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Jandarmalõğõnõ ABD’nin yaptõğõ emperyalizmin pençesindeki ülkelerden biri olan
Türkiye, ekonomisinden politikasõna, kültüründen sanatõna kadar tam bir emperyalist hegemonya altõndadõr.
Ülkemizde maddi zenginlik adõna ne varsa emperyalist tekellerin çõkarlarõ uğruna
çarçur edilmekte, en temel insan haklarõ bile çiğnenmektedir. Emperyalist tekellerle çõkar
birliği içinde olan bir avuç yerli sömürücü ve bekçi köpeği, yani OLİGARŞİ, halkõmõz üzerindeki faşist terörün, işsizlik ve sefaletin nedeni olan emperyalizmin ülkemizdeki temsilcisidir.
12 Mart 1971’i takip eden yõllarda silahlõ devrim cephesini oluşturan halkõn silahlõ
öncülerinin idam ve katliamlarla geçici olarak susturulmasõyla, oligarşi sömürüsünü
1975’lere kadar nispeten rahat bir ortamda sürdürdü.
THKP-C ve THKO savaşçõlarõnõn Kõzõldere’de katledilmesiyle başlayan gerici suskunluk döneminde 1973 seçimleri yapõldõ ve önce CHP-MSP, sonra MC koalisyonlarõyla günümüze kadar gelindi.
1971-72 silahlõ devrimci hareketinin toplumu derinden sarsmasõ ve eğitmesi sonucu
yükselen devrimci potansiyel Kõbrõs çõkartmasõ, tarõmda yüksek taban fiyatõ vb. gibi uygulamalarla etkisizleştirilmek istendi. Sonra kurulan MC döneminde ise ekonomik yapõ iyice
kokuştu. Enflasyon korkunç düzeylere vardõ. Kitlelerin gittikçe yükselen devrimci potansiyelini bir ölçüde de olsa pasifize edebilmek için yüksek enflasyonun fiyatlara yansõmasõ
mümkün olduğunca önlenmeye çalõşõldõ. Tüm işçi dövizleri harcandõ, alõnabilecek tüm
borçlar alõndõ ve ekonominin işleyişi büyük tedbirlere gerek kalmadan 1977’ye kadar az
çok normal yollardan gerçekleşti.
Oligarşi bu durumu seçimlere kadar sürdürmek ve enflasyonun faturasõnõ seçim
sonrasõnõn nispeten daha durgun şartlarõnda halka ödetmeyi planlõyordu. Ancak bunu başaramayacağõ artõk açõğa çõkmõştõr. Ekonomi tam anlamõyla batmõştõr. Bir yandan seçim yõlõ
olmasõ nedeniyle maaş ve taban fiyatlarõna yapõlmasõ zorunlu zamlar; diğer yandan ise, gelirlerinin nereden temin edileceği meçhul bir hayali bütçe. MC iktidarõnõn ekonomiyi düzene sokamayacağõ açõkça belli olmuştur.
1976’da gelişen kitle hareketleri sonucu milli kriz kendiliğinden bir ölçüde derinleşti. Bu durum oligarşinin kitle pasifikasyonuna yönelik baskõlarõnõ daha da artõrõp sistemleştirmesine yol açtõ. Kitlelerden tecrit olmak istemeyen oligarşi pasifikasyonu gerçekleştir-
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mede resmi baskõ güçlerinden daha çok sivil güçlerini, yani MHP’yi öne sürdü. MHP komandolarõ terörle kendiliğinden gelişen kitle hareketlerini ezmeye çalõştõlar.
Bu durumda en aktif mücadeleyi verenler 1971-72’deki THKP-C savaşçõlarõnõn çizgisini sürdürenler oldu. Sivas ve Malatya devrimci terör hareketleri sonucu oligarşinin iğrenç
yüzü tekrar açõğa çõktõ. Malatya olaylarõ bir kõsõm öncü savaşçõlarõnõn düşmesine karşõlõk
THKP-C’nin çizgisini sürdürmeye kararlõ unsurlarõn varlõğõnõ, öncü savaşçõlarõnõn tükenmediğini gösterdi.
Malatya olayõndan sonra geçen bir yõl içinde ülkemizde sõnõf mücadelesi yükseldi.
Oligarşinin kitlelerin kendiliğinden gelişen hareketleri karşõsõnda artõk yetersiz kalmaya
başlayan MHP komandolarõnõn yerine resmi baskõ gücünü koyacağõ ve batan ekonomiyi biraz olsun kurtarmak ve enflasyonun yükünü kitlelere yüklemek için yeni tedbirler alacağõ
açõktõr. Yõpranan MC değiştirilecek, yerine seçim hükümeti adõ altõnda sözde tarafsõz bir yönetim gelecek ve anarşiyi önleme bahanesiyle kitlelerin zaten çok kõsõtlõ olan demokratik
haklarõ kaldõrõlacak ve oligarşi bütün gücüyle devrimcilere saldõracaktõr. Veya MC iktidarõ
altõnda sõkõyönetimle aynõ amaçlara ulaşõlmaya çalõşõlacaktõr. Ülkemiz 12 Mart öncesi günleri yaşamaktadõr ve 12 Mart sonrasõnõn yaşanõlmasõ uzak değildir.
Demokratik nitelikteki en küçük kõpõrdanmalarõn bile ezilmeye çalõşõldõğõ, devrimcilerin sokaklarda kurşunlandõğõ, en temel insan haklarõnõn bile hiçe sayõldõğõ ülkemizde
tek kurtuluş yolu silahlõ mücadeledir. Ülkemizde siyasi özgürlükleri elde etme mücadelesi
ancak silahla verilebilir. Demokratik mücadele anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadeleden ayrõlamaz. Tersini savunmak, ülkemizde ve dünyada yaşanõlan bunca deneyden sonra
ne safdilliktir, ne de iyiniyet. Böyle bir tutum olsa olsa tüm emekçi halkõn hedefini şaşõrtmaktõr, yani oligarşiye hizmettir.
Halkõmõzõn kurtuluş mücadelesi, ancak uzun süreli Halk Savaşõyla zafere ulaşabilir.
Halk Savaşõnõn ilk aşamasõ Öncü Savaşõdõr. Öncü Savaşõnõn amacõ, geniş halk kitlelerini silahlõ mücadeleye kazanmak, yani halk Savaşõnõ başlatmaktõr. Halk Savaşõ, bizden maddi olarak güçlü düşmana karşõ mutlak siyasi üstünlüğün sağlandõğõ şartlarda verilir. O halde
Öncü Savaşõnõn amacõ oligarşinin siyasi tecrididir.
Siyasal tecrit; oligarşiye karşõ savaşõlabileceğini göstermek, kitlelere politik hedef
göstermek, somut olaylar etrafõnda temel olarak silahlõ propaganda ile siyasi gerçekleri açõklayarak ve tali mücadele biçimlerinin de yardõmõyla kitleleri bilinçlendirmek ve örgütlemek demektir.
Öncü Savaşõ, küçükten büyüğe, basitten karmaşõğa doğru gelişen bir savaştõr. Başlangõç döneminde, kõrda ve şehirde, esas olarak şehir gerillasõ taktikleriyle sürdürülecek
olan bu savaş:
1- Oligarşinin gerçek yüzünü açõğa çõkartacak ve ona karşõ savaşõlabileceğini gösterecek;
2- Halkõn savaşçõ örgütünün yok olmadõğõnõ, savaşõn Kõzõldere ve Malatya çarpõşmalarõndan günümüze kadar devam ettiğini ve edeceğini gösterecek;
3- Halkõn savaşçõ örgütünü çeşitli deneylerden geçirerek çelikleştirecek ve güçlü bir
teşkilat yapõsõna ulaşmasõnõ sağlayacaktõr.
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ’nin yürüteceği savaş, TÜRKİYE HALK KURTULUŞ
PARTİSİ’ni savaş içinde şekillendirme ve sağlam bir örgüt yapõsõna ulaştõrma mücadelesidir.
Savaşõn ikinci aşamasõ, gerilla savaşõnõn yurt çapõnda yayõldõğõ, öncülere kitle katõlõmlarõnõn başladõğõ ve kõrda daha etkili yürütülen kõr ve şehir gerilla aşamasõdõr.
Üçüncü ve dördüncü aşamalar, gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüşme aşamasõdõr.
Bu evrelerin süreleri hakkõnda şimdiden birşey söylemek imkânsõzdõr. Bütün bunlarõ
şimdiden kestiremeyiz. Şu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yõlmadan savaşmaktõr.
Ülkemiz devrimci pratiğinde, devrim stratejisi konusunda 1971’de varolan sapmalara yenileri eklenmiştir. Demokrasi mücadelesini iktidar mücadelesinden ayõran, işçi sõnõfõ
ve tüm emekçi halkõn mücadelesini sendikal mücadele ile sõnõrlayan, parlamentoya birkaç
milletvekili sokulunca çok şeyin değişeceği umudunu yaratmaya çalõşan ve legal partilerde
kümelenmiş sapmalarõn durumu herkesçe malumdur.
Bunun yanõnda, devrimi iki süper güç (ABD ve Rusya) arasõnda çõkacak bir savaşa
bağlayan, Sovyetler Birliği’ni emperyalist bir ülke olarak değerlendiren ve asõl tehlikeyi Sov-
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yetler’den gelecek saldõrõda göstererek, ülkemizdeki emperyalist sömürüyü saklayõp hedef
şaşõrtanlar da vardõr. Bunlarõn içinde şanlõ bir geçmişe sahip THKP’nin adõnõ kullanmak
sahtekârlõğõnõ gösterenler bile çõkmõştõr.
Yeni oportünist ve revizyonistler arasõnda evrim döneminde bulunduğumuzu, ekonomik-demokratik mücadele içinde hazõrlanarak Halk Savaşõnõ başlatabilecek sağlam ve
geniş bir parti teşkilat yapõsõna ulaşõlacağõnõ savunanlar da vardõr. Bu görüşler temelinden
sakat ve yanlõştõr. Emperyalizmin açõk veya gizli işgali altõndaki ülkelerde, bizzat bu nedenle
silahlõ savaşõn objektif şartlarõ mevcuttur. Evrim ve devrim aşamalarõ iç içe geçmiştir. Bu ise, evrim ve devrim aşamalarõna ait tüm mücadele biçimlerinin diyalektik bir bütünlük içinde kullanõlmasõ demektir. Klâsik savaş metoduyla değil, politikleşmiş askeri savaş metoduyla yürütülen bu savaşta, silahlõ propaganda temel mücadele biçimidir; diğer tüm ekonomik-demokratik ve politik mücadele biçimleri ona tabidir, ona göre şekillenir.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni savunduğunu iddia eden bir revizyonist görüş
ise; Öncü Savaşõnõn bir partinin önderliğinde verilebileceğini ve partinin de ekonomikdemokratik ve ideolojik mücadeleden doğacağõnõ savunmaktadõr.
Öncü Savaşõ merkezi bir örgüt tarafõndan verilir. Örgüt, savaşõ, küçükten büyüğe,
basitten karmaşõğa doğru başarõyla geliştirdikçe, ülke çapõnda yayõlõr ve teşkilat yapõsõ sağlamlaşõr. Başlangõçta, önemli olan, örgütün parti adõnõ taşõmasõ değil, merkezi bir yapõya sahip olmasõ ve savaşõ başarõyla yürütmesidir.
Öncü Savaşõnõ yürütecek örgütün temelleri nispeten daha barõşçõl şartlar altõnda atõlõr, örgütün geri kalan kõsmõ mücadele içinde şekillenir. Savaş örgütü, savaş meydanlarõndan doğar.
Savaş örgütünün ekonomik-demokratik mücadeleden doğacağõnõ savunmak
pasifizme ideolojik kõlõf giydirmekten başka birşey değildir.
Kamuoyunda “Acilciler” olarak bilinen HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ, içinde bulunduğumuz dönemde şehir gerillasõ taktikleriyle yürütülecek kõr ve şehir gerilla savaşõnõ
belirli kurallara bağlamõştõr. Şehir ve kõr gerilla savaşõnda hedef; emperyalist güçler, tekelci
burjuvazi, büyük tefeci-tüccar ve onlarõn köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün eylemleri
destekleyen örgütümüz, bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliğindeki eylemleri
şiddetle kõnar.
TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ’nin temel örgütsel ilkesi olan politik ve askeri
liderliğin birliği, HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ’nin en büyük örgütsel kõlavuzudur.
Savaş kaldõğõ yerden devam edecektir.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
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HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKC/HDÖ)
1 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
YURTSEVER AYDINLAR,
HALKIMIZ!
Dünyanõn ezilen ve sömürülen mazlum halklarõnõn emperyalizme karşõ açtõklarõ
kurtuluş mücadelesi peş peşe zafere ulaştõkça, emperyalist ahtapot henüz kollarõ arasõnda
tuttuğu ülkeleri gittikçe daha korkunç ve daha hayasõzca sömürmektedir.
Ülkemiz de, bu emperyalist ahtapotun kollarõ arasõndan kurtulma mücadelesi veren
emperyalist sömürü altõndaki ülkelerden birisidir.
Emperyalist tekellerle çõkar ortaklõğõ içinde bulunan bir avuç vatan satõcõsõ ve halk
düşmanõ yerli sömürücüler ve onlarõn bekçi köpekleri, yani oligarşi, halkõmõz üzerindeki faşist terörün, işsizliğin, açlõğõn, sefaletin tek sorumlusudur. Emperyalizmin ülkemizdeki temsilcisi oligarşi, en temel insan haklarõnõ ayaklar altõna almaktadõr.
Türkiye, artõk ülkesini ve halkõnõ seven herkesin sokak ortasõnda kurşunlandõğõ, işkence tezgahlarõnda sakat bõrakõldõğõ veya öldürüldüğü bir ülke olmuştur. Bir avuç kan emicinin akõl almaz vurgunlarõ, rüşvetleri ve sömürüleri ile halkõmõzla alay edercesine meşru
göstermeye çalõşõrken, halkõnõ ve ülkesini sevenler yok edilmeye çalõşõlmaktadõr.
Ülkemizdeki Amerikancõ faşistlerin terörü en çok halkõn silahlõ öncülerine yönelmiştir. Halkõmõzõn, kurtuluşu için silaha sarõlmasõndan son derece korkan işbirlikçiler, halkõn silahlõ öncülerini işkence, idam ve helikopter bombardumanlarõyla yok etmeye çalõşmaktadõrlar. Diğer yandan da, kitleyi öndersiz bõrakmayõ gerçekleştirmek istemektedirler.
Böylece halkõmõza gözdağõ vererek, “eğer harekete geçerseniz aynõ şeyi size de uygularõz”
tehdidiyle sindirmek istemektedir, kurtuluş umutlarõnõ yok etmek istemektedirler.
Umudun düşmanõ olan bu rezil, bu pespaye soygun çetesi yok etme ve sindirme
yöntemleriyle, kendilerine yaratmak istedikleri tehlikesiz ve azgõn sömürü ortamõnda, halkõn temsilcisi gibi görünmekten de geri durmamaktadõrlar.
Emperyalizm ve onun temsilcileri ülkemizi gittikçe daha hayasõzca talan ettiklerinden ekonomimiz tam bir batağa sokulmuştur. Gõrtlağa kadar borç içine battõ. Kişi başõna
düşen milli gelir, kişi başõna düşen borç miktarõndan daha da aşağõya düştü. Enflasyon korkunç düzeye yükseldi. Zamlar birbirini kovaladõ. Bu durumda düzen partilerinin yõpranma-
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sõnõ engellemek isteyen emperyalizm ve onun yerli müttefikleri döviz ve altõn stoklarõnõ silip
süpürdüler. Amaçlarõ bu durumu seçimlere kadar sürdürmekti. Fakat bõçak kemiğe dayanmõştõ. Bu yüzden emperyalizm ve ortaklarõ telaş içindedirler. Borçlarõ halkõmõzõn sõrtõndan çõkarmak ve ayakta durmak için de 12 Mart’larda olduğu gibi, terör, işkence, idam ve
katliamlar düzenlemektedir.
Bu iğrenç manzaranõn mimarlarõ, halkõn nefretinden kurtulmak için, şimdi de kurt
rozetli ayak takõmõnõ piyasaya sürdüler. Bu kan dökücü kurt sürüleri halkõn mücadelesini
engellemekte yetersiz kaldõklarõnda, kendileri ordusuyla, polisiyle, jandarmasõyla sahneye
çõkmaktadõrlar. Bir yandan bu oyunu tezgahlarken, diğer yandan da MHP’li faşist çetelere
karşõ imiş gibi sahte tavõr takõndõlar.
Ama artõk çok geç. Bu oyun yeni oynanmõyor.
Bu oyun 12 Mart 1971’den beri değişik biçimlerde sergilenen bayat bir oyundur.
Ülkemiz artõk kendi topraklarõ üzerinde köle muamelesi görmeye karşõ çõkan herkes
için büyük bir cezaevidir. Böyle bir ülkede demokrasiden bahsedilemez.
HALKIMIZ,
İnsan onurunu ayaklar altõna alan bu düzen böyle devam edemez. Bu düzeni alaşağõ etmenin zamanõ gelmiştir. Bunun tek yolu silaha sarõlmaktõr.
Tüm halkõmõzõn savaş örgütü olan THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi)
çizgisini sürdüren HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ emperyalistlerle çõkar ortaklõğõ içindeki
bu vatan satõcõsõ, halk düşmanõ bir avuç yerli sömürücü ve onun bekçi köpeklerini alaşağõ
edene kadar mücadelesini sürdürmeye kararlõdõr. Aynõ zamanda HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ’nin savaşõ THKP’nin emir ve komutasõ altõnda mücadele edecek olan THKC’ni oluşturma ve güçlendirme mücadelesidir de.
THKP-C’yi savaş içinde oluşturma mücadelesi veren HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ’nin düşmanõ, emperyalizm ve onunla işbirliği halinde olan tekelci kapitalistler, toprak ağalarõ, aracõ ve tefeciler, emperyalizmin bekçi köpekliğini yapan asker ve sivil bürokratlar
ve bütün halk düşmanlarõdõr.
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ, kendi hedefleri dõşõnda kalan hedeflere yönelen
hiçbir hareketin sorumluluğunu üzerine almaz. Bu hedeflere yönelen her harekete saygõ
duyar ve destekler. HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ bütün eylemlerini kendi bültenleriyle
halka açõklar. Halk düşmanlarõnõ ve muhbirleri cezalandõrõr. Onlardan, döktükleri kanõn ve
yaptõklarõ zulmün hesabõnõ sorar.
Kamuoyunda “Acilciler” olarak bilinen HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ, halkõmõzõn ekonomik ve demokratik mücadelesini yönlendirme gayretleri ve bununla ilgili çeşitli eylemler dõşõnda, yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda son bir yõlda şu eylemleri yapmõştõr:
*** Ankara’da faşist işgal altõndaki Niğde Yurdu’nun bombalanmasõ,
*** Ankara’da faşist işgal altõndaki Sivas Yurdu’nun kurşunlanmasõ,
*** Ankara’da faşist işgal altõndaki Kayseri Yurdu’nun kurşunlanmasõ,
*** Ankara’da faşist Atatürk Lisesi Müdürü’nün evinin bombalanmasõ,
*** Ankara/Abidinpaşa’da faşistlerin üslendiği bir kahvenin bombalanmasõ,
*** İstanbul’da faşist işgal altõndaki Vatan Mühendislik Yüksek Okulunun bombalanmasõ,
*** İstanbul’da faşist işgal altõndaki Erzurum Yurdu’nun kurşunlanmasõ,
*** Balõkesir MHP İl Merkezi’nin bombalanmasõ,
*** Kars MHP İl Merkezi’nin bombalanmasõ,
*** Hatay Ülkü Ocaklarõnõn bombalanmasõ,
*** Hatay’da faşist Milli Eğitim Müdürü’nün evinin bombalanmasõ.
Malatya’da bir polis ve bir bekçiyi öldürdükten sonra çarpõşarak ölen üç yoldaşõmõzõn anõsõna düzenlenen 26 OCAK HAREKÀTI’nda:
A- Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine yönelik olarak:
*** İzmir Sanayi ve Ticaret Odasõ Şubesi,
*** Adanalõ kapitalist Sabancõ Holding’in İstanbul Levent Şubesi,
*** Sabancõ Holding’in Ankara Şubesi,
*** Loockhead rüşvet olayõnõn baş tezgahçõsõ Nezih Dural’õn Altay Kollektif Şirketi,
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*** İzmir’de Amerikalõ ajan Çavuş Gulliams Darreil’in 35 HF 084 plakalõ arabasõ,
*** Kars Emniyet Araştõrma Şubesi,
*** İzmir Pasaport Vergi Dairesi,
*** Diyarbakõr Merkez Bankasõ,
*** Türkiye İş Bankasõ İzmir/Karşõyaka Şubesi,
*** Türkiye İş Bankasõ İzmir/Güzelyalõ Şubesi,
*** Türkiye İş Bankasõ İzmir/Pasaport Şubesi,
*** Akbank İzmir/Güzelyalõ Şubesi
bombalanmõştõr.
B- MHP’li Faşist kişi ve kurumlara karşõ:
*** Ankara/Öveçler Ülkü Ocaklarõ,
*** ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanõ faşist Ahmet Sonel’in işyeri,
*** İzmir/Bornova Büyük Ülkü Derneği,
*** İzmir/Bornova MHP Şubesi,
*** Bandõrma MHP İlçe Merkezi
*** Samsun MHP İl Merkezi,
*** Kars’ta faşistlerin üslendiği Cumhuriyet Oteli,
*** İskenderun Ülkü Ocaklarõ,
*** Hatay Eğitim Enstitüsü Müdürü faşist Turgut Neşeli’nin evi,
*** Kadirli MHP İlçe Merkezi
bombalanmõştõr.
THKP-C savaşçõlarõndan ULAŞ BARDAKÇI’nõn anõsõna düzenlenen 19 ŞUBAT HAREKÀTI’nda:
*** Ankara/Topraklõk Büyük Ülkü Derneği Kitaplõğõ içinde bulunanlarla birlikte imha
edilmiştir.
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ bütün devrimcilerin, yurtseverlerin, Türkiye halkõnõn
kurtuluş cephesi olan Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’ni oluşturma ve güçlendirme mücadelesinde, bütün devrimci ve yurtseverleri saflarõna çağõrõr.
Devrimciler ve yurtseverler tüketilemez. Çünkü onlarõn kaynağõ halktõr. Bu yüzden
kurtuluş savaşçõlarõ tükenmemiştir.

