonra dışarı çıktığında partinin faaliyetlerine gençlik kesiminde devam etti. İsmail Oral’la birlikte TMLGB’yi 

fiilen ilk kuran önderler arasındadır. 1987’de TKP-ML Üyesi oldu. 1989’da gerilla faaliyetine katılmadan önce 

Kayseri, Sivas ve Çukurova’da faaliyet yürüttü. 1990 bahar aylarında KBK üyeliğine atanan dağların Çetin’i 

Tuncay Çarıkçıoğlu, ardından geçici MK üyeliğine getirildi. 1992 yılından sonra BABK sekreteri olarak görev 

yapmaya başladı. GBMK’nın 1. Olağanüstü Toplantısı’nda askeri komisyon üyeliğine getirilmiş ve Karadeniz 

İç Anadolu gerilla faaliyetlerine atanmıştı. Bu görevine henüz yeni başladığı dönemlerde 2-3 Kasım 1992’de 

Tokat’ın Almus ilçesi Arısu köyü Eskici mezrasında saatler süren çatışma sonucunda şehit düştü. 



YEL DAĞI ŞEHİTLERİ 

21 Ocak-10 Şubat 1993 
 

 

1993 yılının ocak ayının sonlarında TİKKO II. Mıntıka Birliği’nin üslenme alanının deşifre olması ve 

düşmanın hava taarruzuna maruz kalmaları üzerine yer değiştirmek zorunda kalan 50 kişilik gerilla birliği 

Yel Dağı’nda bir destan yarattı. Önlerinde iki seçenek vardı: Ya düşmanın üslendiği ovaya inerek imha olmak 

ya da Munzur’u aşmak. Bir çığlık koptu yürekten; 21 Ocak’ta Zeki Peker yürüyemeyeceğini söyleyerek 

“yoldaşlar beni bırakın, benim kavgam buraya kadar, benden yoldaşlara ve kavgamıza selam söyleyin” dedi. 

Ve yürüyüş devam etti. Medetsiz Munzur, Erkan Fener’i aldı bu kez birlikten. Ali Demirdağ yürüyemiyordu 

artık. Ama ses çıkarmamıştı. Yoldaşlarının yürüyüşünü engellemek istemiyordu. Yoldaşları başına toplandı. 

Dr. Hü ayağa kalkmak istedi, başaramadı. Zafer işareti yapabildi ancak... Köyün ışıkları görünmüştü artık. 

Munzur boyun eğmişti Partizanlara... Fakat Barbara Anna Kirstler, Ali Ekber Batasul ve Ali İhsan Yalçın köye 

ulaştıktan sonraki günlerde zatürreden kaynaklı yaşamlarını yitirerek Yel Dağı şehitleri olarak tarihteki onurlu 

yerlerini aldılar. 

 

 
 

 

Zeki Peker 

Şehit düştüğü tarih: 21 Ocak 1993 
 

 

12 Aralık 1972 yılında Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Kozlu (Alınteri) köyünde dünyaya geldi. Yaşadıkları 

ekonomik sıkıntıdan kaynaklı 1976’nın Eylül ayında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmek zorunda kalır. Göç 

ettikten bir yıl sonra devrimcilerin öncülüğünde kurulan 1 Mayıs Mahallesi’ne taşınırlar. 1 Mayıs 

Mahallesindeki gecekondu yıkımı ve devlet terörüyle karşı karşıya kalırlar. Zeki hem okula gider hem de 

ayakkabı boyacılığı yapar. 1988 yılında lise son sınıfta devrimcilerle tanışır. Liseyi bitirip bir şirkette çalışmaya 

başladığında örgütlü ilişkisini daha da kökleştirir. Bundan sonraki yaşamında Partisi, yoldaşları ve uğruna 

mücadele verdiği halkı vardır. 14 Ekim 1992’de Proletarya Partisi’nin IV. Konferans kararları ve yönelimine 

uygun olarak gerilla olmaya karar verir. 21 Ocak 1992 yılında Yel Dağı direniş destanında donarak şehit 

düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 
 

Ali Demirdağ 

Şehit düştüğü tarih: 22 Ocak 1993 
 

 

1966 yılında Dersim’in Merkez Haceri köyünde doğan Ali Demirdağ, daha 5-6 yaşlarındayken ailesiyle birlikte 

İstanbul’a göç etmişti. Ali Demirdağ ve kardeşlerini okutmak için babası pazarda hamallık yapıyordu. Lise 

yıllarında TKP-ML’nin görüşlerine sempati duyan Ali Demirdağ, üniversite yıllarında TMLGB faaliyetlerinin 

aktif militanlarından olmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıfına kadar öğrenim gören Demirdağ, artık 

Dersim dağlarının Doktor Hü’sü olmak üzere TİKKO’ya katılır. Şehit düştüğünde Parti Üyesi ve TİKKO 

savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Erkan Fener 

Şehit düştüğü tarih: 22 Ocak 1993 
 

 

1971 Dersim Dinar köyünde dünyaya gelen Erkan Fener (Ali Ekber), şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri 

militanı ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 
 

Barbara Anna Kirstler 

Şehit düştüğü tarih: 7 Şubat 1993 
 

 

Barbara Anna Kirstler, 1955 yılında İsviçre’nin Zürich kentinde doğdu. Kısa süren okul hayatının ardından 

çalışmaya başladı. 16 yaşından itibaren siyasete ilgi duymaya başladı. Yaşadığı koşullar onu işçi sınıfına, 

ezilenlere yaklaştırdı. Ülkesinin görünen yüzü dışında onun altında yatan gerçekleri de görme çabasına girmiş, 

sisteme karşı çıkmış, düşüncesine uygun örgütlenmelerde yer almış, İsviçre’de yürütülen anti-faşist, anti-

emperyalist mücadelenin ön saflarında yer almıştır. Otonom bir örgütlenme olan Reboolie Bunker’e 

sempati duyuyor, ülkesinde devlet baskısına karşı gizli ve açık kampanya örgütlenmelerine katılıp tepkisini 

gösteriyordu. Dostlarıyla oluşturduğu komüne yönelik saldırı sırasında 17 yaşında 3 haftalık bir tutukluluk 

dönemi yaşadı. Aynı yıllarda Vietkong’u desteklemiş, sol radikal gruplardan tutuklu olanlarla da dayanışma 

içerisine girmiştir. 

 
İsviçreli gruplar içerisinde en önemli ilişkisi KGI (İzolasyona Karşı Komite) ile olan ilişkisidir. KGI’yı var 

olan gruplar içerisinde ML olarak görüyordu. KGI komünist partinin yaratılması mücadelesinde, çekirdek 

olarak ortaya çıkmış, süreç içerisinde istenen yapılanmaya kavuşamamış, kendisini belli akademik sorunlarla 

sınırlandırmıştır. Aynı zamanda Marley Grubu ile de yakın ilişkisi vardır. Buradaki en önemli çalışmaları bu 

hareket içindeki, feminist düşünce ve hareketleri ML düşüncelerle değiştirip dönüştürerek, kadın hareketini 

sınıf temelindeki anlayışıyla yürütmek olur. 

 
1980’li yıllarda Avrupa’da bulunan Türkiyeli devrimcilerle tanışır, Türkiye hapishanelerindeki devrimcilere 

yönelik saldırılara karşı çıkan Tutuklu Dayanışma Komitesinde yer alır. Anti-emperyalist gruplarla dayanışma 

içerisinde faaliyet yürütürken gazeteci olarak Peru’ya gider. Nikaragua’da Sandinistlerin iktidara gelmesi 

üzerine, Avrupa’dan giden gönüllülerin organize işinde görev alır. 1989’da TKP-ML ile örgütsel ilişkiye 

geçer. TKP-ML ile tanıştıktan sonra MLM anlayışa sahip olarak enternasyonalizmin en yüce örneklerinden 

birisini sergiler ve Türkiye devrim mücadelesine doğrudan katılmaya karar verir. Metris firarilerinin sosyalizm 



mücadelesinde pratik olarak yeniden yerlerini alma sürecine aktif olarak katılır. Sonra İstanbul’a yerleşir. 

19 Mayıs 1991’de İsmail Oral’la kaldığı ev basılır. Düşmanın eline geçer. 15 gün süren işkencelerde önder 

yoldaş İbrahim Kaypakkaya’nın “Ser verip sır vermeme” geleneğine uygun davranır. Hapishane sürecinde 

Türk devletiyle İsviçre devletinin işbirliği ve halk düşmanlığı konusundaki sınıf dayanışmasını daha somut 

yaşar. Hapishaneyi devrimin okulu, mahkemeyi devrimin kürsüsü şeklinde kullanmayı başarır. 

 
8 aylık tutsaklıktan sonra Türkiye sınıf mücadelesinin merkezi halkası olan gerilla savaşında yer almak ister. 

Enternasyonal proletaryanın işçi kızı Barbara (Kinem) çeşitli milliyetlerden halkımızın kurtuluş ordusu 

TİKKO içinde yer alır. Böylece enternasyonalizmin en somut ve canlı örneği olur. Kısa sürede yabancısı olduğu 

koşullara alışır. Yoksul ve ezilen Dersim köylüsünün de sevgisini kazanır. 

 
TİKKO’nun 2. Mıntıka Birliği’nin çekildiği Pülümür yakınlarındaki Geçici Kış Kampı düşman tarafından 

açığa çıkartılmış 21 Ocak 1993’te kuşatma altına alınmıştır. Gerilla birlikleri kampın kuşatma altına alındığını 

öğrenince, kamp etrafındaki tüm dağ tepelerine öncü birliklerini yerleştirir. Düşman Erzurum’dan kaldırdığı 3 

bombardıman uçağı, 3 kobra helikopteriyle yoğun bombardımana başlar. Ne var ki düşman, gerilla birliklerine 

yaklaşamadığı gibi, kayıp da verdiremez. Bir taraftan yoğun kış koşulları, bir taraftan da düşman saldırıları 

gerilla birliklerine bölgeyi terk etmeyi dayatır. Gerilla birliklerinin kaldığı bölgedeki bütün köyler askeri işgal 

altında olduğu için birlikler hiçbir köye uğrayamaz. Zorlu kış koşulları altında uzun bir yürüyüş sonrasında 3 

gerilla şehit verilerek belirlenen hedefe varılır. Barbara’nın TKP-ML’ye sempati duymasına neden olan o çok 

beğendiği yoldaşlık ilişkileri gerçek anlamına uygun olarak, bu yürüyüş sırasında fedakarlığın, dayanışmanın, 

dostluğun, en güzel örneklerini yaşamıştır. Hedeflenen köye varılmasından sonra 3 gerilla daha şehit düşmüştür. 

Bu şehitlerden enternasyonal proletaryanın unutulmaz adları arasına katılan Barbara Anna Kirstler düşmana 

değil amansız kış koşullarına yenik düşmüştür. 

 
Enternasyonalizmin en güzel örneğini vererek, parti saflarında mücadele ederken Yel Dağı’nda, parti ve devrim 

şehitleri ayında şehit düşen, enternasyonal proletaryanın örnek savaşçısı Barbara Anna Kirstler’i, TKP-ML, 

Merkez Komite Onur Üyeliği ile taçlandırmış; mücadelesini, partiye yaptığı hizmetleri ölümsüzleştirmiştir. 



 

 

 
Ali Ekber Batasul 

Şehit düştüğü tarih: 4 Şubat 1993 
 

 

Ali Ekber Batasul (Orhan), Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde 1973 yılında dünyaya geldi. 

İlkokulu köyünde okuyan Ali Ekber Batasul maddi olanakları iyi olan bir ailenin çocuğuydu. 

 
Mütevazi bir yaşamı vardı. Köy halkı tarafından çok sevilen Ali Ekber Batasul’un TİKKO saflarına katılmasında 

İstanbul’da TKP-ML’ye yönelik olarak yapılan operasyonda yakalanan ve 96 ölüm oruçlarından sonra tedavisi 

faşist devlet tarafından engellenerek katledilen Polat İyit çok etkili olmuştur. 12 Mayıs 1992 yılında Dersim’in 

Mazgirt ilçesinde cezalandırılan bir işbirlikçinin yüzünden sürdürülen operasyonda 2 militanın (Gürsel Çelebi 

ve Gülseren Ağgül) şehit düşmesiyle Ali Ekber’lerin evi gece yarısı basılır. Evi ve işyerlerini arayan ve bir şey 

elde edemeyen düşman güçleri, Ali Ekber ve abisini gözaltına alır. 

 
Bu olaydan kısa bir süre sonra Ali Ekber Batasul askerlik belgesini alması için köyün karakoluna gençlerle 

birlikte çağrılır. Gidip çağrı pusulasını herkes gibi alır. Fakat “askerlik yapmayacağım” diyerek kağıdı yırtarak 

Halk Ordusu saflarına katılır. 



 

 
 

 

Ali İhsan Yalçın 

Şehit düştüğü tarih: 10 Şubat 1993 
 

 

1967 İzmir-Bergama doğumlu olan Ali İhsan Yalçın (Bahtiyar), orta halli bir ailenin çocuğuydu. 19 Mayıs 

Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde okurken öğrenci gençliğin akademik demokratik mücadelesinde 

aktif olarak yer aldı. Burada öğrenci derneğinin bir süre başkanlığını yaptı. 1990 yazında Halk Ordusu'na 

katılan Ali İhsan Yalçın, aldığı işi sonuna kadar devam ettiren zeki ve yaratıcı bir kişiliğe sahipti. 3 yıllık 

gerilla olan Ali İhsan Yalçın şehit düştüğünde Parti Üyesi ve alt bölge komutanıydı. 



 

 
 

Salih Güneş 

Şehit düştüğü tarih: 1 Şubat 1993 
 

 

Dersim’in Ovacık ilçesinde 1962 yılında bir Kürt ailesinin çocuğu olarak doğdu. 14 yaşına kadar yaşadığı 

Ovacık’ta yoksulluğu ve jandarma dipçiğini birlikte tanıdı. 1976 yılında Tarsus’ta bir fabrikada montajcı olarak 

işe başladı. Devrimci mücadeleye Halkın Kurtuluşu saflarında yer alarak başladı. Siyasi faaliyetlerinden dolayı 

abisiyle birlikte fabrikadaki işinden çıkartıldı. 1978’de TKP-ML saflarına katılarak profesyonel devrimci 

faaliyete başladı. Bu sırada tutsak düştü. 12 Eylül’den sonra işkencehanelerde devrimi ve partiyi savundu. 

Hapishaneden çıktıktan sonra gerilla bölgesinde siyasi faaliyetlerine devam etti. Yeni görev alanı olan 

Çukurova’ya giderken 1 Şubat 1993 günü trafik kazasında ölümsüzleşti.  

Şehit düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. 



 

 
 

 

Zülfü Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 8 Haziran 1993 
 

 

1953, Elazığ Karakoçan’da dünyaya geldi. Bingöl Sanat Enstitüsü’nde öğrenim gördü. Ailesinin içinde 

bulunduğu ekonomik nedenlerden dolayı İstanbul’a göç etti. Devrimci düşüncelerle İstanbul’da Otomarsan 

Fabrikası’nda çalıştığı dönemlerde tanıştı. Tüm Maden-Sen’de örgütlü faaliyet yürüten Zülfü Yıldız, bu 

süreçte TKP-ML’nin düşünceleriyle tanıştı. Bir yandan bulunduğu 1 Mayıs Mahallesi’nde halkın sorunlarıyla 

yakından ilgileniyor bir yandan da devrimin, partinin propagandasını yapıyordu. 12 Eylül döneminde kısa bir 

hapishane yaşamının ardından yurtdışına çıktı. Orada da bulunduğu her alanda verilen her görevi layıkıyla 

yerine getirdi. 8 Haziran 1993 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. 



 

 
 

 

Mehmet Ali Çakıroğlu 

Şehit düştüğü tarih: 13 Temmuz 1993 
 

 

1966 yılında Maraş’ın Elbistan ilçesinde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Ali 

Çakıroğlu, çeşitli nedenlerden dolayı ailesinin Mersin’e taşınmasının ardından aile bütçesine katkı sunmak için 

bir yandan çalışıp bir yandan okudu. Devrimci düşüncelerle üniversitede tanıştı ve ardından kısa sürede okulu 

bırakarak aktif mücadeleye atıldı. Bu arada Yeni Demokrasi dergisi Ankara temsilciliği görevini de üstlendi. 

Bu süreçte düşman zindanları, işkencecileri ile tanışmıştı. Tavrı netti. 

 
1988’de İstanbul gençlik faaliyetini yürütmekle görevlendirildiğinde, büyük fedakarlık, her zaman ağır yük ve 

sorumluluklar altına cesaretle girme ve sonuna kadar koşullarını zorlama özelliği sayesinde bu görevden de 

başarı ile çıkmıştır. 1991 Nisan’ında TMLGB-GK üyeliğine atanır. 1992 Mart’ında TKP-ML üyeliğine getirilir. 

Bu dönemde TMLGB-GK adına İstanbul İl Komitesi Sekreterliği görevini yürütür. TMLGB Kongresi’nde 

MK Üyesi seçilmesinden sonra TKP-ML 1. OPK’sına gençlik adına katılan delegeler arasında yer alır. Burada 

TMLGB Genel Sekreter yardımcılığına getirilir. 

 
13 Temmuz 1993 tarihinde TKP-ML’nin 1. OPK’sını selamlamak ve duyurmak için planlanan eylemler 

için bomba imali sırasında bir kaza sonucu yaralanır. Kaldığı evde yalnızdır. Gelen polisler bir saatten fazla 

bekletirler onu. Daha sonra kaldırıldığı SSK Göztepe Hastanesi’nde tedavisinin geciktirilmesi sonucu şehit 

düşer. 



 

 

 
Mustafa Kalkan 

Şehit düştüğü tarih: 17 Temmuz 1993 
 

 

1958 yılında Dersim-Hozat Kırnik (Buzlupınar) köyünde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 

Mustafa Kalkan (Muhtar), 1938 katliamının acılarını ve direnişlerini dinleyerek büyüdüğü Dersim’de 1977-78 

yıllarında TKP-ML ile ilişki kurar. Lise yıllarında, gençlik çalışmalarına aktif olarak katılır. Liseyi bitirdikten 

sonra Hozat ve çevresinde yarı-profesyonel olarak Parti faaliyetini sürdürür. 

 
1982’de profesyonel olarak çalışırken gittiği bir görev yerinde gözaltına alınarak tutuklanır ve Elazığ 

Hapishanesi’ne konulur. Hapishane sürecinde de karamsarlık, yılgınlık ve teslimiyete karşı devrimci onurundan 

ve Partinin düşüncelerinden ödün vermeden direnişi yaşatır. Aynı yıl partiye, halka ve devrime daha yararlı bir 

nefer olmak için bir grup yoldaşıyla, “O duvarlarınız vız gelir bize vız” diyerek Elazığ Hapishanesi’nden 

özgürlüğe merhaba der. Firarın ardından, zaman kaybetmeden TKP-ML ile ilişki kurarak TİKKO gerilla 

birliklerine katılır. Uzun bir dönem kırlık bölgelerin çeşitli alanlarında parti-ordu çalışmalarını yürütür. 

Fedakar, çalışkan ve özverili oluşuyla yoldaşları arasında takdirle karşılanan Mustafa Kalkan, bir takım özgül 

durumlarından kaynaklı yurtdışına çıkar. Burada tekrar Parti ile ilişkiye geçerek cephe gerisinde parti 

çalışmalarına aktif olarak katılır. 17 Temmuz 1993 tarihinde bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirir. 



 

 

 
Nurgül Bölükbaş 

Şehit düştüğü tarih: 16 Ağustos 1993 
 

 

15 Ekim 1970, Ordu Fatsa doğumlu olan Nurgül Bölükbaş (Yıldız) gerici ve zengin sayılabilecek bir aileye 

mensuptu. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu mezunuydu. Sosyalist düşünceyle 

1988’de üniversite yıllarında tanıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, Sivas Devlet Hastanesi’nde çalışmaya 

başladı. Sivas Tüm Sağlık-Sen üyesi de olan Nurgül Bölükbaş, TİKKO’ya katıldığı 1993 Nisan’ına kadar 

hastanenin, göz, KBB, acil ve cerrahi servislerinde çalıştı. 

 
TKP-ML ileri militanı olan Nurgül Bölükbaş 16 Ağustos 1993’te Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam 

nahiyesinde Ortaalan Köyü mezrasında konaklayan TİKKO birliğinin, ihbar sonucu T.C. güçleriyle girdiği 

çatışmada Muzaffer Kahraman ile birlikte şehit düştü. 



 

 
 

 

Muzaffer Kahraman 

Şehit düştüğü tarih: 16 Ağustos 1993 
 

 

1973 Ordu-Gürgentepe doğumlu olan Muzaffer Kahraman’ın (Bahtiyar) halkla ilişkileri, kitle bağları oldukça 

güçlüydü. İnsanlara kendini sevdirebilen, çalışkan, yaratıcı bir insandı. İdeali gerilla olmaktı. Gecikmeli olarak 

‘93 Temmuz’unun başında gerillaya katılan Muzaffer Kahraman, Mesudiye’de ve Gürgentepe’de iki kez 

düşman tarafından kuşatılmasına rağmen, uyanıklığı sayesinde her iki kuşatmadan da sıyrılmayı becerdi. TKP-

ML militanı TİKKO üyesi olan Muzaffer Kahraman’ın da içinde olduğu gerilla birliğinin Ordu’nun 

Mesudiye ilçesinin Ortaalan köyünde konaklarken bir ihbar sonucu düşmanla girdikleri çatışmada 16 Ağustos 

1993’te yoldaşı Nurgül Bölükbaş ile birlikte şehitler kervanına katıldı. 



 

 
 

Kahraman Ailesi 

Meral Kahraman-Veli Kahraman-Zeynep Kahraman 

Şehit düştükleri tarih: 9 Ekim 1993 
 

 

Veli Kahraman, 16 yaşındaki kızı Meral Kahraman ve 22 yaşındaki kızı Zeynep Kahraman Dersim’in 

Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde PKK gerillaları tarafından katledildi. PKK’nin kaçırdığı Murat 

Kahraman adlı genç ellerinden kaçınca evine giderek önce ailesine 25 milyon para cezası kesen PKK gerillaları, 

9 Ekim akşamı Doğan köyüne giderek aileye “abinizi getirdik” diyerek kapıyı açtırdıktan sonra aileyi tehdit 

ederler. Meral ve Zeynep’in elleri arkadan bağlanırken bir yandan da kendilerini taciz eden PKK gerillaları 

elleri bağlı içeride bırakılan insanların üzerine bir de evi ateşe verirler. Meral Kahraman dışarı çıkmayı başarsa 

da dışarıda PKK gerillaları tarafından kafasına kurşun sıkılarak katledilir. Baba Veli Kahraman, vücuduna 

24 kurşun sıkılarak öldürülürken Zeynep Kahraman ise yaralı bir halde bırakılır ve köylüler onu doktora 

götürmemeleri için tehdit edilirler. Daha sonra Zeynep Kahraman da yaşamını yitirir. 



 

 
 

 

Mehmet Yeşil 

Şehit düştüğü tarih: 24 Ekim 1993 
 

 

1960, Dersim Ovacık Balıkan köyünde dünyaya geldi. 1980 yılında mücadeleye TKP-ML Hareketi saflarında 

başlayan Mehmet Yeşil, 12 Eylül AFC koşullarından sonra TKP-ML TİKKO saflarında yerini aldı. Cunta’nın 

gelmesi ile birlikte aranır duruma düştü. 1986 yılında gözaltına alınan ve her türlü işkenceye rağmen 

işkencehanelerden başı dik çıkan Mehmet Yeşil’in gözaltı sürecinde çenesi ve beş kaburgası kırılmıştı. 

