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AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN BOYUNDURUĞU ALTINDAKİ TÜRKİYE
Türkiye yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına,
kültüründen sanatına kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altında bir
ülkedir. Amerikan emperyalizminin sömürge veya yarı sömürge bir ülke için
anlamı ülke zenginliklerinin¨talan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti ve ulusal onurun
hayasızca Amerikan postalları altında çiğnenmesidir.
Ülkemizdeki oligarşinin AP yönetiminin emekçi halka karşı yürüttüğü baskı
politikasının sonucu ekonomik, sosyal ve politik kriz iyice derinleşti, paramız
devalüe edildi, emekçi halkın sefaleti korkunç derecede arttı, yaşama şartları
zorlaştı.
Halkımızın memnuniyetsizliği ve kıpırdanmaları karşısında düzeni kendi resmi

kanunlarıyla koruyamaz duruma gelen oligarşinin Demirel kadrosu, oligarşinin
askeri kanadının 12 Mart darbesiyle düşürül-dü. Yerli ve yabancı tekellerin
çıkarlarını daha iyi koruyacağı düşünülen Erim kabinesi iş başına getirildi.
Düzen politikacılarının “hükümet buhranı” olarak adlandırdıkları şey, temsili
demokrasinin düzen partilerinin, Amerikan emperyalizminin ve yerli hakim
sınıfların sömürülerini kolaylaştırmakta gösterdikleri yetersizlikten başka bir şey
değildir. Düzen partilerinin düzeni korumakta gösterdikleri yetersizleğin
oluşturduğu boşluğu oligarşinin askeri kanadı doldurdu. Bugünkü hükümetin
arkasında oligarşinin bu kanadı yer almaktadır.
Bu durum da geçicidir. Emperyalist sömürünün dönen çarkları emekçi halkın
sefaletini, yaşama şartlarının zorluğunu daha da artıracaktır. Oligarşi halkın
memnuniyetsizliğinin sebebini bu sefer de Erim kabinesinin yetersizliğine
bağlayarak, onu düşürüp yerine yeni bir kadroyu yönetime getirecektir.
Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri
“Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her
defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını
anlayacaklar, tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.
Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de
parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.
HALKIMIZIN KURTULUŞU
Milli kurtuluşçu ve demokratik nitelikteki en küçük kıpırdanmaların bile ezilmeye
çalışıldığı, milli kurtuluşçuların ana caddelerde halkın gözü önünde kahpece şehit
edildiği, işkencehanelerde en hunharca işkencelere maruz kaldığı bu ortamda,
kanun devletinden, demokrasiden bahsetmek gülünçtür. Ülkemizde hukuktan,
kanun devletinden, anayasadan, vatandaşlık haklarından, hatta insanlık
haklarından sözetmek, art niyet aranmazsa safdillikten başka birşey değildir.
Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddetine karşı, silaha sarılmaktan
başka çare yoktur. Partimiz, kurtuluşun yolunu halkın silahlı savaşında
görmektedir. Kurtuluş savaşımızın bugünkü biçimi gerilla savaşıdır. Bütün
yurtseverlerin ortak çabası sonucu, uzun yorucu ve kanlı bir halk savaşı ile
düşmanın alt edilebileceğini düşünen Partimiz halk savaşının bu aşamasında şehir
gerilla savaşını temel almaktadır. Bugünkü objektif ve subjektif şartlar gerilla

