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İÇ İNDE KİLEB

öNsöz
SuNUş
KlSAİTMALAR

c iniş
Bhh{cİ püışyı SAVAşI,NDAN soNRA

osMANıJ iııpenııonıuĞu
(ss. 21 - 2ll

l - Mondıu,s Mütarekesi ve Dwleün Dıırumu
d İ§tartbul'da Durııırı
b) Arıaıiolu'da Milli Birlik Çatışmaları

lI - Türkiye Büyriü Millet Meclisi'nin Kuruluşu

BİRİNCİ BÖLÜM
' MoNDnos MtiTAREKESİ,NDEN soNRA

istıNsuı,pA KoMijNlsT rAALtyETtEB
(ss. 25 - 30)

l - siyasi sol partiier ve yaıyınlar 
_

a) Türkiye Sosryalist Fırlıası ve İdrak Ç,aaeteei

b) Seyal Dem:okrat Fırkası
Il - TKP'nin Yasal Siyasi Parti İçlnOe Kıırulması, örgütler ve

yayıniarr
a) Tüıtriye İşçi ve Çiftçi Scryalist Fırikası ve Ya,yın Orga,ıı-

ları
b) Aydınlıik Derg:isi ve Aydırılrk Gnrbu

m _. ls; İılı istaJıbuİT\ıtuklamalarr ve ffiaya Çüaıı Gerçeür-

ler

İKİNCi BÖLÜM
ııiııi ııücADEIJ »ö},IEMİI,ıDE ANADoLU,DA

KOMÜNİST FAALrYETIJR
(s€. 40 - 60)

I - Musta,fa Suliıi ve (BaJ<ü'd,e) Türk,iye Korııiimist Pgrti§i

a) Yeşil Ordu Çerıiyeti
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b) Halk İştinailıiyün Fırkası
. c) Resıni Ttirkiyo Komünist Fıritası

d) Yeşil Ondu Ceruiyeti, Gizli T\irkiye Ko,mii,.rrist Partişi ve
Ttirkiye HaIk İştirakiyün Fırkası Probleminin Halledil-' mesi

II _ Atatürü'ün Başanlı Dış Potitıikası ve Ortaya Çıkaıı Gerçek

ÜÇÜİ.İCÜ BÖİÜİİ
ı923_1938 ATATÜnK pör.ırı,ıİ KoMüNısT FAALİYETLER

Gs. 6ı - 10ı)

I - Yasadşı Gizii Markşist-Leninişt Hareket]er
. A - TKP'nin Propaganda, Yayın Çalışmalarr ve 1925 Tu-

tuklamalan
, B _ TKP'nin Propaganda, Yayın Çalışmalan ve IS27 Tu.-

tuk-lamalan
II - 1s27 Tutuklamalannda ele geçirilen TKP'nin Gizlıi Faalİ-yet Programı

a) TKP Faaliyet Programı Metni (Birinci Kısrm)
Kğlüer

- Köylüıik
.- Ekonomi Meselesi
_ İtıl,saılı ve Miili Meseleler

- Genel Otarak Milli Eğitim
- Gençlik

- K.adrnlann Haııeketi
b) TKP F,aaiiyet PıoIgraını Metni (İlıinci Krsım)* Aınele ve köylü Hükümetinin vazifeleri

III - TKP'nin Kontrol Altında Tutulduğu 192s-1938 Devııesi
a) TKP'nin Yayın Faaliyetini Arttırmasl ve 1929 Tutukla-

rnalan
b) Atatürk'ün 1929 Tutu]r]amalan Sırasında Kcymünizrn

ve Korrııini,stler A_leylirrde Bir Deneci
c) A,tatü:,"k'ün De,mokrasi ve Demokrasiye karşı hareket-

lerle ilsili açıktamalan
d) TKP'nin Yeni TaJ<tik Uygulaması ve Tutuklamalar
e) 1938 Donanma Olayr ve TutuklarnaJ,ar

L _ Yavıız Harp Gemisi
2 .-- Reşid Paşa Gemisi
3 - Prnar Su Gomisi ve Deniz Harp Oku_lu
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DÖRDÜŞCÜ SÖLÜV
1938-1950 löıtnı,ıi KoMüNisT raeıiynrınR vg

ıs51/1952 TUTUKLAMALARI
(ss. 102 - 116)

A - TKP'nin, Üniverşite ve Yüksek Ögronim Gençliğd İçlnOe
Faaliıye,ti

I - Ünıiversiteler İqinde Yasal Dernekier
r - Üeri Gençler Birliği Cephesi Derneğ
z -.- İbtanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği ve Türkiye

Gençler Derneği
II - İstanbul Yiüsek Tıaiısil Derneği'nin Çalışmalan ve Ey-

loırıleri
r - İanlyat Faküte,si'nin Kuruluşunuıı Protestosu
2 - Ndzrm }trikrnet'i Hapisten Kurtaııma Kampanyasr

IlI - İsta,nbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin Kapatılması
ve TutuklamaJar

lV - Türk Banşeverler Cemiypti ve TKP'nin Yasat Şubesinin
Kapatılmasr

B - TKP'nin Çalşm,asını Durduran 1951/1S62 Komiiınişt Tutuk-
]ama]an

BEŞİNCİ BÖLÜM
1950-1960 DÖNEMİNDE GENÇLİĞİN rerrnİrİ vB rrp,şİN

ı960 iHrİLALİ soNRasıNDAKİ FAALiYETLERİ
(ss. 117 - l32)

i_
il_-
I]I -

Iv_

1950-1960 Genel Siyasi Duıum
196o Öncesi .Bursa Nutku" Ola,yr
TKP'nin 1960'daıı Sonra, Faaliye,tleri
a) Tek Cephe TaJdıiği
b) Tek Cephe Tairüiğinin Uygu]anrnası
c) NATO'ya Karşı Propaganda ve Inkçıiık, ,Böhicüük Ha-

reketleri
Marksist-Leninist İdeoloiik Eytemler Karşısında Dovletin
Yönetimi
a) Yönetim Çekingenliği ].e 1961 Ana,yasasr'nın Tefsire Yol

Açan Maddelerinin İstisrnarr
b) Hürriyetçi Demoiırasiye vo Devletin Cuımhuriyet Dü-

zenine Karşr Çüıimasr
d 1974 .dffr İe Siyasi Suçlulann Seı,best Brrakrlmaşr
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ALTINCI BÖLÜM

1960 soNRAsI, üNnrEtsirB çnNçıiĞiMN
ıvıenrsİsr-ışNİşİst TEoRİ İI.E EĞİTiI^ffisİ

(ss. 133 - |42l

I - TKP Tarafından Görevli "Fikir Mili,tanlarl,nın Korııiiııizm
TeorİsininBilimselSsy.alizrnAdrA]trndaGençtiğtnMe.
rakıır Çekecek Şekilde Sol Yayınlarla Vermeleri

a) Diyalektik Sayesinde Dünyayr Anlamak ve Değiştir,

menin Mümkün olabileceğinin İddia Edilmesi

b) Sınıt Çatşmalannrn Düzenlenmesi Amacıyla Marksist-

Lenini,st Teorik Bilg:iler Veı,ilmesi
c) Mükiyot Hai<kınin Ortadarı Kaldrnlmasını Sağlamak

İçin Şiddet Hareketlerinin Teşvil< Edilm€§i ı _

II - Komünizmin Yerleşmesi İçin }vtücadete Yönteııııterinin Oğ-

retilmesıi

YEDİNCİ BÖLÜM

1960_ı968 oöNnııiNıE üNtvEnsfrnışn içiNnBri
DERNEKLEBİN strAsİ vE MABKsİst-r,sNlşİsT EYLEMLERı

(ss. 143 - ı67l

I _ Üniverşiteler İçindeki Derndkleı,in Siyasetle Uğraşrnaları

ve Bildiriler YayuılamaIarr
a' Lg,28/2ğ Ni§an 1960 Gençlik EylemJ,erinin Yıldönümleri

Bildirileri
r - Türkiye Milli Tatobe Federasyonu'nun Bildi,risi

z --- Siyasal Bilgi,ler Faküt€si Derneği'nin Bildirisi
3 - Milli Türk Talebe Birliğıi'nin Bildirisi

b' 28/29 Nisarı Gençlik Eylernlerinin z, Yll D<inüm,leri

ı - Üç Derneğin ortaİr Bildirigi (1s62)

2 - MTTB'nin Bildiri§i d19€ii})

II_GençlikDerneklerininDerr.eçveBildirileri(1964)veAta.
türlr Adırun Deva.mlr İstismar Edilmesi

III __ Solcu Ünİvergite ve Yiikgek Öğrenım Gençliğinin Eylem_

İTtİH'ffiŞ,n Afteülmeınesi için soı öğ,renci Dernd<-

lerinin Protesto ve Yiirüyüşler Dtizenlemeleri
b) Yeni İstanbul Gazetesine Ba,skın Düzenlenmesi
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rV - So§yaJigt Fikir Kulüpleri Fedeııasyonu ve idaıtsi§t-Lenini§t
İagoloitt Örgütlenme
a) FI(F'nin Bötüc,ü ÇalışmaJarı Plğ,nla.ması ve 28 Nisan

Ol,aylarınrn 5. Yrldöniirnü
b) Amoril<a ve NATO Düşmeıılıeı Propagandalarr
c)' Petroliiıır Millileştirilmesi Ka,ırrpanyası

1 - TMTF'nin Petrol Kamparryasını Org:anize Şe;kilde
yünitmesi

2 - Maııksist-teninist İCeolojinln "Propagarıda ve Aii-
tasyon" ÇalşmaJarr

3 - Amerikan o. Filo'nua Protesto Edilrnesıi Gösterileri

V - Evrensel Banş şenlicı ve Gençlik Şölenleri İle Solcu Ör-
eütl€rin tsirli} ve Da,yanrşma Egitimi

YI - Barış İçln an Şöleni ve NATO'ya Haiyır Ka.mparıyası

a) Barış İçln ln Şöleni
b) NATOya Hayır Ka.mpanya^§ı

sEKizİNcİ söıü}r
riKin KuLüpLERi FEDERASyoNIJ vE MARI(sisT-IJNiNisT

TEonİNİN PRATİĞE GEÇhİLMESİ
(ss. 168 -- 198}

I - IKF ve 1967 Türıkiyeei'nde Dgvı,imcıi Eylern
a) Taın Bağxrnsrz Türkiye ve Ka,şr Devrim
b) NATO Dtişma.riısı ve FI(F'nirı Gizli Amacı

II - rI(F ve Bi]imsel Sosya.lizın
d FI(F'nin Komüııist Partisi Gibi Çalışması
b) MiUi Dernokratik Deırrnirnin Propa€ıandaşr ve Halfun

Yasalara Kaşı Ta}ırik Edil,rı€§i
c), rKF'nin Esas Arnacı vo Hedefi

Itr - Fikir Kutüpleri Foderasyonu'nun TiiT kiye İşçl Partlsl ile
Birliitrıte Çalışmalan

IV - Y,asadışr Hareketlere PlAnlr Yön Verilmesi ve Şiddet Ey-

, le,mleri
V - Komiirıizrrıi [IaJ[< Arasııda Yaymak İçin, Kitlelere iüark-

sist-Leninist Teori,yi Öğr,etııelı
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DOKUZUNCU BÖLÜM
TüRKiyp »uvniMci cnxçıir FEDERAsvoNU vE' MAnKsisr-rıNiNist tsonixiN retsiKerr

(ss. 199 - 275l

I - Marksist-Lgrıinist Teori T,atbikatının Devam Ettirilmesi
II -- Sendıikatar ve Diğer Gençlik Örgütleriyle İr,tlUat ve flişkiler

a) SDDF, DİSK Gihi Örgütlerle İşbirlisi
b) Diğer Kuruluşlarla İrlibat ve Güç Birliği

III - DEVGENÇ'in Yasadşr Faa.liyetleri
a) Ünivorsiteye Yöneltilen Çatışmaiar ve Eylemler
b) Köye Yöneltilen Çalışıııalar ve Eylemler
c) İşiye Y<inelülen Çatışmalar ve Eylemler
d) Şilajhl,anma, Militan Yet§tirme ve Yıkıcı Plğ"nlar

' 
") 

Ameırika Aleyhine Çairşmalar vo Eyleııüer
f) Anarşik Ortaın-ın Dgvamlı Olması Amacıyle Yapılan

ÇaJşmatar
IV - DEV€ENÇ'in Eğdtim Çalışrıalan
V - DEV4]ENÇ'in Bildiı:i ve AJiş ÇalışmaJaı1

. a) Yayınlarıan ve Ele Geçen Bildiriler
b) Yayınlonaıı ve Ele C.eçen Afişler

- Trabzonda Bulunan Aiişler
Adanad,a Bulunan Afişler

- Diyarbakırda Bulunan Afişler

- Ka,rs Devrimci Gençlik Derneği'rıde tsuluıaıı Af§ler
- Ankana Dev4enç Merkezinde Yapılan Ararnada El-

de Edilen Afişler
VI _ DEV-GENÇ'dn Şiddet Eylemleinde KuJlanüg] SloganJar

a) TEmel Slogan]ar
b) Slogarılann Mahiyetı ve Açülamaları

- Cici Derrıokrasiye Paı5,dos
_ Dgwimciler Elele Mlli Cephede
_ Fabr:ika İşçinin, Topra,k Köylünün

- Gerici Parlamentenzme Hayır

- Hak Sairibinin Eliyle AJınır

- İşçi_Köylü4ençlik Elele
_ İşçiler Birleşiniz
_ T(ahro]sun ,dmenikan Emperyalizmi ve Yerli İşbir-

lilrçileri
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- Katırolsun Halıkımıza, Zulüm Eden Topral< Ağaları.

- Milli Oııdu

- Mlli fuuaar

- NATO'ya Hayır
_ Ta,rı Bağımsız ve Gerçekten Demokra.tik Türkiye

- Yaşasm Halk Sa.ıaşı

- Yaşasrn İşçi ve Emekçileı,in Devrirnci İl<tlaan
_ Yaşasın Dti,ııya l{alklannın Savaşı ve 7afen

VII_ DEV-ÇENÇ'in Diğer Çatışmalan

ONUNCU BÖLÜM
MARI(SiST_LENİNİST İosoıoıİNİN GENçLft önctnışnİıın

HAKİMİYETİ .trE ŞİDDET EYLEMLERİ
(ss. ?70 - 29lr)

I - Mi]ü Demokıatik Devniın
a) Milli Domokratik Devrirncilerin Gerçlik Örgütlerini

Ele Geçirmesi
b) TKP, Milli Deınokratik Devrim ve Tİ?

II - Solçu Öğ;rencl DernoklerirTin Organize Şiddet Harelıetleri-
ni Başlatması
a) Üniveı,ısite, Aiçaderni ve Yüksek Öğrenlrn kurum]annın

lşs"ll
b) Fabrika İşgalleri

III - Amerika Düşmanlığı ve Şiddet Ha.reketleri
a) Amerikan 6. Fllo'ya Kaışı. Proteoto ve 1968 Temmuz

Olaylan
b) Devr,imçi Gençlik Derneği'nin Samsun-Ankara Yürü-

yüşü
c) Orta Doğu Teüırıik Üniversitesi Olaylarr
o) 6. Filc'ya Karşr Dtizenlenen Gdsteriler ve Çatı§malar

ONBİRiNCİ SÖİÜV
1970-1971 DÖNEMİ MARKSİST-LEn*İNİST şİnpır EYIJMLEnİ

vE ÇAT!şMALAn,
(ss. 296 - 322l

I - Organize Şiddet ve Tedtı,iş Haıpketlerr
a) 1970 Yılı Önemli Ola.ylan
b) 1971 Yı]ı Önemli Olaylan (12 Mart'a Kadar)
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r - Öğenci Mustafa Kuseyri'nin Ödürülmesl, İştls-

ına.n ve Gerçeğıin arılaşılması
2 - |5/16 Haziran 1g7o otayları ve Ça,tışmalar

II - 1. ve 2. Erim Hükümeti De,ırresi Yasadşı Gizü Örgütler ve

Sila}ılı Şiddet Eylemleri
A - Prof. Nihat Eı,im Hiıkümeti
B - Türk HaJk Kurtu_luş @usu {THKO)

a) THKO'nun 12 M,art Öncesi Silöhlı Tedhiş Eyleınleri
r - İstanbul'daki Eyleırıler
2 - Ankarıa'dal<i Eylemler

b) Ttü(O'nun 12 Mart'taıı Sonra Silğı}ılı Tedhiş Eylqmleri
1 - Anadolu'daki Silatılı Tedhiş Eylemieri
2 - İstanbulaaki Silahlı Tedhiş Eylernleı:i
3 - TITY Uçağının Bulgariştan'a Kaçınlması
4 - Jarıdarma Genel Komutarıına Yapıları Suikas,t

III - Yasadışı Tiiuılaiye Hatk Kuıtuluş Partisi ('rril(P) ve Ttir-
kj,ye }Ialk Kurtuluş C€,ptıesi (THKO Sil9,blı Eylqrn]eı,i
a) THKP/THKC Tüziitrleri, Eanka Soygıınu ve ikı iş Ada_

mının Kaçrnlaralç Fidye Alınması
b) İbrail Başkonsolosu Efraım Elıgm'un lla.çınlm,aşı ve

öıdürümesi
c) TtIKP/THKÇ Liderleninden Maiıir Çayzuı ve Htlseyin

Cevaıhir'in Eylemleri

IV - THKP/TIfr<C Liderlerinin }Ia.pistıaneden KaçrnlmaJarı

V - THKP/TIü(C Mlitaıılannın İki İneiliz ve Bir Kana,dalı
Teü<nisyeni Kaçınp Öldtl,ırneleri

ONİKİNCİ BÖLÜM

TüRKiYE,DE şİDDET EYLEMLERiNıN HAZIRLANMASINDA vE
UYGI LANMASII{DA TAKiP EDILEI\ğ METOD vE YÖNTEMLER

(ss. 323 - 362}

A - Marksist-Leninist Tedüriş örgütlerinin İşçi ve Köylü Ke-
sim-leri Üstünde FanJiyetleri
r - İşçi Kesimleı:i Üstilnde Faaliyetler
2 - Kö,ylü Kesimleri Üstii,ııde F,aaliyetler

B - Sosryal Demokrasıi Denıelrleri Federasyonu'nun Türkiye'yi
NATO'dan ve Batı Blo]ruıdan Ayrrma Girişimleri

10



a) SDDF ve Milletlerarası Komtl,nizm Propagandası İş
,birliğ

b) Oı:ta Doğu Teknii< Üniverşitesi Öğenci Birliğ,i ve İhti-
lAlci Marlasist-Leruinist Propqgaııda

C - Marlısist - Leninist İlıtllalcl Sosyarlistterin Devarnlr Eylem
İçln Eğitllrnelorl
a) Markgist-I€nini§t Basınrn Faaliyeti
b) Komünist Darbelerinin Ba§an Yöntemi
b) Doğu Ana,dolu Bölgesindeld Ayrnm ve Rilıticüiü Ça-

lışmalarr
D - Biünısel Sosyalizm ,Marksist-Leninist Ke§intisiz Devı,im,

Saııaş Taktikteri
I - Bilims,el Sosyalist Teorideki Ajitasyon ve Propaganda

II - Kesintisiz Dgvnirrnde Ajitasyon ve Propagarrda
a) M,arks ı,e Engels'e Göre Ajitasyon ve Propagaııda
b) Lenin'e Gtre Aji;tas_von-Pı,opa8aııd,a ve ,Silahlı Propa-

gs,nd,a,
c) Diğer Komünist Liderlere Göre Sild*ılı Propa,ganda

III - Sitğhlı Propa€ıanda Metodl,an
a) Şehir Gerill-ısr ve Propa€;arıda
b) Scyalist Aiitasyon ve Pı,ıopaganda
c) Devnirmci Aiitasyon rre Propa8;anda

ry - Mark§ist-Leninist Egitim ve Bilinçlenrne
a) Kesintisiz Devrim ve Devrimci İşçi - Köytü İktidarı
b) Deıırimci Halk Cepheleri vg İkt,idar
c) proletarıra Birlıilği ve sıruf pariiei

SoNUÇ 363 _ 366

367 _ 382KAYNAKLAR
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CELAL BAYAR
2C Temnıuz 1982

örıısöz

Mahmut İhsan Özgen, TKP ae Organize Geııçlik Hare-
ketleri adlı ki.tabını uwıtuı uermpden önce banıa getirdı. Yaz-
dıkları üzerinde bi,Lgi uerdi,. Hazırladıklarını imceleme fırsu-
tını buldıım. Yazar, gizli TKP hareketini tespıt ettiği gündeıı
ıtibaren tarihi, bir çizgi, içerisinde kalerne almış ııe derinleme-
sine bir imcele me g e u e de ğ erle,iıdi,rıney e tabi tutmu ştur. Y az-
dıklarıııın büg,ük bir araştırma ııe em,ek mnhsulü ol.duğu gö,-

rülügor. Bu Aiaştırma içerisinde Türkige'deki gençlik hore-
ketleri de i,nceleıne konusu gapılmış ae geniş olarak ele alın-
ınıştır. Kagn:ak bir kitq olarak başıııırıılduğunda bügük öl-

çüde istifade ed,ileceği kanantindeyi,m.
Ben de Türkige'deki komünist hareketleri ile ııe komii-

ni,st eııternasEonal,i üzgrinde çalışmalarda bulumugorum. Bu
i,ti,barla İhsaıı Özgen' in,gazdıkları beni yakınaan i,tgitendi,rdi.
Böglesiııe öneınli, ıse Türkige içi.n en aktüel bir konumun aroş-
tırılması üe aaacnlanması beni son derece memnun etti.

Arkadaşımı, rnemlekete ue rnillete Jagdalı olacağını um-
duğum bu gaEınııı.dan dolaaı takdır edigorum. Çalışmaların-
da başarılar dili.yorum.

CEL{L BAYAIİ

L-
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sUNUŞ
Osıınııtt İııı,pıotorWu, hıııluşııııfun iiibareıı giizgıll,ü-

ca düıaa ülkeleri üstünile emsalsı.fz güç olıızlc, Çağbrııı en

biiMk a,e en ıızlırı İmparotorluk iiiinemini idrak ehniş bır ileo,
Iettir.

Bu çok üaemli hakitcilt ile bırliiçte, bugin de Türkiga'niı
bulunihuğu coğrofi oe ngasi strdipİik ıırükii, ilost oe dijş,ıııır,

ülkcıbrce eıı lcüçi/r. tpternatıııo lcadrr talÖp edilııoelcte oe

itış polihk,al,anınıı taulnnile oe klenmesiııile eı öııeıııli uı,
sur oloalc gözijoüııile tutümaJçtdır-

Bu biliııen gerçelcladeıı lıorcIcetb; Tütkiue üştüıına

emellgti ol,ııı dış güçler, Cumhuriuıettgjı ihrce oe 8ğÜro, uıleıa,,
bölücii oe iileotojik İulıgetlerirıo deooın ehıırşI,el Tür@e'de
huzur oe süffin ortımını sistemot* çtıltş,tııalarlo bozıııak Ls_

temişleri]ir. Bu tür gıkıcı oe bölücü çahşıııo]or içiniip çok
irüı{İ,ıtıi bir aqi, uıasod,ış gizti Türlaue koniinist portısı

(TKP) hıtmütüır.
Bir kitap l:Elitld,e tü,dim ettiğimız sigıosi atdştırıııamızt

haarlrımate için; 7914 güındon günümüze l@dar aouaılanmtş
olııı gozcte,ilqgi tateksıaoııtarı, kitap, broşür o,s, lcoaumaz,

ta ilgili her türtü goaının tak tek imcel.enmeş ııe Deolpt kü,

tüptnııeteri, Arşiolqi ile özet Arşİıılq taruıııııa]c sııretiule ça_

lışlmıştır.
Rronotoiik bir statomaala ele oldığımız ngosi oraştır,

momızila; Ycsadı§ı oe gizti ol.arak Ttirklue üstİinde İaaliue,
tııni süriiiireıı TRP'nin kurıtuşıııdaıı ihborqı oe Mondros

NIütarelcosi'ııfun sonra İstonbııı' da ııe Aııdolu' dalcı leoıııii-
nist tıareleetıet ib Tkp,nın günümüze lca"ilür çeşitlı zümıeler

üstiinde, gasal demekler, sigosi paıti]q ıçiüıfu uapınış oldu-
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ğu çalışmaları Üniuersite Gençliği üstündeki faaliyetleri ı^e

egleınleri geniş olarak ele alınmıştır.

7924'te gasadışı ae gizli olarak Türluge'de Dr. Şefik Hüs-
nü başkanlığırıda Hasam Ali Ediz, Nazım Hikmet, Dr. Hık-
Tnet Kıııılcımlı ae Bagtaı Sq]ih Hacıoğlu taraİıııdan kurulan
TKP, gizli çalışmalarla ııe gaEınlarla örgütünü geliştirınek
ısteınğ, takat deşiİre olınuştu. Ütkenin sosgal d,üzeııini, hu-
zur De süktınunu, güııenlik ae asagişini bozucu taaliaetleri
önlegebilmelc ınaksadıgle 4 Mcrt 1925'te <<Takrir-i Sükün Ka-
111,ı7yıı>> çıkarılınış ııe bu kaııund,an sonra belirlenen Türk ko-
münistleri tutuklanmış, 12 Ağustos 7925'te TKP ııe aaal,n or-
g anları kapatıLmıştır .

İ stanbul' da tutuklamnlar başladığı sıra.dn Rusga' ya kaç-
ınış bulunan Dr. Şeİik Hüsnü, Nd,zım Hikmet, Hasan AIı Ediz
gıgaben 75'er gıLa ma}ıküm edıln"işlerdı. Dr. Müıntaz, Askeri
Tıp öğrencısi Hüsegi,n Hikm.et Kıuılcımlı ıse Nuri Hagdıır
70'ar gıln mahkfım olmaşLar ııe Askeri Ceza Kanunu hüküın-
lerine göre Silihlı Kuııuetlerden çıkarılmışlardı. Hüküm gi-

uen TKP mensupları 29 Ekim 1926 giinü Cumhurıyet Bagramı
mijnasebetigle çıkarıl,aız aftan istifad,e ederek tahlige olmu;;-
lardır,

1927 gıtında İstanbul,'a giztice gelen Dr. Şe|ik Hüsnü, tetc-
raı, TKP'gi organize etmek istemiş fakat bir ihbar sonucu
yakalaıınıış ııe bu defa TKP'nıro Ankara, Eskişehir, Adaııa,
İzınir örgütteri de ortnga çıkarıtrnıştır.

1928-1938 gılları TKP'nin en sıkıntılı d.eurelerinden biri,
olmuş zıra liderlerinin ellerindeki, belgel.erle gakalammasııı-
dan sonra bütün örgüt polis gözetimi altında deııaınlı tnkibe
alınmıştı, Böglece SouEet RusEa'nın Türkige üstünde çalış-
Itlcısını kolaElaştırmak ae partinin koıninıist stratejisini olum-
lu olaı,ak uggularnak mnksadıgle gapılan çalışmalar bir tür-
Iü tutturula,mamıştı. Bu sebeple 7932 gılından i,tıbaren TKI',
T ürkige üstünde ua guladığı M arksist-Leninist politikanın tak-
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tiğini değıştirerek öncelikle, «scl likirlerin agdın kesim ta-
rajındaıı tartışabileceği bir ortamın teşekküI edebilmesi>> ,.ı1o-

lunu düşiinmüş xe buna paralel taletik Lıcızırlanmıştı.
7935'te İstanbut Yüksek OkuI Öğrencileri, arasımda gizli

hücre kurulması faaligetlerine baştandı. 1937'de ise Harp
Okulu'na sızlıLcı, çalışmaları TKP yönünden bügük hüsranla
sonuçlandı. Ve 1938 yılındo <<Donanma Olagı» olarak isimlen-
dirilen TKP'nin çok ixıeınli bir gagılm.a lıareketi, kısa süre
içinde önlendi. TKP Eöneticilerinden Nazım Hikmet (20 yı'|,),

Ham.di Aleu Şamilof (18 Eıl), Dr. Hikm,et Kıııılcırnlı ııe diğer
hiicre ınenzupları 75 ile 1 gıL arasıııda çeşitli ağır hapis ce-
zalarına mahkürn old,ular.

Souget ganlısı TKP'nin sistemli ue program,lı çalışmala-
rı, Morksist-Leninist propagaııda metodları ile 1939'dan it,i,.

bareıı Üoıiııersite ııe Yüksek Öğrenitn kesiıninde sürdürülme-
ge başIanıdı. Üniuersitelerde bazen gasal görünümde bazen
,de gasadışı olarak kurula,n dernekler sistematik çalışmalara
deısam ettiler.

Istanbul ııe Ankara Üniuersiteleri içind,e TKP parate-
li,nıle kıırulnn dernekler. bıı, tiir faaliuetlerini uüksek
öğrenim geııçliği üstünde sürdürmüşler fakat 1951/1952 tu-
tuklamaloıı i,le bütün bu komiinist çalışmnlar tamnıneıı dur-
,durıüm;ııştu. 7952'den sonra Eurt dışıncia kuralarak gizli faa-
ligetlerine deuam eden TKP, 1960 öncesi üe sonrosında Tür-
,kige'nin sıkıntıl,ı her anından fagdalanarak Üniısersiteler ue
Y ük sek Ö ğr eninı guııal,arında ör güttendi. T KP' nin a etiştir it-
miş nıilitanları Türkige'deki. demokratik diizeni gıkmak ue
yerine Marksist-Leninist diktatörlük krırmak amacıEle, Üni-
aersite ııe Yüksek Öğreııim Gençliği a.rası,na d,eğişik göri.r
niimde sızarak bır kısırn sempatizan topladılar.

7960'lı gtllarda çeşitli arıma törenleri, NATO ae Amnri-
ka aleghtarı yırotesto gösterileri ue aüniaüşleri ile deı:am et-
tirilen öğrenci,-gençlık ealernleri bilhassa 7968'dm soiıra, ger-

çek Marksist-Leııinist karakterini açıkça ortayo koadu.
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Türk lalkıııdan ta.mamen kopıık olorok ısraıla deııom et-
tirüsn geııçLik eulemlpri 7ffi8 sonrosınila Ünioersıte işgatle-
rıne oe şiü,et eylemJerine dimüştürüliirken bir kısıın ma-
suın öğrenciw d2 peşind.eıı ıüriikledi. Yüksek Öğrenim ııe
hattn orto öğranim guoolnnndo bazen çeşLtli ııaollerl.e lenn-

dırılaıı bazen d.e türlü baslcı oe tehditlqle olaglaro gtirükle-

ıpn gençlq, sonll olma.gan çaiışmolaıo sokuldu ae düşıwan
grupl,ü lnliüıe getiülmasıne çolıştldı. Bozı gazaıIarın ae bozı
öğretin ügelırinin dc kışlarttığı öğrenclJq, lıagotlarını ııe
istilcballerini leıgbetmek palıosıtn ideoloii uğruııo lıatcan-
ilılor.

12 Mart 7971 tjncesi üe sorırosınd,o, Türkıge'nın hür de-
rı*lıtik düzenini yıkıııak ae Marksist-Leninist dikta düzenini
galeştirmek amoıı ııe hefuİtndeıı lcoanalc]oıu.ıı olayları ga-
rainıIar oe perde orlensııı.d.aki gtinetbt]ari oıtıgo çıh,anldı-
Üniııersitetqde ııe Yükseh Öğrarıiın traırııhışIarınd,a küçiik bir
azınlğt el,ile edeıı getiştirilmiş mtl:ttanlgr egl.ernJe?Lnde, bu
ozınlüktaıı lstiİqde ederek öğreaim w eğitim hürriaetiıi kı-
sıtldıIar. Geııçliğin büuiik eııerii potanslyeliııdaıı t ogilolaııo-
t&, onlan eııull.eriııe alet ettilnr ııe trıotta orta, öğrenin w-
ııalorııu, kador Witiia emelbrinıle, geııçliği acıımasızca |rııl-
lanüılar.

Halktıı tamomen kopuk olatok uürütü1.4 bu eylımler,
şıddet lıareketlerme ııe çatışıınlaro iiimiiştüğü 1970'den iti-
boren gençlikten de kıpmuş ııe gerçek miJitanıIann Türk deo-
letiııe, Türk deınokrosisine lcotşı gürüttiikleri Uır soııaş lıo-
linı gelmiştir. 7070'li gülarila lzo,ı*ıtaıı ııe gençlikten kopıık
olırak sürdürüleıı eylemlerin ııe 12 Mort 1977 diineminde ele
geçirilen ciıııa"get iirgütlainin gerçek kim,liği, opq* belirlen,
rlişti. Fa*al 7971 genel offıııfuıı sonro serbest bırakılan begin
talctmı oe militııılor, iirgütlaini tekrar caııIoııdırmışlır oe
bıı deİo 7975'il.oft soııra 72 Ealiil 1980 imcesi koıılı İrcifun
megdoııa g etirınşler dir.

İşte au genlş araştırmamızfu,, büt[in bu olagtarı gorotın
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gizli elleri, gasadışı örgütleü, militoıılaıı, şiddet ealemlerin|
üe Uoaın mganlorını derinlemesıne incelemlş bulunuyoruz.

12 Eulül 1980'deıı iıibaren Milli Güııenlik Konseui'üün ve
Hükümetin bu konualo ilgili olaıak uaaınlamış oldııklar.ı ya,
srılor, tebliğIa, lanıum laıııııetiııdeki lararnaıneler, Sıkı Yö-
netim Komııtanı]*loıı'nın ilgili bildiri oe gosfurı ııe bu dö-

ııemin gerektirdiği, Ba"sın Yososı totbilcatıııa uuarak, kito,bı,
mızda 7ğ75 sonrasındaki ol.ag ııe gelişmeleri ele olınıgoruz.
Agnca hal.en 72 Ealül 1980 ijncesi lca.nlı focalan ınegdono
getiren iırgütl.er, ciıwget şebelçılgri ııe mılita,nlannın moh-
keıııeleri deoaın etmektedir. Dolagnsıgle malıkemeleri ııe so,

nışturmalorı sürdürülen gasal uega yasodışı dernek ııe leıı,
nıluşIorla ae kişlerle ilgili bilgilen ya,gınlamıgoruz. Bu ola.g-

lan oe gelişmelennı de büalnre e@iü gasalflr, tebliğlq lcal-
ilınldtlctoıı oe nıahleeııuler soııo erdikteıı sonro ele olarak
ikinci bır kltapto toplayaıoğtz.

trstarıbııl l0 Temmuz 1982

Iüahınıt İlısan ÖZCEN
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Yasadrşı Gizli Türkiye Komünist P,artisi
Ileri Gençlıer Birliği Cephesi
Istanbul Yüksek Tahsil Genelik Derneği
Tiirkiye Gençler Derneği
Türk Barışseverler Cemiyeii
Adalel Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Türkiyıe Işçi Partisi
Demokrat parti
Milli Demoüratık Dewim
Sosyal Denıokrasi Dernekleri Fedcras},onu
Fikir Kulüpleri Federasyonu
Tiirkiye f)evrimci Gençlik Federasyonu
Ti.irkiye Dewimci Gençlik Federasyonu
Türkiye Milli Talebe Federasyonu
Mjlli Ti.irk Talebe Birliği
Türk Milli Gençlik.TeşkilAtı
Orta Doğu Teknik Uliversitesi Oğrenci Birliği
Ankara Universitesi Oğrenci tsirliği
Hacettiepe. Üniversitesi. Öğrenci BirUği
Istan;bul universitesi oğrenci Birliği
Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği
Di] Tarih Coğrafya Falkültesi Derneği
Istanbul yiiksek okullar Talebe Birliği
İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği
Tiirkiye Öğretmonler Sendikası
I]k Okul Oğretmenleri Sendikasr
Dewimci Kadınlar Birliği
Yapı İşçileri Sendikası
Devrimci hçi Sendikalarr Konfederasyonu
Yasadrşr Gizli fiirk Halk Kurtuluş Oıdusu
Yasadrşı Gizli Türkiye Halk Kurtuluş Partisi
Yasadrşr Gizli Tii::kiye ltra]:lc Kurhıluş Cephesi
Yasadrşr Gizli Marksist-Leninist Silahh Propa-
ganda Birlği
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GİRİş
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA

OSMANI,I İF,IPARATORLUĞU

1 .- MoNDRos MüTAREKESİ VB
DEVLETİN DURUMU

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan ittifak dev-
letleri, savaş galipleri olan itilöf devletlerinin hakimiyeı-i
altında barış mütarekeleri imzalamak zorunda bırakıldı-
lar. Savaşı brrakan Türkiye'de 30 Ekim lgl8'de Mondros
Mütarekesi'ni imzaladı.

Limni Adaş'nın Mondros Limanında taraflar ara-
sında imzalanan bu belge, Türkiye yönünden tam bir yı-
kım sayrlabilecek hükümleri taşıyoııüu. Osmanlr Devleti
adrrra Bahriye Nazrrı Rauf Orbay'ın başkanlığındalri bir
heyet ile itilöf devletleri adına ingiliz Amirali Calthorp,
barış için gerekli mütarekeyi yapmışlardı.

Mütareke şartlarına göre istanbul ve Çanakkale Bo-
ğazları bütün gemileıe açık bulundurulacak ve itilif dev-
letlerine ait askerler tarafından işal olunacalrtr. Osman-
1ı Ordusu derhal terhiş edilecek ve bütün savaş gemileri
itilöf devletlerine teslim edilecekti. Telsiz Telgraf istas-
yonlarr, siliıh ve cephane depoları itilif devletlerinin
kontrolu altrna girecekti. Tiirklerin elinde bulunan savaş
esirleri serbest bırakrlacak, buna karşılık Türk esirleri
müttefiklerin elinde kalaca"ktı. Çok ağır hükümler taşı-
yan bu mütarekenin en ağır hükmü ise yedinci maddede
yer almıştı.

Bu maddeye göre, «<itilöf devletleri güvenliklerini teir-
likede hissettikleri taktirde, asheri bakımdan önemli olan
fiirk topraklannı işat edebilecekleri» belirtilmişti.
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Mondıps Mütarekeşi'yle, Osırıaıılı imparatorluğu'nda
emelleri olan yabancr ülkeler, devleti tam,amen ffilmek,
parçalamak ve ele geçirmek amaçlarrnı yazıLı olarak be-
lirtmişlerdi. Bu mütarekeden §onra itilif devletleri altmış
parça savaş gemisi ile Çanatkale Boğaaı'nı geçip Marma_
ra Denizine girmişler ve 13 Kasım 1918 günü de istan-
bul'a gelmişleıdi. Bu arada savaş gemilerinin istanbul'a
gelmeden önce ingilizler, 3 Kasım 1918'de Muzul'u işal
etmişler ve Türkiye, tarihinde en büyük şkıntılarla kar-
şı karşya kalmıştı.

a) istanbul'da Durunr

Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918'de hdişaiı karany-
le kapanmıştı. Ali Rıza Paşa Hüktiııııeti, milli iradeye uy-
gun davranışlar içinde Meclis-i Mebu§an'ın toplanmasınr
sağladı. Mustafa,.Kemal Paşa Meclis'in istarıbul'da top-
lanmasuıa karşydı. I(umarıdanlar ve sivil yöneticiler ise
istanbul'da topianmasını istiyorlardı.

22 Ocak 190'de istanbul'da toplanan Meclis-i Mebu-
san, 2B ocakta Misalç-ı Milli'yi kabul etti. Meclisin bas-
kı altında olmasına rağmen böylesine bir karar almaş
ingilizler tarafından hoş görülmedi. Cemal ve Ceydet
Paşal,ar görevlerinden alrndı. Meclis Başkaııı ve ileri gelen
bazı kimseler tutuklandı. Bütün bunların Meclis çalrşma-
larına etki yapmadığını gören ingilizler, kuwetlerini 16
Mart 192üde istanbul'a çıkararak şehri resmen işgal et-
tiler. II Nisan'da Meclis-i Mebusan ingilizlerin baskısı
neticesinde Padişah iradesiyle kapatıldı.

oşnarılr Devleti artrk milli mücadelede karar vere-
meyecek bir duruma gelmişti. Zira ingilteıe'nin istaıı-
bul'u işgaliyle bütün iritik alanlar ve stratejik mevkiler
el değiştirmişti.
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t ) Anadolu'da Milli Birlik Çalışmalan
19 lfayıs 1919'da Muştafa Keırıal Paşa'nın Saınsurı'a

çıkmasıyle, milli mücadele plönlı ve prqgra^uılı olara,k
bşladı. Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da izmiı'l işali, Ana-
dolu'rrun birçok yerinde telkilene ve protestolara yol aç-
mı$ı. özellikle Doğu Anadolu'da beliren protesto ve mi-
tirıgler etkili oldu.

Bğımsızlılr amacryle y-ıınlun çeşitli bölgelerinde «il-
halk-ı Redı» ve «<Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri»nin dtizen-
ledikleri bu bölgesel protwto ve miting hareketleri oldtü-
ça etkiliydi. (1)

Doğu Anadoluta bir Eımeniştan kurulmaş tehlike-
sine karşı iştanbul'da kıırulaır «Vilöyat-ı Şarkiyye Müda-
faa-i Hııtuk Cemiyeti»nin Eızurum şubesi, bütün doğu
bölgesinin katılmasıyle F,rzurumlia bir kongre diizenledi.
Bu aızda Mustafa Keırıal Paşa, kongre toplanmadaıı önce
9 Temmuz 1919'da askerlikten ayrılarak «Bir ferd-i Mü_
cahit»» olarak Milli Mücadele'ye katılıyor ue §avaşa ger-
çek bir yön veriyoıdu.

23 Temrnuz 1919 da bölgeniıı bir kurtuluşu gayesiyle
toplanmış Erzurum Kongresi rnitli bir yön aiarak, vatanı
birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak kabul ediyor ve
Ogrıaıılı yönetimindep- ayrı bir yönetim yetkisiyle <«He
yet-i Temsiliyo>ye yiirütme yetkisi veriyordu.

4 Eylül 1919 günü toplanan Sivas Kongresi ise Eızu-
rum Kongresi'nde eksil< kalmış kararların alrnmaşru
sağlamış ve Milli Mücadele'de mevcut bulunan cemiyet-
leri, <«Aniıdolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti»ı adı
altrnda birlştirmişti.

(1) Prof. Dr. Bdkir SıtJtı Baıyflıal, .İzmirfu1 Yunanrıkr Tgrafın-
dan İşeiali ve Bunun Doğı Anadotu'da&i Tep&ileri., Belle-
ten, saıyı: 1a2 19G8 §§. 517-575.
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Iİ - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİ§İ,NİN KURULUşU

istanbul'daki Meclis-i Mebusan kapandıktan sonra,
artık <«Heyet-i Temsiliye» Anadolu'da askeri ve idari yet-
kilere sahip tek organ olara"k kalryordu. Atatürk, milleti
Anadolu'da bir otorite altrna almak, böyıelikle Milll Mü-
cadele örgütiınü hukuki ve meşru temellere dayandirmak
için, Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis top-
lamak istiyoıdu.

Mustafa Kemal Paşa bu görüşle, nrilletin meşru oto-
ritesini kuracak, olağanüstü yetkiye sahip bir mı,c.isin
toplanmasını sağlayacak seçimlerin yapılması için, vali-
liklere ve kolordulara 19.3.190'de bir bildiri gönderdi. (2)

Neticede, Osmanlı Devleti'nin bütün siyasi ve hukuki
yetkileri kendinde toplamış bulunan TBMM 23 Nisan
190'de Ankara'da açıldı. Meclis noıınal bir parlamenter
siştemin ötesinde yasaına, yürütme ve yargı yetkilerini
kapsayan meclis hükümeti pklini kabul etti. Milli Mü-
cadele'yi yönetmeyi başaran ve geçici bir hükttnet du-
ıııırıunda olan «Heyet-i Teırısiliye» Mustafa Kemal Pa-
şa'nın 24 Nisan 1920'de yaptığı teklifle, meclisin ilzerin-
de bir kuwet olmadığını beiirterek yetkilerini TBMM'ne
bıra[<tı.