 
TKP-ML ileri militanı ve TİKKO milisi olan Mehmet Yeşil, 1993 yılında PKK gerillaları tarafından üç 

yakınıyla birlikte kaçırıldı. Yeşil’le birlikte kaçırılan üç kişi gece kaçmayı başarırken Mehmet Yeşil, 24 Ekim 

1993’de devrimci ahlak ve ilkelere sığmayan yöntemlerle işkencede katledildi. 



 
 

 

Fethiye Batmaz 

Şehit düştüğü tarih: 7 Kasım 1993 
 

 

1976 yılında Dersim Ovacık’a bağlı Ada köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitiren Fethiye Batmaz, Ortaokul 

ve Liseyi Ovacık’ta okudu. 1993 Eylül’ünde lise son sınıftayken gerillaya katıldı. TKP-ML militanı ve Halk 

Ordusunun bir savaşçısı olarak yürüttüğü mücadelede 7 Kasım 1993’te Dersim Hozat’ta çıkan bir çatışmada 

şehit düştü. 



 

 
 
 

Abdurrahman Meral 

Şehit düştüğü tarih: Aralık 1993 
 

 

TKP-ML taraftarı olan Abdurrahman Meral, Aralık 1993’te İstanbul’da yakalandığı kanser hastalığına yenik 

düştü. 



POZVENG ŞEHİTLERİ 

13 Aralık 1993 
 

 

13 Aralık 1993 tarihinde faşist T.C.’nin katliam listesine bir yenisi daha eklendi. Ovacık Pozveng köyünde 

meydana gelen çatışmada havanın kötü olmasından dolayı köye girmek zorunda kalan gerillalardan Bekir 

Kürşat Önay, Fevzi Koç, Hacı Mustafa Aslan ve Deniz Som şehit düşerken ayrıca 12 yaşındaki Nuray Laço ve 11 

yaşındaki Halil Laço kardeşler de T.C.’nin, gerilla-sivil ayrımı yapmadan sürdürdüğü hava bombardımanında 

katledildi. TKP-ML TİKKO gerillaları daha sonra yaptıkları açıklamada Laço kardeşleri devrim şehidi olarak 

sahiplendiklerini belirttiler. 

 

 
 
 

Bekir Kürşat Önay 
 

 

1969 Gaziantep doğumlu, çalışkanlığı ve devrime olan inancı ile örnek olan Bekir Kürşat Önay (İsmail) gerilla 

olmadan önce TMLGB üyesi idi. İki yıllık gerilla faaliyeti boyunca birçok eyleme katıldı. Şehit düştüğünde 

Parti Üyesiydi. 



 

 
 

 

Fevzi Koç 
 

 

Dersim’in Hozat ilçesine bağlı Zımek köyünde doğdu. Gerilla yaşamından önce TKP-ML’nin aktif milisi idi. 

Şehit düştüğünde halk ordusunun birim komutanlarından biri idi. 



 

 
 
 

Hacı Mustafa Aslan 
 

 

Sivas doğumlu olan Mustafa Aslan (Mehmet Ali) TKP-ML ileri militanı ve TİKKO üyesiydi. 



 

 
 

 

Deniz Som 
 

 

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Gözeler köyünde doğdu. TKP-ML ileri militanı ve TİKKO üyesi olan Deniz 

Som (Serhat) da aynı çatışmada şehit düştü. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       Nuray Laço             Halil Laço 

  

 

 

13 Aralık 1993 tarihinde Ovacık Pozveng köyünde T.C.’nin, gerilla-sivil ayrımı yapmadan sürdürdüğü 

hava bombardımanında 12 yaşındaki Nuray Laço ve 11 yaşındaki Halil Laço kardeşler katledildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTVİN BORÇKA 

ŞEHİTLERİ 

                                                                      3 Ocak 1994 
 

Kış için barınak hazırlıkları yapan TİKKO gerillaları Nilüfer Atav’ın nöbette olduğu bir gün, düşmanın 

yoğun kuşatmasını fark edip, hemen mevzilenerek çatışmaya başlarlar. Ansızın neye uğradığını 

anlayamayan düşman güçleri, diğer gerillaların da mevzilenip saldırmasıyla panikleyerek geri 

püskürtülür. Bu durumdan yararlanan gerilla, çatışma bölgesini terk eder. Birliğin sağlıklı bir şekilde 

çekilmesini Nilüfer Atav mevzilendiği yerden düşmanı sürekli kurşun yağmuruna tutarak sağlamıştır. Bu 

çatışmada birliğinden ayrı düşen Nilüfer Atav ve Adem Asal gerilla birliğiyle ilişkiye geçmek için hiç 

zaman kaybetmezler. Bunun için tüm kanal ve olanakları kullanırlar. Ancak 3 Ocak 1994 tarihinde 

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde düşman güçleriyle tekrar karşılaşırlar. Çıkan çatışmada 

Nilüfer Atav şehit düşerken, Adem Asal yaralı olarak tutsak düşer ve 9 Ocak 1994’te işkencede katledilir. 

 

 
 
 

                                                                      Nilüfer Atav 
 

 

1970, Yozgat doğumlu olan Nilüfer Atav (Serda) devrimci düşüncelerle daha çocuk yaşta tanıştı. Yaşı 

ilerledikçe bilgisini artırarak TKP-ML düşüncesiyle tanıştı ve kısa bir sürede benimsedi. Aktif bir TKP-

ML taraftarıydı artık. 

 
Bulunduğu ilde (Ankara’da) yoğun olarak DKÖ faaliyetlerinde bulundu. Kısa sürede; açlık grevlerinin, 

direnişlerin ve işgallerin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Nerede haksızlık varsa oradaydı artık. Yüreği 

gerilla faaliyetine katılma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. TİKKO’ya Ekim 1993’te katıldı. Kararlı ve ilkeli 

tavırlarıyla kısa sürede örnek bir gerilla oldu. Nilüfer Atav şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanıydı. 



 

 
 

 

Adem Asal 

Şehit düştüğü tarih: 9 Ocak 1994 
 

 

1967Ardahan Hanak Yamçılı köyü doğumlu demokrat bir ailenin çocuğu olan Adem Asal (Haşim) TKP-ML ile 

1989-90’lı yıllarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştı. Kısa zamanda gelişen Adem Asal, 

akademik demokratik ve korsan eylemlerin sürekli aktif katılımcısı oldu. 1990 yılı Nisan ayında TMLGB’ye 

yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Bir süre kaldığı hapishane yaşamı onun mücadele azmini daha da 

artırdı. Ve kaldığı yerden aktif faaliyete devam etti. Irak Kürdistanı’nda yapılan katliamı protesto eyleminde 

gözaltına alınarak işkenceli sorgulardan geçirildi. 1992 Ocak ayında TKP-ML’ye yönelik operasyonlarda yine 

gözaltına alındı. “Ser verip sır vermeme” direniş geleneğini sürdürdü. Ve tutuklanarak Kayseri Zindanı’na 

götürüldü. Bir ay sonra Şubat 1992’de aralarında Muharrem Kaya’nın da bulunduğu 10 yoldaşıyla birlikte 

Kayseri Zindanı’nı parçalayarak firar etti. Şehit düştüğünde Parti Aday Üyesiydi. 



YUSUFELİ ŞEHİTLERİ 

24 Ocak 1994 
 

 

3 Ocak 1994’te Nilüfer Atav’ın şehit düşmesinden sonra gerilla birliği Yusufeli Karakolu’nu basmaya karar 

verir. Kamulaştırılan bir minibüsle yola çıktıklarında aramaya denk gelince 24 Ocak 1994 tarihinde Artvin’in 

Yusufeli ilçesinde T.C. güçleri ile TİKKO gerillaları arasında çatışma çıkar. Çıkan çatışmada TKP-ML ve 

TİKKO Genel Komutanlık üyesi aynı zamanda Karadeniz Bölge Komutanı olan Erhan Öztürk, TKP-ML 

Üyesi, Bölge Komutanlığı yedek üyesi ve Bölge Komutan yardımcısı Hasan Özdoğan, TKP-ML Üyesi ve 

siyasi komiser İhsan Şimşek, TKP-ML Üyesi ve TİKKO savaşçısı Muharrem Kaya şehit düşer. 

 

 
 

 

Erhan Öztürk 
 

 

1967 yılında Mersin’de bir memur ailesinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailesine ekonomik 

olarak katkıda bulunabilmek için ortaokuldan itibaren hem çalışmaya hem de okulunu bitirmeye çabaladı. 

Doğup büyüdüğü İstanbul’un Tozkoparan semtinde MLSPB saflarında devrim mücadelesine atıldı. Siyasi 

olarak yetkinleşmeye başladığı süreçte İbrahim Kaypakkaya’nın düşünceleriyle tanıştı. 1989 yılında TKP-ML 

saflarında mücadeleye başladı. Ardından 1990 yılında Dersim’deki gerilla birliklerine katıldı. Şehit 

düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. Aynı zamanda TİKKO Genel Komutanlığı Üyesi olarak Karadeniz Bölge 

Komutanlığı görevini yürütmekteydi. 



 

 
 

 

İhsan Şimşek 
 

 

1965’te Sivas’ta dünyaya gelen İhsan Şimşek (Memo) TKP-ML Üyesi ve bulunduğu gerilla birliğinin siyasi 

komiseriydi. Karadeniz ve Dersim gerilla faaliyetlerinde yer alan İlhan Şimşek’in en önemli özellikleri neşeli, 

coşkulu ve kararlı bir kişiliğe sahip olmasıydı. 



 

 
 

Hasan Özdoğan 
 

 

1956’da köylü bir ailenin çocuğu olarak Dersim’in Nazımiye ilçesinde doğdu. Kısa sürede devrimci düşüncelerle 

tanışan Hasan Özdoğan (Ali Haydar- Uzun), TKP-ML TİKKO saflarında yerini aldı. Dersim’de gerilla faaliyeti 

yürüttüğü sırada 1992 ilkbaharında Topçam dağlarına 2 Nolu ABK üyesi olarak görevlendirildi. Bir buçuk 

yıl bu görevini layıkıyla yerine getiren Hasan Özdoğan, TİKKO Genel Komutanlığınca Bölge Komutanlığı 

yedek üyeliğine atandı. Sonra, görev bölgesi değiştirilerek Artvin grubunun komutan yardımcılığına verildi. 

1993 yılında Topçam’dan yeni bölgesine gitmek için ayrılma hazırlığı yapan Özdoğan, 24 Ocak 1994’te Artvin 

Yusufeli’deki çatışmada şehit düştüğünde TKP-ML Üyesi, Karadeniz Bölge Komutanlığı yedek üyesi ve 

komutan yardımcısıydı. 



 

 
 
 

Muharrem Kaya 
 

 

1968 Sivas Divriği doğumlu olan Muharrem Kaya (Veli) ilk olarak 1986 yılında TKP-ML bildirisi dağıtırken 

tutsak düştü. 1989-1990 yılları arasında Tokat’ta faaliyet yürüten Muharrem Kaya, bu faaliyetleri sonucu 

tutuklanmış 1992 Şubat’ında Kayseri zindanlarından firar ederek Karadeniz dağları ile buluşmuştur. Şehit 

düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. 



 

 
 

 

Kader Özgül Kılıç 

Şehit düştüğü tarih: 1 Mart 1994 
 

 

1974, Dersim Hozat Türk Taner köyünde dünyaya geldi. 1993’te gerillaya katıldı. Kader Özgül Kılıç (Yıldız) 

1 Mart 1994’te Dersim Çemişgezek’te faşist T.C. güçleri ile girdiği çatışmada şehit düştü. 



 

 

 
Eyüp Güllen 

Şehit düştüğü tarih: 11 Mayıs 1994 
 

 

Eyüp Güllen (Sidar), 1972 Maraş doğumluydu. TKP-ML ile yüksek öğrenim için gittiği Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi’nde  tanıştı.  Elektrik  Elektronik  Mühendisliği  bölümünde  okuyordu.  Bu  dönemde TMLGB 

içinde örgütlendi. 1993 yazında halk ordusunun bir savaşçısı olarak başladığı gerilla yürüyüşünü 1994 yılı 

11 Mayıs’ında Dersim Mazgirt Dinar Köprüsü’nde bir kaza sonucu yoldaşlarına devrederek tamamladı. 11 

Mayıs’ta TİKKO’ya bağlı bir gerilla birliği, Dinar Köprüsü’nden geçme hazırlığı içerisindeyken Sidar yoldaş, 

omzunda roketiyle en geride. Öncü grubun geçişi belirlenen sürede gerçekleşmeyince oluşan iletişimsizlik 

nedeniyle 3. grup köprüye yaklaştığında öncü grup gelenleri düşman sanarak ateş açtı. Burada yaralanan Eyüp 

Güllen, yaralı halde bir süre yoldaşları tarafından taşınsa da ardından yaşamını yitirdi. 



ERZİNCAN KILIÇKAYA ŞEHİTLERİ 

31 Temmuz 1994 
 

 

31 Temmuz 1994 günü özel bir görev için gittikleri Erzincan ili Kılıçkaya (Sürbahar) köyü yakınlarında bir 

gerilla grubu düşmanın saldırısına uğradı. Gerillalarla göğüs göğüse çarpışmayı göze alamayan faşist T.C. 

güçleri, kilometrelerce uzaktan teknolojinin gücüne dayanarak top mermileri yağdırmayı tercih ediyordu. Bu 

sırada Siyasi Komiser ve Komutan Selim (Fethi Özdemir) ve savaşçı İsyan (Özlem Sürgeç) ölümsüzleşti. 

 

 
 

 

Fethi Özdemir 
 

 

1967 Dersim Pertek doğumlu olan Fethi Özdemir (Selim) 1992 yılının ağustos ayında TİKKO’ya katılmıştır. 

Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Bölümü ikinci sınıf öğrencisi iken gerilla yaşamını seçen Fethi Özdemir, 

devrimciliği boş vakitlerde yapılan bir uğraş olarak değil, tüm bir yaşam tarzı olarak algılıyor ve öyle yaşıyordu. 

Sanatsal yanı da oldukça gelişmişti. Genelde parti içinde özelde ise TİKKO içinde proleter kültür ve sanatın 

önemini gören Komutan Selim, “Gerillanın Sesi” adlı gazetenin çıkarılmasını da organize etmiştir. TKP-ML 

üyesi ve TİKKO savaşçısı olan Fethi Özdemir çalışkanlığı, üretkenliği ile örnek olmuştur. 



 

 
 

Özlem Sürgeç 
 

 

1991 yılı sonlarında Halk Ordusuna katılan TKP-ML’nin ileri militanı Özlem Sürgeç, yoksul ve emekçi bir 

aileden geliyordu. Okuldan sıkı bir arkadaşlık ilişkisi içinde olduğu Yıldız Ayrıç ile birlikte gittiği köyde 

tanıştı gerillalarla. 



 

 
 

 

Sinan Gürer 

Şehit düştüğü tarih: 30 Ağustos 1994 
 

 

30 Ağustos 1994 tarihinde Erzincan’da, Ordu Caddesi’nde bir arkadaşıyla birlikte sivil faşistlerle girdiği 

kavgada şehit düştü. Görgü tanıkları olayı polislerin tezgahladığını söylemiştir. 



 

 
 

 

Bektaş Daşgöl 

Şehit düştüğü tarih: 16 Eylül 1994 
 

 

1 Haziran 1945 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinde dünyaya gelen Bektaş Daşgöl, Almanya’ya işçi olarak gider. 

Berlin’de TKP-ML ile tanışır. Uzun yıllar parti taraftarı olarak mücadele yürütür.  Ağırbaşlılığı, olgunluğu, 

özveri ve devrime olan inancı daima kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yakalandığı karaciğer hastalığından 

kurtulamayarak 16 Eylül 1994 yılında ölümsüzleşir. 



 

 
 

 

Aslan Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: Ekim 1994 
 

 

TKP-ML taraftarı olan Aslan Yıldız, Dersim Ovacık Karaoğlan köyünde dünyaya geldi. 1994 yılının Ekim 

ayında kontrgerilla tarafından kaçırılarak katledildi. 



 

 
 
 

Halil Çakıroğlu 

Şehit düştüğü tarih: 15 Nisan 1995 
 

 

1968, Elbistan doğumlu yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olan Halil Çakıroğlu, TKP-ML KÖK üyeliği ve 1 

No’lu Gerilla Bölgesi Yönetici Organı Sekreterliği görevlerini üstlenmiş önder bir kadroydu. 1990’da TKP-

ML İstanbul İl Askeri Komitesi’nde yer aldı. Birçok başarılı eylemden sonra 3 Ekim 1990’da Ümraniye 

Tekel Deposu’nda kamulaştırma eylemi esnasında polislerle girdiği silahlı çatışmada yaralı olarak esir düştü. 

Kaypakkaya’dan devraldığı “ser verip sır vermeme” ilkesini uygulayıp, hiçbir şey kabul etmedi. Şubat 1993 

tarihinde tutuklu bulunduğu Bayrampaşa Hapishanesi’nden firar etti. Aktif mücadeledeki yerini zaman 

kaybetmeksizin yeniden aldı. TKP-ML’nin gerçekleştirdiği I. OPK’dan sonra 3 No’lu ABK’da siyasi komiser 

olarak görev aldı. 

 
15 Nisan 1995 tarihinde akşam saatlerinde Erzincan Kemah’a bağlı Tımığı (Yağça) Köyü civarında, hareket 

halinde olan TİKKO birliğine faşist T.C. ordusunun termal kameralı silahlarla saldırısı sonucu Süheyla 

Dağdeviren ve Munzur Keskin ile birlikte şehit düştü. 



 

 
 

Süheyla Dağdeviren 

Şehit düştükleri tarih: 15 Nisan 1995 
 

 

Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak 1965’te, Dersim’in Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi. Ankara 

Hemşirelik Okulu Cerrahi bölümünü bitiren Süheyla Dağdeviren (Dr. Meral), çeşitli hastanelerde hemşirelik 

yaptı. Partimizin gençlik örgütü TMLGB içerisinde aktif faaliyet yürüttü.  Yüksek Hemşirelik Bölümünü 

bitirip bir süre yüksek hemşire olarak çalıştıktan sonra 1990’da TİKKO saflarında gerilla faaliyetine katıldı. 

TKP-ML Üyesi ve birliğin doktoru olarak 5 yıl TİKKO saflarında savaşan Süheyla Dağdeviren düzenin 

kendisine sunduğu tüm olanakları reddederek her türlü yeteneğini partisine, yoldaşlarına ve halkına sundu. 

1995 Erzincan-Kemah çatışmasında yine yoldaşlarına yardım etmeye, onları ateş hattını dışına taşımaya 

çalışırken şehit düştü. 



 

 
 

 

Munzur Keskin 

Şehit düştükleri tarih: 15 Nisan 1995 
 

 

1969 Tunceli-Pertek doğumlu olan Munzur Keskin (Munzur), TKP-ML Aday Üyesi ve 1 No’lu Gerilla Bölgesi 

Komutanlığı üyesiydi. Hızla yetkinleşen ve gelişen, alçakgönüllü, fedakar ve gözüpek bir komutandı. Ateş 

hattındaki yaralı bazı yoldaşlarını çatışma alanının dışına çıkardıktan sonra, tekrar geride kalan yoldaşlarının 

yanına dönmeye çalışırken 15 Nisan’da Erzincan-Kemah çatışmasında şehit düştü. 



 

 
 

M. Tahsin Budak 

Şehit düştüğü tarih: 21 Temmuz 1995 
 

 

21 Aralık 1957 tarihinde İskenderun’da Arap milliyetine mensup bir ailenin çocuğu olarak doğan M. Tahsin 

Budak, lise yıllarında TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışarak bu saflarda yerini alır. 12 Eylül öncesi örgütlü 

faaliyetlerine hız verir. Daha sonraki yıllarda bir işçi olarak Almanya’ya gider. Burada da TKP-ML ile ilişkiye 

geçer ve çeşitli görevler üstlenir. Ardından çeşitli görevler nedeniyle bir süre Ortadoğu’ya ve daha sonraları 

ise defalarca Türkiye’ye gelir. Son istemi Türkiye’ye yerleşerek mücadeleyi burada sürdürmektir. 21 Temmuz 

1995 tarihinde yurtdışına dönmek üzere yola çıktığında geçirdiği bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır. 



 

 
 

 

Dursun Odabaş 

Şehit düştüğü tarih: 1 Mayıs 1996 
 

 

1996 yılında 1 Mayıs kutlamalarında açılan ateş sonucu şehit düşen Dursun Odabaş, TKP-ML taraftarı idi. 

Şehit düştüğünde henüz 19 yaşındaydı. İstanbul’da inşaatlarda elektrik tesisatı döşeyerek geçimini sağlıyordu. 

Şehit düşmesinden kısa bir süre önce TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışan Dursun Odabaş, İmam Hatip Lisesi 

mezunu idi. Sürekli öğrenme isteğiyle dolu aynı zamanda da pratik yönü oldukça gelişkindi. Henüz örgütlü 

değilken bile Giresun’da arkadaşları ile ülkü ocağını molotoflamışlardı. 

 
1 Mayıs’a ilk kez katılıyordu Dursun Odabaş. Ve polis saldırdığında en önlerdeydi. 

 

 

Söğütlüçeşme girişine kurulan polis barikatını kitlenin zorlamasıyla birlikte polis, coplarıyla, eğitilmiş 

köpekleriyle kitleye saldırdı. Kitle toparlanıp yeni bir saldırıya karşı hazırlanmak üzereyken polis tarafından 

açılan ateş sonucu Dursun Odabaş şehit düştü. Ardından yardıma gelen Hasan Albayrak da polis kurşunlarına 

hedef oldu. 



 

 
 

Polat İyit 

Şehit düştüğü tarih: 15 Ocak 1997 
 

 

TKP-ML’nin önder kadrolarından olan Polat İyit, 20 yıllık devrimci yaşamı boyunca onlarca, belki yüzlerce 

kez ölüm denilen o bedensel engeli aşmış, Partiye, halka, devrime karşı girişilen her türlü akıma, her türlü 

saldırıya karşı onurluca savaşmıştır. 

1979’larda İstanbul’da polisle çıkan çatışmaya girdiğinde daha çocuk denecek yaştadır. 12 Eylül AFC’sini 

zindanda karşılar. Zindan direnişlerinde Partiye, yoldaşlarına, halka ve devrime olan inancı büyütür daima. 

1982’de zindandan çıkar çıkmaz kavganın ortasında yerini alır. 1 Ocak 1985 tarihinde tekrar tutsak düşer. Bir 

aydan fazla işkence tezgahlarında işkencecileri direnişi karşısında çılgına çevirir. Partiyi güçlendirmek, halka 

güven vermek ne ise işkencede direnmek de aynı şeydir onun için. 

Tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne konulur. Bir yıl sonra yeniden zindandan çıktığında Parti ağır bir süreçten 

geçmektedir. III. Konferans delegeleri şehit düşmüş, sol sekter bir grup Partiyi parçalamıştır. Polat İyit, Partiyi 

yeniden örgütleme çalışmalarında önemli görevler üstlenir. İstanbul, Adana, Mersin, Kayseri’de Partiyi yeniden 

örgütlemeye girişir. 1990 yılından itibaren ise Parti Üyesi olarak gerilla bölgesinde görevlendirilir. 1995’e 

kadar aralıksız gerilla faaliyetini sürdüren Polat İyit, 19 Nisan 1996’da tekrar tutsak düşer. İşkencehanelerde 

düşmanı yine yenilgiye uğratarak işkencelerden başı dik çıkar ve 3 Mayıs 1996’da tutuklanarak Sağmalcılar 

Hapishanesi’ne konulur. Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu direnişinde görev alır. 12 devrimcinin şehit 

düşmesiyle sonuçlanan bu direnişte zaferi devrimci ve komünistler kazanmıştır. İşte Polat İyit de 69 günlük bu 

kavgada bedenen direncini yitirmiştir. Direnci yiten bedene hükmetmiştir kanser. Faşist T.C. devleti onun 

tedavisini engellemek için her şeyi yapar. İstanbul 2 No’lu DGM, Adli Tıp tarafından hastalık ölümcül 

denmesine rağmen onu tahliye etmez ve Polat İyit, 15 Ocak 1997’de şehit düşer. 