savaşının şehirlerde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz
dönem halk kurtuluş savaşının birinci aşamasıdır.
Büyük şehirlerde yürütülen gerilla savaşı; Halk kitlelerine hainlerin yönetiminin
ne kadar kof ve çürük olduğunu gösterecektir.Her an patlamaya hazır bir volkan
gibi kıvılcım bekleyen halk kitlelerine vurduğu yerden ses çıkartabilecek, zalimleri
cezalandıracak, kendi devrimci diktatoryasını kurabilecek nitelikleri taşıyan bir
teşkilatın var olduğunu gösterecektir. Partimizi, çeşitli tecrübelerden geçirerek
halkın savaşçı örgütü olma yolunda sağlamlaştıracaktır.
Savaş örgütü, savaş meydanlarından çıkar.
Kısacası, içinde bulunduğumuz bu aşama başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün
halk kitlelerinde var olan memnuniyetsizlik ve başkaldırma duygularını
güçlendirme, onları silahlı mücadeleye ajite etme ve Partimizin teşkilat yapısını
sağlamlaştırma aşamasıdır.
Savaşın ikinci aşaması, gerilla savaşının yurt çapında yayılması, şehir gerillası
yanında kır gerillasının başlatılması aşamasıdır.
Üçüncü ve dördüncü aşamalar gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüşme
aşamalarıdır.
Bu evrelerin süreleri hakkında şimdiden birşey söylemek imkansızdır. Bütün
bunları şimdiden kestiremeyiz. Şu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yılmadan
savaşmaktır.
Başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halk sınıflarının kurtuluş yolu, gerilla
savaşından geçmektedir.
Oportünist ve revizyonistler tarafından karmakarışık hale getirilen bu stratejik
çizgi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Proletaryanın sınıf savaşı ideolojik,
ekonomik ve politik olmak üzere üç cephede birden cereyan eder. Burjuva
ideolojisine ve saptırmalarına karşı, proleteryanın devrimci savaşı ideolojik bir
savaştır.
İşçi ve emekçi sınıflarının hayat ve çalışma şartlarını düzeltme şeklindeki günlük
mücadelesi ekonomik mücadeledir. Direkt gerici sınıfların yönetimini hedef alan
mücadeleler ise politik savaştır.

Politik mücadele, devrimci yayınla yapılan politik propagandadan, politik
nitelikteki kitle gösterilerinden, politik grevlere ve de gerilla savaşına kadar
çeşitli biçimlerde cereyan eder.
Gerilla savaşı, politik mücadelenin en üst ve en etkili biçimidir.
İhtilâlci parti, bu üç cephede, her cephenin imkanlarını en iyi şekilde harekete
geçirerek savaşan partidir. Partimiz emperyalizme, yerli hakim sınıflara ve onların
soldaki uzantılarına karşı, üç cephede birden savaşı yürütmeye çalışmaktadır.
Dünya devrimci pratiği, soldaki bütün sapıtmaların sınıf mücadelesinin üç
cephesinin bir veya iki kesimini ihmal etmek veya önemsememekten doğduğunu
göstermektedir.
Partimiz, sınıf mücadelesini dergi çıkartmak ve yasal hareketleri organize etmek
şeklinde gören bütün sağ, pasifist eğilimlere ve gruplara karşı olduğu gibi, sınıf
savaşını sadece gerilla savaşı şeklinden ibaret gören “sol” fokocu eğilimlere ve
gruplara da karşıdır. Her iki sapma da emekçi halkın kurtuluşunu geciktiren,
engelleyen akımlardır.
Ülkemizdeki pasifistler evrim aşamasında olduğumuzu bu yüzden içinde
bulunduğumuz evrede silahlı savaşın objektif şartlarının mevcut olmadığını iddia
etmektedirler. Bu iddialar temelden sakat ve yanlıştır. Bu şekildeki tahlillerin tek
amacı teslimiyetçiliğe ideolojik kılıf giydirmektir. Emperyalizmin işgali altındaki
ülkelerde evrim ve devrim aşamaları bu şekilde bıçak gibi birbirinden
ayrılamazlar, bu aşamalar birbirinin içine girmişlerdir. Ayrıca, emperyalizmin
işgali, karşı tarafın bizzat zora, şiddete silaha başvurması demektir. Bu ise silahlı
savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.
Şu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarı alabilecek güçte ve aşamada
değildir. Ancak, düzenli ordular savaşı aşamasında bütün yurt çapında yönetimi
ele geçirmeden söz etmek mümkündür. Ve biz, bugün bu aşamayı yaşadığımızı
asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, halkımızın ihtilâlci savaşının bu aşamaya
gelebilmesi için gerilla savaşının şart olduğunu iddia ediyor ve bu amaçla
dövüşüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem, halk kurtuluş savaşının şehir gerillası
biçiminde yürütüldüğü dönemdir. Partimiz, politik savaşın bu mücadele biçimini
belli kurallara bağlamıştır. Şehir gerilla savaşında hedef, emperyalist güçler,
tekelci burjuvazi ve onların köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün hareketleri
destekleyen Partimiz, Bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliğindeki

eylemleri şiddetle kınar.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi bizzat savaşan partizanlardan oluşmaktadır. Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi, politik ve askeri liderliğin birliği ilkesini esas almaktadır.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin önderliğinde yürütülen uzun ve çeşitli ara
evrelerden geçen gerilla savaşı, halkın gerçek ordusunu doğuracaktır.
Türkiye ihtilâlinin yolu, Partimizin yoludur. Partimizin yolu halkımızın kurtuluş
yoludur.
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