(2) Yunus Nadii, Ankara'nın İık Gtinleı,İ, İstarıbul 1965 ss. 98-1oo.



BİRİNCİ BÖLÜM
MONDROS RIÜTAREKESİ,NDIİN SONRA

İSTANBUL,DA KOMÜNİST FAALİYETLER,

I _ SİYASİ SOL PARTİLER VE YAYINLAR

Mondros Mütarekesi'nden sonra Birinci Dünya Sava-
şı Türkiye yönünden sonuçlanmış ve bu olay iç politika-
da önemli gelişmelere sebep olmuştu. iktidar düşmüş, ye-
ni bir hiıkümet kurulurken, Meclis-i Mebusan feshedil-
mişti. Yeııi bir iktidarın kurulmasr sıra§ında, savaş son-
rasrnrn bıraktığı acı ve üzüntü şartları içinde siyasal boş-
luk meydana geldi.

Tüııkiye üstünde emelleri olan dış gğçler, bu durum-
dan istifade ederek Osman]ı imparatorluğu'nun içinden
çökmesini sağlamak için; her türlü yıkıcı, bölücü ve ide-
olojik faaliyetierin devam ettirilmesini amaç ve hedef-
leri yönünden uygun görmüşlerdi. Dolayısıyle Osmanlı
imparatorluğu'nun yıkılması r,e topraklarınln paylaşıl-
ması amacıyle ülke içinde her türlü bölücü ve ideolojik
hareketler dış güçler tarafından teşvik edilmiş, destek-
lenmiş hatta programlanmrştrr.

Genellikle dış kaynaklı clarak Ttirkiye üstünde sür-
dürülen bu tür hareketler, örgütlü ve organize bir şkilde
ortaya çıktı. Sürgün ve kaçak politikacılar tekrar istan-
bul'a döndüler. Yihe bu dönemde <<Türkiye'de ilk komü-
nist grupların 1918 yılında istanbu]'un işgali sırasında
kurulduğu>> (3) belirtilmektedir.

(3) Dimitır Şişmanov, Türlıiye'de İşçi ve Sosyalist Hareketi
(1908-1965) İstanbul 19?8 s. 90.
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a) fiirkiye Sosyalist Fırkası ve idrak Gazetesl

Mütarekeden sonra Oşrıanlı Sosyalist Fırkası Baş-
karıı Hüseyin Hilmi (4) de istanbul'a dönmüş ve yeni bir
isim altında partisini tekrar kurmuştu. Bu parti 22 Şu-
bat 1919'da T'iirkiye Sosyaüst Fırkaş adıyle kurularai
Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın yerini aldı.

Bu partinin başkanlığına Hilmi, Genel Sekreterliği-
ne Mustafa Fazıl Çun geçmişlerdi. <<Partinin prograını,
Hilmi'nin eski Oşrıanlı Sosyalist Fırkaş programından
daha şlcu idi»» (5)

Pari$te yayınlanmış bir incelemede: (6) «..,Parti, II
Enternasyonal'e katılmakla birlikte, Yunan Komünist
Partisi'nin istaııbul'da.ki şubesi mahiyetinde olan Pan
rrgatikon (Rum işi Birliği) ile teması mııhafaza ediyor-
du. Yabancı ordulann istanbul'dan çekilmesi ve muzaffer
kuwetlerin girmesi, bu paı,ıtinin faaliyetine son verdi.
Zira pafri, milli harekete karşı düşmanca bir davranış
içindeydb denilmektedir.

Bu paı,tinin yayın organı 28 Nisan 1919'da Hüseyin
Hilmi'nin sahipliği'nde çıkan idrak gazetesiydi. Tama-
men din istişırıarcılığı yaparak kamuoyuna seslenmeye
çalışan derginin başyazılannda «Türkiye ezeldenberi bir

(4) Hüseyin H.ilmi: (? ._ 1923) İştir.a,Itçi Hilrni ldka,bıyla tanı-
ruıdr. İzmirll'dir. İzmlr'de bir süre sivil polis veya kanun
neferi olaraılç çalşmrş, II. Meşruüyetin ili.nındaıı bir yıl ön-
ce Serbest İzmir Gaaeüesini çıka^rmıştır. Meşrutiyet İstan-
bu_l'unda, solcu fitirler besleıyen ve bun]anı yayrnaıya ç,alr-
şan küçıü bir grubun lideri idi. 26 Şubat 191o'da haftalık
İştjralk deı"gisini çıka;rmrş, yedi a,y sonra Osrn,arı]ı Sosyaliet
Fırtriasr'nr kuraraık ba§ü<anı olmuştur. Özenijkle ,rnütareke yıl-
larında gerriş şekilde örgütç"tilük faaliyeti ya,prn:§tır.

{5) Fethi 'Ievetoğlu, Tiiırkiyo'de SosyaJ,ist ve Korniirrist Faaliyet-
ler (1910-196o) Arrlıa,ra 1967, s. 70.

(6) a.g.e. s. 71 (Enver Eşen&ova, §s. 14-21 derı naiılen)
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sosyalist ütkesidir ve şri,atın hükümleri bir msyalist düs-
turudun» şeklindeki ,ba^şlıklarla islöm dini ile sosyalizın
araşnda,birleştirme yapılma;lr istenmiştir. Diğer taraf-
tan Karl Marks, Lassale ve Jaurös'den batıseden gaznle
«sosyaiizmin ceddi Karl Marks'ın söztiuıe uyarak, işçile-
re birleşırıelerini tavsiye ediyordu.» (7) ömrü çok kısa
süren tek yapraklı bir gazete olan tdrak llil sayı yayınla-
nabilmi$ir. 20 Temrnuz 1919'da istarıbul'da Tiirkiye Sos-
yalist Fıı,kasr'nrn kongresi yapılırken partinin tamamen
Hilnıi'nin diktatörliiğii altına giıdiği, partinin yeni tüzü-
ğünde belirtilmişti. «Tüzüğün r. m,addesi'nde Hüseyin Hil-
mi'nin partinin değişmez ve daimi bşkanı oldugu» (8)
yer alrnıştır,

Türıkiye Sosyalist Fırkaş- adına Bern Kongresine (9)

Dr. Refik Nevzad'rn Paris'ten ve Hasan Sadi'nin Cenev-
re'den katıldığı yazılmaktadır. Türkiye Sosyalist Frrkası
eylem pllnına göre grevler ve 1 Mayrs mitingi dtlzenlen-
diği belirtilmektedir. Bu arada istanbul'da 1920 ilkbaha-
rrnda yapılan Tersane ve Ttamvay işçileri grevlerinde,
Hilmi'nin liderliği görülmektedir. (10)

!.919'da Sovyet Rusya'dan beş altı kişilik bir bolşevik
grubunun istanbul'daıki komünist çeweye katıldığı ve
bu komüııist örgütün yasa dışı olmasrna rağmen 1920 n-
lında 1 Mayıs Mitingi düzenledikleri ve l(omünistler adı-
na Sadrettin Celöl'in konuşma yaptığı» (11) yer almak-
tadır.

Amele Te$kilötı, idrak, No, 16, ı3 Mayıs 1325 s. 1.

Zeki Cemal, "Mem]eketimizde Amele Ha,reketleri Tariiıi-2,
Mesle,.k, saıı| 22, lZ Mayrs 1925, ss. 14-15.

Bern K«-ıngresi, İdı,ak, sa;!!: 2, 29 Nisan 1335 s. 1.

Meto Tunçay, Türkiye'de Sol Akrmlar (1908-1925) Ankara
1967 s. 79.

Tüm İktlsatçılar Birliğ,i, Türkiye İşçi sınıfı ve Mücadeleleri
Tarihi, Ankara 1976 s. 57.

(7)

i6)

(9)

{10)

(11)
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Milli Kurtuluş llareketinin karşısında olan Hüse-
yin Hilmi, çok yönlü bir faaliyette bulunuyordu. 23 Ma-
yıs - 6 Haziran,arasındaki Tlamvay işileri grevlerini
tertipleıll<en, ingiliz işgal kuwetlerinin destğini ihmal
etmemişti. Diğer yandan Yunan Komtirıistlerinin istan-
bul'da bir kolu olan <tPan irgatikon» (Rum işi Birliği)
lideri Serafin'le temaşndan,kişisel faydalar sağladı. (12)

Hü*yin Hilmi'nin bir gece öldürülmesiyle Türkiye
Sosyalist Fı.rkası'da dağılmış ve milli kuwetierin istan-
bul'u almasıyle tamamen siyasi hayattan silinmiştir.

b) SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI
Soşıal Demokrat Frrkasr, 6 Ocak 1918'de istanbııl'da

Dr. Hasarr Rıza bin-i Esad, Emlai< Bankası Umum Müdü-
rü Ceınil Arif, Taiısin (Fehim Paşa'nrn yaveri) emekli
memur Habib bey tarafından kurulmştu. Sosyal De-
mokrat Fırkası'nın 1919 yılı başında yayınladığı programa
göre; «Bütün işçilerin çalışma hayatlarının diizenlenme-
sini şndikalar içinde öıgütlenmelerini ve durumlarrnı
yükseltmel eri, k;aza,, hastalık, yaşlılık gibi hallerde yardrm
görnelerini sağlamak» (13) amacıyle çalışacağı belirtit-
mişti. Tüı.kiye'de Avrupai a^rılayışta ilk sosyalist doktirin-
li teşebbiis, bu parti tarafından başlatılmış fakat parti
gelişmemiştir. (1a) Hiçbir varlrk gösteremeyen Sosyal
Demokrat Partisi 1920'de feshinden sonra dağılmıştır.

II - TIKP,NİN YASAL sİYAsİ PARfi İçİNDE KURUİ,_
MASI, ÖRGÜTLER VE YAYINLARI

a) fiirkiye işçi ve Çiftçi Sosyalist Frrkası ve
Yayrn Organtan

20 Eylül l919'da istanbul'da Dr. Şefik Hüsıü Değ-

(12) Aclan Sayı]garı, Solun 9+ Yılr 1871-196s, Tüııkiye'de Sosya-
list ve K<.ımünigt Faaliye,tler Aıüara 1967 s. 70.

(13) Alemdar Gaaete§, 1335 (1919), Nu: 79-138,9, §. 2.
(14) Fğtlxi Tevotoğlu, a.g.e. s. 66.
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mer, (15) Edhem Nejat, Ahmet Akif ve isırıail Nlmık ta-
rafından kurulmuştur. Türkiye'de <<işi, Çif{çi, Sosyaiistı»
adlarını maske olarak kultanan ilk legal gerçek komü-
nisü partisi (16) bu parti olmu$ur.

Yasadışı Tüıtiye Komünist Partisi'nin Genel Sekre-
teri Yakup Demir (Zeki Baştımar) Türkiye Komünist
,Partisi'nin 45. kuruluş yılı konuşmaşnda (17) «...Mem-
leketin birçok yerlerinde daha birçok bağımsız komünist
grupları ve teşkilitlarr vardı. Bunlaııian biri de, o 7,a-
man işgal altında bulunan istanbul'daki işi-Çiftçi Sos-

{15)

{16)

<L7t

Dr. Şefik Hiiısnü Deffner: (1887-1959) Tüıtr Soşya.list ve Ko-
münist Haıeketinin önde gelmiş ş,ıhsiyeti Dr, Şef,ik Hüsnü,
Selıiııik'te Yatıuü dönnıesi bir aileden doğmuştu. Tliirkiye'-
de orta öğrenimini tamamladütan §onra Panis'e sntti. Pa-
ns Ünifersitoşi Fen ve Ttp fatrrüteleı"inrten meztrn oldu. Sinir
ve Ruh Hastalıl<]arı ihtisası yaptı. Paris'te ıtnılunduğu 1905 -
1910 yıllarında bir .Jeune Turc" id,i. Pariş'te İken etlıilen-
diğ,i Jea,rı Jaurğs sosryalizmini Tiirkiye'de ye,rleşıtiııne]ı aıma-
cryle faalıiyete başladı, Kısa blr süre §onra mıünewer so§ya_
lizninden Maııksizm yolııyla ıi,lıtilölci sosyaliz,me geçti. Kur-
duğu partiyi bir Komiirrist teşkilöt olara,k faaliyete geçirdi.
1921 yrlında Türikiye İşçi Derneği'rıi, Gerıçhk Ceıniyeti'rıi,
Beynelmilel Ma,rangoz Cenıiyeti'ni, Begnelınıilel Bina İşçileri
Cerrıiyeti'ni ve Beynelnilel İşçiler Fedensyonunu kurdu.
1923 yrirnda Korrıintern'den ,aJdığı dirdlrüifle, "fiiııIııiye Ko-
münist partisi'ni yasadışı olaraJ< ve aktif şekilde, sedrettin
CelğI Antel, Nikola Asmalkopota, Serafim Maiısimç, Roland
Genenzberg ile birlikte faaJıiyete yeniden ceçirtli. Şefik Hlis-
nü, Komtiuıist Entenıasyonaü ile deva.mlı teınas halinde ol-
muş ve delege olaratc Rueyada toplenaıı kongrelere katıl-
mrştır. Dr. Değıner, da.tıa §oüırairji gizli ve açık yurt içi ve
yurt drşı faaliyetleı:iyle z Nüsaıı 1959'a kadar, Tüılkiye için-
delıi komünist teşendkülenin lideri olaraık görev yapm§trr.

Feülıi Tevetoğlu, a.g.e. s. 82'de .Bu paııti ıiçin leelal tabir,ini
kulloııışımız, yalnız eiz]i yeraltı korrıünist teşeJd<iiüerden
brüunmayışı sebdbiyledir, demdktedir.
Yeni Çağ, Prag, Eylül 1965'şayı 9, §. 762.
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yalist Partisi'dir ki, Halk iştirakiyun Partisi'nden daha
önce kurulmuştun» diyoııiu.

Türkiye işçi ve Sosyalist Frrkaş müsaade alınmadan,
[<endini kurulmuş sayaraık, 20 Eylül 1919 güniiııden iti-
baren çalışmaya haşlamıştı. Zira tstarıbul Hükümeti'nin
Dahiliye Nezareti tarafından Emniyet Umum Müdürlü-
ğü'ne yazılmış 21 Eylül 1919 gün ve |2B4 sayılı yazıda şu
kayıt bulunmaktadır: (18) «Türkiye işçi rıe Çiftçi Sosya-
]ist Fırkaş'nın programı tetkik edildi. Bu programın,
mevcut kanunlarrmız htiıkümlerine ve bilhassa şer'i hü-
kürıılere aykın görüldüğünden, lçabül ve faaliyetine mü-
saade edilmemi$ir.»

Türkiye işçi ve Sosyalist Fırkası, tam bir komünist
teşkil6t olarak Şeük Hüsnü ve Sadrcttin Celğl'in liderli-
ğinde çalışmalara devam etti. Parti yaym orgıııu olarak
partiyi faaliyete geçirdikleri 20 Eylül 1919 tarihli «Kur-
ttıJuş dergisinin de ilk sayı§ını çıkarmışlardı. Türkiye'-
nin sosyali,st ve komünist faaliyetler tarihinde ilk ve açık
komüntst pıopaganda organı sayılabileceık Kuıtuluş, 1919
eylülünden 1920 şubatına ,kadar 5 sayı yayınlanabilmiş-
tir.

Kurtuluş dergisi; <<§oşralizm ve Sarıat»» Ressam Nö-
mık isrrıail, Amerikalı Morris Hitlquit'den Me}ımet Vehbi
Sandal tarafındarı çevrilmiş «Sosyalizın ve Nazariye ve
Tatbikatı» adlı yazılaı ile «Y,arırıki Proleteı7a» adlı Dr.
Şefik Hüsıü'nün malralelerini yayırılıyoııiu. Ethem Ne.
jat da aynen şöyle yazıyoıdu: (19) «Nüfuzunun yüzddok-
sarı]beşi pıuletatya oları Türkün, meııfaat ve refahı §os-
yalizrnde aıana§ı pek mAkul ve doğru bir çaredir».

Kurtuluş dergisi ,bu tiir siştemli pıopagandaya, ya-
yın yolu ile 16 i{art 1920'ye kadar devam etti. Bu tarihten

(18) Feühi Tovetoğlu, a.8i,.o. 8. 86.
(19) a.8.o. s" 87.
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§onra 12 Temmuz 1921'de «Aydınlık»» dergisi yine bu par-
tinin yayın organı olarakçıkanldı. Moskova'da Kominter-
nin (-) üçüncü kongresi yapılırken, artık istanhul'da giz-
li Komünist partisi kurulmuş oluyor, partinin yasal adı
ise Türkiye işi ve Çiftçi Sosyalist Partisi ve Aydınlü
dergisi de yasal yayın organı oluyoııiu.

fh. Şefik IIüşıü 1920-1921 yıllannda bazı Yunarı ko-
münistleri ile de temas kurmuş ayrtca, tstanbul'da par-
tisi paralelinde birçok dernek de kurarak çalışmalarına
çok yönlü ve or3anize olara"k devam etmişti. Fakat en
önemlisi, «Moskova ile tenas hiç aksatılınamrş, emir ve
direktifler tam anlamıyla uygulanmıştır.» (20)

Türkiye'de Marksist-Leninist teorinin yayılması mak-
sadıyle önder olarak sistemli bir şekilde çalışan Dr. Şe-
fik Hüşıü, ihtililci Ajitasyon ve propaganda metodunun
teırıelini Türkiye'de kurmuştu. Bu ba^kımdan, aşın §olun
en önemli kişilerinden sayılan Şefik Hüsnü, 1959 yılında
öldiikten sonıa onun için sol kuruluşlar her yıl anma
toırnleri dtiaenleyerek, geıtç kuşaklar tarafinda"rı tanın-
ma§ıııa çalıpışlaıdır.

istarıbul'da yayınlanan ve |2 Mart 1971 döneminin
önde gelen Marksişt-Leninist yayınlarından Ant derglsi
Dr. Şefik Hüsnü'yü şöyle tanıtmaktadır: (21) «Tüı*iye
pııoleter sosyalist haıeketinin en önde gelen bir yiğit sa-
vaşçı§ı f}r. Şefik Hüşıü Değıner, 1959 nisanında sürgün-
de öldü. Şefik Hüsıü, I. Diiııya savaşr'ndan öltimtiııe ka-
dar süıekli olara;k §çi sınıfı ve köylüler için savaşrıış,
devrimci ajitasyon, propagarıda ve örgü,tlenme çalışma-
larınr kararlılıkla süııitiırmüş, egemen sıruflann faşist
uygulamalan yiiziiııden uzıın yıllar ağır baskılar altın-

(') Komintern: Sovyet Rusya Komünist Partisi.
(20) Ma}ımut İhsan Özgen, Osmaılı İmparatorluğu'nda İ]k Sol

ltrareketler, Araştırma, istanuuı 198a, 6. 17.

(21) Ant, M8,yı§ 1971 oayı: 13, s. İrı.
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da çalışmak zorunda kalmış, 11 yıl hapis yatmış gerçek
bir proleter sosyalisttir. Şefik Hüsnü, yiğit bir proleter
yurtseveri olduğu kadar, diinya hal,klarının sosyalizm uğ-
runa ortak devrimci mücadelesini savunan ve eylemle-
riyle olduğu gibi, III. Eııterrıasyonal'in Yiirütnıe Komite-
si'ne seçilerek de bunu bilfiil ispatlayarı gerçek bir pro-
leter enternasyonalisttir. Şefik Hüsnü, Türkiye devrimci
mücadelesinin hem teorik, hem de pratilı alanlaıda ge
lişmesini sağlamış, bugünıkü mücadelemizin temellerini
kurmu$un».

Açıkça görüldüğü gibi, gizli Tiirkiye Komünist Par-
tisi (TKP) I. Sekreteri olarak çalışan Şefik Hüsnü'nün:
Birinci Dünya Savaşı'ndan ölümtiııe kadar «Dewimci
Ajitasyon» ve propaganda örgiitleııme faaliyetlerini yü-
rüttüğü ve sürekli olarak çalışmalar yaptığı «SAVAŞTI-
ĞI» belirtilmektedir.

1923 yılında Sadrettin Celöl, Nikola Asmakopola, Se-
rafim Maksimoş Roland Genenzbeıg Komintern'den al-
dıkları direktifle-rle TKP'yi yasadışı olaııat daiıa canlan-
dırdılar. TKP'nin ydi kişitilı icra heyeti, üç kişilik yö-
netim lııırulu vaıdı. (Merkez l(omlte-Merkez tcra Komi-
tesi) partinfuı önde gelen iki lideri Şefik Hüsıü ve Sad-
rottin Celöl idi. Hasan Ali Ediz, Flcr,acı Mdktebi talebesi
Vaşf diğer önemli üyeleı.ıii. Bunlar vasrtasıyle ytiksek
okullaıda kuwetli ve yaygm propaganda faaliyetine ge-
çildi. ı<fiirkiye Komiinist Gençler Birliği» teşktl edildi.
Bu örgüte fahri müstear adryle Aydınlık Yazı işleri mü-
dürü Ali Cevdet genel sekreter oldu. <«Ali Cevdet aynı
zamanüa, Türkiye'de Kominternin güvendiği bir elema-
nıydı ve Komintern ile Tl(P araşnda irtibatı (22) temin
ediyorduı».

(22) Acla,n Sayıİgan, a.g.e. s. 84.
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b) Aydınlık Dergisi ve Aydınlrk Grubu

22 Hazirarı - 12 Temmıız l92| gtiıılerinde Moskoval
da Kominterıı'in üçüncü ıkongresi yaprlırken, istanbul'-
daki komünistler, 5. sayısından sonra çıkırıayan Kurtu-
luş yerine, 15 aylık bir bekleyi$en sonra Aydınlık der-
gisini çıkarmaya başladılar.

Aydrnlık yazı kadrosu şoyleydi: Dr. Şefik Hüsnü
Değmer, Vedat Nedim Tör, Şevket Siireyya Aydeırıir, Şev-
keL Aziz, Yaşar Nezihe, Memduh Necdet, Nözım Etikmet,
Mustafa Suphi, Kerim Sadi, Nizameddin Ali, Leman
sadrettin ve §adrettin celöl Antel.

Aydınlık, yeraltı faaliyetlerini zaman ?ann.arL yeriis-
tüne çıkaran gizli Türkiye Komiınist Partisi'nin prcpa-
ganda oıEaıu görevindeydi. 1923 Mayısındaki «1 Mayıs
amele bayramı özel sayısı»» krzıl rerıkli kapağı tigerirıdc:
ü(Bütiln Dünya işileri BirleşinD!»» komünist sloganrnı
taşıyor ve içinde birçok kışlnrtrcı yazıWı kapşyordu.

I Hazirarı - 1 Könunuewel arasında 6 sayı devaın
eden Aydınl* (23) yayırunı altı ay durdurmuş ve 7. sayı_

srnr yeniden 20'Temmuz |922'de çıkarmış ve 192'de
r - II, 1923'te 12 - L9, L924'le 20 ,28 ve 1925'de 29 - 31 olmak
üzere 31 sayı yayınlanmıştrr.

Aydınlık'ın Sorumlu Miidtlrü Sadrettin Celöl (Antel)
idi. Bu deıgi Ali Cevdet'in <<§ermayedar Nizöm-ı içtimöi-
§, iş ücreti ve işizlik Buhranı, Sadrettin Celöl'in Bur_
juva Demokrasisi ve Sosyalizn, Sosyalizrrı ve Tek6ırıülü;
Serıdika Meseleleri, İçtimai Mesele ve Islöhatçılar risflle_

lenini ve gizli Komünist Parti§ lideri Şefik Hüsnü'nün
Medhal yaz§ı ile çıkan Komünizm Elif,bası, Ttirkiye ve

içtimai fulkılab, Sadrettin Celöl ve Şev{<et Süıeyya'nın

{z3) Mahmut itışaıı öz€ien, ag,e, s, 16,
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kaleme aldıkları Lenin ve Leninizm gibi risilelerle, ay-
nca Aydınlık Külliyatı meydana getirmişleııii.

Aydınlık'ta aşl komiimiam felsefesini işleyen ve ya-
yan yazıları Şefik Hüsnü yazmıştı. Manifesto'yu tercüme
ederek Aydınlık'ta tefrika halinde yayınlamış ve çeşitli.
ihtilal beyannameleriyle istanbul ve Ankara'da bulr.ınan
yarıdaşlarıyle, Rus ajanları ve kez.a Bakü ve Moskova'da-
ki Türkiye ile ilgili komünis| grup ve teşkküller ve Ko-
mintern ite işbirliği halinde, Tiirk halkı içinde bir sınıf
mücadelesi ve komüni§t ihtiEli meydana getirmenin ça-
balarrnı göstermştir.

Dr. Şefik Hüşıü ve Sadrettin Ce16l, 22 lJazİıarı - L2
Temmuz 1921 gtınlerinde yapılan Komintern'in III. Kon-
gresi'ne Tl(P delegeleri olarak katılmışlar ve Tiirkiye'ye
döndüklerinde ilk iş olaıuk, gizli hücıe faaliyetleri ve
yasal Tünkiye tşi ve Çiftçi Sosyalist Fırkaş çalışmala-
rına katılmışlar, Galata semtinde Türkiye işiler Derne-
ği'ni kurmuşlardır.

1922'de istanbul'da mevcut Tüııkiye işiler Derneği
ve Beynelmilel işçiler ittihadı adlı iki rrprksist işçi ku-
ruluşundan birincisi, tamamen Aydınlık grubunun yö_
netimindeydi. Açık görüni§ü ile Aydınlık grubunun, a§-
lında gizli Komünist Parti§'nin lideri olan Şefik Hüsnü,
Tiirkiye işiler Derneği ve içlerine komtinist militanlar
yerleştiııiiği partileıe ve işçi kuruluşlarına bir]eşmeleri
telkini yapmış, direktifler veımiştir. 1922'Ieııımuzunda-
ki Türkiye işiler Derneği Merkez-i Umtımisi'nin istan_
bul'daii bütiln Marksist kuruluşları birleşmeye çağıırna-
§ı, TT(P'nin taktigi gereğince hazırlanan bir tatbikat
plönıydı.

1925 tutuklamalannda ele geçen belgeler arasıııda
TKP'ye ve Şefik Hüsnü'ye ait şu belge, sosyalizmfuı o gün-
lerde ne şekilde kullanıldığIru ve nasıl bir komünizme
gçiş aşaması olduğunu gösteıırıekteydi:
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«Türkiye Komiınist Partisi amelenin en şuurlu fert-
lerinden miirckkep inkılöpçı ve şuurlu bir uzıviyettir. Ay-
dınlık Grubu ve bu grubun etrafındaki inkılöpçı ame-
ie sendikalarınrn en şuurlu efradı ile Rumtaırılan miirek-
kep T.i.U. amele grubu ve Hınçak Cemiyeti'nin rcl gru-
brr birleşerek Türkiye Komünist Partisi'ni teşkil et-
mişlerdir. Türkiye Komünist Partisi'nin gayesi, proletar-
ya di,ktatörlüğü ııasıtasıyle sosyalizm kurutuşuna gıriş-
mek ve kurulduktan sonra da sınrfşz, plönlı, kardeş ce-
miyet olan komünizme varmaktı».

Bu belgeyi açıklayan Nihal Atsız bu konuda şunları
yazmaktadır: (24)

<<işte sosyalizm... Rumlarla ve Ermenilerle, hem Hın-
çaklarla birleşerek proletarya diktatörlüğü kuracak, sos-
yalizrn }ıuruluşuna girişecek, sonra da şnıfşz ve kaıdeş
cemiyet olan komünizme varaca.k... Burada bahsedilen
Aydınlık Grubu, Cumhuriyetin ilk yıllannda Komünıst
Sadıettin Celöl vesaire tarafından çıkanlan ve araların-
da Türk Tarih Kurumu'nun şiıırdiki başkanı Şevket Aziz
Kansu'nun da bulunduğu komünist «AydınlıXc» deı3isinin
çeı,ıresinde toplarıanlardıı».

[I_1923 YILI İSTANBUL TUTUKLAMAfu\nI vE
ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER

21 Nisan 1923'te Yunarı tebalı istawit, «Beynelmilel
Bina ve Marangozlar Cerrıiyeti»ne 300 kadar beyanname
göttirürken yakalandı. fuyazıI'ta Ba,kırcılar Kader Mat-
baaşnda basılmış bryannameler, işçiler arasında dağıtı-
lırken polis tarafindan görülmüş ve beyannamelere el ko-
nulmuştu.

(21) Nihal Atsız, İşte SosyaJizm, Ötüken defgi i, 15 Hazıiran 1964,

§ayr: 6, s. 8.
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«1 Mayıs 1923'te Sovyet tebaası Bedros, Şişli'de Tram-
vay kulübesine «Yaşasın Komiiııizm» adlı beyaııname ya-
pıştırrrken ele geçirildbı. (25) Bu olayların Tl(P ile onun
bir kolu olan Türkiye Komünist Gençier Birliği'nin faa-
liyeti olduğu belirlendi. 18 kişi tutu,klandı ve 21 k§i malı-
kemeye verildi. Serafim Makşimos Yunanistan'a, i|ya
Zaharya Amerika'ya, Roland Genenzberg Moskova'ya,
Sadrettin Celöl ise Kırrm yoluyle Tiflis'e kaçmışlardı.

istaııbul Valiliği, Dahiliye Veköletine gönderdiği bir
raporla <<1 Mayıs 1923 Amele Eayramr münasebetiyle ame-
leyi komünizme teşvik ve htiıkümet icraatı aleyhine nüma-
yiş ve tezaiıürat icrasr için te,ızi edilen 8000 beyanname-
nin ele geçtiğini ve faillerinin tutu,klandrğını ve bütün
faaliyetleriniıı belirlendiğiniı» gerekli belgelerle belirl-
mişti. Ayrıca Ttırkiye işi ve Çiftçi Sosyalist Fırkaş'na
meıı§up olan sanıkların Komintern ile teması olduğu yi-
ne gizli belgeleriyle açıklanmrş, Rusya'dan gizlice Tiir-
kiye'ye sokulan ve Komünizm propagand,ası yapılan ya-
yınların ele geçtiği belgelenmişti.

Neticede, «<16 sanık Hıyanet-i Vataniyye suçu ile mah-
kemeye verilmişsede TBMM'nce kabul edilip yayınlanan
kanunun islanbul'da usulüne göre yayınlaıımam§ olma-
sından dolayı adem-i mezuliyetlerine karar verilmek zu-
retiyle mahkumiyetten kurtulmuşlardı.» (26)

1923 Komünist tutuklamalarında, sanrkların suçla-
rı sabit olmakla beraber, Hıyönet-i Vataniye l(anunu'nun
istanbul gazetelerinde yayınlanmamış bulunmasrnr ileri
süren avukatların görüşlerirıe uyan Mahkeme Reisi Arap-
zöde Behçet ve üyeler, mahkemenin görülemiyeceği ka-
rarını aldrklarından, TKP ileri gelenleri kurtulmtışlardı.

(25) Martımut İtısan Özgen, a.g.e. s. 17.
(26) a.g.e. s. 17.
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Fakat bununla beraber, mahkemeler vesilesiyle yapılmış
araştırma ve soruşturmalar ile, lgl9'dan beri faaliyette
bulunan Tl(P kadrosunun ve gizli çalışmalarının ortaya
çıkması sağlanabilmişti.

16 sanrk, vermiş olduğu ifade ve açıklamalarla TKP'
nin ne şkilde çalıştığını belirtirlerken önemli geıçekler
de zu ytizüne çıktı. Bilhassa dört saruğın ifadesi ve açık-
lamalan ilgi çekiciydi..Bunların sözlerini özetleyerek ele
alalım:

Baytar Cevdet (Fahri) Efendi: Berlin Veteriner Fa-
kültesi'nde tahsil görmek tızere Almanya'ya gönderildi-
ğinde, orada siyasi çalışmalara tcatılıp Marksist olduğu
anlaşılmıştır. Berlin'de kurulan ilk Türkiye tşi ve Çift-
çi Sosyalist Partisi (Aııbeiter und Bauern-Partei der Tlır-
kei) ile istanbul'daki Kurtuluş deryisi kuruculanndan
olduğu belirlenen Fahri tal<ma adlı Cevdet Efendi, Dr.
Şefik Hüsıü'nün en önemli yakınlarından birisiydi.

Galip (Mehmet Ali) Efendi: Moskova'daki üçüncü
Enternasyonal'in «Türkiye Seksiyon»> olan Türkiye Ko-
münist Partisi'nin 1919 yılından beni istaııbul'da faali-
yette ,bulunduğunu itiraf etti. Tl(P'nin başlangıçta 40
üyesi olduğıuıu fa^kat sonrad,an bir kısınının aynldığını
ve 20 - 25 kadar üye ile çalıştıklannr ve bu partinin «Tür_
kiye Komünist Teşkilötı Büıpzuı» adı ile yedi kişilik bir
icra heyeti ve tı,ç kişiden kurulu (Küçük Büıu) ite teşki-
l6tın yönetildiğini, Cevdet-Sadrettin Cel6l, Dr. Şefik Hüs-
nü'nün büro üyesi olduklarrnı ve bu şaiııslann gw|i taa-
liyetlerini «Gençler Aracılığıyle yaptıklarını ve bir ay
kadar önce <<Türkiye Komünist Gençler Birliği» adlı ay-
n bir öıgüttirı meydana getirildiğini açıklamıştı. Türki-
ye Komünist Gençler Birliği genel sekreteri'nin, Fairri
takma adı ile Cevdet Efendi olduğunu, üyelerinin Meh-
met, Ali takma adı ile kendisirıln, Nafiz ta,kma adı ile
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Hasa^rı Ali ediz, Mustafa takma adı ile Vişıf ve Rögıp
taJgrıa adr ile Samih beyleıden ibaret olduğunu söyle-
mişti.

Dr. Şefik Hüsnü Değmer: 1905 yılında tahsil için Pa-
ris'e gittiğini, rcsyalist fikirleri benimsodiğini, Karl
Mark§ın yolunda bir komünist olduğunu, 1919'da Alman-
ya'dan dönen arkadaşlarıyla Türkiye işçi ve Çiftçi Sos-
yalist Fırkası'nı kuıdıı;klarını, Mark§izmi Türk aydınları-
na ve işilerine yaymak için önce Kurtuluş, §onra Aydın-
lık deıgilerinde kendi imzasıyla makaleler yayrnladığrnr,
işiler arasında konferarıslar veıdiğini, daha sonra Tür-
kiye işçiler Birliği'ne girerek, ülkedeki işçi kuruluşlann-
dan bir birlik meydana getirip Beynelmilel işçiler itti-
hadı ile temas ve irtibat sağladığını açıklamıştı.

Sadrettin Celil Antel: 1906 yılında isviçre'de tahsil-
deyten Marksist edebiyatı takip edeıek sosyalizme ve
Karl Marks mesleğine giııiiğini ve 1919'da istan,bul'a dö-
niince, bu fikirler üzerine kunrlmuş hulduğu Türkiye iş-
çi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kurucularrndan Dr. Şefik
Hüsnü, ressam Nimık ismail ve Cevdet beylerle işbirliği
yaptığını, Kurtuluş dergisinde makaleler yayınladığını,
işçi kuruluşları arasrna girip çalı$ığını, L922'de Rusya'ya
gittiğini; Batum, Bakü, Tiflis ve Kırım'a gittiğini, bu-
rada bazı kişilerle tanrşıp, bunlann aracılığryle Mosko-
va'da toplanan Komünist Kongresi'ne katıldığınr, istan-
bul'da işinin uyanmasr ve örgüt kurmasr için yayında
bulunduğunu; Aydınlık Külliyatı arasında komünizm
esaslarr üzerine bir çok risöleler yayınladığını ve çocuk-
lara mahsus <<Bizim Mecmua»yı çıkarttığını xiylemişti.

işçi Dernekleri'nin yanrnda, Komintern'in Türkiye
işçi Seksiyonu liderlerinden Hasan Ali Ediz'in Komünist
Gençler Birliği Teşkilltı da, yarı yasal bir kuruluştu ve
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bütiın spr1çliği komünizın çevresirıde «Tek Cephe» halin-
de toplamaya yönelikti.

Görutdügii gibi, TKP iştanbul'da işiler ve gençler
araşında yaygın şekilde örgütler kurmuş ve birçok ya-
Jnn ve konferanslarla propaganda yapmış ve komünist
fikir]er benimsetilmeye çalışlmı$ır.



İKİNCİ BÖLÜM

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU,DA
KOMÜNİST FAALİYETLEn

I - MUSTAFA sUPHi vE (BAKıI,DE) TüRKİYE
KOMÜNİ§T PARTİSİ

isüanbul'da sol hareketin siyasi parti ve dernekler et-
rafında organize olarak Gizli Türkiye Komünist Parti§i'-
nin temelini olu$urduğu dönemde, Anadolu'ya yine TT(P'
nin ınilitanla^rı sızıııaya başlamıştı.

1915 yılında Rusya'da Uralsk'ta tam bir Marksist _

Irrıinist olarak yetiştirilen Mustafa Suphi'nin (1) büyiilk
faaliyeti olmuştur. Mııstafa Suphi Sovyet Rusya'da birçok
kongreye katılmıştı. Bu kongrelerin başlıcaları; Tatar
Bolşevik §osyalistleri Kongresi (1918), Birinci Müsltıman
Sosyalist Kongresi (temmuz 191B) ve III. Enterna§yona-

(1) Muatefo Suphi: (1883 - ].921) Traıbzon vilA.yeüine bağlı Gire_
sun kaae,sında doğdu. Babası VaJiii[< görevlerinde bulun-
ıııuş, Ali F,ıza bey, aııne§i Sa,msun sarrcaS Belediye B,eisi
Hatil HiIEni boy'in kızı Mernnüne harıımü. Mustafa Suphi
ıilk tah§iürıi Erzurum'da yaptı. İstaııbtıI GaJatasaray Sulta-
nisıini ve Hdkuk meüıtebini bitinti. paris'te Ecole des scien-
ces Politiques'den ınezun oldu. (1910) Mezu,ııiyet tezi olaııa,k
.fiiı,kiye de itiba,ııi Zirai Teşt<iletın hal ve İstikbali, adlı btr
çalışmayı su_ndu. suphi pa,ııis'te buluıduğu sıııalaııda Taırin
gazst€§i'nin nıuhahirl,iğıini yapm§ ve İstanbul'a dönünce
a,rıkadaşı Ahmet Ferit Tok'in ifham gazetesinde y,azı işleri
m,üdiiı,ü olarak çalrştı. (1912) .dynı yrllarda Yük§ek Ticareü
Melrtdbinde .MaJumat-ı Hıiculciye. deıısleri verd,i. Yriksek
Muallirn M€{<tdbi ve Makteb-i Surtarıi'do ıi[<tisat itıTxi öğret-
,menliği ıyaptı. Sadrazam Meılımud Şevkot Paşa'ya y@ılan
şui,kastüen sonra 14 Ha,zinan 1913'd€ İftıarn Gaaetesı'nde ya.
yınla,dığı bir yazı sebebiyle Sino,p'a süreırin edildi.
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lin Birinci Kongresi (2 - 6 Mart 1918) Bu kongreye Türk
delegesi oiara* katılmıştır.

Sinop'ta süıgün bulunduğu bir srrada 12 kişilik bir
kafile halinde bir talıa ile Türkiye'den kaçmış ve Sivasta:
pol'a ve Rusya içlerine girrııişti. Rusya'da Uralsk'ta Ka-
zan Tiırkleı,i ile yakın temasta bulundu. Rus Bo§evikle-
ri (Komiinistleri) ile dostluk kurarak 1915 yılında U-
ralsk'ta <<§osyal Demokrat (Bolşvik) Paıtisi»ne girdi
1917 Ekim ihtilflline kadar orada kaldı. M,art 1918'de
Moskoııa'da <«Müslifnan Komiserliği»»nde Şerif Manatov
tarafından Molla Nur Vahitov ve i,brahimov ile tanıştı-
rıldı. Stalin ile de bir çok defa görüştiirülen Suphi, Yeni
Dünya adlı gazeteyi çıkaıdı. 25 Temmuz 1918'de 25 dele-
genin [ıatıldığı «<Birinci Müslüman Sosyalist Kongıesi»n-
de <<Türk sol Sosyalistier Grubunu> kurdu. Bu teşkillt
1920'de kurulacak Komünist Paıtisi'nin harici bürosu-
nun nüvesi idi, Moskova'da toplanan III. Enternasyonal'-
in Birinci Kongresine Türkiye delegesi olarai< katıldı.
Ttırk esir ,kamplarında Kaz,ar1 Saınam, Sara ve Astrahan
şehirl,erinde komünirrı propagandası yaparak ««Kızıl
Türk Atayı» tşkile çalıştı. Yeni Diiırya g,azetesini Kı-
rım'a naJıletti. Buradan, gerek bu gazeteyi ve gerek «Kı-
rrm Sulan» adlı kitabı ve diğer propaganda kitap ve bro-
şürleri istanbui ve Anadolu'ya güvendiği arkadaşlarıyie
birlikte gönderdi.

Mustafa Suphi burada Sol Sosyalistler Grubunu ku-
rarak geli$irdi. Bu teşkillt da!ıa sonra Bakü'de 10 Eyiü1
1920'de kurulan «Türkiye Korrıünist Partisi'nin çekir-
değini» meydana getirmiştir. Bu partinin yayın organ-
ları <<Yeni Dünya> ve <<Kırım Sularııı adrnda iki gazetey-
di. Bu iki gazete ile birlikte,birçok Komünist propagan-
da beyannameleri Tüııkiye'ye sokulmuştur.

Bakü'de kurulan Komünisi Parti§i istanbul'daki Tür-
kiye işi ve Çiffui Sosyalist Partisi ile tema§ kurmuş ve
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istanbul, Zonguldak, Tra,jbzon, Nahçıvan ve Tlıabre'de
şubeler açrrrıştı. Ayrıca Trabzon, Eızurum ve Eskişhir
gibi şehirlerde Komünizmi alenen savunan «ikbal, Al-
bayrak, işi» adlarında gezeteler çıkarmışlardı.

Ttirkiye'den Moskova'ya giden Dr. Şefik Hüsnü, Sad-
rettin Celil, Komintern kongresine katılmışlar ve Tiuki-
ye Komünist Partisi ile bu dewede çok kuwetli ilişki-
ler kunılmu$u. Burada parti okulu açılarak 50 komü-
nist tam anlamıyle yetiştiritmi$ir.

Sovyet Rusya, Türkiye'nin bu döneminde çok yönlü
bir propaganda ile, hatta dostluk çerçevesi görünüşü için-
de yakın ilişki kurmak dileğindeydi. Zira Sovyet Rusya,
kendi ülkesinde de ihtilölin yasalannı oturtmak amacryle
Marksist-Leninist teoriyi şiddetle tatblk ediyoıtu. Bu ara-
da Türkiye'de de Marksist-Leninist ihtilalci fikirleri iş-
leyebilecek kadronun kurulmasrna çalı$ı. Bilhassa Tür-
kiye'de bu]unan Sovyet sempatizanlarının, Marksist-Le-
ninist fikirlerle yüklenerek,,kadrolaşmasını temin yolla-
rınr araştırdı. §ovyetlerle teması sürdüren Tiırk Mark-
sistlerinin Rusya'nın yararına elverişli şekilde yetişme-
ierini sağladı.

Türkiye'deki komünizm sempatizanlarının, Marksis|-
Leninist doktrini ya|nız Sovyet Rusya'nrn emri altında
çalışmaları ile gerçekleştirebilecekleri telkini, sistematik
olarak işlenmişti. Dolayısıyle Tür[< Marksistleri, tama-
men Sovyet Rusya yanlısı olarak faaliyetlerini sürdür-
müşlerdir.

1 Eylül 1920'de <<Bakü Şark Milletleri Kongresi» top-
]andı. Bu kongrede alınan gizli bir kararla Mustafa Sup-
hi'nin başkanlığında «Türkiye I(omiirıist Partisi» kurul-
du. 192l oca,k ayında parti yöneticisi yirmi arkadaşıyla
Anadolu'ya gelen Sııphi, burada çeşitli temaslarda bulun-
du. Bu devrede Mustafa §uphi, TBMM Hükümeti'nin ba-
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zı kişileriyle de temas kuımuş, Ttirkiye'deki Komünist
Partisi'nin yöneticileri ile görüşmüştü.

