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oN SöZ

TÜRKİYE, ez gellşmaşlik çembeılni kısa zamanda kııaıak golişmlş
bir ülke olmının hımleleıi içindedir. Buna rağmen el'an, sosyat, ekonoı
mik vesaiı bazı önemIi ve h.lll geıeken meseleleıi vardır.

Bu meseleleıi ilmi bir göıüşle taıtışmak ve demokratlk ıeiimc ve
T.G. Anıyasasına uygun hal tarzları bulmak için gayret sarietrnGk her
Türkün tabii hak ve hattd göıevidiı. Ancak, Anayasaya aykııı ye mevcut
rejimi yıkmaya yönelen aşırı fikirlerden hareket eden bir avuç an3anı

siliha sarılarak teıöre başvuruısa, dünyanın her yeıinde devIetin ç(iıcvi,
devletin varlığına kasteden bu isiIeri cezalandırmaktır. Türkiye'dc yıpı-
lın da bundan bışka bir şey değildiı.

a
aa

TÜRKİYE'de antl-demol(ıatik, faşist ve insan haklaıına saygısız blı
yönetlmln mevcut olduğu iddialarına dayalı bir dış propaganda ısıarla
ıürdürülmektedir. Bazı Avıupa ülkelerinde başlahlaıak yaygınlaştırılma-

ğı çalışılan bu propaganda, esefle ilade edilmek geıekir ki, aydın, hü.

m8nist ve iyi niyetli bazı çevıe ve şahsiyetleıi y'e etkileme istidıdını
gösteımektedir. Ancak, etki altında kalanlar daha önce, bu pıopagan-

dıııın nereden ve kimler taraiından yayıldığını araştıımağa şayet lüzum
görselerdi TÜRKİYE'de demokıatik nizamı tahıip etmek maksadiyle ter-

tlpIenen suikıstın bazı aktörlcrini ve onların geıçek maksatlarını faı*e-
dcblIeceklerdi. Zira bu pıopagandalaıı maharet|e ortaya koyanlar, 12

Mart i97i tarihiııdcn önce TÜBKİYE'do Anayasa ile müesses demokrıtik
düzcni silihlı tefrıiş ve teröıle değiştirmek lsteyen ihtiliIci sol mi]r-

rdtların tcşvikçisi veye flilen destekçiıi olmuş kanun kaçağı kimseIordlı.

a
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TÜRKİYE GERÇEKLERi VE TERÖRiZM

Bu kitap, TÜRKİYE gerçeklerini dünya kamuoyuna açıklamak mak-

sadıyla yayıntanmaktadır, Fakat. TUBKİYE'deki yönetimin ve bu yöne-

timde kendi vazife ve yetki sınırları içinde mesuliyet deruhde edenierin

savunması değildır. Çünkü buna ihtiyaç yoktur.

TÜnKİYE olayiarını İnsaıı Hakları açısından şikAyet konusu haline
getirerek uluslararası teşebbüsleıde dahi bulunan bazı kimselerin; TÜR,

KİYE gerçeklerini bilmeden, insaııi düşüncelerle fakat duyduklarına göre

hüküm vererek hareket ettikleri şüphesizdir.

TÜKİYE'nin bilhassa son birkaç yıldanberi maruz kaldığı Mark-

sist . Leninist terör baskısı, kendi siyasi düzenlerini liberalizmde

ve Batı anlayışındaki demokıaside arayan ülkeler için ibret alınacak

deıslerle doludur. On parmağını kana bulamış teıöristleıin, kendilerini

maılum. onları kanun sınırları içinde cezalandıran devlet mekanizmasını

ise zalim çöstetme çabaları ve mevzii de olsa, bunda başarı sağlamaları

bııgünkü TURKİYE'nin hazin gerçeklerinden biridir. Son zamanlarda TÜR-

KİYE de beliren ihtililci sol terörizmin başka ülkelere de böylesine

musallat olması her zaman için mümkündüı. Bu kitap şayet uyarıcı blr
tesiı bırakırsa gayesine varmış olacaktıı.

ö

Birinci Dünya Savaşını takiben verilen Milli Kurtuluş Savaşından
sonıa yeni bir TÜRKİYE kurulmuştur. Bunun kurucusu da Mustafa Kemal
ATATÜRK'tür. Tarih boyunca pek çok ülkede pek çok büyük adamlar
ge|miş geçmiştir. Bunlar arasında sadece kendi uluslarına değ1l, insan
o]mıları dolayısıyla beşeriyete de şeıef ve gurur kazandırmış bulunan-
ları vardır. Ancak bu büyük adamlaı, umumiyetle hayatları müddetince
bir iikrin, bir idealin temsilcisi olmuşlar ve uluslarını kendilerine bağ-

lamışlardır. Hayata veda ettikten sonra da biı idealizmin sembolü ka
labi]en liderleı ise tarlh boyunca ender görülmüştür. Mustaia Kemal
ATATÜRK bunlardan biridir. O, Turk Milletinin ve Türk gençliğinin yolunu

aydınlatmada devam eden biı ışık olarak kalacaktır.

a
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TüRK|YE GERÇEKLER| VE TERöR|ZM

Atatürk, Birinci Cihan Savaşının ağır tahribatına uğrayan ve üste.
lik birçok kesimleri işgal edilen yurdunu kurtarmak için mücadeleye atıl-
dığı zaman tek güveni, hasletleıini yakından tanıdığı milleti idi. Savaşı
sürdürürken, yakınında yeni bir dünya görüşü meydana geliyor ve do
ğum haiindekl yeni TÜRKİYE'den kendi hesabına birşeyler umuyırıJu.
Diğer taraftan, iç bünyede dev|et şek|ini dini esaslara dayamak isteyen-
lerde baıkı yapıyor ve Atatüık'e karşı çıkıyorlardı. Şayet bunlardan her-

hangi biri, özel şartları içlnde rÜRKİYE için şayanı kabul olsaydı, hiç

şüphe yoktu ki, Atatürk buna itibar ederdi. O, ırc aşırı sağ ne aşırı sol
doktriner sistemlere yaııaşmamış, bunlaıın ortasında bir düzen kurmug
tur. Hayata gözlerini yumuncaya kadaı da bu düzenin temellerini sağ-
lamlaştırmış; aşııı sağ yeya aşırı sol akımlaıa as]a müsamaha gösteı.
memaştir. O'nun, Türk Milletinin idrakinde ve inancında yeıleşen blr
parolası da; "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" oImuştur. İşte TÜRKİYE Cum-
huriyeti, bu parolaya sadık kalmayı biImiş, hiçbir ülkenin içişleıine ve
özel meseleleıine karışmamış, zaaflarından faydalanmayı düşünmemi7
tiı. O halde başkalarının da kendisiııe karşı aynı anIayış ve tutum içlnde
olmalarını istemesi ve beklemesi TÜBKİYE Cumhuriyetinln en tabil hak-

kıdıı.

ı

Türk Ordusu, tarihi boyunca sadece bir savunma gücü olarak kal-

mamış, ilericiliği temsil etmiş, din ve ırk fanatizmine oIduğu kadar. aşıtı
gol dlktı heveslerine de karşı çıkmıştır. O heı zaman. kanunen kendi-

sine verilmiş bulunan, Türkiye Cumhuriyetini koruma ye kollama görcy

vo sorumluluğu içersinde Atatürk ilke]eıinin en sağlam temlnatı olmu*
tur vc olmakta deyam edecektlı. Türk Ordusu ancak göreva icabı, mec-

bur kaldığında müdahale etmlş, fakat bunu asgııi sınırlar içinde tuterak
en kısa zamında kışlasına, asll görevlne dönmeslni bilmiştIı. Bunun

akıine bir tek misal göstermek mümkün değildlr. Türk subayı geçek
halk çocuğudur. Ne bir lmtlyızlı sınıftan golmlş, ne de blr lmtlyıılı
ıınıfı tıçklI etmiştiı. Türk subayı kendisini Atatüık ilkeIerlng adamıştır.

ı

a
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TüRKIYE GERçEKLER| VE TEBöR|ZM

Bağrından yetiştiği milletinin daima yanında olmuş, onun erzu etmedik,

terini zorla. sil6hla, ve terörle geıçekleştlrrnek isteyenlerin karşısını dl,

kilmiştir. İşte bu dikiliş sebebiyledir ki, Türk subaylaıı ve generallerl son

iki yıldıı belirli mihıaklarca faşistlikle suçlanmışlaı ye sulkast teşeb
büslerine dahi uğramışlaıdır.

ö

12 Mart Muhtırasını takiben sınırlı şekilde ilin edilen sıkıyönetlm
idaresi ve mahkemeleri, §ağ ve sol diktacı zorbalaıı hiçbiı tefrik yry
mıksızın aynı hassasiyetle kanun karşısına çıkarmıştır. Zira Türk Ana-
yaaısı ve Kanunları bu iki aşırı cereyanı kanun dışı saymıştır. Bu, üza
rinde münakaşa edilemeyecek kadar açıktır.

Dış propaganda aslında, TURKİYE'de Marksist - Leninist düzen iı"
teyonıeİın yalan ve tezviılerine dayanmaktadır. rÜRrİvı'ae ideolojik
ıilihlanmalar. suikast]ar, işkence ve cinayetleı, sabotaİlar; şimdi savıı
nulmağa, masum ve mazlum gösterilmcğe çalışılan. insaıılar tarafıııdın
yapılmıştır ve yapılmaktadır.

Bir insan, bir başkasını teşvik, tahıik ve vaatle blr clnryete azmct
tirir ve clnayet işlettirirse, burada suçlu sadece cinayeti işleyen ml
olur ? TÜRKİYE'de birkaç yıldanberi ceıeyan eden oIaylarta ilgili olaıak
yakalanıp 6dil ve tarafsız mahkemeleıe tevdi edilenleıin iir kısmı, cl-
nayetlerin böyIesine teşvikçiIeıidiı.

Bir kısım Marksist - Leninjst ihtililci, biıı ü]kelerde gerilla ve çe
şitli tedhiş eğitimleri görmüş, silah]anaıak rÜnxiYEye dönmüşIerdiı.
Bunların bazıları kır gerillasına başlamak üzcıe dağa çıkmış, bazılaıı dı
teröıast şehiı geıillası faaliyetlerine yönelmişlerdir. Karşılarında güven-
lik kuvvetleıini bulunca tetlim olmayaıak çarpışmışlar, vuımuş veya vu-
rulrnuşlaıdır. Kanun kaçağı propagandacılardan birinin kitabında bahse-
dilen masum kurbanlar (!) işte bunlardır.

Beyan ve yazılaıı sebebiyle kanuni kovuşturmaya maıuı bırakılmış
biı iki gazeteciye arzulanınayan muamcle yapıldığı filhıkika vakidlı.

ğ

12



TüRK|YE GERÇEKLERi VE TERöRızM

Ancak, idari kademelerde geıekli tedbirler aIınmıştır. Buna rağmen
bu bir iki istisnai vaka dahi faşist olduğu iddia edilen ülkemizin parla
montosunda şiddetli terıkitlere uğramıştır. Ayııca şunu belirtmek geı+
kir ki; sıkıyönetam mahkeme|erince mahküm edilmiş gazeteci yoktur.

lşkence iddialarına gelance;

Öne sürülen işkence şekilleıine dair iddiaların asılsızlığı, bu konuda
zikredilen sözde misallerin mantıksızlığıyla esasen aşik6rdır. Mese16,

bazı kimselerce iddia ediIdiği gibi sanık olarak yakalanan biı genç kız,
gece gündüz. ort|u ve güvenlik kuwetleri mensuplarının cinsi tasa|lıı
tuna nasıl maruz kalabilir ? Ne taraftndan bakılırsa bakılsın, bu mümkün

dağlldir. Bu konuya tekraı temas ediIecek ve işkence gördük|eri ilerl
süıüIerek ırıasum ve mazlum hale getirilmeğe çalışılanlaıın bizzat yap
tıklırı işkenceler ve işledikleıi cinayetler de anlatı|acaktır.

a

ı3
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BIRlNci goLuM

Türkiye'yi 12 Mart'a Getiren
lç ve Dış Marksist - Leninist

Faa !iyetler
a

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri, bir sosyal sınıfın
dığer sosyal sınıflar üzerinde TAHAKKÜM'ünü tesis etmeğe, sosyal bir
sınıfı ortadan kaldırmağa, memleket içinde nıüesses iktisadi ve sosyal
terrıe! nizamları devirmeğe matuf faaliyetleri (suç) kabul eder.

Marksist-Leninistler, Türk Ceza Kanununun bu malldelerini daima
karşılarına çıkan bir engel olarak görmüşlerdir. Keza bu majdeleri fa-

şist kanun maddeleri di7e vasıflandırmıslardır- Türkiye İşçi Partisi (TİP),

bu maddelerin ilgası için vaktiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş
fakat talebi, adı geçen mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Türkiye'deki Marksist- Leninistlerin, kendilerinden olmayan her ha_

reketi, şahsı, teşekkülü ve sistemi kolayca (Faşist) dil,e suçlamalarının
açık örneklerinden biri de burada görülür. Dikkat edilirse bu maddeler,
sınıf h6kimiyetine müsaade etmediği icin komünizme olduğu kadar

faşizme de minidir. Sosya| sınıfları eşit derecede koruması yönüyle de,

demokrasinin yaşatılması amacına dayalıdır.

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununun bu maddesinden başka 1961

Anayasasının 4 ncü maddesi de aynen şöyledir :

"EgemenIik kayıtsız şartsız milletindir. Millet, egemenIiğini Ana.
y.sanın koyduğu esaslara göıe yetkiIi oıganlar eliyIe kuIlanır.

Egemenliğin kullanıIması, hiçbir suretle belli bir kişiye. zümre veya
sınıfa bırakılaınaz. Hiç bir kimse veya organ, kaynağını Anayasa'dan
almayan bir devlet yetkisi kullanaınız."

t
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TÜHK|YE GERÇEKLERİ VE TERÖR|ZM

Hal böyle olunca, komünist demagoji bu defa, sermaye çevrelerinin
ekonomik baskısından bahsederek, TÜRKİYE'de sermayeci sınıfın tahak-

kümü bulunduğu iddiasını propaganda konusu yapmıştır.

Sosyal, ekonomik ve benzeri milli meseleleri tartışmak, şüphe yok-

tur ki. herkesin hakkıdır. Fakat, Marksist - Leninistler konuyu bu sınırlar
içinde tutmamıslardır. Sermaye çevrelerinin sözde tahakkümünü kaldır-

mak için proletarya diktatörlüğünü kurmağa ka|kışmışlardır. Ancak bu

arzuları, düşünce ve söz sahasından çıkarılıp sil3h zoruyla gerçekleşti-

rilme sahasına kaydırılmıştır. Bu davranış ne Atatürk ilkeleriyle ne par-

lamenter demokrasi anlayışıyla ne de çoğunluk arzusuyla ve nihayet

Anayasayla kabili teliftir. İşte, rÜnrİVE'nin içinde bulunduğu durum

budur.

Jeopolitik özelliği sebebiyle de TÜRKİYE en az 1920 yılından beri

dışa bağlı komünizmin tasallutuna maruz kalmıştır. 1923 - 1952 yılları
arasında 24 örgütlü ve gizli komünist faaliyeti meydana çıkarılarak ilgi-
lileri mahkemeye verilmişlerdir, 1952 yılındaki gizli komiinist partisi

üyelerinden Zeki BAŞT|MAR, cezasını tamamladıktan sonra TÜBKiYE
dışına kaçmıştır. Kendisi şimdi, Yakup DEMİR takma adıyla bir Doğu

Avrupa ülkesinde çok taraflı himaye görmektedir. Sözde Türkiye Ko
münist Partisinin Birinci Sekreteri sıfatıyla ve emrine tahsis edilen bir
radyo ile TÜRKİYE'ye karşı, sermayesi yalan ve iftira dolu yıkıcı pro.

paganda sürdürmektedir. Ayrıca, emrinde bulunduğu tarafa bağlı Mark-

sis. . Leninist Türk şahıs ve örgütlerle de gizli temasları mevcuttur.

,l951 Anayasası kişi özgürlükleri yönünden geniş liberal bir muiı
tevaya sahiptir. Ancak, komünist veya sosyalist değil, (Sosyal Devlet)
ilkesini kabul etmiştir. Buna rağmen komünistler Anayasanın öngördüğü
(Demokıatik-sosyal) devletl, silAhla yıkılması gereken bir düzen olarak
kabul etmlşlerdir- Zira onların arzuladıkları devlet, proletarya diktatör-
lüğüne ve nihayet komünist parti diktasına bağlı bir devlet olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti icra, yasama ve yargı organlarıyla, yönetim kuv.
vet ve kudretini ayı,,mış, tek kuwet idaresine ve bundan doğacak dikta

16
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TüRKıYE GERÇEKLERl VE TERöR|ZM

teınayülüne imk6n vermemiş bir devlet düzenine sahiptir. Halk iradesi,
bizzat halk tarafından serbestçe seçilmiş üyelerden kurulu parlamentoda
tecelli eder. Gerekirse, parlamentodan çıkan kanunların Anayasaya uy-
gunluğunu tetkike yetkili bir (Anayasa Mahkemesi) de vardır. Niteklm
bu mahkeme; Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı hakkındaki idam kararı
parlamentoca tasdik edildiği halde bir us0l noksanlığı sebebiyle dosya-
nın yeniden inceİenmesini istemiştir. Anayasa Mahkemesinin bu müda-
halesi, aslında şekl? noksanlıklarl dahi titizlikle tetkik ettiğinin bir
örneğidir. Anayasa Mahkemesinin bütün kararları Türkiye'de demokrasi
ve özgürlüklerin ne derece sağlam bir teminat alttnda bulunduğunun
delilidir. Türk Milletinin arzusu ve temayülü de Marksist-Leninist bir
düzene asla taraftar değildir. Bu sebepledir ki, Marksist-Leninist bazı

aydınlar, parlamentoyu emperyalizm ve kapitalizmin oyuncağı bir mü-

essese olarak vasıflandırmış ve genç dimağları bu telkin|erle zehlrle.
mişlerdir. Bu duruma gelindikten sonra, "Parlamento dışı muhalefet"
sloganı ortaya atılmış ve parlameııter sistemi sadece sil6h zoruyla yık-

mak üzere eylemlere girişilmiştir. Bu, komünist|erin mantığına göre.
başka çaresi kalmayınca başvurulan meşru bir yol olmuştur.

Burada düşünmek gerekir;

Demokratik ve hür seçimlere dayanan parlamenter bir düzeni ve ay-

rıca insan haklarıyla demokrasinin teminatı olan müesseseleri bulunma-

sına rağmen, bir azınlığın kendi arzusunu silAhla kabul ettirmeye ka|-

kışmasına göz yumacak bir devlet tasawur edilebilir mi ? Aynı işi faşist,
aşırı sağcı veya benzeri fanatik gruplar da yapmağa ka|karsa o devletin
hali ne olur ? 12 Mart'a gelirken lÜRrİYe'nin karşısında bulunduğu
durum işte bu idi.

llgllileri 1952 yılında mahkemece çeşitli cezalara çarptırıldıktan son-

ra Türkiye Komünist Partisi (TKP), yukarıda belirtildiği gibi Zeki BAŞ
TlMAR (Yakup DEMİR) tarafından TÜRKİYE dışında teşekkül ettirilmlş
ve TKP faaliyet|eri bir müddet dışarıda sürdürülmüşttir. Ancak, 1961

Anayasasının kabulünden hemen sonra TÜRKİYE'de kurulan Türkiye lşçt

a
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Partisi (TİP) sosyalist maske altında eski TKP'nin strateiislni sürdür-

müş ve TÜRKİYE'de işçi sınıfının diktatörlügünü gerçek|eştirnıege matuf

faaliyetlerde bulunmuştur. Buna rağmen bu partı, savunduğu görüşler

ve gerçekleştirmeğe çalıştığı devlet düzeni yönünden deği|, Türk va,

tanda§larını bölücü ve bırbirine duşürücü faaliyetleri sebebıyle kapa-

tllmlŞtlr. TiP'ni kapatan mahkeme,,l961 AnayasasıyIa TÜRxıYE'de ilk

defa kurulan ve en yüksek mahkeme olan "Anayasa Mahkemesi"dir.

TİP'nin kapatıtması. TÜRKİYE aley!ıindeki dış propagandalarda iddia

ediidiğ| gibi, 12 Mart 1971 sonrasındaki kanuni takibatln neticesi de-

ğıldir Anayasa Miıhkeınesı, bu partinin kapaıılnıasıyla neticelenen da-

vaya Şubat 1971'de baslamıstıı,. Dosyay.ı ınc,_ılen-ıiş, soruşturmalarını
yapnı|s ve 20 Temnıuz 1971 tariiıinde kapatına kararıııı vermistir. Bu

tarihan 12 lı,4art 1971 'den sonraya rastlaması sadece bir tesadüften iba-

rettir. Bir partinin fııaliyetlerinde suç görı.ıljnce bıı partiyi yonetenlerin

de yarqılanmaiarından daha tabii birsey olamaz. lste bu sebepledir ki,

parti yöneticileri de tutuklanıp yargılanmıslar, Aı,ıayasa ve kanunlar dışı
davranışlarırıın sabit olması neticesinde çesitli cezalara çarptırılmış-
lardır.

Türkiye İşci Partisi. Anayasamızın 57 nci maddesindeki; "siyasi
partilerin tüzükleri, programlafı ve faallyetleri, insan hak ve hürıiyetle.
rine dayanan demokratik ve l6ik cumhurlyet ilkeleıine ve devletin ilkesi
ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadıı. Bun.
lara uymayan partiler temelli kapatılır." İlkesine aykırı hareket ettiğinin
sabit olması sebebiyle. Anayasa Mahkcmesinin 20.7.1971 tarihli Kararı
ile kapatılmıştır.

Dışarıda TÜHKiYE aleyhindeki propagandaya seimaye olan konular-
dan Lirinin mahiyeti de budur. Oysa ki: asırı sağı temsil eden Milli
Nizam Paıtisi de. aynı mahkeme tarafırıdan, Anayasa dışı bir düzen ge-

tirmek istemesi sebebiyle kapatılmıştır.

Türkiye İsçi Partisi, kapatılmadan önceki iaaliyetIeri sırasında, genç_

lik. işçi ve köylu kesimlerine hu|üi ederek bu kesimlerde mevcut ana-

a
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yasal düzeni Marksist - Leninist bir düzene dönüştürmek için tarattar
toplayıcı tahriklerde bulunmuştur. TİP ayrıca, gençlik ve işçi aras!nda
kendisine yan destek olacak örgütleri kurmuştur.

Üniversitelerde ilk kurulan örgüt, Fikir Kulüpleri (FK) olmuş ve bun-

lar bil6hare Fikir Kulüpleri Federasyonunda (FKF) birleştirilmiştir. Bu

örgüt bir süre TİP'e bağlı bir organ olarak faaliyet göstermiştir.

Bu sıralarda evvelce Zeki BAŞTIMAR'la birlikte Türkiye Komünist
Partisi üyesi olarak 1952 yılında yargılanıp mahküm edilenlerden Mihri
BELLİ de sahneye çıkmıştır. Bu eski Marksist- Leniııist, MilIi Demokratik
Devrim stratejisini ortaya atmlŞtır. Mihri BELLi ıleride kendisinden ayrı-
ca bahsedilecek oian Üniversite asistanlarından Doğu PERİNçEK'|e bir-

likte f KF'nu ele geçirmiş adını değistirip Devrimci Gençlik Federasyonu

{DEV - GENÇ) koymuştur. Önce TİP'in attığı tohumlarla gelişen bu örgüt-
lerden DEV - GENÇ o tarihten itibaren bütün terörist eylemıerin gerçek

kaynağı olmuştur.

DEV - GENÇ'i tanıtmak icin sadece, bu örgüte ait Kurtuluş Gazete-
sinin Ocak 197l tarihli nüshasında çıkan (DEV - GENÇ neyin kavgasını
veriyor) başlıklı yazıdan bir pasajı almakla iktifa edilecektir. Pasaj aynen

şöyledir :

"Devrimci cephesinin en önemli eksikliği örgütlenme seviyesinin dü,

şük olmasıdır. Bugün elimizdeki tek militan örgüt DEV , GENÇ'tir. DEV,
GENÇ devrimci gençliğin kitlevi teşkııAtıdır. Ne var ki; bugün ülkemizde

devrim cephesi için mücadeleyi yönlendirecek biı siyasi partinin olm*
ması DEV - GENÇ'in bu görevi de üstlenmesi zorunluğunu ortaya çıkaı,
mıştır. Bu çeşitli aksamalara sebep olsa da lÜnXİYl'nln pratiğidlr,

obİektlf bir durumduı.

Gençlik hareket|eri ve DEV , GENÇ'in mücadelesi, faaliyetlerin dar

çerçevesiyle sınır|ı değildir. Bugün işçilerle, köylülerle devrimci gençleı

bağlar kuruyor. Gözünü kırpmadan onlar ölüme gidiyor. DEV, GENÇ,

bugün toşkllet yapısıyla bu mücadeleyi neıeye kadaı götürcbiliı ? Unut,
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mayahm kl, daha üst seviyedc bir öıgüt ancak bu mücade]enin içindan

çıkabilir. 8ugün bütün cksik ve yeteısiz yanlarına ıağmen, pıoleter dev.
timin ideolojisinin yönetimiırde olduğu sürece devrim cephesl içinde
ıncak, DEV - GENÇ bir topaılanma sağlayabilir. DEV . GENÇ bugün bu
görevi yerine getlıecek tek örgüttür. Bütün devrimcileı DEV - GENÇ'in
sesIne kulak vermelidir. TeşkiIitlanmalı ve DEV - GENÇ'le ilişki kuıma
lıyız. Her tiirlü mücadeleye haııı olmalıyıı."

Marksist - Leninist terörizm, başından itibaren son zamana kadar,

çoğu üniversite öğrencisi olan, okuyan gençlik tarafından tatbik edil-

miştir.

As|ında, büyük çoğunluğunun vatanseverliklerinden şüphe edilmesi
caiz olmayan bu gençler, belir|i bir aydın grup tarafından devamlı ve

ısrarlı taiırik ve teşviklerle bu hale getirilm|şlerdır. Oıılara önce, mevcut
düzende TÜRKlYE'nin batmakta olduğu fikri aşılanmış ve k6fi derecede

şartlandırıldıktan sonra da, kurtuluşun Marksizm - Leninizmde olduğu
inancı telkin edilmiştir.

Nitekim, Sıkıyönetim İdaresince tutuklanan gençlerden birçoğu, yap
tıklarından pişmanlık duyduk|arını itiraf etmişlerdir. Kendilerini sakat
bir yola sapt|ranların, tanınmış bazı yazarlar ve üniversite öğretim üye-

leri olduğunu da açık|amışlardır. Bu yazarlardan bir kısmı halen serbçst-
tir. Bir kısmı ise sabit görülen suçlarından dolayı muhakeme edilmekte
veya mahküm edilmiş bulunmaktadır|ar.

Marksist- Leninist fikirler üniversite gençliğine ve hatt6 lise öğren-

cilerine ustaca bir taktikle telkin edilirken, ewe16 üniversite gençliginin

haklı ve mas0m istekleri istismar edi|miştir. Gençler bu istek|erle so
kaklara dökülmüş, fakülte ve yurtlar kendilerine işgal ettirilmiş ve burr-

lara benzer diğer eylemlerle kanunsuz davranışlara da sevk edilmişler-
dir. Böylesine başlatılan ilk merhalede, bir gençlik tansiyon(ı ve genç-

liğin bir anda kitleleşmesi, kitle psikolojisine kapılma hali geliştırilmiş-
tir. Büyük çoğunluğu gerçek ATATÜBKÇÜ olan bu gençler kitle haro

l
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keti sırasında aralarına karışan hakiki Marksist-Leninist ihtilalci miIir
tanlarla bilmeyerek kaynaşmış ve farkında olmadan da kader bir|iğine
girmişlerdir.

Bundan sonra üniversite hareketleri, masum öğrenci isteklerinden

çıkarılarak, bozuk bir düzenin değiştirilmesi sloganlarıyla siyasi ve ide-
olojlk bir muhtevaya, sertlik, kırıcılık ve zoöalığa dönüştürülmüştür.

Bu devrede, üniversite ve öğrenci yurtlart sil6h deposu haline geti-

rilmiş ve tenir eylemlerine başvurulmuştur. ATATÜRKÇÜ Üniversite
profesörleri dövülmüş, kürsüleri yakılmış, aylarca dersler yapılamamış-
tır. Marksist - Leninist olmayan hiçbir fikrin konuşu|ması ve tartışı|ma-
sına müsaade edilmemiş, bu davranışa karşı çıkanlara işkence|er yapıl-
mlştır Aşlrl sağ ve aşırı sol kanat|ardaki öğrenciler arasında kanlı

çatışmalar çıkmış, iki taraf da si16hlanmlştır. Marksist-Leninist mıli-
tanlar kendi silAhlanma|arını, sağ'ın tecavüzleri karşısında bir meşru sa-

vunman|n gereği olarak ifade etmişlerdir. Ancak, 12 Mart 1971'den sonra
aşırı sağ'ın kanun dışı eylemlerine rastlanmadığı halde aşırı solun daha
hızlı bir silihlanma ile saldırıya geçmesi. meşru savunma iddiasındaki
samimiyetsizliğini meydana koymuştur.

1961 - 1968 arasındaki devre, gençliğin Marksist-Leninist fikirlerle
ve düzeni değiştirmek için silöha sarılmaktan başka çare kalmadığı tel-

kiniyle eğitildiği bir devre olmuştur.

1968'den itlbaren başlayan ve h6l6 devam edegelen hareketler lse,

Marksist-Leninist bir ihtilili gerçekleştlrmok kastına dönük bir eylem

devresidir.

12 !,laziran 1968 tarihinde DEV-GE]tÇ'li küçük bir azınlık, imtihan,

lara girmek isteyen öğrenci çoğunluğunun arzusu hil6fına imtihanları

engellemek için lstanbul Üniversltesinin bir çok fakültelerinl işgal et,

miştir. Bu, fakülte işgallerinin de başlangıcı olmuş ve olaylar birbirini
taklp etmiştir. Bu sırada lşgal, boykot ve mitinglerde DEV,GENÇ marşı

olarak şu söyleniyordu :

İ
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"ıy o'ıv - GENÇ'Iİ, Ey DEV - GENÇ'ıı sAvAŞ vakti yalılaştı
Al ıll6hını elinc emporyalIzme kaışı
lşçi, köytü. gençlik, ordu devrlm için ölürüz
Biz güçlü devrlmciIeıiz biı 9ün mutlık yeneıiı."

ve arkasından da;

"İşçi, köylü elele KAN'la iktidara gelecektir.
Yaşasın HALK SAVAŞI."

diye bağırıyorlardı.

Terörist gençler kanuni vazifesini yapmağa çalışan po|isleri çok
ağır şekilde küfürlerle tahrik ediyor ve polisi zorla sa|dırgan hale getir-

meğe çalışıyorlardı. Bu tahriklere rağmen öğrencilere saldırmayan fakat
hiddetinden ağlayan pek çok polis görülmüştü. Polise sil6h çekmek, gü-

venlik kuwetleriyle çatışmak sık görülen olaylardandı.

Milletlerarası komünizmin NATO'yu parça|ama politikası neticesi
NATO içindeki müttefikimiz ülkenin 6 ncı filosunun lstanbul'u ıiyarel
eden denizcileri yakalanmış, hırpalanmış ve rıhtımdan denize atılmış-
lardı. (Fotoğraf: 1)

(Fotoğraf : l|: lsıanbul Limanını 4yarel eden Amerikan 6 ncı Filosıına
mensup bir erin, aşırı solcu miliıanlar ıara|ınd.an denize aıılışı.
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lstanbul'u ziyaret eden diğer bir dost ülke subaylarına da tecavüz
etmiş ve çamur atmışlardır. (Fotoğraf : 2)

*
(Fotoğraf : 2): DEV -cENÇ mİliıanıarı ıaru|ından üıerine çamur aıııan di$el

dost ülke subayları,

MARKsisr_ LEN|N|ST ixriı-Aı-ciı-eniıı tz ırınRı Öııcpsi DURUMU

ihtılaıcı sol, 12 Mart öncesi devrede, kendi aralarında strate|ik gö-

rüş ayrılıklarına düşmüş ve ayrı örgütler, gruplar kurmuştu. Bu örgüt-
lerin hepsi, esasında aynı hedefe yöneImiş bulunuyorlardı. Bu hedef;

Prcletarya diktatörlüğü idi.

Bu devrede ihtilAlci sol örgüt veya gruplar şunlardı

a. Türkiye İşçi Partisi (TİP) (ve yan kuruluşları)

b. Aydınlık Sosyalist Çevresi (Mihri BELLİ Grubu) (DEV - GENÇ,

uzun süre bu gruba bağlı kalmıştır.)
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c. Prol9t6r Devrimcl Aydınlık Grubu (Doğu PER|NÇEK Grubul

d. ANT çevrasi (Doğan ÖzcÜoex Gruhı)

o. Tlirk Halk Kurtııluş Orduıu (THKO)

Türklyo lşl Partlsl (TlP)'nd6n yukarıda bahsedlldlğl lçln burada

tekrar aynı konuya dönü|moyecektlr.

Soıyıllıt Aydın!ık Çıvrııl :

Eski ve iki defa hapse mahküm olmuş komüntstlerden Mihri BELL| -

nln liderliğirıde bulunan bu çevre;

Proletaryanın öncülüğünde köylü sınıfını temel güç yapan bir hare,

ketle şehirlerden köylere doğru bir örgütlenmeyl gerçekleştirmek lstl-

yordu. Önce siyasi mücadele ile. yani komünist partiyi legal hale getl-

rerek, müteakiben silğhlı mücadele ile iktidarı ele almayı öneriyordu. Bu

grubun kendine ait yayın organları ve gençllk, köylü ve işçi kesimlerln-

de yan örgütleri vardı. Kuracakları komünist partinln programını da

ayrıca hazırlamış ve kitap halinde yayınlamıştı.

Pıolcter Dıvrimc{ Ayünlık Grubu:

Önce Mihri BELLİ grubuna dahil iken bil6hare fikir ihtilöfına düşe
rek ayrılan üniversite asi§tanı Doğu PERİNÇEK tarafından kurulmuştur.

TÜRKİYE'de, MAo tezlerini savunan ve pratiğe geçirmek isteyen yeg6ne

grup budur. Yayın organı olarak TÜRKİYE ve Federal ALMANYA'da dergl
ve gazeteler çıkarıyordu. Siyasi iktidarın, sadece halk savaşlarıyla ve
köylü|erin desteğiyle gerçekleşeceği tezini savunmakta idi.

Proleter Devrimci Aydınlık Grubunun ne olduğunu gösteren yüz|er-

ce belgenin sadece bir tanesinden bir kaç satırı buraya almakla iktifa
edllecektir. Proleter Devrimci Aydınlık dergisinin 5 Şubat 197l tarihli
29 ncu sayısında, Mihri BELLl'den ayrılan Mahir ÇAYAN grubuna karşı
bir yazıda şöyle denilmektedir :
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"Maı*ılst.Leninbtlerle (kendlleri kastediliyor) Modeın Revlzyo
ıı!ıt|er (Mihri BELL| grubu kastedIliyor) arasındaki ıyrılık, dcvıim iıta,
mgklc, devrime karşı olmd« aıasındaki bir ayıılıktıı. Mırksist - Leniniıt.
igı, hikim sınıf|arın devlet cihazının parçaIanmasıı onun yerine işçi ıınıfı
öııdırliğinde halk devletinin kurulmaıı için sıvaşırtaı. yaıı ıömürge, yaıı
feodıl ülkcleıde bunun yolunun işi cınıfı önderliğinde HALK SAVAŞ|
yolu o|duğunu ııvunuılar.

Buıjuvııinin tcmıllcllcıl olın ruvizyoıJstler lıı, hikim ıınıflann dcv.
h cihazının pırçılınıııııına, dolıyııiyle devrlme kıışıdırlır. Burtuvı:l.
nln öııdeıllğlnde "l(apitıliıt olmayın yoldın ıoıyaliıme gcçiş"l öng di.
ıırlor. Bu, blrbirinç tabın tıbena zıt ikl polltlkıyı dovılm yıpınık lçln
lşllctl vc şchlrlerl temel almıkla, köylülerl ve kırlııı temel ılmık ııt
ııııdıkl blr ayrılık olın|ı göıtermeğe çılışınık, m.lolenln öıü üıerlnde
lııfılırı bulındırmc«tır.

KA§TROtu, GUEVABA'cı akımlar, pro|etırya pırtislılln, dolayısiyIe
pıolotıryaııın öııderIiğinl ıeddederler. Silihlı halk kltlelerinin değil, üı.
tiin ıi!6hlııla donıtılmış bir avuç aydının devrlm yapacağını zanırcderler.
Pıoletıryı parta§aıtG ve kitlelere giivenıizlik onlaıın ideolojilerinin özünü
meydını getIrir. Çağımızın Marksizm - Leniniımi o|an MAO ZEDUNG
düşüııceslni ve MAO'nun he|k sıvaşı teorisini seyunan proleter devrimci
çlıgi llc buriuva vc küçük buriuva radikalleıinin anarşist çizgieini aynı

çcy gibi göıtermeğe ça!ışmık. yine meıeIenin özü üzerinde kafalırı bu.

lndırmıktan başka bir şey doğildlı.......

Köylük lölgcleıde kurtarılmış tıiilgeleı kurulmııı, bu yollı şehlıla
ıln kuçıtlmııı ve nlhıyct lriitiin ülkede lktldann elo geçlrllmeslyle zıfe.
ıc ulaşılır. Hdk ıavışı cıac olırak köylü kltleleılnln gefeıber edllmeşlne
dıyınır. Onım lçln hılk ııvışı dağlııda, bayırlardı, ya dı oımanlırda
dcğil, köylii kltlclcrl ırcııdo !ıa orada vetillr. Bu, kır eıvışı değll, blı
hılk ııvışıdır. Modeın ıllihlırlı donıtılmış vc on!ııı kullanmaıını bilen
ıılıcıı' cğlsm görmüş uzınınlııın d.ğal, hılk kltlıleılnln ııvışıdır."

ı,
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Okuyucunun dikkatini bir noktaya daha çekmek isteriz; Görülüyor

ki 12 Mart ,'971 öncesi rÜRxiYe'sinae Marksist- Leninist gruplar, Mark,

sizm - Leninizmin ilmi ve teorik tartlşması11l değil, bunu TÜRKİYE'nın

siyasi düzeni haline getirmek için yapılacak sil6hlı mücadelenin nasıl

olacağı konusunu yayınlarında münakaşa ediyorlardı. (12 Mart sonrasr

faaliyetler bölümünde bu gruptan tekrar bahsedilecektir.)

ANT Çevresi:

Doğan ÖZGÜDEN'in liderliğini yaptığı bir gruptur. Bu gruba, kl-

tapta, diğerlerinden daha geniş bir yer ayrı|mıştır. Zira bunun oldukça

önemli bir sebebi vardır.

Avrupa'da açılan menfi propagarıda sebebiyle TÜRKİYE konusuna

ilgi duyanlar, DEMOCRAT|C RESISTANCE of TURKEY teşki|6tı tarafın-

dan İngılizce basılmış, binbir yalanla dolu bir kitabı ve bazı bildirileri
herhalde okumuşlardır. Hiç şüphesiz. bu Democratic Resıstance of Tur-

key'in ne olduğunu da merak etmişlerdir. Onun ne olduğunu şimdi bu-

rada öğrenebilirler. Democratic Resistance of Turkey, Doğan ÖZGÜDEN,
eşi İnci ÖZGÜDEN ve onların yanında bulunan, kimisi kanun kaçağı,4-5
ihti|6lci komünist tarafından kurulan bir teşekküldür. Bunların ne de-

mokrasi ile, ne resistance'la ne de lüRkıyE ile dürüst ve namuşlu

münasebetleri mevcuttur.

Doğan ÖZGÜDEN, 12 Mart öncesinde TÜRKiYE'de ANT adında bir
dergi çıkarmıştır. Bu dergi ile, ihtilAlci, sil6hlı Marksi3t - Leninist teorl
ve bilinci yaymağa çalışmıştır. Ayrıca. (ANT YAY|NLARI) adı altında
gerillacılık ve terörle ilgili pek çok yabancı kitabı tercüme ederek ya-

yınlanmıştır. Bil6hare yakalanan pek çok tedhişçinin, kendilerini bu ki-

taplar|a eğiterek eyleme hazırladıkları anlaşılmıştır.

12 Mart t971 'den sonra TÜRK|YE dışına kaçan Doğan ÖZGÜDEN,
Avrupa Güvenlik Konseyi kulislerinde boy göstermiştir. 12 Mart önce-

s
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sinde Türk gençlerine cinayet, kan ve terör tavsiye ederken, Avrupa
Konseyi kulislerinde sosyal demokrat, hümanist bir centilmen kesilmiş-
ti r.

Doğan ÖZGÜDEN; ANT Derglsinln 24 Ekim 1967 tarİhli 43 ncü sa-
yısında; "lhtllahl CHE naııl öldüriildü ?" başlıklı bir kapak koyuyor ve
iç sahifede CHE'nin bir portresinin altına da; "Bütün lhtllOlcller lhttlil
yapmdı zorımdadır" cümlesini il6ve ediyordu.

