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Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik

DEVRÝMCÝ GENÇLÝK
Þimdi akkor zamanýdýr, yakýnda yalnýz ýþýk görülecektir!

Egemen sýnýflar, saðlýklarýnda büyük devrimcileri ardý arkasý gelmez kýyýcýlýklarla ödüllendirirler; öðretilerini, en vahþi düþmanlýk, en
koyu kin, en taþkýn yalan ve karaçalma kampanyalarýyla karþýlarlar.
Ölümlerinden sonra, büyük devrimcileri zararsýz ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düþerse, azizleþtirmeye, ezilen sýnýflarý teselli etmek ve onlarý aldatmak için adlarýný bir hâle ile süslemeye çalýþýrlar.
Böylelikle, devrimci öðretileri içeriðinden yoksunlaþtýrýlýr, deðerden düþürülür ve devrimci keskinliði giderilir... Burjuvazi için kabul edilebilir
ya da öyle görünen þeyler, ön plana çýkarýlýyor ve övülüyor.
Leninin bu sözlerinin üzerinden yaklaþýk 90 yýl geçti. Ancak devrimcilere, özellikle tarihsel
dönemeçlerde yer almýþ devrimcilere karþý ayný tutum devam etmektedir.
Bugün Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusunu kurmuþ ve savaþmýþ Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn
baþýna da ayný þeyler gelmektedir.
Denizler diye söze baþlayan herkes, onlarýn ne kadar insansever olduklarýndan söz etmekte, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnanýn 6 Mayýs 1972 günü idam edilmelerinin
yanlýþlýðýný ama onlar kimseyi öldürmediler diyerek açýklama çabasý içine girmektedirler.
Her 6 Mayýsta yeniden ve yeniden sergilenen bu tutumlar, giderek Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn düþüncelerinin, amaçlarýnýn ve örgütlü mücadelelerinin, asýl olarak da devrimci silahlý
mücadelelerinin unutturulmasýna dönüþtürülmüþtür.
Geçmiþte Denizlere "goþistler, anarþistler, maceraperestler" diyen pek çok çevrenin Denizler üzerinden siyaset yapmalarýna yol açan bu süreç, giderek Denizlere duyulan sempatinin
prim yaptýðýnýn görünür hale gelmesiyle, Denizlere sahip çýkma yarýþýna dönüþmüþtür. Artýk
her önüne gelen, onlarýn ne kadar kararlý, ne kadar cesur insanlar olduklarýný söyleyerek,
Denizlerin yolunda olduklarýný, her 6 Mayýsta yapýlan gösterilerle, sloganlarla kanýtlama peþine
düþmüþlerdir.
Bunu öylesine piþkinlik içinde, öylesine vurdumduymazlýkla yapmaktadýrlar ki, THKOnun
devrimci silahlý mücadelenin bir örgütü olduðu, Denizlerin yolunun THKO bildirisinde açýkça
ifade edildiði gibi, þiddet politikasýný temel alan silahlý mücadele yürüten bir örgütün yolu olduðunu bilmiyormuþ gibi davranabilmektedirler.
Evet, Denizler, THKOdur. THKO, Denizlerdir.
Denizler, bu ülkede devrimin silahlý mücadele yoluyla gerçekleþtirilmesi için yola çýkmýþ, bu
uðurda savaþmýþ ve yaþamlarýný çekinmeden feda etmiþ devrimcilerdir.
Ýstenildiði kadar onlar devrimci demokrat gibi aþaðýlayýcý sýfatlarla anýlsýn, istenildiði kadar
onlarýn silahlý mücadele çizgileri görmezlikten gelinsin, onlarýn þehir gerillasýndan Nurhak kýr
gerillasýna uzanan silahlý mücadeleleri tarihsel bir gerçektir ve gerçekler deðiþtirilemez.

Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu (THKO)
Ocak 1971 Tarihli Bildirisi
Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusunun Sesidir:
1. Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu halkýmýzýn baðýmsýzlýðýnýn silahlý mücadele ile kazanýlacaðýna ve bu yolun tek yol olduðuna inanýr.
2. Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu bütün yurtseverleri bu kutsal mücadele saflarýna
çaðýrýr ve hainlere karþý giriþtiði kavgada son savaþçýsýna kadar devam edeceðini bildirir.
3. Amacýmýz Amerikayý ve tüm yabancý düþmanlarý temizleyerek, hainleri yok etmek ve düþmandan temizlenmiþ tam baðýmsýz Türkiyeyi kurmaktýr.
4. Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu ezilen halkýmýzýn öncü gücüdür, halkýmýzýn kurtuluþu
dýþýnda hiçbir harekete giriþmez.
5. Halkýmýza þunu duyuruyoruz. Düþmanýn zenginliðine, sayýsýna, imkanlarýna ve dehþetine aldanmayýnýz. Düþmana boyun eðmeyiniz, haklarýmýzý zorla alacaðýz, çünkü onlar her þeyi bizden zorla alýyorlar.
Bütün Yurtseverler:
Þerefsiz yaþamaktansa þerefle ölmek, yalvarmak yerine zora baþvurmak, baþkasýna deðil
kendine ve kendin gibi olanlara güvenmek, nerede ve nasýl olursa olsun hainlere boyun eðmemek parolamýzdýr.
Devrimciler:
Barýþçýl þartlar içinde mücadele metodlarýný býrakýnýz. Halk kitlelerini kurtuluþa götürecek
olan þiddet politikasýný temel alan silahlý mücadeleye, Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusunun saflarýna katýlýnýz. Ulusal kurtuluþ savaþýnýn haklý bayraðýný emperyalizmin saldýrgan politikasýna
karþý hep beraber dalgalandýralým.
Ýþçiler, Köylüler:
Hainler sürüsünün jandarmasý ve polisi her gün yeni katliamlar hazýrlamaya devam ediyor.
Doðuda Komando saldýrýlarýnda, 16 Haziranda, Bossada ve daha birçok yerlerde, kurþunlanan
ve iþkence edilen kardeþlerimizin intikamýný henüz alamadýk. Alýnterimize el koyan hainler sürüsüne karþý isyan bayraðýný hep birlikte açalým.
Öðretmenler, Küçük Memurlar:
Bir kuru ekmek parasýný zorla veren, hesabýna gelmeyince diyar diyar sürgün çocuðu yapan ve sizleri elinin altýnda bir uþak gibi kullanmak isteyen bu satýlmýþlardan aman dilemeyiniz.
Ezilenlerin tek kurtuluþ yolu ezenlere karþý giriþtikleri kutsal isyandýr.
Daha þimdiden polisinden, Devlet Baþkanýna kadar hiç birisi evinde rahat uyuyamaz, çoðu
ise evine rahat gidemez olmuþtur. Onlar yarýn ne olacaðýný çok iyi biliyorlar ve bugün bir avuç
savaþçýsý olan Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusunun, yarýn binler ve milyonlar olduðu zaman ne
yapacaklarýný düþünüyorlar.
Tekrar ediyoruz: Düþmanýn sayýsýna, zenginliðine, dehþetine ve imkanlarýna aldýrmayýnýz.
Onun elindeki silah ve imkanlarýna aldýrmayýnýz. Onun elindeki silah ve imkanlarý aldýðýmýz
zaman, bizi durduracak hiç bir güç kalmayacaktýr. Kendimize ve kendimiz gibilere olan güvensizliði yok edelim. Þunu iyi bilelim ki, halkýn, yani bizlerin gücü karþýsýnda hiç bir kuvvet
dayanmaya muktedir deðildir.
Bu þerefli kavgada, kutsal görevimizi alalým. Yarýnýn Türkiyesi bize cennet, düþmana zindan olacaktýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu, bu mücadeleye en son neferine kadar ve kanýnýn son damlasýna kadar devam edeceðini bildirir.
TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
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