1964 Dersim Ovacık doğumlu olan Polat İyit, şehit düştüğünde TKP-ML MK Üyesiydi. 



 

 
 
 

Cihan Çetinkaya 

Şehit düştüğü tarih: Nisan 1997 
 

 

Zeytinburnu’nda lümpen arkadaş çevresinden çıkıp devrimcilerle yeni tanışmıştı. Yüreğinin devrim ateşiyle 

dağlanması, dağlara, kavgaya sevdalanması henüz çok yeniydi. Geleceği umut yüklü Cihan Çetinkaya, 

1997’nin Nisan ayında Zeytinburnu’nda eskiden içinde bulunduğu arkadaş çevresinde çıkan kavgada hayata 

veda etti. 



 

 
 

 

Özgür Kemal Karabulut 

Şehit düştüğü tarih: 20 Ekim 1997 
 

 

Yozgat ili Çekerek ilçesi Kırkdilim köyünde 1974 yılında doğan Özgür Kemal Karabulut küçük yaşlardan 

itibaren devrimci mücadeleye sıcak bakan bir ortamda yetişmişti. 

 
1989 yılında TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışır. Kısa bir sürede TMLGB içinde örgütlenerek 1992 yılında 

profesyonel faaliyete katılır. İstanbul TMLGB faaliyetinde Üniversite komitesi, il komitesi vb. sorumluluklar 

alır. 1994 yılında hiç tereddütsüz TKP-ML’nin iradesinden yana tavır alarak tasfiyeciliğe karşı amansız mücadele 

eder. 1995 yılında TKP-ML’ye karşı girişilen bir operasyonda gözaltına alınır ve tutuklanır. İşkencehanelerde 

ve zindanlarda da aynı direniş geleneğini sürdürür. 1996 yılında hapishaneden çıkar çıkmaz gerilla alanında 

mücadelesine devam eder. 2 No’lu gerilla bölgesinde yoğun çaba, emek ve özverili davranışlarıyla gerillanın 

Bakış’ı olmuştur. 

 
Tokat İl Komitesi’nin bir üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Karadeniz 2 No’lu Bölge Komutanlığı’na 

bağlı olarak çalışır. 

 
Şehit düştüğünde TKP-ML Aday Üyesi olan Özgür Kemal, 20 Ekim 1997’de bir görevi yerine getirirken 

Amasya’nın Taşova ilçesinde alçakça ihbar edilerek bir yoldaşı ile birlikte kuşatılır. Düşmanın “teslim ol” 

çağrılarına silahıyla yanıt verir ve çıkan çatışmada şehit düşer. İhbarcısı TİKKO tarafından Bakış’ın kendi 

silahıyla cezalandırılarak yerine getirilir. 



ESE YAYLASI ŞEHİTLERİ 

23 Kasım 1997 
 

 

Tokat’ın Ese Yaylası’nda faşist T.C. devletinin kolluk güçleriyle TKP-ML’ye bağlı TİKKO gerilları arasında 

çıkan çatışmada TKP-ML’nin 4. Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ (Barış), Ümit Dinler (Ünal), Duran 

Salman (Özgür), Dilek Konuk (Meral), Ümit Çağlayan San (Yılmaz) şehit düştüler. 

 

 
 
 

Ümit Çağlayan San 
 

 

Sivas ili Şarkışla ilçesi Emlakhüyük köyünde 1974 yılında dünyaya gelen Ümit San yoksul, ilerici bir ailenin 

çocuğuydu. Yaşamı işçilikle geçti. TKP-ML’nin düşünceleriyle İstanbul Sarıyer Bölgesi’nde tanıştı. Kısa 

zamanda da TMLGB’nin işçi alanının aktif bir militanı olarak TKP-ML’nin en zorlu anlarında mücadelesini 

aksatmadan sürdürdü. 1996 yılında düzenlenen operasyonlarda tutuklanarak Bayrampaşa Hapishanesi’ne 

konuldu. 1996 Ölüm Orucunda, SAG eylemine katıldı. Hapishane sonrası mücadelesine bıraktığı yerden 

devam etti. Gerillaya Gençlik Birliği’nden kan taşıyanlardandı. Sağlık problemlerine ve kendisine engel teşkil 

eden feodal bağlarına rağmen “parti ve mücadele nerede olmamı gerektiriyorsa oradayım” diyen Ümit San; 

‘97 yılında gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Dilek Konuk 
 

 

Tokat merkeze bağlı Dive (Günevi) köyünde yoksul bir köylü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise 

eğitimini başarılı bir şekilde Tokat merkezde tamamlayarak iş bulmak için gittiği Endüstri Meslek Lisesi’nin 

ikinci yılında TKP-ML ile örgütsel bağ kurdu. Bu kapsamda bir taraftan kendini yetiştirme, bir taraftan da 

okul ve gençlik çevresinde ulaşabildiği insanları örgütleme çabası içine girdi. Sistemin kendisine sunduğu 

olanakları kabul etmeyip, ailesinin engelleme çabalarını da aşarak 1997 yazında bölgeden gerillaya çekilen 

faaliyetçilerdendi. 

 
23 Kasım 1997’de Ese Yaylası çatışmasında şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı ve TİKKO’nun 

savaşçılarındandı. 



 

 

 
Ümit Dinler 

 

 

1974, Tunceli ili Ovacık ilçesi Yeşilyazı nahiyesi doğumlu olan Ümit Dinler, TKP-ML ile Marmara Bölgesi’nde 

ilişkiye geçti. Kısa zamanda kendini geliştirerek aktif faaliyete atıldı. 1991’de Doğu Karadeniz’de (Artvin) 

faaliyet yürütürken bir ihbar sonucu yakalandı. Yaşı küçük olmasına rağmen 3,5 ay Erzincan Hapishanesi’nde 

tutuklu kaldı. Hapishane sonrası, mücadelesine kaldığı yerden, fakat daha büyük görevler omuzlayarak devam 

etti. 1 No’lu Gerilla Bölgesi’nde kuryelik faaliyetini sürdürürken TKP-ML’nin gerillaya katılma çağrısına 

olumlu yanıt vererek gerillaya katıldı. 1994’de Parti’ye karşı yapılan darbede Parti’yi sahiplenenlerdendi. 2. 

OPK sonrası Konferans Kaçkını Suçlular Güruhu’nun demagojilerinden etkilenerek çok kısa süre örgütsel 

bağını kopardı. Daha sonra özeleştiri vererek Marmara Bölgesi’nde semt faaliyetine katıldı. Ardından 2 

No’lu Gerilla Bölgesi’ndeki gerillaya katılan Ümit Dinler, Proletarya Partisi’nin gerilla alanındaki yenilenme, 

kendini aşma pratiğinin örneklerindendi. 23 Kasım 1997’de Ese yaylasında çıkan çatışmada şehit düştüğünde 

TKP-ML’nin ileri militanı TİKKO’nun komutanlarındandı. 



 

 

 
Duran Salman 

 

 

1977 Tokat-Almus’a bağlı Dadukta (Çambulak) köyünde dünyaya geldi. Orta halli yoksul bir köylü çocuğu 

olan Duran Salman, TKP-ML’nin düşünceleriyle 1992 yılında TİKKO gerillaları sayesinde tanıştı. Yaşamının 

büyük çoğunluğunu çobanlıkla geçirdi. 1997 yılında T.C.’nin askere çağrı pusulasını yırtarak TİKKO’ya 

katıldı. 

 
23 Kasım 1997’de şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Kenan Demir 

Şehit düştüğü tarih: 5 Mart 1998 
 

 

TKP-ML ileri militanı olan Kenan Demir, 2 Mart 1970 yılında Erzincan’da doğdu. İlk öğrenimini köyünde 

tamamladıktan sonra 1984 yılında ailesiyle birlikte İsviçre’ye yerleşti. Buradaki kısa öğrenim hayatının 

ardından hemen çalışma yaşamına atıldı. 1989 yılında TKP-ML ile örgütsel ilişkiye geçti. İlk dönemler sadece 

taraftar düzeyinde sürdürdüğü faaliyetini 1994 yılında daha bilinçli bir mücadeleye dönüştürdü. İsviçre’nin 

Basel kentinde faaliyet yürüten Kenan Demir, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve düzenin kendisine sunduğu imkanlara 

karşı verdiği amansız mücadelesi ile öne çıkıyordu. 5 Mart 1998 tarihinde İsviçre’de görev için gittiği bir 

alanda karşı devrimci bir çetenin silahlı saldırısı sonucu şehit düştü. 



 

 
 
 

Kemal Şahin 

Şehit düştüğü tarih: 11 Nisan 1998 
 

 

Almanya’da 1997 yılında yakalandığı kanser hastalığı sonucu 11 Nisan 1998’de yaşamını yitiren Kemal Şahin 

(Tufan), partisine olan güveniyle öne çıkıyordu. Kan kanseri tespiti konduktan sonra da yaşamla olan bağlarını 

hiç kesmiyor, çalışmalarına devam ediyordu. Ölmeden kısa bir süre önce bir yoldaşına söylediği “Yaşasın 

Marksizm Leninizm Maoizm” sözleri onun son ana kadarki inancını göstermeye yetiyor. Mezarının başına bir 

İbrahim’in resmini bir de şiir isteyen Kemal Şahin, hep parti iradesinden yana tavır aldı. 



 

 
 

 

Elif Külekçi 

Şehit düştüğü tarih: 12 Nisan 1998 
 

 

1996 yılı Ölüm Orucu direnişçisi ve Nisan 1999’da Tokat’ta şehit düşen Seyit Külekçi’nin annesi Elif Külekçi, 

12 Nisan 1998’de Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirdi. Yaşlı bedeni ile eylemlerin hep önünde olan, kendini 

hiçbir şeyden sakınmayan Elif Külekçi, baskı ve zulümle örülü ülkemizde hapishane kapılarında, açlık 

grevlerinde, mitinglerde, yürüyüşlerde, şehit cenazelerinde, kayıplara karşı eylemlerde hep en öndeydi. Zulme, 

sömürüye, açlığa meydan okuyan bedeni ölüme yenik düşse de direnişçi kişiliği her zaman rehberimiz olacaktır. 



 

 

 
Davut Kirman 

Şehit düştüğü tarih: Nisan 1998 
 

 

1950 doğumlu Davut Kirman, Artvin Şavşatlı olup Gürcü milliyetindendir. Gençlik dönemlerinde (80 öncesi) 

Devrimci-Yol çevresinde devrimci mücadele içinde yer almıştır. 1980 sonrasında ise TKP-ML ve gerilla savaşı 

ile yavaş yavaş tanışmaya başlar. Kamu emekçisi olarak T. Kürdistanı’nda çalıştığı dönemlerde Devrimci 

Yol için faaliyetlerde bulunur, yeri ve zamanı geldiğinde diğer devrimci örgütlere de destek vermekten asla 

çekinmez. 

 
Daha sonra Parti ile ilişkileri sıkılaşmaya başladığı gibi DY’nin izlediği politikadan dolayı ondan uzaklaşmaya 

başlamıştır. Tayini Nevşehir Şereflikoçhisar’a çıkmış ve oraya yerleşmiştir. Bu dönemde Partinin önderliğinde 

gerçekleştirilen Nevşehir Hapishanesi’ndeki özgürlük eyleminden sonra Partinin olanaklarını sunması istemine 

tereddütsüz yaklaşmış ve 15-16 firariyi aylarca tanıdığı kitle ilişkilerinde barındırmış, onların tüm ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. 

 
Bu dönemden sonra Davut Kirman ile görüşen Partizanların tutsak düşmesiyle kısa bir kopukluk yaşanmış 

ancak onun içindeki devrime olan bağlılık asla kaybolmamıştır. 1995-96 yıllarında tekrar kurulan ilişkilerde 

sağlığından çok şey kaybetmiş olmasına karşın Partiye ve devrime olanak sunma noktasında hiçbir şey 

kaybetmemiştir. Kanser hastalığının onu günbegün kemirmeye başladığı bir dönemde, düşmana esir düşmüş, 

ama ona teslim olmamıştı. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki tutsaklık aylarında sağlığı tamamen bozulmasına 

rağmen o, bunu dert etmeyerek tutsakların Davut amcası olarak gönüllerinde taht kurmuştur. Tahliye olmasının 

ardından Nisan 1998’de örnek bir TKP-ML taraftarı olarak yaşamını yitirmiştir. 



 

 
 

 

İbrahim Bozkurt 

Şehit düştüğü tarih: 5 Mayıs 1998 
 

 

1937 yılında Malatya Kürecik, Harunuşağı köyünde dünyaya geldi. 1960’larda Almanya’ya gitti. Duisburg’da 

temizlik işlerinde çalışmaya başlayan Çermo Dayı, 1970’lerde Türkiye’deki devrimci gelişmelerden 

etkilenerek demokratik kurumların içinde birçok yoldaşıyla birlikte faaliyet yürütmeye başladı. Buralarda 

hakim olan PDA çizgisine karşı mücadele etti. 1973 yılında Hasan Saz ve Veli Hanoğlu’nun da içinde olduğu 

diğer yoldaşlarıyla birlikte Duisburg Türkiyeli İşçiler Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Yakalandığı 

amansız hastalıktan kurtulamayarak 5 Mayıs 1998’de yaşamını yitirdi. 



 

 
 

Akıner Çağlar 

Şehit düştüğü tarih: 24 Temmuz 1998 
 

 

Akıner Çağlar, Erzincan-Tercan’lı bir ailenin çocuğu olarak 5 Ocak 1961’de dünyaya geldi. 1980 öncesi 

İstanbul Bağcılar bölgesinde devrimci mücadeleye katılarak, 12 Eylül Askeri Faşist Cunta’sına karşı mücadele 

etti. Çevresinde bulunan Devrimci-Sol’cularla birlikte eylemlere girişti. Bir süre sonra aranır duruma düştü. 

1981 yılında Erzincan’da yakalandı. Oradan İstanbul Gayrettepe’deki işkencehaneye getirildi. Gerek 

Erzincan’da gerekse de İstanbul’da acımasız işkencelere tabi tutuldu. O kendisini daha sonra bir ay hastanede 

ve aylarca da hapishanede tedaviye muhtaç hale getirecek olan işkencelere-işkencecilere teslim olmadı. Altı 

yıl Metris ve Sağmalcılar hapishanelerinde TKP-ML davası tutsaklarıyla birlikte kaldı. 

 
1986 yılının ortalarında tahliye oldu. Evliliğini bu süreçte yaptı. Hem üretimde çalışıyor hem de gücü oranında 

mücadeleye omuz veriyordu. Ancak iş olanakları olacağı açısından, akrabalarının da bulunduğu Akhisar’a 

göçtüler. Burada da geniş bir kitlenin yaratılmasına katkıda bulundu. Akhisar halkıyla ve orada yaşayan 

Çingene halkıyla iyi ilişkiler geliştirdi. Bu 3 yıl içinde dağıtımını yaptığı devrimci gazetenin, Akhisar’da geniş 

ve düzenli bir dağıtım ağına kavuştu. Kendisine gelen profesyonel devrimci yaşam sürdürme ve gazetenin 

temsilciliğini üstlenme teklifi onun coşkusunu artırmıştı. Ve hiç düşünmeden göreve başladı. 

 
24 Temmuz 1998’de görev için gittiği bir köyden dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. 



 

 
 

 

Hakan Karabulut 

Şehit düştüğü tarih: 9 Ağustos 1998 
 

 

1971 yılında Balıkesir’e bağlı Bigadiç ilçesinin Akyar köyünde dünyaya gelen Hakan Karabulut, orta halli 

bir ailenin sekizinci çocuğudur. Pamuk tarlalarında çalışarak ya da hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya 

çalışan ailesi Hakan 10 yaşına geldiğinde onu Almanya’daki abisinin yanına gönderir. 1989 yılında Almanya’da 

Proletarya Partisi’nin düşünceleri ile tanışan Hakan Karabulut, 1994’te okulunu bitirmiştir. 1996 SAG ve 

ÖO sürecinden oldukça etkilenir ve eylemlerde aktif rol alır. 1998 Haziran’ında Türkiye’ye gelerek gerillaya 

katılır. Gerillada Kenan parti ismini kullanan Hakan Karabulut, 9 Ağustos 1998 tarihinde TKP-ML TİKKO 

gerillaları ile T.C. askerleri arasında çıkan çatışmada Tokat Topçam Dedeliköy civarında şehit düştü. 



DUMANLI ŞEHİTLERİ 

27 Eylül 1998 
 

 

27 Eylül 1998 tarihinde Tokat Almus’a bağlı Varzıl köyü yakınlarında, Tokat ile Sivas arasında yükselen 

Dumanlı dağında TKP-ML’ye bağlı Halk Ordusu TİKKO gerillaları ile faşist T.C. güçleri arasında çıkan 

çatışmada gerillalardan Bahattin Günel (Eyüp), Leyla Karakoç (Nilüfer), Ümit Güner (Ümit) ve Zeynel Çalpar 

(Bakış) şehit düştüler. 

 

 
 

 

Bahattin Günel 
 

 

Tokat Almus’a bağlı Dadukta (Çambulak) köyünde doğdu Bahattin Günel. Proletarya Partisi’nin önderliğinde 

savaşan TİKKO’nun Karadeniz’de yürüttüğü gerilla savaşından etkilenenlerden biriydi. Köylüsü ve akrabası 

olan Duran Salman’la birlikte milislik kapsamındaki faaliyetleriyle belli bir süre gerillaya yardımcı oldu. 

Çalışmak üzere gittiği İstanbul’da gençlik örgütü TMLGB bünyesinde örgütlü faaliyetlerini sürdürdü. 1994 

yılında gerillaya katılan Bahattin Günel, TKP-ML’nin Tokat kırsalında gerçekleşen 2. OPK sürecinde önemli 

görevler üstlenmiş ve bunları layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışmıştır. 

 
27 Eylül 1998’de Dumanlı direnişinde yoldaşlarıyla omuz omuza son mermisine kadar savaşarak şehit düştü. 

Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, TİKKO’nun komutanlarındandı. 



 

 
 

 

Leyla Karakoç 
 

 

Evli ve iki çocuk annesiydi. O, prangasını kırmanın ilk darbesini feodal evliliğini sona erdirerek vuruyordu. 

Sonra çok sevdiği iki çocuğundan ayrılma kararı aldı. Kolay değildi elbette böyle bir kararı vermek. Ancak o, 

“sadece kendi çocuklarımı düşünme bireyciliğine düşemem” diyerek 1996 yazında Karadeniz Bölgesi’ndeki 

gerilla faaliyetine katıldı. “ 

 
Dersim’de dünyaya gelen Leyla Karakoç, 27 Eylül 1998’de Dumanlı direnişinde şehit düştüğünde TKP-

ML’nin militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Ümit Güner 
 

 

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Ümit Güner, Proletarya Partisi’nin düşünceleriyle 1994-1995 yılında 

üniversitede okuduğu yıllarda Kütahya Simav’da tanıştı. 1997 yılında TMLGB’ye üyelik başvurusunda 

bulundu. Simav’da Halkevi’nde ve kendi okulunda faaliyet sürdürdü. Kısa bir dönem TMLGB’nin Çukurova 

Bölge Sorumluluğu’nu yaptı. Verilen her görevi tereddütsüz kabul eden Ümit Güner, yaşanan aksaklıklardan 

dolayı gerillaya katılamayınca o yılki eğitim kampına katıldı. 

 
1998 yazında gerillaya katıldı. 27 Eylül 1998 tarihinde Tokat Dumanlı direnişinde şehit düştüğünde TKP-

ML’nin ileri militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Zeynel Çalpar 
 

 

Tokat/Almus’a bağlı Gevrek köyünde doğdu Zeynel Çalpar. Proletarya Partisi önderliğinde savaşan 

TİKKO’nun bölgedeki faaliyetlerinden etkilenmişti. Önce Tokat’ta yerel faaliyet kapsamında lise alanında 

görevler aldı. Tokat Merkez’deki Endüstri Meslek Lisesi’nde birlikte okuduğu ve faaliyet yürüttüğü Dilek 

Konuk’un gerillaya katılması sonrası 1997 yılı içinde gerillaya bölgeden katılan partizanların arasında yerini 

aldı. 

 
Kısa sürede kendini geliştirmeye çalışan Zeynel Çalpar, 27 Eylül 1998’de yoldaşlarıyla birlikte Dumanlı’da 

ölümsüzlük destanını yazdığında TKP-ML’nin militanı TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Ercan Eser 

Şehit düştüğü tarih: 22 Ekim 1998 
 

 

20 Şubat 1973 yılında Dersim Mazgirt’te dünyaya geldi. TKP-ML militanı olan Ercan Eser, 22 Ekim 1998 

tarihinde İstanbul Kağıthane yolu üzerinde asfalt kamyonunun içinde bulunduğu minibüse arkadan çarpması 

sonucu hayatını kaybetti. 



BAĞDERESİ ŞEHİTLERİ 

8 Mart 1999 
 

 

TKP-ML önderliğinde savaşan TİKKO’nun üç gerillası, 8 Mart 1999 tarihinde Tokat merkeze bağlı Bağderesi 

(Çöreğibüyük) köyünde T.C. ordusunun attığı genel pusunun yanısıra köyün çeşitli evlerine attığı hücre pususu 

sonucu çıkan ve yarım saat süren çatışmada savaşarak şehit düştü.  TKP-ML Üyesi ve TİKKO 

komutanlarından Ayfer Celep (Emine), TKP-ML ileri militanı, TİKKO savaşçısı Münire Sağdıç (Meral), TKP-

ML militanı, TİKKO savaşçısı Kemal Tutuş (Polat) ezilen halkımızın bir parçası olarak emekçi kadınlarımızın 

da kurtuluşunu hedefleyen savaştaki yerleri ve bu uğurda şehit düşüşleriyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nü daha bir anlamlı kıldılar. 

 

 
 
 

Ayfer Celep 
 

 

Türk ve Sünni kökenli köylü bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında Amasya/Taşova’ya bağlı Tekke köyünde 

doğan Ayfer Celep, akraba çevresi sayesinde devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanışmış, 1990 yılında 19 

Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi’nde okurken, TKP-ML ile ilişki kurmuştu. 1991 yılında, Partinin 

Karadeniz kırsal alanına gerilla çıkarma çabalarının yoğunlaştığı sıralarda, Partinin bölgedeki faaliyetlerinin 

kökleşmesi açısından böylesine onurlu bir görevin ilk omuzlayıcılarından olma isteğiyle gerillaya katılmak 

için Partiye başvurur. Partinin 4. Konferans hazırlıklarının sürdüğü o süreçte bir dizi örgütsel kopukluktan 

kaynaklı olarak bu isteği yerine getirilememiş olsa da Partinin verdiği her türlü görevi kabul etme noktasında 

tereddüt göstermemiştir. Okuduğu okulu yarım bırakarak, Partinin bölgedeki yerel örgütlülüğüne bağlı olarak 

faaliyet yürütür; Niksar’da çok kötü koşullarda üretim yapan tuğla fabrikalarında çalışır. Aynı yıl içinde bölge 

örgütlülüğüne yönelik gerçekleşen bir düşman operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanır. 3 ay hapishanede 

kalır. Dışarı çıktıktan sonra bölgedeki bir dizi operasyondan kaynaklı Partiyle ilişkisinde zaman zaman 

kopukluk yaşasa da 1993 Haziran’ında Karadeniz Bölgesi’ndeki TİKKO gerilla birliklerinde görev alır. Şehit 

düştüğünde TKP-ML Üyesi, TİKKO komutanlarındandı. 