ANT'ın 2 Nisan 1968 tarihli 66'ncı sayıslnda

CHE GUEVARA'nın bir resmi okuyuculara armağan ediliyordu. Aynı
sayıda, CHE'nin hayatı ve hdtıraları anlatılıyor ve hat|ratın takdim ya.

zısında aynen şöyle deniyordu :

"Halkın desteğinden yoksun, yalnızca kaba kuvvete dayanan iktidar-

ları sil6h zoru ile yenebilmek için heı zaman büyük sayıda kuwete ihti-

yaç yoktur. Gereğinde bir avuç lnsan derme çatma silihlaıla da olsa,

bir diktatörlüğü ıahat rahat yıkabilir. Veter ki bunlar inançlı, sabırlı ve
her şeyin üstünde de halka bağlı kişiler olsun."

ANT'ln 7 Ekim 1969 günlü 145 nci sayısında;

cHE GUEVARA'nın GERİLLA CÜNl_ÜĞÜ yayınlanıyordu

13 Ağustos 1968 tarihli 85 nci sayıda;

ALBERTO BAYO'nun "Gerillacılık 15O Soru 150 Cevap" kitabının
yayınlanmasına başlanmıştır.

Yayınla, Türk gençlerine gerilla gurubunun teşkili, grubun hareket
kabiiiyeti, sabotaj yapma, sabotaj madde|eri imali, gerilla savaşı, geril-

lacılığın nitelikleri, gerilla grubunda taşinacak maddeler gibi konularda
pratik bilgiler verilmiştir. Bu seri yazı, daha sonra "Gerilla nedir ?" adıy-

la kitap olarak yayınlanmıştır.
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Nlgan l969'da DUGLAS BRAVO'nun Mllli Kurtııluş Cephesi, Ağustos

i969'da Meksikalı lhtilabi Emlllano ZAPATA'yı ve onun lhtililci hare,

ketinı anlatan kitaplarını neşretmiştir.

ANT'ın 7 Ekim 1969 tarihli 145 ncl sayısında :

CHE GUEVARA'nın lkinci ölüm yıldönümü münasebetlyle yazılan
yazıda :

"... Geı|lla biı kırç bışlıınyı girrıiin, tynon mınt ı ğbldlı üvııı*
iışknr toprak ıltındın. Kıııcııı kiikü kııınınız blı giiçtiiı çrilh..."

Bu 9üçlü davrimclnin Bo|lvyı'ılı vurulınııının yıl diinümünda ycı
yüzündeki mllli kurtııluş haıeictlerinl b€ızlıııık l.t.yen gnflllırı yinc
kcııdiıinin şu ıözlcriyle ıcıleneceğiz :

"Mllli Kurtuluş ııvışlınnü ıilihhr ıııınıı, ydnııcı ıl öğlştiılı.-
deniyordu.

Nisan 197t günlü 12 nci sayıda:

Şehir gerlllası eylernine geçen Türk Halk Kurtuluş Ordusu'nun Ame
rikalı üç eri kaçırışı sonunda yayınladıkları bildlriye yer verildikten son-
ra, şöyle bir tahrik ifadesi yer alıyordu:

"THKO'nun eylemlerl, empeıyalizmin ve gericilerin kiğıttan kaplın
lar olduklaıını göstermesi bakımından çok önemlidir. Bu olay S|CAK
MÜCADELEYİ seçen yürekli devıimcilere de bir çok ob|ektif derslcr
vermiştiı."

Dışarıda TÜBKİYE aleyhine propagandaların teşvik ve tahrikçisi olan
Doğan ÖZGÜDEN'i tanımayanlar, yukarıdakl §atırları okuduktan sonra
acaba ne düşünürler ?

Şimdi, Doğan ÖZCÜOrN'ln kim o|duğunu, bir de, kanun kaçağı, eski
Marksist- Leninist Mihri BELL|'nin kaleminden tanıyalım.
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Zeki BAŞTIMAR (Yakup DEMln) idaresindeki Türkiye Komünist Par-

tlsi paralolinde olan bir grup tarafından Federal ALMANYA'da, "Yurt-

sever" adıyla bir gazete yayınlanmaktadır. Mihri BELLİ'nin. aşağıda özet
lenen yazİsı, bu gazetenin l nci sayısında neşredilmeye başlanmıştır.
Mihri BELIl yazısında; Doğan ÖZGÜDEN'in sahibl olduğu ANT yayınları
hakkında şunları söylemektedir :

"Al{T yeyıııcvl AI8CRTO BAYO'nım "Gııllh El Kltıbı'nı, GUEVARA'.
nın'Gcrllla Gün!üğü'nü vc'Sıvış Anılırı'nı, D(ruGLA§ lRAYO'mın'tth
Kurtııluş GıPheıt'nl, NAıF HAvATİılE'yl vı g.fİıhcıl* liıcıİnc b.|lııİ
kltıplırı yıyınlımıştır. lu kitıp!ırın gııç dıyrlııcilar çcvııılndı b&
hıyll cdtil! olü{unu vı bu çpvrclcıdı biı gıılllı ıoııııtlıınlnln yıyıkıı
ıını ıağlıdığını taı|lm eünck gcıcklr.

Bugün Avrupa'ü özgürlük Hvunuculuğuııı yıpın ANT yiiıticilerl,
lÜRXİVl'Oc özgürtük ortaınında ıtlihtı ııvış kıçkııtıcılğı |lc gıcırllt
kltleılndc tehlikeli bir diişünce yarstmış ve tıtüıcü gruplııın tGş.l*il
lüııde teşvlkçi . destckçl olmuştuı.

FIllst|n'e giden gönüllü gençlerin bu tecrübedcn 3(mr. naııl blı
şrtlaııma içine giıeceklcrini de pek düşünmedlk. Elinde KLAŞNİKOV (')
tutmuş olan bir gencin olayIaıa biıaı değişik açıdın bakacağını anlaınılt
geıtkirdl. FiIistin tecrübesi haıeketimiz için yararlı o|acağını, bizde gıc.

rllla ıomantlzminin yayılmasına yaıdımcı oldu."

Okuduğunuz bu satırlar yukarıda işaret edildiği gibl, Mihri BELLl'ye

alttir.. Yoksa tarafgız ve anti - komünist birine değil. Okuyucu belki,

Mihri BELL| hakkında bir tereddüde düşebilir. Aslında, Markşist - Lenlnlst

lnanç yönünden kimseden geri kalmayan Mihri BELLİ. şiddet hareket

(') Filistin gerilla örgütlerince, Marksist - Leninist Türk tedhişçilerine verilen oto
malik tüfeklerden bıri o|up, Sovy.:t yapısıdır.
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lerine başlamanın henüz zaman§ız olduğu tezini uzun süre savunmuştur.

Önce komünist partisini meşru bir parti haline getirmek, politik faali-

yeti yürütmek ve köylü kesiminde yeterli temayülü bulduktan sonra

gerilla savaşına başlanmasını istemiştir. Bu görüş, Türk gençlerinin

nasıl aldatı|dıklarını göstermek üzere bu kitapta verilen bilgileri de

doğrulamaktadır. Şayet Doğan OZGtDEN dışarı kaçamayıp, yakalanaıak

kanunun hükmüne terk edilse idi, şimdı olduğu gibi, onun da sadece

fikir suçlusu olduğunu iddia edenler bulunabilecekti.

ooğan ÖZOÜOEMve eşi İnci ÖZCÜoeN, vaktiyle zehirledikleri genç-

leri şimdi temize çıkarmak gayretiyle kendi günahlarını da örtmeğe ça-

lışmaktadırlar.-Onların yüzlerindeki maske böylece indirildikten sonra

haklarındaki karar, TÜRKİYE meselelerine yakın ilgi gösteren dış ka-

muoyunun takdirine bırakılmıştır.

Türk Halk Kurtu|uş Ordusu (THKO) :

Bu grubun başında bulunanlardan Deniz GEZMİŞ, (Mahkeme kara-

rıyla ölüm cezasına çarptırılmıştır.) terörist pek çok öğrenci hareketinin

içinde faal olarak bulunmuştur. 1969 yılı Haziran ayında EL-FETİH'e
gitmiş, eğitim görmüş ve aynı yılın Eylü| ayında dönmüştür. Beraberin-

de sil6h, bomba ve mermi getirmiştir. 197C yılı Eylül ayında askere sev-

ki sırasında kaçmış ve ANKARA'ya gelip Ortd Doğu Teknik Üniversıte-

sinin 1 numaralı yurdunda 201 ve 202 numaralı odalara yerleşmiştir. Bu

odaları, Yusuf ASLAN, Sinan CEMGİL, Alpaslan ÖZDOĞAN ve Hüseyin
İNAN adındaki arkadaşlarıyla bir karargAh gibi kullanmağa başlamıştır.
Bu arkadaşlarından Hüseyin İNAN, Alpaslan ÖZOOĞAU, 1970 senesi
başlarında, 16 kişilik bir grup içinde EL-FETİH'te eğitim görmüşlerdi.
Bunlardan onbirl, TÜBrİYE'ye döndükten sonra 7 Şubat 1970 tarihinde
silAhlarıyla birlikte DiYARBAKlR'da yakalanmışlar, tutuklanmıŞ fakat
tahliye edilmişlerdir. Bunlardan Atilla KESKİN ve Mustafa YALÇlNER
de Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki kararg6ha katılmışlardır. THKO'.
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nun ANKARA'daki faaliyetine paralel olarak bir diğer grup da Cihan
ALPTEKiN, Ömer AYNA,ve Nahit TÖRE tarafından isıANBUL'da teşkil
edilmiştir. (Fotoğraf : 3)

(Fotoğraf : 3|: cüney'deki gerilla örgüııerinde eğiıim gördükıen sonra, Tüıkiye'ye
aıdellerindc 7 Şubat 1970 günü Diyarbakıt'da yakalanaıı (THKO nınsubu)

1I kişilik ıcdhişçi gıupıaıı baıları.
Gcri plaııda oloıılaı, soldaa sğa doğıu: Kadir MANGA, Hamiı YAKUP, Müliı

ÖzDEŞ, Aıilıd KESK|N, Teotın ERMETE.
Öı plandalitcı, soldan sağa doğru : Tuacct SÜ,rrER, Ercatı ENÇ, Ali TENX,

Bahıiyar EM^NET.
THKO'ııun başıa gelen miıiıanıalından olup bu loıoğ,rulıa resimıetİ bulunmayaıı
Hüseyin INAN, Yıısu1 ASLAl,i ve Alpaslan ÖzDocAN da aynı grupla biıtikte

ıakalonmışlardıt.

THKO, diğer ihtil6lci sol örgütlerden farklı olarak, kollektif bir yti
netimi, liderlerin ileride sıcak mücadele esnasında belirlenmesini kabul

etmiştir. Kararların ortak|aşa alıııması ve ortaklaşa uygulanması esasını
benimsemiştir. THKO, politik ve sil6hlı mücadeleyi gerilla öncülüğünde
beraber yürüten tatbikatı (Foco) (') benimsemiştir. Bu örgüte göre

temel mücadele sahası kırsal bölgelerdir. Bu sebeple, şehir gerillası
§istematiği içinde bir örgütlenmeye gidilmemiştir. Ancak, kırsal bölge-

lerdeki eylemlere maddi imkin sağlamak için şehirlerde banka soygunu
ve fidye için adam kaçırma gibi eylemlere teşebbüs etmişlerdir.

İ

(r) Foco, gerilla harekitının merkezidir
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THKO, Marksizm - Leninizm'i kendisine eylem klavuzu kabul etmiş-

tir. Ancak, Marksist-Leninist diğer torör örgütlerinden farklı olarak
başlangıçta bir partiye bağlanmayı reddetmiştir. Politik ve sil6hlı müca-

deleyi küçük bir gerilla grubu öncülüğünde yürütmüştür.

THKo,nun, 12 MART 1971 ÖNcEsl BAşLlcA SILAHLı
TEDHiŞ EYLEMLERİ

lstanbul'da :

l. Ocak 1971 'de: Philips Şirketinden tehdit yoluyla 10.0ü) T.L. alın-

mıştlr.

ll. Ocak 1971 'de: Çapa Yüksek Öğretmen Okuluna dinamit atılmıştır.

lll. Şubat 1971'de : Rumeli Hisarında bir eve sil6hlı baskın yapılmıştır.

lV. Mart l971'de: Bir bankanın şubesi soyulmuştur.
Ankarada :

l. 28 Aralık 1970 gecesi sabaha karşı bir polis noktasını kurşunlamış
ve 4 polisten birini ağır şekilde yaralamışlardır.

ll. 11 Ocak l971 günü bir banka şubesini soymuş|ar ve 120.000 T.L.'nı
gasbetmişlerd ir.

lll. 15 Şubat t971 günü Amerikalı bir eri kaçırmış ve bir gün sonra
serbest bırakmışlardır.

tV. 27 Şubat 1971 günü Orta Do5u Teknik Üniversitesi Atölyeler şefinl
bağlayıp, otomobilini gasbetmişlerdir.

V. 4 Mart't971 günü Amerikalı 4 askeri kaçırmış ve seöest bırakmak
lçin 4C0.000 dolar fidye istemişlerdir.

T|JKO'nun ele geçirilen sil6hlarından bir kısmı aşağıdaki (4 : 7 no.|u

fotoğraf larda) görü|mektedir.

5
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(Fotoğraf : 5|,ı THKo'-
nun Diyarbakır'da cle
gıçirilcn sitü}ılardan

bazılaıı.

(Foıoğrıf:. 1|: 7 Şubaı
l9I0 eünü Diyaıbakır'-
da yakalaııan (THKO
measubu) 1I tedhişğ-
ıtİn üz.lİCdndc ıaş.dık-
ları ve Filisıin bfBüıle-
rinden verildiği ıcsbıı
3cçİ rİl en s İ lahbr ı ndan

bazıIarı.

(Fotoğraf:6):THKO'-
nun Diyarbakıı'd,a ele
geğilen sildhlaıından

diğct bir kısmı.

iı
la.,.
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(Fotoğnf|7r| İsıanbuı Sıkıyöneıİm Konıuıanıığınca yapılan atamalardan bitİnde
clc geçirilcn THKO'aI ait.sildhlar arasında ön planda görülen iki alıcı cihaz,

plis mııhabetcsinin dinlenilıııesindc kullanılmışıır.
15. 16 Hıziıan 1970 Olayları :

12 Mart 1971 öncesi devrenin en önemli olaylarından biri, l5 ve 16

Haziran 1970 tarihlerinde lsTANBuL ve KoCAELi'de vukua gelen işçı
yürüyüşleridir.

İşçi sendikalarıyla alAkalı bir kanun maddesinin tadiline ait bir ka-

nun tasarısı parlamentoya verilmişti. Bunu, kendi menfaatlerine uygun
görmeyen TİP'e bağlI bir sendika konfederasyonu, işçileri tahrik ederek
15 ve 16 Haziran gün|eri İSTANBUL ve KoCAELi'de yürüyüşe geçir-
ıniştlı. Ancak, işçiler arasına katılan DEV - GENÇ'Ii militanlar bir pro
te§to mitingi şeklinde başlayan bu yürüyüşü, yaptıkları teşvik ve tah-
riklerle 6deta bir proleter ihtil6li haline döndürmüşlerdir. Büyük çoğurı_
Iuğu çok dürüst olan işçiler, şuursuz bir kitle psikolojisi içine sokulduk-
tan sonra saldırgan hale getirilmişlerdir. Yürüyüş, çok vahim olaylara
sebep olma istidadını gösterince o bölgede Sıkıyönetim ilön edilmiştir.

Kanunsuz ve mütecavlz olan bu lşçi hareketinin ibret alınması gora-
kan özelllklerl şöylec6 müşahede edilmiştlr :

34

*_,*-_-l-ii
F --}. t 'ü*

-t-

r
- ç:i



t

TüRKiYE GERÇEKLER| VE TERöR|ZM

Yürüyüş yapan kitleleri kontrol altına almak isteyen askerlerin kur-

dukları barikatlara kadın işçiler sürülerek, askerler çaresizlik içine itll-
miştir. Arkadan gelen erkek işçiler de baıikatları yarıp geçmişlerdir.

Askerlerle işçileri çatıştırnak lçin, provokasyonlar yapılarak rnili.
tanlar askerlere saldırtılmış, küfür ve hakaret ettirllmlş, askerlerin ellç
rinden si|öhlarının alınmasına ve onların dövülmesine teşebbüs edil-
miştir.

Polise ve askerlere taş ve sopalarla saldırılmıştır.

Ancak, subayların ve polislerin temkinli hareketleri neticesi lki ta-

rafın çatışma haline gelmesi önleıımiştir. Elinde sıl6hı olduğu halde

çok ağır hakaretlere maruz kalan askerlerin metanetlerini kaybetme-
dikleri fakat bazılarının hırslarından ağladıkları 9örü|müştür.

O|aylardan sonra Doğu PERİNÇEK grubu .tarafından yayınlanan
(15-15 Haziran Yo|unda İlerı) başlıklı bir kitapta, 15-15 Haziran olay,
larının hedefi açıkça ifade edilmiştir. Bu kitaptan birkaç cümleyi a|ıyoruz.
takdir okuyucunundur:

- "Aıker!eı, subaylar, polislöı l ZuIüm emlrlerlnl dinlemeyln, halk
la birleşin."

- "Halk 3ayaşı uzun ve çetln blı mücadeIedlr."

- "Mırkılzm - Lenlnizm. Mao Zedung düşünces|nln devrimcl (lhti-

lilci) bıyrığını yükseltollm."

- "Mırkıizm - Lenlnlzm - Mao Zedımg düşünces! IşçI sınıfının dii-

şüırccıldlr."

- "Dovrim (lhtllİll, blr sınıfın bir diğer sınıfı yıktığı, blı Lıyan, b!ı

şlddct cylcmidlr."

- "l970'de yurdun heı yerinde ayaklanan işçiloı, köylüleı vo gcnp
}ır kurtuluşun ancık dcvıimle (ihtllil) olacağını kıvrayırak amınıız blr
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mücadeleye atıldılar. Miting, yürüyüş, toprak işgalI olmayan şehir. gıev,
boykot, işgal olmayan fabıika ve lşyeıa kalmadı."

- "Lenin diyor ki; grevler işçi sınıfının kurtuluş uğrunda mücadele
yollarından biridir. Fakat tek yolu değildiı. İşçileı dikkatleıini diğeı mü
cadele yollaıına çevirmezIeıse, lşçl sınıfının gelişmesini ve başarılarını
yavaşlatacaklardır.. İşçiler, hangi şaıtlaı altında olurca olsun sadece
grev eylemleıiyle ve grev dernekleriyle yetinemezleı."

15- 16 Hazirana ait bazı olaylar (8: ,l0 No.1u fotoğraflarda) görül-

mektedir.

15 - 16 Haziran mücadelemiz yeni yılda halkımıza ışık lulsun.

(Fotoğraf | 8)|Bu toıoğral, Doğu PERiNÇEK grubunun lşçi-Köylü gazcıe-
sinde şe ayrıca .15-16 Haziran yoluııda ileri, adlı broşüründe yayınlan,
mışlrr. KandçıImış, taşlı, sopalı işçilein asker ve polislere saldırdığını
gösıermektedİr. Fotoğfafıa görüldüğü üiere asketler silahlı olmalarıno rağ-
men sadece pasi| savunma holindedlrler. Bu foıoÜat, mülecaüzin kim
otduğunu gösıerıtııkıediı. Foıoğrat alıındaki yazı; l§cı - Köylü gazeıesine
üt olup, .l5 - 16 Haziroı mücadelemiz yeni yılda halkımıza ışık ıuısun,

denmekıedir-
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(Fotoğraf|9r| 15-16 Haziran oıayıafl sı/asında yiirüyüş yaçaıı eli
sopalı işçiler, (Sopalardan ba1ıIorı çember içinde görülnıekıedir.)

. (Fotoğraf : l0) : /5 - 16 Haziraıı olayları sırrcıııtla bir polis otolıüsii-
nü deviren işçıler,

DEV-GENÇ (THKP-THKG)'in 12 Maıt Tarihinden Önce Gerçekleştiıdiği
Tedhiş Olaylaıından Bazıları ve bunlara ait fotoğraflaı (Fotoğraf l1 :18)

6. 3.1970 DEV-GENÇ'liler tarafından ANKARA'daki Amerikan Ha-

berler Merkezinin tahribi.
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2. 28. 4.1970

3, 22. 5.1970

4. 8. 6.1970

TünKiYE GEBÇEKLERi VE TERöRiZM

5. 9. 6.1970

6. 25. 9.1970

7. 3.10.1970

Amerikan deposuna yapılan sabotaj.

ANKABA'da Mustafa KUSEYRİ'nin öldürülmesi.

Edebiyat Fakülteslnde öğrenci Yusuf İMAVOĞLU'nun
öldürülmesi.

Karadeniz Teknik Ürıiversitesindeki patla,na olayı.

Amerikalılara ait DET 30 binasına sabotaj teşebbüsü.

CENTO ve Amerikan Haberler Merkezine yapılan sabo-
taj.

İZlrlİn'ae bir Amerikan işyerinde vukua gelen patlama.

ÇORUM ve İÇll öğrenci yurtlarına yapılan sabotaj.

6. Filoyu protesto meyanında NATO'da görevli bir suba-
yın arabasının yakılması teşebbüsü.

Hacettepe Üniversitesinde bir Amerikan arabasının ya-

kılması.

YENİ GİNE'ye asker çıkarı|mesını protesto maksadıyla
PoBTEKiz Büyükelçiliğine dinamit atılması.

Ö5renci Hüseyin ASLANTAŞ'ın öldürülmesi.

Wagon - Lits ANKARA Bürosu, Mobil Genel Md. lüğü,

Shell Bölge Müdürluğü ve Philips şirketine molotof kok-

teyli atılması.

Al.tKARA'da Amerikalılara ait bir otomobilin tahribi.

FRANSIZ Büyükelçiliğinin bahçesine dinamit atılması.

Ege Üniversitesi matbaasına bomba atılması.

Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda patlarna.

8. 2.10.1970

9. 8.10.1970

10.22.10.1970

11. 22.1o.1970

12. 23.11.1970

l

t3.

14,

5.12.1970

7.12j970

15. 8.12.1970

16. 24.12.1970

17. 6. 1.197,1

18. 17. 1.1971
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(Fotoğraf : l1): Kama, bıçak, susıalı çakı vc benzerleri.
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,9.17.

20. 18.

21.19.

22. 25.

1971

1971

197 1

197 1

TÜRK|YE GERÇEKLER| VE TERÖRiZM

Edirnekapı Vatan Öğrenci Yurdunda patlama.

ANKARA Edebiyat Fakültesi binası anfisinde patlama.

Özel Yükseliş Kolejine dinamit atılınası.

ANKARA'da Maltepe'deki polis |okaline ve yatakhanesi-
ne bomba atılması.

Mithatpaşa'dakı Türk Yükselme Cemiyetine bomba atıl-
ma§l.

Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunda öğrenci - polis çatış-
masl.

Çapa Yüksek Öğretmeiı Okulu bahçe duvarına dinamır
atıIması.

ANKARA Tuslog binası önünde Amerikalılara ait bir oto_

mobilin dinamitlenmesi.

Orman Fakültesi öğrenci yurduna dinamit atılması.

israııauı- Hilton oteline saatli bomba konuIması.

Türk Amerikan Derneğine bomba atılması.

ViETNAM Büyükelçiliğine bomba atılması.

ANKARA'da Küçükesat Ziraat Bankası Şubesinin soyul-
ması.

ANKABA Emniyet Sarayına bomba konulması.

ANKARA D|şçilik Fakülteleri Fen ve Mühendislik Fakül-

teIerine dinamit atılması.

İş Bankası Cebeci Şubesine bomba atılması.

Hacettepe Üııiversitesinde bombalı çatışma,

l

23. 25. 1-1971

24. 25. 1.1971

25. 26. 1.1971

26. 29, 1.1971

27. 29

28. 30

29.11

30. 11

31. 12

1.1971

1.197,|

2.1971

2.1971

2.1971

,
32. 16, 2.1971

33. 18. 2.1971

34. 19. 2.1971

35. 19. 2.1971
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(Fotoğraf: 15) : Çeşiılİ ıİpıe cl bombalırı.
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(Fotoğtıaf I 16' I Ele geçcn sillhlar arasında saboıt, maksadiyle kullaıııluak in|ilök
ıııaddctcri v. bazı ,asarlonmış sol yayınlor.
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TüRKıYE GERÇEKLER| VE TERöR|ZM

Hukuk Fakültesinde patlama.

GAzlANTEPle Genç Ülkücüler Derneği ile Çındrlı Ca-
miine dinamit atılması

ANKARA'da Ulucanlar semtinde patlama.

ANKABA Odalar Birliği binasına molotof kokteyli atıl.
ması.

Meşrutiyet Cad. Osınan|ı Bankasında patlama.

Kurtuluş'taki NİĞDE Talebe yurdunda patlama.

Bahçelievler §emtinde patlama.

Askeri Yargıtay ve Türk Ocakları binası arasındaki boş-

lukta bomba bulunması.

Adalet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezine dinamit

atllmasl.

Erkek Teknik Yüksek Öğretim Okulunda dinamit patla-

tılması.

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki aramada öğrenci , jan,

darma çatışması.

Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesine di-

namit atılması.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

19. 2.1971

20. 2.1971

20. 2.1971

20. 2.1971

22. 2.1971

22. 2.1971

22. 2.1971

22. 2.1971

24. 2.1971

3. 3.1971

5. 3.197ı

6. 3.1971

6.3.1971

l

izıılin - Ai\tKARA yolunun trafiğe kapatılması ve dina-

mitler patlatılması.

49. 12. 3.1971 TRABZON'da blr konser §ıragında §alona dinamit atı],

masl.
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(Fotoğraf: l7): Çeşiııi paıla],ıcı maddeıel ve ,rıoıoıot kokıeylleri.

(Fotoğraf ; lt): Kullanılmağa
hozırlanmış ıahıa şe dernir so-
pabr yalakhane ve dershaııe-

lerde elc geçınişıir.İ
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iriNci BöLuM

12 Mart Muhtrrası Nasıl
Bir Zamanda ve Ne

Şartlar Altında Verilmiştir?
Asıl Amacı Nedlr?

l2 Ma:"t 1971 tarihine (Sil6hlı Kuvvetler Muhtırasının veriliş tarihi)
yakın dönemde TÜRKİYE, sonu karanlık ciddi bir kargaşalığın ve kardeş
kavgasının eşiğine gelmis bulunuyordu. İiıtllalci ,sol sil6ha sarılmış,
şehir ve kır gerlllası eylemlerine başlamıştı. Gençlik aşırı sağ ve aşırı
sol kamplara bölünmüş, birbirine kıyıyor, vuruyor ve öldürüyordu. Üni-
versite ve Fakültelerde sık sık kanlı olaylar vukua geliyor ve aşırı
solcu militanlar güvenlik kuvvetleriyle sil6hlı çatışmalara giriyordu. Bil-
hassa başkent ANKARA'da halk, gündüzleri bile sokak kapılarını içeri-
den kilitleyerek, pencere önlerinde korkulu saatler geçiriyordu, Her
taraf ta bombalar patlatılıyor, polis devriyeleri kurşunlanıyor, yabancı
resmi veya özel müesseselere bombalı tecavüzler oluyordu.

Üniversite ve Fakülteler suçluların barınağı, sil6h ve patlayıcı mad-

delerin deposu haline gelmişti, Suçlu ve mütecaviz gençler, üniversite
binalarına saklanıyor ve onlara yakınlık duyan profesörler tarafından

himaye görüyorlardı. Üniversite muhtariyeti, Üniversitelere saklanan suç-

luları korumak için 6deta bir kale haline getirilmişti. Polis bazı üniver-
site idarecilerinden müsaadc alarak binalara girdiği halde bir kısım öğ-

retim üyeleri bunu protesto ediyordu. Üniversiteler, kanun adına gü-

venlik kuvvetlerinin giremediği, kaııunlar önünde 6deta muafiyeti mev-

cut birer müessese gibi olmuştu. Polisin müsaadeyle girebildiği hallerde
isyancı öğrenciler, üniversite binalarını kat kat, ko}idor koridor savunur-
ken aynı zamanda polise kıyasıya sa|dırıyorlardı. (Fotoğraf : 19:26)
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(Foıoüraf ; |9) ı Üniversiıelerde yapılan aranılarda elc geçirilen tabancaıardon
bir örnek

(Foıoğra' : Z0|: Ünivctsiıe vc yülsck okutlaıdaki anıııabtda clc gcçeı paılayıc,

ıaaddelct.
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2l' : sdboıai için hazırıanmış muhıeli| paıIayrcı ,nadd.eıef(Foıoğraf

-

(Fotoğraf : 2): Bir ıeüıişçi ıalebe miliıano aıı ıobanca, bıçak ve
diİ,eı malzeıneleı.
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(Foıoğraf: 21|: oııa-Doğu Teknik Uııiversiıesi sahası içinde Denl7 GEZM|Ş ve

arkadaşlaıının saklanılıkları ıığınek.
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(Fotoğrd: 23) : 8dr başka miliıana aiı iki ıabanca ve mermiler.
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(Fotoğraf : 25) : Deniz GEZM|S
ve arkadaşlarının, Orla - Doğu Tek-
nik Üniversilesinc ül sahada alış
eüiıimi yapırkları ycrlerden biri.

(Fotoğraf : ü') i Aşırı soı miıiıan-
|zrın, polısin ünivefsiıe idarecile-
rind,en müsudeli olarak üııiversi,
ıeyc girrneİetini cngellemek için,
dars sıra ve kürsülerini parçalaıa-
lak kurd,ukıarı barikaılaıdan biıi.
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TüRKıYE GERçEKLER| VE TEnöRizM

,

50

Halkda başlayan huzursuzluk zamanla öğrenci düşmanlığı haIine

dönüşüyor ve bu düşmanlık, daha ziyade aşırı, ihtilAlci sol kanada tevec-
cüh ediyordu. Devamlı ve ısrarlı yürüyüş ve mitingler sebebiyle şoför-
ler ve küçük esnaf son derece tedirgin oluyordu. Esnafın toplu bulun-

duğu bazı semtlerde, solcu öğrenci|ere karşı hep birlikte sert mukabele-
ye girişme temayülü artıyordu.

Evinin geçiminı teminden başka hiçbir düşüncesi olmayan zavallı
bir şoförün aşırı so|cu militanlar tarafından öldürülmesi (Bu konuya

tekrar temas edilecektlr.) tarafsız halkın nefret ve asabiyetini iyice
arttırmrştı. Hükümet gençlerin üzerine yürümeden olayların yatışmasını
istiyor fakat bu temenni, zorbalara daha ziyade cesaret veriyordu. Olay-
ların gelişmesi, TÜRKİYE'de ya sağ veya sol bir diktayı getirebilecek
yönde tehlike arzetmeğe başlamıştı. Aydırı ve ATATÜRK'çü hiç bir Tür-

kün bu gidişten büyük endişe duymaması mümkün değildi. ATATÜRK'çü
genç subaylarda ciddi bir huzursuzluk ve tedirginlik başlamıştı. Nihayet
bu gelişmeler, normal şartlar ve kuvvetletle önlenemeyecek hale gel-

mişti. TÜRKİYE'de siyasi, idari ve adli güçlerin müşterek bir noktada

bir|eşerek bu kötü gidişi durdurması bir türlü mümkün olamıyordu.

Sıstemli bir propaganda soiıucu esasen aydın çevrelerde ve hatt6
halk arasında parlamenter düzene inanç ve parlamentonun bu gidişi
önleyeceğine itimat kayboluyordu.

Üniversite|erdeki çok büyük öğrenci kitlesi tarafsız ve kendi ders-
leriyle meşgul olmak istemelerine rağmen aşırı sağ ve aşırı solun zor.
balığı karşısında bunlardan birine taraftar görünmek zorunda kalıyordu.

Üniversiteler, pozitif ilmin tahsil edıldiği müesseseler olmaktan da

çıkartılmış, iÜRKİYE'de aşırı sağ veya aşırı sol bir düzenin hangi zor-

balık esaslarıyla kurulabileceğinin tartışıldığı birer savaş kararg6hı ha-

line getirilmişti. Forumlar, konferanslar tertipleniyor, Mihri BELLİ ve
emsall Marksist-Leninistler davet edilerek, düşünceleri ve tavsiyelerl
sorııluyordu. Aşırı uçlar, kaba kuwetle çeşitli üniversite ve fakültelere
h6kim olmağa çalışıyorlardı. Eli sil6hlı gruplar azınlık teşkil etmelerlne
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rağmen Atatiirkçü çoğunluğa kolaylıkla hükmedebiliyorlardı. Bir kısım
öğretim üyeleri bu gidişten büyük üzüntü ve endişe duyarken, daha zi-
yadesiyle aşırı sol temayülde olan öğretim üyeleri ve yazarlar ise, aşırı
solcu öğrencilerin yıkıcı eylemlerini tasvip ve teşvik ediyorlardı. Nitekim
yakalanan genç Marksist - Leninist mi]itanlardan bazıları yaptıklarından
duydukları pişmanlığı ifade ederken kendilerini itk etkileyenlerin aşırı
solcu öğretim üyeleriyle yazarlar olduğunu söylemişlerdir.

Her aksiyonun bir reaksiyonu olacağı kaidesi, üniversiteler camla-

sında da kendini göstermişti. Marksist- Leninist aksiyon. anti - komünist
gruplarda reaksiyon yaratıyordu. Bu halin çok defa çatışmalara ciönüş-
mesi neticesinde aşırı sağcılar, gerçek Atatürkçülerin arasına sızıyordu.
Bu durum aşırı sol tarafından milliyetçi ve Atatürkçü cepheyi (sağcı),
(gerici} şeklinde tanıtmaya da vesile teşkil ediyordu. Bu defa, aşırı
sağın karşısında olanlar da bilmeyerek aşırı solu destekliyorlardı. Netice
olarak, durgun suya atılan bir taşın peşisıra çıkardığı da|galar gibi sağ -

sol kanatlar da genişliyordu.

Propaganda ve provokasyonda maharet sahibi olan aşırı sol, bizzat

sebep olduğu olayları dahi aşırı sağın eseri gibi göstermeyi başarıyordu.

Aşırı sol, provokasyon ve propagandalarıyla sağhdığı bu neticeyi çok
iyi istismar ve istimal etmiştir. Geniş üye kadrosuna sahip işçi, memur

ve bilhassa öğretmen kuruluşlarından bazıları başlarındaki birkaç aşırı
solcunun teşvikiyle ve farkında olmadan aşırı solun destekçisi haline
gelmişti. lhtilalci sol cephenin işine yarayan bu aydınlar reaksiyonu
neticesinde. mevcut siyasi iktidara karşı beliren hareketler, aslında dev_

letin temelinl sarsacak kadar ileri götürülmüştü.

Özel kıyafetleriyle adliye mensuplarıııın da dahil olduğıı büyük bir
aydınlar kalabalığı, ANKARA'da bir protesto yürüyüşü dahi yapmıştı.

Bunların düşünemedikleri bir gerçek vardı; o da Marksist,Leninist ol.

mayan hiç bir siyasi lktidarın aşırı sol tarafından muteber sayılmayaca-

ğı hakikatl idi. Aslında Marksist - Leninistler parlamenter. demokratik

slsteml yıkmak gayretinde ldiler. Nitekım, 12 Mart 1971 muhtırasını ta.

ı
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kiben kurulan partilerüstü reformcu hükümetin Başkanı ERlM derhal

faşist il6n edilmişti. Partilerüstü hükümet, ilk icraat olarak asayiş ve hu-

zuru ele alacağını ilan etmişti. Bu hükümet, mücadelesinde, gayet tabii
olarak aşırı sağı da karşısına almıştı. Bütün bunlara rağmen sükünet
bulmayan ve aksine daha şiddet|i eylemlere girişen aşırı solun ne iste-

diğini anlamamak mümkün değildir.

Türk Si|6hlı Kuvvetlerinin 12 Mart ,l97,t Muhtırası işte bu şartlar
ve zaruret karşısında verilmiştir.

12 MART MUHTlRAslNlN AMAcl NEDiR ?

Gayesi proletarya diktatörlüğü olan aşırı sol, lÜnKİYE'de çok Jü-

zumlu olduğu halde gerçekleştiriIememiş bulunan ekonomik, sosyal ve
idari bazı reform ihtiyaçlarını kendi propagandasına sermaye yapmıştı.

İddia ettiği hususlardan bir kısmı gerçekten doğru idi. Ancak aşırı sol,
milli bünyedeki bu hastalıkların tedavisi için, Marksist- Leninist silğhlı
lhti16l reçete§ini öne sürmekte idi. Türkiye'de sağ veya sol aşırı uçları
tesirsiz hale getirmenin bir gereği de halk'a dönük temel bazı reform_

ları yapmaktı. Bu hususu da dikkate alan 12 Mart Muhtırası aynen şöy-
ledlr :

"l. Par|amento ve Hükümet §üregelen tutum, görüş ve icıaıtıyIa
yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası. sosyal ve ekonomik huzursuzluklaı
|çiııe sokmuş, ATATÜRK'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviye-
ıiııe ulaşmak ümidini kamuoyunda yitiımiş ve Anayasanın öngördüğü
reformları tahakkuk ettaıememlş olup, Türkiye Gumhuıiyetinin geleceğl
ığır bir tehlike içlne düşürülmüştiir.

2. Türk Mlllctlnln vc ıiırılnden çıkan Si!6hlı Kuwctlerin|n bu v+
him ortam hakkında duyduğu üıüntü ye ümitıizliği giderccek çırşleıln,
pırtllcıüıtü blr anlıyışla Mecliılerlmizce değeıIendirllgrek mcycut ınır.
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şik durumu giderecek ve Anayasının öngöıdüğü reformlaıı ATATÜRK'çü
bir göıüşle ele alacak ve inkılip kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve
inaııdırıcı bir hükümetin demokratik kuıallar içinde teşkili ıaruri görüİ.
mektedir.

3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde Türk Si|nhlı
Kuvvetleri kanun]aıın kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuıiyetini
korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğıudan doğ
ruya üzeİıne alm8ğa kararlıdır,"

Türk Sil6hlı Kuvvetleri, ayrıca kanun|arın da kendisine verdiği yet.
kiyi böylesine kullanmasaydı, netice ne olacaktı ? Hiç şüphe edilme.
melidir ki netice, bir iç savaşa, sonu tahmin olunamaz fe!6ketlere ve
faşist veyahut Marksist-Leninist bir diktaya müncer olacaktı.

Türk silihlı kuvvetleri adına l2 Mart Muhtırasını veren komutan-
lar, şayet faşizme veya bir cuntaya zerrece hevesli bulunsalardı hiç bir
kuvvet kendilerine mani olamazdı.

Ancak asker|er bunu asla ıstememişlerdir. Onlar, Türk demokrasisi.
nin korunması ve yaşatılması için büyük bir gayret göstermişlerdir. Ni-

tekim, Partilerüstü ilk ERiM Hükümetinden sonra ikinci ERiM Hükü-

metinin düşürülmesini takiben, MELEN Hükümetinin dağılması tehlike-

sine yol açan anlaşmazlıkları da sabırla karşılamış ve Cumhurbaşkanıııı
hakem ve nazım yaparak demokrasiyi ıehlikeye sokucu ge|işmeleri en-

direkt şekilde önleme gayret|erinden geri kalmamışlardır.

Bugün TÜRKİYE'deki demokratik , parlamenter düzen f ilhakika. şekli
olarak demokrasiyi bütün unsurlarıyia h6kim kılan bir düzen gibi görün-

meyebılir. Ancak, lÜRXİYr'nln sosyal, politik ve ekonomik sorunlarını

ve bugünkü noktaya nereden, nasıl gelindiğini bileıı veya anlayan lıer

şahıs, şimdiki geçici iktidar döneminin demokrasiyi arızasız işler hale

getirmeğe samimiyetle ça|ıştığını kolayca kabul eder. Böylece de ,t2

Mart Muhtırastnın tertemiz amacı çok iyi anlasılır.
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BAzl ECNEBı şAHslYETLERlx rünrlve HAKKıNDAKı cönüşı-rnl

Bazı şahsiyetler, 12 Mart 1971 sonrası TÜnKlYE hakkında, hakikat,

lere dayanmayan olumsuz beyanlarda bulunmuşlardır. Buna mukabil

TÜRK|YE'yi gerçek yönleriyle gören ve kanaatlerini açıklayan şahsiyetler
de olmuştur. Ezcümle :

Avrupa Konseyi lstişari Meclisinin 29 Nisan-5 Mayıs 1971 tarihlerl

arasında yaptığı toplantının raportörü olan Mr. KABL CZERNETZ, rapo
runun TÜRKİYE'ye ayırdığı ek'inde özetle şunları söylemiştir :

"§iyati İşler Komicıin|n raportörii oIarık heyetlm lle biıllkte 7 - 9

iliıan l97l tarihiııde ANKARA'ya yapınış olduğum ıiyarıt sırısındı.
gsnlş hükümet çeYrosıİ*, Parlaınentoyu ve kamuoyunu temsıİ edon ilerl
galen şhıslaıIa görüşmeterdg bulunma fırgatını temln ettIm......