Mustafa Suphi ve arkadaşları Anado]u'da <<Tiiı.kiye
icin en uygun rejimin Bolşaıiklik (Komiiııizm) olduğunu
söylemeleri ve bunun propagandasıru yapmalar» halkın
tepkisini göstermesine §ebep olmş, Mııstafa Suphi ve
arkadaşları büyük protestolara muhatap olmuşlaııiı.

Mustafa Suphi ve arkadaşlarına halk hücum etmiş,
fahat K6aım Karabekir Paşa'nın aldığı ted,bir sayesinde
linç olmafl<tan kurtulmuşlardı. Bunun üzerine kendileri-
ne Ankara'ya gitmemeleri ve Rusya'ya dönmeleri gerek-
tiği soylendi. Türkiye'de halkın dstğini alamayan ve
yaptığı pnopagandanın ters etki göstermesi üzeriııe §uphi
ve grubu Trabzon'a ve oradan da Rusya'ya geçmek iş
tedi.

Trabzon'da halkın, yol boyunca Suphi ve grubuna
kaışı büyük ölçüde hareketleri görüldü. Hallç kendilerine
ekmek. hayvanlarına yem satmak istemedi. Trabzorı'da
çok sıkı güvenlik tedhirleri ile korundular.

Trabzon'dan bir motorla Tüılkiye'den ayrılan Suphi
ve arkadaş|arı,28-29 Ocak 1921 günü.Karadeniz açıkla-
rında yanına yanaşan bir başka motorda bulunaıılar ta-
rafından öldürülmüşlerdi. M. Suphi ve arkadaşlarrnı ijl-
dürenler güvenlik kuwetlerinin çok geniş tahkikatına
rağmen bir türlü bulunamamrş ve teşit edilememişler-
dir.

a) YEŞİL ORDU CEMİYETİ

Yeşil Ordu 1920 nisanında Arıadolu'da kurulan gizli
bir cerrıiyetin adi idi. Bu cemiyetin adının «Yeşib» olarak
alınm,ası, müslüman halk için kutsal ve esrarlı bir an-
lam ifade etmesi yönünden düşünülmü$ü. Zira eski ga-

za|arda, yeşillere bürünmüş şhitlerin veya meleklerin
gökyüzünden saf halinde savaş meydanlarına ineıek sa-
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vaşanlara yardıma koşması inancı. halk arasında çok yay-
gındı.

Yeşil Ordu Cemiyeti'nin ilk kuruluş gayesi; Milli
Kurtuluş Hareketini içinden yıkmak maksadıyle, ingi-
lizlerin teşvikiyle faaliyete geçirilen «Cemiyet-i Ahmedi-
yo>nin menfi ve zararlı propagandasına karşılık, halka
hakikatl,eri anlatmak ve onlarr mil]i mücaddeienin zariı-
retine inandırmaktı.

Mustafa Kemal Paşa, Yeşil Ordu'nun bu gaye ve
maksatla kurulmasına muvafaiıat ettiğ,ini ve bu hedefe
paralel olarak çalışabileceğini cemiyetin genel sekreteri
Kırşehir Mebuzu Hakkı Behiç beye bildirmişti. Fakat Ye-
şil Ordu Cemiyeti bu maksatlarla kuru]duğu halde kısa
bir süre sonra esas gayesinden tamamen ayrılarak gizli
bir ihtilöl cemiyeti hüviyetini almrş, komünist partisinin
bir oıganı haline gelmişti.

Mustafa Kemal Paşa, Yeşil Ordu Cemiyeti'ne Milli
Mücadele'deki yalıın arkadaşlarınr sokmuş ve cemiyetin
çalışmalarrnı içinden takip imkönını elde etmişti. Bilhas-
sa bu cemiyetin üyeleri arasında bulunan arkadaşlarr
Hüsrev Sami bey (Kızıldoğan), Yunus Nadi bey, Dr. Ad-
nan Adıvar, Refik Koraltan ile devamlı temas ederek ge-
rekli bilgileri anında alıyordu.

1920 ağustostınun sonlarında Çerkez Ethem'in de bu
cemiyete girmesi, Bolşevikiiğin propagandasınr yapmasl
ve irieal olarak Bolşevizmi görmesi (2) Yeşil Ordu'nun
Türkiye için tehlikeli boyutlara ulaşacağını göstermişti.
Çüntü Çerkez Ethem'in emrinde çete kuvvetleri bulun-
ması, Yeşil Ordu CL.miyeti'nin kudretini arttırıyordu.

(2) Ahnret Akıncı, "Büyi,iüı Oktobr Sosyatist Devı"ıirni ve Türki-
ye'de Milli Kurtuluş Hareketi", Yeni Çağ, sayı 6 (36) Hazi-
ran 1967, Mete T\ınçay, a.g.e. s. 142.
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Yeşil Oııiu hareketi, perde gerisinde Muştafa Kemal
,Paşa'nrn şahsına karşı bir hareket olarak gelişmeye baş-
ladı. Aslında Yşil Ordu'nun <<Halk tştirakiyün Frrkasıı»
ile birlikte hareket ettiği öğrenilirken geri plinda ise
gizli komünist partisinin bulunduğu anlaşılmıştı. (3)

Yeşil Oıdu Cemiyeti hatkındaki bütün belgeler, bu
teşkilötın gizli Komiinist Partisi'nin bir kolu haline ge-
tirilmek istendiğini ispat etmekte idi. Ele geçirilen diğeı
gizli belgeterden anlaşıldığına göre; islömiyetle ilgili ba-
zı an|alımlarla işi ve köylüyü şruf kayramı altmda bir
te[< tarafta toplamak amacryle «Tek Cephe» kurulmaş
hedef olarak alrnmıstr.

b) Halk iştirakiyün Frrkası

Halk iştirakiyun Fırka,sı, 7 Aralık 1920'de Ankara ve
Eskişhir'de kurulmuştu. Bu partinin Soıryet Rusya'da,
Bakü'de kurulmuş olan <<Tüııkiye Komünist Partisi»nin
bir şbesi olduğu bilinmektedir.

Süleyman Sami'nin (a) Türkiye'ye gelişinderı bir ay
sonra, yine Ba;kü - Türkiye Komtinist Paüisi Merkez Ko-
mite üyelerinden Salih Zeki, Rusya'dan gönderilmişti.
ikisi birlikte Trabzon'da buluşmuşlar ve Ankara Hilkü-
meti ile temas kurarak, Ankara'da Tokad Mebusu Nazım
bey, Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi ile «Türkiye Halk
iştirakiyıın Fırkası'nı kurmuşlaıdır. Bu paıti kuruluşun,

(3) Aclan Sayılgan, a.g.e. s. 142,

(n) Süleymeıı Sagrj: Birinci Diirrya Sava.şr'nda Ruslara e§ir dilş,
müş bir asteğmen idi. Rusyada esir olduğ"ıı döneoıde M.
Suphi tarafından ygtiştinilınjş ve tam bir Bolşevik olarak
Türkiye'ye gönderibııişü. Bakü'deki TKP'nin fa.al üyelerin-
den idıi.
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dan bir süre sonra Yeşil Ordu Cemiyeti ile birleşti. (51

Pet( tabii Yeşil Ordu ile Halk iştirakiyun Fırkası'nı b,ı
birleşmesinden itibaren Çerkez Ethem'in de Korrıünist
Partisi'ne girdigi anlaşılmaktadır.

Partinin kuruluşundan itibaren yayınladığı bildiri-
lerde Bolşvirın ve Bolşeviklik konusu üsiünde metodlıı
çalışmalarla komünizın propagandası yapılmaya başlan-
mış lıatta parti adının da «Türkiye Halk iştirakiyün Bol-
şevik Fırkas»» (6) olarak kullarııldığı görülmüştür.

Halk İştirakiyün Fırka.sr arkasında, Kominterne bağ-
lı Bakü, Moskova ve istanbul ile bağlantıları olan Gizli
Türtiye Konıünist Partisi (TlP) bulunuyordu. Türki-
ye Komünist Partisi'nin yürütücüleri arasında, bir Sor-
yet memuru olan Başkır Şerif Manatoy'da yer almrş ııe
bu gizli partinin 14 Temmuz 1920'de kurulduğu ileri sti-
rütmüştür. (7)

Gizli Türkiye Komünist Partisi (8) gerekli izinle ku-
rulmuş olan Halk iştirakiyün Frı,ıkaş'nın arkasında
pıopagandaya devam etmiş ve yaym organları «Emek»»
gazetesinde bildiriler yayınlamaya devam etmişti. Bu bil-
dirilerden biri $yleydi: (9) «Anadolu'nun mutlak haki-
mi Mustafa Kemal'dir. Anadolu halkını refaha kavuştu-
rarnaz. Yalnız sosyalist ihtinli halkı kurtarabilir. Bu
münasebetle Yunan haıbi hiter bitmez iç harp başlama-
lıdır.»

9 Mayıs 191'de «istiklöl Mahkemesi»» Halk iştiraki-
yün Fırkası hakkında; «TBMM Hükümeti'ni devirerek
milletin arzuslı hilöfına biıbaşka hükümet kuıuıak su-
çunun işlendiğ{...» belirtilmişti. Yöneticilerinin matıkum

(5) Yaı(ın Taı.ihim,iz, C. I, Seyı 7, ı2 NisaJı 1902, §9. zl.F-,2t6.
(6) Yairın Tarihim,iz, C. 1, Sayı: lo, S lvİaıyıı 1.962 ,s§. 297.
(7) Yeni Çağ, Pra,g, §ayı: 4 Erylü] 1965.
(8) Mahmüut İhsgn Özgen, e.g.e. s. 37.
(9) Fethi Tevetoğlu, Açülıyorıın, AıIkana ı9o5, §§. ?2-75.
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olduğu parti yürütücülerinden 15'er yıl küreğe mahkum
edilenlerden, Şerif Manatov ile Ziynetullah Nuşirevan,
Sovyet Büyükelçiliğinin delöleti ile serbest bırakılarak
Rusya'ya iade edildiler.

c) Resmi Tiirkiye Komiinist Fırkasr

Halk iştirakiyün Fırkası'nrn arkasından Türkiye
Komünist Partisi'nin ve Yşil Ordu Cemiyeti'nin, Ana-
dolu'da yaptıkları Komiirıizm propagandası, gerçekten o
dönemin içinde bulıırı.duğu şartlarda büytik tehlike ar-
zetmekteydi. o sıra]aıda komüniz-mi kanuni şartlarda or_
tadan kaldırabilecek elverişli kanuni yollan araştrran
Mustafa Kemal Paşa, yeni bir taktik uygulamak siya-
setine mecbur olmuştu.

Mustafa Kemal Paşa, yarı gizli faaliyet gösteren
Halk iştirakiyün Fırkası'nı kontrol altına alabilmeyi ve
bu suretle kamu oyunun denetimini düşünerek, güvendi-
ği en yakın arkadaşlarına 18 Ekim 1920'de yasal olarak
Tiiııkiye Koırıünist Fırkası'nı kurdurdu. Otuz kişilik yö-
netim kurulu üyesi olan bu paüide; ismet inönü, Ali Fu-
at Cebesoy, Mareşal Fevzi Çatmajk, Refet Bele, Refik Ko-
raltan, Tevfik Rüştü Aras, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı
Behiç, ihsan bey (Eski Bahriye Vekili), Dr. Adnan Adı-
var, Süreyya Yiğit, Eyüp Sabri (Eskişehir Mebusu) kuru-
cu-yönetici olarak görev almışlardı.

Resmi fiiııkiye Komünist Fırkası hakkında yazarlar
şunları soylemişlerdi: Fethi Tevetoğlu (10): «...Aynı yıl-
larda Yeşil Ordu, Gizli Komünist Partisi, Ttiı&iye Halk
iştirakiyün Fırkası gibi gerçek komünistlerin dahil bu-
lunduklan kızıl teşekküllerle karıştınlmış bu parti, as-
lında, Mustafa Kemal Paşa tarafından tamamen <«danı-

(10) Fethi Tevetoğlu, a.8;.e. ss. 3O3 - 364.
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şıkl»ı olarak kurdurulmuş bir oyalama, bir avlama ve
gerçek komünist faaliyetleri kontrol altına alma ve ön-
leme vasrtasıdır. Hedef, Bolşevikİerden yardım sağlamak;
içeride ve dışarıda gelişen, tehlike arzeden komünist faa-
liyetlerini zararslz hale sokmaktır»r. <<...Türkiye Komü-
nist Fırkasr memlekette ve Meclis içinde beliren ve bazı
gafillerce başlıca kurtuluş çaresi, kaşıtlı komünistlerce
de yegane ümit diye savunulan komtınizm cereyanınr
kontrol altına almak, durdurmak ve sonunda bertaraf et-
mek; fiirkiye'ye aktarılmak istenen Moskova ve Bakü'da
hazırlanmış Mustafa Suphi idaresindeki komünist kad-
ronun yurda intikalini önlemek ve bilhassa Sovyetleri
yaıriım konuzuna inandırmak gibi belli başlı sebep ve
gayelerle kuııılmuştu»ı.

Remzi Balkanlı (11): <«...Sene 1920'dir. Cenup vil1-
yetlerimizde Kurtuluş Mücadelesi'nin Yunan taarruzu-
nun hükiirn sürdüğü, izınir'in ve bazı Güney vilöyetleri-
mizin işgal altında bulunduğu bir zamandır. tstanbul'da
Ferid Paşa ve Tevfik Paşa kabineleri şra ile iş başın-
dadır. Ve orada ayn bir hiikümet vardır. istanbul, ingi-
liz işali altındadır. Çerkes Edhem isyanı da başlamış-
tır. irticai hareketler de baş göstermi$ir; a}rnl sene ağus-
tos ayı içlerinde Rusya'ya bir Heyet-i Murahhasa gönde_
rilmi$ir. Rusya'dan paraca ve silöhca yardım ve aynl za-
manda bir ittifak istenmektedir. Rus,ya'da Lenin'le ve
Çiçerin'le görüşn Heyet_i Murahhasamız bunlan temin
edemeden geri dönmüşlerdir. Ruslarla ittifak yapabil-
mek, onlarla doşt ola,bilmek için, Ruslara iyi görünmek
ve bu sebeple memlekette bir Komünist Fırkası kurmak
ve hem de bu fırkayı üçüncü Enternasyonal'e bağlamak
16zımdır. Esaren memleket daiıilinde Hükümetin malu-

(11) Remzi Balkanlı, \,Iukayeseli Ba^srn ve Propaganda, Ankara
1961, s,s. 489 - 4u.
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matı olmadan gizli sıırette Komünist Fırkaları ve krza
Ttirkiye haricinde de Tiirkiye nam ve hesa,bına bir ta-
kım Komünist Fırkaları kuruluyordu. Sonra, Büyük Mil-
let Meclisinin içinde de ayrrca bir Halk Zümresi vardr ki,
bunlar memlekette içtimai bir inkılöp (komünizm inkı-
lflbı) lüzumuna kaani bulunan kimselerdi. E§asen bu kim-
seler evvelce teşekkül etmiş ve bilöhare dağılmış olan
Yeşilordu Cemiyeti'nin de taraftarr idi. Meclis diğer aza-
ları bakımından da gayrı mütecanis bir manzata aıze-
diyordu. Diğer tarattan ingiliz işali altında bulunan
istanbul'da da ingilizler tarafından daha ewel böyle bir
parti kurulması ve etrafa sirayet etmesi ve Ankara Hü-
kümeti için umulmadık tehlikeler doğurmasr ihtimali de
vardır. Halbuki memlekette resınen teşekkül etmiş bir
kornünist paıtisi olunca gizli kurulmuş bütün partiler
hükümsüz kalır ve bu gibi gizli teşkilötlar dağıtılınca
Sovyetleri de kızdrrmaz, dostluk, ittifak talebimiz sarşl-
maz, zıra memlekette reşnen teşekkill etmiş, hem de
üçüncü Enternasyonal'e yani Sovyetlere bağlı bir Ko-
miiııist Fırkaş mevcuttur. sonra bu fırka kurulunca
Meclis'deki içtimai inkılöp taraftarları da tatmin edilmiş
olur. Büyük Gazi bütün bun]arı çok iyi anlamış, fakat
etrafındakilere yani Fel,ızi, Ali Fuad ve Közrm Paşalara
ı,e Miralay Refet ve işnet beylere anlatmak mümkün o1-
mamrştır. Halta Ali Fuad Paşa «Milli Mücadele Hatıra-
lan»» isimli eserinde hilö buna muarrz olduğunu belirt-
mektedir. O zamanlar Ali Fuad Paşa, Mustafa Kemal'e
yazdığı muhtelif tarihlerdeki tahriratlarla mulııalefetini
resen ve peşinen açıklamıştır. Fakat Mustafa Kemal bü-
tün,bu muanzların hepsini partiye sokmakla onların en-
dişelerini bentaraf etmiş oluyor»

Cemal Kııtay (12)ı «...Mustafa K,emal, baktı ki, tıp-
(12) Cemal Kuta.y, Tarih Sohbetleri, İstaııbul 1966 Cild 2, ss.

78-7s.
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kı bugürıktl gibi, komünizm tahrikleri, Ordu dahil, bü-
tiiıı ana kaynaftları ve varlıkları zorluyor, kendi gtızelim
tabiriyle yılanı ininde emek için Türkiye'de ilk Ko-
mtiııist Frı,kası'nı bimt kurdu!..» «Ve, bu «kuruluş» için-
de, şahserı kendisinin vazifelendirdikleri olmuştur: En
yakınları arasrndan swtiği ve -kendi tahiriyl* aklı ba-
şnda arkadaşlarrnı uyarara.k hu ilk Tiirk Komünist Par-
tisi'ne §okmuş, kaprları aııirna kadar açnuş, her türlü
gaye ve maksadlarta girenlere imkön vermiş, gafilleri ha-
in'lerden ayırmış ve ihanetin tasviyesi için harekete geç-

miş, gafiller arasrnda saplananlar yollarına devam etmiş-
ler, ötğkiler uyanmşlaıdır. Bu, başrndan sonuna kadaı
ibretle incelenmeye değer macera'dır.»»

Resmi fiir.kiye K,orııünist Partisi'nin kuruluşundan
bir yıl önce 22 Eylüt 1919'da, Muştafa Kemal Paşa Ame-
rikan Generali Haı+lıord'a Sivas'da şıııılarr s<iylemekte-
ctir: (13) «...Bolşarizme gelince, onun bize nüfuz etme-
sini önleyen dinimiz, an'anelerimiz ve sosyal bünyemiz
giizönüne alınırsa, 'bu doktrinin memleketimizde hiçbir
şansı olmadığı anlaşılır. Türkiye'de ne kapitalistler ve
ne de milyonlarca işçi vardır. Ziıa bir pıoblem de önü-
miıze dikilmiş değildir. içtimai nokta-i nazardan dini kai-
delerimiz bizi bolşevikliği kabul etmekten alıkoymakta-
dır. Hatta Türk milleti, lüzumu halinde ona karşı savaş-
mağa hazırdrr.»

Mustafa l(emal Paşa yine bu partinin kuruluşundaıı
iki ay önce Meclis kürsüsünden şu dikkate değer konuş-
mayı yapıyordu: (14) «Mesırıu-u ilileri olmus olacaktır

(13) Maj. Gen. Jaınes G. Harbord, American Miiitary Mission to
Arrnenia, International C"onciliation, v. CLI, June 1920 pp.
294-S5 / U.S. Sena,te Doc"uıments, 66 th Congre,ss, XV, Nr.
266, Exhibit c.

(14) TBMM Zabrt Ceridesi, cilt 3 (14.8.1336) s. 189.
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ki son günlerde Bakü'da oeynelmilel bir kongre yapıl-
maktadır. Resmi ve gayri resmi vuku bulmakta olan mıi-
racaatlarda bizden de oraya mura}ıhaslar davet ediyor-
lar. Bu davetler doğrudan doğruya halkımrza vuku bulu-
yor. Tfabzorılulara, Erzunımlulara her tarata birtakım
davetnameler geliyor, gönderiiiyor. Aldığımız malfımata
göre bazı yerlerden bilhassa hududa civar yerlerden ba-
zı zeııal bu kongreye icabet etmiştir. Efendiler, her mü-
nasebet dtiştükçe a.rzetm§tim. Ve bu münasebetle de bir
defa datıa tekrar ve teyid etmek isterim ki biz memleket
ve milletimizin mevcudiyetini ve istiklilini kurtarmak
için kaızr veıdiğimiz zaman kendi noKa-i nazarlarımr-
za tabi bulunuyorduk. Ve kendi kuwetimize istinad edi-
yoıduk. Hiç kimseden bir ders almadık. Hiç kimserıin
muğfil mevaidine aldanarak §e girişmedik. Bizim nok-

ta-i nazarlarımu bizim prensiplerimiz cümlece mölüm-
dur ki Bolşevik prensipleri değildir. Ve Bolşevik prensip-

lerini milletimize kabul ettirmek için de şimdiye kadar
hiç düşünmedik. Ve teşibbiisbe bulunmadık,»

Diınkt olarat resmi Ttırkiye Komtınist Fırkası'nın
yayın olganı olan «<Yeni Gün» gazetesi'nide (15) şu yazı
yayınlanmıştı: «Halihazırda komünist fikirlerin tşkil
ettiği program, memleketimiz için sadece z,ararlı değ,il,

aynı zamanda hatta tahripkördır. Bir a"sker, bir vatanr

o]masr gerekmediğini idrak ederse, onu savunmak için
ortaya çılorıaz; milletleıden nefret edilmeyec€ini duyar-
sa gidip Yunanlılarla döğüşmez... Bundan başka, bizim
parti faaliyetimiz, Sovyet Ruşıa,nın idari t€şkilrtı bilin_
mediği için, herhangi bir müsbet iş yapamayaca]r ve ik_

tisacıi hayatrn eski temellerini yıkarat memleketi harap

(15) Yeni Gün, Yunus NaCi tarafındaıı İstanbut'da 2 Eylü 1918'

de yayına ba.§l,adı, İşgalden sorına ka,paıtılü 1o Ağıısto§ 1920'

de Anadolu'da, Yeni Gijn ad_ıyla Aııkara'dg, yaıyınlarıdı,
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edecektir. Her şeyden önce, Sovyet Rusya'yr tanımak ve
bütün askeri cepheleri tasviye etmek lözımdrr. Şimdiki
halde, biz memleketin menfaatleri için, kendi başlarrna
buyruk olarak hüktimetimizin rrzasını almadan gelen
bütiın tahrikçi ve propagandacılara karşr mücadele et-
meliyiz. Türkiye'ye bolşevizrni ancak Ttirkler getirebilir-
ler ı,e botşvizm ancak yukarrdan gelebilir».

Türkiye l(omünist Fırkası'nrn kuruluşu ile Mustafa
Kemal Paşa özellikle şunlarr da belirtiyordu: (16) <<I(omü-

nisttiğin memleketimizde dğil henüz Rusya'da bile kabi-
liyet-i tatbikiyesi haikında sarih kanaatler haşl olama-
dığı anl,aşılmaktadır. Bununla beraber dahilden ve hariç-
ten muhtelif maksatlarla bu cerayanrn memleketimiz da-
hiline girmekte olduğu ve buna karşr makul tedbir alın-
madığı takdirde milletin pek ziyade muhtaç olduğu vah-
det ve sükünunu muhil ahvalin hudüsu da daire-i im-
k6nda görülmüştü. En makul ve tabii tedbir olarak aklı
başında arkadaşlardan hükümetin malümatı tahtında
bir Türkiye Komünist Fırkası tşkil ettirmek olacağı dü-
şünüldü. Bu takdiııie memlekette bu fikre müteallik bü-
tün cereyanlarr bir muhassalaya irca etmek mtirnktiuı
olabilir. Heyet-i müteşebbisesi ve otuz kişideıı miirekkep
bir merkez-i umumisi meyanrnda güzide arkadaşlarrmrz-
dan Fevzi, Ali Fuat, Kizım Paşa'laria Refet ve işnet
beylerin gizli olarak datıil,bulunmaistnı muvafık gördüm.
Bu sayede bu memleketi tutan ve maksadr millirniziıı
kahramanr bulunan arkadaşlarrmrz bu teşkilltta zimethat
bultınacaklar ve onlann malümat ve teşebbüsatı, cere-
yan-ı teşebbüsat üzerinde dmil olacaktrr.>ı

Biz,zat Mustafa Kemal Atatiiı,k'ün o giuılerde kendi

(16) Ali Fuad Cebesoy, Milii Mücadele HatıraJan, İstanbul rgss,
s. sog (Ali Fuat Paşa,'ya tel8ırafından (Şifre 638, Aııkara
31.10.13{ı6).
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sözieıi_vlt, dile getiıdiği, ve o dönemin araştırmacı ve
yazarlarrnın da işaret ettiği gi,bi, Regni Ttırkiye Komü-
nist Fırkası'nın tamamen danışıklı olarak meydana ge-
tirilmiş olduğu ve aslında önemli üyelerinin komünizrne
düşmaıı olan milliyetçi kişilerden seçilmesine bilhassa
özcn gösterilmişti.

Mustafa Kemal Paşa'nrn çizdiği program dahilinde
çalrşmasına başlayan Reşrıi Komünist Fırkasr genel'sek-
reterliğine Ha,kkı Behiç getirilmiş ve bu sırada Tevfik
Rüştü Aras Moskova'ya gönderilerek partinin III. Enter-
na.§yonal'e kaydı için müracaat yapılmıştı. Fakat bu mü-
racaat l(omintern tarafından red edilmişti. Zira Rusya
kendi emir ve direktifleri paralelinde kurdurmadığı bir
partiyi Enternasyonai'e kabui edemezdi..

Bu sıralarda Kiızım Karabekir Paşa Doğu'da <<Erme-

ni Meselesb»ni tamamiyle halletmişti. Kizım Paşa danı-
şıklr bile olsa,böyle bir partinin varlığrnın iyi olmayaca-
ğını soylemişti. TBMM içinde de bu partinin varirğı ra-
hatsızlıklara yol açm§, tartışmalara sebep olmuştu.

Mustafa Kemal Paşa'nrn Resmi Komünisi Partisi'ni
kurriurmasının aıılamr; o günlerde Sovyet Rusya'nın
dostluğuna verdiği önemi göstermek ve Türkiye'deki ko-
münizm fikrine sahip olanları ve gizli çalışanlan açık
olarak tanımak ve kontrol altrnda bulundurabilmek iste-
mesinden kaynaklanıyoııiu. Gerçekten de bu parti saye_

sinde Türkiye'deki komünist gelişm.erıin liderliğini yapa-
bilecek pek çok önemli kişiler tesbit olmuştur.

d) Yeşil Ordu Cemiyeti, Gizli Türkiye tr(omiirıist
Partisi ve fürkiye Elalk iştirakiyün Fırkasr Prob-
leminin Halleiiilmesi

TBMM kurulduktan sonra en önemli konulardan bi-
risi, Tiirkiye'yi işal eden devletlere karşı diizenli bir or-
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dunun kurulması idi. Bunun için yurt içinde birlik ve
beraberlik anlayışının Milli Birlik şuuru altında toplan-
ması gerekiyordu.

iç isyanların doruğa çıktığı, bölücülüğün had safha-
da olduğu, huzur ve sükunun tamamen ,bozulduğu bir
srrada en önemli şart, öncelikle birleştirici olmaktı. Bu
fikir ve görüş üstünde program ve plinınr yapan TBMM
Başkanı ve Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk, her
kesim ile ayrı ayrı ve tefernıatına kadar ilgilenmeyi
amaç ve hedefi doğrultuzunda görüyordu. Ancak ülke-
min bu şekilde bağımsızlığına ve kurtuluşuna kavuşaca-
ğına inanmıştr.

Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük meziyetlerinden
biri, bir ise ne zaman başlanacağınl ,o işin nasrl yü-
rütüleceğini ve o iş ne zaman son verileceğini bilmesin-
deki tayin ve tesbit etmesindeki emsalsiz kabiliyetidir.
Bunun en mükemmel bir örneğini Mustafa Kemal Paşa'-
nın iç ve dış komünist teşekkiiller karşrsrndaki tutum ve
davranışlarında görmek mümkündtiı,.

Atatürk, daha Miili Kurtuluş Mücadelesi'nin başları-
gıcından beri 1919 haziranının ilk günlerinde. Samsun'-
ıın Havza ilçesindeki Ali Baba'nın Mezudiye Oteli'nde,
Rus Stivari Albayı, (Mareşal olarak emekli olmuştur)
Semen Mihayloviç Budenniy başkanlığındaki Rus heye-
tini kabul ettiği (17) daha sorıra Sivas'ta, 22 Eyiül 1919'
da Amerikan Generali James G. Harbord'la görüştüğü
(18) andan itibaren açıkça ve şiddetle komünizmin kar-
şısın,da olduğunu belli etmişti. Bunun]a beraber Ata-
türk, Ruslar'a karşr iziediği politikaıın gereği olarak;

(l?) Fethi Tevetoglu, Kcımünizm karşısrnda Atatiirk, Yeni Ses
Ga;zeıtesi, Saıısun 2-8 Ağustos 1963 Yı]: 10 sayl: 3954-3960.

(18) Feüi Tevetoğlu, Atatürk'ün Sowet Politikası, Türk Kültü-
ru, Arıka,ra İıasıım 1964 saı}r: 23 ss. 28_31.



TT(P ve Organize Gençlik Hareketleri 55

yapacağı Milli Mücadele için gerekli olan para, silöh ve
cephane yardımınr sağlamak ve arkadan vurulma tehli-
kesini'bertaraf edinceye k6dar tek destek görebilecği bir
kayrıak bulduğu Bolşevikleri oyalamat ve ayutmak mec-
buriyetindeydi.

Atatürk bu yüzden Huı,ıa'da Türk-Sovyet dostluğun-
dan söz edeııe&, Tiirkiye'rıin ihtiyacı olan dış yardımı
mğlaınaya çalıştı. (19) Bu sıralaıda Anadolu'da yukarı-
da açıkladığrmrz; Yeşil Ordu_, Türkiye Halk iştirakiyün
Fırkası kurulmuş ve Gizli Türkiye I(omiiııist Partisi'nin
emir ve direktifinde çalışmalanna ba"şlamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, bu gizli çalışan örgütleri
kontıol eddbilmek ve açığa çıkarabilmek amacıyle, ken-
di güvendiği arkadaşlanna 18 Etim 1920'de Türkiye Ko-
münist Partisi'ni yasal olarak kuıdurdu. Fakat bütün
bu gayretlere rağmen istenilen kontrol yapılamadı. Giz,
li komünisl örgütler, Sovyet R.uşıa yöneticileriyle miirıa-
sebetlerini devam ettiırcrek koırıiiııizırı prııpaganda§lna
sistematik olaıak yön veıni$erdi. Bu arada Çerkez Et-
hem ve kaıdeşinin Yeşil Ordu Ceniyeti'ne katrlması du-

rumu daiıa da ciddileştiımişti. Zıra Yeşil Ordu, militan
gücü de elde etmiş oluyordu.

Faaliyetlerine bi]hassa Anka-ra, Eskişehir başta o1-

rnak üzere Bursa, Konya, I(ayseri ve Elözığ gibi şhirler-
de B-9 ay sürdüren Yeşil Ordu Cemiyetinin, isiöm sosya-

lizmi birliği fikri altı-nda dağıttıkları bildirilerde «<tam

anlamryle komünist teşkilötı ve partisi hüviyetinde oldu-

ğu» kesinlikle aniaşılryordu. Yeşil Ordu'nun tiizüğii de

komünist partisi hükümlerini taşıyordu.

Tam anlamıyle komünizmin bolşevizm:in Rusya'da-
ki kanlr, milyonlarca insanrn hayatına mal olan tatbika-

(19) Ma}ünut İhsarı Özgen, Milli Mücadele Dönerninde Anado-
lu'do Sol Hareketleır, "Aıuştırına. İstanuuı 1982, §§. 12-13.
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tının kopyası prensip ve metodları kapsayan talimatı ve
tiiuüğü, Yeşil Ordu Cemiyeti'nin gerçek yüzü ve hedefini
ispatlıyoı,ıiu. (20)

Yeşil Ordu hareketini istismar için gayret göstercn
Çerkez Ethem'in bilinen isyanı ile, bu cemiyetin faaliye-
tinin stiratle durdurulması ve tamamen yok edilmesi
mecburiyetinde kalınmrştrr.

Bolşvikler Türkiye'de etkili propagandaya Yeşil Or-
du, Gizli Komünist Partisi ve Türkiye Halk iştirakiyün
Fııtaş'nr birleştirerek başlamışlardır. Ayrı görüldüğü
halde iç içe girmiş sol örgütler halinde çalışmalarını sür-
dürmüşler ve iiçiıncü Enternasyonal'e kbbul edilerek ora-
da yerlerini almışlardı.

Tüı,ıkiye'de komünizıni rayına tam anlamıyle oturt-
mak için, Rusya'da, Bakü'de Türkiye Komünist Partisi
kurucuzu ola^rı Mııstafa Suphi, Erzurum iiaerinden Arıa-
dolu'ya gelmişti. Mustafa Suphi'nin Arıadolu'da ve Ordu
içinde geliştinrıek istediği faaliyetleri, tatıal*uk ettir-
r:nek istediği <«Ordu'yu inhilöl, Doğu'da kumandayı sa"rs-

mak, sözü ayia diişürüp hükümeti ele geçirmelıc» gi,bi
plön ve gayeleri K6zım Karahekir Paşa tarafindan bili-
niyordu.

Gizli Türkiye Komünist Partisi kurucuları arasında,
daha doğruzu başında, Rusya'daki fiirk komtirıist teşek-
ktillerinin Anadolu'da görevlendirilmiş ajan ve temsilci-
leri olan Şerif Manatov, ZIynetullah Nuşiryan ve aynca
emekli binbaşı Salih ve Arif Oruç gibi kimseler bulun-
maktaydı.

Rusya'da 5-18 Ocak 1918'de Bolşvikler tarafmdan
Krırucu Meclis'in zor kulla^rrılarak kapatılmasından son-
ra Moşkova'da <<Milliyetler Korniseri» §talin'e bağlı ola-
rak kurulan ve Lenin'in taşvibinden geçen «Müsltirnaıı

(20) a.g.e. 12-L4.
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Ttirkleri Sovyetleştirmekle görevli Müslüman Komiser-
liği heyetine, Kazanlı Mollanıır Vahidof, yazar Alimcan
ibrahimof ve Şerif lVIarıotof getiritmişlerdi».

Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı Anadolu'da temaslarr-
nı sürdürmüşler fakat, komünizmi lönetleyen Türk halkı
tarafindan önemli ölçüde protesto edilmişlerdi. Çok sı-
kı ,bir korunma altında bulundurulan Suphi ve grubu
tehlikeleıden uzak bir şekilde Trahznn'a gitmişlerdi. Bi-
lindiği gi,bi yukarıda zikrettiğimiz Blbi, 28/29 Ocak 1921
gecesi Suphi ve arkadaşlarr Trabzon'dan motorla Türki-
ye'den ayrıldı,ktan sonra, I(aradeniz açıklannda yanına
yanaşan ve failleri belirlenemeyen kişilerce öldürülmüş-
lerdi. Sovyetler durumu protesto ettilerse de ısrar etme-
diler, Tiirkiye olaydan haberi olmadığını bildirdi.

Yeşil Ordu Cemiyeti, Türkiye Halk iştirakiyün Par-
tisi ve Gizti Türkiye Komünist Partisi pılgram hedefle-
rini birleştirerek, <<Mustafa Kemal Paşa'nrn aleyhinde
zulh düşrıanl, savaş sorumlusu gibi sloganlarla o güntın
olağanüstü şartlanna göre H)lücülük ve yıkıcılık faali-
yetlerindo bulundukları»ı tam anlamıyle gün ışığına çık-
mştı. Bu gizli cemiyet ve partilerin TBMM hükümeti'nce
kapatıImasına karar verildi. Bu gizli emelleri paralelin-
de çalışmalannı süııiüren kurııluşların askeri ve militan
gücünü sağlıyan Çeı,kez Ethem kuwetlerinin 10 Ocak
1921'de yenilerek yok edilmesiyie ve 16 Mart 1921'de
Sovyetlerle Moskova Antlaşmasr'nın imzalanmasındaiı
sonra, Ankara tstiklil Mahkemesi aracılığıyle bu kuru-
luşlann tawiyesine'başlandı. Sovyetlerle kurulan dostlu-
ğu bozmamak için bu tawiye yumuşlı bir şekilde yapıl-
dı. (21)

Yeşil Ordu Cemiyeti'nia milli hükümeti devirmeye

(2J.) Ergun Aybars, İstlltlal Maiıkemeieri, İstanbul 19?5 §s. 92-93.

-J
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yönelik, ihtililcı bir kurııtuş olduğu ele geçirilen gizli bel-
gelerle aıılaşıldıktan sonra feshedilmişti. Gizti Türkiye
I(omünist Partisi'nin yasal bir ,görünüşü olan <«Halk iş-
tirakiyün Fırkaş» 2 Şubat 1920'de kapatıldı. Bu parti 29

Mart |922'de ikinci defa faaliyete geçtiyse de 12 Ekim
192'de tekrar kapatıldı.

Bu kuruluşlarda Türkiye aleyhine yasadrşı ve gizli
olarak çalı,şan lider pozisyonundaki görevlilerinin yrkıcr
vb bolücü faaliyetleri teşit edilenler, Ankara istiklöl
Mahkemesi tarafından çeşitli cer,alara çarptırılmışlardı-
Marksist-Leninist propagandaya ağrrlık vererek bölücü-
lük yapan iç içe girmiş aşın sol örgütler ve menzuplarr-
nın tasviyesi, gerelrtiği ölçüde sertli,kten ka4ınılarak ya-
prlması esas alrnmı$ı. idamlar gıyaben olduğu için vi-
cahiye çevrilmemiş, hapis cezasına çarptırrlanlar ise, giz-
li çalışmada bulunmak ve hükümeti devirmek hareketin-
de bulunmak suçlarından mahkum edilmişler fakat, bir
süre sonra bu hükümlülerde 29 Eylül 1921'de affedilmiş-
1erdir.

Bu dönemde «Milli Hükümetin diplomatik alanda
tanınması zoruniuğu ve Milti Mücadele'yi başarabilmek
için gerekli yarüma duyuları ihtiyaç, TBMM'nin Sovyet-
ler]e teması gerekli, faydalı ve zorunlu kılıyordu. (22)

Sovyetler 3 }Jaziran 1920'de Misak-ı Miliiyi tanrdık-
]arrnr bildirmişler ve Tüfk heyeti Moskova'da miizake-
relere zamarL geçirmeksizin başlamıştı. 24 Ağustos L920'-
de son şklini alan andlaşma tızerine karara varılmrşkeıı
üç gün sonra Sovyetlerin Ermenistan'a fiirk toprakla-
rrndan verilmesinde rsrar etmesi, Kürdistan, Lizistan ve
Batuın'un kendi kaderine hakim olmalarını istenıeleri,

(22) Prof. Fajhir Aıımaoğlu, Siyasi Tarih 1879-1960 Ankara 1964
s. 631.



Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri 59

(23) oldut<ça ilgi çekici ve önemlidir. Ancak iki devlet
anşnda elçilenin ileride yapılacaık olan siyasi kültiirel
ve e*onomik işbirliği konuzundaki mutabakata varmala-
nyle bu istekler gçiştirilmiş ve anlaşma yapılmıştır.

Bu sebeplerle o günün gereklerine uygun olarak,
Sovyet Rusya ilO dostluk kurmak ve Milli Mücadele ş-
rasında bu dostluğun en iyi şekilde deyam ettirilmesi
en önemli şartlaıdan birisiydi. TtsMM Başkanı Mustafa
Kemal P,aşa ve Meclis hükümeti, bu dostluğun parale-
iinde görülmekle büyük yarar elde edinileceğine inan-
6ışlardr..

Tür.k Orduiarı Birinci inönü Savaşı'nı. kazandıktaıı
sonra fiirkiye ile Sovyet Rusya arasında 16 fuIart 192l
tarihli Moskova dostluk Andlaşmas imzalanmıştır. And-
iaşnanın başlangıç,kı§rnında <tMilletlerin kendi mukad-
deratını strbestçe tayin prensibb»nin yer alması, §ovyet
Rusya'nrn yeni Türk Devleti'nin esas gayelerinden olan
Misak-ı Milli'nin bir prensibini, huıkuken de tanımrş ol-
duklarını gösteriyordu. Fa,kat böyle olmakla birlikte Do§t-
luk Andlaşma$nrn imzasına ve yapılan yardımlara rağ-
men, Türk-Sovyet münasebetleri sağlam bir güvenlik ha-
vasına girememiştir. Sovyetler, Türk Milli Kurtuluş ha-
reketine yardırn ederken, bunu bir proleter ihtilöl şek-
iine sokınak için çalışmışlardr.

II _ ATATÜRK,ÜN BAŞARILI DIŞ POLİTİKASI VE
ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Mondros Iliütarakesi'nden §onra istanbul'da ve Ana-
dolu'da tekrar faaliyete geçen sol örgütlerin, Sovyet Rus-
ya l(omiinist Partisi'nin (Komintern) emir ve direktit-

(23) Proi. Fahir Arınaoğlu, 192o yılında Milli Mücadele ve Sov-
yet Rusya VII. Türk Ta.r,ih Kongresi, cilt II. Aııkaıa 1973

ss. 895 -896.

-
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leri doğrultusunda Marksist-Leninist ideoloji çerçevesi
içinde çalrşmaları, bu tür faaiiyetlerin merkezini de be-
lirtmektedir.

1919 yılından itibaren gerek istanbul'da ve gerek An-
kara'da Sovyetler yaygın bir şekilde komünizrn pİopa-
gandas yapmışlardı. Meselö 1920 Aralığında kurulan Halk
iştirakiyün Fırkası, 14 Temmuz L920'de yayınladığı de-
mecinde; <<Sultanların mutlakiyeti ile olduğu kadar, Mus-
tafa Kemal'in sahte politikası ile de mücadele edecekle-
rinb» açıkça ilAn etmeleri, Türhiye'de kurulmuş olan bu
tür siyasi partilerin nereden gtç aldıklarınrn da açıkça
belirlenmesi yönünden önemli bir örnektir. Bu önemli
olay ve ele geçen ,belgeler iizerine faaliyeti yasa"klanan
Halk iştirakiyün Fırkasr 5ıerine, kontıol a]tında bulıın-
durulan ve komtirıistlerin belirlenmesinde faydalı olaca-
ğına inanrlan Resmi Tiirkiye Komünist Frrkasr kurul-
muştu. Resmi Komtınist Partisi'nin gerçekten bu alan-
da önemli faydaiarı olrnuş ve Sovyet yarılın militan
Marksistlerin ve önemli lider pozişyonunda olanlannın
tanrnmasr ve ele geçirilmesi mümkün olabiimiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, meırılekete komtiııizrıi sok-
madan ve Sovyei işgali altına düşmeden, iki tarafın ger-

çek menfaatjerine uygun bir Tiırk-Sovyet işbirliği ve
dosiluğu kurmayı başarırken, dış politikada diplomasi
yönünden de çok önemii bir zafer kazanmrştır. Diploma-
si kurallan gereğiııce atılan önemii adımlar, en küçük
teferruat üzerinde durularak ölçü içinde kullanılmrştır.
Dolayrsıyle Türkiye'de Marksist-Leninist örgütlerin ha-
reketleri tam olarak kesinlikle durdurulmuş ve Genç
Türk Cumhuriyeti'nin temeileri sağlam olarak atılmıştır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1923 - 193B ATATü-RK DöNEMİ Ko]}IüNİsT

FAALiYETLER,
r - YASADIşI GİzLİ nİARKSiST_LENİNİST

HA,REKETLER

Milli Mücadele yıllarr sırasında gerekli dış yardım
sağlanabilmesi amacıyla Türk-Rus ilişkileri geliştirilir-
ken, komünizm faaliyetleri de açık ve gizli olarak Tür-
kiye'de yer almış fakat Atatürk'ün kesin kararı ile bü-
tiirı komünist hareketler durdurulmuştu.