YAŞASIN HALKIMIZIN SİLAHLI KURTULUŞ SAVAŞI
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
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20 Şubat 1977

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
19 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA!
Ülkemizde yõllardõr süren yoksulluklar, haksõzlõklar, yolsuzluklar, siyasi baskõlar, işkenceler, kitle katliamlarõ ve birbirini izleyen askeri darbeler süreci son bir yõldõr yeni bir
döneme girmiş bulunmaktadõr. Bu yeni dönemi, sõnõrlõ ve yasaklõ bir siyasal yönetimin “sivil” görünüm altõnda, halka karşõ yeni baskõlar ve düşmanlõklar dönemi olarak nitelemek
yanlõş olmayacaktõr. Sömürücü sõnõflarõn yüzyõllar boyu süregelen egemenliğinin bu yönetimi, bugün, halk kitlelerinden “fedakârlõklar” istemektedir. “Demokrasi"nin “yavaş yavaş”
geliştirileceği demagojisi ile her türlü baskõya, işkenceye, haksõzlõğa ve katliamlara “sessiz”
kalõnmasõ istenmektedir. 12 Eylül faşist yönetimine “sivil” görünüm kazandõrõlmasõ ve bu
“sivil” yönetimin her türlü propaganda ve pasifikasyon araçlarõnõ kullanarak, kendisini “tek
alternatif” olarak sunmasõyla başlayan süreç “SS Kararnamesi” ile gerçek yüzünü açõkça
ortaya koymuştur. Ve son Kuveyt sorunu karşõsõndaki işbirlikçi politikalarla ABD’nin uşaklõğõ
ve köpekliği yapõlõrken, ülke içinde emekçi halk üzerindeki baskõ ve şiddet doruğa çõkartõlmõştõr. Ama bu noktada da duramayacağõ açõktõr. Orta-Doğu’da “barõşõ korumak” paravanasõ altõnda ABD emperyalizminin bölgedeki jandarmalõğõna soyunan ve “stratejik işbirliği”
öneren oligarşik yönetim varabileceği en son noktaya doğru gitmektedir.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, bir kez daha bazõ gerçekleri ortaya koymak istiyoruz.
Yõllardõr ülkemiz emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin sömürüsü altõndadõr. Bu emperyalist sömürü, bir avuç yerli işbirlikçinin oluşturduğu oligarşi tarafõndan
sürdürülmektedir. Sizler gün be gün bu sömürünün sonuçlarõnõ yaşadõnõz ve yaşamaya devam ediyorsunuz. Sadece 12 Eylül askeri darbesinden günümüze kadar geçen süreyi kõsaca bir düşününüz.
Eğer işçiyseniz, sendikal haklarõnõzõn ellerinizden nasõl alõndõğõnõ anõmsayõnõz. Devrimci örgütlerin faaliyetlerini sürdürdükleri ve mücadele edildiği koşullarda nelerin elde edilebildiğini anõmsayõnõz. İşçi sendikalarõ kapatõlmõş ya da faaliyetleri sõnõrlandõrõlmõştõr. İşçiler ve işçi sendikalarõnõ politikadan uzak tutabilmek için yasa üzerine yasa çõkarõlmõştõr.
Kendi çõkarlarõnõ savunan ve kendilerinin yönetiminde sõnõf sendikasõ kurmalarõ olanaksõz hale getirilmiştir. Buna karşõ yapõlacak girişimlerin ise, devletin zor güçleriyle, yani
polisi, ordusuyla bastõrõlacağõ her fõrsattan yararlanõlarak ilan edilmiştir. İşçilerden istenen
tek şey “sessiz kalmalarõ"dõr, baskõlar karşõsõnda “kaderlerine” küsüp oturmalarõdõr. Yeni bir
toplum kurmaya yetenekli devrimci sõnõf olarak işçi sõnõfõnõn devlet zoruyla toplumsal ve siyasal sorunlardan uzak tutulmasõ, emperyalizmin ve oligarşinin baskõ düzenini sürdürebilmesinin en önemli koşuludur.
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İşte bu sömürücü sõnõflar ve onlarõn siyasal yöneticileri, geçen yõlõn Mart ayõnda Kürt
ulusal sorununu bahane ederek çõkarttõklarõ “SS Kararnamesi” ile işçilerin bir kez daha
“vatanperver” olmalarõnõ, her türlü baskõ ve zulme “gözlerini kapamalarõnõ” istemişlerdir.
Buna dayanarak ve baskõlarõ yoğunlaştõrarak, derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal krizin
bedelini bir kez daha işçilere ödetmekten kaçõnmamõşlardõr. “SS Kararnamesi” yayõnlanõr
yayõnlanmaz, grevlerin “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklanmasõ, ardõndan Zonguldak
maden işçilerinin haklõ direnişlerinin, oligarşinin polisi ve ordusu tarafõndan kurulan barikatlarla kõrõlmasõ ve pasifize edilmesi ve yüzbinlerce işçinin işinden atõlmasõ, son örneklerden bazõlarõdõr. Bu dönemde “savaşa hayõr” diyenler kurşunlanmõş, gözaltõna alõnmõş, tutuklanmõş, işkenceye maruz bõrakõlmõş ve ülkenin her yerinde oligarşi baskõ ve terörünü
yoğunlaştõrmõş, son aylarda onlarca devrimci, demokrat ve yurtsever işkencehanelerde
hunharca katledilmiştir.
İlk bakõşta Kürt ulusal sorunu ile işçilerin ücret artõşlarõ için mücadeleleri arasõnda
doğrudan bir ilişki yokmuş gibi görünmektedir. Ama oligarşik yönetim bunlar arasõndaki ilişkiyi çok iyi bilmektedir. Onlarõn istediği başkalarõnõn sorunlarõyla ilgilenmeyen, kendi halinde insanlarõn bulunduğu “sessiz” bir toplum yaratmaktõr. Bunu gerçekleştirebildikleri sürece, birbirlerinden kopmuş, birbirlerinin sorunlarõyla ilgilenmeyen insanlarõ kolayca baskõ
altõna alabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Aynõ devlet baskõsõ altõnda ve aynõ toplum içindeki insanlarõn birbirleriyle ilgilenmez hale getirilmeleri “böl ve yönet” politikasõnõn amacõdõr da.
Her türlü ulusal baskõ altõnda, anadillerini bile konuşmalarõna, yazmalarõna olanak
tanõnmayan Kürt halkõnõn, verimsiz topraklar üzerinde, feodal baskõlar altõnda, yoksulluk sõnõrlarõ içersinde yaşamlarõnõ sürdürmek durumundaki Kürt köylülerinin, “SS Kararnamesi”
ile topraklarõndan nasõl kopartõlõp sürülmeye çalõşõldõğõ ortadadõr. Onlarõn yoksulluğu ve açlõğõ, aynõ zamanda, işçilerin her an isten atõlma tehditleriyle birlikte var edilmektedir. Böylece işçilere, bir yandan az bir ücretle yetinmeleri “öğüt”lenirken, diğer yandan Kürt halkõna
yönelik baskõlara kayõtsõz kalmalarõ sağlanmak istenmektedir. Aynõ şekilde, toprağõndan,
köyünden, mezrasõndan sürülmüş Kürt köylülerinin büyük kentlerdeki işsizliği ve sefaleti,
çalõşan işçilere karşõ kullanõlmak istenmektedir. Aynõ durum ülkenin her yanõndaki köylüler
için de geçerlidir.
24 Ocak kararlarõ ile sistemli olarak yoksullaştõrõlan köylüler, topraklarõnõ terke zorlanmaktadõr. İster Batõda olsun, ister Doğuda olsun aynõ yoksulluk içinde tutulmaktadõrlar.
Ellerinden yok pahasõna alõnan ürünleri, ülke dõşõnda yok pahasõna satõlarak elde edilen
dövizlerle işbirlikçi burjuvazinin daha da zenginleştirilmesi sağlanmaktadõr.
İlericiler, yurtseverler ve demokratlar ise, aynõ safsatalarla sessizliğe itilmek istenmektedir. Onlar, “anarşi ve terör” demagojisiyle, ülkemizde hiç bir zaman varolmamõş
“demokrasi"nin “koruyucularõ” olmaya çağrõlmaktadõrlar.
Bugüne kadar “anarşi ve terör” demagojisiyle, “silaha silahla karşõlõk vermek” paravanasõ altõnda silahlõ devrimci örgütler etkisizleştirilmeye çalõşõlmõştõr. Oysa halka karşõ silaha, zora, şiddete başvuranlar bizzat kendileri olmuştur. Onar yõllõk aralarla askeri darbeler
düzenleyerek işkenceleri ve baskõlarõ yoğunlaştõranlar kendileri olmuştur. Yüzlerce silahsõz
ve sivil insanõ sokak ortasõnda öldürtenlerin kendileri olduğunu gizlemeye çalõşmaktadõrlar.
Zorunlu askerlik yasasõyla silah altõna alõnmõş gençleri, bir avuç profesyonel subay yönetiminde halka karşõ kullandõklarõ unutulmamõştõr.
Son olarak ise, Saddam rejiminin Kuveyt’i işgal etmesi karşõsõnda başta Amerikan
emperyalizmi olmak üzere, çeşitli emperyalist ülkelerin yürüttükleri savaş kampanyasõna
Türkiye oligarşisi gönüllü olarak katõlmõştõr. Uluslararasõ geleneksel ve hukuki ilişkileri pervasõzca çiğneyen Saddam rejiminin Kuveyt’i işgalini kullanan Amerikan emperyalizmi OrtaDoğuda eski gücünü yeniden kazanmak peşindedir. Bu amaçla, diğer emperyalist güçlerle
birlikte, Irak’õn kentlerine onbinlerce ton bomba yağdõrarak onbinlerce sivil insanõ vahşice
katletmekten çekinmemişlerdir. Türkiye oligarşisi ve onun politik yöneticileri (başta T. Özal
ve ANAP hükümeti) ise, emperyalizmin “en güvenilir” işbirlikçisi olduklarõnõ göstermek için
harekete geçerek, değişik yöntemlerle çözümlenebilecek bir sorunu kuvvet gösterisine
çeviren emperyalizmin tüm isteklerini kabul etmişlerdir. Kendilerine bir miktar para verilmesi için, Türkiye topraklarõnõ ABD’ye peşkeş çekerek, ülkeyi ABD’nin silah deposuna çevirmişlerdir. Para karşõlõğõnda Türkiye halkõnõn, gerekirse paylaşmacõ ve yayõlmacõ bir savaşa sokulabileceği gösterilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarõnõ paravan
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yapan Türkiye oligarşisi ve onun politik yöneticileri, bir kaç milyar dolar için binlerce insanõ
öldürtmekten çekinmeyeceklerini göstermişler ve emperyalistlerin yayõlmacõ ve paylaşõmcõ
emellerine hizmet etmek için, yurdumuzun tüm topraklarõnõ bir saldõrõ üssü haline getirerek Irak’ta gerçekleştirilen kitlesel katliamlarõn sorumluluğuna ortak olmuşlardõr.
Böyle bir toplumda, geleceğe umutla bakabilmenin tek güvencesi silahlõ devrimci
örgütlerdir. Milyonlarca emekçiyi, çalõşanõ hiçe sayarak, kendi çõkarlarõ için herşeyi yapmayõ göze alan bu işbirlikçiler iyi bilinmelidir.
Bunlar kimlerdir?
Onlarõ çok iyi tanõyorsunuz.
Onlar, hergün televizyona çõkõp şaklabanlõk yaparak sizlerin gözüne girmek isteyenlerdir.
Onlar, işçilerin, köylülerin ve diğer çalõşanlarõn daha fazla ekonomik istekte bulunmalarõnõ engellemek için “aile planlamasõ” seferberliği ilan edenlerdir.
Onlar, bir avuç generalin uşaklõğõnda her türlü demokratik hak ve özgürlüklerin yok
edilmesini sağlayabileceklerini sananlardõr.
Onlar, hukukun üstünlüğünü, demokratik haklarõ sadece kendileri için kabul eden,
gerektiğinde kendi parlamentolarõnõ kapatan, gerektiğinde onu işlemez hale getiren iki
yüzlülerdir.
Onlar, daha dün MESS içinde kendilerine uşaklõk eden Özal’õ piyasaya sürenlerdir.
Onlar, halkõ yanõltmak için bir dizi parti kurdurtanlar ve onlarõ paralarõyla besleyenlerdir.
Onlar, TÜSİAD, MESS, TİSK gibi kuruluşlarla kendilerini gizlemeye çalõşanlardõr.
Onlar, kendilerine uşaklõk edenler aracõlõğõyla ülkemizin zenginliklerini babalarõnõn
malõymõşçasõna yabancõlara satanlardõr.
Onlar, Koçlar, Sabancõlar, Eczacõbaşõlarõ, Berkerler, Garihler, Kamhiler, Enka, Profilo,
Tekfen gibi holdinglerdir.
Onlarõn arkasõnda Amerikan dolarlarõ, Japon yenleri, Alman marklarõ, İngiliz sterlinleri, Fransõz franklarõ vardõr. Eğer bunlar yeterli olmazsa, NATO’suyla, IMF’siyle, Dünya Bankasõ’yla hazõr ve nazõrdõrlar.
İşte ülkemizdeki tüm baskõlarõn, yoksulluklarõn, zulmün, haksõzlõklarõn, eşitsizliklerin
asõl sorumlusu bunlardõr. Bunlarõn görünüşte silahlarõ yoktur. Ama beş yõldõzlõ generalleriyle
herşeyi yapabileceklerini sanmaktadõrlar. Türkiye halkõnõ bölenler de, Kürt halkõ üzerindeki
baskõyõ sürdürenler de onlardõr.
Batõda Kürt gençlerini ordu üniformasõyla halka karşõ kullanan, doğuda Türk gençlerini aynõ şekilde halka karşõ kullananlar da onlardõr. Onlar, parayla satõn alõnmõş uşaklarõyla,
silahlarõyla, askerleriyle, polisiyle vardõrlar. Onlarõn en büyük korkusu, silahlanmõş ve örgütlenmiş halktõr. Bunu engellemek için her yola başvurmaktadõrlar.
Egemen sõnõflar, bugün, “sivil” görünüm altõnda baskõlarõnõ meşrulaştõrmak istemektedirler. Böyle bir meşruiyete “provokasyon” teorileriyle zemin hazõrlamak asla kabul
edilemez. Hele ki “SS Kararnamesi” ile, ülke çapõnda ve Kürt halkõ üzerinde gerçekleştirilen baskõ ve katliamlara “yasal” görünüm verilmek istendiği bir dönemde, suskunluk,
bunlarla suç ortaklõğõ yapmakla eşdeğerdir. Ve böyle bir dönemde, suskun kalanlarõn devlet zoru kendilerine yöneldiğinde yapacaklarõ hiçbir şeyleri kalmayacaktõr.
Bizler, gerçek bir demokrasinin kurulmasõnõn koşullarõnõn, oligarşinin silahlõ güçlerinin dağõtõlmasõ, işkence ve katliamlarõn sorumlularõnõn, savaş kõşkõrtõcõlarõnõn cezalandõrõlmasõ ve her türlü anti-demokratik yasa ve kurumlarõn tasfiye edilmesinden geçtiğini söylüyoruz. Bunun tek yolu halkõn silahlõ örgütlenmesine dayanan bir mücadeleyle gerçekleştirilecek demokratik halk devrimidir.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, emperyalizmden bağõmsõz ve gerçek bir demokrasinin
kurulmasõna kadar silahlõ mücadeleyi sürdüreceğimizi açõkça ilan ediyoruz. Bağõmsõz, demokratik ve ulusal eşitliğe dayalõ bir ülke yaratma mücadelesinde, elimizdeki tüm olanaklarõ sonuna kadar kullanacağõmõz bilinmelidir. Bağõmsõz, demokratik ve ulusal eşitliğe dayalõ bir ülke yaratma yönündeki mücadelede yasal ya da yasadõşõ, silahlõ ya da silahsõz her
türlü mücadelenin gerekliliğini vurgulayarak, bu mücadeleye katõlan her kesimin isteklerine gerekli duyarlõlõğõ göstereceğimizi söylüyoruz.
Ancak hiç kimse bizlerden “sivil” görünüm altõnda da olsa, baskõlarõn yoğunlaştõrõlmasõ karşõsõnda sessiz kalmamõzõ istememelidir ve beklememelidir. Bizler, THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ
Bildiriler

11

olarak, egemen sõnõflarõn yõllardõr sürdürdükleri zoruna, şiddetine ve silahõna silahla karşõ
konulmasõnõn şart olduğunu söylüyor ve bu amaçla savaşõyoruz. Onlarõn her türlü demagojisine, gözdağõna ve yaygarasõna bakõlmaksõzõn, baskõlara karşõ çõkmak, direnmek, mücadele etmek ve savaşmak, her ilerici, devrimci, yurtsever ve demokrat yurttaşõn hakkõ ve görevidir.
Bu hak sõradan bir yasal olanağõn kullanõlmasõ gerekçesiyle, ya da birkaç yasal yayõn
çõkartmak pahasõna bir yana bõrakõlamaz. Tüm toplumun geleceği tehlikedeyken, tek tek
kişilerin geleceklerinden söz etmek anlamsõzdõr.
Kamuoyunda “Acilciler” olarak bilinen örgütümüz, bu amaçla savaşõnõ kurtuluşa
kadar sürdürecektir. (Son yõllarda kendilerini “Acilciler” olarak tanõtan bazõ unsurlar ortaya
çõkmõştõr. Bunlarõn örgütümüzle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadõr. 1975 yõlõndan beri fiilen
savaş içinde bulunan örgütümüzün adõnõ taşõmayan hiçbir açõklama, bildiri, yayõn ve faaliyetin bizlerle ilgisi olmadõğõnõ bir kez daha belirtelim.)
Bu amaçlarla ve bu hedeflere yönelik olarak Kõzõldere’de şehit düşen THKP-C ve
THKO savaşçõlarõnõn anõlarõna atfen “30 Mart Kõzõldere Harekâtõ” düzenlenmiştir. Bu harekâta ilişkin silahlõ eylemler ekte açõklanmõştõr.

YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
3 Nisan 1991

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
GENEL KOMİTESİ’NİN
19 NO’LU BİLDİRİSİ EKİ
26 Mart-2 Nisan 1991 tarihleri arasõnda, “30 Mart-Kõzõldere Harekâtõ”nda şu silahlõ
eylemler gerçekleştirilmiştir:
İstanbul’da
*** Mecidiyeköy : SHELL Genel Müdürlüğü
*** Maltepe : TOYOTA Fabrikasõ
*** Bakõrköy : INTERBANK Şubesi
*** Kadõköy : İŞ Bankasõ Şubesi
*** Bakõrköy : ANAP İlçe binasõ
Ankara’da
*** Kõzõlay : Dõşişleri Bakanlõğõ Ek binasõ
*** Kolej : RENAULT-MAİS yetkili satõcõsõ
*** Kõzõlay : OYAK Sigorta temsilciliği
İzmir’de
*** ABD Konsolosluğu
*** CITIBANK Şubesi
*** INTERBANK Şubesi
Adana’da
*** AKBANK Merkez Şubesi
Balõkesir’de
*** Hükümet Konağõ
Zonguldak’da
*** Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü
Kayseri’de
*** Arçelik-BEKO-NORDMENDE-HITACHI İç Anadolu Bölge Temsilciliği
bombalanmõştõr.
Ayrõca Ocak 1991 ayõ içersinde:
Ankara’da
*** Bakanlõklar: Alarko Holding Doğal Gaz Isõ Sistemleri Şirketi ve şirkete ait bir
otomobil
Adana’da
*** AKBANK Yüzevler Şubesi
bombalanmõştõr.
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
20 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA!
Demokratik hak ve özgürlüklerin hiçbirine, hiçbir zaman tahammül edememiş olan
oligarşinin askeri darbesinin üzerinden 12 yõl geçti. Bu yõllar içinde üç genel seçim ve iki
yerel seçim yapõldõ. 20 Ekim seçimlerinin üzerinden yaklaşõk bir yõl geçti. Ama ülkemizde
değişen hiçbir şey olmadõ. Oligarşi, her zamanki tutumuyla halkõn sõkõntõlarõnõ görmezlikten
gelmeye ve bu sõkõntõlarõ gidermek için yapõlan her türlü girişimi engellemeye ve haklar için
mücadeleleri bile zor ile durdurmaya devam etti. Gün geldi “Nevroz” olaylarõ kullanõldõ, gün
geldi “terörist saldõrõlar”dan söz edildi. Ve böylece dikkatleri kendisinden ve halkõn çekmekte olduğu sõkõntõlardan uzaklaştõrmaya çalõştõ. Her yõl olduğu gibi, bu yõl da 12 Eylül
yaklaşõrken, “terör” demagojisini ve askeri darbe “tehdidi”ni kullanarak insanlarõ sindirmeye çabaladõ.
Daha bir yõl önce seçim meydanlarõnda, 12 Eylül sonrasõndaki çeşitli hükümetlerin,
özellikle de ANAP hükümetlerinin yaptõğõ “yolsuzluklardan ve bunlarõn siyasal sorumlusu T.
Özal’õn “indirilmesi”nden söz edilirken, bugün “demokratikleşme”nin nasõl engellendiği
günlük basõnda sõk sõk yer almaktadõr.12 Eylül askeri darbesinin oligarşi adõna gerçekleştirmiş olduğu katliamlar, işkenceler, haksõzlõklar, baskõlar ve yolsuzluklar bir yana bõrakõlmõş, tüm dikkatlerin “teröre” ve “Kürt sorununa” yöneltilmesi sağlanmaya çalõşõlmaktadõr.
En küçük demokratik hak ve özgürlüğün kullanõlmasõna olanak tanõnmadõğõ, düzenin bozukluğunu, kötülüğünü ortaya koymanõn “teröristlik” olarak ilan edildiği bir ülkede,
birilerinin ortalõkta “demokrasi havarisi” gibi dolaşmasõ olanaksõzdõr.
50 yõlõ aşkõn süre önce çõkartõlmõş bir Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasõnõn en küçük
bir maddesinin bile değiştirilemediği, değiştirilmesinin her türlü yol denenerek engellendiği bir ortamda, insanlarõn devlet karşõsõnda hiç bir güvencelerinin bulunmadõğõ açõktõr. Oligarşinin her yönden denetimine aldõğõ devlet, sadece bir avuç parababasõnõn istemleri doğrultusunda hareket ederken, aynõ zamanda emperyalizmle, özellikle de Amerikan emperyalizmiyle kurduklarõ işbirlikçi ilişkilerle ayakta durmaktadõr.
İnsanlarõn özgür ve mutlu bir yaşam sürmelerinin en doğal haklarõ olduğu unutturularak, yapõlmõş birkaç silahlõ eylemin ya da Kürt ulusal hareketinin içinde barõndõrdõğõ bazõ
kavrayõş biçimlerinin ortaya çõkardõğõ bazõ sorunlar “en temel insan hakkõ yaşama hakkõdõr”
demagojisi egemen kõlõnmak için kullanõlmaya çalõşõlmaktadõr. Böylece halka “yaşadõğõnõza
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dua edin, özgürlüğü ve ekmeği ne yapacaksõnõz” denilebilmektedir.
Devletin tüm olanaklarõnõn, başta emperyalistler olmak üzere, tüm parababalarõ tarafõndan sonuna kadar kullanõldõğõ bir ülkede, insanlarõn korku içine itilmeleri ve bu yolla
sessiz kalmaya zorlanmalarõ ilk kez görülen bir olay değildir ve sonuncusu da olmayacaktõr.
Onlar, halkõn mevcut düzeni değiştirmeye, yõkmaya yönelmelerini engellemeye çalõşmaktadõrlar. Bu nedenle de, yaptõklarõnõ gizlemek için her yolu denemektedirler.
Ulusal paranõn hiçbir değerinin kalmadõğõ, hemen hemen her şeyin dövizle, yani
dolarla, markla hesaplandõğõ bir ülkede insanlarõn ne yapacaklarõnõ bilemez hale getirilmeleri de doğaldõr. Ulusallõğõn milliyetçilikten ayrõştõrõlamadõğõ, emperyalistlerle işbirliği
yapmanõn “çağõn gereği” olarak kavratõldõğõ bir dönemde bağõmsõzlõk, özgürlük, demokrasi hiç bir şey ifade etmemeye başlayabilmektedir.
“Çekiç Güç” adõ altõnda emperyalist ordularõn ülke topraklarõ üzerinde istedikleri gibi hareket edebilmeleri, son derece doğal ve alõşõlmõş bir olay gibi halka sunulabilmiştir.
Kendi ulusal haklarõnõ elde edebilmenin yolunun emperyalistlerle anlaşmaktan ve onlarla
işbirliği yapmaktan geçtiğini düşünen kimi “ulusalcõlarõn” basõnda sürekli yer aldõğõ bir ülkede, emperyalist sömürünün tüm haksõzlõklarõn, yoksulluklarõn, baskõlarõn, nedeni olduğunun unutturulmasõ son derece kolay olabilmektedir.
Şimdi de sivil halkõn zarar görmesine ya da yaşamõnõ yitirmesine yol açan bazõ silahlõ
eylemleri kullanarak “önce terör, sonra demokrasi” diyebilmektedirler.
Bizler, daha 1971 yõlõnda THKC’nin 1 nolu bildirisinde devrimci silahlõ mücadelenin
kurallarõnõ ortaya koyarken şöyle diyorduk:
“THKC, kendi saldõrõ noktalarõ dõşõnda kalan hedeflere yönelen ve halkõn
saflarõna da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangasterin sorumluluğunu üzerine almaz ... Bu gibi olaylarõ şiddetle kõnar”.
Bizler, başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere emperyalist hedeflere, oligarşiye
ve onun temsilcilerine, zalimlere, işkencecilere ve halk düşmanlarõna yönelik her harekete
ise saygõ duyar ve destekleriz. Hiçbir biçimde devrimci silahlõ mücadelenin ifadesi olamayacağõ belirtilmiş olan eylemlerin, demagojik biçimde kullanõlabilinmesi, oligarşinin gerçek
amaçlarõnõ gizleme çabasõndan başka birşey değildir.
Dün olduğu gibi, bugünde ülkemizde temel sorun bağõmsõzlõk, demokrasi ve yaşam
koşullarõnõn iyileştirilmesidir.
Bağõmsõzlõğõ hiçe sayanlarõn, demokrasiyi bir pazarlõk konusu yapanlarõn, halkõn yaşam koşullarõnõn iyileştirilmesini kendilerinin zenginliklerinin azalmasõ olarak görenlerin bu
ülke için, halk için yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Yaptõklarõ ise, ellerinde tuttuklarõ
devleti kendilerini daha da zengin etmek için kullanmak ve halkõn sõrtõndan kazandõklarõnõ
halka geri verilmesini isteyenleri devlet zoruyla yok etmektir.
İşte yolsuzluk dosyalarõ!
Bugün hemen hiç kimse büyük iddialarla ortaya çõkanlara bu yolsuzluklarõn ne olduğunu sormamaktadõr.
Kendilerinin yaptõğõ ve halka zorla kabul ettirdikleri kendi anayasa hükümlerini bile
bir yana bõrakarak, kendi yakõnlarõ aracõlõğõyla kurdurduklarõ özel televizyonlar hergün insanlarõn karşõsõnda durmaktadõr. “Tek bir dikili ağacõ bile olmayan” Özal hanedanõnõn nereden bulduklarõ belirsiz paralarla çevirdikleri işler ortadadõr. Bunlar yetmezmiş gibi, yeni
“baba”larõyla anlaşarak yeni televizyonlar kurabilmektedirler.
Devlet kuruluşu olan Emlak Bankasõ’nõn nasõl talan edildiği, bu yolla kimlerin zengin
ve daha zengin edildiği aylarca gazetelerde yazõlmõşken, bunlarõn sorumlularõ “Cumhurbaşkanõ Danõşmanõ” yapõlabilinmiştir. Döviz karaborsacõlõğõ yoluyla zenginleşmenin bir aracõ gibi kullanõlan İmar Bankasõ’nõn yasadõşõ işleri bir yana bõrakõlmõş ve STAR-1 televizyonu
aracõlõğõyla yaptõğõ şantajlara ses çõkarõlmamõştõr. Bunlar yetmezmiş gibi, İmar Bankasõ ne
olduğu belirsiz rivayetlerle, binlerce kişinin vadeli mevduatlarõnõ çekmelerini sağlayarak
milyarlarca dolarlõk faiz kazancõ sağlayabilmesine de göz yumulmuştur.
Özallarla birlikte halkla alay eden, insanlara şantaj yapan STAR-1 televizyonunun
birden bire anti-Özalcõ kesilmesinin arkasõnda yatan pazarlõklar halktan gizlenmektedir.
“Ben KİT’ler sayesinde zengin oldum” diyebilen S. Sabancõ’nõn açõktan kendi hõrsõzlõğõnõ ifade etmesi bile, bir faziletmiş gibi sunulmaktadõr. Herkesin bildiği gibi, Sabancõ Holdingin varlõğõnõn temeli BOSSA’dõr ve BOSSA’nõn temeli SÜMERBANK’ tõr. SÜMERBANK ise,
halkõn yõllar boyu sõkõntõlar çekerek ödediği vergilerle kurulmuş devlet kuruluşudur, yani
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KİT’tir. Ve böylece halkõn cebinden milyarlarca lira Sabancõlar tarafõndan çalõnmõştõr. Sabancõnõn kõzõnõn SÜMERBANK eski Genel Müdürlerinden birisinin oğlu ile evlendirilmesi bu
hõrsõzlõğõn nerelere uzandõğõnõ göstermektedir. Ve bu yüzsüzlükler yetmezmiş gibi, nikah
şahitliğini T. Özal ile Rahmi Koç yapmõştõr.
Ülkedeki enflasyonun önemli bir nedeni olan ünlü otoyol yapõmlarõnõn kimlere nasõl
verildiği günlerce basõnda işlendiğini herkes bilmektedir. STFA, TEKFEN, KUTLUTAŞ ve
ENKA yabancõ ortaklarõyla birlikte trilyonlarca lirayõ zenginliklerine katmaya devam etmektedirler. Ama yapõlan sadece otoyol değildir. Maliyetler şişirilmekte, olmayan sermayeler
devlet bankalarõndan “kredi” adõ altõnda alõnmaktadõr. Bu şirketler kendi öz sermayelerinden tek kuruş kullanmadan trilyonlarca lirayõ “kâr” diye öz sermayelerine dahil ederken,
gerekirse halkõn seçtiği yöneticileri tehdit edebilmektedirler. Hatta yaptõklarõ işleri bitirmeyerek daha fazla para sõzdõrmaya çalõşmaktadõrlar. İstanbul Galata Köprüsünün inşasõnda
ortaya çõkan gecikmeler bunun bir örneğidir. Daha fazla para alabilmek için inşaatõ bitirmeyen STFA holding, yerel yöneticileri halkla karşõ karşõya getirmenin hesaplarõnõ bile yapabilmişlerdir.
Değil konuşmaya, sokağa çõkmaya bile yüzleri olmamasõ gerekenler, bugün ülkenin
“en zenginleri” olarak tanõtõlmõş, ülkenin “en önemli insanlarõ” olarak sunulmuştur.
Bunlar düzenin çürümüşlüğünün, kokuşmuşluğunun sadece küçük örnekleridir. Ve
kendi düzenlerini sadece ve sadece zorla, şiddetle ayakta tutabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Gene iyi bilmektedirler ki, kendi zor ve şiddet politikalarõ devrimci zor ile yok edilecektir. Bu nedenledir ki, tüm güçleriyle silahlõ devrimci mücadeleye saldõrmakta ve bu
mücadeleyi her yolu deneyerek halkõn gözünde değersiz kõlmaya çalõşmaktadõrlar.
“Her yerde bombalar patlõyor, her yerde silahlar atõlõyor, bunun sonu nereye gidecek” endişesine sokarak pasifize etmeye çalõşmaktadõrlar.
Korkuya, yõlgõnlõğa, paniğe gerek yoktur. Onlardan kurtulmanõn tek yolu silahlanmaktan, onlarõn ellerindeki silahlarõ almaktan geçmektedir. Kendi sömürülerini, düzenlerini silahla koruyan ve sürdürenler, ancak silahla gideceklerdir.
Bunun başka bir yolu yoktur.
Bağõmsõzlõk, demokrasi ve ekonomik kalkõnma, öncelikle halkõn sõrtõndaki bu asalaklarõn temizlenmesiyle mümkündür. Ve bu, ancak halkõn silahlõ bir güç olarak onlarõn
karşõsõna dikilmesiyle gerçekleşebilir.
Emperyalizm ve oligarşiye karşõ Öncü Savaşõnõ kendi stratejik rotasõna uygun olarak
sürdüren THKP-C/HDÖ, halkõn sõrtõndan geçinen bu asalaklarõ teşhir etmek ve yolsuzluklarõn hasõr altõ edilmesi çabalarõna kamuoyunun dikkatini çekmek için “Eylül Harekâtõ” düzenlemiştir. Bu harekâta ilişkin devrimci silahlõ eylemler ekte açõklanmõştõr.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
10.00/23 Eylül 1992