Eski meslel«taşımız y6 halen Başbakan otan t{lhat ERİM ve DışişIerI
Bakanı Osman OLGAY ile mülikat yapmam temln edlldl. Ana siyaıi
partilerin temıilcilerinden eskl Başbakan Bey DEMİREI, Cumhuıiyct
Hılk Partisi lideri Bay |llÖXÜ, Güven Partisi Liderl Bay FEYZİOĞIU,
Demokratlk Pa*i Lideri Bay BOZBEYL| ve lstişre MectisImizdeki Tüık
üyaleı Ile görüştüm. Seyahat progıamım aynı zamanda Dışlşleıl Bakan.
lığının IIeıi gelenIeıi ve sendikı, basın ve Üniveısite camlaıının temsIl.
clleti lle mü|Okatları da kapsıınakta idl. Resmi pıogıam dışında ve be.
nlm tıleblm üzerine Genclkuımay Başkını Orgenerıl TAĞMAÇ lIe gü
ıüştiim. Ayrıca, Avrupa Konseyine üye olan baıı devletleıin Büyükelçl.
lerl IIe göıüşına fırıatını da eldo ettlm."

Mr. CZERNETZ, raporunda TÜRKiYE'nin jeopolitik durumundan ve
Türk Dış politikasının istikrarlılığından bahsettikten !}onra. şu hususları
da açıklamaktadır :

"Dovlctin dlğer ıcktöıleıl llc mükıycıc cdlldlğ tıkdlıdt kuwıtll
olın lürk orduıu, lıtlkıarlı dcmokıatlk ıe|lmln kurulmııı !ç|n mücıdı
lıdc ön ıaftı bulunmuştur. Oıdu lçlndın gruplııın vcya feıt!ırln doğru
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dan doğruya iktidarı ele geçirmek için hazırladıkları teşebbüsteı, her za
man bizzat ordu tarafından derhal bastıırlmıştır. Ordu siyasete §on aıF
da müdahale etmlş ye bu müdaha]e, demokrısinin bizatihi kendisinin
çeşitli şartlaıla tehdit altında bulunduğu zaman yapılmıştır....

Sağcılaı da dahil olmak üzeıe fakat bilhassa solcu gıupIar tarafın.
dan artan şıddet tehdıdinin, iktisadi güçlüklerin, muhafazak6r müslüman

çevreleıin nüfuzlaıının artışına dair emaıeler ve parlamentonun ve ka-

muoyunun parçalanması netlcesl bir çıkmaza girilmiştir. Bu çıkınazda
Ordunun hariçten bir çözüm yolu araması, bir çok çevıelerde ferahlıkla
karşılanmıştır."

Siyasi Komisyon azası M. LEYNEN tarafından Avrupa Konseyi Da-

nışma Meclisine sunulan, (lÜRrİVEnin Aktüe| Durumu) hakkındaki 17

Mayıs 1972 tarihli rapor da zikre şayandır. M. LEYNEN bu raporunda,
TÜRXİYE'nin aktüel durumunu tarafsız, oblektif ve gerçeklere uygun

şekilde ortaya koymuştur. Rapordan bazı pasajtar aynen şöyledir:

- "Bilhassa l968 lIkbaharından itibaren TÜRKİYE kanlı kavgaların,
vandalizm hareketleriyle birlikte talebe karışıklıklaıının, üniversite iş-
gallerinin, polis ile şiddetli çatışmaların ve bankalara saIdırıların, üç yıl-

da 20 kadar ölü veıen olayların sahnesi oImuştur. Bu kaıışıklıklaı e§a§

İtibariyIe devrimi ŞiDDET KuLIANARAK yapmayı tavsiye eden ve genç

aydınlar nezdinde bir dinleyici kitlesi bulan aşırı sol unsurlaıın sebep

o]dukları olaylar idi. Aşııı sağ milliyetçi gruplaıın ve fanatik dini cemi-
yetlerin de, az bir ölçüde bunda payı vardır.

GeneraIler ve Bakanlardan müteşekkil Milli Güven|ik Kurulu 1970

Mart ayından itibaren, Devletin isteı solcu lster sağcı aşırılara karşı

kendisini korumak görevinde olduğunu ilAn ediyordu. Genelkurmay Baş.

kanı Orgeneral TAĞMAÇ l97l yılbaşı mesaiında bu kaıısıklıkların deva.

mının bir iç harp rlskini taşıdığını açıkça duyuruyordu ve sorumlu Ana.
yasal oıgan|arın mem]ekette demokratik nizamı hemen tesls etmelerini
istiyordu. Üç hafta' sonra Milli Güvenlik Kurulu demokratik rejim içIn,

milli biıIik ve memleketin asayiş ve güvenliği için bir tehlike teşkll eden
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aşııı faallyetlere karşı koymak üzere yeni yasama tedbirIerinin alınma,

sına mecbur bulunduğunu ilAn ediyordu. Bunuııla beıaber, yeni tedbirte,

ıin demokratit prensiplere ıiayetkir olması geıektiğini açıklıyordu."

- "Sıkıyönetime ve Askerl Mahkeme]eıin faaliyetine rağmen ted-

hiş hareketleri devam etmiştiı. Muhtemelen Filistin Kurtuluş Oıdusuyla
temasta olan unsuılar taıafından Mayıs 197l'de İSRlİl- Başkonsolosu
EFRAİM ELROM'un vahşice katledilmesi olayı oldu. Türk Ha]k Kurtuluş

Ordusu liderlerinden biri olan 25 yaşındaki Deniz GEZMİŞ 1965'te SU-

RİYE'de Et -FETİH üyeleriyle bir]ikte geıil!a eğitimi göıdüğünü zaten

itlraf etmiştir. Tedhiş haıeketlerinden soıumIu kabu] edilen bir diğeı
teşkilit, DEV. GENç'tır..

Bu gençter, Mao'nun Che Gueveıa'nın ve diğeılerinin isimleriyle if.

tihar etmekte ve hareketIerinden mahkemeler önünde gurur duymakt*
dıılar."

- "Yabancı gazeteleı, itiraf ettirmek için işkenceye müıacaat edil-

diğini bildirmektedir. Bu fjkir bilhassa PARİS'te eski Başbakan Eıim'in
FRANSA seyahati sırasında Tüık öğrencılerinin bir takıirinde ifade edi].

miştiı. Bütün Türk Siyaset ve Hükümet adam]arı işkenceleri kesinlikle
reddetmektedirler. Çok yaşlı Bay İsmet İlrlÖNÜ en açık ifadeli şahıstı :

(8ir tek vak'a gösterilsin onu bizzat tetkik edeceğim). Bay ERİM'e ve-

k6let eden halefi Bay MELEN de kesindi : Kahramanlıklarıyla açıkça
öğünen kişilere niçin işkence yapılacaktır ?"

- "Türk Ordusu asağı - yukarı yarım milyon kişi ve 10.000 subaydan

meydana gelmektedir. Bunlar memleketin bütün bölgeleıinden ve bütün

sosyal sınıflarından askere alınmaktadırlaı. Öyle ki, bir yabancı diplomat
bize Türk Ordusunun sosyal bakımdan halkın temsilcileıinin çoğundan
daha ilerici olduğunu temın etti. zaten KEMAL ATATÜRK sosyal planda

Orduya reformcu biı ıol vermiştiı. Ordu memleketi dış tehlikeIeıe ve
dev]eti iç tehditlere kaışı, idaıeye ye sayasete kaıışmaksızın koıumakla
görevlidir."
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- "... Bu müdaha|eyi (12 Mart l97l Muhtırası) Anayasaya aykırı
bulanlar bile askeri makamların yazılı bir doküman sunaıak ve çözümün
anayasa| kaide]erden mülhem olması gerektiğini açıklayarak, kan dök.
meksizln ancak son anda yaptıklarını kabul etmektedirler."

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 23 Ekim 1972 günü STRAZ-
BURG'da yaptığı toplantıda konuşan sayın üyeler arasında, Monsıeur
CLERO, Mr. JUDD (İngiliz İşçi Partisinden), Monsieur REVERDiN ve
Monsieur MARGUE de, TÜRKİYE gerçeklerıni realist bir görüşle ifade
etmişlerdir. Bu sayın üyeler, özetle şunları belirtmişlerdir :

Monsieur CtERO

"Aramızda, kendi hülıümetinin politik inancını tam anlamıyla pay-

laşmayan Avrupa Konseyi üyesi bir ülkeye saldırıda bulunmayı kendile-
rine görev edinenler olduğunu görmekten üzgünüm. Halbuki, şu sıralar.
da pek çok ülkede işlenen ıık ayırımını güden suçlar bu toplantıda geniş
bir tartışma konusu olabilirdi. Bay Dankert konuşmasında, TÜBKİYE'deki
siyasi suçluların kader]erinden çok endişe ediyordu. Bunu bize daha önce
bildirdi. Şimdi de işkenceye maruz bırakıldıklarını tekrarladı. Kendilerine,
'l968'den bu yana lÜnXİYg'nln kanlı çatışmalara, talebe huzursuzlukla-
rına, şiddet hareketIerine, Üniversite binalarının işgalterine, polisle şid.
detti çatışmalara ve banka soygunlarına sahne oIduğunu bilgileri için
söylüyoıum. Bu hAdiseler üç sene zarfında 20 kadar ölü ile neticelendi.

Bay Dankert size sormak istediğim birinci soru şudur :

Sözünü ettiğiniz sahadetler objektif tanıklardan mı geımektedır ?

Yoksa bu işle ilgili klmseIerden mi veya teıörizm davasına yakından

bağlı ve kötü hareketleriyle övünen şahıslardan mı gelmektedir ? Bunla,

rın itiıaflarını elde etmek için, Bay ERiM'ın halefi MELEN'in dediği gibl

işkenceye hiç de ihtiyaç yoktur. Muhakkak olan şudur ki, tutuklu olan,

lar lÜnXİYg'deki demokrasiyi şiddet yoluyla devirmeğe çalışan kim.

selerdır.
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Tüıi HiitOmıtlııln. Anıyııının öışördüğü lıtlınıi tıölrlııi ıtmış
olınıı, ülkcılndckl dcmol«ntlk kurulu$arı lıoruıııdı l.t.yaıi vı bunu gö
ıçv ıddcdcıı blr hüküm.t lçln gıy.t normıl blr dıvrmç o|ank telikkl
ıdllınılldir.

BIr dost ülkeye saldında bulunmak ve şlmdlye kadar har şeyln
Anayısa ve bu genç demokraslnln kurellarına göıc yapıldığı bu devlçtln
lçlşlcrine fazla müdahale etmek yeıine, b|r çeyrek ııırdır kati suretlc
Betı'yı tercih etmiş olan vc Avıupa Konseyl'ne ve NATO'yı tcr"ddilt ot
meden katıImıç bulunan gıllşme yolundaki bu ülkıyc yaıdım gtmgk bl-

ılm görcvlmiıdlı."

Mr. JUDD

"Teröıizm elyasi bir ıllğh olarak kullanılınca blttabi bununla uğıı7
mık lçin öıel bdbhler gcıtkiyor. Bu durum, Kuzey lrlanda'ü vo İlB-
KİYE'd6 ortayı çıkmıştıı. Bu tedblılcrln, bun!ırın uygulınınııını ılyııl
ıınaçlan lçin lıtlsmır etnoğe kaıaıtı bııı gruplırcı yınlış şıkildc tık-
dlm edllmeleıl kaçınılmızdır. Böyle keıaılı gruplann mevcudlyeün| bll-
mcmazlllien gotmek tehllkcli oluı. Onlaıın ıııçIaıındın, üııitlcr|ndcn
blrlnln de bu gpyrotleıl ıoıııcundı rcımi mıkımların ö|çüıilz blr kırçr
lığına muhatap olmalı vc ıonıe ü bunu ıiyııi bdıımün kullınınık ol-
üığunu ınlaınılıyız....

Şunu hlç b|r zıının unutmaınılıyız kl, Mocllılmlıin üyııdığı bu
ptınslpled uygulamalıtın uzaklaştığımız ailçüdc zıllm ışırı ıçhıın onı.
nuna gelmiş oluruz."

Monıleur REVERD|I{:

"TİİRKİYE hdlhazııdı blı hukuk dovleüdlr. Kınun. Tüıtçı dcyimlylı
hiklmdir. Bundın aııcak mcmnun olıblllriz. Heı çcyln nülcmmC olını
dığı muhakkık. Meıe!6, lıiitiin pollı|eı glH rÜnX|YE'd. d. pollı ııııın
ııııan wrucudur. Bununla bgrıbcr, pollıln bızgn vunıcu olııııdığı blı l
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ülka vıı mıdıı ? Ayrıca demokrasinin hikimiyeti içln bazı güçlükleı çık.
mıktıdır. Bunlar ıomut olaylaıdıı. Fakat Tüıkleıden, yaradılıştaıı, gc|c.
neklerl ve demokrasilerlİİln yeniliği de gözönüne alınarak, Norveçlileı,
Hollındalılg vo |sv[reliler gibi bir idıre kuımalarını isteyemeyiz.

lÜnX|Yl'nln problemleri, sosyaI yapısı ve gelenek|eri hakkında bil.
glıl olmayan bir kimıe kendisine, inanmak istediği bazı olaylaı nakledil.
di diyc nesıl bu kadar hafif bir şekilde bir ülkeyi itham edebilir ?

Blzl bu yolı ltenlerin, Avrupa Konseyini iflisa götiirdüklerinl zanne.
diyorum. Henüz vakit erken iken dikkatli olalım."

Monsleur MARGUE:

"Hukulıi ıorunlar komiıyonu temsilcisi olmak sıfatıylı. bir ülkenin,
o ülkedeki demokıatik reiimi devirip yeıine komünist oIan veya olma
yın bir diktatorya getlrmeye matuf bir tehlikeyc karşı korumak hak.
kını ıahip olduğunu tanımamız geıektiğine lşaret etmek ıorundayım,
Bıtı ülkelerinin çoğunda komünist partilere karşı toleranslı bir tutum
lçerisindeyiz. Çünkü bu partaleıln iktidara gelemiyecekleıi yolunda az

çok bir inancımız vardır. Fakat komünist paıtisi ve benzerlerinin demok-

ntik yolla iktidara gelme mücadelesinden vazgeçerek. ne demokratik
olan ne de insan haklaıına saygı besleyen biı reiim olmayacağını hemön

heınen kesinlikle bildiğimiz biı düzeni kurmak için şiddet hareketlerine

başvurmalaıı neticesinde Dev|etin Geza Kanununu tatbik etmesi tam&
mgn hıklı bir davranıştıı."
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UÇUNCU BOLUM

12 Mart'tan Sonra
ihtılalcı

Sol'un Durumu

Marksist- Leninist gruplar, ,l2 Mart öncesi devrede, sermaye çevre-
lerinin çlkarlarına hizmet ettiği iddiasıyla siyasi iktidarl suçlamakta idi.
Başta toprak reformu olmak üzere halka dönük'temel reformların yapıl-

madığını öne sürüyorlardı. 12 Mart 1971 Muhtırasının bir maddesinde.
bu reformların gerçekleştirilmesi istenmiştir. Bu maksatla da işbaşına
gelen Partilerüstü Hükümet, reformist programtnı hazırlamış ve Parla-
mentodan, ender görülen derecede geniş güvenoyu a|mıştır. Bu durum-
da aşırı solun. hükümet icraatını beklemesi gerekmez miydi ? Ama hal
böyle olmamış ve aşırı sol, azgın şekilde yeni tedhiş hareketlerine
başvı,,rmuştur. Bunun sebepleri gayet açıkh. Zi.ra;

Marksist - Leninist olmayan hiç bir hükümet ve siyasi iktldar. aşırı
sol için muteber değildir, yıkılması caiıdir.

Partilerüstü hükümet reformlara girişir ve başarı sağlarsa, aşırı §o
|un propaganda sermayesi elinden gidecektlr.

12 Mart Muhtırası ve Partilerüstü hükümetin programı sağ ve sol

aşırılığı ve bilhassa terörizmi ortadan kaldırmağa kararlı idi. Böyle bir

hükümet de tabiatiyle aşırı uçların düşmanı olmak gerekirdi. Nitekim

aşırı solcu teröristler, Partilerüstü Birinci ERitvl Hükümetine karşı taar,

ruza geçmişti. Maskeler tarnamen atı|mış ve doğrudan doğruya Devlete

karşı bir cihad açılmıştı.
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,2 MART,| TAK|BEN vE sıKıyöNETiuılN lı_Aı.ııııı KADAR

(zs HlsaN 1971) oLAN SüREDE AşlRı soLcu GRUPLAR TARAFıNDAN

GlRlşlLEN slı-Arıı-ı EYLEMLER

THKO'nıın Ey!ımlırl:

THKO'nun şehir gerillası eylemlerine katılmayan bazı militanlar.

Aralık l970'den itlbaren MALAWA bölgesinde toolanmaktaydılar. llk
olarak Mustafa YALÇINER, Kadir MANGA, Ahnıet ERDoĞnıı uu uoı-

geye gelmlş ve bölge halkından Tuncer SÜMER'le buluşmuşlardır. Bil5-

hare Semlh ORCAN lle Mustafa ÇUBUK da kendilerine iltlhak etmiştir.
Bu grup bölgede kır gerlllasına elverişli yerlerin keşfini yapmıştır.

12 Mart 1971'den sonra MALAWA'nın Akçadağ bölgeslndeki ma-

ğaralarda faaliyet artmıştır. Kaçakçılardan Tes|im TÖRE (halen lÜRKl-
YE'nin Güney komşularından blr ülkede olup yeni faaliyetlerlnden ayrıca

bahsedilecektlr) vasıtaslyle alınan silğh. teçhizat ve malzeme, ewelce
keşlf ve tesbltl yapılan mağaralarda depo edilmiştir. 1971 Mart ayının
ortalarına doğru kır gerlllacıları bu bölgede toplanmağa baglamışlardır.
Slnan CEMGıL llderlİği eıe aımlştlİ. Recep SAK|N, Sadık soYsErENcİ,
Cenglz BALTACı, Metin GıJNGÖnırıÜş, Semih oRCAN, Tuncer SÜMER.
osman ARKıŞ, Yusuf ASLAN, Ahmet EBDoĞAN, Mustafa YALç|NER
ve Kadlr MANGA blr mağarada toplanmışlardır. 2 Nlsan i97l 9ünü
ANKARA'dan hareket eden Ercan ÖZrÜnX. Osman BAHADIR, Metin
YILDIRIMTÜRK, Mahmet ASAL, Fevzl BAL, Adem TOPAL da bu gruba

lltlhak 6tmlş ve ngtlcodo, başka yerlerden gelenler de dahll olmak
irzero 22 kır gerlllacısı blraraya toplanmıştır.

Mevcut ail0hlar, merml]cr. ekmek torbaları, sırt çanta]arı, matralar
ve dlğer teçhlzat lle bölgenln topoğraflk haritaları gerlllacılara dağı-
tılmıçtır.

22 klşlllk gerllla grubu, oradan başka blr mağaraya lntlkal etmlş vc
15 gün müddetle flzlki ve teknlk formasyon oğltlml görmüşttir. Grupta
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bulunanlardan Mustafa YALÇINER, Atİlla KEsKiN. Kadir MANGA ve

Ahmet ERDOĞAN, esasen daha önce EL-FETlH'te eğitim görciüklerl

için, grubuh eğitilmesi kolay olmu§tur. Bütün hazır|ıklar ikmal edildik-
ten sonra taktik taarruz safhasına baş|amak üzere mağaralardan çıkıl.
mış, hareket içln müsait görülen Sırıklı yaylasına gidilmiştir. Bundan
sonraki gerilla faaliyeti şöylece planlanmıştır :

1 nci Safhada; Kürecik'deki Radar Üssü tahrip edilecektir,

2 nci Safhada; Kürecik Radar Üssü tahrip edilirken çeşitli banka.
lardan AD|YAMAN'a gönderilen paralar, sevk sırasında ve yo|da silihla
gaspedilecektir.

Bu planın tatbiki maksadıyla Mehmet ASAL, Metin YlLDIRIMTÜRK,
Yusuf ASLAN, Hasan KlRTEKE, Kürecik'e kadar giderek arazinin tet-
kiki görevini almıştır. Sinan CEMGİL liderliğindeki tahrip ve imha grubu

ise, Mustafa YALÇ|NER, Ahmet ERDOĞAN, Hacı TONAK, Kadir MANGA,
A|paslan ERDOĞAN ve Metin GÜNGÖRMÜŞ'ten teşekkül etmiştir. Sinan
CEMGİL grubu 28 Nisan 1971 günü sabahı İnekli köyüne vasıl olduğunda
köy bekçisi Vakkas UÇAN tarafından görülmüştür. Bekçinin haberdar
ettiği muhtar, jandarmaya müracaat etmiştir. Jandarma Komutanl, ya-

nındaki birkaç jandarma eriyle köy civarına gelmiş ve gerillacı|arı te3llm

olmağa davet etmiştir. Fakat gerillacılar teslim olmayarak bu güvenlik

kuwetlerine ateş açmışlardır. Çarpışma sırasında Ahmet ERDOĞAN ve
Metin GÜNGÖRMÜŞ kaçmış|ardır. Hacı TONAK, grubundan ayrı düştüğü
için teslim o|muştur. Sinan CEMG|L, Kadir ıııdııce, Alpaslan ÖzooĞıN
ölü, Mustafa YALÇ|NER ise yaralı olarak ele geçmişlerdir.

Diğer grup ise, vurucu kuwetln lnekli köyü civarındaki akıbetinl

radyo haberlerinden öğrenmiştir. Durumu aralarında tartışmış ve üç gru-

ba ayrılarak dağılmaya, ileride şartlar elverirse tekrar toplanmaya karar

vermişlerdir.

1 nci Grup: Semih oRcAN, Ercan ÖZTÜRK, osman ARKıŞ.

a
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TüRKıYE GERçEKLERı VE TEBöR|ZM

2 ncl Grup : Tuncer SÜMEB, Sadık SoYSETENcl, osman BAHADIR,
Cengiz BALTACI, Fevzi BAL.

3 ncü Grup: Yusuf ASLAN. Mümet ASAL, Cemal, Hasan KlR-
TEKE ve Metin YlLDlRıMTÜRK'den teşekkül etmiştir.

Bilihare bunlardan Osman ARKIŞ. Elbistan da polis tarafından. di-

ğerleri de daha sonra muhtelif yerlerde halkın ihbarı §onucu yakalan-

mışlardır. Yakalanan militanlardan biri şunları söylemiştir :

"Kır hareketine teveşıül etmiş olan Slnan CEMGIL ve ırkadışları
kıstırılıp öldürülmemiş olsalardı, Güney - doğu Anadolu'da THKO o!ırık
kendimizi kabul ettiıecek ve kurtaıılmış biı tiilgenin sahibi olduğumuzu

iıpat cdecektik. O anda bize en yakın duıumda olan deyıimci örgütler-
don (FıtısTıN DEMoKRATiK HAIK KURTutuş cEPHEsi ııe rlıİsrlx
HAIK KURTULUŞ CEPHESİNDEN) yardım alınacak ve dolayısiyIe Işblr-

liği yapılacaktı."

Democratic Resistance of Turkey'in, "Faşiİmin kurbanı ilericiler
diye bahsettiklerinden bir kısmı işte bunlardır.

THKO'dan Deniz GEZM'İŞ ve arkadaşı bir diğeri Yusuf ASLAN, 4

Amerikalıyı kaçırıp, ANKARA'da bir evde gizlemiş ve Amerikalıları, el-

leri kolları bağlı olarak yanlarına almışlardı. 12 Mart.1971'i takiben gü-

venlik kuvvetlerinin kontrolu sıklaştırılınca ANKARA'dan kaçıp, Akçadağ

ve Nurhak bölgelerindeki arkadaşlarına (bu tarihte kır gerillacıları henüz
yakalanmamışlardı.) katılmağa karar vermişlerdir. 15 Mart 1971 akşamı
Amerikalıları bırakıp bir motosikletle ANKARA'dan ayrı|mışlar ve l6
Mart't971 akşam üzeri Şarkışla ilçesine gelmişlerdir. Hava şartları
mü§alt'olmadığı için Şarkışla'da bir pikap kiralamış ve motosikleti pi-

kap'a yüklemeğe çalışırlarken durumlarından şüphelelen bir emniyet
mensubu tarafından karakola davet edilmişlerdir. Önce bu davete icabet
eder görünmüş ve polislerle birlikte karakola giderken ani olarak po-

lislere ateş açmışldrdır. Yapılan müsademede Yusuf ASLAN yaralanıp
yere düşmügtür. Donlz GEZM|Ş ise, Yusuf ASLAN'ın e|indeki bir çanta
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i|e tabancayı kapmış, kaçmıştır, Şehir içinde bir assubaya ait otomobil
görmüştür. Otomobilin, önünde bulunduğu evin kapısını ça|mıştır. Kapıyı
açan assubaydan otomobilin kontak anahtarını istemiştir. Assubay ve eşi
hemen kapıyı kapamışIardır. Deniz GEZMİŞ, elindeki makineli tabanca
ile kapının kilidine ateş etmiş ve kapı arkasında bulunan assubayın eşini
elinden yaralamıştır. Bundan sonra zorla içeri girmiş, aşsubayı silAhla
tehdit edip yanına almış ve onun otomobiline binerek sür'atle uzaklaş-
mıştır. Yolda önlerini kesen emniyet kuwetleriyle sil6hlı çatışmaya gir-
miş ve bir mermi isabetiyle otomobilin lastiği patlamıştır. Deniz GEZ-
MİŞ, assubayı da yanına alarak otomobili terk edip kaçmağa çalışırken,
orada bulunan emniyet mensupları ve halk tarafından yakalanmıştır.

THKO'nun lider kadrosu, ,l2 Mart'tan hemen sonra böylece tasfiye
edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan militanlara ve onların eylemlerine
ileride tekrar avdet edilecektir.

3 Nisan 1971'de isıeNguı'aa maruf bir doktorun küçük yaştaki oğ-
lu kaçırılmış ve fidye alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

4 Nisan 1971'de isını,ıguı'da bir bankanın şubesi soyulmuştur.

Türkiye Halk Kurtuluş Peıtisi (THKP) ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesl
(THKC)'nin Eylemleri :

THKP ve Cephesi, eski DEV - GENÇ'lılerin kurdukları örgütlerdir.
Eylemlerinden bahsetmeden önce bu örgütler hakkında kısaca bilgi ve-

rilmesi faydalı olacaktır. THKP ve THKC, aslında DEV - GENÇ'in deva-
mından başka bir şey değildir. Zira :

Bu örgütlerin kurucularından olan Mahir ÇAYAN, Ertuğrul KÜBKÇÜ,
Münir Ramazan AKTOLGA ve Yusuf KÜPELİ, 12 Mart 1971'den önce
Mihri BELLİ'ye karşı çıkarak Ocak 1971'de açık mektup mahiyetinde
küçük bir cep kitabı da yayınlamışlardır.

Bunlar Mihri BELLİ'nin liderliğini artık kabul etmiyor ve DEV - GENÇ'-
te yeni aktif, terörist ve silihlı diğer eylemlerin öncülüğünü üzerlerine
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alıyorlardı. lHKP, böylece Mahir ÇAYAN ve arkadaşları tarafından
Şubat 1971'de kurulmuş fakat mevcudiyeti henüz açıklanmamış idi.
THKP, Marksişt-Leninist sil6hlı ihtilil hareketinin politik ve önder gücü
olacak, THKC ise. silihlı eylemleri yapan vurucu kuvveti teşkil edecekti.
THKP ve THKG'nin asıl lider kadrosu 'l2 kişi olup bunlar, Merkez Komi-
tesi ve Genel Yönetim Kurulu adlarıyla iki organda toplanmakta ıdiler.
Aralarından Yusuf KÜPELİ'nin bil6hare yakalandıktan sonra ifade ettiği
üzere bunlar, kendi düşüncelerine göre çok önemli bir işe başlamışlar
ve lÜnrİYE'nin siyasi hayatına esas teşkil edecek bir örgütlenmenin
temelini kurmuşlardı.

THKP ve THKC isimlerinin halka tanıtılması içın, ciddi bir eylem
yapmak ve bunu takiben dağıtılacak bildiride Parti ve Cepheyi de il6n

etmek kararlna varmışlardı,.

Parti ve Cephe ANKARA'da bir bankanın şubesini soymuş fakat

bunu, propaganda yönünden yeterli görmemişlerdir. Bundan sonra, bir
yabancı elçinin kaçırılması düşünülmüş ve bu tasavvur 11 ilde Sıkıyö,

netim idaresinin il6nından sonra isRAiL'in iSTANBUL'daki Başkonsolosu

EFRAİM ELROM'un evinden alınıp kaçırılmasıyla gerçekleşmiştir. An-

cak, ELROM'u kaçırdıktan sonra, evvelce müsvetteleri hazırlanmış olan

Parti ve Cephenin tüzük ve programlarını ıl6n etmeğe imk6n bulamamış-

lardır. Parti tüzüğü, ELROM olayı faillerinden bir kısmının yakalanışı sı-

rasındaki aramalarda ele geçmiştir. Tüzüğün üye kaydıyla ilgili madciesi

aynen şöyledir:

"THKP/THKC'ne üye olabilmek için Marksist - Leninist bir foımas-
yoıı ıahip olunacak ve parti içinde veıilen göıevleı kabul edilecektir."

Tüzüğün bir başka maddesinde strateiik olarak sehir gerillasının iIk

hedef kabul edildiği belirtilmekte idi : 7 nci maddede ise şöyle denili-
yordu : "IHKP bizzat sayaşan partizanlaıdan oluşmaktadır. THKP politlk
vc ııkeıi liderliğin biıliği ilkesini esas almaktadır. THKP'nin öndeıliğln-
dc yürütiilen gerllla ıavaşı, halkın geıçek oıdusunu doğuracaktıı. TÜR-

ldYE lhtllellnln yolu, partimIzin yoluduı."
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THKP tarafından yayınlanan ve birçok adreslere postayla yollanan
(lhtllalin Yo|u) başlıklı, 1 numaralı bültende şöyle denilmekte idi :

"lçhde bulunduğumuı bu ışıma. bışta işçl ıınıfımız olmık iizoro
bilEıı halk kltlclcrlnds vır olan mcmnuntyetıiıllk ve bışkaldırını duy-
gulırını güçlendirme, onlaıı sil6hlı mücadeleye aİitG etmo ve partiııılıln
t çkllöt yapısını sağlımlaştırma aşaııaııdır. Savaşın iklnci aşamııı, go
rlllı sıvaşının yurt çapında yapılmısı, şehlr gerillaıı yanındı kıı gerlllı.
ıının bışlatılmaıı ışamasıdıı. Üçüncü vc dördüncü ışıınılaı, geıillı kw.
vetlerinln düıenli orduya dönüşme aşamalaııdıı."

THKP/THKC, ELROM olayından önce ANKARA'da sil6h tehdidiyle
soydukları banka şubesinden 48.660 lira elde etmişlerdir. Btından sonra
militanların bir kısmı ANKARA'dan İSrallaUl-'a geçmişlerdir. Örgütün
genç kız ve erkek elemanları sahte hüviyetlerle ve kendilerini karı - koca
gibi tanıtarak muhtelif apartman daireleri kiralıyor ve diğer militan|arın
buralarda barınmalarını sağlıyorla:,dı. ANKARA'da çalınan bir otomobil
de |STANBUL'a getirilmişti. israıısuı'oaki barınma hazırlıkları tamam-
landıktan sonra ilk banka soygunu fail|erinden olan Mahir ÇAYAN, Hü-

seyin CEVAHiR, ramıl DEDE ve oktay ETiMAN da otomatik silğhlar ve
tabancalarla isıılıguı-'a geçmişlerdir.

Yapılan tetkikler ve müzakerelerden sonra İSlallBul'un Erenköy
scmtinıleki bir banka, 15 Mart 1971 günü soyulmuştur. Bu soygun Ulaş
BARDAKÇ|, Mahir ÇAYAN, Hüseyin CEVAHiR, K6mil DEDE ve oktay
ETİMAN tarafından yapılmıştır. 14.449 lira elde edilmiştir. Soyguna gi-

derken ve soygundan sonra kaçarken İSTAllgUl'da çaldıkları yabancıya
ait bir otomobili kullanmışlardır.

Erenköy'deki bankayı soyan ekip,4 Nisan'|971 günü zengin iki fab.
rikatörü ev|erinden kaçırmış ve 400.000 lira fidye aldıktan sonra onları
serbest bırakmışlardır.

67

,



DÖRDUNCU BÖLUM

Sıkıyönetimin
l16nı

Bu olaylar, gözü dönmüş Marksist-Leninist tedhişçilerin insanlık
dışı her kötülüğü yapabileceklerini göstermiştir. Türk Milleti üzüntülü,
endişeli ve artık sabırsız hale gelmişti. Çok sıkı ve dlsiplinli güvenlik
tedblrlerl almak ve bu tedbirleri de, olağanüstü imk6n ve yetkilerle des.
teklemek zaruri olmuştu. lşte bu sebepledlr kl, TÜRKİYE'nin 67 llin.
den sadece ll lllne şimll olmak üzere Sıkıyönetim llln edilmlştlr
(26 Nisan 197r).

SıK|YÖNET|M lı-Arııııoııı soNRA DA DEVAM EDEN
TERÖR OLAYLAR|

Sıkıyönetlm idaresinln il6nından sonra da devam eden tedhiş faali-
yetlerl ve gerçekleştirilen eylemler TÜRKİYE Cumhuriyetinin ne derece
tehllkeli örgütlü yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kaldığını ortaya koy-

muştur. Tedhlşçi Marksist - Leninistler Devlete yönelen sil6hlı ey|em-

leri yanında batılı demokratik ülkeler diplomatlarını kaçırma veya öl-

dürme planı hazırlıklarıyla da gerçek amaçlarını ortaya koyuyorlardı.
Nltekim lSnall- Başkonsolusu ELROM'un canice öldürülüşü insan hak-

laı,ına, fert hürriyetine, Dünya barışına içten inanmış milletlere ibret
verlc| bir ders olmuştur. Sıkıyönetim idaresinin aldığı çok sıkı tedbirler
rıonucu birçok batılı ülke diplomatlarının ve Türk Dev|eti ileri gelenle-
rinln öldürülmelerl veya kaçırılmaları planlarının tahakkukuna engel
olunmuştur.

Sıkıyönetim il6n edlldiği zaman, örgütsel Marksigt - Leninist
tedtıiş faallyetlerl henüz iki organik mihrak tarafından yürütülmektey-
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di. Bunlardan biri THKP/THKC'si ve diğeri THKO ldi. Daha sonra yenl
yeraltı örgütleri de teşekkül etmiştir. Yenilerinden aşağıda bir başka
bolümde bahsedilmek üzere şimdi, THKP/THKC ve THKO'nun dcvam
eden eylemlerln€ temas edilecektir.

THKP/T}lKG|nln Eylımlcıl :

lsrail Başkonsolosu EFRA|M ELROM'un kaçırılması vı öldürülmasi :

11 llde Sıkıyönetim ,idaresinin ilEnından 8 güh sonra lSRell- gaş-

konsolosu EFRA|M ELROM'un kaçırılışı ve öldürülmesi olayı alınan ola.

ğanüstü tedbirlerin isabetini ortaya koymuştur.

ELROM kaçırıldıktan sonra ewelden hazırlanan bir eve götürülmüş-

tiir. Önceden hazırlanmış bir ültimatom bu olayın yardımcı militanların-

dan Necmi DEMİR ve llkay DEM|R tarafından teksir edilip muhtglif ad-

reslere postalanmıştır. Ültimatomda şu iki şart öne sürülmekte ldi :

1) Tutuklu bu|unan büttln Markıist - Leninlst militanların sgrbeıt
bırakılmaları,

2) THKC'nin 1 No.|u bülteninin üç gün devamlı olarak radyoda okuıı-

ması (Yukarıda bahsedilen İhtilelin Yolu başlıklı bülten).

Bu istekler yerine getirilmediği takdirde üç gün sonra EFRAIM EL-

ROM'un kurşuna dizileceği de ayrıca belirtiyordu. Nltekim, ültimatom
kabul edilmediği için EFRAiM ELRoM, 22 Mayıs 1971 günü saat 18.oo

sıralarında şakağına sıkılan üç kurşunla öldürülmüştür.

Sonradan yakalanan bir kısım sanık, Türk Hükümetinln bu ültima
toma karşı sort ve enerjik bir tutum gö§termesi üzerine ELROM'u öldüı-
mekten vazgeçip, f idye istenmesinln tokllf edildlğlnl söylemişlerdir.
Gene bu sanıkların ifadesine göre THKP Genel Merkezl üyelerl vc THKP
lldorl Mahlr ÇAYAN ELROM'un öldürü]mesini istemlşlcrdlr.

70

t



rüRKiYE GERÇEKLER| VE TERöBiZM

Sibel Erkan'ın Rehine Alınmaıı :

isRaİı-'ın lsraıısul- Başkonsolosu EFRA|M ELRoM'u kaçlrıp bi16-

hare hunharca öldürenler dağılmış ve muhtelif yerlere gizlenmişlerdi.

Zira İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, askeri birliklerle de takviye edil-

miş Güven|ik Kuvvetleriy|e isıAııguı'da umumi ve sıkı bir arama ya-

pacağını isreıısuı- halkına bildirmişti.

Mahir ÇAYAN ve Hüseyin CEVAHİR, bir bayan militanın yaıdımıyla
İSTANSUL'un Maltepe semtinde bir eve gizlenmek üzere giderken, bir
emniyet görevlisi kendilerinden şüphelenerek yakalamak istemiştir. Ma-
hir ÇAYAN derhal tabancasını çekerek bu emniyet mensubunu sırtından
ağır şekilde yaralamıştır. Mahir ÇAYAN ve H(iseyin CEVAHİR kendi-
lerini yakalamak isteyen halka ve görevlilere engel olmak için otomatik
silihlarıyla havaya ateş ederek civardaki bir eve gelmiş ve zor|a içeri
girmişlerdir. Bir Türk sı:bayına ait olaıı bu apartman dairesinde subayın
yalnız bulunan 14 yaşındaki kızını sil6h tehdidiyle rehine almışlardır.
Apartman dairesinin kapı arkasına buz dolabı vesair eşyayı yığmışlardır.
Apartman civarını derhal kordon altına alan güvenlik kuwetleri ve
askeri birlikler bu iki cani tedhişçiden teslim olmalarını istemişlerdir.
Mahir ÇAYAN ve Hüseyin CEVAHİR teslim olmayı reddetmiş, kendile-
rlne rıLlsTıtl'e iltica hakkı verilmesini, aksi ha|de ellerinde rehine bu-

lunan Sibel ERKAN'ı öldüreceklerini bildırmişlerdir. İkl gün böylece kar-

şılık|ı pazarlıklarla ççmiştir. Olay, değil sadece TÜRKİYE'de, bütün
dünyada büyük bir ilgi ve nefretle takip edilmiştir, Her Türk kadını Sibel
EBKAN'ın annesi gibi ızdıraplı, heyecanlı saatler geçirmiş, gözyaşı dök-

müş ve küçük Sibel'in sağ, salim kurtuiması için Allaha dua etmiştir.
Nihayet üçüncü gün (l Haziran 1971) Güvenlik Kuvvetlerince harekete
geçilmiştir. Yapılan sil6hlı çatışma sonunda Hüseyin CEVAHİR öldürül-
müş, Mahir ÇAYAN yaralanmış ve küçük Sibel ERKAN sağ olarak kur-

tarılmıştır. Güvenlik Kuwetleri, Mahir ÇAYAN'ın halk tarafından linç
edilmesini güçlükle önlemişlerdir. Mahir ÇAYAN böylece eie geçtikten
sonra, Güvenlik Kuwetlerince tertiplenen müteaddit operasyonlar neti-
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cesl THKP/THKC'rıden daha başka lider vasıflı mllitanlar da yakalarr
mışlardır. (Fotoğraf : 27).

(Foıoğraf : 27|; Matıiı ÇAYAN ve Hüseyin CEVAH?R ıalatınd.an fehane ıüıulan
küçük Sibel ERKAN, kuftafıldıkıan sonra annesi ve babasının atasında,

gazet ecil e ?le k onu şutken.

Sanıklar, İSTANBUL Maltepe semtinde, lstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığına bağlı bir askeri birlikte gözaltına alınmışlardır.

lki |ngIIiz ye K.nadalı Teknisyenin Kaçııılıp ÖldürüImelcrl:

O tarihe kadar gerek organik gerek aktif yön|erden aralarında blr
bağlılık bulunmayan THKP/THKC ile THKO arasında ilk işbirliği burada

olmuştur. Mahir ÇAYAN'ın bulunduğu binanın zemini dellnerek bura-

dan, birkaç gün çalışma neticesi dışarıya bir tünel kazılmıştır. Tedhlş-
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TüRKiYE GERÇEKLERı VE TERöRlzM

çiler bu faaliyetlerinde bir teğmenin yardımından faydalanmışlardır. Tü-

nel tamamlandıktan sonra THKP'nden Mahir ÇAYAN, U|aş BARDAKÇ|.