Ankara'da istiklöI Matrkemelerince yapılan tutukia-
malar ve Ttirkiye'deki komiiııistlerin çşitli cez,a|ata
çarplınlarak partilerinin ve gizli örgtitlerinin ortaya çı-
karılarak kapatrlmasr, bu sol çevıeyi önemli ölçüde sars-
tı. Zira soicu fikirlerin genç Türkiye Cumhuriyeti için-
de yaşamasr im}önlan yasal olarak kalmıyordu.

Bu gerçek Marksist-Leninişt ideolojik fikirlerte yük-
lenmiş olan kişilerce açrk olarak görülmüş ve anlaşılmış-
tı. Dolayısıyle, Türkiye'de yasal olarak lvIarksist-Leninist
bir siyasi partinin kurulamayacağını bilen bu çewe, sol-
cu fikirlerini yeraltı çalışrnalan ile devam ettirmek ka-
rarını aldı. Bu karar paralelinde yasadışı ve gizli olarak
örgütienmek ve yasal partilerin, kuruluşların, yayınların
arkasında ve gölgesinde yayılmak düşiiuıcesiyle harekete
baştadılar.

A - TK.P,NİN PRoPAGANDA, YAYIN ÇALIŞMALARI
vE 1925 TUTUKLAMAII\RI

Sovyetler Birliği |7 Htz,iran - 8 Temmuz |924 tarih-
leri arasrnda Türkiye Komünist Partisi'ni tekrar örgüt-
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lendinrıek ve gizli çalrşmasına devam ettirmek kararinı
almıştı. TKP'nin lider kadrolan bu karara paralel yasa-
dışı olarak; Dr. Şefik Hüşnü Değmer başkanlığında Ha-
san Ali Ediz, Nazım Hikmet (Ran-Verzanski), Dr. Hik-
met Kıvılcrmlı, Baytar Salih Hacıoğlu tarafından ku-
ruldu.

öncelikle yayrn faaliyetiııe geniş yer vererek propa-
gandaya başlay,an T.K.P.'nin çalışmalan «Aydınlık Der-
gisb ile ,başlatılmıştı. Yine bu arada istanbul'da yayın-
lanan «Orak-Çekiç» dergisi Kominternin emirleri doğrui-
tusunda yayınını süııiürdü.

1 Mayıs |924'te <<Amele Taeli Cemiyetb açrk hava
mitingi diizenlemek istemiş fakat hükümetten geıekli ?-
ni alamamıştı. Bu defa aynı cemiyet gizli olarak, Rus ha-
rici Ticaret bürozu memur ve müsdahdemleri ile birlikte
150 kişilik bir grup ile «Şirket-i Hayriye»nin bir vapu-
ru ile istanıbul Boğazı'nda bir gezinti yapmışlar ve istan-
bul Rus Başkonsolosluğuna ait bir bahçede düzenlenen
eğlenceye nümayişkir bir şekilde katılmışlaıdı. (1) O giln-
den itibaren Amele Ta^lli Cemiyeti tarafından Dr. Şefik
Hüsnü'niiıı kaleminden <«1 Mayıs nedir?ıı yazı§t ile, <<Bü-

tün Diınya işileri Birleşinizı» slogaJır başlıgı altında bir
broşiir yayınlandı. Bu srrada |ğ25 şuhatından beri de.
vam eden Şeyh Sait liderliğindeki Kürt isyanı büttirı şid-
detiyle sürdtirülüyordu. Hükilınet, genek bu isyan ve ge-
ret ülkenin sosyal diDenini, huzur ve siikfınu, güvenlik
ve asayişini bozucu faaliyetleri de durdurabilmek mak-
sadiyle 4 Mart 195'te 578 sayılı «ThJrir-i Siılıun l(anu-
nunu» çıkarütı. Bu kanun çıkanldıktaJ! sonra, belirlenen
Ttirk komünistleri tutuklanmış ve istarıbul'da yayınla-
nan Aydınlrk ve Orak Çekiç dergileri ve Bursa'da yayın-
Iarran Yold,aş gazetesi kapatılmıştır.

(ı) Aclaıı Sayıgan, a"g.e. sş. 182-183.
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Gizli Türkiye Komiinişt Partisi menzuplarından 38

kişi Ankara'ya getirilerek istikl&l Mahkemesi'ne çıkarıldı-
lar. Yoldaş Gazetesi §ahihi ibrahim Hilmi, Amele Taöli
Cemiyeti üyelerinden Şevki, Elektrikçi Nuri, Gtiuz,el Sa-
natlar öğrencisi §amih Şahin (Ressam Sami), öğrenci
Nuri Haydar, Sadrettin Celiıl Antel 7'şer yıla, Süleyman
Necati üster, Amele Taöli Cemiyeti Genel Sekreteri Ab-
di Recep, Şevket Süreyya Aydemir, Orak-Çekiç Gazetesi
Müdürü fuzacı Vasıf, Askeri Doktor Mümtaz, Askeri Tıp
talebesi Hiieyin Hikmet Kıvılcımlı 10'ar yıla mahkum
oldular. tstanbul'da tutuklamalar başladığı sırada Rus-
ya'ya kaçmış bulunan Dr. Şefik Hüsııü Değmer, Naaım
Hikmet Raıı-Veızanski, Hasan Ali Ediz ve Almanya'da
bulunan Ali Cevdet gıyaben 15'er yrla ma.tıkum edilmiş-
lerdi. (2) Dr. Mümtaz, Hüseyin Hikmet Kıvılcımir, Nuri
Haydar Askeri Ceza Kanunu hükiiırnlerine göıe silöhlı
kuwetlerden çıkarrlmışlaıdı. Diğer sanıklar beraat etti-
ler.

Mahkemenin sonuçlarrna göıE, Soıryet Büytil<elçiliği
kitiplerinden l§taigorodski, üç ayda bir T.K.P,'ne 1000

doiar veıdiği ııe istanbul Sovyet Başkonsolosluğu memur-
larrndarr Haygiç'in T.K.P. ile Moslıwa (Komintern) ara-
sında kuryelik yaptığı belirlenmişti. (3)

B _ TK.P,NİN PRoPAGANDA, YAYIN ÇALIşMAII\Rı
vE 1927 TUTUKLAMALARI

1925 yılı tutuklamaları sırasında Avrupa'ya kaçmrş

olan Dr. Şefik Hüsnü Değmer, Nazım Hikmet Ran-Ver-

(2) T.K.P. rrıensupla,nnın hıiküm giydikleri 12 Ağiı]§to6 1925'den

iüiba,ren 23 E}çim 1926 giifrüne kadal hapi§harıede kalm§lar,
cumhuriıyeıt Ba,yra.mı mürıaısebetıiyle çüartılan aftaıı isüfa-
de ederelr, ta.tılıiye ed:ilmişlerdir.

(3) Aclan Sa,yılgaır, a.g.e. s. 185.
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zanski, Hasan Ali Ediz, Ali Cevdet Almanya'da TKP'nin
dış bürosunu kurmuşlardı. Bunlar değişik adlarla Tür-
kiye'ye mektuplar yazatak paıti teşkilötını canlr tutma-
ya bilhassa özen göstermişlerdi. (4)

16 ve 26 Eylül 1927 günlerinde şopoğrafla çoğaltılmış
ve Tiırkiye Komiınist Partisi ist,anbul Villyet Komitesi
başlıklı «Türkiye Ttıtün işilerine ve Umum Ameleye»»
hitap edilerek yazılmış beya,nnameler ele geçirilmişti.
Ayrıca Beyoğlu'nda, Bulgar tebası berber Ahmet Şeı,ki'nin
dükkanında bir komünist hücre ile ilgili vesiıkalar bulun-
muştu.

istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlaüğı 37 say-
falık soruşturma raporunda; Şefik Hüsnü'nün istarıbul
Rus Başkonsolosluğu ve TI(P'nin istan,bul Merkez l(omi-
tesi ile yapmış olduğu mektuplaşmalar ve istanbul'da]<i
bütün faaliyetler için gönderilen tahsisatın kullanıldığı
yerler gösterilmi$i. (5)

12 Ağustos 1925 kararıyle kapatılan gizli Tiirkiye Ko-
münist Partisi ve Tiirkiye Komtiııist Gençler Birliği Teş-
kil6tı mensuplanndan muhte|it cua|ara çarptırılan baaı
zuçlulann, Sovyetler tarafından kendilerine ne şekilde
yardım yapıldığını da açülamışlaııiı. Bu yardımın bir öl-
çüde istanbul'da buiunan Rus Şirketlerinden temin edil-
diği anlaşılmıştı. Gizli Komünişt partisi'nin Merkez Ko-
mite üyeierinin önemli bir kısırıı bu şirketleıde çalrşmak-
taydı. Hamdi Şamilof, <<Rus Harici Ticaret Bankasr'nda,
Hüsnü Said <<Sovyet Vapur Acentasr»nda, Vedat Nedim
Tör «cArkos Şirketi»»nde, Şwket Süreyya Aydemir, <<Neft-

Sendikat»da memu.r idiler. Komintern'in gizli komünist
faaliyetlere sarfettiği para bu tşekkülleııien kolaylıkla
TKP'nin eline geçmişti.

(4) Fethi Tevetoğlu, a.g.e. ss. 40].-405.
(5) a.g.e. §. 398.
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Dr. Şefik Hüsnü'nün yurt dışında olmasıyle TKP'yi
Vedat Nedim Tör bir süre yürütmü$ü. Vedat Nedim'in
başkanlığındaki partinin Kominternin emirlerine göre
hareket etmediği, Türkiye şartlarına uygun şkilde yö-
netilmek istenmesi, Tl(P içinde 1927 yılındaki bölünme-
nin sebebi olmuştu. Bu sırada Dr. Şefik Hüşıü gizlicıe is-
tanbul'a gelerek partiyi Komintern ka,rarlannın dışrnda
yürütmek isteyen Vedat Nedim ve grubunu tasfiye et-
mek işine başladı. Aynı zamanda istanbul'da işçi seırıt-
lerinde duvar ilönı şeklinde beyannamelerle, işçi arasın-
da karışıklık yaratabilecek ve patronla işiyi karşr kar-
şıya getirebilecek yazılı- afişlerle çalışmalannı sürdtiııiü.

Vedat Nedim Tör, Dr. Şefik Hüsnü DeğmeıJin Mer-
]rez Komitesi'ni hiçe sa_varak giriştiği faaliyetleri dur-
durmak maksadıyle, siyasi polise geniş ihba.ııcla bulundu.
?artinin teşkilötlannın yerlerini açıkladı ve belgeler ver-
di. (6) Siyasi polis Vedat Nedim Tör'ün ihbannı değer-
1endiıerek, Dr. Şefik Hüsnü'yü i,kamet etüği otelde yaka-
ladr. TKP'nin Ankara, Eskişehir, Adana, izmir örgütle-
rini ortaya çı,kardı.

Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim l'ör'tln ihban
ile ilgili olarak 1967 ocak ayında şı açıklaman yaptı: (7)
<<...Vedat Nedim ise halen dostumdur. ifşaatta bulunmuş-
tur. Fakat bunun ruhi sebepleri vardrr. Komintern bize
ferıa halde müdahalede bulunmaktaydı. Bu zararlı, idrak-
siz, milli hareketi, aydınlarrn tarihi görevini arrlamayarr
bir müdahale idi, Cephe aldık. Komintern önemli bir
simösrnr istanbul'a yolladı. Onu aynr gün sert hücum-
larla geri dönmeye mecbur ettiğimi biliyorum. Staliıı
.diiuıya ihtilali taraftarı değildi. Komintern aksi görüş

(6) a.g.e. s. 399.
(7) Yön, 11 oca,k 1967 sayı: 198 s. 6.
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teydi. I(ominternin bu tutumuna ilk cephe alanlaıdan
biri TI(P'dir. Şefi'k Hüsnü,bu mukavemeti hoş görmüyor_

du. Fakat cephe de alamıyordu. Vedat Nedim'in ifşatı,
veıdiği vesikalarla benim kominterne kaışı mücadelemi
meydana çıkaıdı ve beraatime yol açtı. Parti Genel Sek-
reteri Vedat'ın durumunu ayıplamam...»

istanbul Ağır Ceza Matıkemesi'nde yaprlan muha-
kemelerden sonra; Dr. Şefik HiisTıü Değmer'i onsekiz
aya,BayIar Salih Hacroğlu, Hamdi Alev Şamilof, Fatıret-
tin, Suphi, Hüsamettin özdoğu, Laz igrıail'i dört aya,
Muallim Adnan, Tesviyeci Hakkl, Niko, Tuhafiyeci is-
tefan, Dr. Hüseyin Hikmet lr.ryılcrmlı (8), Abdütkerim,

(8) Df. Hü§gyin }Iijkrnet Kıırılcımlı; (190211971) Gerrç yaşından
itibaııerr Gizli T.K.P.'ye eiirıniş ve ha,ldkında ilk talriba,t Tip
Faküteeinde a,dkeri öğılenci ,iken yaıprlıınş, 1925'to Aııkara,
İşruOal Me,tıIkeoneşi t ,ııa,fı]ıda,rı 10 yı] ağr hapse m,aiıkum
olmuştu_ Iiülrüın cıydiğa 12 A*trıgt/o6 lğ2§'ton 23 Ekiın 19ae
gürı,üne kadar hapj§ yatmş, Cunhııuıly* Baıyna,mı müııa§e-
betiyle çılka,rtüıaıı a.ftaıı iştifade edertıIı taıbliye ed.ilıı:işü.
1S27 yılında yine kqrıiiuıizm §uçu ite İstarıbul Ağ-ır Ceza
Ma}ılkerneşince 2 ay 15 eüı 1928'de gıynı suçtaıı 3 ey&, 19a9'-

de İzmlr Ağır Ceza MaJhkeınesinde 4 yil 6 aıy 15 gııi!ı ve
1938'd€ te0ırar, Asikeri İşyaıı.a teşvik ve eratın arasuıda ko-
rrıiinizn pro,pae,anda§ı ya.pmaık suçu iie 15 yıl aeır tıap§o
gıa}ılkıın oldu. FaJıat Tüıiıiyede bilçolr do,(e çıka,rılan af'-
l.a,nia.ıı istifade etmiştir. lgil'de Vataıı Parti,si'nin kurucula-
nnda,ıı olup ibaşkaıılığ,rıı ya,prnıştır. Mar,ks:izn-Leninizrn, ih-
tiletci ,teıori hak]kında yaaıJor ya,üıuş ve .Ernpeıyaliiz.ın-
Marft§izn,, .Geıberen Kapitalizrn., .T}üılkiye'de İşçl Sınıtl-
nın Scyal Varlığ" adlarında, üritaplar yaiyrniaııırştrr. Genç-
}ik Şiddet eyle,rrılerinin içindg bulunmuş €ıizli liderl,ik+ği-
timcilik yap,ırştır. 196o'daJ1 eonra Komiiırrizm pııopa,gsJıda-
sına sistgm:ati]k olara]< gen$lik kgsirıni üsüünde devaın etrniş,
12 Mart, 19/1 muhtırasınd,arr sonıa İstanlıur Süryönetim
matıkernesıiıce gıyajberı tutuüJıı,ırıa kaıraı: veı:ilrriiş fakat yurt
dşı.na ka4tıgı için y,akalana,marnş 16.10.1971'de Yugpslav-
ya'dg (Be]grad) ölmüüştür.
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Tamirci Meirmet, Otomobilci Tevfik, Tornacı Fethi, ih-
san, Me§rıır, Mehmet Kaplan, Hüseyin Kazaıcı, işnail,
Abdülmecit, Makinist Şevki, Tesviyeci ibrahim, San Mus-
tafa Börklüce, Alaiddin üçrcr aya, Şöför Ragıp i[<i ay 15
güne, I{ızaxıcı Tevfik birbuçuh aya mahkuııı olmuştu
Yurt dışına kaçan Nazım Hikmet ile Hasan Ali Ediz gıya-
ben iti aya matıkum edilmi$i. Şeııket Süreyya Aydemir
beraat etti.

II - lg27 TUTUKLAMALARINDA ELE GEÇİRİLEN
TK.P,NİN GlzLi FAALİYET PRoGnAMI

Gizli Tilrkiye Komünist Partisi'nin faaiiyet prcgra-
mının 57 maddelik metni 1927 tutuklamalan ile Tiırk
Ernııiyet ve Adliye kuruluşlannın eline geçmişti. TKP'-
nin illegal yaym olganı olan inkil6:p Yolu adlı derginin
1931 yılında başlan 3/4 numaralı sayısında bu metin ay-
nen yer almıştır. Daia sonra bu faaliyet programının
rusçadan ingilizceye çevrilmiş tam metni, ivar Spector'-
un kitabında yayınlandı. (9)

Tl(P'nin faaliyet progranunrn incelenmesinde; günü-
müze kadar gelen aşın sol faaliyetlerle birliK.e oıgarıize
çatışma ve şiddet eyleınlerinin esas kaynağı açıkça görül-
mektedir. Aynca Marksist-Leninist propagandanln ııe
şekilde yapılması gerelrtiği ve ha^kiki ihtil61in nasıl yapı-
labileceği, öğıenci-gençlik. işçi-köylü ve diğer kesimierin
ne şkilde örgiitlendirileceği, eıı küçtü detayına kadar
belirtilmiştir. Hiçbir madde§ini degiştirmeden aynen ya-
yınlıyoruz.

(e) İvar'Sprtor, The Soviet Union and tiıe Muslim Wortd 1917-

1958 uİı,iver§ty of Wastıin€ton Presse, geatüe 1059, c§- 114-

117. Neidet Sançar, Giizli Komünist Belgeleri, (38 ırraddesi
yayınlaıımştır) Aıdçarş 1966 s§. gi.ü^72 ve 7}88. Fğthi Te,ııet-
oğlu, a.g.e. (ta,ıııaımı ya,yınlaıımştır) ss. 4oH15. Biz de !çi-
t^eı;bımıızda bu rnotııin taffıaırunı aün6n yaıyınlıyoruz .
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a) TKP Faaliyet Programı Metni (Birinci Kısım)

1. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, komünist en-
ternasyonalinin bir şubesi sıfatiyle, mücadelelerini Tür-
kiye'nin huzusi şartlan içinCe emperyalizme karyı ve mil_
li burjuvazinin büyük emllk ve arazi sahiplerinin höki-
miyetine karşı tevcih eder. Sovyetler Birliği, cihan prole-
tarya inkıliıbı ve komünizrn lehinde bulunur. Mevcut bur-
juva diktatörlüğü yerine ,amele ve köylünün hökimiye-
tine müstenit bir Sovyet idaresi kurma,k gayesini güder.
Türkiye'nin emperyalizm tarafındarr tekrar esir edilme-
sinin öntıne geçebilecek biricik müessir kaleyi teşkil eden
Komünist Partisi, bu tehlikeye karşr ameleleri, gündelik-
çileri, şehirlerin ve köylerin yan proleterlerini usullü bir
tarda teşkilötlandrrrr. Her çeşit ezgiye ve soyguna kaşı
sınrf mücadelelerini inkişaf ettirir. Köylünün bel}i başlı
kütlelerini, proleteryanrn önderliği altında toplar. Böy-
lec.e ve aynl ?,amanda amele ve köylülüğtim bir Sovyet
idaresi şklinde kendi diktatörlüklerini tahakkı:k ettir-
mek için icabeden şeralti hazır]ar. Ancak, höyle bir dik-
tatörliiik, halkçı burjuva inkılibı vazifelerini ifa ve bu
inkılöbın kazandığı şeyleri tanzim edebilir. Aynı zaman-
da, ancak böyle bir inkılflp, burjuva idaıesinden, Sovyet
Sosyalist Cıunhuriyetleri Birliği ile müttefikan, doğru-
dan doğruya sosyalizrı kuruluşuna geçişi te'min ve tesri
edebilir.

2. MADDE: Ttlrkiye Komiınist Partisi iktidarda olan
Keın-alist <<Halk Partisb»ne karşı barışmaz ve devamlr bir
şkilde mücadele açmrştrr. Milli Kurtuluş ihtilili'nin er-
ken safhalarrnda burjuva lideriiğinin rehberi olarak ku-
rulan bu Parti, sorrradan, ihtilel zaferlerini, emperyaliz-
me bağlı olarak gelen e*i büyiik iş burjuvazisinin ida-
reyi elde etmesine ve zenginleşm.esine yarayacak bir te-
mel olarak kullanmaya başlamıştır. Kemalist Halk Par-
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tisi ile yapılan mücadelenin ilk vazifesi bu paıtinin halk
düşmanı taıbiatının, yabancı ernperyalist kuwetlerle an-
laşma yolundaki gelişmesinin ve, §ınlf ,kavgalarrnın bü-
yümesine mini olamayacak nyıf|ıktaki burjuva dilçtası-
nın menfaati icabı, işi ve köylülerin sınıf mücadelele-
rini reaksiyoner olarak bastırma teşebbüslerinin teşhir
edilmesidir.

3. MADDE: fiirkiye'yi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
leri Birliği'ne karş bir tecaviiz öleti vaziyetine koymaya
çalışan emperyalizıne karşı ytirütülen mücadeleden ayır-
manın yolu yoktıır. Bu emellerinde, emperyalizm, Türki-
ye'de olduEça §ağlarn bir istinatgöh bulmaktadrr.

Türkiye Komünisl Partisi, emperyalizmirı, memleke-
ti esir etmek teşebbüslerine karşı ıkoymak için, aşağıdan
kütlelerin mukavemetini teşkilitlandırrr. Pıoleteryanın
ve köylülüğün löfla değil, fakat bilfül inkılipçı diktatör-
lüğü lehinde mücadele etmek iizere amele ve köylü küt-
lelerini toplar, birteştirir ve yetiştirir. riirkiye Komü-
nist Partisi, bu kütlelerin, belli başlı sınıf menfaatlarrna,
empeıyaliaıe ve onun Türkiye'deki ajanlığına karşı bes-
ledikleri kine ve sosyaliarı kuruluşu memleketi haikın-
daki dostluk bağlarına dayanarak onlarr bu kat'i müca-
deleye sevkeder.

ivar Spector'un kitabında ise 3. mıdde şöyledlr:

Kemalist Halk Partisi'ne kaşı yapılan bu mücadele,
yine emperyalizrnle yapılan bir savaş sonunda elde edi-
len, Türkiye'nin politik bağırnsulığını kaldrrmak ve Tür-
kiye'yi S.S.C.B.'ne karşr bir silöh olarak kullanmak iste-
yen empeyalizme kaşı yapılan mücadeleden farksızdır.
Emperyalizm, Kemalist burjuvazinin elde edemediği ve
emperyalistleri de rızaklaştırama.dığr, |cizı ana ekonomik
bölgelerin korrtroliınü elinde tuttukça, arazi satıipleri sı-
nıfına, eski büıpkrasiye ve arazi satıipleri ve emperyaliz- ,
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min ekonomi ajanları ile mücadeleye karşı olan Kemalist
burjuvazi tarafından kuwetleri kırılaırıalu.n, emperya-
lizm ile müttefik olan eski büyük iş burjuvazi,sine güven-
dikçe, ve halen iktidarda olan burjuvazinin kendisi, Ke.
mal'in teveccüh lrazanmak temayüllerine ve kitlelerin sı-
nıf mücadelelerini bastırma politikasına yaıdım ettikçe,
emelleri için destel< hulacaktrr. Türkiye Komünist Par-
tisi, memleketi esir etmek demek olan emperyalist teşeb-
büslere karşı alt kademelerden bir kitle mukavemeti dü-
z,enler. fiirkiye Komiinist Partisl. hakiki ihtilel, proleter-
ya ve köylü diktatörlüğü müca.ilelesi için çalışan kitleleri
toplar, eğitir ve birleştirir. fiirkiye Komünist Partisi kit-
leleri, onların, hayati sınrf kurmakta olan memlekete
sempatllerfuıe güvenerek, onları bu kat'i tarihl mücadele-
ye çeker.

4. MADDE: Ttırkiye Komünist Partisi, esas vazife
olarak, Türkiye amele srnrfını, günlük iktlsadi ve siyasi
menfaatlerini müdafaaya muktedir bir siyasi kuwet ha-
linde birleştiı:rndlr ve bütün kiitlevi mücadelelerin sevk
ve idare edicisi vaziyetine ytüseltmek için teşkilltlandır-
mayı iş edinir. Türkiye Komünist Partisi, büyük amele
kütlelerini, menfaatlerinin müdafaası seyri içinde teşki-
lötlandırmak vazifesini, failiyetlerinin en esaslr mukad-
demesi sayar. Emperyalizrrı aleyhinde ve Sovyetler Birli-
ği lehinde amele şnrfrnrn ve köylülüğün diktatörlüğü
için olan mücadelede, proleteryanın böyle bir ktitlevi teş-
kil6tı hepsinden ewel fabrika ve imalithane komiteleri
vasrtasiyle işletmeler döhilinde ve serıdikalarda ve son-
rz da Türkiye Komünist Partisi'nin saflarında işletrne
hücrelerinde olmalıdrr. Türkiye I(omi.irıist Paıtisi, arne-
le ve gtiııdelikçilerin istismarcılara karşr bütün mücade-
lelerini sevi< ve idare eder. Kadrn ve çocuk işçileri teş.
kilitlandınr, işileri harekete getirir. Ttirkiye Komünist
Partisi'nin tekmil failiyet pıOgramı, herşeyden ewel sı-
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nıf mücadelesinin taın ,bir seı,bestisi leiıinde ve bu ser-
bestinin aşağıdan gehne kütlevi bir hareket ile elde edil-
mesi letıinde mücödele işi üzerinde teMstif etmelidir.

5. MADDE: Türkiye Komünist Partisi; kodaman,
zengin köylülerin arazileri de döhil olmak tizeıt, bütün
btiyiü arazi ve çiftlik mülkiyetlerinin tazrıinatşz mü-
saderesi ve tekmil toprakların, hayvanat, makineler ve
ebniyenin köylü ve ziınat ecir ve rençberlerinden mürek-
kep komitelerin emri altına konulması şiarlarının taha^k-

ku,ku için çalrşır, Türkiye Komünist Partisi; nr-aat ame-
lelerinin mücadele ve grevlerini, ortatçı ve kiracı köylü-
lerin grevlerini, köylülerin doğrudan doğruya büytik ara-
zi mülkiyetine el koyırıak için mücadelelerini teşkilit,
landınr.

6. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, bilhassa kü-
çiü ,burjuvazinin yarı proleter unsurlan arasında işle.
mek, onlarrn menfaatlarrnı işçi menfaatl,arı oldrıkları
ni§bette müdafaa etmek zuretiyle kendilerini amelelerin
ve köylülerin yanına çetrcırreye gayret eder.

7. MADDE: Türkiye Komünist Parti§, kitleleri, ken-
di menfaatlerinin müdafaaş için doğrud,an doğruya inkı-
löpçı mücadelelere sevketmek, amele şrufı ve köyliiliiık
kütlelerine, arıcak, teşkilötlı bir mücadeleye hazır olduk-
ları talkdiırie, Türkiye'yi yeniden emperyalizmin esir et-
mesine m6ni olabileceklerini, diğer taraftan intrılöbın
kazandığı şyleri inhisar altrna almış olaı ,burjuvazinin
yiüsek t,aibakaş tarafından id6me edilen kesatlıktan
memleketi çekip kurtarabileceklerini göstermek ma,ksadı
ile, bir şra muvakkat siyasi metalip ileri sürer.

8. MADDE: Türkiye l(omünist Parti§, ameli tecrü-
belerden alınmış misallerle, pıoleteryanın ve köylülüğün
belli baştı ktitlelerinin önlerinde duran me$elelerin, par-
lamento müc6delesiyle dğil, takat münhasrran amele ve

-]
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köylülerin hal[ıçı, inkılipçı dit<tatörlüğü ile halledilebile-
ceğini izah eder.

9. MADDE: Tüı"kiye Komtirıist Partisi, hökimlerin
ve bütün mes'ııl memurların intihapla tlyin ve azlolun-
malannı te'min için mücadele eder. (Bu madde Spec-
tator'da 11. Madde olarak alınmıştır.)

10. MADDE: fiirkiye Komünist Partisi, milli istik-
l6,1i ve inkılibın kazançlannı korumanın en emin vası-
taş olara^k, amele ve,köylülerin silihlandırılmaşnı, bur-
juva muhafızlığını meslek edinm§ oııiuların ilgasınr ve
onların yerine amele ve köylü milisinin ikame olunma-
sını ve neferlere zöbitlerıni seçmek hakkrnın verilmesini
taleb eder.

11. MADDE: Tiirkiye Komünist Partisi, milli azınlık-
ların Türkiye'den ayrılmak hakkı da döhil olmak üzere
mukadderatlarınr bizzat tlyin etrnek haklarıni kayıtsız
şartsız tanır. Halk Fırkası'nın müslüman azınlrkları zor-
}a Türkleştirmek, hıristiyan ve musevi azınlıklarr d,a g-
mek siyasetine her vasrta ile karşı koyar. Bundan maö-
da, bu azınlıklann emekçi kütlelerine, bey ve ağalarının
ve bıırjuvazileünin kısmen Halk Fırkasr'na yaklaşmak
ve lnşnen de emperyalizme satılmak şekillerini alan hı-
yönetlerini izaiı ile, onlarr fiirk emekçileri ile birlikte,
istişrıarcı şnıflara ve eııperyalizme karşı mücödeleye
sevkeder. Tiiırkiye l(omünist Partisi, onlar için hukukta
tan bir mü,savat, lisan]arını kullanmak, tedvin ve te'sis
etmek huzusı:rıda tam bir serbesti, köylülerin ve küçük
aşiret efradının yarı derebeyi efendilerine ve reislerine
esir olmaktan kıırtulmalarını; bu bey ve ağa\ara ait ara-
zinin, hayvanların köylülere ve aşiret efradına parasu
dağıtılmasrnı taiep eder.

12. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, istikllli ve
ihtilal kazançlarını en emin koruma yolu olarak, işçr ve
köylülerin sili.tılandırılmasını, profesyonel orduların
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kaldrnlmasını, bunların yerine işçi ve köşlü milislerinin
kurulmaşnr ve kumandanlarınrn seçilmek suretiyle te'-
minini talep eder. (Spector'daki bu madde, 10. maddenin
tekran ma}ıiyetindedir) .

13. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, Halk Fır,ka-
sı Htikfimetince hapsedilip zindanlaıda çtirüyerı tekmil
komtiuıistler, inkılöpçı hareketlere iştiröklerinden dolayı
mahkfım editmiş amele vesair emekçiler ile veıgi verme-
mek, eırrre itaatsizlik ve firar gibi cürümlerden dolayr ce-
zaya çarpılmış köylüler ve askerler için umümi bir af le-
hinde mücödele eder.

14. MADDE: Ttirkiye Komiiııist Partisi, emperyaliz-
rnin ve enperyalizrnin büttin yerli uşailarının (büyük
eml6k ve arazi sahipleri, tekmil milletlerin büyük tica-
ret burjuvazileri, bütün dinlenin ruhbarıı ve ülemisı,
hal-i faaüyette veya mütekait aksi inlnl6pç1 memur ve
z,abıla tabalıalarl ve ilh...) barışmaz düşmanıdır. Parti,
es]<i devirdeki taızda emperyalizıne tabiiyeti ve kapitü-
lisyon şraitine avdeti terviç eden bu içtim6i kuwetlere
karşı çevrilen bütün mücadelelerin başına geçer.

15. MADDE: Ttırkiye Komünist Partisi, ne şekilde,
olursa olsun, emperyalizmin hulülü için icabeden harsi
şraiti hazırlayan klerikalizrıe kaşı mücadele eder. Ka-
tolik ve protestan misyonerlerin memleketten kovulma-
§rnı ve idare ettikleri tedrisat müesşerelerinin kapatıima-
sını ve emliıklerinin müsöderesini talep eder.

16. MADDE: Türkiye Komiınist Partisi, empeı7alist
§ermayeye öid veya onun kontrolüne tö,bi tekmil işletme-
lerin (madenlerin, demiryollarınln, büyük sanayi ve na-
fıa te'sislerinin, bankaların vesairenin) tazminatsız mü-
saderesini ister.

17. MADDE: Tiirkiye Komünist Partisi, ecnebi ser-
nnyenin, yeni imtiyazlar ele geçirmek zuretiyle, Türki-
ye'yi yeni baştan bir yarı müstemleke haline irca etmek
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teşe,übüslerine bütün azmiyle ve her vaşta ile mlni oi-
maya çalrşır.

18. IIIADDE: Tiirkiye Komünist Partisi, devlet ve be-
lediye borçlarının behematıal reddini ve emperyalist tefe-
cilere taıırnmış bözr gümrtiü eırlerini kendi gelirleri için
kullanma haklannrn kaldırılmasını talep etmelrtedir.

19. MADDE: Sovyetler Birliği'ni her an daha ziyade
tehdit eden emperyall§t haıt tehlikesine ,karşı, Ttirkiye
I(omünist Partisi, şiddetli pıopaganda yapar. Ve, böyle
bir harp vukuunda, cihan pıoleteryasının, krzıl oıdularla
omuz omrıza cihan sermayedarlarınln, aksi inkılöpçı or-
dulanna,kaşı döğüşmenin Ttirk milleti için vazgeçilmez
bir zarüret olduğunu çok azimkir bir tatıriket ile halk
kütlelerine i§bat eder. Bu zarüıeti in,köra ve aynı 7*,man-
da milli iştiklile,karşı ve şehir ve köylerin emekçi kütle-
lerinin en can alacak menfaatleri aleyhine cöniyane bir
hıyönet teşkil eden temayüllere [rarşı, Komünist Partisi,
bütün kuwetiyle çalışr.

20. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, emperyalist
devletlere yakınlaşmaya matuf her türlü harici siyasete
anutn§ız bir tarzda karşı koyar ve Sovyetler Birliği İle
sıkr bir siyasi ve iktisadi itti,fak halinde müc6dele eder.
Zira. yalnı Sovyetler Birliği ile Türkiye işileri arasın-
da en samimi bir teşrik-i mesai, T"tırkiye'nin istiklölini
ve iktisaden serbestçe inkişaf etmesini te'min edebilir.
Aynı zamanda, Komünist Partisi, müstemleke ve yarr
müstemleke memleketlerin emperyalinne,karşı milll kur-
tuluş hareketi ile sıkı bir ittifak ve bu hareketlere fiili
müzaheret lehinde çalışır.

22. MADDE: Tiirkiye Komtınist Partisi, derhal tat-
biki mattüp ötideki me',.alibi tahakkuk ettirmelc için mü-
c6dele eder:

a) Fabrika ve ima16,tharıe komiteleri, sendikalar,
sendika birlikleri ve federa.syonları, bir Ttırkiye umumi
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iş federasyonları ittihadı, irıkrlipçı a,ınele partileri ve
amele sınıfının, şnıfi menfaatlerini müdafaaya yarar di-
ğer her türlü inkılöpçı teşkilltlar yaratmak huşısunda
tam bir serbeşti; sendikalara, amele cemiyetlerine ve
fabrika ve imölAıthane komiteleriııe, ameleleri patronlar
ve hiüümet rnaiamitı nezdinde temsil etm€k ve kollek-
tif iş mukaveleleri akdetmelr haklannrn taııınm.ası, Tür-
kiye milli amele teşkilötlarının beynelmilel amele teşki-
lötlarına girmek hakkına milikiyetleri.

b) Amele ve köylüler ve umümi eme,kçi kütleler için
tam bir matbuat, içtima, nüm6yiş ve müştereken işlerini
durdurmak 1: grev) serbestist.

§pektor'un Htabında bu maildede, fazla olırak şu
fıkralar da vardır:

c) 8 saatlik mesai günü (yeraltında 6 saat), haftada
42 saat, fazla mesai ve gece işi için iki misli ücret, hafta-
da bir gün ücretli dinlenme, her §ene ücretli dört hafta
tatil v.b.,

ç) Sıhhi çalışma şartları, kadınlar ve çocuklara iş
himayesi, onsekiz yaşrnrn altında,kilere giiııde 6 saat me-
sai, kadınlarrn gece işlerinin kaldrrılmaş, şit işe eşit üc-
ret, ondört yaşın altrndakilere çalışrrıa yaııağr,

d) önleyici tedbirler, hastalığa ve |raz,a|ara karşı si-
gorta, iş kazalarırra tazrıinaL, soşyal sigorta, fabrikalarda
hastahane fonlan, gelirlerden kşilmeden tekaüt maafl,
v:b., işveren]erin hesabına işsizlere hükümet yardrmı, işin
işçi kuruluşlarr tarafindan kontıolü,

e) Fabrika, maden v.b. yakınlannda işilere yeterli
lojmanların inşası.

23. MADDE: fiirkiye Komiirıist Partisi, Kemalistle-
rin devlet tekeli altrna alrnmasını liızumlu gördükleri
(demiryolu, tütiln tekeli v.b.) işletmelerin işilerine ve az
ücretli memıırlanna menfaatlarını, öbür işilerle eşit ola-
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rak, grrcv döhil kapitalist işverenlere -devlete- karşı sa-
vunma haklarınr elde etmeğe çalışır.

KöYLüLER
24. MADDE: Türkiye Komünist Partisi köylülerin

kendilerinin ve ailelerinin geçimierine yeterli, minimum
bir toprak elde etme çobalarını destekler. Türkiye Ko-
münist Partisi köylülerin büyük arazi sahiplerinin ve zeıı-
gin, nüfuzlu köylülerin sert istismar ve baskısından kur-
tarıiması için savaşır. Bu emeli gözöniınde tutarak, par-
ti, bunların büyük mülkiyetterine, maliklerine, malzeme
ve hayvanlarına kayıtsız şartsız el konulmasını ve bu
mülkiyetlerin kayıtnz şartsız rıgatlar, gündelikçiler, mev-
sim işileri, alt ve orta kademe köyliiılerden kurulacak
komitelerin idarelerine verilmesini talep eder. Parti, baş;
ka şylerin yanında, devlete ve dini kuruluşlara ait top-
raklann fakir ve orta taba^ka köylülere dağıtılmasına ça-
1ışır.

25. MADDE: Ttirkiye Komünist Partisi, köylüleri
mahveden faizli borçlann ve ipoteklerin liğvedilınesine
ve boıçlarını ,karşılamak için r.oprak ve hayvanlarının
haczedilerek satılması tehlikesinden kurtarmağa uğra-
şlr:

KöYLüLÜK
26. MADDE: Türkiye Komünist Partisi gündelikçi

zlraat ırgatlannın ve umumiyetle varlrklı sınıflarrn istis-
mıırrna töbi topraksız köylülenin sendikaiar etrafrnda
teşkilnt}anınasını te'min için faaliyette bulunur. Onların
büyük arazi sahiplerine ve zengin köylülere karşı olan
gündelik metalip mücadelelerini sevk ve idare eder. Bu
maksatla fiirkiye Komünist Partisi, blz,zat köytüler ta-
rafindan köylü komiteleri teşkil ve kütievi haıeketler
hızlandığı takdirüg bu komitelerin köylü birlikterine tah-



Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri 77

yil edilmesi lehinde tahrikitta bulunur.
Türkiye Komünist Partisi, ziraat amelesini, amele ş-

nrfının bir cüz'ü olarak, sınrfi müstakil sendikalarda teş-
kilitlarıdırır. Ve şehir işçileri tarafından elde edilmiş
olan tekmil haklardan istifadelerini te'min eder. Bütün
bu köy teşkilötları ile şehirlerdeki amele teşkilötları ara-
§mda irti,bat te'sisine çalışır.

27. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, şhirlerde
olduğu gibi köylerde ve çiftliklerde de, emekçi ktitlelerin
sermayedarlara, büyük arazi ve çiftlik sahiplerine ve bur-
juva devletlerine karşı menfaatlerini müdafaaya elveriş-
li her türtü inkılipçı cemiyetler tarafından teşkilltlan-
m,ak hususunda tam bir serbestiye malik olmannı talep
eder.

EKONOMİ MESELESİ

28. MADDE: TKP, Kemalist Diktanın ekonomik po-
litikasına -ıbüyük kapitalist işletmeleri, devletin zaran-
na veıgiden muaf kılarak ve tekeller ıriicuda getirerek
destekleme politikası- karşr savaşır.

İKTİSADİ VE MALİ MESELELER
29. MADDE: Türkiye Komtiırıist Partisi, ancak, Sov-

yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile, yani içinde mu-
raffer pııcleteryanın beş seneli'k progruımını tahak]suk et-
tirmekte olduğu sosyalist kurtuluş memleketi ile en srkr
bir iKisadi ittifa,,kın ve yalnız bunun Türkiye'nin müs-
takil iktisadi inkişafını ve enperyalistleün elinde bulu_
nan iktisadi sevkülceyş merkezlerinin tasfiyesini miimkün
kılacağı kanaatındadır. Ancak Sovyet Sosyali,st Cumhu-
riyetleri Birliği ile sıkı bir siyasi ve iktisadi teşriki- me-
sai, esnaf ve sanatkörlarr, küçük müteşebbisleri ve ilh...
kendilerini mahveden emperyallst memleketlerin rekabe-
tine karşı koruyabilir
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30. MADDE: Türkiye Komünis| Partisi, amele koo-
peratifteri vücııda getirilmesi için fa6liyette,bulunur.
Meycut olmayanları da Komünist Partisi teşkil eder
ve her vasıta ile mücadele ederek bu kooperatifleri
milli sermayedarlık taazzuvunun birer ciz'ü haline gel-
mekten menetmeye uğraşır. Hal-i hazııda büyük arazi
satıipleri ve zengin k<iylüler için istinat noktalan teşkil
eden köylü kooperatiflerine gelince; Türkiye Komünıst
Partisi, köylü kütlelerini ihtiva ettiğini gezönünde bulun-
durarai bunların içinde faeUyette bulunmaktan da is-
tinkaf eImu.

:}l. MADDE: TKP direkt veıgileri indirekt mecburi
toplamalara çeviren, gittil<çe vergi yükünün büyük kıs-
mını ihtiyaç içindeki geniş isf-i_tıl6.k kitlelerine yüklemek-
te olan mevcut vergi sistemine şiddetie karşı gelir. öbür
yandan, en başta, rengin tabakalara direJrt olarak dafbe
indirecek vergilerin konulmasına çalışrr.

:lll. MADDE: TKP, Kemalistlerin cebri sürette koy.-
dtüları ve az gelirli köylülere çok büyük yü,lr olan ve on-
lann gayrimenkııl mülkiyetlerine ve hayvaırlarına koy-
dukları bğzı mecbuü toplama şeklindeki vergilerle müci-
dele eder. Bütiln bu cebri almalann ve cebren çalıştırıl-
malann kaldrnlması ve bunların arazi sahiplerine ve bü-
yiiık köylülerin gelirlerine bağlaııacak tek bir müterakki
vergi sistemi ile dğiştirilmesinden başka fakir ve orta
sınıf köylülerin her çşit mecbuü veı3ilerden kurtarıl-
ma.sını talep eder.

33. MADDE: TKP, meycut küçük veya büyiiık gelir
vergilerine -meslek eı,böbını, kı,§ük iş adamını, az gelir-
li memurları, işileri v.b. matıveden veıgilene- h.ışr mü-
cadele eder ve bunların kapitalistlerin ve büytit hissedar-
ların bütün mülkiyet ve gelirlerine konacak müterakki
bir vergi değiştiülmesini ve çalışaıı şnıfın ücretlerine
konmuş bütün vergilerden kıırtarılma.sını talep eder.
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:}l. MADDE: Tl(P müterakki bir veraset veıg:i§nin
ko,nmasınr talep eder.

35. MADDE: TT(P işçilerin ve şehirlerin fakir taba-
kalarının yiyecek ve mesken fiyatlarını yükselten bütün
endirekt vergilerderı (,belediye, lstihEk vergileri ve baş-
ka değişik harçlaı) muaf tutulmalan için çalışır.

GENEL oİl\RAK MİLLİ EĞiTİM

36. MADDE: Türkiye Komtirıist Partisi, amelelerin,
}«iytülenin ve bütün yolısul haltrnn çocukları için amele
ve ktiylü komiteterinin kontıolüne tibi bedava halk mek-
tepleri açrlrnasıru ve yoksıl çoctı]klara, derslere devamın
maddi inklnlarının (elbise, kundura, kitap, yiyecek ve-
saire) te'min edi]mesini talep eder.