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
GENEL KOMİTESİ’NİN
20 NO’LU BİLDİRİSİ EKİ
22-23 Eylül 1992 günü gerçekleştirilen “Eylül Harekâtõ”nda emperyalistlerin ve oligarşinin yolsuzluklarõna yönelik olarak aşağõdaki hedefler bombalanmõştõr:
İstanbul’da:
*** Şişli: American Express
*** Gayrettepe: Bank of Boston
*** Eminönü: İMPEKS Bank
*** Bakõrköy: KOÇ-American Bank
*** Bakõrköy: Coca-Cola Yönetim Merkezi
*** Topkapõ: TOYOTA
*** Koşuyolu: STFA Grup Yönetim Merkezi
*** Taksim: ETAP Marmara
*** Merter: ASELSAN
*** Merter: İŞ Bankasõ
*** Karaköy: AKBANK Genel Merkezi
*** Zincirlikuyu: Garanti-Halk Sigorta Genel Müdürlüğü
*** Altunzade: Şark Sigorta Genel Müdürlüğü
Ankara’da:
*** Ulus : PİLSA
*** Ulus : Yüksel İnşaat
*** Ulus : Emlak Bank İç Anadolu Böl. Baş.
Adana’da:
*** Emlak Bank Reşatbey Şubesi
*** AKBANK Merkez Şubesi
Balõkesir’de:
*** AKBANK Şubesi
Manisa’da:
*** İŞ Bankasõ Şubesi
Muğla’da:
*** İŞ Bankasõ Şubesi
Zonguldak’da:
*** Emlak Bank Gazipaşa Şubesi
Aynõ harekât sõrasõnda oligarşinin sürdürdüğü katliamlar ve cinayetlere karşõ aşağõdaki hedefler tahrip edilmiştir:
İstanbul’da:
*** Selimiye - I. Ordu Komutanlõğõ Merkezi
Ankara’da:
*** Mamak - Askerlik Şubesi
Adana’da:
*** Emniyet Müdürlüğü
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İzmir’de:
*** Ege Deniz Saha Komutanlõğõ
*** İzmir Merkez Komutanlõğõ
Bursa’da:
*** Bursa Trafik Bölge Şübe Müdürlüğü
*** KKK İç Tedarik Bölge Komutanlõğõ
Balõkesir’de:
*** Orduevi
İskenderun’da:
*** Şükrü Kanatlõ Askeri Kõşlasõ
Soma’da:
*** İlçe Jandarma Komutanlõğõ
Manisa’da:
*** Hükümet Konağõ
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
21 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA!
Yõllardõr Etopya ve Somali’de süregelen açlõğa, Kürt halkõnõn ezilmesine seslerini çõkartmayanlar ve bizzat bunun sorumlusu olanlar, bugün Birleşmiş Milletler kisvesi altõnda
ve “insani yardõm” paravanasõyla saldõrõ üsleri oluşturmaktadõrlar. Amerikan emperyalizminin tüm emperyalistler adõna Çekiç Güç adõ altõnda oluşturduğu saldõrõ gücünü ülkemiz
topraklarõnda barõndõran oligarşi, şimdi de ABD’nin, İngiliz ve Fransõz emperyalistleriyle birlikte Somali’de bir saldõrõ üssü oluşturulmasõna asker göndererek aktif bir biçimde katõlmõştõr. “İnsanlõk” adõna yapõldõğõ iddia edilen bu emperyalist saldõrganlõğa ve yayõlmacõlõğa
karşõ THKP-C/HDÖ tarafõndan 20.12.1992 günü,
*** ABD Ankara Büyükelçiliği
*** İngiltere Ankara Büyükelçiliği
*** Fransa Ankara Büyükelçiliği
*** T. C. Başbakanlõğõ
*** T. C. Dõşişleri Bakanlõğõ Türkiye İşbirliği ve Kalkõnma Ajansõ
bombalanmõştõr.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
20 Aralõk 1992
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
22 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA!
DYP-SHP hükümeti 500 gününü tamamlamaya yaklaşõrken ülkemizde herşey olduğu gibi kalmõştõr. Yolsuzluklarla, suistimallerle, rüşvetlerle ve işkencelerle mücadele edeceğini ilan ederek işbaşõna gelen hükümet, birkaç göstermelik icraattan başka birşey yapmamõştõr. Ülkemizde hala yolsuzluklar sürmekte; yolsuzluklarla servet yapanlar servetlerine servet katmakta; işkenceciler ellerini kollarõnõ sallayarak dolaşmakta; devlet adõna devletin polisi cinayetlerini sürdürmektedir.
Ülkemiz her geçen gün Amerikan emperyalizminin çõkarlarõna daha da angaje olmakta, Amerikan emperyalizminin “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar” yeni sömürü alanlarõ
oluşturmasõna hizmet ettirilmektedir. Amerikan emperyalizmi bunlarla da yetinmeyerek
faşist katliamlarõn birinci dereceden sorumlusu ve yürütücüsü Türkeş’le gizli anlaşmalar
yapmaktadõr.
İmar Bankasõ, Adabank, İnterStar gibi bir dizi banka ve şirket sahibi Uzanlar ANAP
iktidarlarõ döneminde yaptõklarõ servetlerini, DYP-SHP hükümeti ile daha da büyütürken, iki
ANAP’lõ bakanõn “Yüce Divana” sevk edilmeleri sadece görüntüyü kurtarmaktan ibarettir.
Şeriatçõlar devlet desteğinde yaşatõlõp cinayetler işlerken, İnsan Haklarõ Derneği üyeleri ve yöneticileri gece yarõsõ evlerinden alõnarak sokak ortasõnda kurşunlandõğõ, “terörist” diye hergün yüzlerce kişinin sorgudan geçirildiği, işkence edildiği bir ülkede demokrasinin, demokratik haklarõn varlõğõndan söz etmek sadece halkõ aldatmak demektir.
Devrimcilerin bu çürümüş, kokuşmuş ve kanlõ düzene karşõ verdikleri mücadele
katliamlarla durdurulmaya çalõşõlõrken, her türden polis cinayetleri gün be gün artmaktadõr.
On aylõk çocuğunun gözü önünde katledilen anne ve babalarõn kanlõ vücutlarõ basõnda yer
alõrken, Koçlar, Sabancõlar semirmeye devam etmektedirler.
Onlar, Koçlar, Sabancõlar, kõsacasõ oligarşi tüm bunlarõn sorumlusu ve planlayõcõsõdõrlar. Ve onlar, halkõmõzõn devrimci savaşõyla yok olmaya mahkumdurlar.
Bizler THKP-C/HDÖ olarak, gerçek bağõmsõzlõğõn ve demokrasinin kurulabilmesinin
tek yolunun emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin iktidarõnõn yõkõlmasõyla olanaklõ olduğunu söylüyor ve bu amaçla savaşõyoruz. Savaşõmõz emperyalizmin ve oligarşinin terörü ne
kadar artarsa artsõn kurtuluşa kadar sürecektir.
Savaşõmõzõn bugünkü evresinde THKP-C/HDÖ olarak 15 Mart 1993 günü “15 Mart
Harekâtõ”nõ gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu harekâtta gerçekleştirilen silahlõ eylemler
ekte açõklanmõştõr.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
15 Mart 1993

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
GENEL KOMİTESİ’NİN
22 NO’LU BİLDİRİSİ EKİ

15 Mart 1993 günü gerçekleştirilen “15 Mart Harekâtõ”nda emperyalistlerin ve oligarşinin rüşvet, suistimal, yolsuzluk, cinayet ve terör politikalarõna karşõ aşağõdaki hedefler
bombalanmõştõr:
İstanbul’da:
*** Mecidiyeköy : Şişe-Cam Holding Genel Müdürlüğü
*** Mecidiyeköy : Garanti Bankasõ
*** Karaköy : Faisal Finans
*** Karaköy : Türk Sõnai Kalkõnma Bankasõ
*** Merter : Pepsi-Cola şirketi
*** Merter : Akbank
Ankara’da:
*** Kõzõlay : İş Bankasõ Kõzõlay Şubesi
*** Kõzõlay : Akbank Kõzõlay Şubesi
Adana’da:
*** Akbank Merkez Şubesi
*** TOFAŞ Bölge Bayiliği
Zonguldak’da:
*** İş Bankasõ Şubesi
*** Akbank Şubesi
Bursa’da:
*** Koç Holding-KOÇTAŞ Teşhir ve Satõş Mağzasõ
*** Türk Demir-Döküm A.Ş Temsilciliği
Balõkesir’de:
*** Anafartalar Polis Karakolu
*** İş Bankasõ Şubesi
Manisa’da:
*** İmar Bankasõ Şubesi
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
23 NO’LU BİLDİRİ

İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA!
9 Mayõs 1993 Pazar günü saat 12.00’yi gösterirken İstanbul’un Fatih semti silah sesleriyle yankõlandõ. Silah sesleri kesildiğinde halk ne olduğunu öğrenmek için yavaş yavaş
toplanmaya başladõ. Fõsõltõyla birbirleriyle konuşuyorlardõ. Kimse ne olduğunu sormuyordu.
Herkesin bildiği tek şey bir devrimcinin daha öldürüldüğüydü. Ama kimdi bu devrimci? Son
günlerde sürekli söylendiği gibi “yargõsõz infaz” mõ yapõlmõştõ? Yoksa devrimci bir savaşçõnõn
oligarşinin resmi faşist güçlerine karşõ söylenebilecek son sözü mü söylenmişti: KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
Evet, 9 Mayõs günü henüz geldiği evin kapõsõ “anti-terör timi” adõ verilen katil sürüsü
tarafõndan otomatik silahlarõn atõşlarõ arasõnda kõrõlõrken AĞADEDE SARIKAYA belindeki tabancasõnõ çekmekte duraksamadõ. Şarjörü bitirdiğinde, evden çõkartmaya hazõrlandõğõ
Kalaşnikov ve Uzi’ye uzandõ. İşte o anda faşist polis timinin hedef gözetmeyen mermileriyle
şehit düştü.
Ağadede yoldaş kimdi?
“Dede”, içimizden biriydi. Yolda, çarşõda, dolmuşta, otobüste vb. her yerde gördüğümüz, yanõndan geçerken günlük yaşamõn bezginliği, yorgunluğu ile şöyle bir bakõp geçtiğimiz bir insandõ. Yolda çocuklarla şakalaşan, onlara gülümseyen her birimiz gibiydi.
1977’de devrimci mücadeleye girdiğinde halkõnõn kurtuluşu için uzun, zorlu bir savaş sürecine adõm attõğõnõn bilincindeydi.
1977-79 yõllarõ arasõnda Kars bölgesinde örgütsel faaliyette bulunan “Dede”, bu dönemde faşist milis güçlere karşõ örgütümüzün gerçekleştirdiği silahlõ eylemlerde yer aldõ.
MHP Kars İl Başkanõnõn cezalandõrõlmasõ eylemine katõldõ.
12 Eylül askeri darbesi koşullarõnda oligarşi tarafõndan tutsak edildi. 1986 yõlõna kadar Selimiye, Metris, Sağmalcõlar ve Erzurum Askeri Cezaevlerinde yattõ.
1986 yõlõnda tutsaklõğõ sona erer ermez pratik örgütsel faaliyet içinde yer aldõ. THKPC/HDÖ’nün 1991-93 yõllarõ arasõnda gerçekleştirdiği “Mart Harekâtõ” (1991); “Eylül Harekâtõ”
(1992); “15 Mart Harekâtõ” (1993) içinde yer aldõ. THKP-C/HDÖ İstanbul İl Komitesi üyesi
olan “Dede” yoldaş, bir şehir gerillasõ olarak savaşõn tüm zorluklarõna ve olanaksõzlõklarõna
rağmen üstlendiği görevleri yerine getirmede tereddüt etmedi.
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Ve “Dede”yi her zaman Che’nin şu sözleriyle anõmsayacağõz:
Ölüm,
Nereden ve nasõl gelirse gelsin
Silahlarõmõz elden ele geçecekse,
Savaş sloganlarõmõz kulaktan kulağa yayõlacaksa,
Ve başkalarõ savaş ve zafer naralarõyla
Ve de makineli tüfek sesleriyle
Cenazelerimize ağõt yakacaksa
Hoş geldi, safa geldi.
Sözün özü, o, Halkõn Devrimci Öncüleri’nden biriydi.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
Mayõs 1993
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
24 NO’LU BİLDİRİ
(Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Halkõn Devrimci Öncüleri Genel Komitesi’nin, 15 Haziran 1976 günü örgüt adõnõn HALKIN
DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ olarak belirlenmesinin 19. yõlõ nedeniyle yayõnladõğõ bildiri)