Ziya YlLMAZ ve THKO'ndan Cihan ALPTEK|N lle Ömer AYNA olmak üze-

re beş kişi, 29/30 Kasım 1971 gecesi buradan kaçmışlardır.

Bir süre sonra bunlardan Ziya YlLMAZ ile Ulaş BARDAKÇ|, İSrlll-
BUL'da saklandıkları bir evde güvenlik kuwetlerince sıkıştırılmışlardır.
Adı geçenler teslim olmayı reddedip si16ha başvurunca güvenlik kuv-

vetlcri mukabe|e etmiştir. Çatışma neticesi Ziya YlLMAZ yaralı ve U|aş
BARDAKÇl ise ölü olarak ele geçmişlerdir.

Askeri Tutukevinden kaçan Mahir ÇAYAN ise gizlice ANKARA'ya
gelip saklanmıştır. Adıgeçen, kendisi gibi ANKARA'da bulunan THKO
militanlarından Cihan ALPTEKİN ve Ömer AYNA'yı saklandığı yere devet
ederek görüşmüştür. Bu görüşmede. THKO'nun sil6ha, THKP/THKC'nin
ise militana sahip olduğu tesbit edilmiştir. Neticede iki tarafln imk6nları
birleştirilerek Denlz GEZMİŞ ve arkadaşlarının idamını ön|emek üzere
bir tesebbüse gecilmesi kararlaştırılmıştır. Önce; Ortak Pazar üyesi ül-

kelerden birine mensup bir diplomatın, daha sonra Türk siyasi şahsiyet-
lerinden birinin kaçırılması üzerinde durulmuştur. Ancak, ANKARA'da
alınan çok sıkı tedbirler dolayısiyie bunların mümkün olmayacağı kanaati-
ne varmışlardır. Cihan ALPTEKİN ortaya yeni bir teklif atarak, Batı Av-
rupa ülkeleri diplomatik temsilciliklerinden birinin silöh zoruyla işgal
edilmesini istemiştir. Fakat aynı gün, kendilerinin dışarıyla irtibatını
sağlayan bir başka militanın polisle çatışarak ölmesi, bu grubu çok daha
güç bir duruma sokmuştur. Kısa bir süre sonra Ünye'den gelen bir mi-

Iitan, orada Radar Tesislerinde çalışan yabancı teknisyenlerin kaçırılma-
sını teklif etmiş ve bu teklif uygun görülmüştür.

Mahir ÇAYAN, Cihan ALPTEKİN ve Ömer AYNA, daha önce gön-

derilen militanlarla Ünye'de buluşmak üzere, temin edilen bir kamyonla
gece ANKARA'dan ayrılmışlardır. 8eraberlerinde 3 makinalı tabanca,

' 
sten,800 mermi,3 adet 14'lük browning tabanca, l adet g mm.'lik,3

adet de uzun namlulu tabanca ve 26 el bombası götürmüşlerdir. Bundan

sonra, hazırlanan plan gereğince. Ünye'de bir apartmanda oturan yaban-
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cı radır teknisyenlerlnden üçünü kaçırmışlardır. Teknlsyenlerln kaçırıl-
masından önce, Sinan razım ÖZÜooĞRU, sabahattin KURT, satfet ALP
ve Hüıdai ARlkAN adlarındaki militanlar bazı hazırlıkların yıpılması için
Kızıldere köyüne gönderiImişlerdir. Kaçırma işini gerçekleştlren diğer
kafile de gidilecek yolun bir kısmına kadar teknisyenlcrin otomobilinden
ve daha sonra bir başka vasıtadan faydalanarak Kızıldere köyüne glt
mişlerdir. Güvenlik- Kuvvetleri, tedhişçilerin durumunu tegbit ederek
Kızıldere köyünü. abluka altına almıştır. Tedhişçiler, teslim olmayı red-

detmişler ve önce, ellerinde rehine bulunan üç yabancıyı hunharca

öldürdükten sonra, güvenlik kuwetleriyle sil6hlı müsademeye girigmiş-

lerdir. Müsademe sonunda 10 tedhişçi 6lmllştür. Aralarından sadece
Ertuğrul KÜRKÇÜ, samanlığa saklanmış ve dah.a sonra sağ o|arak ya-

kalanmıştır.

Üç yabancı teknisyenin cesetleri hemen ertesi 9ün bir uçakla Gül,

hane Askeri Tıp Akademisine nakledilmiş ve dört nıiitetıassıs hekimln

lştiraki ile otopsi yapılmıştır. Otopsi raporlarına ve ayrıca, olayın cerı.
yan cttiği evde Savcılıkça yapılan te§pite göre:

1. lki lngiliz ve bir Kanadalı teknisyene ait cesetlerin, alt katı ta
maman hayvanlar için tefrik edllmiş lkı katlı binanın salonunda çatıya

çıkan merdivenin dibinde elleri arkadan bağlı olarak yan yana bulun,

dukları,

2. Her üç teknisyende başta tespit olunan kurşun yaralarının ka.

fatasının aynı nahiyesine isabet ettiği,

3. 7.1.1972 tarihli otopsi reporlarında kafatasında mevcut kurşun

deliklerinin seyir istikametlerine göre. kafatasına isabet eden atışların,

cesetlÖrin bulundukları yer itibariyle. bina dışından yapılmasının müm,

kün bulunmadığı,

ıl. Her üç teknisyende başta tesplt olunan kurşun yaralarının blnı
dahilinden yapılan atışlarla meydana geldiği,

kesinlikle anlaşılmıştır. Nitekim Ertuğrul KÜRKÇÜ de lfadesinde bu hıü
ıusu teyldetmiştir. (Fotoğrat : 28, 29l
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(FotoÜraf : 2t\ ı Mahir Ç,]-
YAN pc afkadaşları la?a-
|ından rchinc olındıklan
soı/a Kızııd.lc' de huahar-
ca öldürüten lagiliz vc Ka-
ned,alı leknisyenlcıdcn iki-
si. Bu ,aasurn insanlar
lıtrarksist - Leninisı ıcıöfisı-
Icr tarafındaa clleri arka-
ilan bğlı olarak öldiirül-
müşlerdir. Bu resim Mark-
sist - Leninist ihtildlcileriıı
gcrçek yüzünü açıklayaıı ve
insonlık iğn ulanç 1refici

bil ibl.ı ıabıosudur.

(Fotoüraf : x)J: Kılıldctc'-
dı *Iarksisı - Izninlsı ihıi-
lllcila ıarğındaa huahar-
ca öldüıüleı ıcknisycnı.l-

ika ğürc7lsü.
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TüRK|YE GERçEKLERı VE TERöRıZM

Bir Türk Uçığının Kıçırılmııı:

Bu örgüte ait olduğu kabu| edilen son eylem, 4 tedhişçi militanın,
lsrnıısul- - ANKARA seferini yapan bir Türk yolcu uçağlnı 22 Ekim 19?2

günü zorla SOFYA Havaalanına indirmeleridir. Terörlstler yolcuları ve
mürettebatı 40 saat kadar uçakta rehin olarak tutmuşlardır. 13 IHKP/
THKC mensubunun serbest bırakılmaları şeklindeki ültimatomlan Türk

Hükümetince cevapsız bırakılınca, uçak, mürettebat ve yolcuları serbest
bırakmış ve BULGARİSTAN'a iltica etmişlerdir. İltica keyfiyeti, Türk ve
8ulgar makamlarının aralarında vardık|arı mutabakat neticesi oİmuştur.

THKO'nun Eylcmlcıl:

Sıkıyönetimi takip eden devrede THKO'nun eylemlerl. TÜRKİYE'do
ve lÜRXİVe dışında hazırlanan faaliyetler olmak üzere iki saftıalı bir
özellik göstermiştir. Bu faaliyetlcre dair bilgiler özetle şöyledlr :

TüRK|YE,DE HAZiRLANıP TATBIK EDiLENLER

Gühy ÖzoEŞ'ln Fııllyctlcıl :

Gülay ÖZDEŞ, THKO'nun kadın militanlarının en faal olanlaıından

biridir. Teorik, pratik ve teknik geniş bir bilgl ve tecrübeye sahiptir. Eşl

Müfıt ÖzDEŞ, EL_FETiH'te eğitim görüp Şubat ,970'de TÜRKlYE'ye
döndiikten sonra sil6hlarıyla birlikte yakalanan |1 tedhişçi Marksist-
Leninistten biridir. Gül6y ÖzorŞ, Sinan CEMG|L ve arkadaşlarının Nur-

hak Dağlarında kır gerillası faaliyetlerine hazırlıkları safhasında gerllla-

cılar için uyku tulum|arı dikmiştir. THKO'nun şehir gerillası faaliyetlerl
sırasında onlara saklanacak yerler temln etmlştlr.

Sıkıyönetim Komutanlığınca arananlar listesinde bulunan GülAy ÖZ-

DEŞ, |STANBUL ve ANKABA'da muhtelif yerlerde saklanmayı başarmış-
tır. Temmuz 1971 sonlarında İSTANBULdan ANKARA'ya dönüçtindc

c
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TüRK|YE GEBçEKLERi VE TERöR|ZM

teşebbüs ettiği bir banka sahtekArlığı dolayısiyle yakayı ele vermiştir.
Gülay ÖZDEŞ, bir bankanın havale kısmında çalışan bir arkadaşının yar-

dımıyla başvurduğu bir sahtek6rlık neticesi ,l75.000 T,L.'nı alacağı sırada,
uyanık bir banka memurunun sahtek5rlığı fhrk etmesiyle yakalanmış-
tır. THKO'na sil6h temin etmek maksadiyle teşebbüs edilen bu satı
tekirlık olayı ve dolayısiyle THKO paralelindeki faaliyetleri sebebiyle Gü.
|ey ÖzDEŞ'le birlikte 40 kişilik bir şebeke tutuklanmıştır. (Fotoğraf : 30)

(Foıoğraf : $|: GülAy ÖzDr,Ş vc arkadeşlarının evlerinile yapıIan arataolarda ele
gcçcıı sildh, mermi ve sahte hüüyet cüzdanları.

lkincl Uçık Kaçııma Olayı :

Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN ve Yusuf ASLAN haklarındaki idam

kararının infazını önlemek maksadıyla, 3 Mayıs 1972 günü Türk Hava

Yollarına ait bir uçak, THKO'dan 4 tedhişçi tarafından sil6h zoruyla

SOFYA Havaalanına indirilmiştir. Komünist tedhişçiler, uçak yo|cularıyla

mürettebatını 30 saate yakın bir süre uçak içinde rehin olarak tutmuş,
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TüRK|YE GEBÇEKLERl VE TERöRlzM

lardır. Ta|epleri Türk Hükümetince kabul edilmeyince. BULGARİSTall'a
lltica etmiş ve uçakla mürettebat ve yolcuları serbest bırakmışlardır.

Jeodatma Genel Komutanına Yapılan Suikast Teşebbüsü:

THKO'nun dört militanı, 5 Mayıs 1972 günü evinden çıkışı sı,asın-
da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin EKEN'i kaçırmak

veya bu olmazsa öldürmek kastıyla ateş açmışlardır. Bu sebeple çıkan
çatışma neticesinde Komutan. Emir Subayı ve bir Er yaralanmış, bir Er

de ölmüştür. Mütecavizlerden ise, biri ölmüş, biri yaralanmış ve ikisi
kaçmayı başarmıştır. Kaçan iki kişinin adları Ergun ADAKLI ve Hasan
ATAOL olup, bunlardan aşağıda bahsedilecektir. (Fotoğraf: 31)

(Fotoğıaf 2 3l' i |andarma Genel Komuıanına vaptlan suikası
ıeşebbüsünde kullanılaıı otomollk silöhlor ve mütec&rizlcrin

kullanııuya |üsal bularrladıkları iki eI bombası,

,
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rüRKıYE GERÇEKLER| VE TERöR|ZM

Tüıklye Dışındı Hazıılanan Faaliyctlcr :

THKO, THKP/THKC'nin lider vasıflı ve serbest olan elemanlarından
bir kısmı Avrupa ülkelerinde, bir kısmı ise TÜBKİYE'nin Güney komşusu
bir ülkede bulunmaktadırlar. Güneyde bulunanlar, Filistin Kurtuluş Or.
gütlerinden her türlü yardımı görmektedirler. THKO, Güneydeki Türk
örgütleri içinde en faal olanıdır. Burada Teslim TÖRE'nin liderliğinde
bir grup bulunmakta olup, Jandarma Genel Komutanına suikast teşeb.
büsü faillerinden Ergun ADAKLI ve Hasan ATAOL da bu gruba iltihak
etmişlerdir.

Güney'deki THKO grubu, TÜRKİYE'de, yaygın bir sahada çeşitli
terör eylemlerine başlamak maksadıyla ve bir lıazır|ık mahiyetinde ol-
mak üzere zaman zaman rÜnrİVl'ye gizli yollardan çeşitli sil6h vesair
malzeme göndermişlerdir. Bunların bir kısmı aşağıda özetle belirtildiği
şekilde Güvenlik Kuwetlerince meydana çıkarılmıştır.

12 Nisan i972 Günü Ele Geçirilenleı :

12 Nisan 'l972 günü akşamı ADIYAMAN ilinin KAhta ilçesi Jandarma
Komutanlığına yapılan bir ihbar neticesi jandarmalar bir kaçakçı kafile-
sini yakalamak istemişlerdir. İki taraf arasında çatışma olmuş ve iki
at yükü sil6h, cephane ve malzeme ele geçirilmiştir. Jandarmanın baş-
ladığı soruşturma sonunda da, üç at yükü sil6h, cephane ve malzeme,
toprağa gömülü oldukları yerden çıkarılmıştır. Böylece ele geçirilen si-
l6h, cephane ve malzemenin toplu olarak cins ve miktarları şöyledir :

57 adet 3,5 inç'lak roket atar mermisl.

,27 adet otomatik tüfek,

10 adet makinalı tabanca, \

3 adet hafif makineli tüfek,

3280 adet otomatik tüfek mermisi.
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59 adet çeşitli el bombası,

1 adet saatli bomba,

35 adet otomatik tüfek şarjörü,

24 adet arka çantası,

2 adet sıhhıye çantası,

5 adet yağmur|uk,

8 adet valiz,

Yapılan tetkiklerde, roket mermilerinin Amerikan ve otomatik tü-

feklerin ise Çin Halk Cumhuriyeti mamulü ve orijinal ambalajlı oldukları
görülmüştür.

20-21 Aralık 1972 Günleri Ele Geçirilenler:

Aradan bir müddet geçtikten sonra, Cezaevlerinde bulunan THKO
mensuplarının, cezaevlerinden tahliye edilenler vdsıtasiyle kurdukları ir-

tibat net|cesinde, Teslim TÖRE, Hasan ATAoL ve Ergun ADAKLl'nın
Güney'den gönderdikleri si|6h ve malzemenin MALATYA bölgesinde de-

po edildiği yerler tespit edilmiştir. Aralık 1972 sonlarında buralarda
yapılan aramalarda şunlar bulunmuştur :

38 adet roket atar mermisi.

40 adet makine|i tüfek,

34 adet çeşitli el bombası,

35.000 adet değişik çapta mermi,

17 adet kasatura,

19 adet şarjör,

24 adet kütüklük,
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1 adet komple sıhhıye çantası,

1 adet çadır.

Bol miktarda ldstik ayakkabı ve asker pantolonları.

Bu silAh ve malzemenin de bir kısmı, orijinal ambalajlarında, Çin
Halk Gumhuriyeti mamulüdür.

2o-21 Aralık 1972 günleri, MALATYA civarında bir tarlaya gömülü
sil6h, cephane ve malzeme (Fotoğraf : 32 : 43)'te görülmektedir.

(Fotoğraf : 32) : Tarlüa ka1ının bnşlamsı.
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(Foıoğraf : 33) | Topıak atıındakİ malzcmenin ilk görünüşü.

(Fotoğraf l t4) | Bavul içinde sillh,
cephane vc komple sıhhiye çanlası.
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(Foıoğraf: 35) : Bavıl içiıdc sİllh ve şrjörler

(Fotoğrıf : %| : Bavul İğndeki rokcı mermilııi.
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(Foıoğraİ: 37) : Bauıl içİndeki rokeı meıııtileri.

(Fotoğraf : §):20-2l Aralıh 1972 günkıi bir mğarada cle geçirilen
oıofiatik ıü|eklcr.
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(Fotoğrıf:39|:20-2I Aıalık 1972 günlei Malaıya civarıııla cle gcçirılcn uzun
namlulu ve otorraıık silahların ıopluca görünüşü. oİıada ıek olarak buluaoı ıü|eğin
kabzasındaki Arapça rakoıı, (2Z7N) bu silöhın Filistin tedhiş öıgüılerinden birine

üdiy eı ini aç ıkça gö st ermek ı eür.
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(Fotoİrıf : 0-ıll) ı Çİn HaIk Cumhuriycıi yaprsı vc üzcrlcinılc Çiııec yazılar
bulıtaıı orijinl mermi kutulan,

86

-

nffi

)

ğl
*;ş*!,-*.;

ffiffi
İ,

{
t t:

İ"}
F

U



'ııçııll11",

lt
}, 1 İ ıJ§l§ss

r,:

o

a
o

ı

\-

(}otoğnf ı 12|: Çin HaIk Cwnhurİyeıİ yapısl te iıiç kullanılınaüfıış oıomaıik ıüİek-
lerdeı iki örıck. Tü|ckleıin scti ıuııuraları yanında Çincc yazılar qjirülmckıedir.
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TüRK|YE GERçEKLERi VE TERÖRlzM

(Fotoğraf | 13' i Matotya cıvafında büutpn sıılh ve malzzmeam saklandığı
ııır,ğatoıın dışarıdan görünüşü.

ltı xoyııı vc Blr Jıııürmı E?lnın Öıdüİülmcıl:

THKO'ndan ve komşu Güney üikede bu|unmakta c|an lkl todhlşçl.
1 Ocak 1973 günü HATAY bölgesinde görülmüş ve güvenlik kuwetlerine.
ihbar edilmişlerdir. Tedhlşçiler, önce halktan birlni rehlne alınca, halk
ile aralarında bir çatışma olmuştur. Neticede blri 15 yaşında çocuk olan
iki köylüyü öldürmüşlerdir.

Jandarma yetişip olaya müdahale etmek isterken bu defa bir |arr
darma erini öldürmüş ve müfreze komutanı Üsteğmenl de yaralayıp
kaçmışlardır.

Türklyı llıulelcı lşçl Köylü Pııtlsl (TllKP) ı

Bu örgüt bir üniversite asistanı olan Doğu PER|NÇEK tarafından
kurulmuştur. TÜRKlYE'de MAo'cu kanadl tem§il eden tek örgüttiİr, Uzun
süre örgütsel bünyesinl geliştirmiş ve eylem için aceleci olmamıştır.
12 Mart 197t öncesi devrede daha ziyade teorik ve politik propaganda

sahasında faa|iyet göstermiştir. 12 Mart 1971'den sonra silAhlı eylem.
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TünKıYE GERçEKLERı VE TEBöRıZM

lere geçeceğl sırada llder kadrosu lle ön plindaki militanlarının çoğu
güvenlik kuwetlerince muhtelif zamanlarda yakalanmışlardır.

Lider Doğu PER|NÇEK daha Fikir Kulüpleri devresinden itibaren
organize gençlik hareketlerinin içinde bulunmuştu. Mihri BELLİ ile blr-
likte çalışarak Fikir Kulüplerini ele geçirip DEV - GENÇ adıyla yeni ve
tam mllltan bir örgüt haline getirilmesinde ileri derecede gayretlerl ol-
muştur. Ancak. bil6hare ihtil6lin strateji§i ve pratiği konusunda Mihri
8ELL| lle ihtil6fa düşmüşttir. Zamanla gelişen ihtil6f neticesi Mihrl
BELL|'den ayrılmıştır. Daha sonra lİlXR adıyla açığa çıkan yeraltı örgü-
tünü kurmuştur. Bu örgüt ilk zamanlar "Proleter Devrimci Aydınlık" ile
lşçi - Köylü gazetesini çıkarmıştır. Son zamanlarda ise TÜRKİYE'de ve
Federal ALMANYA'da (Şafak) adıyla bir broşür basıp gizlice dağıtmıştır.

TilKP, "lhtilelci işçi", "ihtilalci Köylü" ve "ihtil6lci Gençlik" birlik-
leri adlı bağlı örgütlerle, işçi, köylü ve gençlik kesimleri üzerinde özel

çalışmaları tanzim etmiştir. Ayrıca. "Şafak Dağıtım Hücresi", "Sahte
Belge Tanzim Hücresi",,"Özel İhtisas Hücresi" gibi yeraltı faaliyetlerinin
bir kısmını tanzim ederek sekiz değişik görevli hücreler teşkil etmiş-
tir. (Fotoğraf: 44l

$[][ıt
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! oı |an

Brclt!€ı;*vRl*clLERlılİ Y^YlN

AcAKTıR
(Fotoğraf : A): Ş|ak

yayınlarından biı örnek,
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TüRK|YE GERçEKLERl VE TERöRlzM

rllrP, sllanlı kuwetlerin genç elemanlarını elde etmek için ayrı vg
özel bir gayret içlne de girmiştir.

TlİKP'nin İşçi - Köylü ve Proleter Devrimci Aydınlık adlı yayınları,

28 Nisan 1972 tarihinde Sıkıyönetim Komutanlıkları kararıyla kapatılmış-
tır. Bu durumda Parti; (Şafak) yayınlarına illegal olarak devam etmiştir.

Şafak TÜRXlYE'de birkaç yeraltı lıücresi tarafından ayrı ayrı yerlerde tek-

sir edilerek dağıtılmıştır. Bunlardan birine güvenlik kuwetlerince ya-

pılan bir baskında, komünist ülkelerin birinden tercüme için getirilmiş
lngi|izce eserlerle, beynelmilel komünizmin ölmüş ve halen sağ olan
liderlerinin portreleri bulunmuştur. Bunları ne maksatla bulundurdukları
sualine cevap veren bir hücre üyesi : "Bunlır bizlm lhtil§llınizln bıyrık.
lırıdır. iHT|LAL GÜNİJNDE TÜRK|YE bunlarlı donatıtıcıliıı." derrıiştlr.

lİiXP'nin ele geçirilen programından sadece üç madde şöyledir :

"Mıddc 16 ı

Hareketimiı. Uluı!ııarııı ProIctcrymın biiyük öndcılcıl MARKS,
ENGELS, IENIN vc sTALİN'an ıhülilcl yolundı mücıdclc vcımlş olın
TüRKlyE KoMüNlsT pARTl§l'ndcn dcvrıldığı kıııl ııncığı TüRKiYE
lşçl ve köylülerlnin ellndc ühı yükıckloıc kıldırmık ıımlni biitiin hıl-
kımıza açıklar. Türkiyc Komünlıt PırtIılnln gcçık mlıaıçııı olduğunu
llin edcı.

Maddc 37:

Soıyalizme giden cııı yoIdı önümüzdckl göıcv dcmokıatik hılk rc-

|lmldlr. Harckct|miı lş$ - Köylü lttifıkını dıyının hılkın diktıtör!üğünü
kurmd«tır.

Mıddc 39:

Ülkcm|zdc HAIK SAVAŞI, gıg olırık S|LAHU Mücıde|o yoluylı
|lİldırın pırcı pırçı kıııııılmııı, şıhirlcıin büyük ıIıııleıdın kuçıtıhp,
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gıılcl llıtIdarın üIkc çıpındı yıkılınııı vı hdkın dcvrlmcl lhldınnın
kurulınıııylı bıçınyı u!ışıı."

ıllxp, Şuuat 197r -Mart 1972 arasında kendi üye ve mi|itanlarına

direktif mahiyetinde üç ayrı genelge yayınlamıştır. Ancak, bunları biz-

zat kendi adına deği|, üç yabancı komünist partanin adlarını maske ya-

parak yayınlamıştır. Ezcümle,:

8lrlncl Gcnılgc

Endonezya Komün|st Partisi genelgesi şek|inde Şubat ,l97l'de ya-

yınlanmıştır. Bu genelge, askeri darbelere karşı parti üye|erine nasıl
hareket etmeleri gerektiğini açıklamıştır.

lklncl Gaııc|gc:

Filipinler Komünist Partisi genelgesi maskesiy|e 1971 Mayısında ya-

yınlanmıştır. Bu genelgede proleterleşme esasları anlatılmıı;tır.

Üçüncü Genelge

Mart ,l972'de Tayland Komünist Partisi genelgesi şekliı,ıde yayın-

lanmıştır. Sil6hlı mücadele ile gizli çalışma usullerini izah etnıiştir.

Doğu PERiNÇEK ve yakın bazı arkadaşları önce lZMiR civarında-

ki Beşparmak Dağında bir mağarada saklanmışlardır.

Güvenlik kuvvetlerince buraya yapılan baskında lider ve arkadaş-

ları yakalanamamış ise de, bol miktarda şafak yayını, yiyecek madde-

leri, i16çlar ve te\sir malzemesi ele geçiriimiştir. Ancak 1 Mayıs 1972

günü ikinci bir baskında Söke, Avşar, Sarıkemer ve Serçin bölgelerinde

TİİKP'nln 17 mllitanı yakalanmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin bunu takiben

9.ı
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TüBK|YE GERçEKLERı VE TERöRlzM

yapİklan çallşmalar neticesl örgütün diğer lider ve militanlarının çoğu
da yakalanmışlardır.

r||xplndeıı BölünmeIcı

TÜRKlYE'deki lider ve militanları yakalandıktan sonra TlIKP'nin
geride ka|an üyeleri arasında ihti}6f çıkmış ve Partide tasfiyeler olmuş-

tur. Birinci tasfiyede Garbis ALTlNoĞLu, Adiı oVALloĞLU ve Zeynel

AYDINDAĞ gibi şahıslar TİİXP'nln sağ bir çizgide olduğunu iddia et-

mişlerdir. Bunlardan Adil OVAL|OĞLU karşı gruba mensup biri erkek

ve diğeri kız olan iki militan tarafından 13 Haziran 1972 günü öldürül-
müştür. Aşırı sol ideolojik cinayetler serisinde ve basın tarihinde (San-

dık cinayeti) adıyla yer a|an bu olaya, bilAhare gene temas edılecektir.

lkinci Tasfiyeciler ise, kendilerinden öncekileri buriuvalıkla suçla-

mışlardır. Bunlar önce Güneydoğu Anadolu'da sil6hlı eylemlere geçmek

üzere Marksist - Leninist Türkiye Komünist Partisini kÜrmuşlardır. Bu

amaca uygun olarak 1972 yılında başlayıp, aynı yılın sonlarına doğru

artan ve 1973'de de sürdürülmek istenen terör eylemlerine başlamışlar-

dır. Hedeflerini; Daha çok varlıklı kişilerle, güvenli,k kuwetleriyle işbir-
liği yaptıklarını veya yapacaklarını tahmin ettikleri şahıslardan seçmek-

tedirler.

Bunların da muhtaç oldukları sil6hı Güney ü|kelerindeki Filistin
Kurtuluş Örgütlerinden sağladıkları veya orada gördükleri eğitimden

faydalanıp blzzat imal ettikleri tespit edilnıiştir.

TİİrP'nln ve onun değişik bir hüvıyetle devamı olan Marksist- Leni-

nist Türkiye Komünist Partişi'nin hedefleri genellikle aynı olup, şun-
lardır :

- NATO üs ve teslsleri,

- Toprak sahibi, varlıklı köylüler,
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rüRKlYE GERÇEKLER| VE TERöRiZM

- Devlet kuwetleri.

Bu hedefleri elde etmek için başvurulacak vollar ise;

- Sabotajlar,

- Kır gerillası faaliyeti içinde baskınlardır.

Sıkıyönetimden Sonıa Meydana Çıkaıılan Diğeı Öıgütleı :

Sıkıyönetimi takip eden devrede yukarıda bahsedilen örgütlerden

ayrı olarak bağımsız, Marksist - Leninist tedhiş grupları da kurulmuştur.

Gayeleri; TüRKlYE'de misafir bulunan yabancıları kaçırarak lÜRXiVE'yi
diplomatik komplikasyonlara düşürmek, fidye için adam kaçırmak, si-

l6hlanmak olan bu gruplar zamanında tespit ve adaletin hükmüne tevdl

edilmişlerdir.

|htllalcl So!'un Geçckleştlıdlği Önemll §ıbotıj OlıyIırı :

lntllalcl Marksist-Leninistler şehir ve kır gerillası faaliyetlerine,
tedhiş eylemlerine paralel olarak, çeşitli sabotajlara da teşebbüs et-

miş ve bunların bazılarını ge.rçekleştirmişlerdir.

Gerçekleştirilen sabotaj teşebbüslerinden önemli olan üç tanesl

şunlardır :

l. Kültüı Sırıyı'nın Yı|ıılışı :

lsıeı.ıguı'un Taksim semtinde inşa edilen kültür sarayı. kültür
adına iftihar edilecek modern bir bina idi. Ancak Marksist - Leninist
ihtil6lciler, bu binayı burjuvazinin hizmetindeki bir eser olarak vasıf-
landırmış ve zaman zaman, tazla ıararlı olmayan sa|dırılarda bulunmuş-
lardır. Nihayet, 27 Kasım 1970 gecesi, önceden planlanmış bir sabotai
neticesi Kültür Sarayı'nı yakmışlardır.
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Sabotajda bilfiil vazife alanlar. aşırı solcu bir sendikanın bözı üye.
tgri ile. Türkiye lşçi Partisi (TlP)'nin bİr üyesidir. SabotaJı tertipleyenler
lso muhtollf mesleklere monsup birkaç aşırı sol ihtilAlcidir. Sabotajın
yapıldığı gece blr tiyatro tefıı8ili esnasında 6 sabotör gizlice içeri girmiş
ve tiyatro bokçisinin yardımıyla, çok hassas bir noktada elektrik kon-

tağı yapmışlardır. Teşebbüs. önceden ve çok iyi hazırlanan bir plana

göre yapıldığı için, Kültiir Sarayı'nın büyük kısmının yanmas| önlene-
memiştır. (Fotoğraf : 15:.47|

ı
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(Fotoğrafi ür: lsıanbul'daki modern Küllüı Sarayı, sabotai yapııdıkİan soııra
yan,irkcrl.

(Foloğraf : 47\: Modern Küllür Sarayı, yangından sonra, rasimde görüldüğü gibi
bir cnkaz yığını haline gclrniştlr.
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TüBK|YE GERçEKLERl VE TEnöRlzM

2. Mırııın Adlı Yolcu Gcmiılnln Yıkılmııı

8u sabotaj da, Kültiir Sarayı'na sabotal yapanlar tarafından ger-

çekleştirilmiştir.

Bakım için Haliç Tersanesine alınan geminin içkiye düşkün blr
kamarotu. sabotajcıların başında bulunan iki kişi tarafından ele alınmış
ve 50.000 lira verileceği vaadiyle kandırılmıştır. Bu kamarotun nöbptçl
olduğu 4/5 Mart t972 gecesi, giz|ice gemiden alınıp dışarıda iyice içl-
rllerek sarhoş hale getirilmiş ve ayrıca, içkisine uyku il6cı da atılmıştır.
Kamarotu bu haliyle tekrar gemiye getiren sabotajcılar. Tersane kapı-

sındaki bekçiyi; "Bu gemi adamıdır, sarhoş oldu, gemlye götüreceğlz"

dlyerek kandırmışlardır. Kamarotu gemide bir kamaraya yatırdıktan son-

ra. temin ettikleri yağlı bez parçalarını tutuşturup gemiyi de yakmış-
lardır. (Fotoğraf : ı|8, ıt9)

(FoıoĞrıf 2 §' 2 saboıaicııar ıarafından yakılatı MAR-IıIARA yolcu gcrnisi, biııün
tayrcııere rağmen kurıorıIaııamış ve resimde görüldüğü gibi sol tarafııü. yaıafak

bumağa boşlamıştı?.
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TüRKıYE GEBçEKLEBı VE TERöRıZM

(Fotoğraf ; 49)

3. Eminönü Araba Vapurunun Batırılması

Kültür Sarayı'nı ve Marmara Yolcu Gemisini yakan sabotaicılar.
bakım ve onar|m için Haziran lg72 tie Haliç Tersanesinde havuza alınan
Marmara adlı araba vapurunu da olduğu yerde batırmışlardır. Havuz
kapağı saatli bir bomba ile yerinden sökülerek, ani şekilde havuza su
dolmasını ve böylece araba vapurunun da olduğu yerde batmastnı sağ-
lamışlardır.

MARMARA yolcıı gemisi ballıkıan sonra bu hate getmiştir
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TüRKıYE GERçEKLERı VE TERöRıZM

'Bu üç sabotaj olayının failleri yakalanmış ve Türk adaletine teslim
ediimişlerdir (Fotoğraf: 50).

(Fotoğraf: .İ)) :8ı resimde, onarım için alındığı havuzila Markslst, Leninisı
ih ı iıaıcııü ıaraı rndan baıırııan Eminönü Araba V apuru görülmekt edöt.

Ycrıltı Faallyetleılne Kanşn Üniverıite Öğııtim Üyelerl:

Büyük Çoğunluğu Türkiye İhtilalci İşçi - Köylü Partisinden olmak
üzere, sil6hlı ihtil6l yoluyla Marksist-Leninist, Maoist düzen kurmak
lçin teşkil edilen yeraltı örgütlerinin kurucu ve Iider kadrolarında üni-
venıite öğretim görevlileri de bulunmuştur. Çoğu asistan ve pek az
kısmı doçent olan bu şahısların adedi 20'den fazladır.

Mıkılıt - Leııiniıt |htililcileıin Teknik ve Eloltıonlk ÇalışmıIırı :

TÜRKİYE'de Marksist- Leninist düzeni silih zoruyla gerçekleştir-
mek lsteyen ve bu yolda silAhsız hiç bir alternatifl kabul etmeyen tedhiş-

çl mllitanlar gizli ve yeraltı yıkıcı faaliyetlerin her türlü teknik, elektro
nik ve diğer |ojistik yan destekleıini de sağlamış veya sağlamak üzere
hazırlıklar yapmışlardır.
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TüRK|YE GERÇEKLERi VE TERöRiZM

Ezcümle:

- Bütün militanlara sahte hüviyet|er tanzim edilmiştir.

- Sahte hüviyet tanzimine lüzumlu bütün kimyevi vesair malzeme
bol miktarda tedarik ve istihsal edilmiştir.

- Militanların fiziki görünüslerini değistirm-t üzere saç boyaları.
peruklar tedarik edilmiştir.

Bütün bunlardan ayrı ve önemli olarak, THKO kadın militanı Gül6y
ÖzorŞ'ae bulunan bir vesika. Marksist- Leninist tedhişçilerin gayelerine
ulaşmak için nasıl hazırIandıklarını göstermesi itibariyle zikre şayan
düşündürücü ve ibret vericidir.

Vesika özetle şöyledir :

Gerçekleştirllecek olan faaliyetleı,in bölümleri Ve gayeleri şı.1 dörl
ana noktada top|anmıştır :

- Haberleşme,

- Kamuflaj,

- Sabotaj ve suikast,

- Savunma araç|arı.

Haberleşme:

Üç bölüm halinde ete alınmıştır :

ı. Dinleme - lstihbarat :

- Polis telsiz|erinin dinlenmesi,

- Gereken telefonlardan hat çalınarak dinleme yapılması,

- Gereken yerlere .rıikrofon konması.

I
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TüRKiYE GEBÇEKLERi VE TERöRizM

b. Karşı!ıklı Konuşma :

- Kısa ve uzun menzilli telsiz cihazlarıyla şehir içi ve şehir dışı

temasın sağlanması.

q Korıan Yayın:

- Polis telsizi frekansıyla şaşırtıcı ya,/n yapılması,

- Gerekli zamanlarda halka hitap edebilmek.

Kamuflal :

- Sahte hüviyet ve nüfus cüzdanları düzenlenmesi.

- Kıyafet değiştirmek.

- Saklamak, saklanmak.

Sabotaj:

- Etkili patlayıcı madde imali.

- Ayarlı bomba mekanizması yapımı.

- Saatli mekanizmalar.

- uzaktan komutalı mekanizmalar.

- Elektrikli mayın ve bubi tuzakları.

- Diğer mekanik araçlar.

Sıwnmı Araçlaıı:

- Göz yaşartıcı gaz.

- SilAhlar iç|n susturucular kullanılması.
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Aynı belgede, THKO'nun kısa ve uzun vadeli faaliyet planı şöylece
tanzim edilmiştir :

Sabotıi - Suikıst :

- 2-3 kişilik sabotaj ve suikast ekipleri kurulacaktır.

_ Uzaktan kontrollü model uçaklara yüklenecek patlayıcı maddo,
lerle sabotajlar yapılacaktır.

Bu uçaklar, 9üdüm|ü ve kontrollü olarak elektronik bir sinyalle me.
kanik hareketler yapabi|ecek ve 1_,| ,5 Km. mesafe içinde uzaktan ku-

mandayla infilğki mümkün olacaktır.

poliıe saldın:

- 
polise saldırılarak, elindekı elektronik cihazlar alınacakıır.

Öıgütlenınc vo lıtlbat :

- Elde mevcut muhabere araçları, yurt içi ve yurt dışı muhabereyi
yapabilecek şekilde geliştirilecektir,

- Bir dinleme merkezi kurulacaktır.

- Afişe olmuş irtibat kanalları ve adamları değiştirilecektir.

Silih ve Gephane remini (lhtiyaçlaı) :

- Yüksek ateş gücüne sahip silihlar.

- Komple sabotaj malzemesi.

- Komple savunma ma|zemesl.

- Komple hücum malzemesi.

_ Mamul ve kullanmaya hazır elektrikli fünye.

- Mamul ve ku|lanmaya hazır ayarlı fünye.
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- Silah, patlayıcı madde, susturucu vesaire yapımı için 6cilen bir
imal6thene ve yapımcı temini.

- kısa ve uzun menzilli hassas dürbün.

Eğitim

Temin edilecek malzeme ile kırda eğitim yapılnusı (şart görül-

mektedir).

Şehir gerillası hareketleri için eğitim.

Eğitimi kamuflaj için dinamitle balık avlama gibi faaliyctler.

Elektronik eğitim, şoför eğitimi, kilit açma vesaire gibi eğitimler.

Otc_obi! Çı|ma, Sıklıma ve Boyımı Ekiplcri Tcşklll:

- Otomobi| çalınacak.

- Sahte belgeleri yapılacak.

- Garaj temin edilecek.

- Plakalar değiştirilecek.

- Boyalar değiştirilecek.

lıtlbat ve §ıklanmı yerlcrl :

Bu maksatla fotoğrafçı, havlucu, trikotajcı dükk6nları, garajlar. ev-

ler, öğrenci yurtları, anahtarcı dükk6nı, gecekondu, mahzen, arsa vg
mağara sağlanaca,ktır.

MARKS|ST - LENİNİST TEDHİŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞÇİ VE KÖYLÜ

KES|MLERıNı TAHRıKE VE AYAKı-ANuIRMAYA MATuF GAYRErı.fRı

Köylülcrc Miilıvgcclh Fııliyıtlcr :

12 Mart 1971'den önce ve bu tarlhten sonra da günümüze kadar
kurulan bütün aşırı solun yer aldığı tedhiş örgütlerinin faaliyetleri;

102
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Marksist - Leninist siyasi iktidarı gerçekleştirme hedef ine dönüı ol-

muştur. Bunlar; liderlik, teori ve teoriyi pratiğe geçirme gibi konular-
daki görüş farkları sebebiyle müşterek bir kuwet haline gelememişler-
dir. Ancak, her biri kendi çapında ve istikametinde tahripk6r olmuş.
asayiş ve huzuru etkin şekilde bozmuştur.

Marksist - Leninist ihtil6lci gruplar, Marksizm - Leninizmin pratiğe
geçiril;şinde (Önder), (Öncü) ve (Temel) giiçler konusunda farklı gö-

rüşlere sahip olmuşlardır, Bu hal bir bakıma, beyneImilel komünizm.
deki farklılaşmaların, tedhişçi Türk komünistlere sirayetiyle de ilgilidir.
Beynelmilel komünizmin farklı mihraklarının heıbirinin teorik ve pratik
esasIarı, ihtilölci Türk komünistlerinin kı.rdukları yeraItı örgütlerince
ayrı ayrı benimsenmistir. Yani beynelmilel komünizmin her türlüsü
TÜRK|YE'deki değişik örgütlerce temsil ve tatbik edilmek istenmiştir.

Tatbikat sırasında Türk işçi ve köylülerinin tahrik edilerek kendi-
leri yanında ihtilale katılmaları için devamlı ve ısrarlı gayretler göste-
rilmiştir.