3?. MADDE: Ttiı.kiye Komtınist Partisi,-her türlü
harsi fa6liyetlerin sevk ve idaresini Halk Fırka§ı'nın in-
hisarı altına koyan bugtiuıkü teğ,müe karşı ve amele ve
köylüntin müstakilen her türlü hurjuva kontroltirıden
Azfude gece dersleri açmalarına; rnarksist, inlıılöpçı bir
edebiyat neşıedilmesine ve işçi gerıçliğine inkılöpçı bir
terbiye verilmesine imk6n bıralrınayan fiili memnuiyet-
lere karşı şiddetle mücidele eder.

:l8. MADDE: Tl(P meslek okullarının çoğaltılmasıru
ve yüksek öğretim demokratize edilerck meslek okullan
ve lişleıde ckuyan prcleter veya köylü merşeli talebe-
lere ilmi çalışırıalarını bu okullarda devam ettirme şn-
şnın tanınmasını talep eder.

GENçLİK
39. MADDE: Tiirkiye Komiirıist Partisl, amele, köy-

lü ve münewer gençlik arasında ve umumiyetle yoksul
sınıflıara meı§up tekmll genç arasında hususi bir itinı
ile ve ar:imle failiyette bulunur, amele gençliğini komü-
nistçe yet§tirmek içiıı bilhıssa ilikkat eder ve Tiirtdye
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Korrrünist Gençler Federasyonu'nu bilfiil sevk ve idare
etmek süretiyle kuwetlendinneye ve inkişaf ettirmeye
çalrşır. Böylece komünist-leninist fikriyatı, emekçi genç-
Iik üzerindeki nüfuz ve te'sirlerini derinleştirerek amele
hareketlerine yeni, taze, inkil5pçı mücihitler hazırlar.

40. MADDE: Türkiye Komünist Partisi'nin direktifi
ve rehberliği altında yiirüyen Türkiye Komtınist Genç-
ler Biriiği, partinin şiarlarını yaymak ve proleteryanm
inkılöpçı hareketlerine iltihak etmeleri muhtemel tekmil
muhitlerde (küçük burjuvazi, küçtiü ve orta halli köylü-
nün, milli ekailiyetlenin yokzul kütleleri, umumiyetle
spor ve harsi ve ilh... gençlik teŞkilötlan) onlara tahak_
kuk ettirmek ve gençliğin yüreğinde emper7aliarıe ve §er-
mayedarlrk istişnarrna karşı sönmu bir kin köklendir-
mek lıedefleri etrafinda fasrlasrz, yılmaz bir mücidele
devam ettirir.

Türkiye Komünisl Gençler Birliği, işçi gençliğinin
kısıni metalibi için olan mücadelelerini, bunları, köhille-
rin mücadeleleriyle ve amele hareketlerinin nihli gayret-
1eriyle bağlamak suretiyle sevk ve idare eder.

4l. MADDE: T'tırkiye Komünist Partt§i, oıdu ve do-
nanmada sistemli bir komünist propagandası yapar ve
Genç Komünistler Birliği'nin asker ve gençlik araşnda-
ki fa6liyetlerini §evk ve idaıe eder.

KADINII\RIN EAREKETİ
ıl2. MADDE: Türkiye Komünist Partisi, ön safta işçi

ve yoksui köylü kadın kiitleierine hulül etmeye ve a^ra-

larrnda nüfuzunu sağlamla-ştlrmaya gayret ederek, emek-
çi kadınlar arasrrrda sistemli oropaganda yapar. Parti,
eme\çi kadın kütleleri içinde nüfuzunu kuwetlendirdik-
çe, onlardan en iyilerini kendi saflanna çeker. Ve diğer-
lerini inkılöpçı meslek birlikleri şiarları altında Türkiye
I(omünist Partisi'ni §even (sempatizaıı) teşkilötlarda teş-
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kilötlandırmaya ve proleteryanın ve köylülüğün inkılAbi
mücödelelerine daha faal bir tarzda iştirAk ettirmeye gay- ,

ret eder.
43. MADDE: Türkiye Komünist Paıtisi, kadınlığın

emekçi kütleleri üzerinde nüfuzunu yaymağa uğraşan kü-
çük burjtıva siyasi milliyetçi vesair kadın teşkilötiarına
karşı mücidele eder. Onlann şiarlarının, sermayedarlrk
idaresinde, kadınrn sözde müsavatrna ait metaliplerinin
içtimai muhtevasını kütleler huzururıda meydana çıka-
rır ve şiarlara ve metalibe karşi proleterya ve yokzul köy-
1ü kadıniığının.menfaatlerini müdafaa eden kendi şnıfi
şiarlannı ileri sürer.

b) TKP Faaliyet Progıamr Metni (ikinci Kısım)

AMELE VE KÖYLÜ HÜKÜMEfiNİN VAZiFELERİ

44. MADDE: Ttirkiye Kornünist Partisi tarafından
seür ve idare edilen fiirkiye pıoleteryasının hegemonya-
sı,altında amele ve köylü bloku tarafındarr devlet ikti-
darı zapl olunur olımmaz, sovyet terti,bi iizerine kurula-
cajk olan amele ve köylü htlkümetlerinin önüne dikilecek
en müstace| vazife, sınıfi düşmanlarınrn aisi inkılöpçı
hübumlarına karşı yeni nizamın müdafaasını tanzim et-
mek olacaktır. Amele ve köylü hükümeti, derhal büytik
eml6k ve arazi sahiplerini, büyülİ burjuvazi ve i,stismarcı
suııfların taraftarlarrnı silihtan tecrit etmeye, aksi inkı-
löpçr ord,ulann artıklanni tahrip etmeye ve amele ve köy-
lüleri siliiılandırmaya mecbur olacaktrr. Böylece bir kı-
zı1 ordunun ve inkrli.pçı milisin ilk nüveleri tebellür et-
miş olacaitır.

45. MADDE: TKP demokratik burjuva ihtililinin
getiııiiklerini hızlandırmak, meyve veımesini sağlamak,
ve böylece işçi ve kriylüler diktatörlüğtiuıden proleterya
dii<tasına g.eçışi hızlandııırrak ve,çahşan'şrufı bu tarihi
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misyona teşkilit ve ideoloji ,bakımlarından hazırlamak
için halkın çalışan kitleleri arasında organize edici, pıo-
paganda yaplcı ve eğitici işler yiirütür.

46. MADDE: Amele ve köylü diktatörlüğü, öldtiırücü
daı,belenini ilk önce en tetıliketi düşrnanlarına, emp€rTa-,
listlerin ve yarı derebeyi mürtecilerin kafalarına indirir.
O, ecnebi serıııayenin malı olan büytlü( işletmeleri (deniz
've kara natliyatı, liman ve rıhtım şirketleü, madenleri,
sanayi müesseseleri; umümi hidemata muteailik işletme-
leri, bankaları v.s.), ve büyük eml1k ve arazi sahiplerinin
ve Evkafuı malı olaıı çiftlikleri (demirbş eşya§, makine
ve hayvanları ile btrlikte) tazrninatsız müsadeıe eder ve
millile$irir. Düyün-u umümiyeyi ilga eder.

47. MADDE: Milli burjuvaziniıı, amele ve köylü hü-
kümetinin pıpgTamını taha]rlrıık ettirmesine karşı her
mı:iave*ıtİti ve milli.sanayideki her sabotaj teşebbüsü,
ona ait olan işletmelerin de müsa,deıesini ve millileştiril-
mesini icah ettiıecelrtir. Herhalde amele, köylü ht&üm€-
ti, büyük §letmeler üzerinde amele kontıplü te'sis eder
ve bu kontrolü fabrüa ve imaDthane komiteleri vasıta-
siyle taha,kJrut ettirir.

4S. MADDE: Milli}eştirilen veya esa§en deırlet veya
belediyelere ait olan tekmil işletmeler, inhlebl esaslar
döhilinde yeniden kurulmak ve amele sendikalannın §-
tird.kiyle idare olunmak üzere Sovyetlere deyrqlunur. Mü-
sadere edilen zirai maliköneler ve aıazi, köy sovyetizrııi-
nin einri altına konulur.

49. MADDE: Eski idare zamarunda da devlete ait olan
topraklar, çiftlikler, orırianlar, zular ve madenler de Sov-
5netlere dewolr:nur ve onlar tarafından işletitir.

50. MADDE: Ziraat Barıkası kanalı ile krediler sa-
dece fakir ve orta halli köylüleııe verilir. Bu barıkanın
desteği ile geniş bir kredi kooperatifleri teşkil6tı kuıulur
ve köylülerin faizrci sermayedarlar tarafından istimar
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edilmelerine möni olunur. İşi ve 1köylü hükümeti, köy,
lüleri bütün taızci vasıftaki borçlarından kurtarır. Fa-
kir köylüler bütün vergilerderr muaftır. Köylülerin alt
kademe kitleleri, kendi tecrübeleri ile küçük ekonominin
onlarr ihtiyaç ve fa,kirlikten kurtaramıyacağını anladık-
ça, T!(P bir kollektif ekonorninin kurıı]ması hareketinin
gelişmesine ve işi ve k<iylü hükümeti, köy ekonornisinfuı
her yotdan,'her çeşit kollektiviteye ve kooperatif ekono-
misine çewilmesine çalışırlar. TKP geniş köylü kütle,
lerini mobilize eder, onları kooperatifçilik hareketine ve
kooperatiflerin idiresine çeker.

5l. MN)DE: Millileştirilmiş ecnebi bankaları,bilhas-
sa Osmanlı Barrkası, amelo,köylü htiürCımetine teslim olu-
nur ve harici ticaret dev,let irüisarı altına konulur,

52. MADDE: istihEk kooperatifleri, mtiınkiin olan
her yoldan teşvik edilir. TKP işilerinin bunlann kuru-
luşunda ve idaresinde aktif yer almalarını sağlar,
. 53. MADDE: işin en yüksek şekilde konınması: Ti(P

Türk işilerine SSCB işilerinin mölik olduğu bütün hak-

lardan faydalanmalarını gııranti etmeğq çalışır,
54. MN)DE: Başlıca sanayi şehirleriıideki saraylar,

büyiık em!* ve arazi satıiplerinin köşk ve konaiları,
apartman ve akarlan, oteller, büyük mağaı,a ve depolar

ü-ırr.toz müsadere edilir ve rıahalli mvyetlere devir
ve teslim ve sovyetler tarafından,idare olunur, Bu ebni-

yeninmiizelere,devletidarelerine,mektepleıetatıvilolu-
nacaklardan geride kalanları, işilerin iskönına taiısis

edilmek iizere amele cemiyetlerinin emrine verilir,
55. MADDE: Ameİe köylü hükümeti, kesif hal'k küt-

]eleri halinde yaşayan milli azınlrklara mukadderatlarını

serbestçıe t6yin etmek ve aızIL edgrleı,ise devletten aynl-
mak hakkını bahşeder. Milli azınlrklara mensup komü-

nİstler,milletdaşlarıarasındaişilerinbeynelmilelteş-
nüdü lehinde bir pıppaganda yapma[<, kendilerini mad-
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di ve huzusi menfaatler mukabilinde krşnen emperya-
listlere satan varlıklı h6"kim sınıfların. emekçi kütlelerine
nasıl empery alinn boyunduruğunu geçirmeye uğraştıkla-
rınr anlatmak suretiyle, milli azrnlrklara (Kiirtler vesai-
re...) mensup işçiier ve köylülerle, Tiirk işçi ve köylüle-
rinin kardeşçe ittihadı lehinde mücatlelede bulunmak
mecburiyetindedir. Aynı zamanda, bir sovyet cumhuriye-
ti şklinde teşkkül eden Ttirkiye amele ve köylü hükü-
meti, emperyalizme ve derebeylerine karşı el birliğiyle
mücadele ıçin rnazlum milli azlıkların emekçi kütleleriyle
sovyet cumhuriyetler federasyonu şklinde bir ittifak
akdine mötuf bir siyaset takip eder.

56. MADDE: işçi ve köylü hükümeti.bütün basımha-
neleri, günlük veya peryotlilı matbuatı, büyük sinema ve
tiyatro işletmelerini, radyolarr v.b. millileştirerek Sov-
yetlere verir ve şehir veya köydeki geniş çatışan kütle-
Ierin umümi ve politik eğitimintte kullanır. Böylece po-
titik Marksizm ve Leninizm propagandalarr yürüterek
sosyalizmin te'sisi için lüzumlu kültür seviyesini hazır-
lar.

57. MADDE: Ame]e've köylü hükümeti, tekmil mat-
baaları, yeırmi ve mevkut gazeteleri ve mecmualarr ve-
sair nesriyatı, büytık sinema, tiyatro, radyo ve ilh... işlet-
melerini millileştirir. Onlaİı sovyetlerin idaresi altına ko-
yar. Geniş emekçi kütlelerin rımumi ve siyasi terbiyeleri
huzusunda onlardan istifade eder. Ve böylece Marksizm
ve Leninizın devlet propagandasını tertip ederek sosya-
lizm kuruluşunun şeraitini hazırlar. (56. maddenin tek-
rarrndan ib6rettir.)

Sançar'rn kıtabınd.a yayınladrğı metinde mevcut son
madde de şudur:
. 58. MADDE: Amele ve köylü hükümeti halk kütlele-

rini, istişnarcr srnrflar tarafindan içinde tutulmuş olduk-



Tl(P rıe organize Gençlik Hareketleri 85

larr kara cehaletle mücadeleye ve onların deriniiklerin-
den, pıoieterya diktatörlüğtirıün müstakbel kadıolarınr
çüarinaya mtisait bir tarzda inkılöpçı esasiara göre,
umumi maarif müesseselerini baştan aşağı tensik eder.

Ttirkiye Komünist Partisi, e§ki devirden miras ka-
lan tilim ve tedris hey'etlerini daimi bir kontrol altın-
da tutar. Şovenizm fikriyatını propaganda etrneye mötuf
her teşbbiisü, merhametsizce, amele efklr-ı umumiyesi
önünde teşhir eder ve şiddetle tecziye edei.

işte Gizli Türkiye Komtınist Partisi'nin 1927 tutuk-
lamaları şrasında ele geçen gizli faaliyet programı aynen
budur. Komünistlerin Türkiye üstünde günümtıze kadar'
açrk ve gizli faaliyetlerinde rchber olarak takip ettikleri
hususların esası, bu progİamm maddeleri içinde yer al-
mıştrr. 1961 Anayasasr'ndaki fikir hürriyetini ve özgür-
lükleri kötüye kuilanarak, tefsire muhtaç maddeleri iş
tismar edeıek ve Ttırk ceza kanunlarındaki bazı boşluk-
lardan faydalanarak yasal yollaıdan (Türkiye işi Parti-
si», Sosyalist Kültür Derneği, Fikir Külüpleri Federasyo-
nu, Dewimci Gençlik Dernegı (DEV-GENÇ) sibi kuru-
luşlar, Devrimci işi Sendikalan (DISK) gibi sendika ve
federasyonlar, bazı gençlik örgütleri, mlcu üniversite öğ-
retim üyeleri ve öğrencileri ve yine solcu radyo ve bbsın
organ ve elemanları ile baz,erı sempatizan bazen de ina-
narak komüniştlerin isavundukları'esa§lar, prensipler bu
progıamda aynen mevcut ihtileki sosyalizm prensipleri-
dir. Bunun tespiti de kolaytıkla mümlrtiırıdür. ı

III - TKP,NİN KONTROL ALTINDA TUTULDUĞU
ı9iı8-193B DEvRİ]sİ

Bu dönem gizti Tüı,kiye Komiifiist Partisi'nin en sı-
kıntrlr devrelerinden birisi olmuştur. Zıra T.K.P.'nin li-
derlerinin yakalanarak ellerindeki belgelerin de ortaya
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çılıarılmasıyle, bütün örgüt polis gözetipi altında devam,
lı takibe alınmıştır.

17 Nisan 1929'da mahkumiyeti biten Dr. Şefik Hüsnü,
tahliye olduktan sonra, önce Varşova, §oııra Berlin ve Pa-
ris'e gitmiş ve 10 yıl süreyle yurt dışında kalmıştı. Bu
yıllar içinde Şefik Hüsıü'nün T.K.P.'yi yurt dışındaJı yö-
netmesi sonucu, Ttirkiye'deki partililer arasında kuwetli
bir birliğin sağlanmasına imk6,n bulunamadı. Atatürk
Türkiye'sinin'bu döneminde komüni,st hen. faaliyet anln-
da dğerlendirilerek tamamen kontrol altında tutulmuş
ve komünizme göz açtırılmamrştır.
: Tilrkiye'de Komünist Partisi'nin gençlik örgütleri
1923'ten, 1938 yılma kadar Hasan Ali Ediz, Dr. Hikmet
IQvılcımlı ve Baytar Ceııdet tarafından haıekete geçiril-
meye çalışılmıştı. Dr. Şefik l{üsnü, Dr. Kıvrlcımlı ile te-
rnaş kesintisiz olara.k ytirütmeyi başarıyordu. 21 Eylül
1928 günü Dr. Kıvılcrmlı'nrn Dr. Htisnü'yü hapisiıanede
ziyareti sırasında, kendisine şapoğrafta yazılmış bazr par-
ti yayınını veriıilıen ya,kalanmasr ve bu arada hapisaııe
hücresinde yapılan aramada ele geçen T.K.P..üyelerinin
listesinin bulunması, oldukça ilgi çekici bir durumdu.

1928 yılında <<Türkiye Arııelelerine ve Yokzul Halk
Kitlelerine» başlıklı ve istanbul Tramvay Hücresi imzalı
beyannameler, istanbul'uıİ Beyoğlu semtlerinde duvar-
lara yapıştrnldı. Bu tür küçük afiş ve beyanname asrna
yoluyle yapılan propagandalarla örgütlenme yoluna gidil-
di. Bu arada Komünist Partisi. Gaziantep ve Kilis'te teş-
tılattanatırılmrştr. Fakat bu öryütlerin bütün liderleri kı-
sa siire içinde yakalanarak tutuklandılar.

a) T.K.P.'nin Yayın Faaliyetini Artrrması ve 1929
Tbtuklamalırı

T.K.P., bir yandan yayıp^ faaliyetlerine devam edeıek
leğal yöniiııü Zefteriya Sertel'in çıkardığı «R,esimli Per-
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şeTnhe» dengisinde Nazım Hikmet veLdz ismail Möra (10)

ile sürdtirürken, diğer yandan hücrelenme yoluyle gizli
öryütünü geli$irme yoluna' gitti.

Haftatık Resimli Perşmbe yasal olarak yayınını stir-
dürüıll«en, partinin illegal çalışmaları «Kızrl Yıldızı», «is-
taıııbul» ve «I(omünist» gazeteleri yasadışı olarak yayınla-
nıyordu. Parti ayrıca Komintern'in direktifine göre «Dün-
ya işileri Birleşiniz» diye sond eren beyannamelerin
dağıtımına ağırlık verdi.

29 Mart 199'da T.K.P.'nin düzenlediği Tütün tşçi-
leri kapalı salon toplantrşndan sonra 4 Mayıs L929'da lz,
miı'de,. 25 H;aairan 1929'da istanbul'da tutuklamalar ya,
pıldı. 'İtıtuklanan 35 kişiden 24'ü hüküm giydi. (1l)

Matıküm olanlar ara.sında bulunan Dr. Hikmet Kıvılcım-
lı, I{üsainettin özdoğu, Löz ismail Mara 4 yıl 6 ay 15 gün

ile ağır hapse çarptırılmrşlardı. Nazrm Hikmet tutuklan-

(10) L6tz İjmail Mfu,a: .Laz İsrnail,, "İsma.il Maııat" ve ,S, Ustii,rı-

€ıel,. t€Jrına a-dlarryle tanınan, fakat asıl adr İsrrıa,il Bilen
oıuj ıeoz doğum]udur. 191&1921 yıllan arasrnda, cİbali Tü-

f,ünFaıbrika,sr,ndaişçiolara,kçalışlrkenTKP'ninTüııIr:iye
kolunun yasa,drşı örgütlenmesine çalıştı, Da}ra, sonra TKP'nin
Merkez komitesine seçilen İsmail Bilen Tii,rkiye,de yasedrşı

korntiırrist eylem]erde bulunmajk suçlanndaıı defaJarca tu_

tuldandı ve hüküm giydi. 1932 yılında Tür'kiye'den [<a,çtı,

Türkiye'ye bir datıa dönme,yen İsmail Bilen yrllarca Sov-

ygtler Birliğ,i'nde yaşadr. "Sowyetlerin en mutgmed, adamr

olarat< tanrnaıı Bilen, 12 Mafi le?l'den ve TKP'nin Genel Sek-

reteri Yakup Demir'in ölri,rnünden sonra Türıkiye'den ka,çan

bazlTKP,literle.blrlikteDoğuAJnıanya,daibinkonferaııs-
konıgre düzenledi. Bu kongrede TKP Genel Sekreteri seçil-

di. }Ialen TKP'nin I. ado,mı olara,k çalışrnaktadır, Doğu AI-
,maııya'dan Leipzig şehri yaıkınlannda liıks bir üll6da otur-

m,ajkt€drr.

t r r ı iıhan Darendelioğlu, Türkiye,de Korıi.lrıis,t Harekotleri, To_

ker yalyınlarr İstaııiıuı 1979 (5. Bas0<r) s§. u7-193, Fetİıi Te-

vetoğlu, e.g.o, s. 42e.
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maktan kurtulmuştıı. Ztta o günlerdeki Tahkikatlarda,
parti liderieri onun adını geçirmemişlerdi

1930'da Rusya'dan dönen Hasah Ali Ediz, T.K.P.'yi
Kominternin istediği şekitde yönlendirmek için <<Kızıl is-
tanbul» adlı illegal gazeteyi yayınladı. Bu arada işçiler
arasrnda T.K.P. nezdinde birleşme için beyanname dağı-
tımına devam edildi. Maltepe Askeri Atış Okulu'nda da-
ğıtılan beyarınamelerden sonra siyasi polis duruma mü-
'dahale etti.

Yapılan soruşturma ve Mahkemelerin sonunda Ha-
san Ali E,dlız 4 yıl ağır hapse mahküm edilirken örgütü
de çeşitli cezalara çarptırıldı. Hasan Ali Ediz hapishane-
den 1931 yılında T.K.P.'yi idare etmeye devam etti. Silöh-
lı Kuwetlere nüfuz edebiimek için, ordu menzupianna ve
birliklere beyannameler göndertti. Fakat beyarınamele-
rin gönderildiği yerleri tespit eden polis, Hasan Ali'nin
çalışmalarını öğrenince, mahkeme karşısına Hasan Ali
ve yakalanan diğer hücre elemanları çıkanldı. Hasan
Ali Ediz 7 yıl 6 aya, Celil Zühtü Benn,eci ile Ressam Ha-
lit 3 yıl 4 aya ve diğerleri de çeşitli cualara çaıptırıldı-
lar.

b) Atatürk'iin 1929 fgfııkIamg,|alı sırasında Komü-
nİStler Aleyhln6g Bİr Demeci

Atattlrk döneminde, Ttlı{<iye'de yeraltrnda deyam et-
tirilen komünişt faiiyetlere karşr amansız bir mücadele
yapılıyor ve Marksi,st-Leninist ihtilölci ideolojik fikirleri
ile halkı zetıirlemek isteyenler, kuwetli yasalarla ve bu
yasaların yerinde uygulaırıasıyle anrnda cezalandırılıyor-
du.

Atatilrk 5 Ağustos 1929'da, Antara'dan istanbul'a ge-
liı,ken tren gece yarısuıdan sonra 6 Ağustos günü sabah
saat 2.30'da Eskişehir garuıa gelmi$i. G€cenin geç saat-
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ierine rağmen kendisini karşılamak için garda sabahın
bu vaktine kadar bekteyen büyük kalabalığı gören Ata-
türk, tıenden indi ve kendisini karşılayanlara ayrr ayrı il-
tifat etti. kendisine takdim edilenlerden biri de «sakai-
ya» gazetesi başyazarı Faruk Şükrü Yeışel'di. Atatürk,
bu gazetenin adrnr beğenerek: <<Sakarya!... Ne güzel
isim... Gaz.etecilerin memleket vazifesi mühimdir. Dü-
şündflklerini, gördüklerini, bildiklerini samimiyetle yaz,
malıdırlaı» dedi.

Atatiirk, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve işi temsil-
cilerinin elierini sıktı\tan sonra, biraz ileride duran
Temyiz Matrkemesi Reisi ve üyelerinin bulunduğu tara-
fa iİerledi ve onlarrn da ellerini sıktıktan sonra, komü-
nist taiırik ve matıkemelerini ve yeraltı çallşrrialaırnı kas-
tederek komünizrn ve komüniştlerin aleyhinde şu konuş-
mayı yaptı: (12)

«fiirk Mtlletinin içtinii nizaınrnr ihlile müteve,c-

cih didinmeler boğutmaya mahkümilur. Tiirk milleti,
kendisinin ve memleketinin yiiksek menfaatleri aleyhine

çalışınat isteyen ınüfsid, sefil, vatansnz vb milliyetsiz se-

bühağzların(') hezeyanlarındaki gizli ve klrli emelleri
anlamayacak ve onlara miisamaha gösterecek bir hey'ct
ileğilıltr. O, şimiliye kailir olduğu gibi doğru yolu görür,

(12) Faı,u]r Şüinl Yersel, Sakarya G€ze,te.Ei 7 Ağ,u§to§ 1929 (Bu

,metin aynen yayınlanmıştrr) yine arynca,, Dr, F€t}ri Tevet-
oğlu, Ama,nsg Bir Komürüzm Düşmanr: Atatür,k, Toprak
Dergisi, ır.rz.rs64 sa,}r: 35-36, ,ss. 10-12. Fethi Tevetoğlu, Ko-
mii,rıizrn Karşısnda Atatürk, Tünk Kril,üürü Dergisi, Kasım
1963, cilt 2 §ayı: 13, ss. 119-12o. Cumhuriyeıt Senatosu Tuta-
tanak Dergisi, cilt |2, s. 77g Cemal Kutay, Ey Türk Uyanl
(Eskişehir Açülaması), Tarih sohbetleri, Cilt 2, Ağustos
rs6o, İ§tanbu-ı. 8s. 86-87 Fethi Tevebğlu, age, ss, 429-430, (Biz

d.e bu taı,ihi demeci aynen yaıyuı]ıyoruz)
(*) SEBtJKMAĞZ: .Ha.fif b€yi,nri, kuş heyinli, aftrlsrz, demektir-
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Onu yolundan saptırmak isteyeıİler ezilıneğe, kahredlt-mğe mahkümdur. Bunda köylü, amele ve bilhassa kah.r|ı.11" ordumuz beraberilir. Bunila klmsenln şüphesi ol-ıııasuı.
Hekim efendiler!.. §iz kanun adamlarısınız!.. Eünizemlletın, vataıırn her türlü hak ve menfatlerını vıkayeeden tıanuntar teviii eiıiıınıştir. işaret ettırım nok;;;,işittınız. fiirk milletinin büyük ır.tı"rr- iua;;ü;-ken bu noktalar ehemmiyetİe hatırda tutulıııalııiır.
Bu memtekçtteki komünistler, yalnrz bizim tevkifve hapsettiklerimizilen ibaret iığiıııir. Bu işlerle bizzatyakrndan alikadar olacağım.

Şurası unutulınamalrdır kİ, Türk ji,leminfuı en büytikdüşmaru komünistlıktiı. Her göründüğü yerde ezılıneli!..»
1929 istanbul ve izınir komünist tutuklamaları §rra-sında Mustafa kemal İtatürk'ün komrinizırıin ve komü-nistlerin aleyhinde verdiği bu tarihi demeç; .yr, *"r-da Atatürk'ün Tüıt Miletine, Türk Adliyesıne ı.e r-tırtHukukuna en büyük bir emri idi. Zira Atatürk bu beya-natı ile; «<Komünistlerin yalnız yaka|anarak adalet ;;;;-runa çıkarılıp mahküm olanlaııian iDaret olmadığını, bu-

_nun 
arkasında hiç tanınmayanların ve ele geçlriĞmeyen-lerin de bulunduğunu, komünizmin büyük bir tehlikeolduğunu ve bilhassa, bu önemli gerçeğin kendisindenpl"u gelen kuşaklara da en iyi ş"nlal anlatılması veizah edilmesini istemiş, bu lşle |lzzat kendisinin G;rşr-cağını söyleyerek de; komünizırıle devamlı mücadele edil-mesinin en önemli büyük bir şart olduğunuı» belirtmis-

l_',u* için de önemi ve tarihi;",;;;';
daima taşıyacak olan bu son derece anlamlı demeç, er-tesi günkü Türk basınında «Büyük Gazi'nin Eskisehir'-de Hakim]ere ve Gazetecııere ıvıtıtıı* iı" ıırtru*iİ'nr.-
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1ıIrlarıyle veriliyordu. (13)
Milliyet Gazetesi'nde bu anti-kornünist hitabe lehin-de, Yakup Kadri Karaosmanoğlu «nir Şimşek ve Bir Gök-gürtiltüsü» başlığı altında nlr tıtra yayınlıyordu. (14)g Ağustos 1929 günlü Akşam Gazetesi'nde ise Nec-meddin Sadak, «içtimai Niz6mı Bozmak isteyenler -Gazi Hazretlerinin Hitöbeleri Müııasebetiyle» taşlığıyleşu yazlyı yayınlıyordu: (15)

<<Reis-i Cumhur Hazretleri Eskişehir'clen geçerken,kendileriiıi istikbal için istasyona gelen ve içlerinde Tenı-yiz Mahkemesi Hey'eti Oe nujunaıİ zevata bir hitöbe iradettiler. Gazetelerde, maalesef ya|nız b6gı kısımları çıkaıibu can]ı hitibe, memleketin ljtlmal, tarihi nokta-i naza-rından büyük bir ehemmiyete mötiktir.
Gazi Hazretlerinin. yalnız re§rni, büyük nutuklarıiı-daki tajdkati değil, huzusi hasbihallerindeki öni, fevri k.lAgatı görüp dinlemek şeref ve zevkine nail olanlar, bü-yük d6hinin, içtimöi meselelere ait yüksek ve urnumi fi-kirleri, kendine mahsus te[<in ," .rüfw tİr*.tİvİ., 

"*ribir talökat şaheseri haline mktuğunu bilirler.
Eskişehir'de, birkaç dakikaiık tevakkuftarı istifadeederek an§ızın soyleciikleri hitabe, her biri aht6f içinzaptedilmesi icabeden bu kudretli ilham tezahüratındaıı

biridir.
Gazi ılazretlerinin: «Türk milletinin içtimai nizömı-nı ihla]e müteveccih didinmeler» cümlesiyle t6rif ettik-teri hareketl,er arlsında hiç şüphesiz, komünist divisr

(13) Mil,Ij},et Gazetesi, z Ağustos 1929, Nu: ].251, s. I. CuınİruriyetGazetesi, 7 Ağustos 1929, Nu: 18t}4, s. ,. lİar* d;ff;Ağusıtos 1929, Nu: u295, s. I.
(14) Ya]rup Kadri, Bir Şirnşek ve Bir G<rkgürültrisü, Miltiyet Ga-zetesi, 8 Ağııstos reze Peşemjbe, Nu: 1252, s. I.(15) Necmeddin Sada.k, 9 Ağustos 1929, Nu: 3387, §. 1.
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n6mıyle ara stra Cumhuriyet Adliyesinin eline düsen in-
sanlarrn cürümleri de mündemiçtir. Milletln lçthal nl-ziımını bozmak cesaretiyle ileri atılanların hez,eyanı ve
gafl,eti, bizzat kendi hareketlerinin min6 u" guy".i.,i ıo-r6t edememelerinden, hattö bu zahiri emeller arkasında
daha şöy6n-ı nefret endişeler gizli otmasından anlasılı-
yor.

Komünizrrı, en basit şeklinde bir sınıf mücadelesidir.
Bir tarafta bütün menfaatleri kerıdi lehine istismar edensermiyedar sınıf, diğer taraftan istismar edilen fakir
ameie şnrfı...

Komüniznıin ilk peygamberi addedilen Karl Marks.agöre, bütün serrnaye ve bütün istihsal vasrtalarr, asri ce-miyetlerde,'gitgide bir sınıfın elinde toplanmaktadır.
Sermayenin ve istihsal va.sıtalarının bu ,r.,rf ulirrd" top-lanması, §on asır serlnayedar cemiyetleri nin bizzat tah-ribini hazırlayan amildir. Kurün-u-vüsta nasıl harap ol-
9_u 'İ:,.sermiyedar 

cemiyetler de öyle harap olacaktır.
komirnizrn hareketi bu ikibeti t6cil edecek, &Irıele sınıfridareyi her yerde ele alacaktır...

Burada Karl Marks'ın nazariyelerini münakaşa ei-mek imkAnşızdır. ya]-ııız, içtimai meselelerin sadece biriktisat meselesi olmadığı, bi]ökis, iktisadiyatı-;;;; ;;
d,aha müessir içtimai müeşseselere bağlı olcluğu, lçtlmal-yat ilminin meydana çrkardığı en bariz hakikatlerdenbiridir. Ancak, komünizm, birlakım avamfiripler elinci,ı.cahil ve muztarip kitleteri harekete getiren ;i;il,';--'-ri bir bir din haline geldi. i

Bunun, hiçbir zaman ve mekönda kabil-i tatbik ol-maYan müthiŞ ve korkunç bir hayal olduğunri ısuat eİ_mek, kör mutekidlerini bu işten va,86çirmeye bundaiıdolayı k6fi gelmiyor. Hatta, komünistlerln nlİa Upr re
şart hakim oldukları Rusya'da bile, Marx'ın nazariyeleriham bir hayal haline gelmiş bolşvikler tu ,rararlyer".-
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den fedakdrlık ede ede eski iktisadi uzullere dönmeğ,e
mecbur kalmışlardır.

Bugünkü Rus komünizmi, siyasi bir zümrenin her ne
bahasına olursa olsıı.n idareyi elden bıra,kmamak gayesi-
ne rrıötuf cEbr-ü şiddetinden başka bir şey değildir. Rus
idare sisteminde Marx'ın nazariyelerinden eser yoktur.
Çünkü bunlar, tarihin }ıanlış bir tefsirine müstenid ha-
yallerden ibarettir.

Komünizm denilen idarenin Rusya'yr ne hale getir-
diğinden bahsedecek değiliz. Başka memleketlerin dahili
idareleri hizi alikadar etmez.

Bizdeki komünist davalarına gelince, kendilerine bu
süsü verenler ya çok cahildirler, yahut tamamiyle gayr-ı
samimi insanlardrr. Bu iki sıfatın haricinde bir şık daha
kalıyor ki o da, memleketi şuuı§tız ve izan§ız, bİr şürişe
sevkederek bulanık sudan istifade etmek iştemeleri.dir.

Bun]ar cahitdirler, çünkü eğer komünizm dedikleri
şeyden ne murad edildiğini biraz bilseler, Tiirkiye'de böy-
le bir isim takrnmaktaki gülünçlüğü anlarlardı.

Bizzat büyük komtinistterin nazariyelerine göre bir
memlekette b<iyle bir ihtiyaç doğmak için ewelö büyük
sermayelerin ve büytık sanayiin sermayedar sınıf elinde
toplanması, bı mıJazz,arn serınayeler vasıtasiyle milyon-
]arca amelenin istisınar ediimesi l6.zımdır.

Türkiye'de ne bu §.rmayeler, ne bu büyük sanayi, ne
milyonlarca anıele kitlesi, ne de sermayedar bir sınıf var-
dır; komünistlerin <«burjuvaı» nömınr veııiikleri sınrf, biz-
de. amele srnıfrndan daha fakirdir!

Türkiye, bizzat toprağına sahip, kendi istihsal vasıta-
ları.na malik, müstahsil köylüye istinad eden bir zıraat
memleketidir. Büyük sermayelerle ist isrnar edilen toprak-
lar, ne de fabrikalar vardrr.

Bu içtimai devrenin en bariz al6.meti büytik şehirter-
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dir. Bizde heniiz bu bile yokt,.ır. Şu hatde, Türkiye'de
--diğer memleketleri taklid ederek dahi- komünizmden
bahsetmek gülünç bir donkişotluktur. Böyle bir şye ce-
saret edenlerin çıok cahil olmaları l6zımdır.

Eğer cöhil değillerse, gayr-ı samimidirler. Bunu bile-
ıtk yapıyorlar, başka kuwetlere alet oluyorlar, ecnebi
entrtkalarına hizmet ediyorlar demektir ki, o za^man cü-
riim daha büyüktür.

Her halde, komünizm mese]ıe§nin, bir gazete sütunu-
na sığacak deıecede, basit, ilmi bir tahtili bu hareketin
mahiyetini göstermeğe kefidir.

Gazi Hanetlerinin dedikleri gibi, bu tarıAa,.bilerek
veya bilmeyerek, <<gizti ve kirli emellerıı peşinde koşanlar
«müfsid, sefil vatansız ve milliyetsiz SEBüI(MAĞZ-
LAR»ıdır. Bu noktayı, Reis-i Cumhur Hazretlerfuıin I{a-
kimleıe hitajben buyurdu,kl,an gibl, bütün millet «hatrr-
da tutmalıdın».

Atattlrk daha şnraki yıllarda, lise pn sınıf tarih ki-
tabı üzerinde dtiızeltmeler yaptığı bir gün,'kitabın ?52.
sayfasında: «Haınsi, rnedeni, iktisadi vasi bir müjbadele
temin olunduğu takdbde bütün Türk aleminin seri inkı-
şfı temin olunabileceği ııe diğdr milletler araşnda fiirk
mittetinin de löyık olduğu mevkii igal deııek bir amil-i
medeniyet olabileceği aşikördıı» satrrlarrnın altına E*i-
şehir istasyonrında verdiği demecin son paıagrafıru ken-
di eliyle şoyle ya^z-mıştı: «Şurası unufııtınamalrdır ki,
fiirk ileminin eıı büyiik ıtüşmaıır komünisüliktir!.. Her
göründüğü yerde ezilmeli!...»

c) Atatiirk'iin Deınokrasi ve Demokfasiye Karşı Ha-
reketlerle ilgili Açıklamalan

Demokrasiye inançla ve seırgiyle bağlılığını her ve-
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sileyte açıklayan Atatürik, Türkiye'de demokrasinin kıı-

rulmasr ve yaşama§ı için gerekli tedbirleri zamanrnda ve

yerlnOe alOİraralı bu siyasetin uyguianmasında da lider-

tik etmiştir.

Atatürk, blzzal kendi ifadesi olan «Hakimiyet I(ayıt,_

sız Şartsız Miiletindin» vecizesini, bir Anayasa prensibi

oıaraı< kabul ettirerek Türkiye cumhuriyeti Anaşrasası,n_

da yer almasrnı sağlaması, onun Millete ve Demokrasiye

ne şetllOe kuwetle bağiılığının en somut örneklerinderı

sadece biiidir.
Atatünk, i<enü el yazısıyle almış olduğu notlarla de-

mokrasiyi şu şekilde izah etmiştir: (16)

«a) Demokrasi-, esas itibariyle siyasi mahiyettedir,

Demokrasi, bir içtimai muavenet veya bir iktisadi teşki-

löt sistemi değildir. Demokrasi, maddi refah meselesi de

Jugilal". göyle bir nazariye, vatandaşların, siyasi hüıTi-,

yet ihtiyacını uyutmayı istihtaf eder, Bizim bildiğimiz,

İemoXrasl siyasidir, onun hedefi, milletün, idare edenler

üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyet temin

etmektir.»
«b) Demokrasinin birinci hassasiyle müşterek, esas

itibariyle, ikinci bir hassası daha vardır, Oda, şudur: De-

mokrasi fikridir. Bir kafa meselesidir, Herhalde bir mi-

de meselesi değildir. Hükümet prensibi de, bir adalet mu_

habbetini ve atılii fikrini icap ettirir, Demokra§i, mem-

leket aşkıdlr, aynı zagıarıda babalrk ve analrktrr,>>

' <<c) Demokrasi, esa,sında ferdidir; bu vaşf vatandaşın

hökimiyete, insan srfatıyle iştirak etmesidir,>>

«d) En nihay,et, demokrasi, miisavatperverdir, Bu

tlol P.ot. Dr. Afet İnan, M, Kemal Atatii,r}'ten

tınok Matbaası, Ankara 196s s§, 22-23,

Yazdı}la,nm, Al,

a
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vasıf, demokrasinin ferdi olması vasfının, zaruri bir ne-
ticesidir. Şüphesiz, bütün fertler, aynı siyasi hakları ha-
iz olrna]ıdırlar. Demokrasinin, bu ferdi ve müsavatper-
ver vasrflarından umumi ve müsavi rey prensibi çıkar.»

Demokrasi prensibinin, en asri ve mantıki tatbikini
temin eden hükümet şklinin Cumhuriyet olduğrrnu be-
lirten Atatürk; «cumiıuriyet'te son soz. millet tarafrndan,
mümtahap meclistedir. Millet namrna her türlü kanun-
]arı o yapar. Hükümete itimat eder ve onu iskat eder.
Millet, vekillerinden memnun olmasa, muayyen zaman-
lar nihayetinde, başkalarınr inühap eder. Millet, haki-
miyetini; devlet idaresine iştirakini ancak, zamanrnda,
reyini kullanmakla temin ederı» demektedir.