 

 

 
Münire Sağdıç 

 

 

Kürt ulusuna mensup, alevi kökenli yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1973’te Erzincan Çayırlı’ya bağlı Yeşilbük 

köyünde doğdu. İstanbul Ümraniye gibi devrimcilerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte büyüdüğü için çocuk 

yaşlarda Proletarya Partisinin düşünceleriyle tanışma şansına sahip oldu. Yaşadığı ortamın etkisiyle küçük 

yaşlarda çeşitli devrimci etkinliklere katılmakla birlikte 1990’larda kendi dışındaki gelişmelerden kaynaklı 

Partiyle kesintili bir ilişki sürdürürken 1993 yılında TKP-ML’nin gençlik örgütü TMLGB’nin işçi semt 

alanında görev aldı. 1995 yılında TKP-ML’ye yönelik bir operasyonda gözaltına alınarak işkenceli sorgulardan 

geçirildi. İşkencehanelerde “Ser verip sır vermeme” ilkesine uygun davranarak kızıl direnme ruhuna sadık 

kaldı. Yaklaşık iki yıl kaldığı hapishaneden mücadele azmi, coşkusu, bilinci daha da yoğunlaşmış, gelişmiş 

olarak çıktı. Kırsal alanda görev almak istediğini yineledi. Ancak partinin verdiği görev doğrultusunda bir 

süre daha TMLGB’nin işçi semt alanında faaliyet yürüttü. 1998 yılında TİKKO’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki 

gerilla birliklerine katıldı. 

 
TKP-ML şehitleri içerisinde yer alan Yaşar Sağdıç’ın da kardeşiydi. Ölümsüzleştiğinde TKP-ML’nin ileri 

militanı, Halk Ordusu TİKKO’nun bir savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Kemal Tutuş 
 

 

Türk ulusuna mensup Alevi kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1980 yılında Tokat/Almus’a bağlı Gevrek 

köyünde doğdu. TKP-ML’nin düşünceleriyle 1996’da Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi’nde okurken tanışarak, 

Partinin bölgedeki yerel örgütlülüğü içinde örgütlendi. 1997 yılında kısa bir süre gerilla birliklerinin kuryelik 

görevini yürüttü; düşmana deşifre olmasının ardından aynı yıl Halk Ordusu TİKKO’nun bölgedeki gerilla 

birliklerine katıldı. 17 yaşındayken katıldığı gerilla saflarındaki gelişimi çok belirgin olarak görülebiliyordu. 

Kavrayışındaki yaşının üstünde derinlik ve inisiyatifliliği sayesinde askeri olarak kısa sürede gelişti. 

TİKKO’nun bölgede düşmanla girmiş olduğu bir dizi çatışmada yer alması, gerillaya katıldığı dönemden 

itibaren zorlu süreçlerle karşı karşıya kalan gerilla birliklerinde görev almış olması nedeniyle askeri olarak 

gelişirken ideolojik olarak da çelikleşiyordu. 

 
1998 yılında şehit düşen Zeynel Çalpar’dan sonra Almus’un Gevrek köyünün ikinci şehidi olma onurunu 

taşıyan Kemal Tutuş, şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



ARHOĞ ŞEHİTLERİ 

14 Nisan 1999 
 

 

14 Nisan 1999’da Tokat Merkez’e bağlı Arhoğ (Yeşilalan) köyünde T.C. askerleriyle TİKKO gerillaları 

arasında çıkan çatışmada Seyit Külekçi ve Doğan Altun şehit düştü. 

 

 
 
 

Seyit Külekçi 
 

 

1961 yılında Maraş’ın Elbistan, Gücük köyünde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte göç ettikleri Ümraniye 

1 Mayıs Mahallesi’nde tanıştı Proletarya Partisi’nin düşünceleriyle. 12 Eylül AFC’sinde örgütsüz kalsa da 

devrimci faaliyetten kopmadı. Torna atölyelerinde, konfeksiyonlarda, fabrikalarda proleter kimliğini pekiştirdi. 

1990 yılına kadar Proletarya Partisi’nin işçi faaliyetleri alanındaki komitesinde yer aldı. 1990 yılından sonra 

kendisinin de askeri faaliyete geçme ısrarıyla ihtiyaçlar doğrultusunda şehir askeri örgütlenmesinde yer aldı. 

Aynı yıl Proletarya Partisi’ne yönelik yapılan operasyonlarda tutuklandı. Tutsaklık süreci boyunca zindan 

direnişlerinde en öndeydi. 1996 ÖO ve SAG direnişinde Ümraniye Hapishanesi’nde TKP-ML’nin temsilcisi 

olarak Ölüm Orucu direnişçisi oldu. 

 
Çıkar çıkmaz gerillaya katıldı. 14 Nisan 1999’u gösterdiğinde annesi Elif Külekçi’den bir yıl sonra ölümsüzlüğe 

uğurlandı. Tokat’ın Merkeze bağlı Arhoğ (Yeşilalan) köyünde düşman güçleriyle girdiği çatışmada yoldaşı 

Doğan Altun’la birlikte son mermisine kadar çatışarak kucakladı güneşi. Seyit Külekçi şehit düştüğünde TKP-

ML Üyesiydi. Ayrıca Bölge Ordu Parti Organı Sekreter Yardımcısı, Bölge Komutanlığı’na bağlı bir mıntıka 

gerilla birliğinin de Siyasi Komiseriydi. 



 

 
 
 

Doğan Altun 
 

 

1972 yılında Erzincan/Tercan’a bağlı Kızılmağara köyünde Alevi kökenli, Kürt ulusuna mensup bir ailenin 

çocuğu olarak doğdu. TMLGB ile 1993 yılında İstanbul’da ilişkiye geçti. TMLGB’nin işçi-semt alanı 

örgütlenmesine bağlı olarak ailesiyle birlikte yaşadığı Soğanlı ve çevresinde faaliyet yürüttü. TMLGB 

faaliyetinde komsomol adı “Doğramacı”ydı. Proletarya Partisi’nin “sürekliliği sağlanmış gerilla savaşını 

yaratma” çağrısına bir TMLGB üyesi olarak yanıt verdi. Ve 1996 yazında TİKKO’nun Karadeniz 

Bölgesi’ndeki gerilla birliklerine katıldı. Ese yurdunda düşman çemberlerinden çıkmış olmasına rağmen 

yoldaşlarını kurtarmak için tereddütsüzce düşman çemberlerine geri dönen; yoldaşlarına yönelmiş düşman 

kurşunlarına göğsünü siper edendi o. 

 
Seyit Külekçi ile birlikte Tokat merkeze bağlı Arhoğ (Yeşil alan) köyünde girdikleri çatışmada şehit düştüğünde 

TKP-ML ileri militanı, TİKKO’nun bir Mıntıka Gerilla Birliği’nin komutan yardımcısıydı. 



TOKAT SERKİZ ŞEHİTLERİ 

21 Nisan 1999 
 

 

21 Nisan 1999’da Tokat Serkiz’de bir ihbarcı halk düşmanının verdiği bilgiler doğrultusunda köy halkına 

sezdirmeden, gizlice köyün belirlenmiş birkaç evine düşmanın yerleşmesiyle atılan hücre pususu sonucu çıkan 

çatışmada TİKKO gerillaları Erol Özel ve Özgür Güler şehit düştü. 

 

 

 
Erol Özel 

                                            Şehit Düştüğü Tarih: 21 Nisan 1999 

 

1968 yılında Çorum Mecitözü’ne bağlı Dağsaray köyünde Alevi kökenli yoksul bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelir. Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Çorum’dan İstanbul Gülsuyu’na göç ederler. Proletarya 

Partisi’nin etkin olduğu bir çevrede büyüyen Erol Özel, daha çocuk denilebilecek yaşta 12 Eylül 1980 yılında 

mahallede düzenlenen kitle eylemlerinin içinde yer alır. Örgütlü faaliyetine TMLGB bünyesinde 1989 yılında 

başlar. Amasya Meslek Yüksek Okulu’nun Elektrik-Elektronik Bölümü’nde okuduğu dönemde TMLGB 

Amasya sorumlusu olarak görev alır. Bu süreçte TMLGB’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasından 

kaynaklı örgütle bağı kopar. Tekrar ilişkiye geçmeye çalıştığı bir sırada İstanbul’da yine TMLGB’ye yönelik 

operasyonlarda gözaltına alınarak üç ay Bayrampaşa Hapishanesi’nde kalır. 

1991 Mayıs’ında Karadeniz Bölgesi’ne çıkartılan ilk gerilla birliklerinde yer alan Erol Özel, yerel faaliyette 

aksamalar meydana gelince yeniden yerel örgütlenmede görevlendirilir. Bu süreçte Proletarya Partisi’nin Ordu, 

Giresun kırsalına gerilla çıkarma hazırlığı evresinde gözaltına alınıp tutuklanır. 1992 yılında ihbarcı- işbirlikçi 

Necati Şanlı’nın Ordu’da cezalandırılması eyleminden dolayı idam cezasıyla yargılanırken Nevşehir 

Zindanı’ndan 1993 yılında firar eder. Mart 1993’te tekrar Karadeniz gerilla birliklerine katılır. Ve o tarihten 

şehit düştüğü 21 Nisan 1999 tarihine kadar Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Sivas, Samsun kırsalında faaliyet 

yürüten gerilla birliklerinde çeşitli düzeylerde görev alır. 

Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, Halk Ordusu TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

Özgür Güler 

                                                 Şehit Düştüğü Tarih: 21 Nisan 1999 

 
 

 

1975 yılında Dersim/Hozat’a bağlı  Lolan  köyünde  doğan  Özgür  Güler,  Proletarya  Partisi’yle  örgütsel 

ilişkiye Amasya Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde okuduğu dönemde geçer. 2. OPK’nın 

ardından Amasya ili gençlik sorumlusu olarak görevlendirilir. Gerek 2. OPK sonrası Amasya’daki gençlik 

örgütlenmesinin toparlanmasında, gerekse gençlik dışındaki alanlara açılma ve tüm çalışmaların “savaşa 

göre şekillenme” perspektifine uygun ele alınmasında önemli çabaları olur. Amasya’daki üniversiteli gençlik 

içinde yürüttüğü aktif mücadelesinden dolayı Amasya polisinin de baş hedeflerinden biri haline gelen Özgür 

Güler, gözaltında takındığı uzlaşmaz tavrıyla da düşmanı çılgına çevirir. 1996 Haziran’ında Halk Ordusu’nun 

Karadeniz’deki gerilla birliklerine katılır. Dive yaylasındaki düşman pususuna hedef olan gerilla biriminin 

komutanıdır. Ve bu pusuda yaralanmasına rağmen gerilla birimini pusu alanından çıkarmaya çalışmıştır. 

Sonbahar ve kış ayları boyunca çok sayıda düşman pususunu, saldırısını gerilla birliklerinin öncüsü olarak 

göğüslemiştir. 

 
Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, TİKKO’nun mıntıka komutanlıklarına bağlı alt komutanlarındandı. 



 

 

 
Halil Türker 

Şehit düştüğü tarih: 26 Eylül 1999 
 

 

1973 doğumlu olan Halil Türker, ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ortaokuldan ayrılmak zorunda kalmış ve 

küçük yaşta çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında çalıştığı Tokat Devlet Hastanesi’nde hastane yöneticilerinin 

faşist uygulamalarına karşı sendikal örgütlenme çalışmaları yürütmüştür. 1993 yılında Partimiz ile tanışan Halil 

Türker, çok yeni olmasına karşın disiplinli oluşu, çalışkanlığı, fedakarlığı ve militanlığı ile kısa sürede 

gelişmiştir. 1994 yılında bir süre bağlantısız kalmış, 1996 sonlarında tekrar bağlantı kurarak yerel faaliyete 

büyük katkı sunmuştur. Dilek Konuk, Zeynel Çalpar, Kemal Tutuş gibi birçok yüreği “umudun adı” dediği 

Partimiz ile tanıştırmıştır. 

 
1997 yılında Özgür Kemal Karabulut’un şehit düşmesinin ardından gerçekleştirilen bir eylemde gözaltına 

alınan Halil Türker, iki yıla yakın kaldığı Ulucanlar Hapishanesi’nde Parti bilincini daha da yükseltti. 

Ulucanlar’daki temsilcilik görevini TKP-ML ileri militanı olarak 26 Eylül 1999’daki Ulucanlar katliamına 

kadar layıkıyla yerine getirdi. 

 
Ulucanlar katliamının o karanlık vahşetinde devrimci ve komünist değerleri can bedeline koruyan Halil Türker, 

başından aldığı kurşunla 9 devrimci dostuyla birlikte ölümsüzleşirken, yüzündeki son gülümseme 

hapishanelerin direniş tarihine silinmemek üzere kazındı. 



HIZARALAN ŞEHİTLERİ 

1 Kasım 1999 
 

 

1 Kasım 1999 tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesi Hızaralan deresi mevkiinde T.C. askerlerinin pususu sonucu 

TİKKO gerillaları Barış Aslan ve Cem Ergüldü şehit düştü. 

 

 
 

Barış Aslan 
 

 

Hakan parti isimli Barış Aslan, 1978 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünde dünyaya geldi. 

Şehit düştüğünde TKP-ML’nin ileri militanı, Halk Ordusu TİKKO’nun bazı görev birimlerinde sorumluluk alan 

bir komutanıydı. 1991 yılına kadar doğduğu köyde yaşamış, bu yıldan sonra ise Almanya’da yaşayan babasının 

yanına yerleşmiş ve burada ilk olarak TKP-ML’nin düşünceleri ile tanışmıştır. Hamburg’ta hem okula devam 

etmiş hem de mücadele yürütmüştür. 2. OPK’nın ardından Proletarya Partisinin girdiği yönelimden etkilenmiş 

ve bunu kendisine bir sıçrama noktası yapabilmiştir. 1998 yazında ülkeye gelen Barış Aslan, kendisinden önce 

gerillaya katılan Hakan Karabulut’un şehit düşmesinden de çok etkilenerek ona layık olma sözünü dağların 

doruklarında yerine getirmiştir. 1 Kasım 1999 tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesi Hızaralan deresi mevkiinde T.C. 

askerlerinin pususu sonucu yoldaşı Cem Ergüldü ile birlikte şehit düştü. 



 

 
 

 

Cem Ergüldü 
 

 

Dersimli Kürt bir anne ile Yunanistan göçmeni bir babanın çocuğu olarak 1980 yılında İzmir’de dünyaya 

gelen Cem Ergüldü, TKP-ML’nin militanı TİKKO’nun savaşçısı idi. 1996 yılında Gençlik Örgütü TMLGB 

aracılığı ile devrimci mücadele ile tanıştı. TMLGB bünyesinde birçok faaliyette yer alarak TMLGB İzmir 

lise  sorumluluğunu  üstlendi.  Bergama  köylülerinin  mücadelesine  katkı  sunmak  amacıyla  Eurogold’un 

İzmir Bürosuna bomba konmasında aktif olarak yer aldı. O dönemde yaşanan 1996 1 Mayıs’ı, SAG ve ÖO 

eylemlerinden etkilenerek kavgaya daha sıkı sarıldı. 1998 yazında gerillaya katıldı. Gerillada bulunduğu 

dönem içinde birçok zaafı ile yüzleşen, acımasızca zaaflarının üzerine yürüyen Cem Ergüldü, şehitlerden 

boşalan her mevziyi doldurmanın bilinci ile hareket etmiştir. 1 Kasım 1999 tarihinde Tokat’ın Erbaa ilçesi 

Hızaralan deresi mevkinde T.C. askerlerinin pususu sonucu yoldaşı Barış Aslan ile birlikte şehit düştü. 



 

 
 

 

İsmet Akdemir 

Şehit düştüğü tarih: 1990'lı yıllar 
 

 

1966 Erzincan doğumlu olan İsmet Akdemir, yoksul bir aileden geliyordu. Erzincan karayollarında işçi olan 

İsmet Akdemir haksızlıklara boyun eğmeyişi ile çevresinde sempati topluyordu. TKP-ML taraftarıydı. Her 

fırsatta çevresine İbrahim Kaypakkaya’nın düşüncelerini ve kişiliğini anlatırdı. 

 
Arkadaşları ile gittiği Trabzon’un Zigana dağının Zigana Tüneli’nde çıkan çatışmada öldürüldü. 



MERCAN VADİSİ ŞEHİTLERİ 

25 Nisan 2000 
 

 

25 Nisan 2000 tarihinde Dersim/Ovacık’ın Mercan Vadisinde TKP-ML önderliğinde savaşan Halk Ordusu 

TİKKO’ya bağlı bir gerilla birliğinin Mercan Vadisi’nde bir pusu sonucunda düşmanla girdikleri çatışmada 

Yusuf Ayata, Hasan Akyol, Fehiman Bozgurt, Umut İl, Fikret Vural, Zeynel Erdoğan ve Mustafa Toptaş 

ölümsüzleşti. 

 

 
 
 

Yusuf Ayata 
 

 

1971 yılında Dersim /Ovacık Yeşilyazı’da Kürt ve Alevi kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu Yusuf Ayata. 

Proletarya Partisi’ne yakın bir çevrede büyümüş olmasından dolayı Partiyi çocuk yaşlardan beri tanıyor ve 

biliyordu. Örgütlü mücadeleye, çalışmak için gittiği İstanbul’da 1988-1989 döneminde başladı. Bir süre 

semt örgütlenmeleri içinde örgütlenerek semtlerde faaliyet yürüttü. 1990 yılında gerilla birliklerine katıldı. 

TİKKO’nun düşmanla girdiği çatışmaların birçoğunda yer almış, bu çatışmalardan birisinde ağır yaralanması 

üzerine tedavi için batıya gönderilmişti. Proletarya Partisi’nin güçlü savaş cepheleri yaratmak için uluslararası 

devrimci hareketin olanaklarından yararlanarak oluşturduğu Bekaa’daki eğitim kampına gönderildi. Askeri- 

siyasi eğitim sürecinden sonra Ramazan Ceviz, Hasan Demir dahil bir dizi partizanla birlikte ülkeye geri döndü. 

1992 Mayıs’ında Proletarya Partisi’nin görevlendirmesiyle tekrar Dersim’deki gerilla birliklerine katıldı. 2. 

OPK sürecinde açığa çıkan Konferans Kaçkını Suçlular Güruhu’nun söylemlerinden etkilenerek onlarla 

beraber hareket etmiş, ancak çok kısa bir süre sonra özeleştiri verdi. 

 
Proletarya Partisi’nin Dersim mevzisinin doldurulması perspektifi ve yönelimi ışığında canla-başla çalışarak 

örgütlenme sürecinde önemli bir rol oynadı. O artık Dersim’e gönderilecek birliğin komutanıydı. Ve Parti 

Aday Üyesi iken 25 Nisan 2000 tarihinde Dersim/ Ovacık Mercan Vadisi mevkiinde güneşi kucakladı. 



 

 
 

Hasan Akyol 
 

 

1978 yılında Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Akkuş köyünde Kürt ve Alevi kökenli bir ailenin çocuğu olarak 

doğdu. Proletarya Partisi’nin şehitlerinden Armenak Bakır’ın Karakoçan’daki çalışmalarının etkisiyle Partiye 

yakın bir çevrede büyüdü. Örgütsel ilişkiye ailesinin göç ettiği İstanbul/Ümraniye’de lisede okurken geçti. 

1994 yılında gençlik örgütü TMLGB’nin lise alanında örgütlenen Hasan Akyol, Proletarya Partisi’nin zorlu 

sürecini de sabırla sahiplenmeyi bilmiştir. Kısa bir süre içerisinde TMLGB’nin İstanbul Liseler Komitesi 

Üyeliği görevini üstlenecek aşamaya gelmişti. 1996 yılında TMLGB’nin çağrısı üzerine Karadeniz’deki gerilla 

birliklerine katıldı. Alt düzeyde komutanlık, mıntıka komutan yardımcılığı sorumluluklarını üstlendi. 

Karadeniz Bölgesi’nde düşmana yönelik saldırıların ve çatışmaların birçoğunda hem savaşçı hem de komutan 

olarak yer aldı. Ardından Dersim birliğinde yer aldı. 

 
Hasan Akyol Dersim Mercan Vadisi çatışmasında şehit düştüğünde TKP-ML’nin Aday Üyesi, TİKKO’nun 

Dersim Bölge Komutan Yardımcısı’ydı. 



 

 
 
 

Fehiman Bozgurt 
 

 

1974 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde Türk ve Alevi kökenli bir ailenin çocuğu 

olarak doğdu Fehiman Bozgurt. Proletarya Partisi’nin düşünceleriyle, ailesiyle birlikte göç ettiği Mersin’de, 

lise yıllarında tanıştı. Bu süreçte TKP-ML taraftarı olan Fehiman Bozgurt, 1992 yılına Mersin’de Partinin 

örgütlü faaliyetleri içinde yer almaya başladı. 1993 yılında bölgedeki Şehir Askeri Komitesi’nde örgütlendi. 

O dönemdeki ihtiyaçlardan kaynaklı legal alanda görevlendirildi. Kısa süre sonra aranır duruma düşünce 

TİKKO’nun Karadeniz’deki gerilla birliklerine katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin Aday Üyesi, Halk 

Ordusu TİKKO’nun Dersim Bölge Komutanlığı üyesiydi. 



 

 

 
Umut İl 

 

 

1975 yılında Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyünde doğdu. TKP-ML ile örgütsel ilişkiye Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu süreçte geçti. TMLGB’nin Eskişehir örgütlenmesinde yer 

aldı. Gerillaya katıldığında artık gerillanın doktoru olmuştu Umut. Ese yurdunda yoldaşlarını kurtarmak 

için düşman çemberlerine dalan Doğan Altun’un yanıbaşında Doktor da vardır. Almus’ta şehitler verilen bir 

çatışmada birlikten bir ay gibi bir süre uzak kalıp çeşitli güçlüklerle karşılaşmasına rağmen inanç ve sabırla 

yoluna devam etmiş, yöre halkının yüreğine taht kurarak adeta efsaneleşmiştir. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin 

Aday Üyesi, TİKKO’nun alt düzeyde komutanlarındandı. 



 

 
 

Zeynel Erdoğan 
 

 

1972 yılında Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Kürekli Köyü, Dedeler mezrasında Kürt ve Alevi kökenli bir 

ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu köyde geçen Zeynel Erdoğan, onsekiz yaşından sonra ekonomik ve 

sosyal nedenlerden dolayı yaşamını büyükşehirlerde sürdürme kararını vererek İstanbul’a göç etti. İstanbul’da 

devrimci düşüncelere sempati duyarak TKP-ML düşünceleriyle tanıştı. 1997’de TMLGB Semt Komitesi’nde 

örgütlenerek çeşitli bombalama eylemlerinde yer aldı. 1999 baharında gerillaya katıldı. Kısa sürede gerillaya 

uyum gösterdi. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı, TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 

 
Fikret Vural 

 

 

1971 yılında Balıkesir’de Türk ve Alevi kökenli yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fikret Vural, 

Proletarya Partisi ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde okurken tanıştı. 1991 yılında 

TMLGB çevresinde hareket eden Fikret Vural, kısa bir süre sonra örgütlü faaliyete başladı. TMLGB’nin gerilla 

cephesine kan taşıması yönündeki çağrısı karşısında tereddüt göstermeyerek 1993 yılında Dersim bölgesindeki 

gerilla birliklerine katıldı. TKP-ML Aday Üyesi olduğu koşullarda KKSG ile hareket etti. 1996’da özeleştiri 

vererek yeniden TKP-ML’ye dönen Fikret Vural, Dersim birliğinin yola çıktığı 1999 yılı yazına kadar Tokat, 

Amasya, Samsun’a kadar çeşitli gerilla bölgelerinde ve ihbarcı, işbirlikçilere yönelik gerçekleştirilen eylem 

birimlerinde görev aldı. Şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı, Halk Ordusu TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Mustafa Toptaş 
 

 

Dersim’in Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde Kürt ve Alevi kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan 

Mustafa Toptaş, 1996 yılında TMLGB’nin İstanbul semt örgütlenmesinde örgütlenmişti. Katıldığı bir eylemde 

yakalanarak bir süre Bayrampaşa Hapishanesi’nde kaldı. 1998 yılında Karadeniz Bölgesi’ndeki gerilla 

birliklerine Münire Sağdıç ile birlikte katılmıştı. Mustafa Toptaş şehit düştüğünde TKP-ML’nin militanı, 

TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Nergiz Gülmez 

Şehit düştüğü tarih: 11 Nisan 2001 
 

 

1970 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul Maltepe’de dünyaya gelir. Okul yaşamı 1978 yılında 

Maltepe Afyon İlköğretim Okulu’nda başlar. İlkokuldan sonra orta ve liseyi de Maltepe’de okur. Ortaokulda 

öğrenciyken yaz tatillerinde küçük işletmelerde çalışarak ihtiyaçlarını giderir ve aile bütçesine katkıda bulunur. 