Yoldaşlar,
15 Haziran Türkiye devrim tarihinin unutulmaz günlerinden birisidir. Tarihimize 1516 Haziran Olaylarõ olarak geçen işçi sõnõfõnõn kendi haklarõ için mücadelesinin büyük eylemi, THKP-C’nin 1971’de başlattõğõ Öncü Savaşõ ile halkõmõzõn bilincinde kalõcõ bir yere sahip olmuştur.
Oligarşinin askeri darbesi koşullarõnda savaşõnõ kararlõlõkla sürdüren THKP-C, proletaryanõn bağõmsõz politik savaş örgütü olmanõn tüm sorumluluğunu tek başõna üstlenmiştir.
30 Mart 1972 günü Kõzõldere’de önder ve yönetici kadrolarõnõn katledilmesiyle yüz yüze bõrakõldõğõ zaman bile, yürüttüğü mücadelenin etkisi tüm toplumu sarsmõştõr.
İşte bu koşullarda, devrimci savaşõ sürdürmek için bir araya gelen bir avuç devrimcinin, 12 Mart döneminin getirmiş olduğu tüm bozulmalara, pasifizme rağmen yürüttükleri
örgütlenme çabasõ Kõzõldere’yle birlikte başlamõştõr. Onlar için Kõzõldere bir son değil, başlangõç olmuştur.
THKP-C’nin yarattõğõ büyük sempatiyi kendi oportünist amaçlarõ için kullanmak isteyenlere karşõ sürdürülen amansõz bir ideolojik mücadele sürecinde, bu bir avuç devrimci,
ülkenin her yanõyla kurduklarõ bağlarla örgütlülüklerini geliştirmeye çalõşmõşlardõr. Pekçok
yeni ve samimi unsur bu örgütlenme içinde yer alõrken, onlarõn tek bir amacõ vardõ: THKPC’yi yeniden biçimlendirmek, birliğini sağlamak ve savaşõ kaldõğõ yerden sürdürmek.
1974 yõlõndan itibaren bu amaç yönünde her türlü çaba gösterilmiş ve savaşõn sürdürülmesi için tüm olanaklar seferber edilmiştir. Ve olanaklarõn ve örgütlülüğün ilk adõmlarõ atõlõr atõlmaz savaşa girişilmiştir.
26 Ocak 1976 günü Beylerderesi’nde İlker Akman, Hasan Basri Temizalp ve Yusuf
Ziya Güneş yoldaşlar şehit düşerlerken, dosta ve düşmana devrimci savaşõn sürdürülebileceğini ve sürdürüldüğünü göstermişlerdir.
Onlar oligarşi karşõsõnda bir avuçtular. Ama hiçbir zaman sayõlarõnõn azlõğõna, düşmanõn çokluğuna bakmadõlar. Halkõmõzõn kurtuluşu için savaşmanõn şart olduğunu biliyorlardõ ve bu savaşta şehit düştüler.
O güne kadar THKP-C saflarõnda ortaya çõkmõş oportünistlere karşõ mücadele sürdürürken, kendilerinin bağõmõz bir örgütsel yapõ kurmak zorunda kalacaklarõnõ düşünmemişlerdi. Fakat Beylerderesi ile görüldü ki, THKP-C’nin kitlelerde yarattõğõ sempatiyi kendi oportünist amaçlarõ için kullanmak isteyenler, herşeyi istismar etmekten de geri kalma-
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maktadõrlar.
İşte bu ortamda, kendimizi, THKP-C adõnõ oportünist amaçlarõ için kullananlardan
ayõrmak için, HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ adõnõn kullanõlmasõna karar verildi. Ve günler
15 Haziran 1976’yõ gösteriyordu.
15 Haziran 1976’dan itibaren, kamuoyunda tanõnan adõyla “Acilciler”, HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ olarak Öncü Savaşõnõn hazõrlõklarõnõ olanca güçleriyle ve tüm olanaksõzlõklar ve engellemeler arasõnda tamamlamaya yöneldiler. Dayanaklarõ, devrime olan bağlõlõklarõ ve Marksist-Leninist ideolojileriydi.
“Sõnõflar mücadelesinde gerçek cesaret, bu mücadelenin gelişiminin öne çõkardõğõ hedeflere devrimci strateji doğrultusunda yönelmektir. Teoriyi mevcut
durumu haklõ göstermek için değil pratiğe õşõk tutacak şekilde kullanmak ve teorik tahlillerin sonuçlarõnõ kararlõlõkla pratiğe uygulamaktõr. Başarõnõn olduğu kadar başarõsõzlõğõn ve bu yolda verilecek tüm kayõplarõn sorumluluğunu cesaretle
üstlenmektir. İşte bu nedenle sõnõflar mücadelesindeki her büyük değişim yeni
insanlarõ ortaya çõkardõğõ gibi eskinin bazõ şöhretlerini de tasfiye eder.
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin ilkelerini ve sõnõflar mücadelesinin
gelişimini kavrayamayanlar veya kavradõklarõ halde sorumluluk taşõmaktan çekindiklerinden bir kenara çekilenler veya temelsiz muhalefet yürütenler gelişen
mücadelenin içinde yok olurlar. Sõnõflar mücadelesi sürekli gelişen önderler ve
kadrolar ister.”
İşte bu örgüt bilinciyle tüm zorluklarõn üstesinden gelindi. 1977’de gerçekleştirilen
26 Ocak Harekatõ ile örgütümüz Öncü Savaşõna yeniden başladõ.
17 yõllõk amansõz bir savaş sürecinde pek çok yoldaşõmõz şehit düştü. Örgütümüzün
ilk Merkez Yöneticileri ve Genel Komite üyeleri, diğer yoldaşlarõyla birlikte bu savaşta şehit
düşerken, örgütümüzün devrim stratejisine ve bu stratejiye bağlõ kadrolara duyulan güveni
açõkça ortaya koymuşlardõr. Onlarõn savaşta gösterdikleri özveriler, tüm olanaksõzlõk karşõsõnda gösterdikleri kararlõlõklar hep kadrolarõn yüksek niteliğine duyulan güvenle bütünleşmiştir. Onlar bir an bile, silahlarõnõn elden ele geçeceğinden şüphe duymadõlar.
Böyle bir savaşçõlara sahip olan örgütümüz, her türlü sağ-pasifist sapmalara ve bu
sapma içindekilerin karalamalarõna, çarpõtmalarõna ve yõkõcõ faaliyetlerine rağmen savaşõnõ
sürdürebilmiştir.
Yaşanan tüm zorluklarda ve olumsuzluklarda kadrolarõn niteliği örgütümüze çõkõş
noktasõ sağlamõştõr. Bulunulan her olanak devrimci savaşõn sürdürülmesi için kullanõlmõştõr.
Yaratõlan her ilişki devrimci savaşõn genişletilmesi için seferber edilmiştir.
Bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle Öncü Savaşõnõ sürdürmek
durumundayõz. Bunlarõ görmezlikten gelenler, eldeki olanaklarla kõyaslanamayacak boyutta bir savaş sürdürülmesini karalamak isteyenler elbette çõkmõştõ, çõkacaktõr. Bunlar kimi
zaman, oligarşinin ne denli güçlü olduğunu söyleyerek “öğütler” vereceklerdir; kimi zaman, küçümseyecekler, kimi zaman da soldaki pasifizm karşõsõnda sadece bizlerin
birşeyler yapmasõnõ isteyeceklerdir. Herşeyin normal gittiği dönemlerde bizleri görmezlikten gelenler, işlerin bozulduğu zaman “neredesiniz” diyebileceklerdir. Kimi zaman “hiçbir
şey yapmamakla” suçlayacaklar, kimi zaman “acelecilik”le itham edeceklerdir.
Bunlar hep olmuştur, olacaktõr. Örgütümüz, dün olduğu gibi, bugün de, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin õşõğõnda, kendi rotasõna uygun olarak savaşõnõ sürdürecektir.
Oligarşinin her saldõrõsõyla yitirdiklerimizin yerini hõzla doldurarak, bizleri sağa ya da sola
çekmeye çalõşanlarõ kendi kaderleriyle baş başa bõrakarak, kadrolarõmõzõn devrime ve örgüte bağlõlõklarõna dayanarak, savaşõ kurtuluşa kadar sürdüreceğiz.
15 Haziran bu kararlõlõğõmõzõn bir ifadesi olarak savaşõmõza güç katacaktõr.

YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
15 Haziran 1994
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TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
(THKP-C/HDÖ)
25 NO’LU BİLDİRİ

(Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Halkõn Devrimci Öncüleri
Genel Komitesi’nin 20. Yõl Açõklamasõ)

