
 



TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ’NİN – 1 NO’LU BÜLTEN 

 

İşçiler, 

Köylüler, 

Askerler, Yurtsever Aydınlar, Halkımız; 

Amerikan emperyalistleri ve onun köpekleri uzun yıllardır ülkemizi talan edip 

yağmaladılar; neyimiz var neyimiz yoksa alıp götürdüler. Emekçi halkımızın ve bütün 

çalışanların alınterini ve emeğini çaldılar. Bütün zenginliklerimize, petrolümüze, 

kromumuza, bakırımıza, bütün doğal kaynaklarımıza el koydular. Geride bize açlık, 

tahammül edilmez bir sefalet, binlercemizi kırıp geçiren bulaşıcı hastalıklar, halkımıza 

karanlıkta yaşamaya mahkum eden bir cehalet bıraktılar. 

Bugün ülkemizde işgalci düşmanın ziyafet sofralarından kalan artıklarla beslenen bir 

avuç hain, bir avuç köpek bu alabildiğine iğrenç düzeni sürdürmek, Amerikan 

emperyalizmine gerektiği gibi uşaklık etmek için kurdukları zulüm çarkını insafsızca 

çeviriyorlar. Soygun ve talanlarına karşı duran her yurtsever meydanlarda 

kurşunlanıyor. İşçilerin ve köylülerin, ekmek ve toprak isteyenlerin sesi kan ve 

zulümle susturulmak isteniyor. Yarattığımız ve ürettiğimiz zorla elimizden alınıyor. 

Amerikancı faşist köpekler, bu iğrenç sömürü düzenini daha iyi yürütebilmek 

amacıyla asayişi sağlama paravanası altında, şimdi de sıkıyönetim ilan ettiler. 

Halkımızın en temel hak ve hürriyetlerini lükstür diye rafa kaldırdılar. 

Bugün ülkemizde, hukuktan, kanun devletinden, anayasadan, insanlık ve vatandaşlık 

haklarından bahsetmek iğrenç bir demagojiden başka bir şey değildir. 

Kendi topraklarımızın üzerinde köle bir halk haline getirildik. 

Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir? 

HAYIR! 

BİN KERE HAYIR! 

Bu durum böyle süregidemez; artık isyan etmek, silaha sarılmak, işgalci düşmanı 

alaşağı etmek için harekete geçmek zamanı gelmiştir. 

Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir. Onlar bir avuç, biz 

ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiç bir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya 

vardır. 

 

 



Biz, Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi olarak diyoruz ki: 

1- Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli uşağı sömürücü sınıfların iktidarını 

yıkmak, bağımsızlığı kazanmak için tek yol silahlı kurtuluş savaşıdır. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, bu yolda mücadeleye kararlı bütün yurtseverleri 

kucaklayan halkın savaşçı öncülerinin örgütüdür. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, mücadelesinde Türkiye işçi sınıfının savaş örgütü olan 

Türkiye Halk Kurtuluş Partisinin önderliğini Kabul Eder ve mücadelesini onun emir ve 

kumandası altında yürütür. 

2- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve köpeklerini ülkeden 

kovana Kadar mücadele etmeye ve her şart altında en son savaşçısı ölünceye Kadar 

savaşını sürdürmeye kararlıdır. 

3- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin düşmanları, Amerikan emperyalistleri, finans 

kapitalistler, toprak ağaları, aracı ve tefeciler, Amerikancı asker-sivil bürokratlar ve 

bütün halk düşmanlarıdır. 

4- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin temel görevi Amerikan emperyalistleri ve yerli 

müttefiklerinin oluşturduğu düşman cephesini çökertmek ve yıkmak, halkın sırtından 

elde edilen bütün mülkleri kamulaştırarak Cephe’nin savaş gücünü yükseltmek, 

gerekli malzemeyi ele geçirmek, baskı ve zor kuvvetlerini parçalamaktır. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, kendi saldırı noktaları dışında kalan hedeflere yönelen 

ve halkın saflarına da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin sorumluluğunu 

üzerine almaz. Çocuk kaçırmak, kadınlara ilişmek, emperyalistlerle doğrudan doğruya 

ilişkisi olmayan kimselere, esnafa, parababası bir avuç hain dışındaki orta derecedeki 

zenginlere, yani orta burjuvaziye saldırmak, zarar vermek devrimci eylem olamaz. 

Bunlar adi gangsterlik olaylarıdır. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, bu gibi olayları şiddetle kınar. Amerika’lı 

emperyalistlere, finans kapitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve halk düşmanlarına 

yönelen her harekete ise saygı duyar ve bunları sonuna Kadar destekler. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, savaşçılarının bütün eylemlerini kendi bültenleri ile 

halka açıklar. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, halk düşmanlarını, işkencecileri, zalimleri, 

soyguncuları yargılar, cezalandırır. Onlardan döktükleri kanın ve yaptıkları zulmün 

hesabını sorar. 

5- Bu amaçla Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, halkımızın ekonomik ve demokratik 

mücadelesini yönlendirme gayretleri yanında son aylarda şu askeri harekatları 

yapmıştır: 



1. Ziraat Bankası Küçükesat Şubesinin günlük hasılatı halkımızın devrimci savaşında 

kullanılmak amacı ile kamulaştırılmıştır. 

2. Kanlı Pazar’da şehit düşen devrimcilerin anılarına düzenlenen 16-17 Şubat 

devrimci terör harekâtında: 

a) Amerikan askeri malzeme deposu Tuslog’un Zincirlikuyu merkezi, 

b) Tuslog’un Şişli şubesi, 

C) Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankasının Elmadağ şubesi, 

d) ABD Başkonsolosluğu, 

e) İngiltere Başkonsolosluğu, 

f) Emperyalist Amerikan teşekkülü IBM’nin Gümüşsuyu’ndaki merkezi 

bombalanmıştır. 

3. Salıpazarı’ndaki Amerikan askeri botu bombalanmış ve tahrip edilmiştir. 

4. Türk Ticaret Bankası’nın Erenköy şubesinin günlük hasılatı, halkımızın devrimci 

savaşında kullanılmak amacı ile kamulaştırılmıştır. Ve bu eylemde kullanılan 

Amerikalı Astsubay A. Donald’ın arabası yakılarak imha edilmiştir. 

5. Coca-Cola, Pe-Re-Ja, Elvan, Mersedes-Benz, Otomarsan fabrikası, Akbank ve daha 

pek çok şirket ve tüşekkülün hissedar sahipleri olan Kadir Has, Mete Has, Adanalı 

büyük toprak ağası Talip Aksoy’un günlük hasılatları halkımızın devrimci kavgasında 

kullanılmak amacı ile kamulaştırılmıştır. 

6. 1 Mayıs Harekâtı düzenlenmiştir. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, bağımsızlık savaşında bütün gerçek yurtseverleri kendi 

saflarına çağırır. 

THKC bütün ihtilalcilerin, yurtseverlerin, Türkiye halkının kurtuluş cephesidir. 

 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ CEPHESİ 

Mayıs 1971 
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