Nergiz devrimci değerleri daha çocuk yaşta ailesinden kazanır. 1989-1990 sürecinde Kartal Halkevi ve Yeni 

Demokrasi Dergisi çalışanıdır. Legal çalışmanın yanısıra bu dönemde illegal olarak İsmail Oral’a bağlı olarak 

hapishane kuryeliği yapar. 

 
1991’de illegal işçi komitesinde ileri militan olarak konumlandırılır. 1992 yılında Proletarya Partisi Nergiz’e 

Parti Aday Üyeliği teklifinde bulunur.  İdeolojik olarak her göreve hazır olduğunu, fakat Parti üyeliği için 

siyasi olarak yeterli olmadığı konusunda çelişkili olduğunu belirtir. Çelişki kısa sürede çözülür ve Aday Üye 

yapılır. Bu konumda mücadelesini sürdürürken 1993 yılı mart ayında Partiye yönelik genel operasyonda 

düşmanın eline geçer. Düşman karşısında boyun eğmeyenlerdendir. Somut bir delil olmadığından DGM’den 

serbest bırakılır.  Yeni çalışma alanı Özgür Gelecek gazetesidir. 1993 Ekim ayında yayınevi sahibi olarak 

tutuklanır. Adapazarı Hapishanesi’ne konulur. Tutsaklar Açlık Grevine başlar. O da direniştedir. Eylem 

başarıyla sonuçlanır. Şehir dışına gönderilen tutsaklar İstanbul Sağmalcılar Hapishanesi’ne getirilir. 1994 

yılının ilk günü Sağmalcılar Hapishanesi’nden tahliye olur ve görevlerine devam eder. 
 
 
 

KÖK sürecinde İstanbul Semt Parti Komitesinde görev alır. Darbelenen Partinin toparlanmasına katkı sağlar. 

2. OPK’da özel görevlidir. 2. OPK sonrası İstanbul İşçi Parti Komitesi üyesidir. Alanı Çorlu’dur. 



9 Şubat 1996’da gittiği bir randevuda bir yoldaşının ilkesiz davranışı sonucu yakalanır. Sorguda tavizsiz 

duruşunu yine gösterir. Tutuklanır. Sağmalcılar Hapishanesi’nde 1996 Ölüm Orucu direnişinde bulunduğu 

süreçte Ölüm Orucu direnişindeki yoldaşlarına bakma görevini üstlenmiştir. 

 
1996 Ölüm Orucu’nun zaferle sonuçlanmasından yaklaşık bir yıl sonra Ümraniye Hapishanesi’ne sevkinin 

çıkması ve 19 Aralık katliamı sürecinde 4 gün süren Ümraniye direnişinde yerini alan Nergiz Gülmez, Açlık 

Grevi’nin 10. gününde gaz bombaları, kurşunlar içerisinde çok ağır yaralananların başucundadır. Sürekli nöbet 

tuttuğu koğuşun yakılmasının ardından yaralananların nöbetini tutmaya ve tedavilerine yardım etmeye başlar. 

Götürüldüğü Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişine başlar. Ölüm Orucu direnişini 

sürdürürken 1996 Ölüm Orucundaki deneyimlerini yoldaşlarına aktarmanın acelesindedir. Tecrit koşullarında 

olanakların sınırlarını zorlayarak sadece mektuplarla da olsa bunu yerine getirmeye çalışır. Durumunun 

kötüleşmesi sonucu 17 Mart 2001’de Kartal Devlet Hastanesi’ne götürülür. Alınan karar doğrultusunda 

hastaneye kaldırılmayı protesto ederek su içmemeye başlar. 

 
23 gün boyunca su içmeyen Nergiz Gülmez, Ölüm Orucu eyleminin 123. gününde, 11 Nisan 2001 tarihinde 

TKP-ML’nin ilk Ölüm Orucu şehidi olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML Üyesiydi. 



 

 
 

 

Ramazan Kılavur (Kılavuz) 

Şehit düştüğü tarih: 3 Haziran 2001 
 

 

1959 Urfa Siverek doğumlu olan Ramazan Kılavur, 1975 yılında TKP-ML’nin düşünceleriyle tanıştı. 

Faaliyetlerine  Siverek’te  devam  etti.  1980 AFC’si  döneminde  tutsak  düşerek  Diyarbakır  Zindanlarında 

ağır fiziksel ve psikolojik işkencelerden geçirildi. 4 yılı tecritte 11 yıl tutsak kaldı. Çıktığında bu koşulların 

yarattığı tahribatlar nedeniyle 1996 yılında Batı Avrupa’ya gitti. Mücadelesini burada devam ettiren Ramazan 

Kılavur, bir yandan da tecrit koşullarının ruhunda yarattığı izleri silebilmek için tedavi görmeye başladı. Ancak 

yaşadıklarının etkisi ile ağır darbeler almıştı. 3 Haziran 2001’de İsviçre’nin Luzenn kentinde intihar ederek 

yaşamına son verdi. 



 

 
 

Murat Deniz 

Şehit düştüğü tarih: 10 Temmuz 2001 
 

 

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yaylacık dağı Tekmezar kırsalında 10 Temmuz 2001 tarihinde TKP-ML TİKKO 

gerillaları ile T.C. askerleri ile çıkan çatışmada şehit düştü. 
 

 

1972 yılında Kırklareli’nin Vize ilçesi Hasboğa köyünde doğan Murat Deniz, Boşnak milliyetindendi. İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken DABK içinde örgütlendi. Proletarya Partisi’nin gerçekleştirdiği 

birlik sonrasında TMLGB MK üyeliği ve sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. Eskişehir, Ankara, 

Samsun, Bursa, İstanbul, Edirne, Amasya, Ordu, Çorum illerinin sorumluluğunu yürüttü. 2. OPK sonrası 

KBK’da örgütlenen ve Tokat İl Komitesi sekreterliğini yapan TMLGB’nin Ömer’i dağların komutanı Erol 

olarak bilinen Murat Deniz, şehit düştüğünde Ordu Parti Organı (OPO) üyesi ve TİKKO komutanı idi. 

 
Tokat İl Komitesi sekreterliği görevini yürütürken devrimci bir örgüt olan TKP(ML)’nin kendi içinde yapmış 

olduğu Kardelen Harekatı adlı operasyonlarında ajan olduğunu söyledikleri unsurların verdiği ifadeler içinde 

Murat Deniz’in isminin de geçtiği iddia edildi. Bu nedenle Murat Deniz, 1996 yılında sorgulanmak amacıyla 

kırsal alana çekildi. 1999 Eylül ayında PMK-SB’nin yapmış olduğu toplantıda durumu ele alınarak 3 yıllık 

gözlem sonucu bu iddiaların asılsız olduğuna karar verildi ve o süreçten sonra OPO’da görevlendirildi. O, bir 

komünist için en kötü durum olan ajan iddiası ile karalanmak istenmesine karşın hiçbir zaman Partisine ve 

devrime olan inancını kaybetmemiş, alıkonulmuş olduğu halde birçok çatışmada düşmana karşı gereken tavrı 

göstermiş asla yoldaşlarına olan güveninden ödün vermemiştir. 



 

 
 

 

Muharrem Horoz 

Şehit düştüğü tarih: 3 Ağustos 2001 
 

 

1967 Sivas-Divriği doğumlu olan Muharrem Horoz, 1989 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü’nde okurken tanıştı TKP-ML’nin düşünceleri ile. 1992 yılında gençlik örgütü TMLGB içerisinde 

faaliyet yürüterek TMLGB’nin güçlenmesinde önemli katkıda bulundu. Şehit düştüğü tarihe kadar Partinin 

pek çok görevini omuzladı. 1999 yılının ağustos ayında düşmana esir düştü. TKP-ML MK Yedek Üyesi olan 

Muharrem Horoz, 2000 yılında başlayan F tiplerine karşı yapılan Ölüm Orucu direnişinin 236. gününde şehit 

düştü. 



 

 
 

 

Düzgün Öztürk 

Şehit düştüğü tarih: 8 Ağustos 2001 
 

 

1937 Dersim Geçimli köyünde doğan Düzgün Öztürk, 1938 sürgününde ailesiyle birlikte Afyon’a göç ettirildi. 

1965 yılında geçimini sağlayabilmek için Almanya’ya göç etti. 1978’de Proletarya Partisi’nin görüşleriyle 

tanıştı. Bir süre demokratik alanlarda faaliyet yürüttü. Yakalandığı hastalık nedeniyle hiçbir zaman karamsarlığa 

kapılmadı. 

 
1999 yılında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 8 Ağustos 2001 tarihinde hayatını kaybetti. 



 

 
 

 

Kenan Güzel 

Şehit düştüğü tarih: 28 Ağustos 2001 
 

 

11 Eylül 1985 yılında Erzincan’da doğan Kenan Güzel, ilkokulu burada okudu. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte 

Bursa’ya yerleşti. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. Ekonomik zorluklar nedeniyle ailesiyle birlikte 

Avusturya’ya yerleşti. Avusturya’da Linz Umut Kültür Merkezi’nde bağlama hocalığı yapmaya başladı. 

Gençliğin sempatisini kazanan Kenan Güzel, 28 Ağustos 2001 tarihinde gittiği bir gölde boğularak hayatını 

kaybetti. 



 

 
 

Sinan Günel 

Şehit düştüğü tarih: 6 Eylül 2001 
 

 

1979 yılında Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Dadukta köyünde dünyaya geldi. Yoksulluğu yaşayan ve 

devrimciliği tanıyan, bilen bir çevrede büyümüştü. 1996 yılında gerilla saflarında yer almak istemine rağmen 

bölgede kurye olarak konumlandırıldı. Belli bir süre örgütten kopmuştu. Bu süreçte ailesinin ekonomik 

sorunları onları topluca İstanbul’a sürüklemişti. Sinan örgütten kopsa da çevresinin üzerindeki etkisi onu hep 

devrimci yaşama çekmiştir. 1998 yazına kadar devam eden bu durum bu aylarda gerillaya katılma istemiyle 

son bulmuştu. Ancak bu istemi yeniden geri çevrilerek farklı bir göreve verildi. 1998 sonbaharında tutsak 

düşen Sinan Günel, 8 aylık tutsaklık süreci boyunca kendini yenilemeye çalıştı. Dışarı çıktığında bu sefer 

1997’de Dumanlı’da şehit düşen akrabası Bahattin Günel’in yerini doldurmanın yükü vardı omuzlarında. Ve 

1999 ilkbaharında gerillaya katıldı. 6 Eylül 2001 gecesi yaşanan pusuda ölümsüzleşti. Sinan Günel 

ölümsüzleştiğinde TKP-ML militanı ve TİKKO’nun savaşçılarındandı. 



ALMUS KADIVAKFI ŞEHİTLERİ 

27 Eylül 2001 
 

 

Tokat Almus/Kadıvakfı köyünde 27 Eylül 2001’de T.C. askerleriyle TİKKO gerillaları arasında çıkan 

çatışmada Mehmet Şahin ve Cihan Fındık şehit düştü. 

 

 
 
 

Mehmet Şahin 

Şehit düştüğü tarih: 27 Eylül 2001 
 

 

1974 Tokat Merkeze bağlı Bağderesi köyünde orta halli Türk milliyetine mensup, alevi kökenli bir ailenin 

çocuğu olarak doğdu. 1994 yıllarında öğrencilik yaşamında tanıştı Proletarya Partisiyle. 1996 yılında 

Karadeniz bölgesindeki gerilla saflarına katıldı. Gerilladaki parti ismi Hüseyin’di. İki kışı dışarıda geçirdi. 

Ayağı soğuktan yandı. Aylarca soğuğa, açlığa, yorgunluğa göğüs gerdi. Ve bu süreç Mehmet Şahin’in kendi 

gücünün farkına varmasını sağladı... “Hüseyin, yoldaşları için Kaf dağına gider” denirdi gerilla içinde. En 

olmadık durumlarda verilen görevi yerine getirir, yoldaşlarını şaşırtırdı. 

 
Tokat/Almus Kadıvakfı köyünde 27 Eylül 2001’de şehit düşen Mehmet Şahin, TKP-ML’nin militanı, 

TİKKO’nun savaşçısıydı. 



 

 
 

 

Cihan Fındık 

Şehit düştüğü tarih: 27 Eylül 2001 
 

 

1979 Dersim Pertek doğumlu olan Cihan Fındık, köyü gerillaların sık sık uğradığı bir yer olduğu için gerillayla 

hep içiçeydi. İstanbul’a gittiğinde ise Partiyle ilişkiye geçti ve TMLGB’de örgütlendi. İşçi-semt alanında 

örgütleme yaptı. Ardından bir süre örgütten koptu. İzmir’de TMLGB saflarında yeniden örgütlenerek tekrar 

mücadeleye başladı. 2000 Ağustos’unda gerillaya katıldı. Tokat Almus/Kadıvakfı köyünde 27 Eylül 2001’de 

T.C. askerleriyle TİKKO gerillaları arasında çıkan çatışmada şehit düştü. Cihan Fındık’ın bu kararlı duruşunu 

sahiplenen TİKKO gerillaları Kadıvakfı’nda gerçekleştirdikleri eylemle yoldaşlarının görevini tamamlamıştır. 



 

 
 

 

Emel Kılınç 

Şehit düştüğü tarih: 15 Mayıs 2003 
 

 

1979 Dersim Ovacık doğumlu olan Süheyla parti isimli Emel Kılınç, İlk ve Ortaokulu Ovacık’ta, Lise’yi 

Erzincan Hemşirelik Okulu’nda okudu. Üçüncü sınıfta tutuklanarak Erzurum Kapalı Hapishane’de kısa bir 

süre kaldı. Okulunu Ankara’da bitirdikten sonra 2000 yılının yaz aylarında TİKKO’ya katıldı. 

15 Mayıs 2003 tarihinde Tokat’ın Almus ilçesinde çıkan çatışmada ölümsüzleşti. 



 

 
 
 

Murat Arıcak 

Şehit düştüğü tarih: 21 Mayıs 2003 
 

 

Parti ismi Duran olan Murat Arıcak, 1971 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Malatya’da okuyan Murat 

Arıcak İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Devrimci düşüncelerle 

tanışmadan önce üniversitede yıllarında kısa bir süre Büyük Birlik Partisi çevresine katılan Murat Arıcak daha 

sonra devrimci düşüncelerle tanıştı ve gençliğin akademik ve demokratik mücadelesi içinde yer alarak halkın 

haklı mücadelesinden yana saf tuttu. Üniversiteden mezun olduktan sonra demokratik alanda çalışmalar yürüttü. 

Hakkında açılan davalardan kaynaklı Eylül 1995’te tutuklanarak Bayrampaşa Hapishanesi’ne konuldu. İki 

aylık tutukluluk sürecinden sonra tahliye olan Murat Arıcak mücadelesine kaldığı yerden devam etti. 21 Mayıs 

2003 tarihinde Giresun Bulancak kırsalı Bektaş Yaylası’nda Bülent Ertürk’le birlikte şehit düştü. 



 

 
 

Bülent Ertürk 

Şehit düştüğü tarih: 21 Mayıs 2003 
 

 

1999 yılında Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik eylemin ardından yapılan operasyonlarda tutuklanarak 

Eskişehir tabutluğuna götürülen Bülent Ertürk, devletin hücre saldırısına karşı simgeleşen direnişin içinde 

yer aldı. 65 günlük direnişin ardından eylem zaferle sonuçlandı ve Bülent Ertürk Nevşehir Hapishanesi’ne 

götürüldü. 19 Aralık katliamında Nevşehir Hapishanesi’nde bulunan Bülent Ertürk, katliam sonrası diğer 

devrimci tutsaklarla Sincan F Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Kısa bir süre sonra buradan tahliye olan Bülent 

Ertürk, tahliye olduktan sonra da mücadelesine aralıksız devam eti ve TİKKO saflarına katıldı. 



 

 
 
 

Ahmet Laço 

Şehit düştüğü tarih: 13 Nisan 2004 
 

 

1964 Ovacık Çemberlitaş köyü doğumlu yoldaşımız Ahmet Laço, 13 Nisan 2004 tarihinde Dersim Çiçekli, 

Rabat köyü civarında devletin kolluk güçleri ile TKP-ML TİKKO gerillaları arasında çıkan çatışmada Sevda 

Yıldız ile birlikte şehit düştü. 

Ahmet Laço ve Sevda Yıldız yoldaşlar Eylül 2003 tarihinden itibaren Partimiz saflarında örgütlenmişlerdir. 

Daha önce TKP(ML) saflarında örgütlü olan Ahmet Laço, Nisan 2004’te bir grup yoldaşı ile partimize yönelik 

kaleme alınan yazıda “Bu süreçle birlikte, bizler de devrimci sorumluluk ve duyarlılığımız gereği, tasfiye 

edilen PÜ’lerle ve partinin diğer kanadı olarak gördüğümüz, TKP-ML ile temasa geçtik. TKP-ML’nin de 

olumlu yaklaşımlarını dikkate alarak, halkın, devrimin çıkarları gereği, ayrı kalmanın artık gelinen aşamada 

doğru olmadığı sonucuna vardık. Bu vesile ile bun- dan böyle, TKP-ML saflarında birer dava neferi olarak 

savaşmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz” demektedir. 



 

 
 

 

Sevda Yıldız 

Şehit düştüğü tarih: 13 Nisan 2004 
 

 

Sevda Yıldız yoldaşımız 1969 Hozat Yergen (Geçimli) doğumludur. 
 

 

13 Nisan 2004 tarihinde akşam saat 22.00 civarında Dersim Çiçekli, Rabat köyü civarında devletin kolluk 

güçleri ile TKP-ML TİKKO gerillaları arasında çıkan çatışmada halk savaşçıları Rıza parti isimli Ahmet Laço 

ile birlikte Barbara parti isimli Sevda Yıldız yoldaşımız şehit düştü. Daha önce TKP(ML) saflarında örgütlü 

olan Sevda Yıldız, Nisan 2004’te bir grup yoldaşı ile partimize yönelik kaleme alınan yazıda “Bu süreçle 

birlikte, bizler de devrimci sorumluluk ve duyarlılığımız gereği, tasfiye edilen PÜ’lerle ve partinin diğer kanadı 

olarak gördüğümüz, TKP-ML ile temasa geçtik. TKP-ML’nin de olumlu yaklaşımlarını dikkate alarak, halkın, 

devrimin çıkarları gereği, ayrı kalmanın artık gelinen aşamada doğru olmadığı sonucuna vardık. Bu vesile ile 

bun- dan böyle, TKP-ML saflarında birer dava neferi olarak savaşmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan 

ediyoruz” demektedir. 



 

 
 

Eren Kaya 

Şehit düştüğü tarih: 28 Temmuz 2004 
 

 

2001 yılında yurtdışında Partimizle tanışan Eren Kaya, kısa bir süre içinde mücadele içinde yerini aldı. Gençlik 

faaliyetini Paris’te sürdürdü. 2001 yılının temmuz ayında gerçekleştirilen Murat Deniz Eğitim Kampı’na katıldı. 

Gerillaya katılma talebini yoldaşlarına sunmasının ardından 2002 yılında Karadeniz kırsalına gitti. Burada bir 

yıl faaliyet yürüten Eren Kaya, alanda ideolojik kırılma yaşayarak geri gitme talebini Parti’ye sundu. Talebini 

kabul etmesi üzerine yurtdışına çıktı. 2003 yılında Fransa’da tekrar örgütlenmek için yoldaşlarıyla tartışmalar 

yürütmeye başladı. Tam böylesi bir süreç içerisindeyken, bir takım hukuksal sorunlarını çözmek için gittiği 

Fransa’nın Nantes şehrinde, 28 Temmuz 2004 sabahı, tüm çabalarımıza karşın henüz belirlenemeyen (otopsi 

raporunda intihar olarak geçen) bir nedenle, evine yakın bir parkta ölü bulundu. 



 

 

 
Muharrem Yiğitsoy 

Şehit düştüğü tarih: 2 Kasım 2004 
 

 

TKP-ML üyesi ve Deniz, Ahmet parti isimlerini kullanan Muharrem Yiğitsoy, 1970 yılında Yozgat ili Şefaatli 

ilçesi Arife köyünde, Türk ulusundan, Alevi mezhebine mensup, orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

gelmiştir. Devrimcilere uzak olmayan bir ailede büyümüş, Partimizle üniversite yıllarında tanışmıştır. Bu 

dönemde TMLGB saflarında örgütlenmiştir. Partimiz saflarında örgütlenmesindeki temel neden silahlı 

mücadeleye sempati duymasıydı. Üniversiteden bitirene kadar TMLGB içinde faaliyet yürütmüştür. Mezun 

olduktan sonra da Partinin militanı olarak mücadelesini sürdürmüş, verilen her görevi yerine getirmiştir. Uzun 

bir dönem demokratik alanda görev yaptıktan sonra İstanbul’da işçi faaliyetinde görevlendirilmiştir. Burada 

belirli bir dönem faaliyet yürüttükten sonra kendisinin de isteğini değerlendiren Partimiz, 2002 baharında 

Karadeniz gerilla alanında görevlendirmiştir. 2004 bahar aylarına kadar bu alanda faaliyet yürütmüş, 2004 

yazında partimizin kararı doğrultusunda Dersim’e çıkarmış olduğu ilk gerilla grubu içinde yer almıştır. 

 
Yoldaşın da içinde bulunduğu gerilla grubumuz 2 Kasım 2004 günü, saat 18:00’de Tunceli merkez Çiçekli 

Nahiyesi Turüşmek (Aktuluk) Köyü Robaik Mezrasında düşmanla karşılaşmış, dört buçuk saat süren bu 

çatışmada Muharrem Yiğitsoy şehit düşmüştür. 



 

 
 

Aşkın Günel 

Şehit düştüğü tarih: 9 Kasım 2004 
 

 

9 Kasım’da TKP-ML üyesi Aşkın Günel (parti isimleri Doğan ve Polat) ve TİKKO üyesi Cafer Kara (parti 

ismi Bülent) Dersim’in Turüşmek köyü Karderesi mezrası yakınlarında düştükleri düşman pususunda, yaralı 

olmalarına rağmen el bombası ve tabancalarıyla çatışarak katledildiler. İki Halk Ordusu savaşçısı, Muharrem 

Yiğitsoy’un şehit düştüğü 2 Kasım çatışmasında yaralandılar ve yaralı olarak çatışma bölgesini terk ettiler. 