Yoldaşlar,
Bundan yirmi yõl önce, 15-16 Haziran 1976 günü, örgütümüzün Merkez Yönetimi,
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin Türkiye devrimindeki yerini ve tarihsel konumunu değerlendirerek ve de dönemin özelliklerini göz önünde bulundurarak, örgütümüzün adõnõn belirli bir süre için Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkõn Devrimci
Öncüleri olarak ifade edilmesini kararlaştõrmõştõr.
Bu karar alõnõrken gözönünde bulundurulan en önemli olgular, THKP-C’nin ülkemizin devrim tarihindeki özel yeri ve onyõllardõr süren revizyonist ve pasifist çizgilerin egemenliğine son verme özelliği olmuştur. Ancak yine bu kararõn alõndõğõ dönemde, çeşitli oportünistler THKP-C adõnõ, kendi oportünist emelleri için kullandõklarõ bir dönemdi. Özellikle öğrenci gençlik içinde faaliyet gösteren “Devrimci Gençlik” (DY) oportünistleri, bir
yandan THKP-C’nin 1971-72 yõllarõnda sürdürdüğü Öncü Savaşõnõn yaratmõş olduğu sempatiyi kendi oportünist amaçlarõ için kullanmaya çaba gösterirken, özellikle “Cepheciler” isminin içerdiği geniş anlamõ kullanmaktan çekinmiyorlardõ. Bu ortamda, örgütümüzün her
faaliyeti ve silahlõ devrimci eylemleri, bu oportünist kesimler tarafõndan istismar edilmek
durumundaydõ.
Gerek oportünistlerin bu çõkarcõ tutumlarõ, gerekse THKP-C’nin kurucu ve önder
kadrolarõnõn tarihsel konumu gözönüne alõnarak, Halkõn Devrimci Öncüleri adõnõn, THKPC adõyla birlikte kullanõlmasõna karar verilmiştir. Ve bugün, bu kararõn 20. yõlõna giriyoruz.
Geçen yirmi yõl boyunca, ülkemizin hemen her yerinde sürdürülen örgütsel faaliyetler içersinde, pek çok yoldaşõmõzõ yitirdik. Onlarõn, bu mücadele sürecinde örgütümüzün gerek ideolojik-politik niteliğinin, gerekse pratik faaliyetlerinin geliştirilmesinde aldõklarõ görevleri tek tek sõralamak durumunda değiliz. Onlar Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi savaşçõlarõ olarak, her zaman devrime ve örgüte bağlõlõğõn,
Marksist-Leninist olmanõn birer simgeleri olmuşlardõr. İşte örgütümüzün Genel Komite üyelerinden, yerel kadrolarõna kadar, tüm olanaklarõ ve üyeleri ile sürdürdüğü Öncü Savaşõ,
onlarõn mücadeleleriyle bugüne getirilmiştir.
Bu tarihsel süreçte, örgütümüzün Genel Komite üyeleri, İlker Akman, Hasan Basri
Temizalp, Yüksel Eriş, Ömür Karamollaoğlu, Cemalettin Düvenci, Nihat Kurban ve Mehmet
Yõldõrõm, silahlõ devrimci bir örgütün yöneticilerinin niteliklerinin ne olmasõ gerektiğini açõk
biçimde kendi pratikleriyle ortaya koymuşlardõr.
Yine aynõ tarihsel süreçte, örgütümüzün tüm profesyonel kadrolarõ, her türlü zorluklara rağmen tüm görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmişlerdir. Örgütümüzün tüm
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kadrolarõ, aynõ süreçte, bir yandan oportünizmin her türlü saldõrõ ve tahrifatlarõna karşõ
THKP-C’nin ideolojik-politik çizgisini savunmuşlar, diğer yandan Öncü Savaşõnõn gerektirdiği tüm politik-askeri eylemlerin içinde yer almõşlardõr. Ve her koşulda, olanaklarõ ve kendi
iradelerini en son sõnõrõna kadar zorlamõşlar, Öncü Savaşõnõn sürdürülmesi için seferber
etmişlerdir. Onlarõn özverileri sõralamakla bitmeyecek kadar çoktur.
Bu yirmi yõllõk savaş sürecinde, zaman olmuş, oligarşiye ve emperyalizme karşõ önemli zaferler kazanõlmõştõr. Gün olmuş, ateş ve ihanet yaşanmõştõr. Ama her durumda, örgütümüzün tek bir amacõ olmuştur: Öncü Savaşõnõ sürdürmek ve geliştirmek.
Tüm bu süreçte Che’nin şu sözleri bizlere õşõk tutmuştur:
“Şu anõmsanmalõdõr ki, bu anlarda gerilla savaşçõsõ çizilmiş hedefin büyüklüğü ve onun gerçekleşmesi için yapõlmasõ gerekecek fedakârlõklarõn çokluğu ölçüsünde yiğitlik kazanacaktõr.
Bu fedakarlõklar günlük çatõşmalar, düşmanla adam adama çarpõşmalar olmayacaktõr. Bunlar çok daha ince ve gerillalar için ruhen ve bedenen çok zor
dayanõlacak biçimler olacaktõr.
Belki düşman ordularõ tarafõndan çok kötü bozgunlara uğratõlacaklardõr. Kimi
zaman gruplara bölünecekler, tutuklanõrlarsa işkence göreceklerdir. Etkinlik için
seçilmiş bölgelerde kuduz hayvanlar gibi izlenecekler, düşmanõn peşinde olmasõ huzursuzluğu onlarõ sürekli kovalayacak, herkese ve her şeye şüpheyle bakacaklardõr.
Ölümün bin kez mevcut bir kavram ve zaferin yalnõzca bir devrimcinin hayal
edebileceği bir rüya olduğu anlarda ölümden ya da zaferden başka bir alternatif
olmamacasõna.
İşte gerilla savaşõnõn kahramanlõğõ budur.”
Devrim yolu, engebelidir, dolambaçlõdõr, sarptõr. On yõllarõn mücadelesidir.
Bu mücadelenin zorluklarõ çoktur, ama devrim hedefinin büyüklüğü karşõsõnda hiçbir anlamõ yoktur.
Bu devrim mücadelesidir. Verilen çabalarõn azlõğõ ya da çokluğu, zorluklarõn küçüğü
büyüğü, fedakarlõklarõn önemlisi önemsizi yoktur. Her koşulda hedef bir ve tekdir: Devrim.
Bizler, demokratik ve bağõmsõz bir ülke yaratmanõn kolay olmadõğõnõ çok iyi biliyoruz. Emperyalizmin bugün dünya çapõndaki egemenliği, günümüz koşullarõnda devrim
mücadelesini daha da önemli kõlmõş ve o kadar da onurlu hale getirmiştir. Ateşi ve ihaneti
görmenin yanõnda, emperyalizmle yapõlan uzlaşmalara tanõk olduk. İnsanlarõn tüm insani
değerlerden nasõl uzaklaştõrõldõğõnõ yaşadõk. Kitlesel katliamlar, ölümler gördük. Onlara boyun eğmedik, devrimci mücadeleyi herşeyin üstünde tuttuk.
Marksizm-Leninizme yoğun saldõrõlarõn yapõldõğõ bir tarihsel süreçte yaşadõk. Marksizm-Leninizmi bayalaştõrma, değerden düşürmeye yönelik her eylemin karşõsõna çõktõk.
Marksizm-Leninizm bayrağõnõ sürekli yükseklerde tutmak için tüm Parti kadrolarõnõn gösterdiği büyük çabalarõnõ yaşadõk. Bağõmsõz ve demokratik bir ülke için Cephe kadrolarõnõn
eşsiz özverilerine tanõk olduk. Ve bütün bunlar bizlerin savaşma kararlõğõnõ daha da artõrdõ.
Bugün devrim hedefi çok daha açõk ve berrak bir biçimde karşõmõzda duruyor. Bu
hedefe ulaşabilmek için, örgütümüzün yöneticilerinden sempatizanlarõna kadar, tüm ilişkilerinin, dönemin tarihsel özelliklerini hiçbir zaman unutmayarak savaşõ sürdürme kararlõlõklarõ belki de zaferin tek güvencesi durumundadõr.
Bu yirminci yõlda, 1987 yõlõnda yaptõğõmõz şu belirlemeyi bir kez daha yinelemek istiyoruz:
“Marksist-Leninist ideolojiye ve onun örgüt bilincine sahip kadrolarõn yõllar
boyu, bir yandan oligarşiye karşõ mücadelelerini, öte yandan Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi’ne yönelik tüm saldõrõlara ve sapmalara karşõ yürüttükleri kararlõ
mücadeleleri, büyük özverilerle ve kayõplarla mümkün olmuştur. Bu 15 yõlda,
içlerinde örgütün kurucularõ ve ilk Genel Komite üyelerinin de bulunduğu 7 Genel Komite üyesinin ve onlarca kadronun, oligarşiye karşõ savaşta yitirilmeleri,
mücadelenin boyutlarõnõ ve niteliğini tanõtlamaya yeterlidir.
Bu zorlu 15 yõllõk savaş döneminde, şu ya da bu nedenle ya da yanõlsamalarla
hatalar yapmõş, yer yer örgütün stratejik rotasõna aykõrõ davranõşta bulunmuş ve
kimi zaman güçsüzlüğe düşerek mücadeleyi terk etmiş insanlarõn devrimci çizgide ve devrimci olarak var olduklarõ sürece yaptõklarõnõ da yadsõmak olanaksõz-
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dõr. Çoğu zaman, uzun dönemde devrimci mücadeleye yapacaklarõ katkõlarõ, kõsa dönemde ve birden istendiğinden, bir süre sonra bu insanlar güçsüzlüğe
düşmüşler ve mücadeleyi terk etmişlerdir. Bunlardan, doğru bir mevzilendirme
ve görevlendirmeyle uzun dönemli olarak yararlanamadõysak, bunun nedeni tarihsel sürecin getirdiği görevlerin çokluğu ve deneyim azlõğõdõr. Bu insanlarõ savaş içinde, savaşarak ölen yoldaşlarõmõza bakarak kõnamak, suçlamak ve hatta
yargõlamak pekala mümkündür. Ve yine bu insanlarõ, ihanetle, korkaklõkla suçlamak da mümkündür. Ama hepsi de bir yanõlgõ olacaktõr. Her gerçek devrimci
mücadelede bu tür elemeler, ayõklamalar olmuştur, olacaktõr da. Onlara insanlõğõn karşõ karşõya olduğu ulusal ve uluslararasõ tehlikeler karşõsõnda, emperyalistkapitalizme ve oligarşiye karşõ mücadelede, bireyin tarihsel sorumluluğunu hatõrlatmakla yetineceğiz. İnsanlõğõn gerçek kurtuluşuna yönelik mücadelede, bireysel sorumluluklarõnõ kavrayana dek, onlarõ sabõrla ikna etmek bizim görevimizdir.
Ama en gerekli olduğu anda devrimci görevlerini yerine getirmeyerek mücadeleyi terkedenler, kişisel geleceklerinin kaygõsõyla örgütsel çalõşmayõ engelleyenler, örgütü gizli tertiplerle revizyonizme teslim etmek isteyenler ve yoldaşlarõnõn yaşamõnõ kendi yaşamlarõ için yok edenler için aynõ sözleri söyleyemiyoruz. Bu tür yaratõklara gerekli sözler, emperyalizme ve oligarşiye karşõ yürütülen
mücadelede patlayan her bombayla, sõkõlan her kurşunla, yitirilen her yoldaşõn
anõsõyla ve kazanõlan zaferlerle yeterince söylenmiştir. Artõk onlar tarihin yargõsõyla ve kişisel vicdanlarõyla başbaşadõrlar.