Marksist - Leninist ihtililcilerin Türk işçi ve köylüleri üzerindeki
direkt tahrikleri, onların anladıkları gibi başarılı olmamıştır. Zira rirk
işçi ve köylüsünün geleneği ve sağ duyusu komünizme karşıdır. Ancak
ihtil6lci komünistler işçi ve köylülerin karşısına açık hüviyetleriyle çık-
mamışlardır. Hödiseleri veya imk6nları kitle psikolojisini iyi istis-
mar ederek kendi Iehlerine çevirmeğe çalışmıslardır, Bu yoldaki gay-
retleriyle istihsal etmek istedik|eri netice. şehir|erde işçileri, köylük böl.
gelerde köylüleri sil5hlı ayakIanmalara ve bir halk ihtil6line sürükle-
mek olmuştur. Bu maksatla;

DEV- GENÇ, köylüleri teşkilatlandırma, (Köy Birlikleri) kurma, köy-

lerde zahiren iktisadl amaçlı mitinglcri ve toprak işgallerini tahrik etme
yolunda uzun ve sürekli faaliyetler göstermiştir.

Sadece 1970 yılında DEV-GENÇ tarafından teşvik, tertip ve tahrik
edilen köylü mitinglerinin adedi 28'dir. Köylüler bu mitingleri aslında
DEV-GENÇ hesabına ve bilerek yapmamışlardır. DEV-GENÇ'an tah-
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rikleriyle ve istihsal ettikleri ürünlere fazla flyat sağlamak maksadıyla
yapmışlardır.

Burada bir noktayı çok iyi tespit etmek gerekir. Zira; olayların iç-

yüzüne v6kıf oln,ıayanlar, bu olaylarda bir fevkalAdelik göremezler. Tü-

tün, pamuk, buğday, pancar gibi geniş kitle ziraatine giren mahsullerin
piyasaya arzı mevsimlerinde gençler, köylüyü uyarmış ve mallarını do
ğer fiyatıyla satmak için ikaz etmişler diye düşünebilirler. Halbuki işin
içyüzü böyle değildir. Kararlarında daima köylü menfaatini düşünen

Cumhuriyet Hükümetlerinin kitle ziraatine giren belirli ürünlerin taban

fiyatlarını henüz açıklamadıkları zamanda DEV-GENÇ'liler, asılsız şa-
yialarla köylüleri tahrik etmişlerdir. Çünkü.karakteri itibariyle başlan-

gıç noktası buna benzer olan 15-16 Haziran 1970 işçi o|ayları, DEV-
GENÇ'i cesaretlendirmiştir. Marksist - Leninist ihti16lciler için ilk hedef

köylü kitleleri içine girerek. onlarla kaynaşmaktır. Bu başarıtdıktan son-

ra maharet sahibi oldukları çeşıtli provokasyonlarla köy|üleri kitle ha-

reketlerine ve zamanla kanunsuz davranışlara itmek kolay olacaktır.
Köylü bir defa kanunsuzluğun içine düştükten sonra, kır geri|lacısı kar-

şısına gelecek ve ona ittifak teklif edecektir. Köylü müttefik hale geti-

rildikten sonra da si16hlandırılıp halk savaşına sokulması güç olma-
yacaktır.

Doğu PERİNÇEK Grubunun vaktiyle işçi ve köylüleri tahrik etmek

için çıkardığı işçi - köylü gazetesini dağıtırken köylüler tarafından ya-

kalanan bir DEV - GENÇ militanının üzerlnde DEV -GENÇ'in yazılı bir

talimatı bulunmuştur. Talimat aynen şöyledir :

"l. Köylcı arı3.nı mutlıkı yayı yüıüyün.

2. Köye giıdiğin!ı zamın ıelim vereıck kahvcye uğrıyın. ltfl,
Köy!ü gnzcteıindcn geldlğlnlıl, köyleıl Incclemek içIn gczdiğiniıi ıöy,
tıyln. Onlııı şunu deyin: "Biı halkın durumunu göımek, koopcrıtlflerl
otup olmıdığını lncelamck lçln geldlk. Toprakııı köylülcıin durumunu

görmek içtn gcldlk. Bunun lçln köylırl gıı|yoruı."
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3. Yemek vakitlerindc mutlakı köydc olun. Ycmcğc çığırdıklııı
zaınan çekinmcden gidin.

4. Herkcse ıelim vcıin, halini hahıını 3orun. Bellıll bir yıkın|ıç
madan sonrı gazetelerl bütiin kahve halkına dağıtın.

5. Karşı devıimcilerin konuşmalarından korkmayın. Ccıeretlı köy.

lüleıin somut meselelerinden hareket ederek onIarın çiıiin yüılerlni
açığa çıkarın. Eğer tecıit edilmek istemiyoısanıı mutlaka köylüleıin
ıoınut meseleleıinden haıeket edin.

6. lsmaılarlarsa mutlaka çay için. |çtikten 3onra teşekkür edln.

7. Engeç saat S'de kalkın. Bir köyde 3 38at kalmenız yeteı. Gece
hangi köye rastlarsanız orada ka|ın. Çok konuşmayın, öncelilıle köylü.
leıi dinleyin. Yoksul köylülerin davranışlarına dikkat edin. Devıimimize
karşı olanlara a|itasyon taktiğinl uygulayın.

8. (Ağabey, istersen adını veı de arada sırada sana gazete gönde-

rcyim) diyerek uyanık köylülerin adlarını alın."

Gene Doğu PERİNÇEK grubunun çıkardığı Proleter Devrimci Ay-

dınlık Dergisinin 23 - 29 - 30 sayılı nüshaIarında şunlar yazılmıştı :

"Yurdun muhtelif yerlerinde mitingleı düzenlenmiş, toprak işgalle-
rine girişilmiş, yürüyüşleı yapılmıştır. Gençler mahalli devıimciIerle ve
devrimci örgütlerle sıkı bağlar kurarak geniş köy çalışmalaıı içine giı-

miş]erdiı. Bu çalışmalardan DEV- GENÇ militan]arı yenl tecrübeleı ka-

zanmışlardır. Pıoleter devrimcileı yurdun en ücıa köşeleılne kadaı ses.
lerini duyurmuşlardır, kitle hareketleri düzenIemiş|erdir, Ege ve Kara-

deniz'de tütün üıeticilerinin başlattığı mücadele lçin mitingler yapılmış

ve bu mitinglerde devıimci gençleı bulunmuştuı. Karadeniz'de Fındık
üreticileıinin mücadeleIerinin devam ettiği 9ünlerde başka bir grup

DEV - GENÇ mi]itan!aıı Ege bölgesinde köy çalışmaları yapmışlardıı,
Söke'de, Ayvalık'ta, Sa]ihli'de düıenlenen gösteıi ve yürüyüşlere ve
köylü eylemlerine DEV - GENÇ üyeleri katılmışlardır. Çarşamba'da, Çoı-
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lu'da, Ödemiş'te, Meııln'de, Turhal'da y4ılın işıizliği, pahalılığı, zam.

ları protesto gösterilcrine ve mitinglerinç de DEV - GENÇ mi]itanlaıı

katıIarak aktif görevleı almışlardır; kitlelere siyasi hedefler gösteımeğe

çalışmışlaı ve yeni yeni tecıübeleı kazanmışlardıı."

TÜBKiYE ihtılaıcı işçi - Köylü Partisi (TiiKP)'nin ele geçen program

taslağındaki köy ve köylülerle ilgili hususlar şunlardır :

- "Demokratik Halk İhtllali Marksiım - Leninizm - Mao Zedung dü-

şüncesi ile silihlanmış, proleterya partisinin önderliğinde HALK SAVA-

Şl yoluyla zafere ulaşır. İhtllalcl savaş, halk yığınlaıının savaşıdıı. An.

cak yığınlaıı seferber edeıek ve ancak yığınlara güvenerek yürütülüı."

- "Yarı feodal yaıı sömüıge toplumumuzda geniş köylü yığınları

halkımızın büyük çoğunluğunu ve devrimci temel gücünü meydana geti-

rirler. Feodalizm ile halk yığınları arasındaki çelişmenin özü, geniş köylü
yığınlarıyla toprak ağaları ve tefeciler arasındaki çelişmelerdiı. Ancak

bu çelişmeyi devrimin esas halkası olarak kavrayıp, geniş işçi - köylü
yığınlarını halk ordusu içinde örgüt|eyebilir, özü toprak reformu olan
halk ihtlI6lini başarır ve empeıyalizmin hökimiyetini kııabiliriz."

- "ÜIkemizde halk savaşı esas olaıak silöhlı mücadele yoluyla ik.

tidarın köylük alanlarda parça parça kazanılması, devıimci üsler kurul.

ması, şehiılerin köylük alanlardan kuşatılıp geıici iktidarın ütke çapında
yıkılması ve halkın devrimci iktidaıının kurulmasıyla zafere ulaşır."

Gene TİİKP'nin programında köylülere şu vaitlerde bulunuluyordu.

"- Toprak ağalarının topraklarına ve mü]klerine tazminatsız el ko-

nacak ve bu topraklar (toprak işleyenindir) esasına göre topıaksız ve
yoksuI köylülere dağıtılacaktır. Hazine topıaklaıı köyIüye dağıtı]acak
veya köylü komite]eıinin denetiminde halk çiftlikleri haline getiıilecektiı.

- Yoksul ve orta köylülerin tefeci]ere ve bankalara olan borçları,

bütün klra ve faiz boıçlaıı ve ipotekIeri ipta! edilecek, senetleı lmha

olunacaktır.
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- Oemoiratik ha|k lhti|ıili köylüye maklne, alet, kredl. tohumlui
gübre, iEç venErek tarımın gelişmesi için gerekli lmkinlırı ıağlayaıak
yoiıul vc orta köylüyü deıtekleyecek, işçl. köylü ittifakını sağlamlaş.
tıracaktıı.

- Demokratlk halk ihtilili halkımııın büyük çoğunluğunu meydana
getiren işçilere, köylülere, küçük buıjuvazi ve orta bur|uvazinin devıim
ıafıııdı yer alan kesimine demokrasi sağlayacaktıı. Biı avuç işbirlikçi
buı|uvazi ve toprak ağasına karşı diktatötlük uygulayacalitıı. Eski top.
lumun biı avuç işbirlikçi burjuvazi ve topıai ağasının hiç bir siyasi hakkı

olamaz. Emekçi halk yığınları ve onlaıın hükümeti eskl sömürü ve baskı
düzenini geri gttirmek isteyen bütün teşebbüsleri şiddetle czecektir.

- Demokretlk halk hükümeti, hikim sınıfIaıın muhıfızlığını mes.
lek edinmiş Orduyu kaldıracak, işçi ve köylülerin geneI silöhlandııılma,
sına dayanan halk ordusunu kuvvet|endirecek ve böylece milli bağımsız.
lığımız ve yurdumuzun savunrınsını geıçek temlnatına kavuştuıacaktır.

Ordudaki her tüılü eşitsiz]ik, rütbe ve ünvanlar kaldırılacak, Komu-

tanların seçimlnde askerler sbı sahibi o]acalı;tıı. Toplanma ye Deınek

kurma hürriyeti askerlerin en tabii hakkıdıı.

Poıis teşkııatı kaldırılacak Ye halkın güvenlİği halk mlllıleıİncc 3ığ
lanacaktıı.

- Eski düzeni getiımek amacıyla halka kıışı tuç lşlcycnler ya 13-

yana ka|kışanlar dışında idım ccıası kaldııılacaktıı."

TÜRKİYE gerçekIerini ortaya koyan şayanI dikkat bir nokta da,

lİİKP'nin bir kısmı yukarıya alınan programın son maddesinde mev-

ı:ııttur. Bu maddede Marksist - Leninist si16hlı ihtil6lcilerin mantık ve

nantaliteşi açıkça görülmektedir. Şöyle ki;

Onlar, Türk Anayasa ve kanunlarıyla şekillenen devlet düzenini sı,

l6h zoruy|a devlrip istedikleri düzeni kuracaklardır. Ama, onların kura,

cağı düzeni değiştirmek isteyenler çıkarsa idam edilecektlr.
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lşçltcrc Miitcvıcclh Fııtlyctlcr:

Marksist-Leninist teori ve bu teorinln pratiğe geçirilmesi konu-

sunda işçi sınıfının durumunu ve önemin| burada izaha lüzum yoktur.
ltıtllalcl Türk Ma:,ksist-Leninistleri de bu sebeple işçi sınıfı üzerindeki
bilinçlendirme ve tahrik çalışmalarına daima önem vermişlerdir.

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) işçi grevlerini
yakından takip etmiş, grev olan işyerlerine giderek grevci işçileri iş-

yerlerinin iş9aline teşvik etmiştir. Grevci işçileri kanunsuz davranış-
lara iterek, güvenlik kuwetleriyle çatışt|rmak için her türlü provokas-

yonlara başvurmuştur. DEV - GENÇ'in yayın organı ve birer tahrik va-

§ıtası olan İşçi - Köylü ve Kurtı-ıluş Gazetelerini işçilere dağıtmıştır.

Kurtuluş gazetesi il6ve yayınlarından olarak çıkarılan "Türkiye'de

Devrimci Mücadele ve DEV - GENÇ" adlı broşürde DEV - GENÇ'in tah-

rik ettiği işçi olayları ve 15-16 Haziran 1970 işçi hareketi konu olarak
alınmıştır.

isıaı.ıguı'aaıi işçi olaylarının ikinci günü olan l6 Haziran 1970

tarihinde Tuncay ÇELEN, Enis SAKlZLl, Münir Ramazan AKTOLGA,
Hüseyin ONUR ve Cengiz ÇANDAR gibi DEV - GENÇ idarecilerinin de

dahil bulunduğu bir grup ANKA3A'nın Sanayi Çarşısına gitmişlerdir.
Burada işçileri tahrik ederek İSlltlgUl'Oaline benzer bir olay meyda-

na getirmek istemiş iseler de, işçiler tarafından hiç ummadıkları sert
bir mukabele ile karşılaşmışlardır.

Mihrl BELLI'nin çıkardığı Aydınlık Sosyalist Dergisinin 25 nci sayı-

sında işçi ve köylü kitleleriyle TÜRKİYE çapında bağ kurmanın, onlara
Marksist-Leninist şuur vermenin DEV-GENÇ'in görevleri arasında ol-

duğu belirtilmiştir.

DEV.-GENÇ işçi kesimindeki faaliyetlerini daha rasyonel bir açı.
dan değerlendirmek, ne gibi hareketlerin hangi zamanlarda yapılacağını
önceden planlamak için, işçi ve fabrika anketleri yapmıştır. TÜRKİYE'nln
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neresinde bir işçi hareketi vukua gelmiş ise, bunun içinde mutlaka
DEV- GENÇ üyelerinin bulunduğu görülmüştür.

DEV - GENÇ'lilerin işçileri kanunsuz olaylara provoke etme çalıs.
maları bazen de yukarda bir misali verildiği üzere kendilerinin aleyhine
işçilerin reaksiyonuna da sebep olmuştur. Nitekim 20 Kasım 'l970 gunü
isıııısuı'oa bir fabrikada oturma grevi yapan işçiler kendilerini tah.
rike gelen 30 kadar DEV - GENÇ üyesini tartaklamışlardır.

12 Mart öncesinde ve l2 Mart'tan sonraki devrede Marksist-Leni.
nist hareketlerin fiili öncülüğü, ekserisi yüksek tahsil seviyesinde buIu
nan gençler tarafından yapılmıştır. Ögrencı gençliği bilindiği gibi

Marksizm - Leninizme göre bir (SlNlFl değildir Sınıf mücadeIesi ya.

pamaz. İhtilelci sol gençler arasında yapılan otokritik neticesinde bu

husus dikkate alınarak kendilerinin de bizzat proleter sınıfa dahil olma.
ları, bunun için, fabrikada işçinin, tarlada köylünün yanında bulunmaları
gerektiği görüşüne varmışlardır.

SlKIYöNET|M MAHKEMELERiNcE, MARKsisT_LENiNiST iHTiLALciLER

HAKKINDA YAP|LAN KANUNI KOVUŞTURMALAR

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana ve Diyarbakır bölgeleri
Sıkıyönetim Savcılıkları tarafından, 26 Nisan 1971 : 1 Şubat 1973 tarihleri

arasında gözaltına alınanlardan 3950 kişi hakkında tutuklama kararı

verilmiştir. Bunların 2723'ü, beraat, cezanın infazı, duruşmalarının tu-

tuksuz yapılması gibi sebeplerle tahliye edilmişlerdir.

1 Şubat 1973 tarihinde toplam olarak 1227 sanık tutuklu olarak bu-

lundurulmakta idi.

TÜRK MARKS|ST _ LENiNiSTLERiNiN AVRUPA,DAK| raaı-iyerı_eni

TÜRKİYE'de bir proletarya diktatörlüğünün kurulması için ayrıca,
Avrupa'da da toplu ve organize faalıyetler mevcuttur. Bu faaliyetIerı
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icra eden gruplar §trateiik görüşlerindeki farklılıklar sebebiyle ve tıpkı
TÜRKlYE'de olduğu gibi değlşik mihraklarda toplanmışlardır. Bu fark-
lılık aynı zamanda beynelmilel komünizmdeki bölünmelerle de para
lellik arz etmektedir. Bölünmüş grupların bir kısmı, Yakup DEMİR ida-
resindeki Türkiye Komünist Partisiyle yakın temas ve işbirliği halinde-
dir. Diğer bir grup ıse, TÜRxiyE'deki Doğu PER|NÇEK harekctiyle ir-

tibatlı ve münasebetli olarak faaliyet göstermektedir.

Avrupa'daki faaliyet|erin siklet merkezi FEDEBAL ALMANYA'dadır.
FEDERAL ALMANYA'daki başllca gruplar: FRANSA. iı.ıciı-rrnr, isveÇ.
HoLLANDA, AVUSTuRYA ve isvlÇRr gibi ülkelerde bulunan daha kü-

çük Marksist-Leninist gruplarla işbirliği yapmaktadırlar. Bu grupların

herbirinin Türkçe ve bir kısmı ayrıca Almanca da olmak üzere devamlı
ve çok sayıda yayın orga.nları vardır. 8u organlarda, organlara sahip
örgütlerin propaganda ve tahriklerine yer verilmektedir.

12 Mart 197l'den sonra TÜRKİYE'den kaçmayı başaran ve mahke-

melerce aranrnakta olan yeraltı örgüt liderleriyle militanlarından bir kıs-

mı, Filistin Kurtuluş Örgütlerinden çok geniş destek ve himaye görerek

Güney'de toplanmışlardır. Doğan ve |nci ÖZGÜDEN çifti gibi diğer bir
kısmı ise, FEDERAL ALMANYA, FRANSA ve isvEÇ'te bulunmaktadırlar.
Keza bütün bu grupların, mahalli komünist ve Maoist öğrenci kuruluş-
larıyta ve partileriyle yakın münasebetleri mevcuttur. Ayrıca, DOĞU
BERLİN'deki bazı yabancı siyasi misyonların da, Türk komünist lhtilal-
cileriyle temas ettiklerini gösteren kesin bilgiler vardır.

Avrupadaki Türk ihtililci komünistlerinin faaliyetleri genellikle şu
amaçlarda.ve yönlerde toplanmaktadır :

_ Dışaıdaki Türk işçilerine proleterya ihtilöll şuuıunu aşılamak.
(Bunu yaparken Türk işçileıini aynı zamanda FEDERAL ALMANYA'nın
ekonomik sistemine ve Alman işverenleılne de düşman haline getiı-
meğe çalışmaktadırlar.)

_ 12 Mart l97| sonıası Tüıkiyesi aleyhine vaki ve devam etmeİie
olan kagıtlı propaganda ve tahıikIere katkıda bulunmak.
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- TÜRKİYE'd.kI 9lzll yeııltı komünİst faaliyetlerine pırı vc ıllih
yııdımı yepın k.

- Filistin Kurtuluş örgütleıiyle temas edeıek karşılıklı dayınışmı
ve işbirliğini geliştiımek.

- Dışarıda tahsil yapan Tüık gençlerinl etkilcmek vc kendi ıaflı
ıına çekmek.

FEDERAL ALMANYA'daki Türk işçilerinin sayıları, yarım milyonun

çok üstündedir. Bu işçiler kendilerine has olan sağduyularıyla, aşırı
solcu ve ihtil6lci gençlerin gerçek maksatlarını çok iyi teşhis etmiş-
lerdir. İşçilerimizin zaman zaman, kapı|dıkları büyük asabiyetin tesiriyle.
FEDERAL ALMANYA'da yürüyüş, miting ve nümayiş yapan Türk komü-
nist gruplarının üzerine yürüdükleri görülmüştür. (Fotoğraf : 51)

(Foloğraf : 5l) : Komi»isı Tiilklcr'in Fed.eral Alııı,uıta'ı]a
yapııkları yürüyiişlardan biri
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Bu işçilenimlze, bulundukları ülkelerln de TÜRK|YE glbi kanun dev-
leti oldukları hatırlatılarak. asabiyete kapılmamaları, migafiti oldukları
memleketlerin sosyal huzurunun bozulmasına sebebiyet verme,meleri da{-

ma telkin edilmektedir. Dışarıdaki birkaç Marksist - Leninist Türk ihtll6l-
cisinin yalan ve kasta dayanan faaliyetlerinden derin üzüntü ve nefrete
kapılan binlerce işçlmiz, TÜRKİYE'de çeşitli makam ve şahsiyetlore
mektuplar göndererek hislerini ifade etmektedirler.

Avrupa'daki grupların TÜRKİYE'de ve Güneydeki ihtil6lci Marksist -

Lenlnlst ve Mao'cu gruplar gibi bir tek amaçları vardır; si|Aha dayanarak

TÜRKlYE'de blr proletarva diktatörlüğü kurmak. Onlar da, Marksi*t -

Leninist olmayan bütün siyasl iktidarların karşısına çıkmış ve çıkacak-
lardır. 12 Mart 1971'den sonıa daha geniş ve öncelikle ele alınan sos-
yal. ekonomik ve idari reform çalışmalarının sosyal refahın yaygınlaş-

tırılması gayretlerinin tedirgin ettiği kitle, sadece Marksist-Leninist-
lerdir. Zira bu reformlar ve gayretler, oqların propaggnda ve tahrikleriıü
etkisiz kılmaktadır. Sanırız ki, bu nokta da, Marksist-Leninist ihtilal
cilerin TÜRKİYE aleyhindeki yalan ve iftiralara dayalı propagandalarının
amacını gösterecektır.
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12 Mart 1971'den sonra, Federal ALMANYA'daki gruplar, üç ayrı

cephe kuruluşunda birleşmişlerdir. Cepheler, aşağıdaki şemada gösteril-

miştir :

l2 Mırt l9?l'den sonra FEDERAL ALMANYA'da Kurulan

Marksist - Leninist Gephe Teşekkülleıi

Demokratik Hür
Türkiye Cephesi

yurtsever Halk
Cephesi

Demokratik Türkiye için
Yurtsever Birleşik Cephe

Avrupa

ı

Kuruluş Tarihi:
8 Mayıs 197t

Meıkezi:
BAT| BERLiN

Kuıucu Derneklet:

1. Berlin Türk Top
lumcular Ocağı
(BTTo)

2. Türkiyeli Öğret.
menler Birliği

3. Berlin Ttlrk Öğ-
renci Birliği

Kuruluş Tarihl :

27 Mayıs 1971

Merkezi
MüNiH

Kuıucu Deınekleı:

1. Münih Türk Kül.
tür Birliği

2. Türkiye Proleter
Devrimcileri

3. A|manya Türk
öğrenci
Federasyonu
(ATÖF)

(uruluş Tarihi :

20 Haziran 1971

Merkezi :

BATı BERL|N

Kurucu Deıııekler :

1. Almanya Türk Öğrenci
Federasyonu

2. Türkiye Proleter
Devrimcileri

3. Münih Türk Kültiir
Birliği

4. Braunsweig ve Etrafı
Türk Kültür Ocağı

5. Yurtsever Halk
Cephesi

6. Nürnberg Türk
Sosyalistler Birliğl

7. Franfurt Türk
Sosyalistler Birliği

8, Frankfurt Türk Öğrenci
Birliği

9. lsviçre lşçl - Öğrencl
Birliği

t0. Avusturya Türkiyeli
lşçi - Öğrenci Birliğl
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ALMANYA'nın Sesi Radyoıunun Tüık Komünlıtlcrl Hıkkındıkl Dlkkıtc
Şayın Bir Yayını:

ALMANYA'nın Sesi Radyosunun 17 Ocak 1973 günü saat 06.40-

07.10 arası Türkçe yayınında, komünist Türklerin faaliyetleri hakkında
dikkate şayan bilgiler verilmiştir. FEDERAL ALMANYA Anayasasını Ko
ruma Teşkil6tının yı|lık raporuna atfen verilen bu bilgilere göre;

FEDERAL ALMANYA'daki yabancı işçilerin ötedenberi b6zı güçlük-

leri vardır. Bu güçlükleri istismar eden propagandalar son zamanlarda

artmıştr. Propagandaların gayesi, bu işçileri FEDERAL ALMANYA için-

de ve dışında aşırı bir takım politik eylemlere itebilmek için hazırlamak-

tır. Bu aşırı güçler içinde en ziyade ÇİN taraftarı Mao'cu gruplar dik-

kati çekmektedir. Mao'cu gruplar sadece FEDERAL ALMANYA'daki dev-

let ve hukuk düzeninin barışmaz düşmanları olmakla kalmayıp, politika-

larının bir vasıtası olarak şiddet ve tedhiş usOllerinin propagandasını

da yapmaktadırlar.

Batı Alman güvenlik makamları 24 Mao'cu derneğin ülkede faaliyet
gösterdiğlni bildirmişlerdir. Bunlar arasında Türk Mao'cuları en fazla
üyeye sahiptir. Bu gruplardan bir çoğu uzun süre asıl amaçlarını gizle-
yen bir takım isimler ve tüzükler yardımıyla güvenlik makamIarını aldat-

mayı başarmışlardır.

Son zamanlarda yabancılar arasında en faal durumda olanlar Türk

Mao'cu komünistlerdir. Bunlardan biri (TÜRKIYE Proteter Devrimcileri)

adını taşıyan topluluktur. Bunun BAT| BERLiN'de, NÜRNBERG'de, STUTT-

GART'da, FRANKFURT'da, HAMBURG'da, KÖLN'de ve SAABBRÜGKEN'-
de o|mak üzere l5 tane "Emekçi ve Köylü Bürosu" bulunmaktadır. Ör-
gütün Merkezi BAT| BERLiN,de CHARLETTENBURG semtindeki scHILLER
STRASSE'de gri boyalı eski ve beş katlı bir binadır. 1971 Haziran orta-
|arında bu top|u|uk BRAUNSWEİG'de 12 Mao'cu grupla bir eylem birliği
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teşkil etmiştir. Bu birlik "DEMoKRATix sin rÜnxiyE uĞRuı.ıı avRu-
PA'daki BİRLiK CEPHESi" adını almıştır.

Türk Mao'cularının bir başka önemli propaganda merkezi de LÜK-

SEMBURG'daki DUDELANGE kasabasında bir posta kuttısu ardında giz-

lenmektedir. Federal İçişleri Bakanlığının (Hizmete Özel) bir basın bül-

teninde Türk Mao'culartnın yurttaşları üzerindeki nüfuzlarını arttırmak

amacıyla iş yerlerine tercüman, sosyal danışman ve aracı olarak gir-

meğe uğraştıkları be|lrti|dikten sonra aynen şöyle denilmektedir :

"Gelecekie Türk Mao'culaıının sınıf kavgası paroIaları dolayısıyla

FEDERAL AIMAN işyerlerinde çalışan aşırı gıuplat aıasında bir takım

taşkınlıklaı Geıeyan etmesinden korkuluı."

Radyonun yayınları şöyle devam etmektedir

1970 yılında Ford fabrikalarında patlak veren bir kanunsuz grev bu-

nun örneklerinden biridir. Geçen yaz durumun sakin bir manzara göster-

mesine sebep herhalde ALMANYA'daki TÜRK MAO'cuları ile TÜRKİYE'-

deki MAO'cular arasındaki bazı görüş ayrılıklarından ileri gelmiş olsa

gerek. Son yıllarda TÜRKiyE'deki MAO'cu "TÜBKiYE HaIk Kurtuluş

Ordusu" ve "TÜRxİYE Halk Kurtuluş Cephesi" (') bilindiği üzere ban-

kalar soymuş, AMERİKAN askerlerini kaçırmış ve bir İSRAİL Başkon-

solosunu öldürmüşlerdir. Bu gibi davranışlar ALMANYA'daki Türk MAO'-

cuları tarafından olumsuz karşılanmıştır. Fakat, bu tutuma sebep onların

as]ında terör eylemlerine karşı oldukları değiIdir. Merkez Organları

"Aydınlık" ta aynen şunları yazmaktadır|ar :

(*) Almanya'nın Scsi Radyosu, Türkiye Halk Kurıuluş Parüsi ile Cephesini yan-
lışlıkla Mao'cu otarak tanıımıştır. Halbuki Mao'cu olan sadece Doğu PERİN_

ÇEK grubudur. Proleıer Devrimci Aydınlık Dergisi bu grubun yayın organıdır
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"8u çizgiden yüıümsnln blr sonucu kütleIeıin polltik yörden 9orl
kalması ve ileriye götiirülememeıldir. Bu gibi eylcmler halkın politik lk-

tidarı ele goçirmek üıere mücadele edilmesi gerektlğlni anlemaıını ıığ-
Iaınktadır. TÜRKİYE'dgkı klikler dogrudan doğruya Guevarı gibı küçük

bur|uva aydınlaıını tCdlt ederek onlaıın ülkemizdeki temsilcileri duru-

muna giriyorlar. Fd<at, göıülüyor ki, Üöylece onlar da dünya çapıııükl
küçük burjuva devrim hareketinin bir paıçasıdıılaı."

Batı BERLİN'de baıılın ve MAO'cu gazetenin bunlardan çıkaıdığı
ıonuç çok ağır : "Bu görüşlerden her biri tepeden tırnağa Mırksizm -

Leniniıme karşıttır. Heı gerçek ve yeniIgilerden kaçınmak isteyen dev.

rimcinin göıevi, bu görüşleıi toptan eleştlımek, köklerini kazımak ve

köğıt sepet|ııe ıtmaktır."

Fakat bu yargı belki de birçok MAO'cu gruplarda olduğu gibi sadece
politik bir kıskançlık ve iktidar hırsından i|eri gelmektedir. Çünkü AL_

MANYA'daki TÜRK Proleter Devrimcileri de bütün PEK|N komüni§tlerl
gibi silihlı devrimci mücadeleyi ve ülkelerinde demokrasinin yıkılmasını
planlamaktadırlar.

MARKsiST - LENiNisT YERALT| ÖncÜrı-eniıılN
DlşARlDAN GÖRDÜKLERi ÇEŞiTLi DESTEKLER

İhtilalcl Türk Marksist-Leninistler, TÜRKİYE dışındaki yabancı kay-

naklarca da desteklenmişlerdir. Bu destek h6lA devam etmektedir. Türk

Marksist-Leninistlerin dış yabancı kaynaklarla vaki münasebetleri ve
işbirliği genellikle; Beynelmilel komünizm çerçevesindeki dayanışma,
gerilla ve sabotaj eğitimi, sil6h, ma|zeme ve para yardımı gibi ikl b&
lümde ortaya çıkmaktadır.

Beynelmilel komünizm çerçevesindeki dayanışmada, uluslararası ko-

münizmin ana mihraklarının her birinin ayrı ayrı rolleri ve tesirlerl gö-
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rülmüştür. Bu sahadaki dayanışmada, Türk Marksist-Leninistlerin pro-

paganda ve ajitasyon faaliyetlerine çeşitli yardımlarda bulunulmaktadır.
Teoriye, pratiğe ve bilhassa gerilla pratiğine ait pek çok kitap, orijinal
olarak veya Türkçe'ye çevrilerek verilmekte, gizli yollardan TÜRKİYE'de-
ki militanlara da gönderilmektedir.

Zeki BAŞT|MAR (Yakup DEMİR)'in idaresindeki Türkiye Komünist
Partisi'nin, yerleştiği ülkedeki mahalli otoritelerin de yardımtarıyla, TÜB-

KİYE'de ve daha ziyade TÜRKİYE dışında bulunan ihtil6lci Marksist -

Leninistlerle yakın ilgisi bilinmektedir. Uluslararası bir örgütün, TÜR-

KİYE aleyhindeki faaliyetlerinde TKP ve onunla temasta olan bazı Türk-

lerin provokatif tahrikleri çok müessir olmuştur. Keza bu tahrik ve pro.

vokasyonlar neticesi, bazı Avrupa ülkeleri basınında ve televizyonunda
TÜRKİYE aleyhine programlar tertiplenmiştir.

Güney Avrupa'da, sahası ve nüfusu itibariyle küçük bir devletin,
samimi ve yakın münasebetler içinde bulunduğu bir başka kıt'a devleti
hesabına Türk Marksist - Leninistleriyle münasebet tesis ettiği bilin-
mektedir. Bu münasebet ihtilalci Türk komünistlerin gerilla pratiğine
yardımcı olmak üzere eğitim imk6nı sağlayacak kadar ileri götürmüştür.

İçine Maoistler de dahiI bulunan Türk Marksist - Leninistlerin gör-

dükleri dış yardımlarda mahiyet ve şümul bakımından en tesirlisi, TÜR-

KİYE'nln bazı güney komşularındaki örgütlerden gelmektedir. Güney

komşu ülkelerde bu yardımIarı yapan örgütler, aslında kendilerine ait
milli ve bölgesel bir davanın sil5h gücüyle halli için kurulmuş örgütler,

dir. Ancak, 1969 yılından beri bu örgütlerin TÜRKİYE aleyhine devam

eden faaliyetleri çoktan ve kesinlikle anlaşılmıştır. Şöyle ki :

Ortadoğu'da süregelen sil6hlı ihtil6f. beynelmilel komünizmin de işe

karışmasıyla, asıl hedefi yanında bir de, doktrin ve ideoloji meselesl

haline getirilmiştir. Komünist terminolo.ii ile bunun ifadesi: Ortadoğu'da

Batı emperyalizmine karşı açılan savaştır.
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TÜRKİYE, NATO'ya dahil bulunması sebebiyle ve onların değer yar-

gılarındaki ifadesiyle Batı emperyalizminin bir işbirlikçisi sayılmakta-

dır. Mantık ve hareket böyle bir temele oturtulunca tabiatiyle TÜR-

KİYE'nin, NATO'dan ve Batı Camiasındaki yerinden koparılması gerekir.

Bunun için de, TÜRKİYE'de başlayan Marksist-Leninist ihtilil gayret-

lerini ve si|6hlı yeraltı eylemlerini bilfıil desteklemek l6zımdır. Şimdl
yapılmakta olan da budur. Maksat, ryı€vcut siyasi düzenini zorla yıkarak

rÜnxivryı NATo'dan ve Batı Camiasından koparıp kendi ideolojile-

rine uygun bir devlet haline getirmektir. Bu maksada böylesine şekil
vı,ren menfaatlerin, dünyada hangi ülkeleri bilhassa çok yakından alöka-

dar ettiğini izaha, herhalde lüzum olmasa gerekir. Nitekim, Güneyden

gelerek yakalanan Marksist - Leninist militanlarda bulunan veya Güney-

den gizlice gönderilerek, Anadolu'da toprağa gömülerek veya mağara-

larda saklanarak depo edilen silih, patlayıcı madde vesairenin menşei,

militanlara yapılan yardımların çok yönlü oluşuna delil teşkil etmiştir.

Şimdi Avrupa'da, "Democratic Resistance of Turkey" adlı sözde teş-

kilat adına hümanizm ve demokrasi şampiyonluğu yapan Oo6an ÖZGÜ-

DEN, 12 Mart 1971'den önce Ortadoğu'da Marksist-Leninist h6kimiye-

tin formülü mahiyetindeki "Ortadoğu Devriıı,lci Çemberi" stratejisinin

izahını ve propagandasını yapmıştır. Halen Ortadoğu'da bazı mihrakla-

rın ıÜRKiYE'ye karşı hasmane davranışları bu strateji lle de ilgilidir.

Yukarıdaki bölümlerde bahis mevzuu edilen yeraltı tedhiş, gerilla

ve sabotaj örgütleri lider ve militanlarının pek çoğu. Güney'dekl mal0rn

örgütlerde eğitim görmüşlerdir. Silöhlandırılarak, para verilerek gizllce

rÜnrİVe'ye gönderilmişlerdir. Verilen sil6hlar içinde, muntazam ordu

ve !üvenlik kuwetlerine yapılacak baskınlarda kullanmak yönünden lii"

zumlu olanları da vardır. Bu militanlara, Güney'de bu|undukları sırada

maaş derecesinde para, sahte hüviyet verilmlştlr. Evler tahsls edllmlg.
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TüRKiYE GEBÇEKLERi VE TERöRizM

ttibar gösterilmiştir. TÜRKİYE sınırlarından gelişlerinde ve gizlice TÜR-
KlYe'ye dönüşlerinde her türlü kolaylık sağlanmıştır (Fotoğraf ; 52).
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(Foıoğrııf: 52) : Filislin kurtuluş örgiiılerinden biri laıaİından, Türk ıeilhişçilerinc

verilcn hüviyet vesikalarından bir örnek.

Yüzlerce Marksist-Leninist miIitana böylesine eğitim gösterilmiş,
sil6h, malzeme ve para yardımı yapılmıştır. Verilen sil6hlar, Güney'deki
örgütlerin ihtiyaç fazlası, kifayetsiz vasıflı silAhlar değil, en §on model,

ateş gücü üstün ve kullanılmamış silğhlardır. Bu halin tek m6nası, gay-

rimuntazam kuwetler|e lÜnXlYe'ye karşı bir nevi savaş halinde olmak-
tr. lki defa. l4'er kişilik toplu gruplar gizlice TIJRKlYE'ye gönderilmiş

tir. Bir fikir vermesi için sadece l4 kişilik iki gruptan birine verileı
9.(X)0 T.L,'dan başka yalnız sil6hların bir listesini açıklıyoruz :

Boket atar mermisi

Makineli tüfek

otomatik tüfek

Tüfek
El bombası
Mermi

34
,ı9

2

3

69

5383
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Fllistin Kurtuluş Örgütlerinde eğitilen ve silöhlandırılarak tedhiş içln
Türkiye'ye gönderilen 14 ihtilğlci Marksist-Lenlnist'ten bazıları ve be-

raberlerinde getirdikleri sil6h, patlayıcı madde ve bombalar (Fotağraf :

53 : 62)'de görülmektedir.

KAMıL UÇAR
(Fotoğraf : 5]) : Filısıin örgiiıiıııılı,Lı

ıakma adı.
(BATTAL GAzl)

MEHMET ALl ARICI
(Fotoğraf : 54) : Firisrin örgüıündeki

ıakma adı :

( General ABD|J LKAD| R HÜsEy l N )

/
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AHMET SATAN
(Foıoğraf: s6) : Fiıisrin örgüıündeki

ıaklna adı:
(lrtsAN EBU vELID)

NAİL ÖZKAYA
(Foıoğrat : 55) : Fİrisrin örgüıüııdeki

lakmo adı :

(EBU clHAD,
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s^ıü' YASARGUN
(Foıoğraf: 5?) : Filisıin örgüıündeka

ıakma adı :

(REŞAT MUHAMMED KEM^L)

T^HSİN AKPEK
(Fotoğraf : 58) : }ıjtsrin öry,üıündeki

ıakrna adı:
(AoP^K EBUzzlYü, 

^DNAN 
t
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(Fotofı?f : 59| : Rokeı mermiıeri.
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(Foaoğrat ,. 60l: Oıomaıik tüfek ve ıabancalaf
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(Fotoğraf : 6|'1: Çeşiıti ıüfekleı
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(Foıoğraf : 62) Çeşiıti el bomboları, metmiler l,e iafildk ngi]deıefl,
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t2 MART lg7l,DEN ÖNcE TÜRKIYE,DE KANuN Dlşı YoLIARLA VE SıLAH zoRuYtA
DEMOKRATİK REJiMİ Y|KMAK |STEYEN ÖRGÜT VE GRUPLAR İLE BAŞLİCA IIDERLERİ

THKo

Pıoleleı
Dcmrimcl
Aydınlık

Deıgisi Grubu

AılT
DeıBlıl
Grubu

Soıyaliıt
Aydınlık
Dorgisl
Grubu

§oıyıllıı
Gız6ı.ıl
Grubu

TlPDEv - GENç

Mahir Çayan
Ertuğrul Kürkçü
Münir Ramazan
Aktolga
Yusuf Küpeli
Ziya Yı|maz
Sinan K6zım
Özüdoğru

Deniz Gezmig
Yusuf Aslan
Hüseyin lnan
Sinan Cemgil
Kadir Manga
Ömer Ayna
lbrahim Öztaş
Nahit Töre
Alpaslan Özdoğan
Gülny Özdeş
Fevzi Bal
Mustafa Yalçıner
Teslim Töre
Cihan Alptekin

Doğu Perinçek
Ömer Özerturgut
Şahin Alpay
Atll Ant
lbrahim Kaypakkaya
Cengiz Çandar
Gün zileli
Bora Gözen
Ferit llsever
Hasan Yalçın

Doğan Özgüden
İnci Özgüden

Mihri Belli
Muzaffer Erdost
Vahap Erdoğdu

Hikmet kıvılcımlı Behice Boran
sait Çiltaş
Şaban Erik
Sadun Aren
Adil Özkul
Turgut Kazan
Can Açıkgöz
Hüsamettin GüVen
Bekır Yenigün
Nejat Ökten
vavuz Ünal
osman sakalsız
Yalçın Cerit

Nq

Sil6hlı Devrim şartlarını
geİçekleştırmek ıçin
yasa dışı örgütıenme

iürk halkını

bölmc va

yı.. dışı
iamufle

şehir ve kır Gerlllacılığı
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Sıkıyönetim sonrası dönemde anarşist faaliyetler durmamış, devam
etmİştir.