Ancak bir hafta sonra tekrar düşman pususuna düştüler. Yaşanan çatışmada düşmana kayıp verdirdiler ancak 

yaralı oldukları için düşman pususunu yaramadılar ve şehit düştüler. 

 
Aşkın Günel yoldaşımız 1984, Tokat Almus Çambulak köyü doğumludur. Çocuk yaşlarda Partimize sempati 

duymaya başlamış, 13 yaşındayken bir yandan çalışırken bir yandan da TMLGB saflarında örgütlenmiştir. 

TMLGB’ye yönelik bir operasyonda 14 yaşında gözaltına alınmıştır. Aranır duruma düştüğü 1999 yılında 16 

yaşında gerillaya katıldı. Yoldaş şehit düştüğünde TKP-ML üyesi, TİKKO komutanlarındandı. 



 

 
 

Cafer Kara 

Şehit düştüğü tarih: 9 Kasım 2004 
 

 

Maraş ili Elbistan ilçesi Ambar köyünde Kürt ulusundan, Alevi mezhebine mensup yoksul bir ailenin çocuğu 

olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarına kadar köyde kalmış daha sonra ise akrabalarının yanına yurtdışına 

gitmiştir. Aile çevresinde Partimiz sempatizanları vasıtasıyla partimizle tanışmış ve burada örgütlenmiştir. 

2000 yılında gerilla alanında faaliyet yürütme isteğini bildirmiş ve 2002 yılında Karadeniz Bölgesi’nde 

ardından da Dersim bölgesinde görevlendirilmiştir. 

 
Yoldaş şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı ve TİKKO savaşçısıdır. 



 

 
 

 

Şahin Delibaş 

Şehit düştüğü tarih: 5 Ocak 2005 
 

 

1966 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Şahin Delibaş yoldaş, 1989 yılında geldiği Hollanda’da temizlik işçisi 

olarak çalışmaya başladı. Emekten, emekçilerden, ezilenlerden yana olan Şahin, mücadelenin örgütlülükten 

geçtiğine inanıyor ve bunu yaşamının her alanında uyguluyordu. 1990 yılından bu yana onu her eylemlilikte 

kâh bildiri dağıtırken kâh pankart taşırken görmek mümkündü. Yoldaşımızı kansere karşı verdiği mücadelede 

5 Ocak 2005 tarihinde kaybettik. 



 

 
 

 

Kenan Harite 

Şehit düştüğü tarih: 31 Mart 2005 
 

 

31 Mart 2005 tarihinde Almanya’da çalıştığı iş yerinde bir iş kazası sonucu şehit düşen Kenan Harite, Ocak 

1962’de Dersim’in Hozat Bargini (Karabakır) köyünde, Kürt ulusuna mensup yoksul bir emekçi çocuğu olarak 

dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hozat’ta tamamladı. Bu yıllarda öğrencilerin akademik, 

demokratik hakları için örgütlenmelerde bulunurken faşist saldırılara karşı da amansız mücadele yürüttü. Bu 

yıllarda Partimizin görüşlerini benimsedi. 1988 yılında ekonomik koşullardan kaynaklı yurtdışına çıktı. 

Almanya’ya gider gitmez tekrar Partimizle ilişki kurdu. 



 

 
 

 

Dilek Polat 

Şehit düştüğü tarih: 7 Nisan 2006 
 

 

Dilek Polat, 1973 yılında Dersim ili Hozat ilçesinin Xaçeli (Dikenli) köyünde yoksul bir Kürt ailenin çocuğu 

olarak dünyaya geldi. Devrimci düşüncelerle aile çevresinde henüz çocukluk yıllarında tanışmıştır. Örgütlü 

mücadeleye ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde okurken TMLGB saflarında başlamıştır. 

Partinin çağrısına yanıt olarak 1999 Eylül’ünde Karadeniz gerilla faaliyetine dahil olmuştur. Ne burjuvazinin 

sunduğu öğretmenlik ne de önüne koyulan gelecek düşleri, onun hayallerine gölge düşüremedi. Ve artık TKP-

ML TİKKO’nun kara kızı, kendine örnek aldığı Ayfer Celep yoldaşın ismiyle gerilla saflarında Ayfer olarak 

yerini aldı. 

 
7 Nisan 2006 tarihinde Ordu’da askeri bir eylem hazırlığı sırasında üzerindeki bombanın kaza ile patlaması 

sonucu şehit düştü. 

 

TKP-ML’nin 1. Kongresinde Parti Üyesi olarak kabul edildi. 



 

 
 

 

Hıdır Oğur 

Şehit düştüğü tarih: 27 Mayıs 2007 
 

 

Hıdır Oğur, 1991-97 yıllarında, MKP önceli örgütlenme içinde gerilla olarak mücadele yürütmüş, 1997 yılında, 

bu örgütlenmeden, ayrılmış ve gerilla sürecini, daha sonra yeniden başlatmak üzere sonlandırmıştır. Yurtdışına 

çıkan Oğur, burada devrimci mücadeleye uzak kalmamış, devrimci örgütlerle ve partimizle ilişkiler kurmuştur. 

Devrimci mücadeleyi Kaypakkaya çizgisi temelinde yürütmek gereğine inanan Hıdır Oğur, kurduğu ilişkiyi 

geliştirerek nihayetinde 1999 yılında Partimiz saflarında örgütlenmeyi benimsemiştir. Yeniden ülkeye dönmek 

ve gerilla faaliyetlerine katılmak yönündeki talebini kısa zamanda partimize iletmiş, 2004 yılında ülkeye 

dönerek Partimizin Dersim’deki gerilla çalışmalarına katılmasıyla yoldaşın yeni süreci başlamıştır. En son, 

2007 yılında alan örgütlülüğü ile yaşadığı problemler aşılamayınca sorunları çözülünceye kadar alandaki 

PKK’li dostlarımızla ilişkiye geçmiş ve yanlarında misafir statüsünde kalmaya başlamıştır. 
 

 

27 Mayıs günü sabah saat 09:30’da Mahmut Polat’la birlikte bulunduğu ev kolluk güçleri tarafından sarılır. 

Köyün bir bütün kuşatmaya alındığı ablukada kolluk güçleri, saat 10:00’da teslim ol çağrılarına başlar. Devlet, 

aile bireylerinin de dahil olduğu bir grubu kullanarak teslim olmalarını sağlamak için görüşmeye gönderir. 

Görüşmek için giden grup, Hıdır Oğur ve Mahmut Polat’ın havaya ateş etmesi üzerine eve yaklaşamaz. 

Ardından yoğun bir şekilde düşman saldırısı başlar. Çatışmanın yaşandığı eve 50 civarında roket isabet eder 

ve sabah saat 10:00’da başlayan çatışma Oğur ve Polat’ın şehit düştüğü 19.00’a kadar sürer. 



 

 
 

 

Mehtap Kara 

Şehit düştüğü tarih: 1 Ağustos 2007 
 

 

Azeri ulusuna mensup bir aileden gelen Mehtap Kara, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sulama Bölümü 

öğrencisi iken devrimci-demokrat düşüncelerle tanıştı. Kısa sürede komünist gençlik örgütü TMLGB içinde 

örgütlendi. TMLGB içinde uzun bir dönem faaliyet yürüttü. 2000 Temmuz’unda Karadeniz’deki TKP-ML- 

TİKKO gerillalarına katıldı ve Hatice parti ismini aldı. 2004 yılında Dersim’e geçen birlik içinde yer alan 

Dersim’in Sevda’sı burada kısa sürede halk tarafından sevildi. 

 
1 Ağustos 2007 tarihinde HPG ve TİKKO gerillalarının aynı mıntıkada olduğu ve HPG’nin yaralısı olduğunun 

ihbarını alan kolluk güçleri Hozat-Çemişgezek arasında bulunan Kinzir ormanlarına on bin kişilik bir güçle 

nokta operasyonu yapmaya çalıştı. Operasyonun ilk günü TİKKO gerillaları ile düşman güçleri arasında çıkan 

çatışmada en az iki asker öldürülürken devam eden günlerde yapılan sabotaj saldırıları sonucu düşman ondan 

fazla kayıp vererek geri ekilmek zorunda kalır. Mehtap Kara yoldaş ve bir YJA Star gerillası ana gruptan 

koparak düşmanla girdikleri çatışmada ölümsüzleştiler. 



 

 

 
Ferdi Karacan 

Şehit düştüğü tarih: 30 Haziran 2010 
 

 

İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde semt çalışmaları içerisinde yer alan Ferdi Karacan yoldaş, Partimizle burada 

kurduğu ilişkiyi Dersim dağlarına taşımaya karar vererek Haziran 2007'de gerillaya katılım sağladı. Emekçi, 

üstlendiği görevleri yerine getirmekte titiz olan Ferdi Karacan yoldaş aynı zamanda mütevazi kişiliği ile de öne 

çıkıyordu. 

Dersim Ovacık Aslandoğmuş köyü yakınlarında 29 Haziran’ı 30 Haziran’a bağlayan gece yoldaşı Çiğdem 

Yılmaz’la birlikte düşman pususunda ölümsüzleşti. 



 

 
 

 

Çiğdem Yılmaz 

Şehit düştüğü tarih: 30 Haziran 2010 
 

 

İstanbul’un Okmeydanı ve Gazi semtleri iyi tanır Çiğdem yoldaşımızı… Burada lise yıllarından itibaren 

Komsomol’la kurduğu ilişkiyi daha sonraki yıllarda ilerleten Çiğdem Yılmaz ilk olarak Çukurova bölgesinde 

gençlik ve semt çalışmalarında görev almıştı. Ancak en büyük isteği Amed’de faaliyet yürütmekti. Ve o 

bu isteğinin peşinden gitti, Amed’de perçinlenen mücadele azmini 2009 yazında gerilla saflarına katılarak 

Dersim’e taşıdı. 

 
Ferdi Karacan ve Çiğdem Yılmaz yoldaşların içinde bulunduğu gerilla birliği, yukarı Ovacık mıntıkasındaki 

köylerde A/P faaliyeti yürütürler. Aynı süreçte düşman güçleri de arazide gizli gözetleme ve pusu faaliyetlerini 

yoğunlaştırmıştır. 29 Haziran günü A/P çalışması için Isıtma köyüne hareket ettikleri sırada arazideki düşmanın 

gizli birliklerine görüntü vermişlerdir. Düşman yoldaşların köyden çıkış güzergahı olabilecek, 70 noktaya pusu 

atarak gerilla birliğinin köyden çıkmasını beklemiştir. Gerilla birliğimiz köyden çıktıktan sonra 29 Haziran’ı 30 

Haziran’a bağlayan saatlerde yoldaşlar Aslandoğmuş köyü yakınında pusuya düşmüş ve çıkan çatışmada Ferdi 

Karacan ile Çiğdem Yılmaz yoldaşlar ölümsüzleşmiştir. 



BEŞLER 
 

 

Partimizin 5 kadın militanı, kış üslenim sürecinde yaşanan bir kaza sonucu barınağın çökmesiyle şehit düştüler. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TKP-ML Kadın Komitesi, yaptığı açıklamada “Değeri ve önemini bir kat 

daha artırdıkları bu görevi yerine getirmek, tüm parti kadrolarının ama öncelikle de bizim görevimizdir. 

Silahlarını devralmamız, bayraklarını daha yükseklere kaldırmamız, savaşlarını ileri taşımamız için komünist 

ideolojimize, ezilen halklara, proletaryanın temsilcisi partimize ve de kendimize güvenelim” dedi. 

 

 
 

 

Sefagül Kesgin 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 2011 
 

 

1977 yılında Erzurum’da doğan Eylem parti isimli Sefagül Kesgin yoldaş, Türk-Alevi milliyetine mensup 

Sefagül Kesgin yoldaş 2007 Haziran ayında gerillaya katıldı. Devrimci düşüncelerle aile ortamında tanışan 

yoldaş, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’de öğrenci olduğu dönemde örgütlendi. Şehit düştüğünde TKP-ML MK 

üyesi, Dersim Bölgesi Siyasi Komiseri’ydi. 



 

 
 

Nurşen Aslan 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 2011 
 

 

1981’de Tokat-Turhal’da doğan ve Emel ve Münire parti isimlerini kullanan Nurşen Aslan yoldaş, Türk-Alevi 

milliyetine mensuptu. Gerillaya Haziran 1999’da katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML ileri militanı, Dersim 

Bölge Komutanı’ydı. 

 

TKP-ML’nin 1.Kongresinde Parti Üyesi olarak kabul edildi. 



 

 

 
Fatma Acar 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 2011 
 

 

1983’te Mersin’de doğan Dilek parti isimli Fatma Acar yoldaş, Mardinli ve Kürt milliyetine mensuptu. 

Ağustos 2006’da gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML İleri Militanı ve TİKKO alt komutanlarındandı. 



 

 

 
Gülizar Özkan 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 2011 
 

 

1967’de Dersim Pülümür’de doğan Gülizar Özkan yoldaş, Kürt-Alevi milliyetine mensuptu. Temmuz 2005’te 

gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML İleri militanı, TİKKO alt komutanlarındandı. 



 

 
 

 

Derya Aras 

Şehit düştüğü tarih: 2 Şubat 2011 
 

 

1979 yılında Erzincan’da doğan Sevda parti isimli Derya Aras yoldaş, Kürt milliyetine mensuptu. 2009 

Ekim’inde gerillaya katıldı. Şehit düştüğünde TKP-ML militanı ve TİKKO savaşçısıydı. 



 

 
 

Yurdal Yıldırım 

Şehit düştüğü tarih: 29 Haziran 2011 
 

 

29 Haziran 2011 tarihinde Dersim Çemişgezek- Bozan yaylalarında, gerillalarla T.C. ordusu arasında yaşanan 

çatışmada HPG gerillası Mazlum Erenci ile birlikte şehit düştü. 

 
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalılı olan ve Muharrem parti isimli Yurdal Yıldırım, 13 yıl gerillada 

faaliyet yürüttü. Yurdal Yıldırım, 29 Haziran 20011’de Dersim Çemişgezek-Bozan yaylalarında HPG gerillası 

Mazlum Erenci birlikte şehit düştü. 

 



 

 
 
 

Suzan Zengin 

Şehit düştüğü tarih: 12 Ekim 2011 
 

 

1959 yılında Sivas’ta doğan Suzan Zengin, 1970 yılında 11 yaşındayken gittiği Almanya’da genç yaşlarında 

Türkiyeli ve İranlı mültecilerin sorunları ile ilgili çalışmalara katıldı. 1989 yılında döndüğü Türkiye’de Pendik 

Halkevi başkanlığını yürütürken yolunun kesiştiği devrimci örgütlerle ilişkilenmesi, ardından geleneğimizin 

düşünceleriyle tanışması ve benimsemesiyle yaşamı da yeni bir evreye giriyordu. Örgütlü bir insan olarak, 

önce Ütopya Kültür Merkezi’nin kurulmasında en büyük emeği harcamış ardından da kültür sanat alanında 

çeşitli çalışmaların içinde yer almıştır. Hapishanelere yönelik devletin saldırılarının arttığı bir dönemde tutsak 

ve şehit aileleri faaliyetinde yer alan Suzan Zengin, bu çalışma sırasında aynı zamanda İnsan Hakları Derneği 

Cezaevi Komisyonu’nun da aktif üyelerindendir. 2003 yılında uluslararası çalışmalara da katılan Suzan yoldaş 

yaşamını yitirdiği güne kadar devrimci basın alanında emeğini sergiledi. Bu süreçte 2009 yılında senaryosu 

polis tarafından yazılan bir komployla tutuklanarak iki yıla yakın hapishanede kaldı. 2011 yılında özgürlüğüne 

kavuştuğunda başta kalp olmak üzere bir bütün sağlığı iyice bozulmuştu. Bir an önce projelendirdiği gibi “işe 

koyulmak”, planladığı hesaplaşmalarını yapmak için sağlık sorunlarını çözmeyi önüne koymuş ancak açık kalp 

ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıkamayarak 12 Ekim 2011 tarihinde ölümsüzleşenlerimizin arasına 

katılmıştır. 



 

 

 
Nesibe Kaş 

Şehit düştüğü tarih: 23 Ocak 2015 
 

 

Metris’te işkenceden geçen, Munzurlarda kadın savaşçı olarak yerini alan, Dersim ve Elazığ’da yerel 

bölgelerde çalışan, İstanbul’a geldiğinde ise tüm demokratik mücadele alanlarında faaliyet yürüten Nesibe Kaş 

yoldaşımız, ardından da kadın mücadelesinde yerini aldı. ‘90’lı yılların en sert rüzgarlarına karşı bile dimdik 

duran Nesibe Kaş yoldaş, yakalandığı kanser sonucu kemoterapi tedavisi gördüğü dönemde, dahi eylemlere 

katılmaktan vazgeçmemiş, saflarda yerini almıştı. Metris’teki işkence tezgahlarından Gezi İsyanı’ndaki gaz 

bombalarına kadar devletin bu ülkede onurlu bir yaşam sürmek isteyenlerin mücadelesine dönük zulüm ve 

işkence dolu uygulamalarının bir sonucuydu onun kanseri… Tüm mücadele yaşamı boyunca halka, partiye, 

yoldaşlara güvenin, inancın, bağlılığın, fedakarlığın adı oldu. 



 

 
 

Cengiz İçli 

Şehit düştüğü tarih: 21 Ekim 2015 
 

 

Yaşamının 16 yılını partimiz saflarında örgütlü mücadele yürüterek geçiren Ünal parti isimli Cengiz İçli 

yoldaş, 1 Ocak 1982 doğumludur. Aslen Kayserili olan Cengiz İçli, Mersin’de doğup büyümüştür. Ailesi 

Türk-Sünni kökenlidir. 

 
1999 yılında lisede okurken Komsomol saflarında örgütlenen yoldaş, 2010 yılında TMLGB’ye yapılan bir 

operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştır. O, hapishaneden çıktıktan sonra mücadelesine kaldığı yerden 

devam etmiştir. Uzun süre TMLGB MK üyeliği yapan yoldaş, partinin çeşitli komitelerinde de görev almıştır. 

4 Eylül 2013 tarihinde gerillaya katılan Ünal yoldaş, şehit düştüğünde TKP-ML üyesi, TİKKO savaşçısıydı. 
 

 

21 Ekim akşamı bir görev neticesinde Ovacık Mercan’a bağlı Şahverdi köyüne giden gerillalar görev sonrası 

köyden çıkıp Mercan Vadisi’ne doğru ilerlerken düşman pususuna takılırlar. Çatışarak pusudan çıkmaya 

çalışırlarken Hakan Çakır ve Özgüç Yalçın'la beraber şehit düşmüştür. 



 

 
 
 

Hakan Çakır 

Şehit düştüğü tarih: 21 Ekim 2015 
 

 

23 Ocak 1986 tarihinde Gümüşhane Kelkit’e bağlı Şorak (Güllüce) köyü doğumludur. Ailesi Kürt Alevi 

kökenli olan Yurdal Parti isimli Hakan Çakır yoldaş, Erzincan’da lise yıllarındayken partimizle ilişkilenmiş, 

Komsomol saflarında faaliyet yürütmüştür. Bu dönemde Erzincan’da yapılan bir operasyon sırasında 

tutuklanmıştır. Hapishaneden çıktıktan sonra Komsomol saflarında faaliyetine devam etmiştir. TMLGB Aday 

Üyesi olan yoldaş, 7 Temmuz 2011 tarihinde gerillaya katılmıştır. Yoldaş şehit düştüğünde TKP-ML İleri 

Militanı, TİKKO’nun birim komutanlarındandır. 

 
21 Ekim Çarşamba günü, Ovacık Mercan’a bağlı Şahverdi Köyü çevresinde yaşanan çatışmada Cengiz İçli ve 

Özgüç Yalçın’la birlikte şehit düşmüştür. 



 

 
 

Özgüç Yalçın 

Şehit düştüğü tarih: 21 Ekim 2015 
 

 

Aslen Artvin Hopa Yoldere köyünden olan Sefkan parti isimli Özgüç Yalçın yoldaş, 1987 yılında Ankara’da 

doğup büyümüştür. Ailesi, Ermeni Hemşin kökenlidir. Yoldaş, Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü’nü okurken siyasi faaliyetlerinden dolayı okuldan uzaklaştırılmıştır. Partimizle 2010 

yılının sonlarında ilişkilenen Özgüç Yalçın yoldaş, daha önce MLKP saflarında faaliyet yürütmüştür. Bu 

dönem, MLKP’ye yönelik bir operasyonda gözaltına alınmış, kısa bir süre Sincan F Tipi Hapishane’de tutuklu 

kalmıştır. 7 Temmuz 2011 tarihinde gerillaya katılan yoldaş, şehit düştüğünde TKP-ML militanı, TİKKO 

savaşçısıdır. 

 
21 Ekim Çarşamba günü, Ovacık Mercan’a bağlı Şahverdi Köyü çevresinde çıkan çatışmada Cengiz İçli ve 

Hakan Çakır şehit düşerken Özgüç Yalçın yaralı yakalanmış, işkence edilerek katledilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Mehmet Kara 

Ölümsüzleştiği Tarih: 7 Şubat 2016 

TKP-ML taraftarı Mehmet Kara, Fransa’nın Strasbourg şehrinde 7 Şubat 2016 günü sabah saatlerinde yaşadığı 

kalp krizi sonucu ölümsüzleşti. 

2005 yılında Dersim’de şehit düşen TKP-ML TİKKO gerillası Cafer Kara’nın da abisi olan Mehmet Kara 

yoldaşımız, Fransa’da faaliyet yürütmüş ve mücadeleye birçok emek katmıştır. Her zaman çevremizde olan ve 

gönül bağlılığını daimi sürdüren 1955 doğumlu Mehmet Kara 9 Şubat Salı günü, Elbistan’ın Ambar köyünde 

toprağa verildi. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Haydar Arğal 

Şehit düştüğü tarih: 6 Mayıs 2016 
 

 

Haydar Arğal yoldaş, partimiz saflarındaki aktif mücadelesine gençlik faaliyeti ile başlamıştır. Amed, Erzincan 

ve Dersim’de görev alan Haydar Arğal, sadece Komsomol’un gelişimi değil bölgede Parti faaliyetimizin 

gelişimi için de emek vermiştir. Gençlik faaliyetinde gelişim gösteren yoldaş kısa sürede Komsomol üyesi 

olmuştur. 2011 yılında ölümsüzleşen Beşler’in ardından gerillaya gitme talebini yinelemiş TMLGB MK’daki 

görevini yoldaşlarına devrederek o yıl gerillanın Sinan’ı olmuştur. Yoldaş şehit düştüğünde Partimizin militanı 

Halk Ordusunun birim komutanlarındandı. 



 

 
 

Murat Tekgöz 

Şehit düştüğü tarih: 6 Mayıs 2016 
 

 

TİKKO savaşçılarından 1987 Elazığ doğumlu Rıza Parti isimli Murat Tekgöz yoldaş Partimizle üniversiteyi 

okuduğu Dersim’de tanışmış, Dersim’de yerel çalışmalarda aktifleştikten kısa bir süre sonra 2013 yılında 

Halk Ordusu saflarında yerini almış; mütevazılığı, yoldaşlarına bağlılığı ve halk sevgisi ile yoldaşlarına 

ve halkına örnek bir devrimci olmayı başarmıştır. Gerilla mücadelemizin bölgedeki etkisinin artmasına ve 

gelişimine paralel, Murat Tekgöz yoldaş da halk ordusuna katılma talebinde bulunmuş, 2013 yılında gerilla 

mücadelesindeki yerini almış ve şehit düştüğü ana kadar özveriyle sorumluluklarını yerine getirmiştir. 