Atatürk yine kendi el yazısıyle, Demokrasiye karşı
hareketlerle ilgili açıklamasında kendi tabiriyle «Bizim,
devlet tşkilAtında esa§ prensibimizi teşkil eden demok-
rasinin, evsafi farüasını tarif ettik. Demoikrasinin bu
mefhumu bazt nazariyelerin, hücumuna marız bulun-
maktadırı» diyerek, ,bu hususu aynen y)yle ele a]makta-
dır: (17)

«I - Bolşevik Nazariyesi, II - ihtitÖici Siyasi Sendi-
kalizm Nazariyesi, III - Menfaatlerin Tbmsiii Nazari-
yes.l

<<Bu nazariyeleriı, demokrasi nazariyemize, hücum-
da ne kadar haksız olduk]arını kısaca, izah edelim:>ı

«I - Bolşevik nazariyesinin Rusya'da, tatblk oluır-
muş şekline bakalım. Bütün Rus milleti içinden a.mele,
deniz ve kara kı.ıwetlerinden ibaret bir ekaliiyet, ilrtisadi
esaslara müstenid, kömünist partisi namr a],tında birle-
şerek, bir diktatörlük vücuda getirmişlerdir. Gayeleriıı-

{17) a.g.e. s§. 25-26.

a
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de, milli değildirler. Şahsi hürriyet ve rnüsava t Ianımaz-
Iar. Halk hakimiyetine riayetieri yoktur. Dahilde ekseri-yeti cebir ve tazyik ile noktai nazarlarına itaata mec-bur tutarlar, hariçte, pıopaganda ve ihtilöl teşkilitı ile,bütün dünya milletlerine ker,di prensiplerini teşmile
çalışırlar. Halbuki, hükümet İeşkilinden gaye, ewelaferdi hüıriyetin teminidirl Bolşevik tarzı huttimetinde
istipdat mahiyeti görülmektedir. Bir cemiyetin, bir lışm
insarrların, nöktai nazarlarının, mrla, esiri ve zebunu
yaşatmak şekline de, tabii ve makul bir hükümet siste-mi nazariyle bakılamaz. (->>>

(*) Atatürk, yukan,daki şe]ıilde vermiş olduğu bir beyarratında
27 lIeziran 1935'de şunlan da ilAve ediyordu: *Tür,kiye,de
Bolşeviklik olmıyacaktır. Çünkü, Türk Hükümetinin ilk ğaye-si, halka hürriyet ve sa,a et veı:mek, askerleümize olduğu
kadar sivil halkrmrza da iyi bakma&tır" (,g,.g.9. s. 25)

.«II - ihtililci siyasi sendikalizrı nazarifatçılarr daher türlü, §yasi teşekkülleri yalnız kendi menfaatleri le-iıine yaptırmak ve nihalret siyasi kuwet ve hakimiyeti
ellerine geçirmek isteyen işi gruplarıdır. Bunlar, *al.-
satlarını zorla istihşal fırsatına İntizar ederken ?,amaJ.
z,aman, umumi grevler yaparak, hükümet adamları tize-
rinde, müessir oluyorlar ve bazı işleri kendi lehlerine
hallettiriyorlar; yavaş yavaş mevcudiyetlerini, ihsas edi-yorlar. Bunlar iiıgiltere, Fran,sa ıre Almanya'da tesirle-rini göstermel<tedir. Almanya'da, bu nazariyatçı|arı az
çok tatmin için, Millet Meclisi yanında, iktisadi mahi-
yette. 6zası onlardan olmak üzere bir meclis yapmışlar-
,dır. Bizde de. öli i,ktisat meclisi vaııiır. F,akat, bu herharı-gi bir tazyik üzerine değil, doğrudan doğruya, hüküme-
tin faydalı görmesinden isti.jari mahiyette, vücuda ge-
tirdiği bir heyettir.»
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«III - IVienfaat]erin temsili nazariyesi; muhtelif,
meslek, sanat ve iş adamları, cemiyet içinde, ayrı ayrı,
birer zümııe birer küçük cemiyet halinde düşiiırıülürse,
her bir zümrenin birbirinden farklı menfaatleri vardır.
Binaenaleyh diyorlar ki, her hususi menfaat sahibi grup-
lar, ayrı ayrı mecliste kendilerini tem:sil etmelidirler. Bu
takdirde, intihap, millet efradının ekseriyeti tarafrndan
değil, gruplar tarafindan ve gruplarrn, haiz olduğu men-
faat derecesinde vuku bulacaktır. Meclişte bu gruplardan
birkaçı birleşip,. iktidar mevkiine geçince, ya|nız kendi
menfaatleri lehine çalışacaklardır. Buna lrim m6ni ola-
caktır. işte bu sebeplerden dolayıdır ki, biz bu ve bun-
dan ewel,ki nazariyeleri, memleket ve milletimiz için
muvafık görmüyoruz. Bia. memlehet halkı efradının ve
muhtelif srnıf mensuplarının,. yekdiğerine yardımlarrnr,
ayıılkıymet ve mahiyette görüyoruz; hepsinin menfaatle-
rinin aynı derecede ve aynr müsavatperrıerlik hissiyle te-
ıninine çalışmak işteriz. Bu taız milletin umumi ıefahı
devlet bünyesinin, tanzimi için datıa muvafık olduğu ka-
naatindeyiz. Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, amele, tüc-
car, sanatkör, asker, doktor velhaşl herhangi bir içtimai
müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hiirriye-
ti müsavidir. Devlete, bu telökki ile azami nafi olmak ve
milletin emniyet ve iradesini, mahalline sarfedebilmeü,
birce, bizim anladığımız man6,da, halk hükümet idare-
si ile mümkün ol,ur.ı>

c) TK.P'nin Yeni Taktik Uygularnası
ve Ttıtuklamalaı"

Cuırıtıuriyetin ilönından §onra Türkiye'de komünist
faaliyetin yasadışı ve gizli olarak devam ettirilmesi, fa-
kat hükilınetin bu konuda çok titiz davranmaşı nedeniy-
le, Sovyet Rusya yanlrlarının solcu harehetleri iısa sü-
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rede durduruluyordu. Zira |9ZL. Anayasası'nın ve ceza |<a-

nunu hükümlerinin nahatça işletilehildiği bir dönem ya-

şanıytırdu.
Sovyet Rusya'nrn Türkip üstünde çalışmasını kolay-,

laştrmak ve partinin komtiııist strateji§ni oluınlu ola-
rak uygulamak maksadıyle yapılan çalıpalar, bir tilrlü
tutturulamamıştı. Bu sebeple 1932 yılından itibaııen
Tl(P'nin Türkiye üstünde uyguladığı komünist politika-
nın taktik deği$irdiği görüldü.

öncelikle sol fikirlerin hiç olmazsa, aydın kesim ta-
rafından taıtışılabileceği bir ortamrn teşekkül edebilme-
si düştirıülmüş ve buna paralel hazırlıl< yapılmıştı.

Bu fikir ve görüş altında yeni taktik plön ve prog.
ramını'hazırlayan TKP'nin liderlit pozisyonunda çalı-
şanlar; gençlik üstünde, üniversitelerde, sivil ve askeri
okullarda Edebiyat, sanat ve sosyal meseleler çewesinde
propagahda yolunu tereih ettiler. Bu devrede faaliyetin
ağırlık meı.kezi, fikir ve edebi saha çevıesi içinde kurul-
du. Mataleler, şiir, roman, hik6ye, frkıa, piyes ve tercü-
me yazılarla uzurı vadeli fakat sağlam bir örgütlenme yo-
lu seçilmiştir.

Nazı.m Hikmet 1932 yılı sonlarında TI(P'yi faaliyete
geçirdi ise de 1933 başlarında diğer parti yöneticileri ile
birliirte yal<alandı. Ele geçenler birer yıl hapse ma}ıkum
o1dular.

Cezaevinden tatıliye olan Nazrm Hikmet, 1985 yılın-
da Oı.harr Selim ta^kma adı ile «Yaıım Ay», «Yeni Adam»»,

«Hafta»», «Resimli Ay», «Perşemhe» deıgileri ile ALşam
ve Tan gazetelerinde yazı v3 şiirler yazmaya başladı. Bu
arada f}r. Hikmet Krvılcımlr yine TltP doğrultuzunda
bir grupla sistemli çalışmalara devam etti. TT(P, Paris'-
te bulunan Dr. Şefik Hil§ıü ffimer'in direktiflerine gd-
re idare ediliyordu. Parti ile haberleşrnenin önemli ara-
cısr, istan,bul Rus l(onsolos]uğunda Tiirkçe öğretmenliği



yapan Fatma Nudiye Yalçı idi. Kominternin Rus temsil-

.lrl O" Tass Ajansr muhabiri Adam Boblonski idi, (16)

1935 haziranrnda istanbui Yüksek Okul öğrencileri

arasrnda hücreler kurulmaya başlandı, TKP'nin gizli

matbaasında basılan beyannameler rıe broşürlerin da-

ğrtımı yapıldı. Fakat siyasi polis bu çalışmadan anrnda

haberOar o1du ve bu tür çalışmalara çok sıkı eğildi, Ya-
pilan baskınlarda matbaa ve gizli yayıniar ele geçirilir-

ken tutuklamalar' devam ettirildi.

1935-1938 yılları arasında TKP, teşkilltianmaya ve

yaym faaliyetine büyük ölçüde önem verdi, 1937 yılın-
aa llarp Okulu'na srzna çalışmaiarr TKP yönünden bü-

yük hüsranla sonuçlandı. (17)

c) 1938 Donanma Olayı ve Tutuklamalar

193B yılında <<Donanma Olayı olarak isirnlendirileıı
ve TKP'nin çok önemli bir yayılma hareketi kşa süre

içinde önlenmişti. Bu önemli yayılma hareketinin önien-
mesiyle, yeraltr çalışmalarryle gelişmek isteyen ve Silöh-
lı Kuwetlerin içine de girmck isteyen TKP'nin oyunu
tam anlamıyie bozulmuştu.

TKP'nin liderleri, istanbul'da Deniz Harp Okulu öğ-

rencileri ile Deniz Kuwetleri'ne sızma politikasına dön-

mi'ışler fakat deştfre olmuşlardı. TI(P yöneticilerinden
Nazım Hikmet Raıı-Verzanski, Dr. Hi,kmet Krvrlcrmh ve

Hamdi Alev Şamilof bu olaylarda baş rolü oynamışlar-
dı. (18)

100 Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri

(16) Aclan Saıyılga,rı, a.g.e. s. 211.

trz) İıha,n Darendelioğlu, a.g.e. s,s. 2|7-224.

(18) İthaf,ı Darendelioğlu, a.g.e. tls. 225,234, Ac]an Sayı_lgan, a,€ı,e

s. 219 Dimitir Şişmanov, a.g.e. s. 13B.

\
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1 - Yavuz Harp Gemisi

Burada yakalanan Komünist hücre mensuplarına a-
ğır cezalar veri]di, Nazım Hikmet 20 yıla hüküm giydi.
(Harp Okulu Olayı ile birlikte 28 yıllık cezaya çarptırıl-
dı.) Hamdi Alev Şamilof, Nuri Tipi ve Hamclı Alevdaş
18'er yıla, Dr. Hikmet Kıvılcımlr, Kemal Tahir Bener-
ci, Mehmet Ali Kantan, Haydar Korcan, Kerirn Korcan,
Seyfi Tekdilek, Avni Durugün, Emine Alev, Aciii Kut,
Fethi ilçzer, Burhan Cengen, H:ıfzı Özbarlas l5 ile 1 yıi
arasında çeşitli cez,a|ara çarptınldılar.

2 - Reşid Paşa Gemisi

Bu gemide Türkiye Komünist Cemiyeti rumuzlu ııe
Orak-Çekiç]i rnzetler ele gçti. Ortaya çıkan guruptan
Mehmet Numan 19 yıla. Fevzi Güçiz, Rasih Gür l8'er yı-
la, Hüseyin Doğrusoz 15 yıla, Fethi Müren, ismail Aka-
gül, Mehmet Altınkaya S'er aya mahkum oldular.

3 - Pınar Su Gemisi ve Deniz Harp Okulu

Pınar su gemisiyle Rusya'ya kaçmak isterken yaka-
lanan er Hikmet 6 yıl 9 aya, er Nuri 3 yıl g aya hüküm
giydi, Deniz Harp Okulu'nda rcl fikirlilerden bir grup
Rahmi Tugvnr, Hikmet Gökalp, Seli.haddin Göyüt 6'şar
aya mahkum edilerek okuldan çıkanlmışlar ve Silihlı
Kuwetlerden tard edilmişlerdi. (19).

(l9) Aclap Saıyılgan, a.g.e. s. 219.

I



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1938-1950 DöNEMİ KoMüNİsT FAALiYETLER vE
1951/1952 TUTUKLAMALARI

A - TKP,NİN tİNİvERsİTE vE YüKSEK öĞRENiM
GENÇLİĞİ İÇİNDE FAALİYETİ

I _ ÜNİVERSİTELER İÇİNDE YASAL DERNEKLER

Türkiye'de Gençiik Hareketleri'nin organize ve ör-
gütlü olarak 1968 yılında Şiddet Eylemleriyle başlama-
smı, bazl kişi ve kuruluşlar «masum öğrenci hareketi»

şklinde nitelemişler veya öyle görülmesini istemişlerdi.
Gerçekte Cumhuriyetten önceki yıllardan itibaren belirli
safhalarda gelişerek o günlere gelindiği ve tamamen.
Marksist-Leninist ideolojik doğrultuda programlandığı
daha sonra açıkça anlaşılmıştı.

|V24 Anayasası'nrn ve yasalarrn tam anlamıyle uy-
gulandığı Atatürk döneminde yasadışı Türkiye Komü-
nisL Partisi'nin çok gizli yürüttüğü Marksist - Leni-
nist propaganda anında durduruluyordu. Bununla bera-
ber TT(P yeraltı çalrşrnasrnr rsrarla devam ettirdi. Tama-
men Sovyet Rusya yanlısı olan yasadışı gizli TKP, Tür-
[<iye üstündeki faaliyetlerine ikinci Dünya Savaşr'nın
olağaırüstü duruıılardında biie devam ederek yasal olma-
ya çabalıyordu. Fakat inönü döneminde de 1924 Lnaya-
sası'nın ve yasaların kesin olarak Marksist-Leninist ide-
olojiye karrsı bulunması ve TKP yanlılarrnrn rsrarla ta-
kip edilerek tutuklamalara devam edilmesi. bu çevreyi çok
rahatsız ediyordu.

Gizli Türkiye Komünist Partisi, faaliyetini Sovyet
Rusya'dan aldığı emir ve direktifler paralelinde, 1939 yı-
lındaıı iti,baren aydın zümre üstünde yürütmeye başladı.
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Bilhassa üniversite öğrencileri ara§ında belirli ,bir gru-
bun elde edilmesi amacıyla plönlı propaganda çalışrnala-
rına başlandı.

1 - ileri Gençler Birliği Cephesi Derneği

1(X4 yılında Gizli Türkiye Komünist Partisi «Faşiz-
me ve Vurgunculuk Aleyhinde Geniş Cephe Birliği» adı
verilen faaliyetle istanbul üniversite gençliği ile de te-
mas kurmak için teşkilöt kurmuştu. Bu teşkilötın üni-
versitedeki adı <<ileri Gençlik Birliği Teşkilöt» §iğer bir
adıyla da «ileri Gençler Birliği Cephesb> ve lideri o §ra-
larda iktisat Fakültesinde Asistan olan Mihri Beili idi.

Bu dönemin en önemli ismi TKP]nin lideri Dr. Şefik
Hüsnü Değmerdi. ikinci Dünya Savaşr'nrn başlamasın-
dan sonra <<Paris Konsolosluğumuzdan pasaport alarak
ııe Dahiliye Vek6letinin 11 Temmuz 1939 gün ve Emni-
yet-i Umumiye Müdürlüğü'niın IV. şubesinin 270/|2472
sayıIr mtisaadesi ile» (1) Türkiye'ye dönen Dr. Şefik
Hüsnü bu tarihten itibaren gizli Komünist Partisi'ni or-
ganize etti. (2)

Türkiye Komünist Partisi'nin 1939'dan 1946'ya ka-
dar sürdürülen faaliyetleri sovyetier Birliği'nin menfaat_
Ieri ve direlrtifleri doğrultusunda programlandı ve pl6n-
]andı. 15 Aralıı< 1946'da istanbul Sıkıyönetim Komutan-
lığı'nın Dr. Şefik Hi.isnü Değmer'in evinde yaptığı bir
aramada Moskova'ya gönderilmiş bir raporun önemli kı-
srm]arı ele geçirilmişti. (3) Ele geçirilen bu raporda,
TKP'nin çalışmalarınrn bir çok yönü ve taktiği öğreni-
lirken <<ileri Gençler Birliği Cephesi» hakkında da önem-
li bilgiler değerlendiriimişti. ünirıersite içinde faaliyet

(1) Nejdet, Saırçar, Gizli Koınünist ,Bolgeleri, An]rara 1966 s. 20.
(2) a.,g.e. §. 20.
(3) a"g.e. s§. 7 - 19.

-,--J
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gösteren bu teşkilöt için, <<150 kadar militan genç. 500 ka-
dar sempatizarıı yönetmeiteydb» denilmeHedir. T"iırkiye'-
nin o günkü şartlarrnda bu rakam önemli bir miktardı.

1944 yılında <<ileri Gençler Birliğt Oephesb»nden Mih-
ri Belli, Tahsin Bdı.kem, §afa Yurdanur, Süleymaniye
camisi'nin iki minaresi arasına <<S,ar4çoğlu Hükümeti Fa-
şisttir, Vuı"guncularla Savaş Cephesbı pankartınr asmak
isterken yakalanmışlardı. Mahkemenin yaptığı soruştur-
malarda ileri Gençlik Birliği Teşkilitı (Cephıesi)'niri
Tl(P'nin,geııçlik seksiyonu olduğu ortaya çıktı.

2 - İstanbut Yüksek Tahsil Gençlik Dernği ve Tür-
kiye Gençler Dernegi

üniversite gençliğinin ileride toplum üstünde daha
etkileyici un§ur olduğu düşiınülerek, TI(P'nin faaliyet
sahasını yüksek öğrenim gençliğine dönük olarak en
kuwetli şekilde 1916-1950 yıllarında yilrüttügu görül-
müştür. Zira Türkiye'de çok partili hayata geçiş döne-
mi olan bu devreden en iyi şekilde faydalanma esas ola-
rak alınmıştır.

1916 yılında istanbul'da <«istarıbul Yük§ek Tahsil
Gençlik Derneğbı ve Ankara'da <dTürkiye Gençler Der-
neği» kurulmuştu. istanbul Yük§ek Tahsil Gençlik Der-
neği «Hür Gençlitı» adrnda bir dergi yayınlamaktaydı.
(4) Her iki dernek'te öncıelikle çalışmalarında gelişmeyi
ön plönda tuttuklarından; ünirıersitelilerin problemleri,
bütün gençlere öğrenim hakkı gibi konularla ,çok deği-
şik bir taktikle ortaya çı}orıışlar ve devamlı bildiriler-
ld öğrencileri <<üniversite'de birlik olmaya» davet etmiş-
lerdi. istanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren iki derne-
ğin de gizli Komiinist Partisi'nin gençlik teşkilötı oldu-

(4) Dimitir Şişmanov, a.g.€. ss. 15B-159.
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ğu ve faaliyet alanlarını çok değişik konularda sürdür,

düğü belirtilmektedir. (5)

TabiibuderneklerinbütünüyeleriMarksist.I,eninist
olmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin önemli

bir ekseriyeti TKP,nin muhtelif hücrelerinde görevli mi_

litanlardr. Türkiye Gençler Derneği, tahsil farkr ara-

makşzın 35 yaşına kadar,oları her genci bÜnyesinde top-

layarat tek bir cephe yaratmai istiyordu, Bu derneğin

neııı uaşıı faaliyetieri ara$nda <<Fakir Köylünün Ekini_

ni Biçme Kampanyasıı», «Altındağ'da Poliklinik Açarak
Hastaları Bedava Muayene» sloganları önemli yer tutar,

Bütün bunlarda e§as amaç, geniş propaganda ile yayıl-

maktrr.
Tiirkiye Gençler Dernği yönetim kurulu geniş şe-

kilde iş Hilümü yapmıştı: Nezihe Araz (Başkan), ibra-
him Gökttırk (Başkan }ıedegi), Şevki Akşit (Sekreter),

Aclan Sayılgan (Sanat Kolu Başkanı), Kamuran Baştu-

ji (Sağlık Kolu Başkanı), Oı,han Çutay (Miızik Koıu
İlaşt""rl, Enver Gökçe (Edebiyat l(olu Başkanı), Melö-

nat mrtsal (Muhasip), Celöl Araz, Mahir Yılmaz (Spor

Kolu Başkaııı). «1951-1952 tutuklanalarrnda bu derne-

ğin 206 üyesinden 43'ünün TKP'ye mensııp olduğu anla-

"'*i1';Ş] Yiüsek Tatısil Gençlik Dernği 5 yıl faa-

liyetini sürdürmüş, Hakkı Erıgerek, Zeki Akyürek, Nev-

zat Xemal özmeİiç, ihsan Aıda, Necdet Eker, Yıldız
Baştimar, ilhan .Bertay Başkanlık görevlerinde buiuıı-

muşlardır. Yönetim Kurulunda ise, Nihat Sargin, Turgut

Prr;, Carrıi Ulucan, Lütfü Onay, Naci l(aipalçıoğlu,
Cenap Karakaya, Vecdi özgüner, Mehmet Sonugür, Bu-

(5) Aclan Sa,yılean, a.g.e. ss. 260-282,

(6) a.g.e. s. 261 .
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rak Bozer, Şaban Ormanlar, Hasan Giırdağ, Sevinç Ta,
nık, Kemal işler, Solmaz Görkmen, Zekiıi özgenç görev

yapmışlaıdır. Dernek mensuplarrnın çoğunluğunun Giz-
1i Komünist Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve hücre-
lerinde bulunduğu; (7) 1951-1952 tutuklamalarında orta-
ya çıkmıştı. Dr. Sevim Tan (Türkiye Komünist Partisi
Harici Büro Sekreteri), Mehmet Haüm Spatar, Abuzer
özdemir, Ali Tütenkesen, Veysel Akbaş, Kenan Tok-
sal, Nihat Tunalı'nın da bulıırıduğu bir çok üye duruş-
malar sonunda mahkum olmuşlardı.

II - İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİK
DERNEĞİ,NİN ÇALIŞMALARI VE EYLEMLERİ

1 - ilihiyat Faküttesi'nin Kuruluşunun
protestosu

Çok Partili Demokratik Dönemin ilk yıllarında|is-
tanbul Yükse.k Tahsil Gençlik Derneği'nin çalışmaları de-

vam etmekteydi. Dr. Şefik Hüsnü Değmer'in <<ileri De,
mokratlar Cephesi» tüzüğünün bir benzeri oiarak h,azır,
1anan ttızüğü ile önemli ölçüde yol airnmıştı. Yasadışı
gizli Türkiye Komünist Partisi, Cepheleşme faaliyetinde
bu tegal dernekten büyük ötçüde faydalanarak, hemen
bütün propagandalarında derneğin adı altında önemli

çalışmaları yaptı.
Ankara'da illhiyat Faküitesi'nin kuruluşunu protes-

to ederek «illhiyatın ilim olmadrğınıı» öne süren yazıla-
rın yer aldığı beyannamelerin dağıtılrnasında. bu derne-

ğin organizatörlüğü olmuş, Mareş1 Fevzi Çakmak'ın ce-

ıraze törenini «irtica» olarak niteleyen beyannameler ya-
yınlamıştı. (8)

Q' a-g.e. §s. 263-264
(8) ag.e. ş. 265.
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2 - N6zrm Hikmet'i llapisten Kurtarma
Kampanyası

Gizji Komünist Partisi'nin sevk ve yönetiminde olan
istanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği bilhassa Nazrm
Hikmet'in affr kampanyasında tam bir Cephe birliği'ııi
kurmuştu. Dernek, aydın kesirni, Gazeteci ve öğretim
üyeleri arasında propaganda taktik değişikliği ile Nazım
Hikmet'i acındırmak ve bu zuretle affettirmek hedefini
güttü. Aslında TKP'nin çok değişik taktiğinin istanbul
Yüksek Tahsil Gençlik Derneği tarafından en iyi şekil-
de uygulanmasryle, Sol'cu olmayan Gazetecilerin ve öğ-
retim üyeierinin de katılmasıyla büyük bir kampanya.
başlatılmı§tı. (9) Dernek, re§rni makamlara başvurarak,
toplantılar düzenlemiş, beyannameler dağıtarak bu kam-
panyayı kamuoyuna duyurmuştu. istanbui'da Çiçek Pa]as
sa]onunda yapılan bir toplantı ile bu karnpanyanrn Ba-
sına _vansrtılarak basrnrn ilgisi de sağlandı.

Neticede, 28 yıla mahküm olan Nazrm Hikmet 12 yıl^

süren hapishane hayatından 15 Temmuz 1950'de çıkarılan
Genel Af'dan istifade ettirilerek kurtuluyordu. (10)

2| Haziran 1951'de Bükreş radyozunun verdiği bir
haber tızerine, Nazım Hi,kmef,'in istanbul boğazından ge-

çen bir Romen Şildbiyle Türkiye'den kaçtığı anlaşılıyor-
du. 30 Haziran 1951'cie Moskova'ya giden Flikırıet, Tas
Ajaırsına verrliği oemeçte şunları söylüyordu: (11) «..,O
kaCar bahtiyarım.ki! Ben bütün hayatrmr, idealimi, aşkı-
rnı bu muazzam şehre borçluyum. Ben Sovyetler Birli-
ği'nin çocuğuyum. 24 yıT sonra bu büyük şehre gelirken,
tekrar asi] ve büyük valanıyıa dönmüş oluyorum. Türk

(9) Fethi Tovetoğlu, a.g.e. ,ss. 512-516 ve Komitirrizrrre Karşr Müca-
deie Dergiısi, ğyr, 23 S. 24 15 Temmuz 1951.

(1O) İlhan Darendelioğlu, a.g.e. s. 344 ve Tevetoğlu a.g.e. s. 524,

(11) a.g.e. ss. 345-346.
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halkı, Stalin'in kumandası altında kurtuluşu için ve sulh
için dövüşmek istiyor. Stalin benim için çok mühiındir.
Gözümün ışığıdır. Fikirlerimin kaynağıdır. Beni o ya-
rattı. Moskova'da onun büyük ismini taşıyan üniversi-
te'de okudum. Her şeyimi ona borçluyum. O yalnız bü-
tün dünyanın en büyük adamı değil, şahsen bana aydın-
lrk veren en büyük kaynaktır.>>

Nazım Hikmet 2 IJaziran 1963'te ölümüne kadar Sov-
yetler Birliği'nin hizmetinde görev yapmış, komünizm
propagandasını Sovyet Radyolarında ve Türkiye'ye ya-
yln yapan gizli «Bizim Radyoı>da (12) sürdürmüstür.

(12) Bizim Radyo: Bu radyo Sovyq,t Rusy.a'nin OIRT (Organisati-
on Internaüonale de ]a Radiodiffusion et Töl6vision) ve Mil-
ti Radyo Yayın Komitesi'njn f,aaliyetlerinden biridir. Miliet-
lerarasr Kornünjzrrıin yayılmarsı .a,macıyle 15 Mart ıgs8'de de-
neme yayınlanyle ba.slg]tlln§ ve 1 Nisan 1958'den itibaren
denerne yayrniarını bitiı-ip, günlüi< prıograınJarrna geçmiş
ve halen yayrnını Doğıı Alm^anya'dan, Tü:ıkiye üzerinde sür-
dürmektedir. iıı< oıarak 19 Mart 1958 tarihli Hürriyet Ga-
zetesi .Giz]i Bir Radyo Tesbit, Edil,di" ğaşlığı ile, .Türki5/e
MuhaJefet, Radyo İstasyonu" odrıyle bir'Korşan Ra,dlronun,
§onnıld a,dryle .Bizj,rn Radyo"rırın mevcudiyetini ve Ttirkçe
yayın yapt{ınr kapuoyuna duyurmuştur.

nI - iSTANBUL YüKSEK TAHSİL GENçLİK
DEaNEĞİ,NİN KAPATILMASI

. 
vE TUTUKLAMALAn

Tl(P'nin yönettiği istanbul Yüksek Tahsil Derneği'-
nin başanyla şnuçlÖ,ndırdığı «Nazım Hikmet'i Kurtar-
ma Kampanya§» ve bu dernğin çalışmaları açıkça or-
taya çı,kmıştı.' «1951/1952 Komünist Tutuklamaları»nda
bu dernek yöneticilerinden ve TKP harici biiro şekreteri
Dr. Seyim Tan (Belli) l![arsilya'ya giderken yakalandı.
167 kişinin mahkemeye sevkedildiği ve yapılan duruşma-
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lardan sonra; TKP üyesi olduğu be]irlenen Dr, Sevim

Tarı (Belli) 6 yıla, Abuzer özdemir ve Ali Tütenkesen

5'er yıla, Veyse1 Akkaş, Nihat Tunalı, ve Mehmet Halim

Spatar 2'şer yıla, Kenan Toksal lyıla, Turan Sacit Bay-

kara 1 yı.l8 aya, Kerim Aydın 13 ay 10 gtine, Fethi Eimas-

oğlu, Tlıran Tamer, Cezmi Ulucan ve Naiıit Eren 6'şar

aja, Can Boratav 5 aya hüküm giydiler, istanbui Yüksek

Taiısi} Gençlik Derneği, |g5L/Lg52 Komünist Tufuklama-

larrndan sonra resmen kapatılmıştır,

IV _ TÜRK BARIŞSEVERLER CEMİYETi VE
TKP,NiN YASAL ŞUEESiNİN KAPATILMASI

12Mayıs1950,deİstanbul,da«TürkBarışseveilerCe.
miyeti» adı altında kurulan bu dernek 14 Temmuz'da ça,

lışmaya başladığını bir bildiriyle açıklamrştı, Uluslarara-
,İ Xo-Urlzmin legal teşkilitlarından birisi olan «<Barış-

sever Dernek ve Cemiyetleri» 1952 yılında Stockholmde

Sovyetler Birliği'nin maddi desteğiyle düzenlenen <<Dün-

y, nr.rş Kongresi'nde bir araya geliyordu, Bu kongrede

tt ."pt u birliği kurabilmek için «Atomun Yasaklanması

konuzunda biİ davet yazıs» yayınlandı,

Atomun yasaklanması fikri ile geniş bir «Tek Cephe»

yaratmak rnaksadı hedef olarak alrnmıştı, Kongre'de

İlçlnci Başkanlığa Nazrrn Hikmet danışmanlığa Zekeriya

Sertel tayin edildi.
Türk Barışseverler Cemiyeti adr ile istanbul'da ku-

ı,ulan derneği yine, sol hareketlerde isim yapmış kişiler

kurarak yönetmekteydi: (13) Behice Boran (14) (Baş-

kan), Adnan Cemgiİ (Genel Sekreter), Nevzat özmeriç,

Vahidettin Barut, br-u., Fuat Toprakoğlu, Turgut Pu-

(13) Nejdet Sançar, Türk Banşseverler Comiyoti,

€i,isi, lzTnir Aı:al* 1965 Sayı: 8 (20)
Mücadele Der-
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ra, Affan Kırımlı, Reşat §evinçsoy ve Muvakkar Güran.
TTırk Barışeverler Cemiyeti, Türkiye'nin Kore Sa-vaşına katılmasını protesto ederek bildiriler yayınlıyor

ve 24000 beyanname dağıtıyoıdu. Siyasıetle uğrşmörnası
gerekıeı dernek siyasete girmiş, Türkiyenin dış politika-
sında bile aksi propagandaya başlamıştı. Dağıtılan neyrr-namelerin ele gçmesiyle Dernelr yöneticileri 13 lİazi-ran 195fde Askeri mahkeme tarafindan tutuklanıyor veduruşmalar sonucunda; Behice Boran, Adnan Cem-gil, Nwzat özmeriç, Vahidettin Barut, Reşat Sevinçsııy,
Osman Fuat Topra[roğlu 1 yıl 3 aya, Muvakkar Güran 10aya mahküm oluyorlardı. Gizli Türkiye Komünist Par-tisi elemanları «<1951/1952 Komünist Tutuklamalannda

(l4) Behice ,Boran: 1911 yıIında, Bursada doğdu. ABDde Sosyo-loji öğreniıni gördtikten sonra Aıirara Dil ve Tarü€oğraf-ya fakülteeihe Sosyotoji Doçenti olaıcaJı sırdi. Arkada.şlarıv-
Io birlikte çıkardığ Y-ııfi ve Dünıya Admlar a,dlı dergilerin
sol niteİiğ ytiziirıden faktiıteddci görerrine son verild.i. 195o'de Tüırkiye Borışeverler Denıeğ'ni kurdu. Korıc'ye asl(ergönderilmeeini protestc eden tutumu ııtiızünden d,iğer der_nek yöneticileıiyle birlikte 15 a,y ağır ha.pse mıa}ıkü{rn edil-di. Markşist çalşmaJannı ve prııpaganda,ıarını aralıi<sız ola.raık sürdürdü. 1961 de ript gıro. Yöngtim. kunıluna ve
merkez yönetim kunı_lq üyeliğdne getirildi. 1965 de İrt"lr"l:rıilletvekili oldu. 197ode pa.rtinin genel sekrğteri ve ayruyıl genel başkanlığına, getirildi. rbin anaıyasa maıLıtıeme-si'nce 1971 de [taıpatılmasrndarı sonra, drirdüncı,i kongrer5ıekatılaıı diğer delegelerle ıbirlikte Ceza Ke,rııınrrr,r., llr. ,"
r42. maddeleri uyaıı:ıııca 13 yıl ha,p§e ınahkürn oldu. 1974 ge-nel affındaır jstifade ederdk senbest :bıııakıldı. yeniden kuiı-lan TİPln kuıııcuları arasında, y€r aI; 1975ae genet baş-, kanı oldu. Marksist-leninist Eylemlerde gençüğe liderliık eİ
rne§i ve sol<aĞüa çırümja yasağı olduğu ha,tde 1 lrlr,yrs göoterisi
düzenletmesiyle haJrkıad,a birçok soruŞtuıvna, qçı]m§ ve tu-tuklanmıştır. Halen h.aıldrında tutu&]agra karan Uulurıma<-ta ise de yurt dşına kaçtığrıdan bu hükiirn vicaiıiye çevri-lememiştir.
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meydana çıkarılınca, yaprlan soruşturmalarda, Türk Ba-
rrşeverler Cbmiyeti'nin bu yasa dışı gizli partinin bir
yan kuruluşu olduğu belirlenmiş ve bu dernekte kapatıl-
mlştlr.

B_ TKP,NİN çALIşMASINI DURDURAN ı95ı/ı952
KOMÜNİ§T TUTUKLAMAfuİRI

Türkiye'deki Sosyalist ve Komünist faaliyetlerle il-
gili olarak yapılmış tutuklamaların ve cezalandırmanın
en geniş ve köklüsü Lg5|/L952 yılındaki mahkemelerin
sonucunda olmuştur. (15) «Gizli Komünist Cemiyeti teş-
kil etmek ve bu cemiyete girmek ııe faaliyet göstermek
suçlarrnr işlemekten sanık 1B4 kişiden 131'i zuçlu görül-
müş 52'si,beraat etmiş ve 1 sanık'ta zaman aşımı yüzünden
davası düşmüştü. Sanıklardan 3 kişi 10 seneye, 1 kişi 9
§eneye, 5 kişi 8 senerye, 7 kişi 7 seneye, 7 kişi 6 seneye, 29

Araştırrna,, Tercüma.n Gaaetesi, 4-9 Şubat 1982.

kişi 5 seneye, 11 kişi 1 seneye,6 kişi de bir seneden aşağı
çeşitli cq,a|ara mahkum oldular.

Bu mahkemelerde en büyük ceza|ar: (16) Zeki Başti-
mar (Yalıup Demir) (10 yıl hapis, 3 yıl 4 ay Amasya'da
nezarette), Kemal Ergin (10 yü hapis 3 yıl 4 ay Yalvaç'ta
emniyet nezareti altında), Macit Bilge (10 yıl hapis, 2
yıl 8 ay Tokat'ta nuarelte), Yüzbaşı Abdülkadir Demir-
kan (9 yıl hapis, 3 yıl Ulukışla'da nezaı.ette ve Sillhlı
I(uwetlerden tardına), Cözim Aktimur (8 yıl hapis, 2
yıl B ay Yazgal'ta nezaretie), Bekir Kenan Yaşlıçam (8
yıl hapis, 2 yıl 8 ay Tokat'ta nezarette), Vey,sel Akkaş (8
yıl hapis, 8 ay istanbul'da nezarette), Kömuran Baştuji
(8 yıl hapis, 2. yıl8 ay T\ırgutlu'da nezarette), Cemil Toy-

(15) Ma,}ımut İhsan Özgeı, TKP ve Organize Gençlik Hareketleri,
Araşıırma, Tercünan Gazetesi, 4-9 Şubat 1982.

(16) 1951,/195z Tevl«ifat ve Mahkumiygtleri, Adliye Ba,kanlığı Ar-
şıü, Ankare 1952.
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gar (8 yıl hapis, 2 yıl B ay iskilip'te nezarette), Sabaha-
tin Dikmen (8 yıl hapis, 2 yıl 8 ay Karaman'da nezaret-
te), Halil Yalçınkaya (7 yıl hapis, 2 yıI 4 ay Adana'da
nezarette), Enver Gökçe (7 yıl hapis ,2 yıI4 ay Sungurlıı'-
da .nezarüte), Şevki Akşit (7 yıl hapis 2,yıl4 ay Gümüş-
hane'de nezarette), Ahmet Bilge (7 yıl hapis, Z yi a İy
I(ayseri'de nezaı,ette), Reşad Fuat Baraner (? yıl hapiİ,
2 yıI4 ay Irrıit'te nezarette), Mihri Belli (7 yıl hapiİ,2
yı| 4 ay Afyon'da nezarette) ve Mehmet Bozışık'a İZ vıl
8 ay hapis, 2 yıl4 ay Sivrihisar'da n'ezarette) verildi. İi-
ne bu mahkemeler neticesinde: Bekir Karayel (6 yıl ha-
pis, 2 yıl Develi'de nezarette) Fadıl Barkan (6 yıl hapis,2yıl K<.ınya'da ııezarette), Kamil Akar (6 yıl hapis, 

-2 
yıl

Bolu'da nezarette), Recep Yelken*aya (6 yıl lıapls, İ yıl
Niksar'da nezarette), Bil6l Şen (6 yıl hapis, 2 yıl Tercan'_
,da ngz,arette), Br. Sevim Tarı (6 yıl hapis, 2 yıl 8 ay Tur-
gutlu'da nezarette), Kadri Buldu (5 yıt hapis, 1 yıl 8 ay
Sungurlu'da nezarette), Arif Nanak (5 nl hapis, l yıl b
ay Düzce'de nezarette), idris Erdinç (5 yıl tıapls, 1 yıl 8
ay Mustafakemalpaşa'da nqaretİe), Mehmed l]min Atıl-
,al (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Çipe'de nezarette), Salih Baş-
durak (5 nl hapis, 1 yıl 8 ay Burdur'da nezarette, Meh-
met üstüner (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Ereğli'de (Konya) ne-
zarette), Halil Çalışır (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Yıldızelİ'nde
nezarette), ibrahim Atılal (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Şarkış-|a'da nezarette), Süleyman Sater (5 yıl |rapis, l-vİl a av
Meızifon'da nezarette), Orhan Suda (5 İı1 hapis, r vil b
,ay Arıi<ara'da nezarette), Balkar Yekebaş (5 yıl hapls, lyıl 8 ay Ankara'da nezarette), Nuran Ertan (5 yıl hapis,
1 yıl 8 ay Ankara'da nezarette), Sıdıka Uryıut (S yıl İıa-
pis, 1 yıl 8 ay Ankara'da nez,arüte). Hasan Yılmaz (5 yıl
hapis, 1 yıl 8 ay Polatlı'da nezarette), Ahmet Gayretll
(5 yıt hapis, 1 yıl B ay lVialatya'da nuarette), Ulvi |Jraz
(5 nl hapis, l. yıl 8 ay Konya'da nezarette) Selçuk Uraz

}
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(5 pl hapis, 1 yıl B ay Konya'da nqarette), Şükrü Başar
(5 yıl hapis 1 yıl B ay Berypazarı'nda nezarette), Şehamet-
tin Bakırsan (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Kızılcahamam'da ne-
zareIte), Mustafa Arhavi (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Bursa'da
nezarette), Recep Akesi (5 yıl hapis, 1 yıl B ay Muş'ta
nezarette), Hayati Sümer (5 yıl hapis, 1 yrl B ay Siirt'te
nezarette), Faik Şekeroğlu (5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Gazi-
antep'te nezarette), Vecdi özgüner (5 yıl hapis, 1 yıl B

ay Beyşehir'de nezarette), Oruçali Tüteırkesen (5 yıl ha-
pis, 1 yıl 8 ay iştanbul'da nezarette), Abuzer özdemir (5
yıl hapis, 1 yıl B ay istanbul'da nezarette), Hayati Tözüıı
(5 yıl hapis, 1 yıl 8 ay Niğde'de nezarette), Ruhi Su (5
yıl hapis, 1 yıl 8 ay Çumra'da nezarette), Seyir Atılal (4
yıl 2 ay hapis, 1 yıl 4 ay 20 gün Demirci'de nezarette),
Mustafa Toprak (4 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 4 ay 20 gün Ku-
la'da nezarette), Salih Çakır (4 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 4 ay
20 gün Ankara'da nezarette), T\ırgut Akalın (4 yıI 2 ay
hapis, 1 yıl 4 ay 20 gün Ankara'da nezarette), Eşref Bil-
kiye (3 yıl 4 ay hapis, 1 yıl 1 ay 10 gün Burhaniye'de ne-
z,arette), Hasan Doğruyol (3 yil a ay hapis, 1 yıl 1 ay 10
gün Eğridir'de nezarette), Tevfik Dilmen (2 yıl hapis,
10 ay istanbul'da nez,arette), Hilmi Artan (3 yıl hapis,
1 yıl Biga'da nezarette), Hüseyin özsaksel (2 yıl hapis,
8 ay Mil6s'ta nezarıette), Tahir Hallaçoğlu (2 yıl hapis,
8 ay Çerkeş'de nezarette), Cemal Çokran (2 yıl hapis,
,8 ay Zile'de nezarette), Ahmet Konuk (2 yıl hapis, 8 ay
iznik'te nezarette), Ahmet Bacak (2 yıl hapis, B ay fuzo,
yük'te nezarette), ismet Oran (2 yıl hapis, 8 ay Bilecik'-
te nezarette), Yaşar Beyazteke (2 yıl hapis, B ay Bafra'-
.da nezarette), Hasan Tekarmağan (2 yıl hapis, B a5, ÇşÇ-
ağaç'ta naarette), Hasan Kartal (2 yıl hapis, 8 ay Çanak-
kale'de nezarette), Muammer Tamkan (2 yıl hapis, B ay
Arapkirde nezarette), Saim Altınev (2 yıl hapis, 8 ay Ke-
mah'ta nezarette), Musa Emre (2 yıl hapis, 8 ay Adapa-
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zarı'nda nezarette), Yakup Irgat (2 yıl hapis, B ay iznik'te
nezarette), Ahmet özdemir (2 yıl hapis, B ay Bandrrma'-
da nezarette), Nihat Ttrnalr (2 yıl hapis, 8 ay istanbul'da
nezarette), Vahe Doğramacıyan (2 yıl hapis, 8 ay Erzin-
can'da ngzarette), Kenan Toksal (2 yıl hapis, 8 ay Baf-
ra'da nezarette), Muzaffer Eren (2 yıl hapis, 8 ay Bafra'-
da nezarette), Muzaffer Eren (2 yıl hapis, 8 ay Kütahya'-
da nezarette), Oğuz Ereı (2 yıl hapis, 8 ay Kütahya'da
nezarette), K6zım Yelkenxaya (2 yıl hapis, 8 ay Aydın'-
da nezarette), Süheyl Te.rek (2 yıl hapis, 8 ay Simav'da
nezarette), Halim Spatar (2 yıl hapis, B ay ödemiş'te nc-
zarette), Hüsııü Onat (2 yıl hapis, 8 ay Gönen'de neza-
rette), Sel6haddin Soylu (2 yıl hapis, 8 ay Nevşhir'du,
nezarette), Emin Emek (2 yıl hapis, B ay izmir'de neza-
rette), Avukat Erdoğan Berktay (2 yü hapis, 8 ay Ada-
pazarr'nda nezarette), Doğan Çetiner (2 yıl 6 ay hapis,
10 ay Uşak'ta nezarette İlhan Başg<lz (2 yıl hapis, 8 ay
Adana'da nezarette), Muzaffer Arabul (2 yıl hapis, B ay
Gümüşhane'de nezarette), Lütfü Kanak (2 yıl hapis, 8
ay Ohaneli'nde nezarette Melahat Türksal (2 yıl hapis, 8
ay Ankara'da nezarette), Nuran fuınt (2 yıl hapis, 8 ay
istaırbul'da nezarette), Şaban Ormanlar (2 yıl hapis, B ay
istanbul'da nezarette) Feriİ Teksoy (2 yıl hapis, 8 av Na-
zilli'de nezarette), Mümtaz Gtiktürk (2 yıl hapis, 6 ay Sa*
panca'da nezarette), Arif ünal (2 yıl hapis, 8 ay Urfa'da
nezarette) Aydemir Kandemir (2 yıl hapis, 8 ay Geyve'de
nezarette), Kemal Bekir özmanav (2 yıl hapis, 8 ay Ak-
hisar'da nezarette), Nevzat Yavuz Yıldırım (2 yıl hapis,
8 ay Ankara'da nezarette), Cel6l Zühtü Benneci (2 yıi 8
ay hapis, 8 ay Erzurum'da nezarette), Şükran Kurdakul
(2 yıl hapis, B ay Tarsus'ta nezarette), Selma Ertekin (2
yıl hapis, 8 ay istanbul'da nezarette), Süruri özbatur (2
yrl hapis, B ay Bergama'da nezarette), Kadri Çokuğurlu
(1 yıl 8 ay hapis, 6 ay 20 gün Kandıra'da nezarette), Mus*
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tafa özçelik (1 yıl 6 ay hapis, 6 ay 20 'gün Söğüt'te neza-
rette), Hüseyin Pekhamarat (1 yıl 8 ay hapis, 6 ay 20 güıı
Gercde'de nezarette), Hüseyin Kerpiç (1 yıl 4 ay 20 gün
Beypazarı'nda nezarette), Turhan Tuna (l yıl 3 ay hapis,
5 ay Ankara'da nezarette), Celöl Gürol (1 yıi B ay hapis,
6 ay 20 gün Çubuk'ta nez,atette), Necati Anık (1 yıl 8 ay
hapis, 6 ay 20 gün Nallıhan'da nezarette), ignail Ayyıl-
dız (1 yıl B ay hapis, 20 ay 20 gün Kırşehir'de nezarette),
Veli Gemisi (1 yıl hapis, B ay Tefenni'de nezarette), Yıl-
maz Çolpan (1 yıl 3 ay hapis, 5 oy izmir'de nez,atette),
Nejat Özon (1 yıl 15 gün hapis, 4 ay Kastamonu'da ne-
zarette), Faruk Ural (1 yıl hapis,2 yıl Erbaa'danqaret-
te), Selçuk Şener (1 yıl 6 ay hapis, 6 ay Ankarada rrcza-
rette), Raci Dinçer (1 yıi B ay hapis, 6 ay 20 gün İstan-
bul'da nezarette), Aclan Sayılgan (1 yıl 3 ay hapis,5 ay
Bursa'da nezarette), ihsan Konaş (6 ay hapis,2 ay Balık-
esir'de nezarette), Beh,çet Şek (9 ay hapis, 8 ay Tavşan-
lr'da nezarette). },{ustafa Kolkır (5 ay hapis, L ay 20 gün
Ermenek'te nezarette), özer Sağnak (5 ay hapis, 1 ay 2ü
gün Geyve'de nezarette), Adnan S. Yücebaş (5 ay hapis,
l ay 20 gün istanbul'da nezarette), Şü.krü ünal (5 ay
hapis, L ay 20 gün Sapanca'da nü,arette), Turan Tamar
(6 ay hapis,2 ay Eskişehir'de nezarette), Ali Cihan Er-
kaya (6 ay hapis, 2 ay Ayaş'ta nez,arette), Ali Hikmet
trdaltepe (6 ay hapis, 2 ay istanbul'da nezarette), Fuat
Hikmet Güner (6 ay hapis, 1 yıl 15 gün Kırşehir'de neza-
rette) mahküm edilmişlerdir.