Bu devrede bilhassa ISTANBUL ve DİYARBAKlR'daki olaylarda ele
geçirilen sil6hlar (Fotoğraf : 63-69)'da gö$lmektedir.

(Fotoğraf : 63 - 64) : Muhıeli| cins
tabancoıar,

t

ı,ıTr
+**

-b

r
ı26

1ı
{ I
İ,

ı

,

ı
L

|ııtll

a



(Foıoğraf : 66|: Tabanca ve

oıornatık ıabancaıar.

(Fotoğraf : 65\: Muhtelil cins
ıahrip malzemeleri.
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TüRKİYE GERÇEKLERl vE TERöRızM

I

(Fotoğraf: 67|: lsıonbul Sıkıyöneıim Komuıanlığınca yapılan aramolarda ela
p.eçirilen dakıilo, ıeksif makinesi ve alişleıden bir kısmı.

lşin bu derece tek taraflı hasmane ciddiyetine rağmen TÜRKİYE,
ilgili Güney komşusu ülkelerin iç işlerine müdahale bir tarafa, huzur ve
menfaatlerini ihl6l edici hiç bir teşebbüste dahi bulunmamıştır.

TÜRrcİYEnin tutu,munun böyle olmasına rağmen Marksist-Leninist
yeraltı Türk örgütlerinin güneyden gördük|eri geniş yardım artarak de-

vam etmektedir. Bu yardım, silihlı savaşı sil6h ve malzeme yönürden
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TUBKIYE GERçEKLERi VE TERÖRlzM

destekleme hazırlığından başka politik propaganda faaliyetleri için de
yapılmaktadır. Nitekim daha yakın bir süre öııce THKO tarafından güney

ülkelerden birinde bastırılan ve "THKO'nun politik programı" başlığını
taşıyan kitaplar, güney hudutlarımızdan gizlice TÜBKİYE'ye sokulmak
i§termiştir.

(Foloğraf : ü) : Sıkıyönelim ildnınd,an sonra Diyarbakır bölgesinılı:
ele geçirılen ıüf eklef ,

(Fotoğraf : 6)l: Sıkıyönelim ilanınilan sonra Diyarbakır bölgesinde
ele geçirılen ıabancabrın bir kısmı.
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GEtışilE vE 8öIüNMEı."ERı

DEv. GEı{ç

Denlz Gezmlş
Yusuf Aglan
Hüseyln lnan
cihan Aıptekln
Sinan Gemgil
İbrahlm Öztaş
Güliy Özdeş
Teslim Töre
Ergun Adaklı
Hasan Ataol
Niyazi Yıldızhan
Mu3tafa Yalçlner
Kadir Manga
Alpaslan Özdoğan
Ömer Ayna
Nahit Töİe
Fevzl Bal
safa Asım yıldız
ve çevresl

Ooğan Özgüdan
lncl Özgüden
ve çevrari

Hikmet kıvılcımlı
vo çevregl

Mahlr Çayan
Ertuğrul Kürkçü
Ziya Yı|maz
Orhan Savaşçı
Yusut Küpğli
Münlı Bamazan Aktolga
Ulaş Bardakçı
Hii,dal Arıkan
Necmi Demiı
Bingöl Erdumlu
sabahattin kurt
Koıay Doğan
Ertan saıuhan
Ahmet Atasoy
Nihat yllmaz
Ve çovİgai

Doğu Porlnçek
Ömer Özerturgut
Şahin Alpay
ve ç6vre3i

sandık cinayetin|
geıçekleştlron grup

Mihri Belli ve çevresl

lbrahlm Kaypakkaya
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BEşlNcl goLuM

İşkence
iddıa ları

Türk Devletinin Atatürk ilkeleriyle, Anayasa ve kanunlarla şekil-
lenen düzenini sil6hla değiştirmek isteyenIer ve menfaatleri onlar|a

birlikte olanlar, yakalanan militanlara işkenceler yapıldığı iddialarını
ortaya atmaktadırlar. Gerçekleri bilmeyen diş kamuoyunun, bu iddia|a-

rın etkisinde kalması mazur görülebilir. Ancak, rÜnrİYe'ae de aynı
iddiaları ele alarak ortalığı bulandırmak isteyenler vardır. Sadece şu
noktayı belirtelim ki, bunların pek çoğu eli sil6hlı Marksist-Leninist
zorbaları Anayasa ve kanun dışı eylemlerinden dolayı hiç bir zaman

kınamamışlar, tek taraflı olmuslardır.

Markşist - Leninist kadın militanlardan Gül6y ÖZOeŞ sorgusu sıra-
sında :

"§iz bize insanca davranıyoısunuz. Fakat biz iktidarı ele geçiıirsek
sizleri halk mahkemesine veıip idam ettiıeceğiz" demiştiı.

Bu sözler, sadece Gülay ÖzDEŞ'in değil, Marksist-Leninist her

ihtilalcinin arzu ve ihtirasının da ifadesidir. Dikkat edilirse Gülöy ÖZ-

DEŞ, sizleri "halk mahkemesine vereceğiz" demiyor da, "Halk Mahke-

mesine verip IDAM ETTiRECEĞiZ" diyor. Yani, ellerine imk6n geçerse

bunların kuracakları halk mahkemelerine tevdi edilenler hakkındaki maiı-

keme kararları peşinen verlimiş olacaktır.

Bugün TÜRK|YE gerçeklerinin bir diğer yönü de, kanunla kanun.

suzluğun mücadelesi ve kanunsuzluğun bilinçli veya bilgisiz şefaatçlİer
bulmasıdır.

Okuyucuyu bir an için düşünmeye davet ediyoruz:
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TüRKıYE GERçEKLERı VE TERöRıZM

Yukarıdaki Mlümlerde verilen bilgiler, ihtil6lci Markslst - Leninist-

]erin bütün maksatlrını ve faaliyetlerini k6fi açıklıkla ortaya koyacak

delillerl halzdir, Kaldı ki, Doğu PER|NÇEK ve arkadaşları mahkeme hu,

zuruna çıkarıldıkları zaman, h6kim tarafından meslekleri sorulunca : "lh,

tildlci Marksist- Leninistim" cevabını vermişlerdir. Fek çok ihtilil savaş.

çısı militan, duruşmalar sırasıncja mahkeme heyetlerine hakarete ve

mahkeme salonlarında arbede çıkarmağa yeltenmişlerdir. Güvenlikle gö:

revli personelin, sük0net ve intizamı temin için mütecaviz suçlu ve
sanıkları yakaladıkları anı tesbit eden bazı fotoğraflar, onların mah-

keme huzurunda dahi hırpalarrdıkları şeklindeki sahte ve kasıtlı iddla-
ların delili olarak yayınlanmıştır.

İhti16l savaşçılığıyla öğünen ve bu maksatla örgütler kurduklarını
da açıklayan insanlara, itiraf ettirmek için işkence yapılmasını gerektl.
recek bir sebep yoktur. Kaldı ki, TÜRKİYE Cumhuriyeti bir kanun dev-
letidir. 12 Mart 1971'den sonra da her şey, Türk Kanunlarının çizdiği sı-
nırlar içinde olmuştur. Hür ve demokratik ülkelerde polis ne yapıyor ve
hangi usüllerle çalışıyorsa, Türk polisi de onu yapmış ve o us0llerle ça-
lışmıştır. Polisde her şeyi itiraf edenlerin, mahkeme huzuruna çıkarıl-
dıklarında h6kimlere, suçsuz olduklarını ancak, gördük|eri işkenceden
kurtulmak için meı:buren suçu kabullendiklerini söyledikleri her zaman
görülmektedir. Bugünkü iddialar da bu taktiğin bir tezahürüdür.

Birkaç işkence iddiası, ilgili Türk hikimlerince derhal ve önemle
tetkik ve tahkik ettirilmiş, fakat gerçek dışı olduğu anlaşılrnıştır.

KENDİLERlNE lŞxrNcE YAPıLDıĞl lDDİA EDİLENLER

l{ccml DEMİR'|n Ayak Pırmıktırının Kınldığını Dıir lddh:

İhtilelci Marksist-Leninist militanlardan ve llkay DEMlR'ın kocası
olan Necmi DEMİR'in, kendisine yapılan işkence eşnasında ayak parma-

ğının koparıldığı iddiası, dış propagandanın sermayesinden blrl olmuş-
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TüRKıYE GERçEKLERl VE TERöRlzM

tur. llglli Sıkıyönetim Komutanlığı bu lddia üzerinde hassasiyetle dur.
muş ve adı geçenin muayenesini istemiştir. Aşağıdaki fotoğraf muaye-

neden sonra çekilmiş olup, bütün el ve ayak parmaklarının tam ve tabii
halirıde olduğunu göstermektedir.
(Fotoğraf: 70).

(Fotoğraf | 70',: Necmi DEMlR'in muayeneden sonta

çckııen ıoıoğratl,

ı
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TüRKiYE GERÇEKLER| VE TERöRiZM

. Keza aşağıdaki ktişe de, bu muayenedenoluP, Şunlar yazı|ıdır, (roroğr"f, zr). 
sonra tutulan zapta ait
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TüRKıYE GERçEKLER| VE TEBöR|ZM

"Tutınık :

Nıcnl DEMlBln permaklaıının }eılldlğ| şclıllndekl lddlı üzeılnc
Selimlye. Askoıi Geıaevine gldildl. Gezaevl Müdüıü ile konuşu|up Nec.
ml DEMIR, koğuşuııdan çıkııılıp, ewkatlarla görüşmc yoılne alındı.

Gelon klşlye goruldu:

Hüvlyeti : l{ecmi DEMİR, Murat oğlu 1944 dogumlu. Nadide'dan
doğma. ÇANAKKALE - EZ|N€ Nüfusunda kayıtIı olduğunu söyledi, el vc
ayak parmaklarrnın taırıam olduğu görüldü.

Ayrıca getirilen iotoğrafçıya el ve ayak paımaklaıını gösteriı İotoğ
ıaİ çektiıılip. bu tutanak saat ,l4.00'de düzenlendi. 13.10.19?2

Höklm Albıy

Tacattın GÜVENç

Ceıaovi Md.

Plyade Yarbay

cemıı ÖzşEN

Sanık vc Tı!fuklu

il.Gmı DEMIR"

Necati KoÇEB'ln |şkencc Gördi§ü |ddiaıı

Türk Ceza Kanununun 141. maddesini ihl6l suçundan tutuklu Necati

KOÇER'in avukatı. müvekkilinin işkence gördüğünü iddia ve bu sebeple

de muayenesini talep eden 29 Kasım t972 tarihli bir dilekçeyi İstanbul

Sıkıyönetim Komutanlığına göndermiştir.

Komutanlık Adli Müşaviri 2 Aralık '1972 tarih ve 1972/52O4 sayıh

yazıyla Necati KOÇER'in Haydarpaşa Askeri Hastahanesince muayene

edilmesini istemiştir. Gösterilen bu ilginin samimiyet ve ciddiyeti. Adli

Müşavirin yazısındaki ifadede açıkça görülür. Adli Müşavirin talebi

şöyledir :
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"Aııbiye. Dahlliye vc Hariciyc uzmınIııından kurulu blı hcyct tı
rıfındın muıyenesinln yaptırılırık, vücudunun herhangi biı yedııde mii.

cııir flile m6ruı keldığını göstcrebilecek bir lz veya emııınin bıılunııp

bulunmıdığının tesbatlyle ıceIe bildiıilmcıi."

Necat| KOÇER aynı gün, birer asabiye, hariciye ve dahiliye uzmanı

tarafından muayene edilmiştir. Bunların herbiri ayrı ayrı verdikleri ra-

porda, Necati KOÇER'in. müessir bir fiile m6ruz kaldığını gösteren hlç

bir emareye rastlanmadığını bildinmişlerdir. Bundan sonra, gene Adll

Müşavir tarafından, Avukat Ali DEMİR'e gönderilen yazılı cevap şöy-

ıedir :

"Avukat ALl DEM|R

Çarşıkapı Garanti Han Kat: z

No.: 205

isıııısuı

lIgi : 29.11.1972 tarih]i dilekçeniz.

llgi taıihli dilekçeniz ile müvekkiliniz tutuklu Necati KOÇER'in dö"

vülmüş olduğu iddiası üzeıine 2.12.1972 tarihinde yaptırılan muayene so-

nunda tanzım olunan tabip raporundan bir suret ekte göndeıilmiştir.

8ilgileıini rica ederim.

Fahrettin KİBRİTçioĞLu

H6kim Albay

Sıkıyönetim Adli Müşaviri"
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l{tcdtt DOvElüClOĞtU'nun lşkcnce Göıdüğü lddhıı :

Sellmlye Askeri Tutu,kevindeki tutuklulardan Necdet DÜVENCİOĞ.

LU'nun işkence gördüğüne dair bir iddia Sıkıyönetim Komutanlığına

lntikaI etmiştir.

Bunun üzerine Komutanlık Adli Müşaviri. Askeri Tutukevi Müdiir-

lüğüne gönderdiği 28.10.19?2 tarihli ve 1972/5204 sayılı yazıyla, Necdet
DÜVENC|OĞLU'nun tabip muayenesinden geçirilmesini ve neticeyi be-

İlrtir bir rapor verilmesini istemiştir.

Adıgeçeni aynı gün muayene eden Tabip Teğmen Mustafa METİN,

DÜVENCİOĞLU'nun vücudunda müessir fiile ait hiçbir emare görülme-

diğini belirtmiştir. Tabibin bu raporu Tutukevi Müdürü Piyade Yarbay

Cemil GÜLŞEN'in 28.10.1972 gün ve 9035-72/1720 sayılı yazısıyla, Sıkı-

yönetim Adli Müşavirliğine gönderilmiştir. Ancak, bu konuya gösterilen

ilgi bu kadarla da kalmamış ve DÜVENCİOĞLU'nun ifadesine müracaat

edilmiştir. Adli Müşavir Fahrettin KlBRİTÇİOĞLU'nun bizzat yaptığı mü-

racaata DÜVENcioĞLU'nun verdiği cevap, ifade zaptında şöyle tesbit

edilmiştir:

"Ben, geıek emniyet makamlarında ve geıek Cezaevinde bulundu-

ğum sırada hiç bir surette dövülüp cebir ve şiddet görmüş değilim ve

bu hususta hiç bir kimseye de müracaatta bulunmadım. Savcılıkta sorgu

tesbit edilirken, herhangi bir dövülme lddiasında bulunmadım."

Hıfzı KAÇAR'a lşkence Yapıldığı lddiası :

Sanıklardan Hıfzı KAÇAR'ın Avukatı M. Hidayet lLGAB, 25 Ekim

1972 gün ve 1972l449 sayılı yazısıyla lstanbul Sıkıyönetim Komutanlı-

ğına müracaat ederek :
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18 Eylül 1972'den 13 Ekim 1972 tarihine kadar errıniyet teşkil6tın-

da gözaltında bulundurulan Hıfzı KAÇAR'a bu müddet zarfında, irade

ve hafızasını yok edecek derecede manevi baskı yapıldığını ve kendisi-

ne, ilgili olmadığı suçların kabul ettirildiğini bildirmiştir.

Bunun üzerine, Sıkıyönetim Adli Müşavirliğinin 26 Ekim 1972 gün

ve 1972l52O4 sayılı yazısıyla Hıfzı KAÇAR'ın doktor muayenesine sevk

edilmesi Tutukevi Müdüründen talep edilmiştir. Tutukevi Müdürü tara-

fından vaki istek üzerine Hıfzı KAÇAR'ı 27 Ekim't972 günü muayene

eden Tabip Teğmen Mustafa METIN, adı geçende, müessir fiile ait hiç

bir emare bulunmadığını bildirmiştir. Adli Müşavir, buna rağmen, asa-

biye, dahiliye ve hariciye mütehassıslarınca da llıfzı İaÇnR'ın muaye.

ne edilmesi için, Haydarpaşa Askeri Hastahanesine Baştabipliğinden is-

tekte bulunmuştur. Bu igteğe ait yazı 1 Kasım 1972 gün ve 1972152O4

numarayı taşımaktadır.

Hastahane Başhekimliği, yatırılarak kontrol altına alınan Hıfzı KA-

ÇAB'ın asabi muayenesinde b6zı rahatslzlıkların tesbit edildiğinı bildir-
miştir. Bu defa adli müşavirlik, bu rahatsızlıkların ne gibi hal ve se-

beplerden ileri geldiğini sormuştur. Buna cevaben, dahiliye, hariciye ve

asabiye mütehassıslarınca tanzim edilen müşterek imzalı raporla, "Hıfzı
KAÇAR'ın vücudunda darp, cebir, şiddet ve müessir fiile maruz kaldığını
gösterecek bir emarenin görülmedigı, tesbit.edilen genel ve CEREBBAL
ATEROSKLEROZ ile servical spondıloz gibi teşhislerin müzmin karak-
terde hastalıklar hali olup, tutukluluk durumuyla ilgili bulunmadığı" bil-
dirilmiştir. Adli Müşavir, bu neticeden Avukat Hidayet lLGAR'ı haberdar
etmiştir.

Yılmız GÜNEY'o |şkence Yapıldığı iddaası :

Film artistl Yılmaz GÜNEY, ihtil6lci aşırı sol faaliyetlerle ilglli gö-

rülerek tutuk|anmıştır.
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Adı geçenin müdafaa avukatı Ali YAŞAR, 30 Mart 1972 günü İstan-

bul Cumhuriyet Savcılığ|na bir dilekçe vererek, müvekkiline İstanbul

Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığını duyduğundan bahisle, bu hu-

susun tetkikini istemiştir. Bu istek, Cumhuriyet Savcılığınca Slklyö^9-

tim Komutanlığına intikal ettirilmistir. Ancak, ertesi gün ikinci bir di-
lekçe veren avukat, müvekkıli ile bizzat görüştüğünü ve onun, işkence
iddialarını yalanladığını bildirip, talebini geri almıştır.

Bu dilekçeler, alışılagelmiş taktiklere bir örnek olarak ve gerekti-

ğinde duruşmada ibraz edilmesi için, Yılmaz GÜNEY davası dosyasına
konmuştur.

Bir Gazeteciyi Döven Üç Po|isin Mahk0m Edilmesi :

Gazeteci Turhan SELÇUK'un 23 Mayıs 1971 tarihinde isıarısuı'aa
götürüldüğü poli§ merkezinde dövüldüğüne dair bir haber mahalli ba-

sında yayınlanmıştı. Bu haber üzerine o zamanın Başbakanı Nihat ERİM

bizzat ilgilenmiş ve bir soruşturma açmışt|r. Bu konuda devam eden

tahkikat ve muhakeme sonunda, iddianın ya|an olmadığı anlaşı|mış ve

mahkeme, olayla ilgili üç polis memurunun 3'er ay hapis ve 3'er ay da

geçici olarak memuriyet görevinden mahrumiyetlerine karar vermiştir.

Mahkeme, bazı durumları gözönüne almış ve polis memurların|n ceza-

Iarını tecil etmiştir.

llkay DıMiR'ın işkence lddiası

İnsan havsalasının alamayacağı işkence tabloları çizerek iddialarda

bulunanlardan biri de, THKP'nin kadın militanı İlkay DEMİR'dir, Adı
geçen, iddialarını Amnesty lnternational temsilcisi Mr. HUNTER'e an-

latmış ve iddia o kanaldan da Amnesty lnternationa|'In bazı teşebbüsle-

141



TÜRKİYE GERÇEKLERİ VE TERÖRİZM

rine mesnet yapılmıştır. llkay DEMİn. 6dil ve tarafsız bir mahkeme ta-

rafından müebbet hapse mahküm olmuştur. Artık kaybedeceği veya ka-
'zanacağı hiçbir şey kalmamıştır. Muhafaza ettiği tek husus. içındeki kin

ve intikam hisleridir. TÜRKİYE'de işkence|er meselesinin dış efk6ra em,

poze ecjllmeğe çalışıldığı bir devrede onun, böylesine davranışı kendisi

hesabına normal sayılmak gerekir.

Şimdi, llkay DEMİR'in kim olduğunu götelim

,l946 yılında dünyaya gelen adıgeçen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fa.

kültesinin 5 nci sınıfına kadar okumuştur. 197l Mart ayında, ihtilğlci

Marksist- Leninist militanlardan Necmi DEMİR'le evlenmiştir. Aşırı sol

eylemlere 1968'den itibaren fiilen katılmıştır. O yıl, bir fabrika önünde

isçilere tahrikk6r beyannameler dağıtırken yakalanmıştır. 15 - 16 Haziran

1970 günleri vukua gelen işçi olaylarının tahrikçileri arasında bulunmuş-

tur 1968 yılı sonbaharında, Türkiye İşçı Partisine üye olmuştur. Aynı
zamanda DEV - GENÇ üyesidir.

Sorgusunda kendisini şöyle tanıtmıştır

"Marksist - Leninist bir kimseyim, bilimsel sosyalizme inanırım ve

onun, TÜRKİYE şartları içinde uygulanıp kalkınmamıza katkıda buluna-

cağı kanaatindeyim. Mensubu bulunduğum Mahiı ÇAYAN, Yusuf KÜ.

PELİ. grubunun görüşü o]arak; TÜRKİYE'de Anıeıikan empeıyaliımine

Ye onun yerti ortaklarına karşı bütün TÜRK|YE halkının HALK SAVAŞı

şekIinde mücade|e etme§l geıektlğl kanaatindeyim. Halk savaşının ger-

çekleşmesi için de bilinçli yurtsever]eıin öncü oIarak silihlı mücadeteye

başlamalaıı gününün geldiğine inanmışızdıı. §tıateiimiz; THKP'nin lider-

liğinde yürütiilecek şehir geılllası savaşlarından sonra lkinci safha olan

kır gerillası sayaşının yurt çapında yayılması, üçüncü safhada da biitiin
savaşçı kuwetlerin düzenli orduya dtinüşmesidiı. (İhtllalln yolu, THKP'.
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nlı1 Devrlm shatc|l!ı) bışlıklı, THKP Merkcı Komltcıl lmzılı bildİrlyi
ben daktilo etmlştim.

1970 yılının lIk aylaıında Mahiı ÇAYAN lSlelgUl'a gelip Teknik

Ünlversiteye uğıedığı zaman kendisi ile olan irtibat ve münasebetlerimiı
fazIalaşıp arkadaşlık ölçülerimiz geIişti. Bu aıkadaşlık ideoloiik yakınlı-

ğımız sebebiyle idi. Kocam Necmi DEMIR, UIaş BARDAKÇI ile 1970 yılı
ıonlarında Ankara Gezaevinde tanışmışlardıı. Hüseyin GEVAHaR ve Ok.
tay ETİMAN'ı da tanııım. Necmi DEM|B hapiste iken sık sık ANKARA'ya
gider gelirdim. Bu sıralaıda K6mil DEDE ile de tanıştım. Rüçhen MA.
NAS'ı da böylece tanıdım."

l970 Ekim ayında ANKARA'da TİP Genel Kuıul toplantısına ka-

tılmayanlar tarafından düzenlenen proleterler toplantısında yaptığı biı
konuşmadan Ziya YILMAZ'ı tanıdım. Kendisini, İsrail 8aşkonsotosu Ef.

raim ELROM'un kaçırılması ile ilgili eylemlerde gördüm, bir|ikte çalıştık."

Mahir ÇAYAN ve arkadaşları, Başkonsolos Efraim ELROM'u kaçır-

mağa karar verdikten sonra hazır|ayacakları kaçırma planı için temel

bazı bilgileri toplamağa baş|amışlardı. Bu meyanda verilen vazıfe üzeri-

ne İlkay DEMİR, Efraim ELROM'un evinden çıkış ve evine dönüşlerde

otomobılle takip ettiği yollarl tespit ederek Mahir ÇAYAN'a bildirmiştir.

Başkonsolos ELROM kaçırıldıktan sonra basına ve bazı müessese-

lere gönderilmek üzere hazırlanah ültimatomu da İlkay DEMİR daktilo

etmiştir. Başkonso|os ELRoM'u kaçlrma planının tatbikİne geçildiği za-

man İlkay DEMİR de vazife almıştır. Konsolosun kaçırılışından sonra
götürülerek saklandığı apartman dairesinde bulunmuştur. Bu dairede

ayrıca bulundurulan alıcı bir cihazla polisin telsiz muhaberesini dinle-

miştir. Apartmanda saklanan teröristlerin dışarıyla irtibatını, yiyecek
vesaire ihtiyaçlarını sağlamıştır. Ültimatom mahiyetindeki THKP bildi-
riterini, kocasl Necmi DEMiR'le birlikte muhtelif postahanelerden pos.

talam lştl r.
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KEND|LERiNE lşKENcE yAplLDıĞlNı ioola Eoıııı-rnlı.ı
BAŞKALABlNA YAPT|KLARİ :

Marksist-Leninist ihtilalciler, kasıtlı bir mantıkla hareket etmekte

ve bunu başkalarına da şu tarzda propagandayla kabul ettirmeğe çalış-
maktadırlar.

"TÜRKİYE'de ordu, parlamentoyu teşkil eden siyasi partiler ve yö-

neticiler emperyalizmin hizmetindedirler, satılmıştırlar. Bu şart|arda bur-

juva egemenliğinin mevcut demokratik us0ller içinde ezilmesi ve gerçek

de.nokrasinın (!) kurulması imk6nsızdır. O halde, bugünkü egemen güç-

leri sil6hla tasfiye etmekten başka çare yoktur."

Mantık böy|esine bir temele dayandırılınca, başvurulan her çare de

mubah sayılmıştır. Bu çareler içinde; provokasyon da, cinayet de, işken-

ce de vardır.

Şimdi, Marksist_ Leninist ihtil6lcilerin bizzat yaptıkları işkence ve
cinayetlerden birkaç misal vdrilecektir.

Öğrenci lahlr GÖREI,|'e Yapıtan İşkence:

Tahir GÖREN l969 yılında Yıldız Dev|et Mimarlık ve Mühendislik
Akademisİnde öğrencidir, rnilliyetçi tanlnmektadlr. 1969 yılı Aralık ayın_

da bir gün, bu okuldaki bir sağcı - solcu gruplar çatışması sırasında,

Battal MEHETOĞLU adında bir öğrenci, tesadüfi bir kurşunla öldürül_

müştür. Bu öğrencinin, çatışan gruplardan herhangi bırine mensup veya

mütemayil olduğu da bilinmemektedir. ,Ancak, aşırı solcular, bu olayı da

istismar ederek MEHETOĞLU'na sahip çıkmış ve büyük bir cenaze tö_

reni tertiplemişlerdir. Aşırı solcular aynı 9ün, keza aynı okulun 4 ncü sı-

nıfından öğrenci Tahir GÖREN'i, yaka|ayıp zorla okula sokmuş ve dört-

buçuk saat işkence yapmışlardır.
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Okul binasına aldıktan sonra Tahir GÖREN'in üzerine hücum edip

rastgele vurmaya başlamış|ardır. Bir ara tabanca kabzasına benzer sert
bir cisimle vurarak el|erini arkadan .bağlayıp, baş|arında Deniz GEZl/lİŞ

ve Cihan ALPTEKİN bu[unan bir grubun yanına götürm,üşlerdir. Burada

tekrar topluca döverek sorguya çekmiş ve nihayet bu öğrenciyi bayı|t-

mışlardır. Dörtbuçuk saat|ik bir işkenceyi müteakip okul kapısınln dışına

bırakmışlardır.

Tahir GÖREN den başka, Mehmet K6mil YAVUZ adında bir orta-

okul öğrencisine, Mehnıet ERDAL adında bir inşaat işçisine ve bir mini-

büs şoförü olan Deniz 8OZKURT'a da işkence yapılmıştır. Minibü.s şo-

förünün boynuna kırık bir cam parçası dayayıp, "sağcıların adlarını söy-

lemesi; aksi halde boynunun kesileceği" ihtar edilmiştir. (Fotoğraf : 72)

(Fotoğraf : 72|: Maıİ,sisı - Leninisı ihıi-
ıöıciıef ıa\aİından uzun süre işkenceye

moruz bırakılan Tahir GÖREN'in
hasıanede çekilen |otoğralr.
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Muıtıfı KUSEYRl'ııln Öldüriilmcıl :

Ankara Üniversitegl Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Mustafa KU-
SEYR|, 22 Mayıs 1970 tarihinde Basın-Yayın Yüksek Okulu Talebe
Cemiyeti odasında öldürülmüştü.

Ertesi günü, bazı gazeteler, bu habeı"i büyük manşetlerle şöyle il6n
ediyorlardı :

"BAS|N-YAY|N Okulunda gece bir cinayet işlendi. Öğrenciyi öldü-

renler kaçtı. Vuru|an KUSEYRİ'nin cesedi başında gazetecilerle konuşan

öğrenciler, ölenin sosyalist olduğunu, meçhul katillerin de sağcı olma-

ları 9erektiğini söylemişlerdir."

Marksist yazar Çetin Altan 24 Mayıs 1970 tarihindeki yazısında

şunları söylüyordu:

"Bu cinayetIeı sermaye politikacılaıının Türk kamuoyuna yansıtma,

ya çalıştıkları gibi üniversitedeki bir sol - sağ çatışmasının sonucu değil,

dir. Üniversitelerde bağımsızlıktan, anayasanın uygulanmasından ve sö
mürünün sona ermesinden yana oIan gençler sinsi bir plan gereğince

katliama tabi tutulmaktadırlaı. Bu sinsi planı uyguIamakta olan örgüt biı
yandan ClA ile ARAMCO'ya, biı yandan da sermaye siyasetçilerine da-

yanmaktadır. 24 §aat içinde ClA'den ARAMCO'ya uzanan çizgide öıgüt-
lenmiş olan sinsi cinayet şebekesini ortaya çıkarmak ve şebekeye yar-

dım etmiş olanları sert şekilde cezalandıımak gerekmektedir."

Bir başka gazetede, yazar İlhan SELÇUK şu satırları yazmıştı :

"Katiller gecenin karanlığında ve lktidarın koItuğuna sığınmışlar
usul usul ilerliyorlardı. Okulda kimse yoktu, sil6h da yoktu. İktidaıın po
lisi bir gün önce arama tarama yapmış, kaülleıe clnayet lmkinını
yaratmıştı."
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DEV - GENÇ'e alt lLERl Dergisinde ise şu satırlar görülüyordu :

"ü2 }ılayıı l970 9ünü akşamı Ameıikm emperyalizminln işbirlikçilc,
rlnln kurşunlaıı DEV - GENÇ üyesi kardeşimiz Mustafa KUSEYRİ'yİ öl-

düıdü. Hainler daha sonra olay yeıinden kaçtıIar."

Bunu takiben, kimi kasıtlı, çoğu işin farkında olmayan üniversite
profesörleri ve öğretim üyeleri, "Üniversite özerkliğini koruma ve Ana-
yasaya saygı yürüyüşü:' adıyla büyük bir protesto yürüyüşü tertipler..,,iş_

lerdi. (Fotoğraf ı 73, 74|

(Foıoğmf : 73J; Mustala KlJSEYRl'nin öıümünden sonra, aşırı solun provokasyonu
neıicesi ,apııan pfoıeslo yürüyüşünden bazı görünüşler.
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(Foıoğraf: 7{\: Yülüyüşe kaıılan bir kısım üüversiıe asislanlan.

Aşırı sol ihtildlciler, bu olayı L,zun süre böylesine istismar ettikten
sonra; 9 Haziran 197,1 günü ANKARA'ya gelen aşırı solcu öğrenci Ne|at

ARUN, üzerindeki sahte hüviyet vesikasıyla yakalanmıştır. Bu öğrenci

sorgusunda; DEV-GENÇ üyesi olduğunu, Mustafa KUSEYRl'yi kendi-

sinin kazaen öldürdüğünü itiraf etmıştlr. (Fotoğraf: 75)

(Fotoğrd : 751. ı Mustaİa KUSEYRİ'yi
öldüren DEV -GENÇ üyesi

Nejaı ARUN

a
i..İ
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Nejat ABUN, olaydan sonra kaçışının sebebini şöyle açıklamıştır

"- DEV. GEl{Ç bu olıyı kendi yönünden istismar etmiştir. Ortayı
çıkıınııdım. Çünkü teslim olmam halinde olayın gerçek yönü aydın|ana
cık ve DEV - GENÇ'in durumu sarsılacaktı."

Nejat ARUN, Ankara 3ncü Ağır Ceza Mahkemeslnce 11 Ağustos
1972 günü 4 yıl hapse ve 2000 lira para cezası ödemeğe mahküm edilmiş-
tir. Mahkemenin bu kararında, cinayetin bir kaza neticesinde vukua

gelişi dikkate alınmıştır.

Dava Yargıtay'da olup, karar henüz keşinlik kazanmamıştır.

Bir aşırı solcunun, diğer bir aşırı solcuyu öldürmesi, ihtıl6lci Mark-
9ist-Leninistler tarafından yukarıda açıklandığı şekilde istismar edil-
miştir. Cinayet. devrin siyasi iktidarına ve C|A'ye kadar maledilmiştir.
Garip ve hazindir ki, yürüyüş tertipleyen p;ofesörler, gerçek anlaşıldık-
tan sonra bir açıklama yapıp, hiç olmazsa aldatıldıklarını bildirmek lü.
zumunu dahi duymamışlardı. O günlerde, cinayet hakkında soruşturma
yapmak için Basın-Yayın Oku|una giden bir polis görevlisi, aşırı solcu
öğrenciler tarafından dövülmüş ve tabanca§ı alınmıştır.

Mustafa AVŞAROĞtU'na Yapılan İşkence :

lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1 nci sınıf öğrencisi Mus-
tafa AVŞABoĞLU, dindar tan|nan bir öğrencidir. Sadece bu temayülü
sebebiyle 18 Aralık 1969 günü. aşırı solcu öğrenciierin' bazı liderleri
tarafından yakalanmış, Yıldız semtindeki Mimarlık ve Mühendislik Aka-

demisine götürülmüştür. Burada, başlarında Deniz GEZMİŞ'in bulunduğu
bir grup ihti16lci militan tarafından sözde muhakeme edilmiştir, Üç gün

süren muhakeme sırasında kendisine çeşitli işkenceler yapılmış, yüzün-

de yanar sigara söndürülmüş. isl6mın mukaddes kitabı oJan Kuran'a
küfretmesi istenmiştir.
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Mustafa AVŞAROĞLU, 3 gün sonra Mimarlık ve Mühendisllk Aka,

deırıisinde silğh aramasına gelen güvenlik kuwetleri tarafından kurta,

rılmıştır. (Fotoğraf : 76)

(Fotoğraf: 76) :.

Marksist - Lcninisı
miliunlarca işkence
yapıIarak yüzündc
ve elinde söııdiirül-
müş sitara iılcrl
görülen Musıa|a
AvŞARocu,}

hasıancdc yaıarken.
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Mrlıılıt.Lcnln!ıt İhtllllcl Blr Mllltının, 8lı Kıı Arkıdıçını ÖldOrııııl:

Marksist - Leninist Türkiye Komünist Partisi miIitan üyelerinden
Arslan KlLlÇ. 23 Ocak 1973 günü Haydarpaşa Nümune Hastahanesine
yara|ı bir genç kızı getirmiştir. Hastahane yetkililerine kızı yolda yaralı

vaziyotte gördüğünü söylemiştir. Ancak. hastahane idarecilerinin haber.

dar ettiği polis tarafından sorguya çekilince, kızı kendisinin yaraladığı-

nı ve yaralamada kullandığı tabancanın evde bulunduğunu itiraf etmiş-
tir. Bil6hare hastahanede ölen kızın, gizli yeraltı faaliyetleriyle ilgili
olduğu ve bir ihtilAf sebebiyle Arslan KlLlÇ tarafından vurulduğu anla-

şılmıştır. (Fotoğraf : 77).

t
;i:t,

ş
L

(Fotoğraf ; TlJ : Marksisı - Leninist Türkiye Komünirt Pailisı ülesı ve krtiı
Arsıan KILIÇ.

Evde yapılan aramada, blr tabanca, 24 mermi, sahte bir isme göre

tanzim edilmiş yaralı kıza ait bir kimlik kartı, molotof kokteyli yapma,

ğa mahsus kimyevi maddeler ve iki el bombası bulunmuştur. Ayrıca,

l5,ı
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gerilla ve yeraltı faaliyetleri için çeşitli kitaplar, haritalar ve bazı bel-
geler ele geçirilmiştir. (Fotoğraf : 78)

(Fotoğnf : ?tr: Atsıan KILIÇ'ın evindeki alaraada ele gcçen ıabanca, bombalar vc
himycvl ııoddcler.

Arslan KlLlÇ'ın evinde bulunduğu yukarıda ifade edilen be|geler,

Marksist-Leninist Türkiye Komünist Partisinin Türkiye çapında gırişile-
cek terör planlariyle ilgilidir. Bunlardan biri de, sabotaiların teorisi ve

tekniği hakkındadır. Bu belgenin (sabotaj hedefleri) bölümü ise son de-

rece şayanı dikkat o|up, Marksist - Leninist ve Maoistlerin cinnet dere-
cesine varan bir ihtil6l ihtirasI içinde bulunduklarının en açık delilİerin-
den bir yenisini teşkil etmiştir.

Sabote edildiği takdirde, Türkiye'de umumi hayatı tamamen felce
uğratacak vasıftaki bütün tesislerin sabotaj hedefleri arasına dahil edil-
mesinden başka, Türk Sil6hlı Kuwetleri de ayrıca düşman hedef sayıl-
mıştır. O derece ki, askeri tesislerden başka asker taşıyan trenlere
sabotaj yapılması dahi bu plana dahildir.
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Bu belge, değil sadece Türkiye için, insanlık 6lemi adına da utanç
verici bir ibret vesikasıdır. Bu vesikanın birinci sahifesi aynen şöy-
ledir: (Fotoğraf :79)

.l.

'{l&orq:",'fuu*ııııı .,
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L) hLe; au/ü,& Lııtoııkıak ylı, kıı?ı,ıl*ı1

,///Lle//üıl (rSP"l/"ç, gıbüi ıc b,halab.
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(Fotoğnf : 79) :
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"Sıbotıt, Tıızılılııııı,

Bunlardan Kullanılın "Atcşleylcl vc Pıtlıyıcı Malzcmclır"

"Hıflf §ll6htır" Üzırlnc Not!ıı

l. SABOIAJ:

A) Sabota|ın Amıcı:

Sabot8ldı amıç, her zaman geicl lktldırın kltleler üıoılııdokl baıkı
melıınlzmaıını haıara uğııtmak ya da ıılıat bırakmaktıı. Sabota| süıç
ıiııce ılvll halka zaıar vcrmemok lçln 6zaml çabayı göıtormek geıo.

klr; kaçınılmaz durumJarda lıe, uygun pıopaganda yol|aıı llc (ıözlc, bll.
dirllerle, v.b. ile), lsteıımeyeıek ama kaçınılmıı olarak ortaya çıkın
&ırum zaraı 9öıın halka an!ıtı!ma!ıdır.

B) Sıbotı|ın Hedeflar! :

Sıbotılın hodefler|, ıınıç kıımıııü değlnlldlğl üzorc, gcrlcl llİldı
nn kltlelor üıerlııdekl baıkı mckanlzmdarıdıı; bun|aı gcııel olaıak şu
hodefler otur:

t. Pollıı vc orüıyı alt teşıt aıaçlaıı,

2. Dcpolır vc ccphıııallklcı,

3. Pollı, |ıühbırü Tıılıllithıı. Oııdıı, Adllyo uc Hükilınıtı ılt
ııtlvlır,

ı|. Hcr tiirlü ııkırl ınılıcmı vı ııkıı tırıyn tıcnlcr,

5. Tclcion. tılgııf vc dlğcı hıbıılcçıııc şıbclıılııl.

Yo
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0. Aıkcıi ııııçlıı!ı, kullııı!ıcık yı dı kullınılmııı muiıtımal köp
ıülct, yollır vı blnılır,

7. Bcımi ve öıc! ımıç!ııla kullınılın yeılcıe ı|t elektılk lttıtyotı
lırı ve elciirlk hıt!ırı,

8. Hıva ılenlııı....."

Duııun ÖilKuzu'nun öldürütmesl :

Dursun ÖNKUZU, Anti - komünist öğrenci örgütlerinden birine men-
§uptur. Öğrenciler arasında sağ - sol çatışmalarının devam ettiği sırada
aşırı solcular tarafından öldürülmüştür. Dursun ÖllXUZU'yu öldürenler.
önce işkence yapmış, bileklerini kesmiş ve sonra pencereden atmış-
laıdır.