12’ler 
 

 

24-28 Kasım 2016 tarihinde Dersim Aliboğazı’nda 12 yoldaşımızı ölümsüzlüğe uğurladık. 24 Kasım günü saat 

13.00’de düşman, Aliboğazı üzerinde İnsansız Hava Araçları ile keşif faaliyeti yürütmüş ve bu sırada almış 

olduğu görüntüler sonrası saat 15.00’de bu alanları savaş uçakları ile vurmuştur. Bu saldırılar sırasında Ahmet 

parti isimli Yetiş Yalnız, Munzur parti isimli Serkan Lamba, Ferdi parti isimli Doğuş Fırat Doğan, Tuncay parti 

isimli Murat Mut, Orhan parti isimli Alican Bulut, Cem parti isimli Umut Polat, Ekin parti isimli Gamze Gül 

Kaya, Özlem parti isimli Hatayi Balcı ve Zilan parti isimli Esrin Güngör yoldaşlar şehit düşmüştür. 

 
Düşman, uçak saldırılarının hemen ardından Aliboğazı’nı kobra helikopterler ve havanlarla yoğun bir şekilde 

vurmuş, alana yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatmıştır. Operasyonlar devam ederken başka bir noktada 

konumlanan gücümüz, biri 28 Kasım’da olmak üzere iki farklı noktada düşmanın gücüne yönelik eylemler 

gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar sırasında düşmanın 4 ölüsü ve yaralıları olmuştur. 28 Kasım’daki eylem 

sırasında ise Aşkın parti isimli Hasan Karakoç, Bakış parti isimli Samet Tosun ve Hakan parti isimli Ersin 

Erel yoldaşlar şehit düşmüşlerdir. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Murat Mut 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1993 Bilecik doğumlu olan Murat Mut yoldaş aslen Dersim-Pertek Ulupınar köyündendir. 2012 yılında 

İstanbul Gazi Mahallesi’nde Partimiz ile ilişki kuran yoldaş, 2013 yılında T.C.’ye askerlik çağrısı geldiğinde 

bu çağrıyı reddetmiş ve aynı yıl TİKKO’ya katılmıştır. 



 

 
 

Ersin Erel 

Şehit düştüğü tarih: 28 Kasım 2016 
 

 

1987 Dersim-Pertek, Dere nahiyesi Vaskıvan köyü doğumlu olan yoldaş, 2015 yılında TİKKO’ya katılmıştır. 

Kısa mücadele yaşamında en önemli isteklerinden biri düşmana darbe vurmak olmuştur. Bu isteğini ilk olarak 

2016 Ekim’inde Aliboğazı Bozan yaylalarında düşmana darbe vurarak yerine getiren yoldaş, 28 Kasım’da da 

düşmana darbe vurarak şehit düşmüştür. 



 

 
 

Hasan Karakoç 

Şehit düştüğü tarih: 28 Kasım 2016 
 

 

1997 yılı Tokat Dumanlı şehitlerinden Leyla Karakoç yoldaşın kardeşi olan Hasan Karakoç, 1981 yılında 

Dersim-Hozat Kozluca köyüne bağlı Hanefi mezrasında doğmuştur. Ekonomik nedenlerden kaynaklı 1986 

yılında ailesi ile beraber köyünü terk etmek zorunda kalan yoldaş İstanbul’a geldikten sonra yaşamını işçilik 

yaparak geçirmiştir. Uzun bir dönem Devrimci-Sol örgütü saflarında faaliyet yürüten yoldaş, 2010 yılında 

Partimiz ile ilişkilenerek örgütlenmiş, 2012 Eylül ayında ise TİKKO’ya katılmıştır. 



 

 
 
 

Yetiş Yalnız 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1981 Fransa doğumlu olan Yetiş Yalnız, aslen Dersim Merkez’e bağlı Peter köyündendir. Uzun yıllardır 

Partimiz saflarında mücadele yürüten yoldaş, Avrupa’da çeşitli komitelerde görev almıştır. Aynı zamanda 

kültür-sanat alanında çalışmalar yürütmüştür. 2010 Ağustos ayında ülkeye gelerek TİKKO saflarına katılmıştır. 

Aynı zamanda TİKKO Müzik Topluluğu üyesiydi. 

 

TKP-ML’nin 1. Kongresinde Parti Üyesi olarak kabul edildi. 



 

 
 

Gamzegül Kaya 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1994 Dersim-Merkez Çimenli köyü doğumlu olan yoldaş geleneğimizi sahiplenen bir ailede büyüdüğü 

için Partimize sempatisi olan bir yoldaştı. Bu sempatisi lisede, özellikle de üniversitede okuduğu dönemde 

gençlik saflarında aktifleşerek örgütlü mücadele içinde yer almasına neden olmuştur. Yoldaş 2015 Eylül’ünde 

TİKKO’ya katılmıştır. 



 

 
 
 

Esrin Güngör 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1995 yılı Dersim-Ovacık Kızılveran köyü doğumludur. Lisede okurken Partimizle ilişkilenen yoldaş, 2014 

Temmuz’unda gerillaya katılmıştır. Yoldaş bu süreçte HPG/YJA-Star gerillası Ekin Wan’ın katledilmesine 

misilleme olarak yapılan ve iki askerin öldüğü Geyiksuyu Karakol eyleminde ve çeşitli eylemlerde görev 

almıştır. Yoldaş aynı zamanda TİKKO Müzik Topluluğu üyesiydi. 



 

 

 
Hatayi Balcı 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1994 Dersim-Pertek Erindek köyü Yayla mezrasında doğan yoldaş küçük yaştan itibaren devrimcilerle iç içe 

büyümüştür. Lisede okuduğu yıllarda da Partimizle bağını koparmadan yaşayan yoldaş 2011 yılında gerillaya 

katılım talebinde bulunmuştur. Yoldaşın bu isteği çeşitli nedenlerden kaynaklı 2014 yılında gerçekleşmiştir. 

Yoldaş 2016 Mayıs’ında yoldaşlarımızın şehit düştüğü çatışmada yaralanmış ancak çemberden çıkmayı 

başarmıştır. 



 

 
 

 

Serkan Lamba 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

Serkan Lamba yoldaş, 1985 Maraş-Elbistan Uzunpınar köyü doğumludur. Ailesi Kürt-Alevi milliyetine 

mensuptur. İşçi kökenli olan Serkan Lamba, 2011 yılının sonlarına doğru İstanbul Gülsuyu’nda örgütlenmiş, 

2012 yılında ise TİKKO’ya katılmıştır. Özellikle askeri konularda hızlı bir gelişim gösteren yoldaş TİKKO’nun 

o dönem gerçekleştirdiği bazı eylemlerde komutan olarak görev almıştır. 



 

 
 
 

Umut Polat 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1992 İstanbul doğumlu olan Umut Polat, aslen Dersim-Nazımiye Dokuzkaya köyündendir. Ailesi T.C.’nin 

zorla köy boşaltmalarının ardından İstanbul’a göç eden yoldaş 2008 yılında TMLGB saflarında örgütlenmiştir. 

Sarıgazi Mehmetçik Lisesi’nde okurken TEKEL işçileri ile dayanışma amacıyla okulda yapılan boykot 

eyleminin örgütleyicilerinden olan yoldaş bu sebeple okuldan uzaklaştırılmıştır. Faaliyetine kesintisiz devam 

eden yoldaş, 2010 Haziran’ında TİKKO’ya katılmıştır. 



 

 
 

 

Samet Tosun 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1994 Tokat-Erbaa Sokutaş köyü doğumlu olan yoldaş Türk-Alevi milliyetinden bir aileye mensuptur. Küçük 

yaşına rağmen göç ettikleri İstanbul’da çalışarak aile geçimine katkı sağlayan yoldaş, Sarıgazi’de Partimiz 

saflarında örgütlenmiştir. Temmuz 2012’de gerillaya katıldığında 16 yaşında olan yoldaş özellikle askeri ve 

pratik konularda kendini geliştirmeye çalışmıştır. “Karayılan” ismini verdiği kanas silahı ile çeşitli eylemlerde 

görev almıştır. 



 

 
 
 

Alican Bulut 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1992 İstanbul doğumlu olan yoldaş aslen Dersim-Pertek Sürgüç köyündendir. Daha önce DHKP/C saflarında 

faaliyet yürütmüş, 2011 yılında Partimiz ile ilişkilenmiş ve 2012 yılında ise Dersim’e gelerek faaliyet 

yürütmeye başlamıştır. Aynı yılın temmuz ayında TİKKO’ya katılmıştır. 



 

 
 
 

Doğuş Doğan 

Şehit düştüğü tarih: 24 Kasım 2016 
 

 

1998 Erzincan doğumlu olan yoldaş aslen Dersim Pülümür’lüdür. Erzincan’da lisede okurken gençlik 

saflarında örgütlenen yoldaş, 2015 Ağustos’unda TİKKO’ya katılmıştır. Kültür sanat çalışmalarında da yer 

alan yoldaş TİKKO Müzik Topluluğu üyesi idi. Yoldaş, 2016 yılında Sinan ve Rıza yoldaşların şehadetine 

misilleme olarak yapılan Hozat-Pakire Karakolu’na yönelik yapılan eylemde yer alan yoldaşlardan biriydi. 



 

 
 

 

Grigoris Konstantopoulos 

Şehit düştüğü tarih: 23 Ocak 2017 
 

 

1945 yılında dünyaya gelen Grigoris Konstantopoulos, genç yaşta devrimci fikirlerle tanıştığından itibaren 

Yunanistan devriminin gerçekleşmesi için mücadele etti. 1967 yılında Yunanistan’da yapılan Albaylar 

Cuntası’ndan sonra, bir süreliğine Kanada’da yaşamak zorunda kaldı. 1974 yılında ülkesine döndü. 1980 

yılında YKP/ML’nin kurucu kadroları içinde yer aldı. YKP/ML MK ve MK SB’de görev alan yoldaş, partisiyle 

bütünleşmiş bir kişilikti. 

 
1980 yılından bu yana partimizle yakın bir ilişki içinde olan, partimizin her sorunuyla yakından ilgilenen, 

olanak sunan, görüş ve önerileriyle fikir üreten, deney ve tecrübelerini aktaran yoldaşın kalbi sadece Yunanistan 

devrimi için değil, Türkiye devrimi içinde atıyordu. 1980 yılında Askeri Faşist Cuntası sonrası Yunanistan’a 

çıkmak zorunda kalan yüzlerce politik mülteciye yardım etmiş, evinde misafir ederek enternasyonalist 

dayanışma içinde bulunmuştur. 



 

 
 

Nubar Ozanyan 

Şehit düştüğü tarih: 14 Ağustos 2017 
 

 

1956 yılında Yozgat’ta yoksul bir Ermeni ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta annesini 

kaybetti. Yoksul Ermeni çocukların okutulduğu Karagözyan İlkokulu’nu bitirdikten sonra, Tıbrevank’da 

geçirdiği gençlik yıllarında Armenak Bakır yoldaşla tanıştı. Armenak yoldaşın kendisini devrimci fikirlerle 

tanıştırması ve ardından ilişkisini kurduğu Partimiz TKP-ML ile tanıştığından bu yana örgütlü mücadelesini 

kesintisiz sürdürdü. 

 
12 Eylül 1980 Askeri Faşist Cuntası’nın gelmesini takip eden süreçte yurtdışına çıktı. Fransa’da bulunduğu 

müddetçe, partimizin bölge faaliyeti içinde yer almıştır. Partimizin 1990 yılında Filistin’deki Askeri Eğitim 

Kampı açıldığında gönüllü aday olduğunu bildirmiş, bu talebinin kabul edilmesinin ardından Ortadoğu’ya 

geçmiştir. Filistin eğitim kamplarında ciddi bir eğitim aldı ve bu yönlü yeteneklerinin de payıyla nitelikli 

bir gelişme kaydetmesiyle partimize büyük değerler kattı. 1991-92’de Beka’daki eğitim kampını 

tamamladıktan sonra, Dersim veya Karadeniz’de gerillada görev almak istiyordu. Partinin onu başka bir alanda 

görevlendirmesine itiraz etmeden görev aldığı bölgelerin koşullarını değerlendirmiş, Partiye muazzam 

olanaklar sağlamıştı. İradesi dışında kimi “kazalar” sonucu partinin olanakları ciddi bir aksaklık ve kesintiye 

uğrasa da yarattığı olanaklarla, ülkede savaş alanlarına askeri ve teknik araçları ulaştırmasıyla büyük değerler 

kattı. Partimiz 2013’te yeniden Ortadoğu’da askeri kamp açma kararı aldığında yine en önde gönüllü olarak 

katılmak istediğini bildiren ilkler içinde yer aldı. Partimiz, onun askeri ve politik yetkinliğini, tecrübe ve 

birikimini göz önüne alarak Ortadoğu Askeri Komutanlığı’na atadı. Irak Kürdistanı’nda kaldığı süre içinde 

birçok yoldaşımızı askeri ve politik olarak eğitti. Değişen koşullar ve partimizin enternasyonal mücadelesinde 

ileri bir adım olan Rojava Devrimi’ne katılma kararıyla 2015 tarihinde bir grup TİKKO gerillasıyla Suriye 

Kürdistanı’na (Rojava) geçerek devrimci mücadelesini burada sürdürdü. 



 

 
 

 

Serdar Can 

Şehit düştüğü tarih: 18 Eylül 2017 
 

 

17 Eylül’ü 18 Eylül’e bağlayan gece geçirdiği kalp krizi sonucu ölümsüzleşen Serdar Can, Türkiye 

Kürdistanı’nda parti ve ordumuzun yönelimini hayata ilk geçirenlerden ve Siverek’in, Amed’in dağlarının 

ilk TİKKO gerillalarındandı. Haydar Aslan ve İhsan Paçacı yoldaşlarımızın şehit düştüğü çatışmada mermisi 

tükeninceye dek çatışmasını sürdürür ve mermisi tükenince de silahını parçalayarak düşmana tek bir iğnesini 

bile teslim etmez! 

 
Hayata dair sorgulayıcı bakışın ışığından giden Serdar Can yoldaş, ilk önce bir Hay (Ermeni) evladı olduğunu 

anlar, sonra da bunun öfkesi ve bilincini Kaypakkaya öğretisi ile bütünleştirir. Bir Hay evladı ve hele de 

Kaypakkaya öğretisiyle örgütlenmiş Ermeni bir devrimci olmanın karşılığını Amed Zindanı işkencehanesinde 

öder! 

 
O tarihten bu yana emeğiyle, yarattığı değerlerle, hatalarıyla, kahkahaları ve öfkesiyle yani bir bütün insan 

oluşuyla ama olmazsa olmaz devrime olan inancıyla partimizden hiçbir vakit umudunu kesmedi, emeğini 

esirgemedi! 

 

TKP-ML’nin 1. Kongresinde Parti Onur Üyesi olarak kabul edildi. 



 

 
 

 

Güzel Şahin (Güzel Ana) 

Şehit düştüğü tarih: 20 Eylül 2017 
 

 

Yoksulluğun ve acının Dersim topraklarından İstanbul’a sürüklediği on binlerce insandan biri olan Güzel Şahin, 

tüm çocuklarının devrimcileşmesinde dürüst kişiliğiyle, baş eğmeyen yapısıyla, haksızlıklara olan öfkesiyle 

öncülük etmiş, onlar devrimcileştikçe de hapishane kapılarından meydanlara, şehitlerimizin cenazelerinden 

nerede bir zulüm varsa ona karşı yapılan eylemlere uzanan yolda yoldaşları, yoldaşımız olmuştur. 

 
O, Partimizin ve tüm devrimcilerin anası olarak, bu mücadele içerisinde bedel ödeyen kim varsa onun 

yanındaydı. Toprağa verdiği yüzlerce evladının-yoldaşının acısını yüzündeki çizgilere işleyen Güzel Ana, 

evlatları kaybedilen, çiçek koyacakları bir mezarı bile olmayan anaların da yanında, her hafta cumartesi günü 

Galatasaray’da nöbetteydi. 

 

 

TKP-ML’nin 1. Kongresinde Parti Onur Üyesi olarak kabul edildi. 



 

 

 

 
Lorenzo Orsetti (Tekoşer Piling) 

Şehit düştüğü tarih: 18 Mart 2019 

TİKKO saflarında savaşan anarşist savaşçı Tekoşer Piling (Lorenzo Orsetti) Suriye’de Deir Ezzor 

yakınlarındaki Baghouz’da 18 Mart 2019 Pazartesi günü şehit düştü. 

Tekoşer Piling, Floransa’da İtalyan halkının onurlu bir evladı olarak işçi sınıfının yoğun olduğu bir 

mahallede doğdu. Gençliği garsonluk, hizmet sektöründe vb. çalışarak geçti. Sağlam bir 

enternasyonalist bilinç ve vicdan ile hareket ederek Eylül 2017’de Rojava’daki anti-faşist direniş 

saflarına katıldı. Tekoşîna Anarşîst biriminin bir üyesi olan Lorenzo Orsetti yoldaş, bir yıldan fazla 

süredir Rojava’da enternasyonal bir devrimci olarak TKP-ML TİKKO’yla birlikte hareket etti ve 

yoldaşlaştı. Efrin direnişinde son ana kadar TKP-ML TİKKO savaşçılarıyla birlikte savaştı. Hejin ve 

Deri Zor Hamlelerine katıldı. 

Tekoşer Piling TKP-ML’nin savaş anlayışına uygun olarak faşizme ve her türden gericiliğe karşı 

savaşmak isteyen herkesi, askeri bir komuta yapısı içinde örgütleyen ve savaştıran Halk Ordusu 

TİKKO saflarında yer aldı. Bizimle yoldaşlaşmakla birlikte kendi ideolojik duruşu ve örgütlenmesi 

de vardı. Bunun altını özellikle çizmek onun anısına saygının gereğidir. 

Partimizin “Genarali” Nubar Ozanyan yoldaştan, halk ordumuzun “korkusuz savaşçısı” Tekoşer 

Piling’e uzanan çizgide partimizin enternasyonalist kimliğine değer ve anlam kattı. Ve dudaklarında 

bir gülümsemeyle gitti. Çünkü o bir Partizan’dı. 

 

 

 

 



 

 
Sultan Karadaş 

Ölümsüzleştiği Tarih: 8 Haziran 2020 

 
Partimizin taraftarı olan Sultan Karadaş, 1953 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinde Geçitköyü’nde Kürt-

Sünni bir alenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bölgedeki yoğun asimilasyonun etkisiyle evde ve 

köyde Kürtçenin konuşulmadığı bir ortamda büyüdü. İlkokulu köyünde okudu. Cılavuz Öğretmen 

kulunu kazanmasına rağmen ekonomik zorluklardan dolayı okula gidemedi. 73-74 yılında çalışmak 

için İstanbul’a gelir. Devrimci hareketin güçlü rüzgarlar estirdiği bölgede Sultan Karadaş’ta bundan 

etkilendi. Genç yaşlarda devrimci fikirlere ilgi duydu. İstanbul’da o dönemde partizanların içinde 

aktif faaliyet yürüttüğü Türkiye Birlik Partisi’nin Şirinevler ve Sefaköy’deki bürolarına gidip 

gelmeye başlar. Burada Efendi Diril ile tanışır. Kaypakkaya düşünceleriyle ilk teması da bu şekilde 

olur. Mücadeleye bundan sonra yaşamını yitirdiği son ana kadar Kaypakkaya fikirleriyle devam 

edecektir. Efendi Diril’le birlikte semt-işçi çalışmaları yürütür. Kendisi de şantiyelerde çalışan bir 

işçidir. Kazlıçeşme’de Sefaköy’de işçi çalışmalarının içinde olur. 

12 Eylül cuntası döneminde gözaltına alınır ve 2 ay gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılır. Cunta 

sonrasında çalışmak için Libya’ya gider. Burada ücretlerin verilmemesi ve kötü çalışma koşullarına 

karşı işçilerin örgütlediği ve yoğun bir katılımın olduğu grevin öne çıkan isimlerinden biri de Sultan 

Karadaş’tır. Bu sayede Libya’daki yoldaşlarıyla yeniden bağ kurar. Sağlık sorunlarından dolayı bir 

süre sonra ülkeye geri döner. 

Cunta öncesinde İstanbul’da edindiği devrimci fikirleri kendi köyüne ve çevre köylere yaymak için 

yoğun bir çaba sarf eder. Burada geçirdiği vakitleri yoğun bir pratik süreçle geçirir. Yazılamalar 

yapar, 18 Mayıs anmaları örgütler, Newroz’un kutlanmasına öncülük eder. 90’lardan itibaren 

Esenyurt’a taşınır. Gecelerde, mitinglerde, pikniklerde aktif çalışanlardandır. Bu dönemlerde 

yoldaşlarının talebiyle yerel seçimlerde genel meclis üyeliğine adaylığını koyar. Diğer yandan 

mahallede yurtsever hareketin çalışmalarına güç katan, katkı sunan, emek verendir. Devrimci-

demokratik zeminde inşa edilen çalışmalarının içinde aktif olarak yer alır. 

Esenyurt’ta devrimci, ilerici ve yurtsever güçlerin çalışmalarında aranan dayanışmasıyla öne çıkan 

isimlerdendir. Demokrasi, özgürlük ve adalet için mücadele eden her kesimle sıcak bir ilişkisi ve 

sahiplenişi vardır. Dar grupçuluktan uzak sade ve derin bir insan ve devrimcilik yaklaşımı vardır. 

Piknik, gece ve etkinliklerin ajitatörü, coşkuyla şiir okuyanı, moral verenidir. Ezberi çok kuvvetlidir. 

Özellikle de şehit düşen yoldaşlarıyla ilgili yazılan şiirleri ezberden okur. Bu yaşadığı bölgenin genel 

kültürünün yansımasıdır aynı zamanda. Arpaçay’da şiir ve deyişleriyle ünlü Aşık Şenli’nin şiirlerini 

de ezbere bilir. Cenazesine Esenyurt’ta devrimci, ilerici ve yurtsever güçlerin yoğun katılımı ve 

sahiplenmesi de onun olgunluğu ve birleştirici yanının bir özeti olur. 

 



 

 
 

Dursun Çaktı 

Ölümsüzleştiği Tarih: 25 Şubat 2021 

 
 

Dursun Çaktı yoldaşımız, 01.10.1956 tarihinde Dersim’in Hozat ilçesi Peyik köyünde dünyaya geldi. 

O da binlerce çocuk gibi Dersim katliamının acı anılarını dinleyerek büyüdü. 

Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak bir yandan okula giderken diğer yandan da tatillerde 

Elazığ’da babasının yanında çalışmaya başladı. Emekçi bir yaşamı daha çocuk yaşta öğrenmeye 

başlayan Dursun Çaktı, yaşamını yitirene kadar da hep emekçi biri oldu. 

Dursun Çaktı 1972 yılında Almanya’ya geldi. Ulm şehrine yerleşti. Burada çeşitli fabrikalarda çalıştı. 

Genç yaşta devrimci düşüncelerle tanıştı. Sosyal faaliyetlere ilgisi giderek artan yoldaşımız bir grup 

ilerici ve devrimci arkadaşıyla birlikte Ulm bölgesinde çeşitli kitle örgütlenmelerinin kurulmasında 

yer aldı ve önderlik etti.  

Dursun Çaktı Avrupa çapında faaliyet gösteren çeşitli demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerine 

aktif olarak katıldı, yönetimlerinde yer aldı. Bu örgütlenmelerin mücadelesinde ve gelişiminde büyük 

emeği oldu. 

Dursun Çaktı yoldaş 1980 öncesi Partimizle tanıştı. Kaypakkaya yoldaşın düşüncelerini kendisine 

her zaman rehber aldı. Türkiye’de Demokratik Halk Devrimi’nin gerçekleşme stratejisini komünist 

önder Kaypakkaya yoldaşın ortaya koyduğu stratejiyle olacağına olan inancını hep korudu. 