Yasadışı Gizli Türkiye Komünist Partisi elemanları
ve ]ide,rlerinin de eie geçirilerek tutuklanmalarr ve ağır
cezalara çarptırılmalarr ile 1950-1960 dönemi srrasrnda
TKP'nin örtiilü çalıştığı bir devreye giriliyordu. «Bu dö-
nem, I(omtin_izınin gelişmesine yasal mücadele etmesine
müsait olmadığı bir devre oiup, TKP mensupları 27 Iü,[,a-

yıs 1960'a kadar susmak zorunıla kaldığı ve 1939-1942 ara-
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sında olduğu gibi edebi faaliyetlere hız verdiği yıllar o1-
muştur.» (17) Bu dönemde Tl(P tamamen <<Tek Cephe»
hareketine yönelerek esas hüviyetini saklamış ve çeşitli
yollardan muhalif siyasi partiler içine ve gençliğe yakrıı-
laşma yollarını aramıştır.

(17) Matımut İiısan Özgıen, a*g.g,. 4-g Şubat 1982.



BEŞİNCİ BÖLÜM

1950-1960 DÖNEMİNDE GENçLİĞİN TAHRİKİ vE
TKP,NİN 1960 iHTİLAL SONRASINDAKİ

FAALİYETLERİ

1 - 1950_1960 DöNEMİ GENEL SİYASİ DURUM

1946'da Çok Partili Dönemin başlamasıyle demokra-
tik nimetlerden faydalanma yollarını arayan TKP, Sos-
yalist adı altında siyasi partiier kurarak öı3ütlenmeye
çalışmış fakat, halkın bu partilere ilgisiz kalmasıyle var-
lıklarınr sürdürememişleıdir.

«Çok Partili Demokratik Dönemin» başladığı 1950 yı-
lında TKP'nin yasal şubesi sayılan derneklerin çalşma-
ları dikkati çekmişti. Bu derneklerden istanbul Yüksek
Tahsil Gençlik Derneği <<Nazrm Hikmet'i Hapisten kur-
tarma»» ve Türk Barrş Cemiyeti'nin <ıKore Savaşı aleyhi-
ne» yürüttükleri kampanyalar srrasrnda, yapılan devlet
istihbaratı neticesinde, bu derneklerin tamameır TKP'nin
emrinde oldukları ve TI(P üyeleri tarafından yönetildiği
anlaşıldı. 1951 yılında yasadışı gizli Türkiye l(omtiııişt
Partisi ilgililerinin ve parti programlarınrn ele geçiril-
mesinden sonra bütün gerçek «195111952 Komünist Ttı-
tuklamalarıyle»» çok alçık şekilde ortaya çıktı.

TKP ilgililerinin tutuklanmalanndan sonra, 1950 -
1960 yılları sırasında yine 1924 Anayasası ve ka^rrunlarrn
en iyi şekilde uygulanmasıyle Marksist-Leninist faali-
ü,etler durdurulabilmişti. Bu dönemde TT(P yine dışarrdaıı
yönetilerek yeraltı faaliyetlerine başlamış, fakat 1960 yı-
lının 27 Mayr§r'na kadar örtülü ve gizli kalmak zorunda
bırakrlmıştı.
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1960 dönemine kadar önemli eylemlerde bulunama-
yan Tl(P, organize örgütlerini yeni taktiklerle geliştir-
mek için, muhalefet partileri içine sızma yollarını ara-
mışlar ve ancak sempatizanlarr sayesinde gözden uzak
olarak propaganda faaliyetlerine devam edebilmişlerdir.

27 Mayıs öncesinde düzenlenen 28-29 Nisan gençlik
eylemleri, ,sol'un çok yönlü propaganda taktiği iie dev-
rin iktidarına karşı «<Eylem Birliğb» halinde geliştiı,il-
mesi olayı idi. Gizli Türkiye Komünist Partisi'nin en
önemli taktiklerinden biri, gençlik eylemlerinin 28-29 Ni-
san olaylarının çerçevesi içinde görülmesini temin et-
mekti. Dolayısıyle aşırr sol'a men§up yazar|ar, devamlı bu
konuyu işleyerek,27 Mayıs'ın öncıesindeki bu olaylarr yıl-
larca istismar cderek kullanmışlar ve Şiddet Eylemleri-
nin arkasındaki gerçekleri gizlemek istemişlerdir.

II - 1960 öNCESi «BURSA NUTKU» OLAYI

27 Mayıs 1960 öncesinde üniııersite Gençliği de kitle
hareketleri için hazırlanmıştı. 1950-1960 döneminde si-
yasi iktidarı yıpratmak amacıyle yapılan çalışmaiardan,
büyük öJçüde istifade eden TKP'de plönlı taktiğini de-
vam ettirmişti.

19 Mayıs 1958'de Ulus Gazetesinde başyazı olarak
«DEVRİMCİ GENÇ» adıyle yayınlanaır bir yazı. genç-
lik olaylarının,başlaması için tam anlamryle bir teşvik ve
tahrik örneği olmuştu. Devrimci Genç başlığı ile Ulus
Gazetesinde yer alan başyazı'da, Atatürk imzası konul-
nıuş ve bu yazının Atatürk'e ait olduğu iddia edileıı
«BURSA NUTI(U» ile anılması için gerekli taktik sağ-
lanmrştı. Bursa Nutku'nda <<Devrimci Genç»» yazısr ile
gençliğe şoyle hitap edilmektedir: (1)

(1) «Devıinrci Genç, yazrsı, U]us Gazetesi 19 Mayıs 1958.
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«Türk Genci inkilipların ve rejimin sahibi ve bekçi-
sidir. Rejimi ve inkilihı benimsemiştir. Bunları zayıf dü-
şürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ,bir hareket
duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarmasr var-
dır, orduzu vardır, adliyesi vardır demiyeceksin. Hemen
mücadele edeceksin ve kendi eserini koruyacaksın. Polis
gelecektir, asıl zuçluları bırakıp suçlu diye o'nu yakala-
yacaktır. Genç, polis henüz inkilibın polisi değildir, diye
düşiuıecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme o'nu
mahkum edecektir. Gene düşünecek: Demek adliyeyi de
ıslih etmek lözım, diyecek. O'nu hapse atacaklar. Diye-
cek ki: <tBen iman ve kanaatımın icabını yaptım. Müda-
hale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksrz olarak
gelmişem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve imil-
leri düzeltmek benim yazifemdir.»ı

Büyük önderimiz, kurtarrcımrz ve Cumhuriyetimizin
kı:rucuzu Atatürk'e ait olduğu iddia edilen «Ğursa Nut-
ku'nun aslında Atatünk'e ait olmadığı katiyetle kesindir.
Atatürk'ün bütün demeç ve konferansları devlet arşivle-
rinde bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk'ün Milli Mücadele
dönemini anlatan büyük konferansr «NUTUK» adlı 3
ciltlik bir eşerde toplanmıştır. (2) Atatürk'ün bütün fikir,
görüş demeç ve konferanslarrna belgeleriyle yer verilen
<<Derılet Arşivlerinde ve Nutuk'da Bursa Nutku'na rastlan-
mamrştır. Ayrıca Bursa Nutku diye bir yazı, Atatürk dö-
nemi'nde hiç bir gazetede, dergide ve yayında yer alma-
mı$ır. Bursa Nutku ile ifade edilmek istenen anlam açık-
çaı «Milletin her grubunun birbirine girmesini ve bölü-
cülüğü hatta anarşiyi teşvik ediciı» mahiyet taşımakta-
drr.

(2) Tii,ıt Derrirn Tarjhi Enstitiisü tarafrndaır üç cil6 halinde ya-
yayınlaıran Nutuk, I. citt 1919-1e2o İbtenbuı 1959, II. ciıt 1920-
rezz İstaııbul 1960, IIL Citt ise .Vesikalar.ı kap§a.maltta ve
1961Ug İstanbul'da ıtıasıLmıştır.
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Atatürk hayatının sonuna kadar, Türkiye Cumhuri-
yetini tam anlamıyle kuwetlendirmek ve Cumhuriyet
prensiplerini yerleştirmek malısadryle, yaplcı, birleştirici
tutum ve anlayışını gerektiği şekilde başarıyla devam et-
tirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuzu böyle büyük
bir şahsiyetin, bu tür bir demeç vermeyeceği ve bu kadar
zayıf bir üslubu asla tercih etmeyeceği açık ve ke.sin ola-
rak bellidir.

Bilindiği gibi, Atatürk tarafından Türk Gençliğine
ilk defa «GENÇLİĞE HİTABE» ile seşlenilmiştir. Bizzat
Atatürk tarafından yazılan ve okunan «GENÇLİĞE Hi-
TABE» 1927 yılında yayınlanmış olan «BüYüK NUTUK»»
da yer almıştır. Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof.
Dr. Afet inan <<Gençliğe Hitabe» hakkında şunları yaz-
mıştı: (3) «Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecği
üzerinde duruyor,du «Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fa-
kat geleceği Cumhur§ete inananlarla onu koruyanlara
ve yaşatacaklara emanet etmek gerekir» diyordu. «Genç-
liği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın Müspet Fikirleri_
ni veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk Milleti yük-
selecektir»» diye telkinlerde bulundu.

Atatürk, «Türk Gençliğinin sağduyusuna, milliyet-
çiliğine, yurt sevgisine inandığlnl ve onlara güvendiğiniı>
soylemiştir.

Atattirk'ün 1927 yıiında biz,zat okuduğu ve sonra da
yayınlanan «BüYüK NIITUK»ıın son bölümü «GENÇ-
LiĞE HİTABE» (4) ile bitmektedir ve ondan başka da
Atatürk'ün gençliğe hitabesi yoktur.

Ulus Gazetesinde Atatürk'e ait olduğu iddia edilen

(3) ord. Pr,of. Dr. Aİet İNAN, İı.1. Komal er-rrÜnKtın "Büyü&
NutJ<u,nu s<rylediığinin Ellinci YıIı. Türlk Dili aylılı Dil ve
Yaaın Dergıisi, K8srm ı9z7. Saıyı: 314 6s. 363-364.

(4) M. Kemal ATATIİRIü, .NUTUK, cilt II. İstanbul 1960 §. 897.
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«BURSA NUTKU» ise tamamen uydurına olup, maksatlı
ve hedefli olarak, bölücülüğü ve anarşiyi teşvik etmek-
teydi. Eğer Bursa Nutku'nu da Atatürk xiylemiş olsaydı,.
Atatürk'ün bütün demqçlerini, sözlerini ve bütün yapmış
olduğu §leri kapsayan «.Büyük Nutuk» ve «<Devlet Arşiv-
lerb» bu demeci de aynen sayfaları ara§rna veya bölümle-
ri içine almış olacaklardı. «Eğer bu dönemde söylense
veya yazılsaydı hiç olmazsa bir gazete veya bir dergide
yayınlanmış olacaktı. Zira Atatürk'ün her sözü ve her
görüşü, gazetelerin ve dergilerin sayfalarında daima yer
almıştrr.>»

Bu t6yle olmakla birlikte, 28-29 Nisan 1960 Gençlik
Hareketlerinde ve 1965-1971 döneminde <<Bursa Nutku»>
yine ortaya çıkarılarak Atatürk adının istismarı yapıla-
rak, «Gençliğin Eylem yapması, ortalığı karıştırması, kr-
rıp dökmesi ve buna bizzat gençlerin kendi takdir ölçüleri
seviyesinde karar vermesi» açıkça telkin edilmişti. Do-
layısıyle devlet otoritesini sağlıyan polis ve adliyenin gö*
rev yapamaz duruma getirilmesi plönlanmış, polis ve Ad-
liye ile Halk karşı karşıya getirilmek istenmişti.

III - TKP'I\IiN 1960'DAN soNRA FAALİYETLERİ
a) Tek Cephe Taktiği

TKP'nin esas beyin lıadrosu'nun büyük bir b<ilümü-
nün 1951/1952 Gizli Komünist Partisi tutuklamasından,
sonra 1960 yılına kadar geçeıl devrede, daha ziyade ülke
dışında örgütlenmelerle birlikte, Türkiye içinde muhalif
siyasi parti organlarrna ve muhalefetin yapıldığı her ktı-
ruluşa girme yolları aranmrş ve bulunmuştu.

Gizli Türkiye Komünist Partisi'nin 27 Mayıs 196O

ihtillli'nden sonra yasal bir statü elde etme ümitleri su-
ya düşmüştü. Diğer grupların, yetkililerden önceden izin
almaksrzın serbestçe örgütlenmeleri ve kaydedilmelerine,
gerekli müsaadeler tanınmışken,komünistlerin faaliyette

I
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bulunmalarr yasaklanmıştı.
Türkiye Komünist Partisi'ne kalan tek ,çözüm, yine

çeşitli yan örgütler aracrlrğryle faaliye,tlerini gizli olarak
sürdiirmekti. (5) TI(P, bu tür çalışmayı kendisine daha
uygun bularak, ihtiEt ortamının getirdiği karışık. ortam-
dan ve 1961 Anayasa$'nın her türlü tefsire muhtaç taraf-
larından yararlanarak yasadışı çalışnalarını yan örgüt-
leri aracılrğıyle belirli aşamalarla yasal hale getirdiler.

TKP'nin Türkiye içindeki görevli militanları bu şra-
larda «TEK CEPHE» taktikleri gereği olarak; Atatürkçü-
lük, gericilik, ilericilik, sanat, edebiyat gibi hemen her
konııya |ıatla 27 Mayrs ihtillline de sahip çıkarak istis-
marlarrna devam etmişler ve bütün kuruluşlara srzarak
oralarda kendiierine gerekli sempatizanlan bulmuşlar ve
prcgramlamışlardı.

Türkiye'de bu gibi komünist gruplar, bazıları Mark-
sist nitelikte olan diğer solcu örgütlerle, kamuoyunu et-
kilemek ve polisi komünişt olmadıklarrna inandrrmak
için çekişmeye girdiler ve hiylelikle gizli kalmayr tercih
ederek propagandalarına devam ettiler.

b) Tek Cephe Taktiğinin Uygulanmasr
TKP'nin rgSZ ve 1960'da Moskova'daki komünist par-

tiler toplantılarına katılmasına ve dışarıdaki komünist
yayın organlarında, <<TKP'nin Türkiye'deki önde gıelen
siyasi güçierden biri olduğu ve hükümeti devirmeye ha-
zır olduğu»> (6) öne sürülmekteydi.

(5) Prof J.M. Landau, Türkiye'de Aşırı Akımlar - 1960 Sonra-
sr Sosyal ve Siyasal Çekjşmeler, Ankara 19?8 s. 151.

{6) La Nouvelle Revue Internationale, Proble,mgs de la Paix et
du Socialisme (Paris), VI (11): Nov. 1963, ss.43-54 age XII
(4-5): Apr.-May 1970, ss. 32-47 Btılletin d'Information-Docu-
ments des partis communistes et ouvriers, Articles et In-
terventions (Prag), 1964, Fasikül 19, ss. 1072-1973 - 1965 Fa-
sikül, 20, ss. 20-21; 1966 fasikül 19 ss. 13-15.
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TKP'nin Türkiye içinde ve dışında bütün TEk Cephe
faaliyetlerini ve kimleri destekiediklerini, kimlerle işbir-
liği yaptıklarınr açıklayan önemli yayın or3anları olan
ve Kanada'da yayınlanan «World Marxist Review» 27
Mayıs hareketini de kendilerine göre açıklamışlardı. Bu
deıgide TT(P Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Yakup
Demir asıl adıyla Zeki Baştımar (7) ve Hilis Okan im-
zalarrnı taşıyan «dTürkiye: Kalkınma Yollarıı» yazı, mas-
keli sol ve komünist faaliyetlerin gerçek ytizünü de açık-
]amakta ve mevcut yasal siyasi kuruluşlardaki sol ka-
nadların «sosyalist oriyantasyon ve sosyalizme geçiş»
plön ve çabalarını orlaya koymaktadır.

27 Mayıs ihtililini de komünistlerin kendi görüşleri-
ne göre açıklayan bu yazıda aynen şoyle denilmekte-
dir: (B) «...Kapitalist yolun takip edilmesi neticesinde
meydana gelen vahim ekonomik ve sosyal-politik buh-
ran, 27 Mayıs 1960 darbesine yolaçan başlıca faktörler-

(7) Yakup Demir, Halis okan. "Türkiye: Kalkrnma Yollan" (Tur-
key: Ways of development) World Marxist Review, Toronto
(Kanada), vol. 8, Mayıs 1965.

{8) Zeki Baştrm,ar (Yakup Demir): (1906-1971) Trabzon'un Sür-
mene kas.ab,asrnda doğdu. Moakova'da Soşyal Bi]imler öğre-
nimi göı^dü. 1941'de Sol eğilimli Yeni Edebiyat dergisiyle il-
gisi ],üzünden tutu,klandı fakat kısa bir süre içinde serbest
bırakıldı. 1944'de Gizli Tiirkiye Komünist P,artisi Ankara teş-
lıj]atı iiyelerinden olduğıı anlaşılarai< tutuklanCı. Hafta_lık
Söz gazetesiyle Ant deı"gilerinin yayrmcrları, arasındaydr.
1951'.l-e yeniden tutuklanarak 10 yıl hapis, 3 yrl 4 ay Amas-
ya'ıia nezaret altında tutulma cezasına çarptırıidı. Cgzayı
tamamlayrp İstanbul'a dönünce Yenigün Yayın bmited Şir-
].-etıni kurdu. Sonra yurt dışına çrktı. Yakup Demjr adını
kuijaııarak 1961'de Türkiye Korrıünist Partisi Birinci sekrete-
ri oldu. Komünist par,|ilerin kongrelerine ve Sow5,et Komü-
nist Pa,rtisi toplantılarına katı]dı. Türkiye'deki rejim ve dü-
zen aleyhinde yayınlar ve konuşmalar yaptı.
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den birini teşkil etmiştir. Mamafih Ordunuıı yaptığı bu
ihtilal krizi halledememiştir. Takip ediiecek yolun ne ol-.
ması gerektiği sorusu bugün Türk basınında ve halk ara-
sında sık sık ortaya atılmaktadır. Memleketimiz mali,
ekonomik ve siyasi yönlerden emperyalist devletlere bğ-
lı kalmak üzere kapitalist yolu takibe devam mr etmeli-
dir, yoksa farklı bir yola mı sapmalıdır? ...ilericiler ve
bilhassa Komünist Partisi ise kapitalizmin dışında bir,
yol teklif etmekte ve rcsyalizmi ileri sürmektedirler. Ma-
mafih ilerici sınıf rcsyalizme ani bir geçişi mümkün kı-
lacak objektif şartların Türkiye'de hentiz vücut bulma_
mış olduğunu da ilöve etmektedir. Dolayısıyle, memleke-
timizi süratli bir ekonomik kalkınmaya götürecek yo}
üzerindeki bütün maniaların kaldırılması ve sosyalizrnin
muhtaç olduğu zemİnin hazırlanması için zamana ihti-
yaç vardır.

...Siyasi mahiyet taşıyan bir faktör ise siyasi kuv-
vetler arasındaki ilişkilerde meydana gelen değişme ve
sosyalizın taraftarr ilerici kuvvetlerin çoğalışıdır.

...Sosyalist oriyantasyon ve soşyalizme geçiş mef-
humları bugün sadece işçi sırufının öncüleri tarafındaıı
değil, işi Partisi ve Sosyal Demokratik Parti ile CHP'nin
sol cenahındaki nüfuzlu şahsiyetlerce de berıimsenmi$ir-

... Komünist Partisi baştan beri devlet sektörünü
desteklemiş ve bu sektörün genişletilmesi ve muhkemleş-
tirilmesi yolunda mücade]e etmiştir. Parti evrak ve karar-
larında bilhassa tizerinde durulan huzus şudur: Komü-
nistler devlet sektörünü memleketin ekonomik ve siyasi
yönlerdenbağımsızlığa kavuşmasını sağlayan başlıca
faktör addetmekte ve bu selçtörü gözden düşürmek iste-
yenlerie mücadeleyi vazite bilmektedirler. Komünistler
aymL zamanda demokratik şekilde idare edilen bir devlet
sektörü aızulamakta rıe bu sektörün kapitalist mahiyeti-
nin değiştirilmesini savunmaktadırlar.
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... Milli menfaatlerin zararlna ve ATATüRK'üıı
<<yurtta sulh, cihanda sulh» prensibine aykırı olarak Tür-
kiye, bugün NATO ile CENTO'da üyedir ve emperyaliz-
min Orta-Doğu'daki kalesini teşkil etmektedir.

...Siyasette temel bir değişiklik yapılması ve memle-
ketin demokratik reformlara gidebilmesi için bütün milli
kuwetlerin milli demokratik cephede birleşmesi ve geri-
ci üRGüPLü-DEMİREL Hükümetlerinin yerine milli
demokratik bir hükümetin gelmesi şarttır.

... Milli demokratik bir cephe bugün için miimkün
müdür? ilerici kuwetler cephenin temel icaplannı yeri-
ne getirecek ve memleketi kapita|ızm dışı bir istikamete
sevkedece.{r güce m6lik midirler? Tiirk komiiııiştleri bu so-
rulara müsbet cgvap vermektedirler.

... Köylüler milli hareketin çok önemli müstakbel
bir kuwetini teşkil etmektedirler. Türkiye'de köylü hare-
ketinin henüz çok zayıf olduğu doğrudur, fakat önemli
olan bu hareketin başlamış olmasıdrr. 1963 yılında ADA-
NA'da topraksız köylüler ve toprak işileri bir miting
yapmrşlar, bunu 1964 yılı başlannda köylülerin Toprak
Reforrnunu desteklemek gayesiyle Siverek kasabası ya-
kınlarında yaptıklan miting takip etmi$ir.

... Bütün bunlardan anlaşıldığına göre, bugün mem-
lehetimizde emperyalizm ve derebeylik aleyhtarı birleşik
bir cephenin vücud bulmasr için gereken ön şartlar ha-
zrrdır. Bu cephenin nüvesi işi sınıfı, köylüler, orta halli
kasaba ve şehir halkı ve ilerici münewerlerden müteşk-
kil olacaktır.

,.. Mamafih aralarrndaki birlik temayüliıne rağmen
bu ilerici kuwetlerin çeşitli parti ve cereyanlar dolayı-
sıyle hentız dağınık durumdatbulunduklarını da gözonü-
ne almak gerekir. ilericileri birleşik bir milli demokratik
cephe kurmaya davet ederı Komünist Partisi temelini tek
bir sınıf veya partinin mecburi liderliği veya hakimiyeti-

-
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ne istinad ettirmemek prensibini gütmektedir.
... Kanun dışı durumuna ve emperyalizın ile gericiler

tarafından yayılan komtinizm aleyhtarlığına rağmen Ko-
münist Partisi faaliyetleriııe devam etmek imilnlarınr
aramakta ve bulmaktadır. Partinin çalışma sahası geniş-
lemekte ve prestiji artmaktadır. Komünist Partisi'nin bu-
giirıkü görevi Milli Demokratik Cephe sloganını yaymak_
trr.»»

TI(P'nin eıı önemli yayın oıEanı yetkili liderinin im-
zası ile bilinen gerçekleri böyle açıklıyordu. 1960'lr yıl-
laııia bu açıklamaların paralelinde, Tl(P hemen her mü-
es§eseye şzarak Milli Demokratik Cephe sloganı ile esas
hedefi olan «Tek Cephe» taktiğini uygulama ortamınr
bulmuştur.

c) NATO'ya Karşr Propaganda ve lrkçılık,
Bölücülük Hareketleri

3 Kasrm 1967'de, Ekim Devrimi'nin 50. yıi törenleri
nedeniyle Moskova'da yapılan işi toplantrsrnda, Ze\,.i
Baştımar; (B) «TKP saytca çok, örgütçe güçlü, ülkenin
sosyal ve siyasal hayatında belli başlı bir etken olan,
Türkiye'de giderek }:ız kazanan anti_emperyalist hareke_
tin öncülüğünü üstlenen bir işi sınıfinrn başında buluır-
duğu»nu (9) öne sürüyordu.

TI(P faaliyetlerinin çoğunun Türkiye dışında hazır-
landığı ve oradan alınan emir ve direktiflerle yönetildiği
açıktrr. Onüç üyeli Merkez Komite'nin çoğu üyeleri, Ze-
ki Baştımar dahil Moskova'da yaşamakta ,biri de sürek-
li olarak Prag'ta oturup World Marxist Review'in yazı-

(9) Infoı:rngtion Bulletin-Documsnt§ of Workerş Parties-Artic-
les a,nd Speeches, Special issue: Revoluüonary Peace Forces,
Hail Ocüdber (Pr,ag: 1968) s. 188 Y. Dernir, Prohleme des-
Friedenş urıd Sozia,İismus (Prug), 1971 Fagikü 15, §s. 701-702-
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kurulunda çalışmakta ve bu derginin Türkçesi olan «<Ye-

ni Çağ»ı hazırlamaktadır.
Sofya ile Bakü'deki parti grupları, Moskova'da üsie.

nen Merkez Komite ile Türkiye'de yeraltında bulunan
yasadışı gizii örgüt liderleri araşnda ilişki kurmakla go-
revlendirilmişlerdir.

Leipzig'de «Biziın Radyo»nun Türkçe yayınlarında
çaiışan bir grupları. da bulunmaktadır. 1970'li yıllarda
Batı Berlin, Köln, Stocholm ve Avrupa'nın başka yerle-
rinde bulunan Türk işçileri ve fiirk öğrencileri arasında
kesif prcpaganda yapmaktadırlar.

TKP'nin varlığını sürdürmede ve gizli örgütünüıı
propaganda metodlarını sürekli uygulamada başarılı o1_

duğu ifade edilmektedir. (10) Partinin merkez organla-
rından hücrelerine kadar azarıi gizlilik komünist parti-
lerinin piramit yapısma eştir. Tamamiyle Sovyet Rusya
yanlısıdırlar. Parti haber§melerinde azami titizlik gös-
terilecek «maflım görünüşlü» kuryeler kullanılmaktadır.

TKP'nin en önemli temel propagandaları NATO'ya
karşı yaptırılan faaliyetler ile ırkçılık konusunda Türki-
ye'de azınlıkların ezildiği, Aleviler ve Kürtler üstünde bö-
lücülük,çalışmalarının organize olarak yürütülenleri ol-
muştuı,. Ayrıca Ermeni komitelerinin desteklenerek, Tür-
kiye'de bir Ermeni Meselesi'nin varlığından sürekli o]a-
rak söz edilmesini sağlayıcı «taktik ve ajitasyoru) propa-
ganda metodlarını organize etmişlerdir.

Tl(P bütün,bu propaganda çalışmalarınrn tam anla-
mıyle uygulanmaş için, en önemli gençlik grubu olan
üniversite öğrenci kesimini seçmişti. Yük§ek öğrenim
gençliğini tamamen Marksist-Leninist ideolojik maksat-
larla kullanmak amacından hareket edilerek, üniversi-
te gençliğinin heyecanından, büyük enerji potansiyelin-

\

(1o) Prof. J.M. Landau a.g.e. s. 154.
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d,en ve hatta sosyal psikolojik yalnızlığrndan faydalanıı-
mış, bazen de zorlamalarla protesto gösterilerine yürü-
yüşlere veya boykotlara iştirak ettirilmiştir.

Tamamen ideolojiye kendi tabirleriyle <«Bilimsel Sos-
yalizm»e çekilmek istenen gençliğe, anarşi ve eylem yolu-
nun en doğru yol «tek yob» olduğu gayet plönlı ve meto-
dik şekilde özendirilme eğitimi ile tatbik edilmiştir.

Gençlik Hareketlerinin organize olarak büyük topiu-
luklarla sürdürüldüğü kampanyalardan sonra, eylemlerin
şiddet hareketlerine dönüştürüldüğü dönemlerde Mark-
sist-Leninist ideolojinin bir aracı halinde kullanıldıkla-
rını anlayan gençliğin büytik bir kesimi olaylardan uzak-
laşmıştı. Bilhassa 12 Mart döneminde Marksist-Leninist
ve diğer komünist liderlerin <<Pıupaganda-Ajitasyoru»,
<<Silöhiı Propaganda» ve «Sürekli Devrimı» metodlannın
uygulandığınr gören ve anlayan gençlik kesimi teıtrist-
lerden tamamen kopmu$u.

Zaten halktan kopuk olarak stirdürülen şiddet eylem-
leri, gençliğin büyük bir kesirninin de uzaklaşmasıyle.sa-
dece «<ideolojik profesyonel militanların» uğraşısı olarak
kalmıştı. Bu nedenle 12 Mart 1971 döneminde tedhiş ha-
ırcketlerine karışan ve silrhlı şiddet eylemleriyle cinayet-
ler işleyen, sabotaJlar yapan teröristlerin büyük çoğun-
luğu yakalanabildi.

Tünk Devletini yıkmak ve demokratik rejimini komü-
nist bir diktatörliit haüne dönüştiirırıek isteyen Mark_
sist-Leninist teröristler 1974 affı ile telrar serbest bıra-
kılmışlardı. Serbest bırakılan ve bütün hakları geri veri-
]en militan liderler bu defa eski örgütlerini tekrar can-
landırmışlar, yeni profesyonel kadrolarla takviye olarak
1977-1980 yıilannda silöhlı şiddet eylemleriyle feci cina-
yetlerini aclma§ızca işlemişlerdir.
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IV - MARKSİST-LENİNİST iDEOLOJİK EYLEMLER
KARŞISINDA DEVLETİN YÖNEfiMİ

a) Yönetim Çekingenliği ve 1961 Aırayasasr'nrıı
Tefsire Yol Açan Maddelerinin istismarr

27 Mayıs 1960 hükümet darbesinden sonra 22 Şubat
].962 ve onun arkasrndan 21 Mayıs 1963 başarısız ihtilöl-
1eri yapılmıştı. Bu askeri alandaki hükümet darbeleri
veya başarrlr, başarısız ihtilöt girişimleri, halka dayalı
hükümetleri bir «Yönetim Çekingenliğiııne düşürüyordu.

Yine 27 Mayıs'tan sonra yürürlüğe giren 1961 Anaya-
sası'rıda oldulça önemli hükümler getirilirken, her züm-
re tarafindan üstünde değişik yorumlanabilen ve hatalı
tartışmalara ve hatta istismara yol açabilen bazı madde-
]erin tefsire muhtaç olmasr huzursuzluk ortamrnı hazır-
1ıyoıdu.

1965 ve 1969 yıllarında genel seçimle iş başına gelen
hükümetlerin başkanı Süleyman Demirel (11) gençlik
olaylarrnrn arkasında gizlenen harelketlerin geıjek hü-
viyetinin anlaşrlmasından sonra, <«1961 Anayasası ile dev-
leti idare etmek çok zorlaşmı,$ır, mutlaka Arıayasanın
değişikliğe ihtiyacı vardrr» derken, bazı çevrelerce şiddet-
le tenkide maruz brrakılıyordu. Muhalefet tarafından
yapılan tenkidler had derecede sürdürülürken, anarşiyi
hazırlayan, sabotajları düzenleyen ve organize şiddet ey-
lemleri ile birlikte tedhiş hareketinde bulunarrlar cesa-.
retlendirilmiş hatta bir ölçüde teşvik edilmiş oluyordu.

.(11) Mahmut İnsan Özgen, .Başbakan Sıiıleyma^rı Demire]'in De-
meç ve Konfeı:tııı*sları" şarnpiyon Basrn-Ya,ıyın ve HaJkla İiş-
ki]er, Maka]eler Dosyasr Arşiü, 1966 - 1978 İstanbul s§. 193-
197.

-
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b) Ilürriyetçi Demokrasiye ve Devletin Cumhuriyet
Düzenine Karşı Çıkılrıası

Tiiııkiye'de Şiddet Eylemlerini hazırlayarak direnişle-
ri ve terörü sürdürenler, açıkça hi.irriyetçi demokrasiye ve
devletin Cumhuriyet düzenine karşı çıkarak dwleti yık-
mak ve yerine totaliter bir rejim kurmak isteyen bir ke-
simdi.

12 Mart 19?1 muhtıraşrnd,an §onra kurulan partileı:
dışı hükümetin Başba'kanr Prof. Nihat Erim'de, önceki
Başbakan Süleyman Demirel'in görüşünde birleşerek ay-
nı paralelde demeçIer vermi$i. Yine bu dönemde 1961

Anayasası'nın 7 maddesi değiştirilmiş, yerine yeni kısım-
lar ve paragraflar eklenerek «Anayasa Değişikliği» geti-
rilrnişti.

12 Mart 1971'de Hükümeti kuran Başbaıkan Prof. Ni-
hat Erim Hükümetinin, Sıkıyönetim Komutanlanrun ve
Milli istihbarat Teşkilitının koordineli çalışmaları, şid-
det eylemcilerine karşı büyük ölçüde başanlı olunmuş-
tu.

Sibhlı Şiddet Eylemlerine katılarak sabotajlar ya-
pan, adam kaçırarak fidye alanlar ve cirrayet işleyenlerin
tamamına yakrnı devlet güvenlik kuwetlerince yakalana-
rak adalete teslim edilmişlerdi. Bütün tedhiş hareketle-
rinde bulunan teröristlerin tamamınln aşırı sola mensup
<«Manksist_Leninist ideolojiye» inanmrş militanlar olduk-
ları açıkça görüldü. Militanlar kendi hüviyetlerini gizle_
meye lüzum bile görmüyorlardı. Maiıkemelerde ait olduk-
ları örgütleri propaganda yapar gibi açıklıyorlardr.

Sıkıyönetim Mahkemelerinde çeşitli cualara çaıptı-
rılan <<Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik diiaeııini yı-
kıp yerine Sovyet yanlısr Marksist-Leninist rejimi getir-
meyiı» hedef leyen militanların cezalandırrlmalarıyle, bü-
tün olaylar b<iylelikle sona erdi. Adli makamlarca zuçlu
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oldukları belirlenen ve rnahküm edilerek cezalarınr çek-
mekte olan militanlar bu defa, yeni genel seçimler arife.
sinde, bazı siyasi partiler tarafından acındırma yolundan
hareketle istişnar konusu edilmişlerdi. Bunun sonucun-
da geiişen olaylar, 1973 seçimleri ve sonrasında ortaya çı-
kan ortam, ««Dış GDli Güçlerin Türkiye'de hareket ettir-
diği» bir kesimi tekrar canlandırryordu.

c) 1974 Affı ile Siyasi §uçlulann Serbest BırakıIması

fiirkiye'nin diizenini yıkmak, rejimini Marksist - Le-
ninişt doğrultuda değiştirmek isteyen mahküm militan-
lar, 18 Mayıs 1974'de devrin hiiüümeti tarafından alınan
kararla, parlamentodan geçirilerek çıkarılan ve daha şn-
ra Anayasa Mahkemesinin de genelleştirdiği «AF» ile ser-
best bıralnlıyorlardı. (12)

Böylece 12 Mart 1971 döneminde devlet güvenlik kuv-
vetlerince büyük güçlüklerle yakalanan ve sıkıyönetim
mahkemelerinde mahküm olarak cezalarınr çekenler, bir
anda «AF» ile tekrar Türkiye Genelinde harekete başlı-
ycrlaııiı. Anayasa mahkemesi'nin genelleştirdiği Af'tan
faydalanan bütün militanlar 1fl4 sonrasında ve bilhas-
sa 1977_1980 yıllarındaki silöhlı şiddet eylemlerinde yer
alıyorlar, intiköm hücreleri kurarak başta kendilerini ya-
kalayan güvenlik kuvvetleri menzuplannr ve 12 Mart dö-
neminin Başbakanı Prof. Nihat Erim'de dahil olmak üze-
re afrmasızca öldürüyorlardı.

Türkiye'de sürdürülmekte olan silAıhlı organize şid-
det eylemleri belirtildiği gibi, <«Devletin diızenini degış-
tirerek Marksist-Irninist totaliter bir rejimin kuruImasr-

(12) .AF" ra Ma,yrs 1974'de CHP ve MSP Koatisyon Hükürneti sı-
rasınde, Başbakaı Bülent Ecevit'in isteğne uxrgun olarak
çıkanimıştı.
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nı amaçlayan»» bir mücadeledir. Bu mücadele yurt için-
de bütün hızıyla dwam ettirilirken, 1973'de başlatılan ve
1974'den sonra arttırılarak, yurt drşı temsilciliklerimize
baskınlar ve diplomatik personelimize kaşı yapılan sui-
kastlerle az,ami ölçüde sürdürülmüş ve iç olaylar <iestek
görmüştür. (13)

(].3) M,atrmut İhsan ÖZçPş, "Ermeni Terörü ve Arkasınd,a Giz-
lenen Güç., Tercüman Gazetesi 3 Temmuz - 14 Temmuz 198l
İstanbul.

-?,



ALTINCI BÖLÜM

1960 soNRAsI üNİVERSİTE GENçLiĞİNİN
MARKSİST - LENİNİST 1,EoRİ İLE EĞİTiLMESİ

I - TKP TARAF'INDAN GöREVLİ «FiKiR MiLi-
TANLARI»NIN KOMüNİZM TEORiSiNi, BiLiM-
sEL sosYALizIl| ADI ALTINDA GENÇLiĞİN ME-
RAKINI ÇEKECEK ŞEKİLDE SOL YAYINLARLA
VERMELERİ

Aşırı solun liderleri 1960'dan sonra üniversite için-
de daha pl6nlı çalışmalara başladılar. Bilhassa temel eği-
timi eksik olan gerçlerin zihinlerini karıştırma yönte-
mini uyguladılar.

TKP tarafından üniversite ortamında görevlendiril-
miş «fikir militanları>» metodlu ve siştematik olarak
gençliğin Marksist-Leninist teori ite eğitilmesini plörı-
lamışlardı. Bu plön ve metod gereğince, sol yayuılaıda

!.-.gençliğin ilgisini ve merakrnı çekecek şkilde Komünizm
teorisini <<Bilimsel Sosyalizm» adr altında toplayarak
rıermişlerdi.
, Bu tür fikirlerle karşılaşan gençlerin ilgisini çekmek

için, bunların <<İlericilik ve en önemli aşama olduğu» de-
vamlr olarak iddia edilmiş ve ileri sürülmüştür. Btiylelik-
le gençlik arasında moda, alışkaıılık hatta ilericilik ve
aydın sayılma hevesleriyle bir kısım gruplar tarafından
sol fikirler kabul edilmiş ve ister istemez gençliğin bir
kesimi olaylarrn içine itilmi$ir.

Gençlerin Marksizm-Leninizm teorileri üstünde ge-

niş şekilde durmalarr hatta tartrşmalar yapmalan için,
konularr binbirine paralel hemen hemen aynı sözleri tek-
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rar}ayan sol yayrnlar çok miktarda yayınlanmaya baş-
ladı.

Şimdi gençlere sol yayınlarca verilen Marksist-Leni-
nist ilk beyin yıkama eğitiminden belirli paragrafiarı
alarak, geıı,çliğin ne şkilde zihinlerinin bulandırıldığını
ve meşgul edildiğini göstenelim.

a) Diyatektik §ayesinile Dünyayı An_lamak ve Değiş-
tirmenin Mümkilrı Olabileceğinin iililia Eililınesi

Komürıizm teorisi, Karl Marks tarafindan ortaya a-
tılmış, Lenin tarafindan geliştirilmi$ir. Teorinin esa§ı,
diyalektik materyalizm üzerine inşa edilmi$ir. 19. yiiz-
yılın, gelişn teknik ve bilimsel imkönlaıı gözönünde tu-
tularak, I{egei'in ortaya koyduğu yöntem ters çevrilmiş,
maddi olaylara tatbik edilmiştir. (1)

Diyalektik görüşe göre Doğa rastgele toplanmış, bir-
biri ile iiişkisiz, birbirinden bağımsız ayrı şeyler, ayrı olay-
lar değildir. Maddeler ve olaylarrn birbirleri ile organik
ilişkileri vardrr. Doğa, aynl zamanda sürekli bir hareket
bir yenilenme ve bir gelişme halindedir. Bu sebeple olay-
ları, sadece karşılıklı,bağlantılar ve dayanışmaları açısrn-
dan değil, ayfıca bu olayların hareketleri, var oluşları ve
yok oluşları, var oluştan yok oluşa geçişleri açısrndan dü-
ştiırımelidir. Diyalektik yönteme göre önemli olan, o an-
da kalıcı gibi görünen, fakat ölmeye başlamış olan py
değil, o anda kalıcı gibi görünmese bile doğan ve geliş-
mekte olan şeydir. önemsiz ve belirsiz nicelik değişme-
lerinden, açık temel nitelik değişmelerine gqçilir. Ancak
bu geçiş, yavaş yavaş olmayıp, bir sıçrayış içinde, kesin ve
hızlı olarak diğer bir biçime geçiştir. <<Bu anlayışa göre

(1) Dev-Genç Dosya,sr, Uçurumun Kenarrndailıi Ttirkiye, Anka-
ra 1973 ss. 78 - 86.
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eğer yavaş nitelik değişmelerinden hrzlı ve ani nitelik de-
kişmelerine geçiş bir gelişme kanunu ise, ezilen sınıf-
lann yaptığı devrimlerin çok norırral ve kaçrnılmaz oldu-
ğu da apaçık orIaya çıkar. Bu ba}ımdan kapitalizrnden
sosyalizne yani komünizme geçiş, yavaş yavaş ve re-
formlarla değil, devrim yolu ile gerçekleşebilir. Doğada
herşeyin ve her olayın yapısında iç çelişkiler vardır. Çün-
kü hepsinin olumlu ve olumzuz yanlarr, bir geçmiş ve bir
geleceği, ölen ve gelişn bir yanı bulunmaktadır. Diya-
lektik sayesinde dünyayı anlamak ve değiştirmek müm-
kündtir»

Bu yöntem temel kabul edilerek, Marksist felsefi ma-
teryalizmin temel vasıflari ortaya konmuş, bunlar «<Mater-
yalist dünya görüşünün, doğanın olduğu gi,bi, hiç bir şey
katmaksızın kavranması, madde ve doğanın varlıklarının
bilinİimizin dışrnda ye ondan bağımsız olarak var olan
bbjektif bir gerçek oldtığu, maddenin bütün duygulari-
mızın fikir ve bilincin kaynağı olduğu için, ilk veri duru-
munda olduğu, maddenin bir yansıması olan bilincin ise,
ikinci veri olup, düşüncenin kendisi de, madde olan bey-
nin bir ürünü olduğu, dünya ve onun kanunlarını tümü
ile bilinebileceğb» şeklinde belirtilmiştir.