Şoför Meıut ERDİNç'ın Öldüıülmesl

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi militanları, ANK.ARA'da saklanmak
üzere, Gaziosmanpaşa semtindeki Akçay Apartmanının bir djiresinl ki-

ralamışlardır. Bundan sonra, bir banka soygununu planlayan militanlar,
soygunda kullanmak üzere bir otomobil ihtiyacıyla karşılaşmışlardır. Bu

maksatla, apartman dairesini karı - koca maskesiyle kiralayan biri kız,

diğeri erkek iki militan, l7 Şubat l971 günü taksi durağında bekleyen

şoför Mesut ERDİNÇ'ln yanına gitmiş, evlerindeki iki bavulu alıp ha-

vaalanına gideceklerini söylemişlerdir. Taksiye binip apartmana geldik-

lerlnde, bavulların indirilmesine yardımını şoförden rica etmişlerdir.
Ancak, şoför apartman dairesinden içeri girer girmez, dairede bekteyen
THKP militanlarından Ulaş BARDAKÇI, Zater KUTLU, Hüseyin YAVUZ
ve Oğuz ELÇl tarafından yakalanıp, elleri kolları bağlanarak banyo daire-

sine hapsedi|miştir. Terörist militanlar, bundan sonra, şoför Mesut ER-

OlllÇ'in dışarıda duran otomobilini kullanarak, Bahçe|ievler semtindeki
Zlraat Bankası Şubesini soymak istemiş fakat bankanın durumu o gün
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TüRKıYE GERçEKLERl VE TERöRıZM

müsait olmadığı için bundan vazgeçmişlerdir. Ancak, şoförü serbest bı-

raktıkları takdirde durumlarının tehlikeye çlireceğini düşünerek, zavallı

ve günahsız Mesut ERDİNÇ'i öldürmüşlerdir. Aradan epeyce zaman geç,

tikten sonra ve ccsedin kokması üzerine cinayet meydana çıkmıştır.
(Fotoğraf: 80. 81).
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(Fotoğraf: tO_tl): Cesedi banyo küveıinde bulunan şolöf Mesuı ERDİNÇ.
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TüRKiYE GERÇEKLERı VE TERöRızM

Efıaim ElROM'un Öldürülmesi :

Yukarıda THKP ve THKC'nin faaliyetleri bölümünde açıklandığı üze-

re, iSBAiL'ın israııaul Başkonsolosu Efraim ELRoM da, elleri ko|ları

bağlı olarak, şakağına sıkılan kurşunla hunharca öldürülmüştür.

Sandık Glnayeti:

Türkiye İhtllalcl İşçi - Köylü Partisi (TİİKP)'nin lider kadrosu yaka-

landıktan sonra geride ka|anlar arasındaki bir grup İSrnllgUl'da go-

ğaziçi Üniversitesinde faaliyet göstermeğe başlamışlardır. Bu grubun

liderliği meselesinde Garbis ALTINOĞLU ve Adit OVAL|OĞLU ad|arında

iki ihtil6lci arasında rekabet çıkmıştır. Bunun üzerine Garbis ALT|NOĞLU

ve arkadaşları, Adil OVALIOĞLU'nu öldürmeğe karar vermişlerdir.

Hazırlanan plan gereğince öldürme vazifesi Banu ERGÜDER (genç

kız) Zeynel ALT|NDAĞ ve Ümit NECEF adlarında üç militana verilmiştir.

Aaıı ovaııoĞıu ız Haz|ran 1972 akşaml Banu ERGÜDER'in evine

davet edilmiş gece de misafir olarak alıkonulmuştur. Gece yarısı ba-

şına vurulan sert bir cisimle yere düşürüldükten sonra şakağına kurşun

sıkılmıştır. Müteakiben sandığa konulan cesed,i denize atılmak lstenir-

ken, durumdan şüphelenen bir şoförün polise yaptığı ihbarla cinayet

meydana çıkmıştır.

Olaylardan sonra kaçarak Filistin gerilla örgütlerinden birlne sığınan

Ümlt NECEF, 3 Şubat 1973 günü gizlice TÜRKlYE'ye döndüğü sırada ya.

kalanmı9tır.
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Muhtır Muıtafı MoRDENlz'ın Öldüıülmcsı :

Muhtar Mustafa MoRDENiz, THKo'dan Sinan CEMGIL ve arkadag.
larının kır gerillası için Nurhak Dağlarında saklandıklarını güvenlik kuv-
vetlerine ihbar eden bir köylüdür.

Marksist- Leninist Türkiye Komünıst Partı§i faaliyete geçtikten son-
ra, halkın gözünü korkutarak, güvenlik kuwetlerlne ihbarda bulunulma-
sını önlemek için Mustafa MORDENIZ'i öldürmeğe karar vermiştir. Bu
maksatla bir pusu kurulmuş ve adıgeçen öldürülmüştür.

|H lngillz vc Blr Kııııda'!ı Teknlsyenin Öldüıütmelcrl:

THKO ile THKP ve Cephesinin, sıkıyönetlm §onra§ı eylemleri bah-

sinde belirtildiği üzere, ÜNYE Radar Üssünde görevli üç yabancı teknis-
yen kaçırılmıştır. Bunları kaçıran ihtil6lci Marksist-Leninistler. KlZlL-
DERE köyünde güvenlik kuwetleri tarafından kuşatılınca, müsademeye
başlamadan önce bu üç yabancıyı hunharca öldürmüşlerdir.

Kaçırılan Uçak Yolculaıına Yepılan Manovi lşkenceleı :

Ayrı ayrı tarihlerde ihtil6lci Marksist - Leninistler tarafından SOF-

YA'ya kaçırılan iki uçaktaki günahsız kadın, erkek ve çocuk yolcu|ar,

uçaklarda günlerce hapsedilmiştir. Zaman zaman ölüm tchdidi altında
bulundurulan yolcular aragında kalp krizi geçirenler dahi olmuştur.

Dlş EFKARA |NTIKAL ETrlRlLEN GERÇEK DıŞı D|ĞER lşxrııce
loolnıını

ln$liz Avukatlarından Mr. Muir HUNTER'In bir lncelemesine da-

yandığı belirtilerek Avrupa Konseyi Danışma Meclisine kadar getirilen
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TÜRK|YE GERÇEKLERl VE TERÖR|ZM

işkence iddialarının da muhayyel ve mürettep isnatlardan öteye bir ma
hiyct taşımadığı görülmüştür.

l
Ezcümle;

thdriye DEt{lZÖZEN'c Yapıldığı lddh Edilcn lçkcncı:

Kadriye DENİZÖZEN, THKo'nun isıeı.ıguı'oaki bütün eylemlerine

ve. bu arada Başkonsolos Efraim ELROM'un kaçırılması olayına yar,

dımlarda bulunmuş kadın militanlardan biridir. Müebbet hapse mahküm

edilmiştir,

İddiaya göre Kadriye DEN|ZÖZEN, yakalandığı gece gözleri bağlı

olarak getiri[diği Emniyet Müdürlüğünde güvenlik mensupları ve sıkı-
yönetimde görevli subaylar tarafından işkence yapılarak sorgulanmış,

tır. Adıgeçen, gözleri bağlı olduğu halde kendisine işkence yapanları

teşhi§ etmiştir. Gözleri bağlı bir insanın, işkence yapanları adları ve

unvanlarıyla teşhis edebilmesi ne derece mümkün ise, Kadriye DENİZ-

ÖzEN'ln iddiasının gerçekliği de o kadar mümkündür. Ayrıca iddia edil-
diğine göre isrnıısul_ Sıkıyönetim Komutanı da kendisini sorguya çek-
miş ve gerçeği söylemediği takdirde idam ettireceğini söylemiştir. Böy-

le bir olayın vukubulabiIeceğini düşünmek dahi mümkün değildir.

§ııp KUBAY'a lşkcnco Yapıldığı Konusu:

17 imzalı sözde bir açıklamada, Sarp KURAY'ın 3' Mayı§ 1972 iari-
hinde Maltepe Askeri Cezaevine getirildiğinde, kendisinin işkence iz-

leriyle görüldüğü beyan edilmiştir. Oysa ki yapılan tahkikatta Sarp
KURAY'ın o tarihlerde imza sahipleriyle aynı yerde ve birarada muha_

faza edilmediği anlaşılmıştır.

Malıir ÇAYAN'ın Zincire VuruIduğu lddaası:

Mr. HUNTEB'İn raporuna başlıca mesnet teşki| eden "Mahir ÇAYAN
Dosyası" adlı kitapta, Mahir ÇAYAN'ın cezaevinde zincire vurulduğu
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iddia edilmiştir. Ancak, adıgeçeniıi dört arkadaşı ile birlikte cezaevinden
tünel açarak kaçmayı başarması bu iddianın da kasıt ve hayal mahsulü
oluşuna en açık delildir.

MARKSisT _ LEN iNisT i uri lAı-ci ı-en i ı.ı ruru xrvı-ER i NDEK| DU RuM LAR l

Tutukevlerinde bulunan Marksist - Leninist militanların sağlık, iaşe
ve lskan durumlarıyla, imkAnların elverdiği en üstün seviyede ilgilenil-
mektedir (Fotoğraf : 82:92|

fİ

(Fotoğtıt: t2) : ıtil(ztRıt I No.tu Tuıukcvindc açık haıada gcziıtcıı
ıcdhişçi mİIiıaılar.
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(Fotoğraf: t3) : ı{A/KARzt I No.ıu Tuıukeuındc açık havaila fuıbol oyürrarı
ıedhışçı ,nİıııanıat,
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(Fotoğraf i u) i Tuıukıu Marksisı.- Leııinıst miıiıanıarın yaıakhanelerinden bİri,
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(Fotoğraf : E'r: Hdfıa sonıdrında ıuıukıulafı ziyareıe geıenıerden bil tlup.
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(Foıoğraf i ü' i Tedavi ed.ilen bir tutukıu (Kazime ERTEN).
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(Fotoğrd: t7|: Tedavİ edilen bir tutukıu (Mehıap GÜÇLÜ).



v
}r

(Fotoğraf: 88) ; Gö; mua\enesi yapılan (Siper GÜLENÇ)
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(Fotoğraf: 69) : Sağlıt koııırolu
yapıığn bıl ıuıukıu
(Mehıap GüÇLü).

(Fotoğraf: İl) : Sağlıt konırolu
yLprıan bfu ıuıukıu

(Sunay EGE).
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(Fotoğraf | 9l' I Tıııukıuıara yapılan ıedaviden bir görüııüş (Gökdere CANDEMiR).

(Fotoğraf : 92) | Göz muayeııesi yapılan ıuıııklu (Şenol SÖLPÜLER),
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TüRKiYE GEBÇEKLERl VE TERöRızM

Militan|ar, zaman zaman topluca isyan teşebbüslerinde bulunmuş,
bir kısmı firara yeltenmişlerdir. Bu gaye için karyolaları parçalayarak

kesici, yaraIaytcı ve hatt6 öldürücü aIetler imal etmişlerdir (Fotoğ-

raf: 93 :95)

(Fotoğraf | 93r: İhıııaıci miliıanların, isyan, ıecavüz ve İifa| kaıııyıa silah yapmak
için kullandıkları ve ıahrip eııikıeri karyolalardan bazılan,

(Fotoğraf : 91'): Marksısı - Leninıst miliıanların, ıuıııkevıerindc karyola deıhİrte"
ıinden imdl eııikleü alellerd,en bir kısnıı. Bıınları islıan ve |irar maksadıyla dctık

ve tünel açmak içitı ha7ırlamışlard.ır.

ş
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tı
\ \\

(Fotoğraf : 95): Marksisı - Leninısı miliıanıarın, ıuıukeıinde yapııkları
kesıci aleıler.

Devamlı tahribat ve bu tarz kanunsuz eylemlerin elebaşılarına 2 - 3

hafta için ziyaretçileriyle görüşmeme cezası verilrniştir. Avukatlar için
ayrılan özel yerlerde, sanıklarla avukatlarının görüşmelerine müsaade

edilmesi, cezaevlerinde tutuklulara iaşe, istirahat ve tene.ffüs imk6nla-

rının ne kadar insani ve imk6nlara göre, ne kadar geniş olduğu hususu
da, bir müddet önce Batılı bazı gazeteciler tarafından bizzat müşahade

edilmiştir. Ancak teröristIer bu hali dahi istismardan geri kalmamış-
lardır.

Anarşistlerin Sözde Açlık Grevleri :

ANKARA'da tutuklu bulunan aşırı sol ihti|6lcilerin tutukevinden firar
etmek ve isyan çıkarmak için planladıkları bir hazırlık, hapishane ilgili-

lerince meydana çıkarılmıştır. Tutuklular ayrıca bir isyan teşebbüsünde

de bulunmuşlardır.
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TüBKıYE GERçEKLERi VE TERöRızM

Başarısız kalan bu firar teşebbüsünde Marksist-Leninist tedhişçi-
ler. her olayda olduğu gibi. bundan da propaganda vesair maksatlarla
6zami şekilde faydalanmağa çalışmışlardır.

Tedhişçiler önce bir açlık grevi il6n etmişlerdir. Ancak bunu yapma-

dan önce, stok ettikleri yiyecek maddelerini el çantalarına ve dolaplara
gizlemişlerdir.

Açlık grevi süresince temizlik ve su lhtiyaçlarını, kalorlfar t6sls&
tını delerek sağlamışlardır.

Firar ettikten sonra dışarda giyecekleri eşyayı da tir tarafa isüf
etmişlerdir.

Bundan sonra tutukevi idarecilerine karşı boykota girişmiş görün-

mek ve onları koğuşlara sokmamak içln kapıların arkasına maga, gıra

ve benzeri eşyayı yığmışlardır. Kendilerine zaman kazarıdıracak tir ted-
biri böylece aldıktan sonra da, kaçmak için koğuşun tavanıırda ve du-
varlarında delikler açmışlardır. IFotoğraf : 96 : 102}.

(Fotoğraf : 96|: Mililaıılartrı greye boşlamadon önce çanla vc valızlcr içİndc slok
aııiklcri gıda maddeleri.
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(Fotoğrat : 97): Gıda moddeleıinin saklandığı dotaplar,
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(Fotoğraf : %|: Açlık grevİ süresince ıemizlik ve içecek su ihıiyacıııı ıernın için
yeıİnden sökülen kaloıilel radyaıörü.

(Fotoğraf : 99| : Firard,aıı soııra d,ışarda giymek için ftil.ilanlar talafından
haaırlaııan giı,im eşyası,
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E (Fotoğraf : lü) : Grev esııa.
sınd,a idarecilerin girmeleıine
nıani olnuk için kapı arkasına

yığılan eşyalar.

(Fotoğraf : l0l) : Miliıanlarıı
greı, esııasıııda firar için Iıu-
lııııdukları bölıııenin lüı,aııında

açııkıarı deıik.
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I

(Fotoğrd : lo2) ı Açılaı dcliğİn büyüıüImüş hali.

Bu olayın, dikkate alınmagı gereken bazı noktalarına lşaret etmek

l3teriz. Şöyle kl;

Olay, geçekte blr firar teşebbüsünün hazırlık safhasında lken ka-

mufle edilmesidiı:. Ancak, cezaevi yönetlcilerine karşı maskelenebilmesl

lçin bir hiddet, dargınlık ve sertllk gögterlsl lcat etmek l6zımdı. Bunun

lçln de çare olarak açlık grevl bulurvnuştur. Bu çare, aynı zamanda

kendileri lehine tefsire elverlşll blr propagarıda vesilesl olmuştur. Dıı
yanlar, işitenler, bu mllitanların aç ve susuz olduklarını düşünerek blr
acıma hlssine sahip olurlarken onlar. mükemmel şekilde ylylp lçmlş-
Ierdlr.
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TüRK|YE GERÇEKLERi VE TERöR|ZM

Bu gerçeği açıkladıktan sonra, şu hususları da okuyucunun idrakine

ve takdirine bırakıyoruz :

Şayet tutukev|erinde amansız ve insafsız bir disiplin olsa idi, mili-

tanlar, şu mişalde belirtilen teşebbüse imk6n bulabilirler miydi ?

a
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ALTİNCl BÖLUM

Türkiye'nin Bugün
İçinde BulundÜgu

Şartlar ve Bu Şartlar
Karşısında Neler Yapıldığı

TÜRXİYE'nln bugün hangi şartlar içinde bulunduğu tespit edilirken,
gerçeklerin objektif bir titizlikle araştırılarak ortaya konması gerekir.

"Marksist- Leninist ihtila|cilerin 12 Mart öncesi durumu" bahsinde
açıklandığı üzere: TÜRKİYE'de faşist ve insan haklarına saygısız bir
yönetimin hüküm sürdüğü propagandası, kanun kaçağı Marksist-Leni-
nist ihtilalcilerin dışarıdaki provokasyonları ve tahrikleriyle başlamıştır.
Sıkıyönetim idaresinin ve adli mercilerin kanuni kovuşturmaya tabi

tuttuğu insanların. Marksist - Leninist ihtilalci olduklarını ve bu- rnak"

satla sil6hlanarak tedhiş ve cinayetlere yöneldiklerini açıklayan binlerce
belge mevcuttur. Marksist - Leninistler esasen silöhlı savaş isteklerini
gizlememiş ve bunu 6deta iftihar edercesine kendi yayınlarında ve hatti
mahkemeler huzurunda da açıklamışlardır. Ancak şayanı dikkattir ki,

kanun kaçağı ihtilAlciler şimdi propagandalarında yo|daşlarını bu gerçek

hüviyetleriyle değil de, demokrasi ve hürriyet istedikleri için faşist yö_

netimin zulmüne maruz kalmış ilbriciler olarak dış efk6ra tanıtmışlardır.
TÜRKİYE realitesinden habersiz olanlar bu propagandalara muhatap

kaldıklarında, Marksist-Leninist tedhişçiler hakkındaki intibaları veya
kanaatleri, onların sosyal demokrat oldukları şeklinde belirr,.ıektedir.

Dış propagandaların sermayesi arasında TÜRKİYE'de demokrasiye
nihayet verildiği iddiaları da bulunmaktadır. Kısaca tarifi içinde "DE.

MOKRASİ"nin, çoğunluk iradesine dayanan ve azınlığın. çağdaş devlet
sistemi anlayışı sınırlarındaki fikirlerine saygı duyan halk idaresi oldu.
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ğu mal0mdur. Ancak, TÜRKlYE'de ihtilğlci Marksist - Leninistler, bunu

ter9ine çevirerek, pek çok küçük bir azınlığın arzusunu, kıyaslanması
mü,mkün olmayacak kadar büyük bir çoğunluğa kabul ettirmeye kalkış,
mışlardır. Bunu yaparten, sahibı bulundukları fıkirleri zorla, sil6hla

gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir. Türkiye lşçi Partisinin durumu. Türk

halkının temayülünü ortaya koyan karakteristik örneklerden biridir. Bu

parti ,l965 genel seçimleri neticesinde parlamentoda 14 sandalyaya sahip

olmuştur. Fakat 1965'den sonraki çalışmaları, partinin asıl niyetlerlnl
açığa çıkarmış v€ 1969 seçimlerinde parlamentodaki üye sayısı l4'ten
2'ye düşmüştiir. Bu durumda aşırı sol, seçimlerin dürüstlük ve tarafsızlı-

ğına gölge düşürücü bir iddiaya en ufak bir imk6n dahi btılamayınca,
seçmenlere, yani Türk Milletine saldırmış, menfaatinin nerede olduğunu.

bilmeyen bir milletin oylarıyla kendilerinin iktidara gelmesine imkin bu-

lunmadığını lfade etmiştir. Parlamentoyu ve siyasi iktidarı tayinde sa-

dece millet iradesini muteber sayan Türk demokrasisi, aşırı solcuların
nazarında "sandıksa| demokrasi" -(sandıksal) tabiriyle oy sandıkları
kastedilmektedir-. "Cici demokrasi" olmuştur.

Parlamanter yollardan iktidara gelme ümidini kaybeden aşırı sol,
kaderine ilza ve millet arzusuna saygı göstereceği yerde, silAha sarılmış
ve yeraltı tedhiş örgütleri kurmuştur. Bu tarz hareketin adı da, onların
ağzında "Parlamento dışı muha|efet" olmuştur.

Nüfusu, mevkii ve kuweti ne olursa olsun dünyada; anayasa ve halk

lradesiyle şekillenmiş düzenini sil6h zoruyia yıkmak isteyen bir zorba
grubuna baş eğecek tek bir devletin dahi mevcut olabileceği düşünüle-

rnez. Türk Devleti de bunu yapmış ve Marksist - Leninist zorbalara bo
yun eğmem,iştir. TÜRKİYE'de, aşırı sol veya aşırı sağ zorbalığa prim

verebilecek bir siyasi iktidarın varlığı bir an için düşünülse dahi, Türk

Milleti bir bütün olarak zorbalığın karşısına çıkacak, hürriyet ve hay-

siyetini bizzat savunmak isteyecektir. Ancak, durum bu noktaya gelince
(Devlet)'in varlığından söz edilemez.

12 Mart l971 'e yakın tarihlerde TÜRKİYE, silğhlı Markslst - Lenl-

nist zorbalığa karşı bir meşru savunma noktasına gelmlştir. Daha doğ
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rusu, bizzat aşırı sol ihtil6lciler tarafından böyle bir noktaya getirilmiş-
tir. Bir yabancı devlet dipIomattk te:nsilcısinin eviııden kaçırılması ve
hunharca öldürülmesi, masum üç yabancı teknisyenın aynı akibete ma-

ruz bırakılmaları Türk Milletinin vicdanında ve hAtırasında çok derin
yara ve izler bırakmıştır. Okuyucuden rıca diyoruz, kendisini bu diplo
matın veya teknisyenlerin ınensup olduklaıı şerefli ulusların veyahtıt
aileleri efradının yerine koysunlar ve ayrıca, bir Türk Devleti olduğunu
da düşünsünler. Bu devlet, canileri ve onlarla aynı azmi taşıyanları takip
ve tecziye etmez ise, ona güvenebilirler mi ? Güvenliklerini Türk Devle.
tinin himayesinde kabul eden, misafirimiz olan resmi ve gayrıresmi
sıfatlı yabancılar TÜRKİYE'de huzur içinde olabilirler mi ? İşte Türk Dev-
leti, bunun icabını yapmış ve yapmaktadır,

Şimdi de, bu icabın nasıl yapıldığını görelim :

Marksist-Leninistlerin terör, cinayet, sabota1 vesair saldırgan ve
yıkıcı faaliyetlİri artarak devam etmeğe başlayınca, TÜRKİYE'de ola.

ğanüstü bir hal belirmiştir. Bu hale karşı a|ınacak tedbirlerin de olağan-
üstü o|ması zarureti kaçınılmaz hale gelmiştir. Türk Anayasası ve ka-
nun|arının kabul ettiği olağanüstü tedbir müessesesl ise Sıkıyönetim'dir.
Bu duruırı{ara binaen, sınırlı bir bölgede ilan edilen sıkıyönetimin zaru-
reti ve meşruluğu konusu münakasa kabul etmez şekilde açıktır.

slKlYÖNETiMiıı ixişrn AYL|K DEVBELER HAL|NDE UzATlLMAsı

Sıkıyönetim mahkemelerinin ellerinde bulunan davalar henüz devam
etmektedir. Mahkeme huzuruna çağrılacak çok sanıklı olayların hazır-

lık sofuşturmaları, savcılık çalışmaları bitmemiştir. Bun|ardan çok daha

önemli olarak; dış kaynaklarca geniş şekilde desteklenen yeni yeraltı

örgütlerinin sil6hlı eylem çalışmaları devam etmektedir. TÜRKİYE me-

selelerine ilgi gösterenler, şayet TÜRKİYE radyo - tele.ıizyonlarını ve
TÜRK basınını yakından takip ederlerse, Marksist - Leninist yeraltı. ted-

hiş faaliyet|erinin devamına misal ve delil teşkil eden olaylaı,ın sürüp
g,itmekte olduğunu görürler.

179



TüRKIYE GERÇEKLER| VE TERöR|ZM

Konuyu biraz daha acalım

Bir grup si|Ahlanmış, dış destekleri temin etmlş ve anayasası, ka-

nunları ve mevcut düzeni ile bir devleti yıkmağa azmetmiştiı. Bunu ya-

pan kuwetlerin imkdnları, usul ve metodları ne insan haklarını ne ka-

nunları ne de devletin devamını sağlayan meŞru Ve kanunı kuvvet Ve

müesseseieri tanımaktadır. Bu haliyle de devleti, var olmak veya yok

olmak noktasIna getirmiştir. Şimdi bununla yapılacak mücadele nası|

olabilir ? HerhalOk6rda bu mücadele, kanun sınırla.ı içindeki en etkili
mücadele olacaktır. TÜRKİYE'de yapılan da bundan başka bir şey de-

ğildir. Şayet TÜRKiYE'de ıddia edildiği gibi, sil6hlı kı.ıvvetlerin Ve onun

tesirinde bulunan MIlli Güveıılik Kurulu'nun iradesine tabi faşist bir
idare mevcut olsa idi, davaların hükümleri peşınen verilecek, davalar

uzamıyacak, h6kimler ve Yargıtay müessesesi de btı iradeye boyun eğer

hale getirilecekti. TÜRKİYE, asla bu hale gelmenıiştir.

Gözaltına alınan ve tutuklananların durumları 6dil ve tarafsız h6-

kimlerce titizlikle incelenmişlir. Bunlardan pek çoğu ya hazırlık soruş-

turmaları sırasında veya mahkemelerdeki duruşmalar esnasında tahliye
edilip serbest bırakı|mışlardır. 20 - 21 Aralık 1972 günleri MALATYA
civarında ele geçirildiği yukarıda bahis ko;ıusu edilen ve dış destekler
meyanında lÜnXİYEye gönderilmiş olan modern sil6hları hatırlayınız.

Bu sil6hlarrn getirtilmesinde, kullanılmaları için yapıian hazırlıklarda

bi|fiil görev alanlardan bir kısmı, evvelce mahkemelerce tahliye edilen
militanlardır. Bunların nasıl ve neden tahliye edildiklerini. tahliye kara-

rını veren h6kimlere sormamış ve sormayI da düşünmemiştir.

ADLI KoVUŞTURMALARLA iı-ciı-i sinxaÇ öRNEK:

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu militanlarından Deniz GEZMİŞ ve
arkadaşlarının duruşmaları sonunda ilgili mahkeme, bunlardan 18'i hak-

kında ölüm cezasına karar vermiştir- Ancak Askeri Yargıtay bu kararı
bozmuş ve sadece 3 kişi için ölüm cezasını tasdik etmiştir- Geri kalan.
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ların 4'üne müebbet hapis ve mütebakisine de 2: 15 yıl arasında değişen
hapis cezası vermiştir.

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi militanlarından K6mil DEDE ve Necmi
DEMİR haklarında verilen ö|üm cezası kararı da, keza Askeri Yargıtayca
müebbet hapse tahvil edilmiştir.

Profesör Mümtaz SOYSAL hakkında ilgili mahkeme tarafından ve-

rilen 6 yıl 8 aylık hapis cezası Askeri Yargıtayca Profesör lehine bozul-
muştur. Mahkeme kararında ısrar etmiştir. Askeri Yargıtay Profesör
SOYSAL'a ceza verilmesine mesnet teşkil eden yazılarının üniversite
profesörleri ve bilim adamlarından kuru|u bir bi|irkişi heyetince tetkikini
istemiştir. Bilirkişi heyeti kurulmuş, yazıları tetkik etmiş ve verdiği ra-

poru dikkate alan mahkeme eski kararında ısrar etmiştir. Dava tekrar
Askeri Yargıtayca incelenmiş, mahkeme tarafından yeniden ele alınma.

sına ve sanığın tahliyesine karar verilmiştir.

İZMİR civarında Ziraat Bankasına ait bir vasıtadaki 4 milyon lira,

sil6hlı terörizme maddi destek yapılmak maksadıyla ve si|6h kullanıla-
rak gaspedilmiştir. Suç|ular ve sanıklar yakalanarak mahkemeye veril-
mişlerciır. İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi davanın devamı sırasında bir
kısım sanık|arı tutuksuz olarak yargılamaya karar vermiştir. Bunlardan
birinin, gaspedilen paradan 300.000 T.L.'nı polislerin evini sardıkları sı-

rada yaktığı da sabittir.

TÜRKİYE'de Marksist - Leninist terörizmin planlayıcısı ve organize
edicisi durumundaki DEV - GENÇ'e ait davanın sanık adedi 28o'dır. İl-

gili mahkeme, bunlardan 100 kadarını duruşmalar sırasında tahliye et-

miştir.

12 Mart 197l'den önce ANKARA'daki Hacettepe Üniversitesinin
aşırı solcu öğrencileri polisle sil6hlı bir çatışmaya girmişlerdi. Bu, TÜF-

KİYE'de Sıkıyönetim il6nına sebep olan ağır olaylardan biridir. Bu se,

beple Sıkıyönetimce dava konusu olmuştur. Bu olayın sanıkları 62 kişi
olup bunlardan çok büyük bir kısmı gayrimevkuf olarak muhakeme edil.
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miş ve neticede 59 sanık hakkında 2 y,l ile 4 yıl arasında değişen hapis
cezaları verilmiştir. Bu dava dosyası da Askeri Yargıtay'da bulunmak-

tadır.

Profesör Uğur ALACAKAPTAN ve arkadaşlarıyla ilgili davada da

sgnıklar tutuksuz olarak yargılanmış ve karar açıklandıktan sonra tu.

tuklanmışlardır. Dava dosyası Askeri Yargıtay'dadır.

KARS DEV-GENÇ davası ilgililerinin büyük kısmı tutuksuz yaıgı-
lanmış ve mahkeme kararı belli olduktan sonra ttıtuklanrnışlardır.

F|KiRLEBiNDEN DoLAYı MAHKOM EDiLDiKLER| IDDıA oLuNAN
GAZETECiLER :

Dış propagandalarda, mahiyetleri tahrif edilerek TÜRKİYE aleyhine
ele alınan iddialardan biri de fikirlerinden dolayı mahküm edilen yazar-

larla gazeteciler konusudur.

Bu kasıtlı iddianın gerçek yönü şudur:

Türk Anayasasına göre (Madde 19-20) düşünce ve lnanç: hak ve
hürriyetleri şu espri içinde mütalda edilmiştir :

Demokratik hukuk devleti ilkesi, hukuka bağlı, istikrarlı ve gerçek.

çi bir hürriyet reiimini ifade eder. Bu rejim, hiç bir surette anarşi anlamı-

na gelmez. Bu esastan hareket edilince düşünce ve kanaat hürriyetinin
kapsamı içine. Anayasanın dayandığı insan hakları, milli dayanışma,
sosyal adalet, fert ve top|u.m huzur ve refahı gibi teme| ilkeleri yıkmağa

ve yok etmeğe varacak düşünce ve kanaatlerin açıklanması ve yayılması

serbestisinin de dahil bulunduğunu kabule imk6n tasawur olunamaz.
Nitekim: milletlerarası bir hukuk vesikası olan ve düşünce vc kanaat
hürriyetini de kapsayan lnsan Hakları Evrensel Beyannaır,ıesinde, bu be,
yannamenin hiç bir hükmünün içınde il6n olunan hürriyctlerin bir devlct.
zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir harckete girişmeğa
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veya flllen bunu işlemeğe herhangi bir hak verdiği şekilde yorumlana,

mayacağı belirtilmek suretiyle, İnsan Hak ve Hürriyetlerinin şii,mulü tes-
pit ve teyin olunmuştur.

Bu mül6hazalarla, düşünce ve inanç hak ve hürriyetlerini tanzlm
eden Anayasamızın 19 ve 20 nci maddeleri esaslarının ihl6l edildiği dü-

şünülemez.

Yukarıdaki ilkelerin uygulanması ile ilglli olarak; suçlarının ışleniş

şekil ve suret|eri Temyiz Mahkemesince tasdik olunan ilAmlarında etraf-

lıca izah edildiği üzere, halen cezaevinde bulunan gazetecilerden beşi,
Cumhurbaşkanına neşren hakaretten, bir hükümlü ayrtca Devletin As-
keri Kuwetlerini tahkir, tezyif ve bir Yüksek Mahkeme H6kimine neş-
ren hakaretten, bir hükümlü, Devletin hukuki temel nizamlarını din esa-

sına uydurmak için propaganda yapmaktan ve diğer iki hükümlü de de-

mokratik hukuk devletini, mües§es nizamları ile yok edip sınıf tahakkü-

müne müstenit bir düzen teşkili için (Bu düzen cebren teşkil edilebile-
ceğine göre) bunun propagandasını yapmaktan mahküm edilmişlerdir.

Söz konusu mahkümiyetlere taall0k eden hükümlerle ilgili olarak
bunlardan beşinin mahk0m oldukları hakaret fii|lerinin diğer Avrupa ül-

ke|erinde de aynı şekilde hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim bulundu-

ğunu görmek mümkündür.

GAZETECILER HAKK|NDA DİĞER AVRUPA MEMLEKETLERINDE TATBİK
EDİLEN HÜKÜMLER:

Avuıturyı'dı, Cumhurbaşkanına hakaret fiili bir seneden beş seneye
kadar ağır hapsi istilzam etmektedir (M. 65).

A!mınyı'dı, Ceza Kanununun ,186 ila 
'88 

nci maddeleri hakaret fiil-
lerinin muhtelif şekillerini iki seııeye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile
tecrim etmiş ve 95 nci madde ile de, Cumhurbaşkanına hakaret veya ha-

rekete teşvik fiilleri keza hürriyeti bağlayıcı ceza ile müeyyidelenoiril-
miştir.
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Bclçikı'dı, Hakaret fiilleri sekiz günden başlayan ve bir seneye ka-

dar artırılabilen cezalar ve ayrıca para cezaları ile cezalandırılmakta-
dır (M. 444, 445,448, 449).

Danlınırka'da, Keza hakaret fiilleri altı ay ve bir seneye kadar hür-
riyeti bağlayıcı cezayı müstelzim bulunmaktadır (M. 267).

Franıa'da, Hakaret fiilleri mevsuf şekliyle iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezasını müstelzimdir (M. 222, 223, 225|.

ltalya'da, Ceza Kanununun 594'ncü maddesiyle altı aya kadar hapis
cezasını gerektiren hakaret fiillerinin mevsufen işlenmesi halinde bir se-

neye kadar ağır hapis cezası verilmekte ve 595 nci madde ile de, fiilin
basın yoluyla işlenmesi halinde 6 aydan üç seneye kadar ve ayırca para

cezası ile tecrim edilmesi öngörülmektedir. Bunlardan başka, Cumhur-
başkanının şeref ve haysiyetine tecavüz fiilleri bir yıldan beş yıla kadar

hapis cezası ile karşılanmaktadır (M. 278).

Lüıemburg'da, Milletvekili. Hükümet üyesi ve Hikimlere hakaret
fiili, 275 nci madde ile onbeş günden altı aya kadar hapis cezası ile ce-

zalandırılmakta, duruşmada veya Meclis celsesinde vaki hakaret fiilleri
iki aydan iki seneye kadar hapis cezasını gerektirmekte ve müteakip 276

ve 277 nci madde ile de diğer hakaret fiilleri hürriyeti bağlayıcı ceza
ile karşılanmaktadır.

Hollaııda'dı, Krala veya Kraliçeye hakaret fiılinin cezası beş yıla ka-

dar hapis ve üçyüz florin para cezası bulunmakta (M. 1,t1), Kral ailesin-
den birine hakaretin cezasl, dört yıla kadar hapis bulunmakta (M. 112);

diğer hakaret fiilleri de,261 ve 262nci maddelerle altı ay, bir yıl ve
üç yıla kadar devam etmektedir.

l{orveç'te, Krala hakaret eden beş seneye kadar hapis cezası ile
tecziye edilmektedir (M. 101), diğer hakaret fii|leri (M. 246,247 ve 248

nci maddelerle) altı aya kadar, bir yıla kadar ve iki yıla kadar devam
etmektedir.
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Görü|düğü üzere hakaret fiıllerine tertip edilen cezalar bazı ülke-
lerde, bizim mevzuatımızda olanları aşmış bulunmaktadır.

(Bu bilgiler : (Comit6 L6gislation Ğtrang6re et de droit lnternationa|,
LES CODES PENAUX EUROPEENS l - ll - lll Par Marc Ancel, Avec ia Col.
laboration de Yvonne Publid Par le Centre Français de droit compard
1958) den alınmıştır.

o
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yEDiııci goLuM

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Bu Anayasada Yapılan

Değlşlklikler ve Terörizme
Maruz Kalan Bazı Demokratik

ulkelerdeki Benzeri Tatbikat

T.c. ANAyAsAsıNıN HAZıRLANMAsıNA EsAs rrşxlı- eogıı xuruxi
vE slyısl oüşütıcgı-rn :

Türk Anayasasının hazırlanmasında müessir olan hukuki ve slyasi

düşünceler şunlardır:

a. Mllli Temsll mii,esşe§esini ıslah ederek siyasi iktidarların slyasi

müesseseler ve organlar eliyle icrasını sağlamak,

b. Slyasi lktldarlan, hem modern devletln icapları. hem de ikt|şadi

ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmede toplumun isteklerlııe göre

taal, dinamik ve müessir blrer kuruluş hallne getirmek,

c. Siyasi lktldarların lcraatını, hukuk devleti icaplarına uygun siyasi

ve hukuki blr kontrol altında bulurıdurmak,

d. Halk oyunun siyasi lktldarları tayln vo tesblttekl kontrolunu

gerçekleştlrmek.
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Bu esaslara göre Kurucu Mectis tarafından hazır|anan 9 Temmuz

1961 gün ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, halk oyunun da

tasvibinden geçirilerek yürürlüğe konmuştur.

TÜBK ANAYAsAslNlN GENEL EsAsı-ARl

l. EGEMENLıK vE slYAsl lxrloın:

Anayasanın 4 ncü maddesi, tamel bir siyasi kaide hallrıe gelmiş

olan (Milli hbkımıyet) prensibini teyit ve devam ettirmektedir.

Milli h6kimiyet ise, hükümet edenlerin, Anayasa şartları içinde bel1,1

organlar tarafından kullanılan yetkilerle, teminat altına a|ınmaktadır. Bu

yetkiler; devletin idare ve idamesi lçin emirler ve kanunlar koymak ve

bunlara rlayeti temln etmek şeklinde kullanılır.

Ancak. milletin, kendl egemenliğine kayıtsız ve şartsız sahip olma-

sına karşılık, siyasi iktidarlar ve hükümet edenler, Anayasanın 4. 5, 6

ve 7 nci maddelerindeki modern hükümlerle belirll sınırlar içinde tutul.

muşlardır.

Bütün demokratik rejimlerde olduğu gibi siyasi iktidar ancak seçim

yoluyla kurulur. Bu sebeple Anayasa, millet iradesinin en geniş şekilde
hür ve her türlü tesir ve şüpheden uzak olarak tecelli etmesini sağlayıcı

hükümler ihtiva etmektedir.

Seçim|er her safhasında h6kimlerin denetimine verilmiş ve bir Ana-

yasa müessesesi olan Yüksek Seçim Kurulu teşki| edilmiştir.

ıı. TEM§ıL| REJıM vE PARLAMEı{TEn rÜxÜuır:

Türk Anayasası, milli h6kimiyetin kullanılış şeki|lerinden olan tem-

sili rejimi kabul etmiştir.
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Mevcut anayasada benimsenmiş,olan Parlament€r reiimde, yumuşak

bir kuwetler ayırımı esas alınmıştır. Böylece. Anayasanın kurmuş oldu-

ğu hükümet sistemi, demokrasiyi gerçekleştirecek ve halk iradesini en

iyi aksettirecek bir mekanizmadır.

ııı. DEMoKRATiK vE ülx cuuxunıYEİ PRENSıBı:

Türk Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir. Anayasanın 9 ncu mad-

desi, Cumhuriyetin tadil edilmezliği hükmünü koymuştur.

Türk inkıl6plarının ve Atatürk ilkelerinin ve nihayet demokratik bir

zaruretin ifadesi olan l6iklik, Anayasa'da bilhassa yerini bu|muştur.

ıv. ıKTıDARıN YAPlSl:

Anayasa, Cumhuriyetin kuruluş temelini üç kısımda mütal6a etmiş

(kuwetler ayırımı) ve her kısma dahil İ<uwetler arasındaki ilgileri de

tesbit etmiştir- Buna göre :

Yasama:

Asli ve genel bir yetkidir. Bu yetki doğrudan doğruya Türkiye Bü,

yük Millet Meclisi tarafından ve Anayasanın belirlediği hudutlar içinde

olmak şartıyla kullanılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk inkıl6bından

aldığı bu ismi muhafaza etmektedir. Anayasa ayrıca, genel seçimlerle

de kurulan Cumhuriyet Senatosunu teşkil etmiŞtir. Bu, demokrasinin

ayrı bir teminatı ve muhtemel siyasi buhranların hal çarelerinden biri

olmuştur. Senato, Meclisten farklı yetkilerle teçhiz edilmiştir. Hükümet

teşkilinde ve sorumluluğun tesbitinde yetkisi olmamasına rağmen, soru,

genel görüşme ve meclis tahkikatı gibi parlamenter kontrol vasıtalarını

kullanarak. hükümetlerin denetlenmesinde imkAn sahibidir.

(
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Kanunların yapılmasına katılır ve bu konudaki son kararlara mües.

sir olur. Yapısındakl ve kuruluşundaki farklılık dolayısıyla bir istikraı

unsurudur (Anayasa Madde 63-90).