Bugün THKP-C/Halkõn Devrimci Öncüleri’nin kadrolarõ, bireyciliğin el üstünde tutulduğu, bireyselliğin getirdiği günlük sorunlarla yaşamõnõn ‘özgürlük’ olarak yüceltildiği, proletaryanõn ve tüm insanlõğõn geleceğine kayõtsõz kalmanõn ‘tabularõ yõkma’ olarak meşrulaştõrõldõğõ bir dönemde ve zorlu mücadele koşullarõnda 15 yõllõk savaş deneyimi, onuru ve yitirilen yoldaşlarõn anõsõyla, savaşõ kurtuluşa kadar sürdürmeye kararlõdõrlar. Onlar, tarihsel sorumluluğun bilincinde ve
insan olmanõn onuruna sahip gerçek birer Halkõn Devrimci Öncüsü’dürler.”
Halkõn Devrimci Öncüleri, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş
Cephesi olarak kurtuluşa kadar savaşõ sürdürecektir. Geçen yirmi yõl, bu kararlõlõğõmõzõn açõk bir ifadesidir. Kim ne derse desin, bizler kendi stratejik rotamõzdan bir milim bile sapmadan yürümeye kararlõyõz.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin tarihi, Halkõn
Devrimci Öncüleri’nin onurudur. Halkõn Devrimci Öncüleri’’nin tarihi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin tarihidir.
Zafer bizim olacaktõr.
YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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Yoldaşlar,
Bundan tam 20 yõl önce, 7 Aralõk 1976 günü toplanan örgütümüzün Merkez Yönetimi Öncü Savaşõna başlama kararõ almõştõr. Aradan geçen 20 yõl boyunca, tüm örgütsel faaliyet, bu karara bağlõ olarak sürdürülmüş ve yürütülmüştür. Bu yõllar boyunca, pek çok yoldaşõmõzõ şehit verdik, pek çoklarõ yõllar süren tutsaklõk koşullarõ içersinde kaldõlar; yüzlerce
silahlõ eylem gerçekleştirildi. Kimi durumlarda, örgüt saflarõnda sağ-pasifist eğilimler ortaya
çõktõ ve örgütsel faaliyeti belirli bir süre dumura uğrattõ. Kimi zaman hatalar yapõldõ ve bu
hatalarõn sonucunda örgütsel yapõmõz önemli darbelere maruz kaldõ. Tüm bu yõllar içersinde, sözcüğün tam anlamõyla, “ateşi ve ihaneti” gördük. Hatalarõmõzdan dersler çõkardõk,
sağ-pasifist eğilimleri örgüt saflarõndan uzaklaştõrdõk, ama yine de Öncü Savaşõnõ daha üst
boyutlara ulaştõrabilmek için yeterli olduğumuzu söyleyemeyiz.
20 yõl süresince, tek amacõmõz, Öncü Savaşõnõ sürdürmek ve Halk Savaşõna dönüştürmek olmuştur. Bugünden düne baktõğõmõzda, alõnan mesafe azõmsanmayacak düzeydedir. Bu düzeye ulaşmamõzda, Aralõk 76 Kararlarõ olarak ifade ettiğimiz Öncü Savaşõna
başlama kararõnõn alõnõşõ belirleyici olmuştur.
Burada 1976 yõlõnõn koşullarõnõ uzun uzun anlatacak değiliz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, devrimci mücadelenin geliştirilebilmesi için gerekli olgunluğa sahip olduğu, her türlü tartõşmadan uzaktõr. Faşist milislerin saldõrõlarõnõn arttõğõ bu dönemde, 26 Ocak 1976 günü, Malatya’nõn Beylerderesi’nde İlker Akman ve Hasan Basri Temizalp ile Yusuf Ziya Güneş yoldaşlar, 1975 yõlõnda alõnmõş karar gereğince gerilla eylemleri düzenlemişler ve bu eylemlilik içindeyken girdikleri silahlõ çatõşmada şehit düşmüşlerdi. Onlarõn
örgütsel yapõmõz içindeki yerleri ve görevleri, sadece bir yöneticilik ve yönetim görevinden
çok daha fazlaydõ. 1971 sonrasõnda THKP-C’nin stratejik çizgisinde örgütsel çalõşma içinde
bulunan birkaç kişiden biriydiler. Tüm örgütsel yapõmõz, onlarla birlikte oluşturulmuş ve
şekillenmişti.
Böylesine önemli niteliklere sahip yoldaşlarõmõzõ yitirmemiz, örgütsel olarak büyük
bir kayõp durumundaydõ. Buna rağmen, örgüt kadrolarõ, morallerini yüksek tutmayõ bilmişler ve çok kõsa sürede örgütsel yapõyõ yeniden düzenleyecek duruma gelmişlerdir. Bu öylesine büyük bir çaba ve özveriyle gerçekleştirilmiştir ki, örgütümüz Beylerderesi olayõndan
üç-dört ay sonrasõnda ülke çapõnda Öncü Savaşõna başlayacak bir düzeye ulaşmõştõr. Ve
bunu belirleyen Merkez Yönetimimiz, Öncü Savaşõnõ ülke çapõnda yürütülmesi için Haziran
ayõnda karar aldõ.
Ancak bu sõnõf mücadelesiydi. Bu mücadelede, kimi zaman kendi bireysel gele-
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ceklerinin kaygõsõna düşenler çõkmaktadõr. Ve Haziran 76 Kararõ, örgüt saflarõnda bu türden
unsurlarõn direnişiyle karşõlaştõ. Örgütsel kararlarõ işlemez hale getirmeye çalõşan ve Öncü
Savaşõna başlama kararõnõ geçersiz kõlmak isteyen bu unsurlar, hemen tüm alanlarda ortaya çõkmõştõr. Bunlar, ülkemizdeki sõnõflar mücadelesinin bu döneminde, mücadelenin nispeten barõşçõl yöntemlerle sürdürüldüğü dönemde, belirli fonksiyonlarõ yerine getirmiş kişilerdi. Ancak yeni bir mücadele dönemine uyum sağlayamamõşlar ve mücadelenin keskinleşmesinden korkuya kapõlmõşlardõr. İçlerinde bir Merkez Yönetici olmak üzere, onlarcasõ aylar süren çabalarõna rağmen etkili olamamõşlar ve örgütümüzün Öncü Savaşõna
başlama yönündeki kararlõlõğõ karşõsõnda başarõsõzlõğa uğramõşlardõr.
İşte Aralõk 1976 Kararõ, örgütümüzün tüm alanlarda ve tüm gücüyle Öncü Savaşõna
başlamasõnõ engellemeye çalõşan örgüt içindeki pasifist unsurlarõn etkisizleştirilmesinin bir
sonucu olmuştur.
Aralõk 1976 Kararõ ile, savaşõn sorumluluğunu kaldõramayacak olanlar, siyasal olarak
cesaret gösteremeyenler, kendi geleceklerinin kaygõsõna kapõlanlar örgütümüzden ihraç edilmişlerdir. “Ayrõca mücadelenin nispeten barõşçõl şartlar altõnda sürdüğü dönemde örgütün içine giren, ağzõ iyi laf yapan, herkesi ve her şeyi eleştiren, ancak kendisi de birşey
yapmayan (kelimenin gerçek anlamõyla cesaretsiz) bazõ unsurlar da birincilerin peşine takõlarak gitmişlerdir.”
Aralõk 76 Kararõ, örgütümüzün kadrolarõnõn ne denli özverili ve nitelikli olduklarõnõ açõk bir biçimde ortaya koyan bir karardõr. Bu öylesine bir niteliktir ki, tüm kadrolar, yönetici
kadrolarõndan profesyonel kadrolarõna, legal alandaki kadrolarõndan kõrsal alanlarda stratejik çalõşma içinde bulunan kadrolarõna kadar tüm kadrolar, Öncü Savaşõna başlama kararõnõ pratiğe geçirebilmek için tüm güçleriyle çalõşmõşlar ve 26 Ocak Harekâtõ’nõ gerçekleştirmişlerdir. Onlar, hem politik, hem askeri kadrolar olarak, her alanda çalõşmõşlar ve savaşmõşlardõr. Aralõk 76 Kararõ’nõ alan Merkez Yönetimin bir üyesi olan Yüksel Eriş yoldaş, kadrolarõmõzõn ne denli çok yönlü bir mücadeleyi yürütebilecek nitelikte olduğunu gösteren bir
örnektir.
26 Ocak Harekâtõ’nõn örgütlenmesi için olağanüstü bir çaba gösteren Yüksel Eriş
yoldaş, bir devrimcide olmasõ gereken her türlü özelliğe sahipti, o, sözcüğün tam anlamõyla
profesyonel devrimciydi ve tüm hayatõnõ devrime adamõştõ. Karşõlaşõlan güçlükler, engeller
onu hiçbir zaman durduramamõştõr. Ülkemizin güney bölgesinden kuzeyine, batõsõndan
doğusuna kadar pek çok yerde örgütlenme çalõşmalarõ yürütmüş ve yönetmiştir. Faaliyet
yürüttüğü tüm yerlerde, bugün bile varlõğõnõ sürdüren devrimci potansiyel, onun çalõşmalarõnõn ürünüdür. Tüm maddi olanaksõzlõk içersinde, kimi zaman bir otobüs bileti alacak paranõn bile olmadõğõ koşullarda ülkenin her yanõna gitmeyi bir görev bilmiştir. O, bir gün bile,
yakõnmamõş, karşõlaşõlan olumsuzluklardan şikayetçi olmamõştõr. Çünkü onun devrimci
kavrayõşõ, bu tür olumsuzluklarõ aşma yönünde mücadele edilmedikçe, olumsuzluklarõn
varlõklarõnõ sürdüreceği ve ancak gerçekten devrimci insanlarõn tüm olumsuzluklarõ aşabileceğini bilen bir kavrayõştõ.
O günden bugüne kadar geçen 20 yõl, Yüksel Eriş yoldaşõn devrimci niteliklerinin ne
denli büyük ve önemli olduğunu yüzlerce sefer tanõtlamõştõr.
Örgütümüz, geçen 20 yõllõk savaş döneminde, elindeki olanaklarõn sõnõrlõlõğõna rağmen, tarihsel görevlerini yerine getirmek için tüm gücünü kullanmõş ve kullanmaktadõr. Bu
süreçte gerçekleştirilenler, yapõlanlar, Türkiye devrim mücadelesine önemli katkõlar sağlamõştõr.
Örgütümüz, her koşulda ve her yerde, elindeki olanaklarõn düzeyine bakmaksõzõn,
sadece ve sadece kadrolarõnõn yüksek niteliklerine dayanarak Aralõk 76 Kararõ doğrultusunda savaşõnõ sürdürmektedir. Karşõlaşõlan olumsuzluklar, verilen kayõplar, oligarşinin
darbeleri, hiçbir zaman faaliyetlerimizin rotasõnõ değiştirememiştir. Her bir kadromuz, tek
başõna olduğu koşullarda bile, örgütümüzün kararlarõnõ uygulayabilmek için olanca gücünü
kullanmaktan kaçõnmamõştõr. Kimler ne derse desin, hiçbir zaman, sayõmõzõn azlõğõna,
düşmanõn çokluğuna bakmaksõzõn Öncü Savaşõnõ sürdürmekten ve bu yönde faaliyet yürütmekten uzak durulmamõştõr. Bu yõllar boyunca, örgüt saflarõnda ortaya çõkan sağ sapmalarõn etkisizleştirilmesi bile, bunu yeterince kanõtlamaktadõr.
Bu savaş yõllarõnda, elbette saflarõmõzdan uzaklaşanlar, mücadeleyi terk edenler,
devrime ihanet edenler çõkmõştõr. Ancak bunlarõn hiçbiri örgütümüzün tarihsel yürüyüşünü
durduramamõştõr, durduramayacaktõr.
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Bu savaş, sõnõf savaşõdõr. Bu savaşta, tereddüde, kararsõzlõğa, bocalamaya yer yoktur.
İnsanlõğõn geleceği söz konusu olduğu yerde, tek tek bireylerin geleceklerinin hiç bir önemi
yoktur.
Bu uzun bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte sizlerle birlikte olmak, sizlerle birlikte yürümek
bizlere onur vermektedir. Ve sadece sizlerin varlõğõ, insanlõğõn kurtuluşu için bir umut õşõğõdõr. Jose Marti’nin sözleriyle, “bugün akkor zamanõdõr, yakõnda yalnõz õşõk görülecektir.”

YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ
THKP-C/HDÖ
Aralõk1996
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İŞÇİLER!
KÖYLÜLER!
İLERİCİ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA VE DÜNYA HALKLARINA!
11 Eylül 2001 günü, ABD’nin New-York kentinde Dünya Ticaret Merkezi olarak adlandõrõlan binalar ile Washington kentindeki ABD Savunma Bakanlõğõ’na (Pentagon) yönelik olarak gerçekleştirilen saldõrõlardan sonra, Amerikan emperyalizmi “terörizme karşõ savaş” çõğlõklarõyla dünya çapõnda yeni bir baskõ ve terör dönemini başlatmõştõr.
Amerikan emperyalizmi, binlerce kişinin ölümüne yol açan saldõrõlarõn “sorumlusu”
olarak “Suudi asõllõ Usama bin Laden”i “parmakla” göstererek, “terörizm”e ve “teröristler”e
karşõ “yüzyõlõn savaşõ”nõ başlatõrken, bu “savaş”õ kazanmak için “demokratik hak ve özgürlükler”den “fedakarlõk etmek” gerektiğini tüm dünyaya kabul ettirmek için de yoğun bir
propagandaya girişmiştir.
Amerikan emperyalizminin yapmak istediği, kendisinin sivil ya da askeri her kuruluşuna yönelik silahlõ ya da silahsõz her eylemi “terörist eylem” olarak kabul ettirmek ve bu
“teröristler”e karşõ, işkencelerden katliamlara, askeri darbelerden ölüm mangalarõna kadar
her türden yöntemi “meşru” ve “haklõ” göstermektir. Dünya çapõnda emperyalist sistemin
jandarmalõğõnõ üstlenmiş olan Amerikan emperyalizmi, bu yolla, bugün ve gelecekteki tüm
ulusal ve halk kurtuluş savaşlarõna ve devrim mücadelelerine karşõ yürüttüğü ve yürüteceği
teröre karşõ dünya halklarõnõ pasifize etmeye çalõşmaktadõr.
Bugün herkesin çok iyi bildiği gibi, 11 Eylül günü gerçekleştirilen eylemlerin sorumlusu olarak gösterilen Usama bin Laden, bizzat Amerikan emperyalizminin “komünistlere
karşõ” eğittiği, silahlandõrdõğõ ve finanse ettiği bir kişidir. CIA tarafõndan yönlendirilen ve yönetilen Usama bin Laden, “komünizme karşõ yeşil kuşak stratejisi” çerçevesinde CIA’nõn
anti-komünist ve kontr-gerilla teknikleriyle eğitilmiştir. CIA’nõn anti-komünist ve kontr-gerilla tekniklerinin en temel unsuru her zaman terör olmuştur. Latin-Amerika’da “ölüm mangalarõ” oluşturarak ilerici, demokrat, yurtsever insanlarõ katlederek kitle pasifikasyonu sağlamaya çalõşan CIA, ülkemizde MHP’li faşist milisleri finanse ederek kitle katliamlarõ düzenlemiştir. Amerikan emperyalizminin CIA aracõlõğõyla yürüttüğü karşõ-devrimci faaliyetler,
her zaman kitlelerin terörle sindirilmesine ve yõldõrõlmasõna dayandõrõlmõştõr ve hedef her
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zaman “siviller” olmuştur.
“Sivillere yönelik terör” Amerikan emperyalizminin anti-komünist, karşõ-devrimci faaliyetlerinin ana konseptidir.
İşte bu anlayõşla (konsept) Amerikan emperyalizmi tarafõndan eğitilmiş olan Usama
bin Laden vb. anti-komünist kişi ve örgütler, dünyanõn her yerinde Amerikan emperyalizminin çõkarlarõnõn savunucusu olarak kitlelere saldõrmõşlar, onlarõ katletmişler, işkenceden
geçirmişlerdir.
Ve 11 Eylül günü, CIA’nõn kendi “terör konsepti” ile eğittikleri, aynõ “konsept”le kendisine saldõrmõşlardõr. Bu nedenle, 11 Eylül saldõrõsõnõn kim tarafõndan yapõldõğõ değil,
hangi anlayõşla yapõldõğõ önemlidir.
Bugün Amerikan emperyalizmi, 11 Eylül saldõrõsõnõ bahane ederek, dünya çapõnda
devrim mücadelelerine karşõ topyekün bir saldõrõ ve örgütlenmeye gitmektedir. SSCB’nin
dağõtõlmõşlõğõnõn üzerinden on yõl geçmeden emperyalist sistemin bir bütün olarak içine
girdiği ekonomik bunalõm onlarõ korkutmaktadõr. Ülkemizdeki söylemle ifade edersek,
dünya ekonomik buhranõnõn geri-bõraktõrõlmõş ülkelerde yaratacağõ “sosyal patlamadan”
korkmaktadõrlar. Son yirmi yõldõr “globalizm”, “yeni dünya düzeni” söylemiyle “demokrasi”
propagandasõ yapan Amerikan emperyalizmi, bu korkusuyla geri-bõraktõrõlmõş ülkelerde
“demokratik hak ve özgürlükleri askõya almak” zorunluluğu içindedir. Bu açõdan, 11 Eylül
saldõrõsõ, Amerikan emperyalizmi için yeni bir fõrsat yaratmõştõr.
Bugün Amerikan emperyalizmi, başta Afganistan olmak üzere bazõ ülkelerde “radikal islamcõlara” karşõ kendi kamuoyunu yatõştõracak bazõ askeri operasyonlar sonrasõnda
dünya çapõnda oluşacağõnõ düşündüğü hava içinde geri-bõraktõrõlmõş ülkelerde yeni düzenlemelere gidecektir. Bu yeni düzenlemeler, zaten sõnõrlandõrõlmõş ve görüntüsel demokratik hak ve özgürlükleri daha da sõnõrlayarak ya da tümden ortadan kaldõrarak devrimci
mücadelelerin gelişimini engellemeyi amaçlayacaktõr.
Amerikan emperyalizmi bu amacõna ulaşabilmek için ilk iş olarak, “global” ölçekte
“terörist örgütler listesi” hazõrlamaya girişmiştir. Tüm devrimci örgütleri kapsayacak bu listeden yola çõkarak, başta geri-bõraktõrõlmõş ülkeler olmak üzere, dünya çapõnda “terörizme
karşõ savaş için bireysel özgürlüklerden vazgeçilmesini” kabul eden bir kamuoyu oluşturacaktõr. Böylece “terörizme karşõ savaş” propagandasõyla geri-bõraktõrõlmõş ülkelerde askeri
darbelerin ve askeri müdahalelerin önü açõlmõş olacaktõr.
Bizler, dünya çapõnda yürütülen devrimci mücadelelerin ülkemizdeki bir parçasõ olarak, emperyalizmin “sivillere yönelik” terör ve katliamlarõna defalarca tanõk olduk ve yaşadõk. Hiçbir zaman onlarõn kullandõğõ yöntemleri kullanmadõk ve kullanmak durumunda
olmadõk.
Bizler, her zaman emperyalizm ile emperyalist ülkelerin halklarõnõ birbirinden özenle ayõrdõk.
Bizlerin amacõ, emperyalist sömürüden kurtulmuş, bağõmsõz ve demokratik bir ülke
yaratmaktõr. Bu amaca ulaşmak için yürüttüğümüz mücadele, her zaman emperyalizmin
ve onun yerli işbirlikçilerinin terör ve şiddetine karşõ yürütülmüştür, yürütülecektir.
Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşõ yürüttüğümüz mücadele, ülkemizin bağõmsõzlõğõ, halkõmõzõn özgürlüğü ve insanlõğõn kurtuluşu mücadelesidir. Doğal olarak,
böylesine amaçlar için yürütülen mücadelenin araçlarõ da buna uygun olmak durumundadõr ve bu amaçlara uygun kurallara sahiptir.
1971 yõlõnda Mahir Çayan yoldaş tarafõndan kaleme alõnan THKC’nin I No’lu bildirisinde savaşõmõzõn kurallarõ açõkça ifade edilmiştir:
“Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, kendi saldõrõ noktalarõ dõşõnda kalan hedeflere yönelen ve halkõn saflarõna da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin sorumluluğunu üzerine almaz. Çocuk kaçõrmak, kadõnlara ilişmek, emperyalistlerle doğrudan doğruya ilişkisi olmayan kimselere, esnafa, parababasõ bir avuç hain dõşõndaki orta derecedeki zenginlere, yani orta burjuvaziye saldõrmak,
zarar vermek devrimci eylem olamaz. Bunlar adi gangsterlik olaylarõdõr. Türkiye
Halk Kurtuluş Cephesi, bu gibi olaylarõ şiddetle kõnar. Amerika’lõ emperyalistlere,
finans kapitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve halk düşmanlarõna yönelen her
harekete ise saygõ duyar ve bunlarõ sonuna kadar destekler. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, savaşçõlarõnõn bütün eylemlerini kendi bültenleri ile halka açõklar.
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, halk düşmanlarõnõ, işkencecileri, zalimleri, soy-
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guncularõ yargõlar, cezalandõrõr. Onlardan döktükleri kanõn ve yaptõklarõ zulmün
hesabõnõ sorar.”
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, bugüne kadar bu bakõş açõsõ ile savaştõk ve savaşõyoruz.
Savaşõmõz kurtuluşa kadar sürecektir. Bu süreçte, Amerikan emperyalizminin ve onun yerli
işbirlikçilerinin terörü ne kadar artarsa artsõn, biz kendi amaçlarõmõza ulaşmak için kendi
kurallarõmõzla ve araçlarõmõzla savaşmaya devam edeceğiz.

YAŞASIN ÖNCÜ SAVAŞI
YAŞASIN HALK SAVAŞI
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ
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