Dursun yoldaş, kendisini geliştirmede kolektif ve bireysel çalışmaya her zaman önem verdi. Okuyan, 

araştıran, sorgulayan biri olarak çevresindeki birçok gencin devrimci olmasında büyük emeği oldu. 

Her zaman örnek biri olarak gösterildi. O, bu düzende tek başına kurtuluşun bir mutluluk 

getirmeyeceğini bilen biriydi. Kazandığını paylaşan, ihtiyacı olanla paylaşan, yardım eden biri olarak 

hiçbir zaman mülkiyetin esiri olmadı. 

Dursun yoldaş gelişmeye açık, görev almada çekinmeyen, fedakar, paylaşımcı biri olarak her zaman 

örnekti. Bulunduğu alanda son yıllara kadar her zaman sorumluluklar aldı.  

Dursun yoldaş bir kitle insanıydı. Bulunduğu alanda kitlelerin doğal önderi idi. Sözü dinlenen, 

ciddiye alınan biri olarak, nerede bir sorun varsa, insanlar çözümü yoldaşımıza başvurmada 

bulmuşlardır. Tüm devrimcilerin Dursun abisi olarak, sevilen ve saygı duyulan bir devrimci oldu. 

Dursun Çaktı 25 Şubat 2021 tarihinde yakalandığı hastalığa bağlı olarak Almanya Ulm şehrinde 

ölümsüzleşti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            
 

Özgür Yılmaz 

Ölümsüzleştiği Tarih: 22 Kasım 2021 

Özgür Yılmaz, 05 Ocak 1951’de Erzincan’ın Handesi köyü’nde dünyaya gözlerini açtı. 

Yaşam onu, daha çocuk denilecek yaşlarda, yaşadığı topraklarda sınıf mücadelesi ile 

tanıştırdı. Henüz gençliğinin baharında 24 yaşındayken, yaşam koşullarının sertliği, 

yoksulluk 1975’te onu gurbet yollarına düşürdü ve Almanya’ya geldi. Almanya’ya geliş 

nedeni ekonomik sorunlar, yoksulluk olsa da O; ülkede filizlenen ezilen sınıfa ait olma 

farkındalılığını burada bilince dönüştürenlerden oldu. 

Özgür Yılmaz gerek Wisbaden ve gerekse de Almanya çapında demokratik kitle örgütlerinin 

kuruluşunda ve çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Kitle örgütlerinin başkanlığını yürüttü. 

Özgür Yılmaz, tüm yaşamı boyunca emekten yana olan mücadeleci bir emekçiydi. Yıllarca 

çalıştığı ve emekli olduğu Opel fabrikasında da sınıf örgütlenmesi çalışmalarına hiç ara 

vermedi. İşçiler içinde sendikal mücadelede, sendika temsilcisi olarak yıllarca aktif bir 

şekilde mücadele etti. 

Almanya’da çalışmaya başladıktan sonra TKP-ML’ye yakınlaştı. Bu tarihten 

ölümsüzleşmesine kadar partinin bir taraftarı olarak kitlelerle son derece sıcak bir ilişki 

yürüttü. 22 Kasım 2021’de Almanya Wiesbaden’de ölümsüzleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKP-ML ŞEHİTLERİNİN KRONOLOJİK SIRALAMASI 



 

 
1973 

Ali Haydar Yıldız/24 Ocak 1973 

Meral Yakar/25 Ocak 1973 

Ahmet Muharrem Çiçek/19 Mart 1973 

İbrahim Kaypakkaya/18 Mayıs 1973 
 
 
 

1976 

Atilla Özkan/18 Ocak 1976 

Mehmet Kocadağ/1 Mayıs 1976 

Erdoğan Yalçıngil/29 Mayıs 1976 

Hüseyin Akdemir/10 Kasım 1976 

Rıza Akdemir/17 Kasım 1976 

Zülfikar Uralçin/20 Kasım 1976 

Naki Gök/1 Aralık 1976 

Baki Beyhan/1976 
 
 
 

1977 

Ömer Naci Güven/21 Nisan 1977 

Tuncay Bali/16 Temmuz 1977 

Erol Doğan/24 Temmuz 1977 

Cemil Oka/27 Ağustos 1977 

Cuma Gül/2 Eylül 1977 

İsmail Poyraz/2 Eylül 1977 

Hüseyin Çaparoğlu/2 Eylül 1977 

Hüseyin Aslan/2 Eylül 1977 

Hasan Yıldırım/2 Eylül 1977 

Hasan Saz/22 Eylül 1977 

Mehmet Zeki Şerit/24 Kasım 1977 
 
 
 

1978 

Selahattin Doğan/2 Şubat 1978 

İsmail Hanoğlu/20 Nisan 1978 

Aziz Akpınar/17 Haziran 1978 

Sırma Boyoğlu/7 Eylül 1978 

Ergin Altın/30 Eylül 1978 

Ramazan Can/20 Kasım 1978 

Ali Yılmaz/24 Aralık 1978 

Mustafa Şişman/15 Aralık 1978 

Ömer Nail Yusufoğlu/1978 

Nurettin Karahan/ 20 Kasım 1978 ila 23 Kasım 1978 Arasında 
 
 
 

1979 

Yunus Koç /2 Şubat 1979 

Binali Yiğit/12 Mart 1979 

Cemil Çelik/27 Ağustos 1979 

M. Kemal Alpınar/18 Ekim 1979 

Cuma Polat/22 Ekim 1979 

Hasan Yaşar/24 Ekim 1979 

Aziz Gözetmen/4 Kasım 1979 



 

Veli Karasu/8 Kasım 1979 

Eşref Şahlar/8 Kasım 1979 

İsa Demirbaş/23 Kasım 1979 

Mustafa Sarıtaş/24 Kasım 1979 

Şenol Özyurt/24 Kasım 1979 

Ali Kepez/23 Aralık 1979 

Halil Kaya/1979 
 
 
 

1980 

Mevlüt Çınar/9 Ocak 1980 

Mehmet Günalp/16 Ocak 1980 
  Mehmet Sabri Karahan/ Ocak 1980 

 Ali Sağcan/ 15 Ocak 1980 

 Doğan Kolçak/23 Nisan 1980 
 Nurettin Gül/26 Nisan 1980 

 Celal Ferhat/Nisan 1980 

 Armenak Bakır/13 Mayıs 1980 

 Cihan Çelebi/27 Mayıs 1980 

Aziz Araz/16 Haziran 1980 

Efendi Diril/30 Haziran 1980 

Paşa Soylu/18 Temmuz 1980 

Katip Saltan/19 Ağustos 1980 

İbrahim Kara/2 Eylül 1980 

Ali Geçgel/2 Eylül 1980 

Munzur Geçgel/9-10 Eylül 1980 

Raci Yılmaz/6 Aralık 1980 

Yaşar Yiğit/30 Ekim 1980 

Halil İbrahim Katar/Eylül 1980 

Erdinç Yılmaz/2 Kasım 1980 

Ahmet Yılmaz/2 Kasım 1980 

Necdet Oynargül/Kasım 1980 

Mehmet Ali Polat/6 Aralık 1980 

Sedat Özkaradağ/27 Aralık 1980 

İbrahim Kır/Aralık 1980 

Özcan Eşigül/1980 

Murat Bileydi/1980 
 
 
 

1981 

Haydar Aslan/24 Ocak 1981 

İhsan Parçacı/24 Ocak 1981 

Mehmet Düzen/5 Şubat 1981 

Hasan Gazıoğlu/Mart 1981 

Yahya Kara/10 Nisan 1981 

Elif Ataklı/26 Nisan 1981 

Mehmet Beyhan/Nisan 1981 

Haydar Çakmak/11 Mayıs 1981 

Pir Hasan Kulaç/5 Eylül 1981 

Süleyman Cihan/15 Eylül 1981 

Behzat Firik/10 Ekim 1981 

Ali Sarıbal/19 Kasım 1981 

Veysel Uyar/5 Aralık 1981 

Erdoğan Tekin/5 Aralık 1981 



 

Düzgün Şengezer/1981 

Nurhayat Teke/1981 

M. Ali Gürboğa/1981 
 
 
 

1982 

Haydar Sönmez/Şubat 1982 

Mustafa Akdal/19 Mart 1982 

Emin Uğurlu/27 Mart 1982 

Veysel Yıldız/31 Mart 1982 

Metin Karataş/20 Nisan 1982 

Bahar Yıldız/1 Mayıs 1982 

M. Şefik Karaağaç/19 Haziran 1982 

Hüseyin Gözlü/19 Haziran 1982 

Hüseyin Doğan/16 Ağustos 1982 

O. Özcan Doyuranlar/Ekim 1982 

Nubar Yalımyan/5 Kasım 1982 

Ahmet Şeyben/1982 
 
 
 

1983 

Niyazi Gündoğdu/16 Mart 1983 

Ali Uçar/6 Nisan 1983 

Medet Özbadem/20 Mayıs 1983 

Hüseyin Kılığ/21 Ağustos 1983 

Ali Karadağ/26 Eylül 1983 

Aziz Süer/26 Eylül 1983 

Murat Diri/26 Eylül 1983 

Tekin Çakmak/30 Ekim 1983 

Ali Haydar Aslan/8 Kasım 1983 

Hıdır Utan/18 Kasım 1983 
 
 
 

1984 

Şerif Ahmet Aslan/Nisan 1984 

Doğan Erdem/ 29 Kasım 1984 

Hasan Hakkı Erdoğan/30 Eylül 1984 

Kemal Özgül/10 Kasım 1984 

Cahide Karakaş/1980 
 
 
 

1985 

Hıdır Yıldız/17 Mart 1985 

Ağa Şimşek/9 Mayıs 1985 

Kenan Bozkurt/9 Mayıs 1985 

Hayrettin Bakış/29 Haziran 1985 

Nihat Topuzoğlu/29 Haziran 1985 

Metin Eker/29 Haziran 1985 

Aziz Erkoç/29 Haziran 1985 

Cevher Yaşar/8 Temmuz 1985 

Tuncer Mengücek/4 Ağustos 1985 

Hasan Ataç/13 Ağustos 1985 

Hasan Özün/1985 
 



 
 
 

1986 

Doğan Memeçil/1 Ağustos 1986 

Ali Demir/1 Ağustos 1986 

Cumhur İçöz/1 Ağustos 1986 

İmam Utan/1 Ağustos 1986 

Yusuf Yıldırım/1 Ağustos 1986 

Yusuf Tosun/1 Ağustos 1986 

Süleyman Kaya/1 Ağustos 1986 

İsmail Kaya/1 Ağustos 1986 

Cahit Oğuz/1 Ağustos 1986 

Hıdır Yeter/25 Eylül 1986 

Ünal Küçükbayrak/22 Kasım 1986 

Zeki Uygun/22 Kasım 1986 

Hüseyin Tosun/22 Kasım 1986 

M. Kemal Yılmaz/22 Kasım 1986 

Ali Rıza Boyoğlu/22 Kasım 1986 

Rıza Sökmen/22 Kasım 1986 

İbrahim Polat/22 Kasım 1986 

Kamile Öztürk/22 Kasım 1986 

İsmail Doğan/22 Kasım 1986 

Besime Doğan/1 Aralık 1986 

Suna Yıldırım/1 Aralık 1986 

Timur Demir/1 Aralık 1986 
 
 
 

1987 

Ali Mete/21 Nisan 1987 

Fecire Yıldırım/21 Nisan 1987 

Müslüm Yıldırım/21 Nisan 1987 

Kazım Çelik/20 Mayıs 1987 

Hıdır Aykır/20 Mayıs 1987 

Müslüm Emre/20 Mayıs 1987 

Cihan Taş/20 Mayıs 1987 

Ali Kayadoğan/20 Mayıs 1987 

Mehmet Kalkan/14 Haziran 1987 

Mustafa Tekin/6 Ekim 1987 

Mustafa Yahşi/1987 
 
 
 

1988 

Niyazi Sezgin/24 Şubat 1988 

Zühre Dersim/14 Eylül 1988 

İsmail Hakkı Adalı/7 Ekim 1988 

Kemal Soğukpınar/7 Ekim 1988 

Reha Şen/7 Ekim 1988 

Fevzi Yalçın/7 Ekim 1988 

Ahmet Şahin/8 Eylül 1989 
 
 
 

1990 

Mehmet Ali Elalmış/Mayıs 1990 

Medet Hoşafçı/3 Ekim 1990 



 

Yılmaz Talayhan/3 Ekim 1990 

Halil Erciyas/3 Ekim 1990 

Ayhan Altunbaş/3 Ekim 1990 

Perihan Çolak/19 Kasım 1990 

Hasan Altıntaş/19 Kasım 1990 

Fazlı Kaya/19 Kasım 1990 

Süleyman Kor/19 Kasım 1990 
 
 
 

1991 

Haydar Doğan/10 Ocak 1991 

İsmail Oral/19 Mayıs 1991 

Hatice Dilek/19 Mayıs 1991 

RefikYaşar/ 28 Mayıs 1991 

Yusuf Ekinci/28 Mayıs 1991 

Yaşar Sağdıç/28 Mayıs 1991 

Kumriye Cihan/28 Mayıs 1991 

Naki Göksu/8 Haziran 1991 

Kemal Yıldırım/5 Ekim 1991 

Huriye Çıtak/28 Ekim 1991 
 
 
 

1992 

Gürsel Çelebi/12 Mayıs 1992 

Gülseren Ağgül/12 Mayıs 1992 

Mehmet Yaşar/14 Mayıs 1992 

Hasan Tanrıverdi/17 Mayıs 1992 

Ali Ekber Atmaca/23 Mayıs 1992 

Yıldız Çiçek/1 Haziran 1992 

Hıdır Doğan/6 Haziran 1992 

İsmail Bulut/21 Haziran 1992 

Doğan Karadağ/21 Haziran 1992 

Ahmet Kargın/Haziran 1992 

Hasan Demir/19 Temmuz 1992 

Nurgüzel Yaşar19 Temmuz 1992 

Ramazan Ceviz/19 Temmuz 1992 

Emre Bilgin/20 Temmuz 1992 

Hasan Gülünay/20 Temmuz 1992 

Dursun Erkul/23 Ağustos 1992 

Yıldız Ayrıç/23 Ağustos 1992 

İmam Cem İşitmez/23 Ağustos 1992 

Gazel Meral/23 Ağustos 1992 

Akın Uzun/23 Ağustos 1992 

Tuncay Çarıkçıoğlu/2 Kasım 1992 

Veli Hanoğlu/1992 



 

 

1993 

Zeki Peker/21 Ocak 1993 

Ali Demirdağ/22 Ocak 1993 

Erkan Fener/22 Ocak 1993 

Ali Ekber Batasul/4 Şubat 1993 

Barbara A. Kirstler/7 Şubat 1993 

Ali İhsan Yalçın/10 Şubat 1993 

Salih Güneş/1 Şubat 1993 

Zülfü Yıldız/8 Haziran 1993 

M. Ali Çakıroğlu/13 Temmuz 1993 

Mustafa Kalkan/17 Temmuz1993 

Nurgül Bölükbaş/16 Ağustos 1993 

Muzaffer Kahraman/16 Ağustos 1993 

Veli Kahraman/9 Ekim 1993 

Meral Kahraman/9 Ekim 1993 

Zeynep Kahraman/9 Ekim 1993 

Mehmet Yeşil/24 Ekim 1993 

Fethiye Batmaz/7 Kasım 1993 

Bekir Kürşat Önay/13 Aralık 1993 

Fevzi Koç/13 Aralık 1993 

H. Mustafa Aslan/13 Aralık 1993 

Deniz Som/13 Aralık 1993 

Nuray Laço/13 Aralık 1993 

Halil Laço/13 Aralık 1993 

Abdurrahman Meral/Aralık 1993 
 
 
 

1994 

Nilüfer Atav/3 Ocak 1994 

Adem Asal/9 Ocak 1994 

Erhan Öztürk/24 Ocak 1994 

İhsan Şimşek/24 Ocak 1994 

Hasan Özdoğan/24 Ocak 1994 

Muharrem Kaya/24 Ocak 1994 

Kader Özgül Kılıç/1 Mart 1994 

Eyüp Güllen/11 Mayıs 1994 

Fethi Özdemir/31 Temmuz 1994 

Özlem Sürgeç /31 Temmuz 1994 

Sinan Gürer/30 Ağustos 1994 

Bektaş Daşgöl/16 Eylül 1994 

Aslan Yıldız/Ekim 1994 
 
 
 

1995 

Halil Çakıroğlu/15 Nisan 1995 

Süheyla Dağdeviren/15 Nisan 1995 

Munzur Keskin/15 Nisan 1995 

M. Tahsin Budak/21 Temmuz 1995 
 
 
 

 
1996 

Dursun Odabaş/1 Mayıs 1996 



 

1997 

Polat İyit/15 Ocak 1997 

Cihan Çetinkaya/Nisan 1997 

Özgür Kemal Karabulut/20 Ekim 1997 

Mehmet Demirdağ/23 Kasım 1997 

Ümit Dinler/23 Kasım 1997 

Ümit Çağlayan San/23 Kasım 1997 

Dilek Konuk/23 Kasım 1997 

Duran Salman/23 Kasım 1997 
 
 
 

1998 

Kenan Demir/5 Mart 1998 

Kemal Şahin/11 Nisan 1998 

Elif Külekçi/12 Nisan 1998 

Davut Kirman/Nisan 1998 

İbrahim Bozkurt/5 Mayıs 1998 

Akıner Çağlar/24 Temmuz 1998 

Hakan Karabulut/9 Ağustos 1998 

Bahattin Günel/27 Eylül 1998 

Ümit Güner/27 Eylül 1998 

Leyla Karakoç/27 Eylül 1998 

Zeynel Çalpar/27 Eylül 1998 

Ercan Eser/22 Ekim 1998 
 
 
 

1999 

Ayfer Celep/8 Mart 1999 

Münire Sağdıç/8 Mart 1999 

Kemal Tutuş/8 Mart 1999 

Seyit Külekçi/14 Nisan 1999 

Doğan Altun/14 Nisan 1999 

Erol Özel/21 Nisan 1999 

Özgür Güler/21 Nisan 1999 

Halil Türker/26 Eylül 1999 

Barış Aslan/1 Kasım 1999 

Cem Ergüldü/1 Kasım 1999 

İsmet Akdemir/90'lı yıllar 
 
 
 

2000 

Yusuf Ayata/25 Nisan 2000 

Hasan Akyol/25 Nisan 2000 

Fehiman Bozgurt/25 Nisan 2000 

Umut İl/25 Nisan 2000 

Fikret Vural/25 Nisan 2000 

Zeynel Erdoğan/25 Nisan 2000 

MustafaToptaş/25 Nisan 2000 
 
 
 

2001 

Nergiz Gülmez/11 Nisan 2001 

Ramazan Kılavur/3 Haziran 2001 



 

Murat Deniz/10 Temmuz 2001 

Muharrem Horoz/3 Ağustos 2001 

Düzgün Öztürk/8 Ağustos 2001 

Kenan Güzel/28 Ağustos 2001 

Sinan Günel/6 Eylül 2001 

Mehmet Şahin/27 Eylül 2001 

Cihan Fındık/27 Eylül 2001 
 
 
 

2003 

Emel Kılınç/15 Mayıs 2003 

Murat Arıcak/21 Mayıs 2003 

Bülent Ertürk/21 Mayıs 2003 
 
 
 

2004 

Ahmet Laço/13 Nisan 2004 

Sevda Yıldız/13 Nisan 2004 

Eren Kaya/28 Temmuz 2004 

Muharrem Yiğitsoy/2 Kasım 2004 

Aşkın Günel/9 Kasım 2004 

Cafer Kara/9 Kasım 2004 
 
 
 

2005 

Şahin Delibaş/5 Ocak 2005 

Kenan Harite/31 Mart 2005 
 
 
 

2006 

Dilek Polat/7 Nisan 2006 
 
 
 

2007 

Hıdır Oğur/27 Mayıs 2007 

Mehtap Kara/1 Ağustos 2007 
 
 
 

2010 

Ferdi Karacan/30 Haziran 2010 

Çiğdem Yılmaz/30 Haziran 2010 
 
 
 

2011 

Sefagül Kesgin/2 Şubat 2011 

Nurşen Aslan/2 Şubat 2011 

Fatma Acar/2 Şubat 2011 

Gülizar Özkan/2 Şubat 2011 

Derya Aras/2 Şubat 2011 

Yurdal Yıldırım/29 Haziran 2011 

Suzan Zengin/12 Ekim 2011 



 

2015 

Nesibe Kaş/23 Ocak 2015 

Cengiz İçli/21 Ekim 2015 

Hakan Çakır/21 Ekim 2015 

Özgüç Yalçın/21 Ekim 2015 
 
 
 

2016 

Mehmet Kara/7 Şubat 2016 

Haydar Arğal/6 Mayıs 2016 

Murat Tekgöz/6 Mayıs 2016 

Murat Mut/24 Kasım 2016 

Yetiş Yalnız/24 Kasım 2016 

Gamzegül Kaya/24 Kasım 2016 

Esrin Güngör/24 Kasım 2016 

Hatayi Balcı/24 Kasım 2016 

Serkan Lamba/24 Kasım 2016 

Umut Polat/24 Kasım 2016 

Alican Bulut/24 Kasım 2016 

Doğuş Doğan/24 Kasım 2016 

Hasan Karakoç/28 Kasım 2016 

Samet Tosun/28 Kasım 2016 

Ersin Erel/28 Kasım 2016 

 

 
 
 
 

2017 

Grigori Konstantinepoli/23 Ocak 2017 

Nubar Ozanyan/14 Ağustos 2017 

Serdar Can/18 Eylül 2017 

Güzel Şahin/20 Eylül 2017 

 

 

  2019 

 

   Lorenzo Orsetti (Tekoşer Piling)/ 18 Mart 2019 

   2020 

   Sultan Karadaş/8 Haziran 2020 

   2021 

  Dursun Çaktı/25 Şubat 2021 

  Özgür Yılmaz/ 22 Kasım 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HAYATLARI VE MÜCADELE YAŞAMLARI HAKKINDA   AYRINTILI BİLGİYE SAHİP 

OLAMADIĞIMIZ TKP-ML ŞEHİTLERİ 

 

 

M. Ali Aslan 

Ramazan Bayat 

Mehmet Baturşah 

Şerif Elitok 

Halit Koca 

Yusuf Kaygusuz: Yurtdışında bir kazada yaşamını yitirdi. 

Yıldırım Otansev: 1956 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Yıldırım Otansev, 1988 yılının Ağustos ayında 

ani bir rahatsızlık nedeniyle aramızdan ayrıldı 

Yusuf Topçu: Nazımiye’de şehit düştü. 

Çağlar Çetin: Zonguldak doğumlu. Samsun’da üniversitede okudu. Trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

Baki Kaya: 1976’da İstanbul Üniversitesi’nde sivil faşistler tarafından katledildi. 

Hamit Aslan: Mayıs ayında şehit düştü. 

Hayri Aslan: 1950 Dersim doğumlu. Ocak 1980’de şehit düştü. 

Ahmet Tuncay 

Dilek Koçak 

Hıdır Yıldırım 

Akın (Komsomol adı): TMLGB Onur 

Üyesi Haydar (Komsomol adı): 

TMLGB Onur Üyesi Yusuf Kaygusuz 

Ahmet Tuncay 

Erdoğan Tatar: 1992 Kilis Doğanbey 

Müslüm Tatar: 1992 Kilis Doğanbey 

İhsan Temel: Mayıs 1985 

Cemal Ferhat: “Parti taraftarımız Cemal Ferhat, Hozat Hadişer’de Nisan 1980’de Halkın Kurtuluşu tarafından 

bıçaklanarak katledildi.” (İKK, Mayıs 1980, Sayı 11) 

 



 

 