Yiiıütme:

Esas itibariyle ya§amanın gösterdiği sahalarda hareket eden tabii

blr organdır. Parlamenter sistemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve

Bakanlar Kurulurdan ibaret olmak üzere iki yönlüdür. Buna göre :

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından özel blr

çoğunlukla seçilir. Görev süresi, bir defaya mahsuş ol,mak üzere 7 yıldır.

Cumhuöaşkanı, şayet herhangi bir siyaı' parti üyesi ise, Cumhurbaş-

kanlığı görevi süresince partisi ile ilglsini keser. Meclis üyesi ise bu

üyellği de sona erer. Görev süreslnin sonunda Cumhuriyet Senatosunun

tabii üyesi olur. Bütün' durumları ve yetklleri netlcesl iç siyasi münase-

bgtler sahasında bir muvazene unsuru olur (Anayasa Madde 95-101

ve 70).

Bir Başbakanın sevk ve idaresindeki Bakanlar Kurulu ise. yasama

organının çizdiği hukuki çerçeve içinde, hükümet etme fonksiyonunu faal

ve müessir şekilde yürütecek bir organ §evlyesine çıkarıl,mıştır (Anayasa

Madde 102 - 107|,

Yasama ile yürütme arasında karşılıklı ilgiler kurulmuş ve yumu-

şak bir kuwetler ayrılığı tesis edilmiştir. Bu müna§ebetler sonucu Bü-

yük Millet Meclisi, güven oyu vermemek suretiyle Bakanlar Kurulu'nu

düşürebilir.

Buna karşılık Bakanlar Kurulu da, belirli şartlar altında Millet Mec-

llslnin yenilenmesini isteyebilir (Anayasa Madde l08).
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Yııgı

Hukuk devletirıin temel unsuru, bütün devlet faaliyetlerinin hukuk

kaidelerlne uygun olmasıdır. Bu uygunluğu sağlayacak organlar ise yargı

organlarıdır. Kanun, bütün devlet faaliyetlerini, kaideler hiyerarşisi içlnde

kazai murakabeye tabi tutmuştur.

Kaza organının faaliyetleri, yeni kurulan Anayasa Mahkemesinin

kazai denetimi altındadır (Anayasa Madde 1ıl5 - 152 ve 93).

Anayasanın 114 ncii maddesİ, kazai denetimı bütün idari faaliyetlere

teşmil etmek suretiyle devlet faaliyetlerinin kazai denetim sistemini ta
mamlamıştır.

Kazai denetimi yapacak organların bağımsızlığı. bu denetimin cid-

diyet ve müessiriyetinin şartıdır. Bu bakımdan. hikimler üzerinde her

türlü tesirleri bertaraf edecek hükümler Anayasaya konmuştur. Mahke-

meler, yürütme ve yasama organları karşısında tamamen bağımsız hale

getirilmiş ve höki,mlerin her türlü hakları teminat altına alınmıştır. Bu

teminatın müessesesi Yüksek Hikimler Kurulu'dur (Anayasa Madde

l32, 134, 143, ,t44, 139, 140, 14ı).

Anayasa Mahkemesinden başka, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yar-

gıtay da, Anayasanın kabul ettiği üç kaza sisteminin en yüksek organ-

ları olmuştur. Bunlar arasında belirebilecek uyuşmazlıkları hal için de

Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur.

v. HOnnıYETtER FEJIM|:

Türk Anayasası hürrlyetler rejlmlni üç glanda ele almıştır.
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Klçl Hı|ılın vc Ödcvlerl:

Anayasa tarihlmlzde uzun ge|işmenin ulaştığı bir merhaledir. Kişi

hak ve hürriyetleri siyasi iktidarlar karşısırıda teminat altına alınmı9-

tır. Anayasa, bir yandan geniş bir hak ve hürriyetler ortamı tanzim et-

miş bir yandan da, kanun koyucunun bunları hangi hallerde, hangi mü-

lğhazalarla ve ne ölçüde sınırlayabileceğini tesbit etmiştir (Anayasa

Madde 14, 34, 10, lr, l2).

Dcmokrıtik §iyııi Hıyıt Kavıımı lle |l9lll Haklır ve Hürriyetler :

Anayasanın yeni ve temel vasıflarırüan biri, demokratik siyasi ha-

yat kavramına açıklıkla yer vermiş olmasıdır. Siyasi hayat, siyasi kuv-

vetlerin açık ve serbest hareket imk6nını bulacakları bir ortamdır. Umu-

mi efk6rı açıklayacak vasıta ve müessese|er üzerinde, siyasi iktidarın

baskısı veya inhisarı.olamaz. Siyasi iktidar, halkın serbest rızasına da-

yanmaktadır. Siyasi haklar bu suretle, kişi haklarıyla birlikte TÜRKİYE'-

deki siyasi rejimi, kaynağını halkdan alan bir umumi efk6r rejimi haline

getirmektedir. Siyasi partiler, dernokratik siyasi hayatın vazgeçilmez

unsur|arıdı r.

Sosyal ve Ekonomlk Hak ve Ödevler :

Anayasa, kişinin, cemiyet içinde bir iktisadi ünite olarak varlığını

devam ettirmeğe de hakkl olduğunu kabul etmektedir. TÜRKiYE'dekı

iktisadi ve sosyal münasebetler alanında tek başına veya bir me§lek

grubu içinde yer alan kişiye; çalışabildiği müddetçe katiliyet ve bi]-

gisine göre bir iş ve meslek edinme "hakkı, bir meslek içinde gelişme

ve ilerleme hakkı, haklı ve 6dil ücret alma hakkı, ellnde olmayan se-
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beplerle işi yapamaz hale gelirse yeni bir işe intibak ve setalete düş-

mesini önleyecek garantilere sahip olma hakları tanlnmlştlr. iş ve mes-

leki menfaatlerinl mensup olduğu grupla beraber diğer gruplara karşı

koruma hakkı da, Anayasada teminat altına alınmıştır. Devlete de bu

hususlarda vazifeler ve vazifeleri yerine getirmek üzere sosyal ve ik-

tisadi bakımdan teşkilitlanma vecibesi yüklenmiştir (Anayasa Madde 14).

Yl. HüRRıYETLERiN TEM|İüAT| :

Anayasa'da memleketimizin son yı|lar içinde uğradığı Anayasa in-

hiraflarını önleyici ve hürriyetlerin teminatını teşkil edici tedbirler de

yer almıştır.

Anayasa, rejimin demokrasiden bir inhiraf yapmaması, hürriyet|erin

tecavüze uğramaması için, önce, rejimin temel prensiplerini genel hü-

kümler kısmında zikretmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı Madde

1,2,3,4, 5,6, 7, 8 ve 9). Sonra da, bütün Anayasanııı içinde yer alan

esasların bir dokunulmazlık, bir ihlAl edilmezlik ile tahkimi yoluna git-

mistir. Bu tahkım "Anayasanın üstünlüğü" prensibini kabul etmekle

müey7ıdeye bağlanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 8).

Anayasa, hürriyetlerin tecavüze uğramamasını sağlama noktasından

hassasiyet göstermiştir. Bu maksatla, bir yandan Devletin her türlü idari

tasarruf ları geliştirilmiş bir kazai kontrola tabi tutulmuştıır (Türkiye

Cumhuriyeti Anayasası Madde 114).

Öte vandan da, bizzat yasama organının Anayasanın koyduğu sınır-

tarın dışına çıkmaması, Anayasa Mahkemesi ile sağlanmak istenmiştir

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde t45-152). Bu konuda bilhassa

üzerıne dayanılan tikir. hürriyetlerin tanıimcisi olan ya!ıama organının.

a
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bu tanzim işinde, hürriyetlerin özünü tehlikeye düşürmeyecek bir sınır

ile çevrili kalması fikridir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 11).

Bahis konusu Anayasa Mahkemesi vasıtasıyla yasama organı, onun içirr

de h6kim durumda bulunan çoğunlukların iktidarı. başka bir deyimle

doğrudan doğruya bizzat siyasi ilctidar sınırlanmış olacaktır.

TüRK ANAYAsAslNDA YAP|LAN DEĞiŞIKLıKLER

Dış propagandaya sermaye teşkil eden konulardan biri de; Anayasa

ve kanunlarda yapı|an ve yapılmak istenen değişikliklerin faşist blr tema,

yül ifade ettiği hususudur.

Türk Anayasası tetkik edilirse onun, insan haklarına verilen değer

yönünden, dünyanın en ilerl anayasalarından biri olduğu görülür. Türk

kanunları da böyledir. Ancak, aşırı ideolojik terörün teşkil6tlanarak si,

l6hlı eylemlere başvuırnasından sonra, onlarla mücadele yönünden ana-

yasa ve kanunlarda b6zı boşluklar bulunduğu görülmüştür. Aşırı solcu

teröristler, bu boşlukları çok iyi şekilde istismar etmişlerdir. Zira bu

boşlukların olduğu gibi bırakılmasıyla, aşırı sol terörizmin ve muhtemel

olarak aşırı sağ terörizmin lÜnrlYEyl yeni bir 12 Mart öncesi noktasına

getirmesine imk6n vermek mi, yoksa boşlukları doldurarak bu imkAnı

a§ganiy€ indirmek mi makul ve gerekli olur ? Bunların hangisi yapılırsa

genç Türk demokrasisi sağlam ve sağlıklı şekilde gelişir ? TÜRKİYE'd€

şimdi yapılmakta olanların haklılığı, bu suaIlerin samimi cevaplarıyla

izahını bulma,ktadır.

Hürriyetler, aslırıda hürrlyetsizliği getlrme* için insanlara verIlmç
miştir. Hürriyetlerin, hürriyeti yok etmek için arzulandığı gibi kullanıldığı
yerde devlet biter, anarşl başlar. Şimdl Anayasa ve Kanunlarda yapılan
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ve yapılmak istenen değişikliklerin özgürlükleri kısıtladığı iddia edili-
yor. Yapılanlar hürriyetlerin kısıtlanması için değil, hürriyeti, hürriyet

tahripçilerinin elirıden kurtarmak içindir. Çok dar çerçevedeki değişik-

likler yapıldıktan sonra da TÜRKİYE'de gerçek m6nasıyla insan hak ve

hürriyetleri, bağımsız Türk mahkemelerinin ve h6kimlerinin teminatı a|.

tında olmakta devam edecektir.

Demokrasiyi ve hürriyetleri yok etmeğe yönelen tehlikelerin orta-

dan kaldırılmasında her ülke için geçerli ve aynı derecede faydalı bir

formül yoktur. Her toplumun yapısı, kültürel seviyesi, jeopolitik duru-

mu, demokrasi tecrübesi blrbirinden farklıdır. Tek şart, alınacak tedbir-

ierle insan haklarının, anayasa ve anayasa ile müesses devlet düzeninin

korunmasıdır ki, TÜRKlYE'de yapılan da budur.

Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile, Avrupa İnsan

Hakları ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesinde, demokrasiyi ve hürriyetleri

yok etmeye yönelen tehlikelere karşı alınan tedbirlere yer verilmektedir.

lnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 29 ncu maddesi, "Herkes hakla-

rını kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etnİek husıısunda. ancak ka-

nun ile sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tan|nmasını ve bunlara

saygı gösterilmesini sağlamak maksadıyla ve demokratik bir cemiyette.

ahlak, nizam ve genel refahın muhik icaplarını karşılamak için. tesbit

edilmiş, kayıtlamalara tabidir" hükmüyle hürriyetleri korumak için tes-

bit edilmesi gerekli kayıtlamaları ortaya koymaktadır. Mezkür beyan-

namenin 30 ncu maddesi ise beyannamenin hiç bir maddesinin gerek

devlet gerek zümre ve gerekse fertler tarafından hürriyet|erin yok edil-

mesini güden bir harekete girişilmesini haklı gösterir tarzda yorumla-

namıyacağını kesinlik|e açıklamaktadır. lÜnXİYe Cumhuriyeti Anayasa-

sında yapılan değişikllkler özellikle tartışma konusu yapılan 11 nci mad-
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deye eklenen fıkralar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ıAvrupa

lnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Söıleşmesinde, Hak ve Hürriyetlerin

korurması için getir|lmesi.ıa cevaz verdiği kayıtlamalara tamamen uy-

gundur.

İÜRKlYE Cumhuriyeti Anayasasında temel Hak ve Hürriyetlerin

özü, sınırlanrnası ve kötüye kullanılmasının'müeyyidesi ile ilgili oları*

getirilen temel hüküm mahiyetindeki 1,1 nci madde aynen şöyledir:

"MADDE ll - Temel hak ve hütriyetler, devletin ülkeıi vc milla
tiyle bütiinlüğünü, cumhurİyetin, milli güvenlİğ|n, kamu düzeninin, kımu

yırarının, genel ahtikın ve gcnel sağlığın korunması amıcıyIa ve Anı
yesanın diğer mıddelerinde gösterilen özel sebepleıle, Aııayasanın ıii
ıüne ve ruhuna uygun olaıak, ancık kanunIa tınırlanabilir.

Kanun, teınel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamız.

Bu Anıyasıda yer alan hık ve hüıriyetlerden hiç biılıi İnıın Hılt

vc Hüıriyetlerini veyı Türk devletinin ülkeıi ve millctiyle t*ilünmçz

biitiinliiğ{inü veyi dil, ırk, ıınıf, din ve mezhep ayırımını dıyıııarCı, ı{-

tclikleri Aıııyasada b€llnllen cumhuıiyeti ortıden kaIdırmık kıttı lüı

kullınılaınız.

Bu Hikümleıı ıykırı eylem ve davrınışlı?ın Gezııı kanuıdı fiiı
tatlllr."

Bu madde ]nsan Hak ve Hürrlyetlerine olan bağlılığı gdsterdiği ke-

dar, insan hak ııe hürriyetlerini yok etmek isteyenlere karşı uygu166g.rtr

tedbirlerin ve cezaların kanuniliği pıensibini de büııyesinde taşımak-

tadır.
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TüRK ANAYASAS|NDA YAP|LAN DEĞiŞiKLiKLEnLE iLGiLi oLARAK
PRoF. ERNEST HlRscH,iN GöBUŞLEPi :

BERLlN Üniversitesi Prtıf estırlerinden Ernest HlBSCH, 23 Kasım

l971 tarihinde BONN'da, Türk Arıayasasındaki değiş|klikleri tahlil eden

bir konferans vermiştir. Türk halkının yapısını ve TÜnKİYE'nin sorun-

larını yakından inceleme imk6nını bu|abi|en Sayın HİRSCH'in. 1961 Ana-

ya§asının insan hak ve hürriyetlerine dayanaır temel espılsinin Anayasa-

da yapılan değişikliklerle. fanatik aşırı uçlara karşı korunma amacını güt-

tüğü ve yapılan değişiklik|erin İnsan Hak|arı konvansiyonuna ve özel.

likle bu konvansiyonun 8,9,10,1l ve 15nci maddelerin vazettiği pren-

siplere intibak ettiğini ortaya koyan görüşleri, objektif bir gözleme ve

gerçekleri ifade eden hükümlere dayanmaktadır. Sayın Profesörün kon-

feransından alınan bazı pasajIar aynen şöyledir:

- "Anayasa deığlıjklakleri konuıunda konuşmak isteyen kimıenin,

bugüne kıdar geçerli olan Anayasanın anı hatlarını ve ana filırini bilme-

si gercklidiı."

- "TÜRKİYE'de kanunlaşan 20 Eylül 197l taıihli Anayasa değişikli-

ğiyle, Anayasanın kendisinde mevcut yıtpı za'fı ile uygulamada kendini

be|li eden noksan]ıklaıın tıkanması denenmiştir."

- "Tüık Hukuk Devleti, batı örneğindeki parlaınent€ı, tem§ll slste-

mine dayanan demokrasi anlamında olmak üzere demokıatik biı dev-

lcttir."

- "r96l Anayasası teklifinde de geıekçesiyle belirtildiği gibi, top,

lumsal düşünce tarzı, sadece fertlerin mutluluğu ve ,lafafJ için bir ga,

rantl değil ve fakat aynı zamanda, toplum§al hayatın geleceği bakımın,

dın demokıasinin en sağlam temlnatı olaıak müta]Aa edilmektedir."
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-'196' Türk Anyııııını hııırlıyın kurucu ıııccllı, AMERİKAN

§oıyoloğu Albort K. GOHEN'|n ıiizleıiy|e lfıdc gdl|mck geıekirse inın
dığımız ve iıraımaıııız gor€ken biı insani faaliyette, hemen hemen daima

bazılarının görevlerini yeriııe getirmekten kaçınm8yı veya kaytarmayı yı
dı keodilerine tanınan hak ve hürıiyetleri istlsmar etmeyi deııeyecekleıi

yolundaki, akıini ispat mümkün olmayan, biIimsel 9örüşü dikkate alına.

mıştır. Kurucu Meclis, yoldan çıkan bu kabil tutumların engelIerııneıl
ya da etkilerinin kısıt|anması yolunda hiç biı tedbiı öngörmemlştiı. Bu

tür tedbiılerin "Güvengiz|ik" belgeleri olarak hemen bütün öıgütlenmlş

sosyal faaliyetIere sıkıca bağlı biı mütemmlm cüı niteliği taşıma!ına

rağmen.. tl nci madde (T.C. Anayasa3ı Md. l1}. her yöndeki fanatik aşırı

uçlara. dln ve vicdan hürriyeti. basın ve fikiı hürriyeti, haberleşme ve

enformasyon hürriyeti, toplantı ve dernek kurma hürıiyeti gibi temel hık
ve hürriyetleri maksatlı olarak kötüye kullanmak, hemcinsIerinin teınel

hak ve hürriyetIeıini ortıdan kaldırmak, kulIanılmasını fiili olarak zoı-

laştırmak, ya da imkinsız haIe getirmek ve böylece deylet şekll olarık

belki Cumhuriyeti değil, ama onun meycut temel ilkelerini o*adan kal-

dırmak imkinlarını bahşetmiştir. Eğer bu tefsiı doğıu ise, bu 9örüş açı-

sıı:jan 1971 Anayasa değişikliğinin sebebi, muhtevası ve iormüle edilişi

takdir edilmelidir."

- "Anayasa reformunun en önemll görevlerinden biıl, Anayııının
ıamimiyeti ve etkiler ve hürriyetleıi çeşitIl şckilde temlnat altına alııı-

ması nedenly]e özellikle onun en yüce temel ilkelerini ve oyun kaidc

leıini ıeddedenlerce tehlikeye sokulan hür ve demokratik temel düzenl

korumaktır. 8u durumda, bir yandan ferdin temel hak ve hürriyetlerlni

devlet gücünün tecavüzlerinden korumak, diğer yandan da toplum ya-

rarı bakımından bu hak ve hüıriyetlerin bozguncu grupların taraftar va
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sempatizanlaıı taıafından kötiiye kullanılmasını engellemek için bir çö-
züm yolu bulunması gerckiyordu.

Bu amaçla. fert ile kamu gücü ilişkisinde, "temel hak ve hüıriyetle

rin özüne dokunulmaksızın Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olaıak

ancak kanunla sınırlanabileceği" şeklindeki mevcut hüküm aynen muha-

faza edilmiştir. Genel hüküm o]arak da, sizlere öneminj açıklamış oldu-

ğum en yüce temel ilkelerin, yani lnsan haklaıına dayanan milli, demok-

ıatik, liik ve so§yal hukuk devletinin korunması amacıyIa bazı kısıtla-

malara cevaz verilmiştir. Aslında burada yeni biı hüküm değil. daha açık

bir ifade söz konusuduı.

Buna mukabil, il6ve edilen 3 ncü ve 4 ncü fıkralar hakiki bir yenilik

getirmektedir (T.G. Anayasası Md. 1l fıkıa 3 ve 4).

"Bu Anayasada belirtilen temel hak ve hüıriyctleıin hiç biri, insan

hak ve hürriyetlerini veya Tüık topraklarının ve ha]kının bütünlüğünü.

ya da dil, ırk, sınıf, djn ve mezhep iaıklılığına dayanaıak bu Anayasada

öngörülen teme] ilke]erle b]rlikte Cumhuriyctçi devlet şeklini bertaraf

etmek amacıyla kullanılamaz.

Bu hükümleıe aykırı faaliyet ve tutumlarla ilgili cezalar kanunla

düzenlenir."

Diğer bir deyimle : Burada. hüı demokratik temel düzene karşı sa-

vaşta temel haklaıın kötüye kuIlanılmasının müeyyidesi, evvelce sözünü

ettiğimiz BONN Anayasasının l8nci maddesinde öngörüldüğü ve fakat

Federal Anayasa Mahkemesince de facto olarak hiç bir ıaman hükmedll-

memiş, bulunan hakkın sukutuna münceı olacak şekilde düzenlenmemiş,

fakat faillerin cezalandırılmasında, suç durumuna uygun olarak Anaya

sanın 33 ncü maddesi çerçevesinde (kanunsuz suç olmaz - kanunsuz ceza
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vıırı!r) kınun koyucu tırıfından tcıpit cdlImeıl vo yetklll mııııl ıııdı
kemolıtıe uygulanmııı şeklinde ön$irülmüştür. Bu bütün t ri.l hd( ü.
hürriyetler için geçeıli genel düıcnlemenin dışındı,22, ?i5,29, ılc vı l2l
ııci madde ]e rde jasın hü rriyetini n koıunmaıı, hıbeılcşınc ıııçlıııııöıı
faydalınma hürriyeti, toplantı ye !İisteıa yürüyüşü hüııiyetleri, rBT lb
ilgili- bu düıenleme daima tekrar edilmekte ve kanuni kısıtlıınalııın,
ıadece, mahiyeti icabı sırların gizli tutulması hususiyle biılikte milli gü

venlik, kımu düzeni, genel ahl6k. devletin ve halkın bölünmezliği konu-

suııdaki temel ilke ile milli, demokratik, l6ik cumhuriyetin inıan hakları

vc hürriyetlerlne lstanat eden temel ilkeleı konusunda yapılÜlleccğl

bellrtilmekEdlr."

- "Cumhuriyetin en yüce temel ilkelerl ve ana beliıtilerinln koruıt

masında gecikmenin tehlike doğuıabileceği hallerde, haklı ve caiz oluşu-

nun bilğhare mahkemece kontrol edileceği geçici tedbirlcı alınması müın

kün olmalıdır. Bu kabil bir imk6n önceden de özel hayatın gizliliği ilc ilgi-

li 15 nci maddede öngörüImüştii. Şimdi ise, TÜRKİYE'de münteşir gaza

te ye ınecmuaların geçici olaıak toplatılması hükmü ile basın hürriyeti-

ne (22 nci madde 2 nci fıkra) dernek iaaliyetlerinin geçici olarak yasak-

lanmasıyla dernek kurma hüııiyetine (29 ncu madde) teşmil edilmişür.

8urada, önceki Anayasa hukukunda da olduğu gibi (lra ncü madde)

bütün idari işlemlerin yaıgı mercilerinin denetimi altında oIduğunu ve

idarenin kendi eylem ve iştemleıinden doğan zaraıı ödemekle yükümlü

bulunduğunu belirtmek isteıim."

- "Bütün bu temel hak ve hüıriyetleri kısıtlama, muhtevaları bakı,

mından olsun, öngörüten muhakeme usulleıi ve şekilleri bakımından ol.

sun, Avrupa İnsan Hakları Kor,ıransiyonu ve öıel]ikle bu konvansiyonım
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8, 9, 
'O, 

ll vc t5 ncl mıddelerinin vaıettiği hükümlcre tıpı tıp lntibak

etmcktcdir...

Alman höcr verme kaynak|aıında Türt Anıyııı değişiklikleıi tek

bir defı bile olsa bu 9örüş açısından değerlendirilmcdikleri içindir lıi.

bcıı burada kendimi bu durumu §aptamakla ıorumlu !.yıyoıum."

- "Sayııız ALMAN kütIe habcıleşme aıaçlaıındı, lÜRXİVe'nln

bu ıınırları kaıle almama ııedeniyle Avrupa Konseyiııden çıkrtılması
kırııı ııçfeıindc kcııdi çekiliş kararını açıklıyan YUNANİSTAN'I. bir

tutulmıyı çılışılmısı kıdıı akı]sızca ı,e aynı zamanda TÜRKİYE'yi yı-

ralayıcı biı şcy olımaı."

BAzl ÜLKELERDE TERÖRiZME KARŞ| ALlNMlŞ oLAN TEDBİRLER

Aşırı ideolojik terörizme karşı kanuni ve idari tedbirler alarak Ana_

yasasını. anayasal düzenini ve demokrasiyi korumak ve kurtarmak iste-

yen ülke sadece TÜRK|YE değildir. De,mokrasi tecrübesi eski olan bazı

ülkeler de, mecburiyet karşısında kanunl tedbirlere başvurmuşlardır.

Ezcümle:

Federal Alınınyı'da Alınan Tedbirler ı

Kanunsuz gençlik hareketlerinin art|şı üzerine Federal Almanya

Parlamentosu, 30 Mayıs 1968'de "oLAĞANÜSTÜ TEDBiRLER KANUNu"

nu kabul etmiştir. Bu kanunla;

- lçte ve dışta vukubulacak olağanüstü hallcrde, Federal Cumhu-

rlyetin, bekaşının ve demokratik düzeninin korunması için Anayasa'da

dağişiklik yapılmasına yetki verilmektedir.
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_ posta muhaberatı sangür edilebilmektedir.

- Üll<e lçinde seyahat özgürlüğü kısıtlanabilmektedir.

- Mevcut düzenl bertaraf etme teşebbüsüne glrlşecek olanlara

karşı her Alrnan'a direnme hakkı tanınmaktadır.

_ 2/3'u "BUNDESTAG" ve 1/3'ü "BUNDESRAT" üyelerinden te.

şekkü| eden "Müşterek Komite"nin, olağanüstü hallerde karar verme

yetkisi bulunmaktadır.

- Sil6hlı Kuwetler, Federal Cumhuriyetin veya eyalet|erin bekasını

veyahut hür demokratik düzeni tehdit eden bir tetılikeyl bertaraf etmek

için Anayasa'nın öngördüğü hallerde silöhlı ve organize isyancılara mü-

dahalede bulunabilmektedir.

Fransa'daki Tedbirler :

1967- 1968 olayları sonucu;

- Kuvvet ve şiddet yoluyla devletin cumhuriyetçi şekline kastet-

meyi gaye edinmiş 13 dernek kapatılmıştır.

- Siyasi tarafsızlığa riayet etmeyen bütün yabancı uyruklular sı.

nırdışı edilmiştir.

- Umumi cadde ve meydanlarda yapılacak gösteriler yasaklan.

mlştlr.

- Fransız Ceza Usulü Kanununun 30 ncu maddesi geniş şekilde
tatbik edilerek, Valilere, konuyu 48 saat zarfında Devlet Güvenlik Mah.

kemesi'ne intikal ettirmek şartıyla toplantı ve gösterileri yasaklamak,

lüzumlu görülen yerleri kapatma ve gerekli görülen güvenlik tedbirleri

almak yetkisi verilmiştir.
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- Arrme hizmeti gören binaların işgal edilmesi ve kamu hizmetle-

rinin norma| cereyanını sekteye uğratan hareketler, yeni bir kanunla

önlenmiştir. Üniversiteler de bu kanunun şümülü içersine alınmıştır.

- Gene çıkarılan bir kanunla, "kol|ektif sorumluluk" müessesesi

ihdas edilmiş. şiddet ve tahribata yönelen gösterilerde suçüstü yakala-

nanlar dışında, gösterlleri tertipleyen|er de sorumlu tutulmuştur.

Kanada'daki Tedbirler :

1970 yılında şiddet olaylarının yoğunlaşması üzerine yürürlüğe ko-

nulan Savaş Tedbirleri Kanunuyla:

- Polise, arama yapmak ve tutuklamak hakları verilmiştir.

- Polise. yakalananları h6kim huzuruna çıkarmadan önce 2t gün

gözaltında bulundurabilme yetkisi tanınmıştır.

- "Kamu Düzeni ile ilgili geçici 1970 Kanunu" da, stir'atle parla-

mentodan geçirilerek, "Ouebec Kurtuluş Cephesi" kanun dışı llğn edil-

miş ve bu teşkilata mensup olduğu bilinenlere 5 yıl hapis cezası veril-

miştir.

Kuzey lrlanda'da TediılşçlIlk Harcketlerln€ Karşı A!ının Tedblıler :

Kuzey lrlanda'da cereyan eden tedhiş hareketleni, şüphe yoktur ki,

ülke birliğini tehdit eden bir ha| almıştır.

Buna binaen Kuzey İrlanda işleriyle görevli Devlet Bakanı; bir şah-

sın terörist bir eyleme katıldığından veya katılmaya teşebbüs ettiğlnden,

teröristleri teşkilAtlandırdığından veya eğittiğinden şüphe eüldiğine ka.
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naot getlrirse. o şehsın tevkifi için geçici tutuklama kararı alabilmekte-

dir. Böyle bir karar neticegl yakalanan bir şahıs, 28 gün süreyle tutuklu

bulundurularak, sorgulıırıa ve deliI toplama imkönı genişletilebilmek-

tedir.

Geçlci futuklama kaıarı, Devlet Ba&anı tarafından tayin edilmiş olan

"Commlgslonn€r"e havale edilmekte, Commissionner de. tufukluluk ha-

]lnin devam edip etmemoci kararını vermektedir. Sanık bu karara, üyele-

rl gene Devlet Bakanı tarafından atanmış "Detantion Appeal Tribunal"

nezdinde ve 20 gün zarfında itirazda bulunabilmektedir.

Devlet Bakanı, Commissionner tarafından serbest bırakılan bir şah-

8ın yeniden tevkifini isteyebilmekte ve bu durumda, ilk tevkif kararı mu-

teber sayılmaktadır.

Tutuklandıktan sonra kaçan veya tutu,klama kararına icabet etme-

yen bir şahsı ise, tevkif müzekkeresi olmaksızın herhangi bir polis me-

muru veya görevli İngiliz askeri birlik|erinin herhangi bir mensubu tu-

tukiayabilmoktedir.

İngiltere'de Diplock Komisyonu raporundan mülhem olarak Ulstar'da

olağanüstü halin devamı müddetince tedhış olaylarına karşı yeni ted-

birlerin parlamento tasvibine sunulması beklenmektedir.

Bütün bunlar, şüphesiz ki gerçekte kişi özgürlüğünü, kamu güven-

liğini ve devletin bekasını korumak'amacına matüftur.

İnglllz l4tikümetlnan Tutumu :

- İspat mijkellefiyetinin çok hallerde san|ğa ait olmasını

- Jürisiz yargılama usülünün ihdasını.

ı.
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- Sanığın itirafının delil yerine kaim olmasını.

- Sanıkların sebep. gösterilmeksizin veya yanlışlıkla tevkiflerinin

mahkemelerce kanunsuz bir işlem olarak mütalöa edilmemesini isterken.

herhalde hürriyetierin kısıtlanmasını değil, korunmasını arzulamaktadır.

Dünya'da, kişi özgürlüğüne dayalı demokrasisi üzerinde şüphe ve

münakaşa edilemeyecek ülke|erden biri de İngiltere'dir. Şimdi, karşılaş-

tığı olağanüstü durum sebebiyle kişi özgürluğüne zaruri bazı kısıtlama-

lar getiren İngiltere de mi faşist ve anti . demokratik bir ülkedir ? Sağ-

lam demokrasilere sahip Kanada, Fransa, Federal Almanya da, benzerl

tedbirleri aldıkları için faşist ve anti - demokratik ülkeler diye mi tel6k-

ki edilecektir ?

Şimdi, TÜRKİYE'nin maruz kaldığı terör baskısı ile. yukarıda

ınisal olarak gösterilen diğer bazı demokratik ülkelerin karşılaş-

tıkları aynı baskılar; kaynakları, gördükleri destekler, şümül, süre ve

devamlılık yönlerinden mukayese edilmelidir. Görülecektir ki TÜRKİYE,

onlardan cok daha ağır ve ciddi tehditlere maruzdur. TÜRKİYE'nin jeo-

politiği de, bu konuda ayrıca hesaba katılnıası gereken önemli bir un-

surdur Buna mukabil, TÜRKİYE'de alınan Anayasa ve kanun sınırları

içindeki bütün tedbirler bu ülkelerden ileri ve aşırı değildir.

Keza. TÜRKİYE aleyhindeki dış propagandalarda kasıtlı ve provo

katif olarak oıtaya at|lan bir iddiaya da dikkati çekmek yerinde olur.

Bu iddiaya göre TÜRKİYE'de terörizmle mücadele hakkı; sol kanadı ve

parlamenter demokratik sistem içinde ve ıınıf farkı esagları dahilinde

faaliyet göstereıı vataı,ıdaşların haklarını ve hürriyetlerini kaldırmak su-

retivle suistimal udılrnektedir.
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Bu kitabın l nci Bölümünün başında da ifade ve izah edildiği glbi

mesele; Türk kanunlarının suç saydığı şekilde, bir sınıfın diğer sosyal

sınıflar üzerinde tahakküm tesis etmesine engel olunması meselesidir.
Terör ve şiddet grupları, sildhtan başka yol tanımayan eylemleriyle TÜR-

KİYE'de proletarya diktatörlüğünü kurmaya kalkışırlarsa, yakalanarak

adaletin hükmüne terk edilecekleri gayet tabiidir ve yapılan da budur.

Yoksa TÜhKİYE'de, Anayasa ve kanun sınırları içinde bulunan hiç bir

düşünce ve ifade engellenmemiştir.
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Ferdin ve toplumun menfaatlerini ve bunun sürekli gelişmesini sağ-

lamada, iç barışın ve milletlerarası iyi münasebet|erin muhafazasında en

iyi sistem telakki edlldiği için demokrasi, Türk halkının benimsediği bir

reiim olmuştur. Ancak, bütün demokrasilerde görüldüğü gibi, genç Türk

demokrasisin|n de düşmanları ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlarla yapılan

mücadelenin amacı demokrasinin korunmasıdır. Mücadelenin şekli ise,

kanun gınırları içinde tespit ve tatbik edilmektedir. Buna rağmen Mark-

sist-Leninist sil6hlı ihtil6lciler, şimdi işkence, anti -demokratik ve fa-

şist baskı tedbirleri gibi hayal mahsulü iddialarla kendilerine şefaatçi
toplamağa çalışmaktadırlar.

Türkiye Halk KurtuIuş Partisi liderlerinden Ertuğrul KÜRKÇÜ'nün,

KlZlLDERE'de yakalandıktan sonraki sorgusu sırasında vaki açıklaması

dikkate şayandır. Ertuğrul KÜRKÇÜ şunu söylemiştir :

"Diğer DEV. GENÇ1i gençIer, Marksist - Lenlnist kadrolar taıafın-

dan kendi amaçlaıına alet edilmlşleıdir. Blz bu şekilde hareketle, daha

doğru dürüst Marksist - Leninist bilgiye sahip olınıyan genç aıkaüşla-
rın heyecanını, gerçek illegal amacımızı ve hareketimlzl giuleycıok istlı.
mar ettik, kandırdık. Bu bıkımdan kendimiıi suçlu sıyanm. Ancık biıim
yaptığımıı polltak, ekonomik. ideoloiik ve ıllihlı hıroketl kıpHyın hcr

türlü pıopaganda eylemi, Tüık toplumundı çeşIt|i vaııtlarda yınkılır
uyandırmış, iıler bırakmıştıı. Mevcut idareye lııışı şikiyetl bulunınler,

2o7
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meycut iktidardan hoşÜnmayanlar. iktidara yönelik haıekettcıi oıglnizc
edenlcrin safına geçır,ls|er veya hiç değilse t*iyle biı şuur uyanmıştır."

Ertuğrul KÜRKÇÜ'nün bu sözleri, Marksıst - Leninist ihtil6lcilerin

yalan, iftira, isnat gibi ahl6k dışı her türlü davranışı nasıl mubah gör-

düklerinın bir misalidir. Bugünkü propagandaların sermayesi de aynı

ahlök dışı ;nalıeınt:den ı.ii;ianmaktadır.

1'iirkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP), Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu
(THKO), Türkiye İhti|alci İşçi - Köylü Partisi (TllKP) ve onların devamı

olan diğer yeraltı örgütler:

- Sosyal demokrasi'ye dahi kesinlik|e karşı çıkmışlardır. Zira on-

lara göre sosyal demokrasi emperyalizmin değişik görünüşünden başka

bir şey değildir.

- Şehir ve kır gerillasını, halk savaşını, sosyal - ekonomik buhran-

lar yaratmak. slnlf çatlsmasınl körüklemek, tedhiş kadroları kurmak için

uyguladıkIarınI ilan etmislerdir.

- Siyasi mücadelenin ancak savaşla ve kanla kazanılacağına inan-

mışlardır.

Böylesine bir inanç, tahrik ve yalan söyleme maharetiy|e de biı,les-

tirilerek Türk gençliğine yöneltilen propaganda haline getiıilmiştir. Bazı

gençlerin saf duyguları ve heyecanları insafsizca istl§mar edilırıiş ve on-

lar, silihlanarak devleti yıkmağa azmettirilnıişlerdir. Nurhak Dağlarında

öldürülen militanlar. bir hayasız propagandacının iddia ettiği gibi, gölde

balık avlarken öldürülmüş masüm gençler değildir. Hangi devlet tasav-

vur edilebilir ki, sil6hlı isilerin faaliyetierine mü§aade etsin. Güvenlik

kuwetleri silöhlı isyancıların karşısına çıkar ve teslim olmaları için on-

ı
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lara yaptığı davetin cevabını sil6hla alırsa mukabele etmesinden tabii
ne olabilir ? FEDERAL ALMANYA'da Baader- Meinhoff Çetesine mensup

birinin öldürülmesi olayı, TÜBKİYE'de vukua gelen olaylardakinden başka

şartlar altında vukua gelmemiştir.

ihtııalci Marksist_Leninistlerin, güvenlik kuwetleriyle çatlşmaya
girdiği için öldürülen yoldaşlarını öylesine savunurken, bizzat ihtilalci-

ler tarafından öldürülen, yaralanan asker, sivil ve subaylardan bahset-

memelerindeki m6nayı ve düşünceyi, okuyucunun takdirine bırakıyoruz.

Bir nokta çok iyi bilinmelidir ki, TÜRKiYE'de devlet yönetiminden

mes'ul veya gayri mes'ul insanlar, aldatılarak, teşvik edilerek kötü yol-

lara sevk edilen gençlerin akibetlerinden büyük elem duymaktadırlar. On-

Iarın böylesine heder olup gitmeleri, yürekleri sızlatmaktadır. Yakalanan

militanlardan bazıları, yaptıklarından duydukları nedameti samimiyetle

itiraf etmiş ve kendilerinin bu sakat yola girmelerinde malüm ve maruf

baıı yazarların yıllardanberi yaptıkları tahriklerin rol oynadığını ifade

etmişlerdir.

(Ö1,1SÖZ)'ae ifade edildiği gibi, bir savunma maksadı taşımayan bu

kitap, ümit Ve temenni edilir ki, bugün için ıÜnrive'ye yönelen terii-

rizmin gerçekte neyi tahrip ve neyi elde etmek istediğini açıklamaya

yardımcı olsun. Gene ümit ve temenni edilir ki bu kitap, Marksist - Le-

ninist ihtilalcilerin ve teröristlerln, oıı parmakları iian içinde iken dahi,

kendilerini faşizmin kurbanı masum ve zavallı hürriyetçiler olarak ta-

nıtma çabalarını ve bu çabalarında kendilerine şefaatçiler bulabildikle-

rini gözler önüne sersin ve ibret dersi olsun.

Tarihten ders almayan uluslar ızdıraplara mahküm olurlar, TURK-

LER, tarih boyunca en eski devletlerden bii,ini kurmuş, devlet olma hay-
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siyetini de, tarih boyunca liyakatle devam ettırmişlerdir. Atatürk'ün

eseri ve Türk gençliğine emaııeti olan Genç Türkiye Cumhuriyetinde dev-

let düzeni, ancak Atatürk ilkeleriyle şekilienmıştir. Bunu değiştirmek

kimsenin iktidarında değildir, Değiştirmeğe teşebbüs edecek gafiller ise,

her zaman hüsrana mahk0m o|acaklardır. Genç Türkiye Cumhuriyeti,

hürriyet ve demokrasi temeli üzerine bina edilmiştir. Hürriyet ve deınok-

rasiyi katletmek i§teyenler kanun sınırları içinde takip edilmekte olma-

larına rağmen mahküm ve mazlum diye müdafaa edilirlerse bundan

TÜRKiYE değil, hürriyet ve haysiyetine samimiyetle sahip çlkmak iste-

yen uluslar ders almalıdırlar. Zira Türkler, bu sahada yeterince t€crü-

be sahibi olmuşlardır. Hürriyet yıkıcıların beynelmilel dayanışması kar-

şısında, hü1 ve demokratik ülkeler de bir dayanışma kurabildikleri gün,

toplumlarımız huzura daha ziyade yaklaşacaktır.
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KlSALTMALAR

AçıklamaKısaltma

TiP

TKP

FK

FKF

DEV.GENÇ

THKo

THKP

THKc

TiiKP

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Fikir Ku|üpleri

Fikir Kulüpleri Federasyonu

Devrimci Gençlik Federasyonu

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi

Türkiye İhtilalci İşçi - Köylü Partisi
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