Tarihi materyalizm ise, yukanda açıklanan fikirler-
den hareket ederek <<Sosyai olaylar arasındaki karşılıklı
ilişki ve bağlılığın, toplum hayatı ve toplumsal gelişme-
nin bilinebileceği, toplumsal gelişme kanunları üzerinde
edinilen bilgilerin, gerçek geçerlilik taşıyan sağlam bil-
giler olduğu, yani sosyal fikir ve teorinin ancak, toplu-
mun maddi hayatındaki gelişmenin, toplumun önüne ye-
ni görevler koyması ile ortaya çrkacağı, teorinin yrğınları
kavramasr halinde maddi bir güç haline geleceğb» esas]a-
nnı koyduktan §onra, toplumun maddi hayat şartları şu
şdkilde belirtilmiştir.
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b) Sınıf Çatışmalarrnın Düzenlenmesi Amacıyle
Marksist-Lcninist Teorik Bilgiter Verilmesi.

1. Tarihi materyalizme göre, toplumun bir sistemden
ötekine gelişmesini belirleyen asıl güç, insanın var oluşu
için gerekli olan yapma araçlarının elde ediliş biçimi,
maddi malların üretim biçimidir.

2. üretim, asla bir noktada kalmaz. Daimi bir değiş-
me ve gelişme halindedir. üretim biçimindeki değişiklik-
ler, sosyaI fikirlerde politik görüş ve politik kurumlarda
da bir değiştirmeyi gerektirirler. Toplumun gelişme ta-
rihi, yüz yıllar boyunca birbirlerini izleyen üretim bi-
çimleri tarihi, üretim güçlerindeki ve insanlar arasrrıda-
ki üretim ilişkilerindeki gelişimin tarihidir. <«Esas olan
ıııadde ve iıısanlar arasındaki ekonomi,k ilişkilerdir. üst
yapı, aiıl6k, din, politika alt yapıdan doğan ve ekonomik
ilişkileri sürdürmek için icad edilmiş bir takım ön yar-
gılardan ibaıettir.»

3. üretimdel<i değişme ve gelişmeler, daima üretim
güçlerinde ve herşeyden önce üretim aletlerinde olan de-
gişme ve gelişmelerle başlar. Bu sebeple üretim güçleri,
üretimin eıı hareketli ve en devrimci unsurudur. üretim
güçleri ile üretiın ilişkileri araşndaki uyuşmazlık, mevcut
üretim güçlerini yı,kmak ve üretim güçleri niteliğine uy-
gun, yeni ilişkiler kurmakla görevli sosyal dewimin, eko-
nomik temelini teşkil eder. Ekonomik çağları birbirinden
ayırt eden şey, yapılmış olan maddeler değil, bunların
nasıl ve hangi iş araçlan ile yapılmış otduğudur.

4. üretim güçleri ve üretim ilişkileri, eski sistem
içinde bu sis|em yıkılmadan doğar. Kendiliğinden ve in-
san iradesinden bağımsrz bir oluşumdur.

Proleterya, burjuvazi ile olan mücadelesinde, mutla-
ka kendisini bir sıruf olarak örgütler. Devrim yoluyla
egemen sınıf haline gelir. Ve egemen şnıf olarak, eski
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üretim sistemini zorla süpürüp atar.
Komünizmin dayandığr esaslar, yukarıda açıklanmış-

tır. Bu fikirlerjn ortaya çıkması, 19. yüz yılda teknilı
gelişmeııin büytlk hıza kavuştuğu, işverenle işçi arasında-
ki ilişkiterin, henüz bir biçim kpzanmadığı bir devre-
ye rastlar. 1B4B yılında Karl Marks ve Fredrich Engels,
komünist Manifesto isimli eserlerinde, fikirlerini ve ne
şekilde tatbik edileceğini ayrrntılı olarak açıklamışlardır.

Bütün toplumların tarihi. şınıf mücadeleleri tarihi-
dir. Ezenle ezilen ya toplumun deyrimci bir biçim değiş-
tirmesiyle, yahut da çatışan srnrflarrn birlikte çöküşü ile
sonuçlanan, kesintisiz bir mücadele yürütürler. Feodal
toplumun yıkıntılarından fışkıran çağdaş burjuva t9nlu-
mu, sınıf çatışrnalarını ortadan l<aldırmamış, eski sınıf-
ların yerine yeni sınıflar, yeni stimürü şartları, yeni mü-
cadele biçimleri ortaya koymuştur. Yalnız bu dönemde,
belirgin iki sınıf vardrr. Burjuvazi ve proletarya.

Burjuvazi tarihte, tam anlamı ile devrimci bir rol oy-
namrştır. iktidarı ele aldığı her yerde feodal, pederşahi,
duygusal ilişki olarak her ne varsa,hepsine son verdi. in-
sanı doğal efendilerine esir eden karmaşık feodal bağ-
larr, hiç acımadan kopardı. Ve insanla insan arasında,
soğuk menfaat ve peşin ödemeden bşka bir bağ bırak-
madı. Kişisel değeri, mübadele değeri haline getirdi. Di-
ni ve politik aldatmaların maskelediği sömürü yerine
zotlıa, utanmaz doğrudan doğruya ve çıplak somürüyü
koydu. Burjuvazi, üretim aletlerinde ve dolayısiyle üre-
tim ilişkilerinde durmadan devrim yapmazsa yaşayamaz.
Bu sebeple üretim, alt üst olur. Sonu gelmeyen hareketli-
lik ve güvensizlik burjuva çağını, daha önceki çağlardan
ayırt eder. Aşırı üretim dolayısıyle bir takım ekonomik
buhranlar meydana gelir. Sebebi, toplumun gereğinden

çok uygarlığa, gereğinden çok geçim araçlarına, sanayie
ve ticarete sahip olmasıdır. Burjuvazi bu buhranlara se-
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bebiyet vermekle kendisine ölüm getiren silahlarr, bu si-
l1hları kullanacak insanları, yani proleterleri de yarat-
mı$ır. Burjuvazinin yegane gayesi kazançtır. Tgknik ge-
lişme sonucu işçi makinanın bir parçasr 'olmakta, 

kendi-
sinden başka bir maharet istenmemekte, lradınlar ve ço-
cuklar iş alanına stirülmekte, işçiler serbest rekabete 4çık
bulundurulmakta, bu suretle burjuva sınıfınln, burjuva
.devletinin, kölesi haline gelmekte ve gidereık proleterya
sınıflan, toplumun bütün sınıfları tarafından beslenir
hale gelmektedir. Proleterya, doğuşundan itibaren kapi-
taiizmle mücadeleye girer. Bu mücadele, önce tek tek üre-
tim araçlarına k1rşıdır. Bu safhada birleşebilmeleri an-
cak, burjuva aracılığı ile ve burjuvalar tehine feodaliye-
te karş mücadele için olur. Sanayi geli$ikçe, proleteıya-
nın gücü ve say-ısı artar. ücretin bir seviyeye inmesi, eko-
nomik ,buhranlar, aşırr imalit, burjuva arasındaki reka-
bet, işçiyi sınıf halinde birleştirir, sendikalar, öıgütler
kurulur. nurjuvazınin, aristokratlar sanayi gelişimine
karşı olan burjuvalar ve diğer ülkelerin burjuvaları ile
olan mücadelesi, proleteryantn gelişmesini sağlar. Burju-
vazi bu mücadelesinde, proleteryayl yardımcı olarak alır
ve bu suretle gerekli silöhları proleteryaya verir. Sınıf
mücadelesinin kesin sonuca ulaşacağı saate yaklaştıkça,
€gemen sınıf içinde bir bölünme başlar. Ve bu srnıfııı
bir bölümü devrimci sınıfa katılır. Proleteryanın gözün-
de hukuk, ahlök, din gerisinde kaynaşan, bir okadar bur-
juva çıkarı gizlenmiş, burjuva ön yargılarıdır.

c) Bli,ilkiyet Hakkının Ortadan Kaldrrılmasını sağ-
lanıak için şidilet hareketlerinin Teşvik Edilınesi

prolete.rier kendi eski mülk edinme tarz]arrnr orta-
dan kaldırmadan, toplumlar üretici güçlerine egemen ol-
maz|ar. Proleterya,. toplumu meydana getiren bütün ta-
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baka]arın üst yapısını havaya u.çurmadan belini doğrul-
tamaz.

Komünistler, diğer işçi sınıfı proleterlerine karşı du-
ran ayrı bir parti meydana getirmezler. Komünistler bü-
tün proleteryanın ortak çıkarlarınr gösterirler. Mücade-
lenin geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişme aşamalarına,
her r,aman ve her yerde bir tüm olarak hareketin çıkar-
larını temsil ederler. Komünizmin ayırt edici özellilği,
burjuva mülkiyetinin ortadan kaldrrılmasıdır. Şiddet, ye-
ni bir topluma gebe olan, her eski toplumun ebesidir.

Varsrn egemen sınıflar, bir komüni§t ihtilali korkusu
ile titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybe-
decek birşeyleri yoktur. Kazanacakları koca bir dünya
var. Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz.

Bu fikirler ışığında komünist sistem çeşitli ülkeler-
de, değişik tatbikatlar görmüş, fakat 20. yüzyılın başları-
na kadar, bir açıklık kazanmamıştır. 20. yüzyılda, Mark-
sist teoriye yeni bir anlam kazandıran ve pratikte uygu-
lama yollannı gösteren Lenin'dir.

Lenin'e göre kapita|izm, <(20. yüzyılda en büyük aşa-
masını yapmış ve emperyaliarı haline inkılap etmiştir.
Emperyalizm; tröstlerin, monopol ve konsorsiyomların,
bankaların ve mali oligarşilerin, endüstri üllıelerinde tam
egemenliği demektir. 20. yüzyılda emperyalizmi, kapita-
iizmi çelişİilerin son haddine, devrimin başladığı noktaya
vardırmıştır. Hlkim çelişkiler :

1. Emek ile sermay,e arasındaki çelişki.
2. Ham madde kaynaklarını, başkalarının toprakları-

nr ele geçirmek için mücadele halinde olan, muhtelif ma-
li gruplar ve emperyalist devletler arasrndaki çelişki.

3. Hikim medeni uluslar ile sömürge halkalarının ve
tibi ulusların yüz milyonlarca insanı arasındaki çelişki-

-



140 Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri

lerdir. Bu çelişkiler tesbit edildikten sonra, kulianılacak
metodun ilkeleri de şu şekilde tesbit edilmiştir.

a. Teorinin, pratikte işe yarayıp yaramayacağını araş-
trrmak, pratikle teori arasında birlik kurmak.

b. Partiyi, bütün çalışmaları kitlelerin devrimci mü-
cadeleye hazırlanmasuıı hedef tutan, devrimci bir tarzda
yeniden örgütlendirmek.

c. Partilerin herıdi hatalarrnın tecrübesinden fayda-
lanarak, partilerin eğitimi.

Devrimin temel meselesi iktidar meselesidir. ülkede
önce, diğer güçlerle birlikte, burjuva devrimini tamam-
lamak gerekir. Proleter paüileri, bu devrime katılacalı-
landır. Bundan sonraki safhada, proleteryanın dewime
güciinü koyması ve proleter diktatörlüğünü tesis etmesi
geickecektir. Bu safiıadan sonra da proleteryanın, henüz
ortadan çtşitli sebep}erle kaldırılamamış burjuv aziye t,ıiı-
kimiyeti için çalışması gerekmektedir. Proleterya dikta-
törlüğü, proleteryanın burjuvazi iizerine hlkimiyetidir.
Bu hökimiyet kanunla tahdit edilemez. Şiddete dayanır
ve somürülen emekçi kitlelerin sevgi ve desteğini kazan-
mıştır. Burjuva devlet makinasr, şiddet yoluyla tahrip
edilip yerine yenisi kurulmadan, proleterya devrimi im-
k6nsızdır.

Devrim için ilk yapıiacak iş, eksiksiz siyasi özgürlü-
ğün sağIanması, otokratik düzenin düşürülmesi ve onun
yıerine, demokratik cumhuriyetin getiritmesidir. Başarr,
bir yandan siyasi mevzilenmeyi doğru değerlendirmeye,
tat(ik şiarların doğru olarak Örtaya konmasına, işçi yı-
ğrnlarının gerçek mücadeleci gücünün bu şiarları destek-
lemesine bağlıdır. Partinin bütün örgütleri ve bütün dü-
zenli günlük çalışmaları, yığınlaria bağların, sağlamlaştı-
rılmaş ve geliştirilmesi amacını hedef tutmalıdır. «Eği-
tim ye örgütlendirmenin sağlanmasr için, duruma göre
legal «Kanuni» örgüt]erden istifade edilebileceği gibi, si-
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lihlı ayaklanmadan da isLifade etmek gerekir. Emper-
yalizm zincirleri en zayıf olduğu noktada krrılacaktır.ı>

<<Devrim, halkın devrimci girişimi ile aşağıdan yu-
karr mevcut devlet cihazrnın parçalarıarak, politik ikti-
darın ele geçirilmesi ve iktidar aracılığı ile yukarıdan
aşağrya, daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.
Dewim için iki şart vardır

1. Objektif şart: Bu ulaşılan il<tisadi gelişmenin du-
rumudur.

2. Subjektif şart: Yığınların ulaşmış olduklan biliry
ve öı3ütlenme derecesidir.

Yığınların bilinci ve örgütlenmesi olmadan, yığrnları
burjuvazinin tümiine karşr, açık,sınrf mücadelesi yolu ile
hazırlamadan ve eğitmeden bir sosyalist dewim söz ko-
nusu olamaz. Kim sosyalizıne siyasi demokrasi dışında
başka bir yoldan varmak istiyorsa, kaçınılmaa olarak hem
iktisadi bakımdan, hem de siyasl bakımdan, saçma ve ge-
rici sonuçl,ıra vanr. Burjuva devrimi, pıoleterya için bü-
yük tazançlar sağlar. Proleterya için kesin olarak gere§-
lidir. Burjuva devrimi tam değildir. Çünkii proleteıyaya
karşı, mııvaz,zaf oıdu ve bunun gibi geçmişin bazı kalın-
tılarına dayanmaktan fayda ummaktadır. Burjuva demok-
rasisine yönelmiş, gerekli,biçim değiştirmelerinin yavaş,
derece deıEce, ihtiyatla ve el yardımr ile olması, devrim
yoluyla değil, değişmeler yoluyla <«reformlarla»» olması
burjuvazinin işine gelir, Demokratik ilerlemenin prole-
teryayı gtiçlendirmesinden korkan burjuvazi, geçmiş
dönmektedir. Pınleteryanın ise, zincirlerinden başka kay-
bedecek bir şeyi yoktur. Diktatörlüğe baş vurmadan, top-
rak satıipleri, büyük burjuva ve otokrasinin dirençlerini
kırmak ve karşı dewimin saldrrrlarını defetmek imkön-
sız olacaktır.

Mao dewimi şu şekilde tarif eder: <<Deırrim bir ayak,
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lanmadır. Bir sınıfın diğer bir şnrfı devirdiği şiddet ha-
reketidir.»

Bu açıklamaları başite dönüştürürrek 20. yüzyılda
komünizm teorisine emperyalizm kavramr, milli demok-
ratik devrim yoluyla tam bir özgüriüğün ülke içinde yer-
leştirilmesi, herhalde kanuni ve gayri kanuni yollarla,
kitlelerin bilinçlendirilmesi, örgütlendirilmesi, bunun için
de propaganda, ajitasyon ve eğitim metodlarından istifa-
de edilmesi,lıesin olarak disipline riayet huzuslarınrn ek-
lenmiş olduğu ve bütün bu çalışmalann, proleteı7anın
siyasi iktidarınr hedef tuttuğu görüIür.

II - KOMÜNİZMİN YEBLEŞME§İ İÇİN MÜCADELE
YÖNTEMLERİNİN ÖĞRETİLMESİ.

Yukarıda paragraflar halinde özetlemeye çalıştığımız
ve bilhassa temel eğitim,i eksik veya zayıf olan gençlik
kesimleri üstünde etkili propaganda yapan sol yayınla-
nn, komünizmin yerleşmesi için yaptığı propaganda bu
kadarla kalmıyoııiu. Yine bunlara ilöve olarak, komü-
nizmin yerleşmesi için ne şekilde mücadele edileceği, mi-
litanların ne şkilde hareket edecekleri, profesyonel dev-
rimcilerin çalışma tarzları, patlayıcı maddelerin imal ve
kullanma şdkilleri, birçok kitaplaıda aynntıları ile anla-
tılmış ve bu hususlar yalnız naz,anyatla kalmayarak, bü-
tün şiddet eylemlerinde Marksist-Leninist ideolojiye sa-
hip militanlar tarafından tatbik edilmiştir.



YEDİNCİ BÖLÜM

1960 - 196B DöNEMİNDE üNİYEnSiTELER iÇiNDEKi
DERNEKLERiN SİYASİ VE MARKSiST_LENİNİST

EYLEMLERi
I - ÜNiVERSİTFLER İÇİNDEKİ DERNEKLERİN

SİYASETLE UĞRAŞMALARI VE
BiLDİRiLER YAYINLAMALARI.

1960'lı yıllarda aşırr sol'un oqganize çalışmalarrnı
örgüti,br halinde üniversiteler içinde plü,nlı bir şekilde
sürdürdüğü ve melvalarını verdiği bir dönem olmuştu-
1960 hükümet darbesi sonrasında oldukça önemli bir ge-
lişme, «Sol Dernekler'in ortaya çıkarak, tüzüklerindeki
gayeleri dışında siyasetle uğraşmaları ve eylemlerin ha-
zırlayrcrsı olmalarıydı. 1961 Anayasası'nda ve Dernekler
'kanunurıda «Derneklerin Siyasetle ilgilenemeyecği ve
Uğraşamayacağ»» kesin olarak belirtildiği halde, 1960'dan
sonra kurulan Dernekler siyasetle uğraşmışlar, bir ağız-
dan siyasi bildiriler yayınlamı$ar ve hatta ideolojik ça-
tışmalarda yer almışlardı.

1961 Anayasası'nrn yüı"jrlüğe girişinden itiharen
«Gizli Türkiye Komünist Partisi, Türkiye üstündeki ça-
lışmasrnı yasal yollara çıkarak denemek istu.miş ve bu
sebeple Türkiye işçi Partisi (T.i.P.) gibi yasal Marksist
Partilerin kurulmaşnı deşteklemişti. Bu arada yine Ana-
yasa'da ve kanunlaııia mevcut bulunan «<Dernek Kurma»
ha'kkrndan azdmi ölçüde faydalanaraJ< birbiri arkasına
kurulan derneklerde gİzli. faka,t yasal görünümü verebi-
len yerini almıştır.»>

Türkiydde öncelikle istanbul ve Ankara gi,bi büyük
şehirleııie bulunan üniversite öğrencileri arasında <<So1
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örgütienme ve Eğitim Çalışma]arr, Sol Basınrn Yayin
Propagandası» ile paralel yürütülmüştü. Toplumun üniii
şahsiyetleri başta Atatürk olmal: üzere, fikir ve görüşleri
istismar edilerek, sol görüş içinde görülmelerine gayrct
edilmiştir. Bu konuda başarısız olunduğu halde yine de,
bu propaganda ile belirli bir Kamu Oyu yaratma ama-
cından hareket edilmişti.

Marksist-Leninist ideoiojik doğrultuda programlanan
<<öğrenci eylemlerinde Sosyal Demokratlarla Marksist -

Leninist iiderlerin işbirliği yaparak aynı hedeflere yd-
neltildiği ve aynı sloganları tekrarlatıldığı görülmüş-
tür.» (1)
- Sol'un organize olara-k «öğrenciyi ,kullanması)), ey-

lemlerin daha belirgin şekilde ortaya çrkmasrnı ve pro-
paganda taktiklerinin daha iyi tuttuğunu göstermişti.

a) l9-2B/29 Nisan 1960 Gençlik Eylemlerinin
yıldönümleri Bildirileri

1960 - 1965 dönemi sıraşnda gençiik hareketleri ge-
nel olarak, Atatürk ilkelerini ve 27 Mayıs'ı sayunma çız-
gisi içinde kamufle edilirken, aslında sol'a dönük şekil-
de, «<sol fikirlerin propagandasının yapılmasıyla» sür-
dürülmüştür.

Bu dönemde, 27 Mayrs 1960'dan önce geçmiş olan
olayların abartılarak <<Yıldönümleriniru» yapıldığı ve si-
yasi bildirilerin sunulduğu bir ortamda bulunulmaktadır.
Bu arada sol yayınların birbiri arkasına yayınlandığı ve
kendi tabirleriyle «<Halkı Bilinçlendirme)), «Mesaj Ver-
me» devresi yaşanmaktadır. Şimdi örnekleriyle bu ko-
nuya dönelim:

(1) Süreyya KOÇ, Sosyal Demokı,asi ve S.D.D.F. (Sosyal Demok-
rasi Dernekleri Federasyonu) Kardeş Matbaası. Arüa^ra 1971
s. 13.
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1 - Tilırkiye Milli Talebe Federasyonu'nuri
Bildirisi

19 Nisan 1960 günü Ankara Kızılay'da C.H.P. Genel
Başkanı inönü'ye yapılan sevgi gösterileri ve polisin genç-
leri dağtması olaylarrnın I. yıldönümü dolayısıyle, fiir-
kiye Milli Talebe Federasyonu'nun (T.M.T.F.) bildiri-
si: (2)

«Bugün kanunzuz bir idareye karşı başkaldıran genç-
liğin ilk hareketinin, yıl dönümünü idrai ediyoruz. 19
Nisan 1960 günü, Tüıık tarihinde dikta rejimlerinin payi-
dar olacağrna inanmak gafletine düşenlerin, unutama-
yacaklan müstesna bir gün olarak kalacaktır. Eğer o glin
basiretleri bağlanmış, kaderin seııkine ram olmuş, bir
avuç insan kendilerine tevdi olunan makul ve mülayim
ikaz|ara göz yummamış olsalar ve içerisinde bu]unduk-
ları gaflet uykuzundan uyanarak delöletten kurtulahil-
miş olsalardı, bugünkü akibetlerinden belki de endiş et-
memok mevkiinde bulunabilirlerdi. Zulmete götürmeye
çalıştıkları bir milletin muhalefet, basın ve gençlik ola-
rak yaptı,kları ikazlara aldırış etmemekte inat gösterenle-
rin, kendilerini büyük karanlıktan çekip çıkarmalan el-
bette imk6nşzdı. Bu ikinci yıl dönümünde o mücadele-
nin devamrnın her anında feragat ve cesaretle yer almrş
olanlan hürmetle yadediyoruz.»

2 - Siyasal Bitgiler Faküitesi Derneği'nin
Bilallrisi

Siyasal Bilgiler Fakü]tesi Derneği Ankara'da şu .bil-

diriyi yayınlıyordu: (3) <<28/29 Nisan ve 27 Mayıs'ın ha-
zırlayıcrsı olayların ilki olan 19 Nisaıı Krzılay nümayiş-

(2) Ulus Gaeetesi, 20 Nisan 1961.
(3) Ulus, 20 Nisaİı 1961.
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lerinin yıldönümünü idrak etmiş bulunuyoruz. Yurtta
demokrasiyi soysuzlaştırmaya, hatta büsbütün ortadaıı
kaldrrmaya matuf ted,bir ve kararların ilki olmak üzere,
sabık iktidar tarafından mahut tahki'kat komisyonu ku-
rulmaş için hazırlanan kanun tasarısrnın mecliste mü-
zakere olunduğuogün, demokrasi rejirnine ve insan ha^k-

larına inanmış bir milletin gençleri olarak, Kurlay'da
yaptığımız gösteriler pek marıidar ve önemlidir. Biz a
günkü gösterilere büyük'bir çoğunlukla katılmış, bir kıs-
mtmız polis tarafmdan coplanmış, bazrlarımız Menderes
hakimleri tarafindan hapse atılıp, ancak ordumuzun ye-
rinde ve mesut müdahalesiyle htirriyetlerine kavuşmuş
S.B.F. (Siyasal Bilgiler Fatültesi) öğrencileri olarak, bu
olayın yıI dönümünde demokrasiye, insan hak ve hür-
riyetlerine inancrmrzı bir kere daha belirtmek isteriz.»

Yine bu arada 28 ve 29 Nisan 1960 gençlik olayları-
nın I. yıldönümünde bildiriler birbiri arkasına yayınlan-
maya devam ediyordu.

3 - Milli Türk Talebe Birliği'nin Bilıiirisi
Milli Tüılk Talebe Birliğinin bildirisinde; 28 Nisan

1960 gençlik olaylarının fiirk tarihinde müstesn4 bir yeri
olduğu, yüksek öğrenim gençliğini yıldönümtiırıde de şalı-
landırdığı ve milliyetçi, devrimci, idealist Tüfk gençliği-
nin Atatüıt'ün yolunda yüriiyeceği ifade edilmekteydi.
(4) Bu arada propagandanın amaçlarrna ve hedefine uy-
gun olarak Atatürk, rahatlıkla iştismar edilmekte idi.

b\ n/29 Nisan Gençlik Eylemlerinin
2. Yıl Döniimleri

1 - üç Derneğin Ortak Bildirisi (1962) 
.

28-29 Nisan olaylarının ikinci yıidöni.itnünde üç der-
nek tek bir bildiriyle sesini duyuruyordu. Bu dernekler:

(4) Ulus, 28 Ni§aJı 196L
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Türkiye Milli Talebe Federasyonu (T.M.T.F.) Miiii Türk
Ta]ebe Birliği (M.T.T.B.) ve An[ıara üniversitesi Talebe
BirJiği (A.ü.T.B.) idi.

29 Nisan 1960 gençlik olaylarının ikinci yıldönümü;ı-
de, bütün derneklerin tek bir vücut olduğu belirtilen bil-
diride; «Atatürk'ün Cumhuriyeti gençIiğe emanet ettiği-
ne müdrik olunduğu ve 29 Nisan'ın Atattirk'ün eseri sa-
yılmasr gerektiği ifade edilmelrtedir.» (5).

Bir yıl sonra 29 Nisan 19G}'te o]ayların 3. yıldönümü
dolayısıyle T.M.G.T., T.M.T.F. ve A.ü.T.B. orta[ı bildiri-
sinde şoyle deniyordu: (6)

<<28-29 Nisanlar Türk gençliğinin, her türlü istismar-
cılara kaşı kazandığı büyük zaferin bayramıdır. Temsil-
cileri bulunduğumuz Türk gençliği adına kendini bil-
mezlere, parlamenter rejimin aleyhtarlarına, Anayasa
düzeninin ve onuıı ruhundan doğan kanunların karşısın-
da bulunanlara, Atatürk ilkelerine karşı olanlara, 27 M,a-
yrs'ı gölgelemek isteyenlere, şrefli Tiiıllr ordusuna ve
Tüı.k gençliğine dil uzatanlara, büyük Türk milietinin
bölünmez bütünlüğünü ve huzurunu bozma.[< isteyenlere,
daima 28129 Ni§aııı hatırlatır, kendilerine gelınelerini bir
defa daha ihtar ederiz.»»

Tiirk gençliğini temsil ettiklerini iddia eden üç der-
nek as]ında, ya|nız bir tek kesimin ve ileride göreceğimiz
grubun organize olmuş temsilcilerinden ibaretti. Bildiri-
lerinde öne sürdükleri <<Anayasa düzeninin ve Anayasa'-
nın ruhundan doğan kanunların karşısında bulunanlara
28-29 Nisan'daki gi,bi karşı çıkrlacağı belirtilirlaeru», 1968
ve ondan sonraki meydana gelen gençlik olaylarında,,
Anayasa'nın nıhundan doğan kanunlara karşı gelinmiş,

(5) Ulu§, 29 Nisan 1962
(6) Gaaetoler, 29 Nisaİı 196İı.
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devletin polisine hücum edilmiş, dost ülkelerin askerie-
ri denize atılmış. üniv,ersiteler ve Yüksek öğrenim yuva-
ları işal edilmiş, açıkça yasalar çiğnenmiştir.

2 - M.T.T.B.'nin Bildirisi (1963)

27 Mayıs 1963'te Milli Türk Talebe Birliği özetle şu
demeci veriyordu: (7) «Anayasa ve Hürriyet Bayramr-
mızda siyasi partilerinıizin kısır politik çekişmeleri bir
yana iterek ulusal meselelerimizin çtizülmesinde elbirii-
ği ile çalışmalan öngörülmekte ve Atatürk'çü grirüşün bir
neticesi olan, batrlı anlamdaki gerçek demokrasinin ger-
çek savunucuları oldıık}arını öne sürüyorlardı.»

II _ GEI{ÇLiK DERNEKLERİNİN DEMEÇ vE BiLDİ-
RİLERİ (1964) vE ATATüRK ADININ DEVAMLI
isTisMAR EDİLMESİ

19 Mayıs 198['te çeşitli gençlik kuruluşları ayrı de-
meçlerle ve Basın toplantılarıyle kamu o1nı'na sesleniyor-
lardı. Milli fiirk Talebe Birliği bildirisi öznt|e $yleydi:
(8) «19 Ivlayıs, yurt mutluiuğu için çarpışan ülkücülerin,
devrimcilerin, Milliyetçilerin ve Atatürk'çülerin bayra-
mıdrr. Dün olduğu gibi, bugün de ülkemizi 45 yıl geriye
götürecek şeriat düzeni iste-yenlerle komünizmi savunan-
ları, Atatürk ilkelerinin yı|maz bekçisi Türk gençliği ola-
rak, bundan sonra birer birer açıklayacağımrzr fiirk ka-
muoyrına duyuruyoruz.»ı

istanbul üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Osınan
Zeki Telci, aynr gün bir basın toplantısı diizenlemiş ve
özetle şunları söylemişti: (9) <<Atanın çizdiği yoldan yii-

(7) Ulus, 27 Mayrs 1963.
(8) Ç\ıırüıuriyet, 19 Mayıs 1964.
(9) ag.g. 15 HaziraJr 19&t.
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rümenin, istediğini yapmarun Atatürkçültlk olacağını çok
iyi bilen sahte Atatüı,kçüler, düşmanlıklarını çok kez
Ata'nın adıru kullanarak gizlemek sin§tiğine, basitliğine,
adiliğine düşmekle yetinmeyip §on zamanlarda daha ile-
riye gitmdJrtedirler. Bu arada kampanya açıyorlar, kötü
siyasi emellerine ulaşmak için gçmiş deyrin özlemcisi ol-
duklannı bir takım sloganlarla söylemekten çekinmiyor-
lar, çılıarlarınr alet ediyorlar. . . Bayramım ızın 45. yıldönü-
müne maalesef üzüntülü gireceğiz.>»

Derneklerin Atatürk işnini devamlı kullanmaları ile;
Mitli fiirk Talebe Birliği, Atatüıık isminin istignar edil-
diğini ileri sürerek bu istismann önlenmesini dile geti-
ren bir bildiri yayınlıyordu. (10)

fiirk Milli Talebe Federasyonu Ahmet Güryüz I(e-
tenci, Atatürk'ün ölüm günü yıldönümün{e yapılan arı-
ma töreninde; (11) <<Devrimciliği ülkenin sosyal ve eko-
nomik sisteminde zorlamalar ve sıçramalarla değişiklik
yapmak, demektir diye tarif etmiş, devrimciyi ise, <<geli-

şen uygarlık ai<ımına ayak uyduran rcsyal bünyede ge-
rekli o]an değişikliği yapmaktan çeıkinmeyen kararlr ve
azimli kinısedir» diyerek, Türk gençliğinin bugtin halkıır
ortak mutluluğunu §ağlamak için ulusal bir direnişin
eşiğinde oldrığunu açıklamıştır.

Bu açıklama ile de, artık Türkiye'de gençliğin dire-
n§lere başlıyacağının ilk haberleri verilmiş ve gençliğin
bölünmelere sevkedileceği vuı3ularımıştır.

1960 - 1965 arası gençlik hareketleri ancak anma
törenleri ve yıldönümlerinde yapılan konuşmalarla destek
görmüştür. Da!;ıa ziyade Atatiuk isminin ve 27 Mayrs'ın
istismarının yaprlarak, basında yeterli seviyede yer al-
mak ve kamu o5ru'na seslerinin,daha kolay duyurulması

(],o) a.g.g. 15 Ha,ziraİı 1964.
(u) Diınya, 11 Kasım 1964.
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için çalışılmıştır. Bu arada «<üniversite Reformu, De_
mokrasi, Cumhuriyet, Anayasa, Basın, Gericilik, ilerici-
lik, Sosyalizm, Komünizm ve Rejim» üstünde tartışma-
lar yapılmış, bu sözcükler kamu Oyu'nda yerleştirilıneye
başlanmıştır.

Gerçekte gençler Sosyalist bir görüş getirilmek için,
organize ve plönlı bir programın etkisi altında bıralnl-
mrşlaııiır. «özellikle 1962'lerden sonra bazı gençler sos-
yalist bir çizgiye yaklaşmışlar ve daha sonraları so§ya-
list dünya görüşünü kitle önünde savunmuşlardır.» (12)

Türkiye'de gençliğin sosyalist görüşü savunmasryla
esas olarak, bu görüşün «Bilim,sel Sosyalizmıı yani Mark-
sist_Leninist bir sistemden, kaynaklandığr, yıllar sonra
bütün çıplaklığıyle anlaşılırken, bu dönemde yer aimış
bazı ge4çlik liderleri ve siyasi kişiler hareketin kötülü-
ğünde birleşmişleıriir.

III - SOLCU ÜNİVER§İTE VE YÜK§EK ÖĞRENİM
GENÇLİĞİNİN EYLEMLERE BAŞLAMASI

a) Celil Bayaı'ın Affedilmemesi için Sol öğrenci
Derneklerinin protesto ve Yürüyüşler Düzenle-
meleri.

Yassıada mahkemeleri sonucunda, Kayseri Cezaevin-
de tutuklu bulunarı Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkaııı
Celöl Bayar sağlık nedeniyle cezaevinden çıkarılmıştı.
Celöl Bayar'rn hastalrk nedeniyle de tahliye edileceği söy-
lentileri vardı.

Bilindiği glbi,27 Mayrs'tan sonra Yassıada mahkeme-
leri sonucu mahkum olırıuş Demokrat Parti parlamenter-
lerinin büyük bir kısmı 18 Ekim 1962'de affedilmişti. 22

(12) Haraın Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik, İstanbul |g79 7
Baslrı s. 37.
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Eyiüi 1964'de D. P. kurucularındarı T.B.M.M. Başkanı
Refik Koraltan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Rüştü
Erdelhun ve Milletveflçili Selim Yatagan affeditmişti. Bü-
tün Yassıada hükümlüleri a.ffedildiği halde yalnız iki
parlamenter Celal Bayar ve Sezai Akdağ affedilmemiş-
ti. (13)

Cumhunbaşkanı Cemal Gürsel, Ctslöl Bayar'ın affe.
dilmesi için kendisine başırurması gerektiğinde ısrar edi-
yordu. Anayasa'da «Cumhurbaşkanının af yetkisini kul-
lanması için, Cumhurbaşkanına mahkumun başvurma-
sı gibiı» bir madde yoktu. Bayar'da af için Gürsel'e baş-
vurmayınca tutukluluk hali devam etmişti. Fakat sağlı-
ğının bozuk olması nedeniyle 6 ay süredir dışarıda bu-
lunuyordu. 1965 Genel Seçimlerinden sonra Adalet Par-
tisi Hükiimeti'nin bir raporuyla Anayasa'nın 97. madde-
sine göre Cumhurba$kanı Cevdet Sunay tarafından affe-
dilmiştir.

Cel61 Bayar'ın sağlık sebepleriyle hastaneye yatmasr
ve bir süre sıerbest bırakıImasl sonucu, Türkiye Milli Ta-
lebe Federa§yonu bir bildiri yayınlamış (14) ve bu bildi-
ride yine, 27 Mayıs ve Atatürk istismar edilerek konu
daima başka yönlere saptırrlmak istenmi$ir.

Celöl Bayar'rn diğer Yassıada maiıkumları ile bir-
likte affı konusunda ve daüra sonra yaprlan girişimler, ml
öğrenci gençlik derneklerinin karşı çıkmalan rıe protes-
tolarr ile geciktirilmişti... Bayar'ın affedilmeınesi için
T.M.T.F. ve diğer sol öğrenci kuruluşlan bitdiriler yayın-
lamış, yürüyüşler yapmışlardı.

(r3) Celdl Bayar ve Seza,i Akda,ğ a.i dilekçesi vermemişlerü. Yas-
sıada hükümlüleri içinde C,el6i Ba,yar 1964 yılı sonunda, Se-
zai Akdağ da lOOs sııbat scnunda tatıliye edilmişlerdir.

(14) ulu§, 2* ocak 1963.
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b) Yeni istanbul Gazetesine Baskrn Düzenlenmesi

Demotkrasiye inandıklarını ve demokrasinin Türki-
ye'de yerleşmesi için daima çalışacaklarını öne süren, de-
meçler veren, sol öğrenci kurulşları, bir gazetenin Af
(15) konusıırıu ele aldığı, gerçek demokrasinin ne oldu-
ğunu ve 27 Mayıs'r gerçek ydnleriyle anlattığı için bas-
kına uğruyordu. Bu gaz,ete istanbul'da yayınianan Yeni
iştadbul adrndaki günlük gazeteydi. Bu konuyu o günle-
ün istarıbul Teknik üniversite öğrencisi ve Talebe Bir-
liği Başkanı, gösteri ve yürüyüşü diizenleyenlerden Ha-
run Karadeniz, <<sonradan yaz,dığı ,kitapta» y)yle belirti-
yordu: (16) «ilk giirıkü yürüyüşte kalabalık Karaköy'-
den Bankalar caddesiyle fiinel'e vaırirğında Yeni istan-
bul Gazetşi aleyhinde gösteri yapıldı. Gazeteden bayrair
asma§ isteniyordu. GazeLe bayrak astnamakta dinendi.
Gençler gazeteye saldırdı. Bina taşa tutuidu...»

Bayrak binaya asıldıktan ve Güvenlik Kuvvetlerinin
de her ttirlü önleyici tedbirleri aldıktan sorıra, olaylar
daha çok büyümeden önlenmişti. Yreni istanbul Ga,ı,ele-
sini tahrip etmek isteyen tamamen sol'a mensup öğrenci
gnıbu istiklel Caddesini takip ederek Talrsim meyda-
nına gelmiş ve orada yapılan konuşmalarla eylem sona
ermişti.

Ertesi günü, Gazetesinin basılması ve binasının taş-
lanması olaylannr Yeni istanbul Gaaetesi Kaınu O5ru'na
duyurmuş r.e demokratik anlayışa ters düşerı bu durumu,
haklı olarak fotoğraflarıyle yansıtmıştr. Bu defa yiıre
sol'a mensup öğrenci grubu, bu haberlerin Yeni istan-
bul Gazetesinde yayınİanmasına kızarak aynı gün, is-
tanhul'da BeyazıL'ta toplanarak yürüyüşe geçti.

(15) Yeni İstanbul Gazetesi'nin Sol'cu gençler tara,fmdan başıl-
ınası, 27 Mar,t, 1963.

(16) Horun K,araderıiz, a.g.e. S. 40.
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Her fırsatta demokrasiyi, fikir hürriyetiııi, Basrn ve
Yayın'ın özgtirlüğtınü savunan, bu uğurda canlarını bile
vermekten çekinmeyeceklerini ifade eden sol'a mensup
gençler, Yeni istanbul Gazelesi'nin yayınına karşr çıkı-
yorlar ve onu zusturmak için kaba kuwete başruruyor_
lardı.

Şimdi yine o yılların istanbul Teknik üniversite öğ-
renci Birliği Başkanı Harun i(aradeniz'in yıllar sonra
yazdı$ kitabından, o gün için neler yapmak istedikleriııi
kendi yazısından aynen alalım: (17)

«öğlen saatinde yürüyüş, Beyazıt'tan haşladı ve yi-
ne aynr güzergöha yürüdük. Sultanahmet, Sirkeci, Kara-
köy, Bankalar caddesiyle Tiinel'e geldiğimizde Gaz,eIeyi
darmadağın edecektik. Bir giin önce ben taş atılmaması
için çabalamıştım. Fakat o gtln makinalarrnı berı kıra-
ca'ktrm. Fena halde niyetliydim. Bir grup arkadaşla ko-
nuştı.ü<, böyle yalancı ve satıtekAır bir gazetenin maki-
naları kırılmalıydı. Fakat Tünel'e geldiğimiz zaman gör-
dük ki, cemseler binanın önüne uç uca dizilmişler ve bi-
nayı koıdon altına almışlardı. 27 Mayıs düşmanı bir ga-
z,ete, 27 Mayı$çı ordunun arkasına sığınarak elimizden
kurtuldu. Gazetenin önünde bir süre,bağırıp çağırıp yti-
rüdük. Yürüyüş yine Taksim'de yapılan toplantıyla son-
buldu.»

IV - sosYALİsT FiKİn KULüPLEBİ FEDERASYo_
NU VE IUARKSİST - LENİNİST İDEOLOJİK
ÖRGÜTLENME

1965'ten sonra gerı,çlik örgütlerinin bildirilerinde, ii-
derlerinın konuşmalarrnda <<Faşizm>>, <<Sömürüı>, <«Ern-

peryalizm»», <<Bağımsrzlık» sözcükleri de yer almakta ve

(17)Harun Karadeniz, a.g.e. S. 4l.

J



Iil TKP ve Organize Gençlik Hareketleri

bu sozcüklerin paralelinde «Bilimsel Sosyalizmin yani
Marksist-Leninist ideoloji paralelinde örgütlenmeler»ı
açıkça görülüyordu.

1965 ve ondan sonraki yrllarda, çeşitli adlar altında
fikir kulüpleri kurulmaya başlandı. Bu fikir kulüpleri
genellikle sol düşünceyi benimseyen aydınlar tarafmdaıı
kuruluyordu. Bütün bu dernekler gençlik kuruluşlarıydı.
Bir süre sonra fikir kulübü yerine <<Sosyalist Fikir Ku-
lübü» kurulmaya başlandı. Yine aynı süre içinde Sosya-
list Fikir Kulüpleri birleşerek «Sosyalist Fikir Kulüp-
leri Federasyonu) halinde kuruldular. «Fikir Kulüpleri
Federasyonu, Türkiye işçi Partisi'nin (TtP) örgüt şk-
line paralel lolalrak örgütlendi.» (18)

a) FKF'nin Bölücü Çalışmaları Plinlaması ve 28

Nisan Olaylarının 5. Yıldönümü

28 Nisan olaylarının 5. yıldönümü kutlama kampan-
yaları, Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun tama-
men kitle hareketleri ve propaganda esaslarına göre dü-
zenlenmeye istanbul'da başlaıııyordu.

a) «2B Nisan anılryor»>
b) «Gençlik, Faşizm ve Gericilikle mücadele ede-

c,ekı>, sloganlarıyla aynı gün yapılacak törenlerde konuş-
macılar tespit ediliyordu.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından düzen-
lenen tören Fatih Şehir Tiyatrozunda, 27 Mayıs Fikir
Kulübü'nün düzenlediği tören Beyazıt Rüya Düğün Sa-
lonu'nda ve istanbul üniversitesi Talebe Birliği tarafın-
dan düzenlenen tören ise, Marmara öğrenci lokalinde
yapıldı.

(18) a.g.e. S. 36.
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Bu arada T,M.T.F. Genel Başkanı Ahmet Ketenci,
istarıbul Teknik üniversite Talebe Birliği (İ.T.ü.T.B.)
başkanı Bozkurt Nuhoğlu ve fiirk Milli Gençlik Teşkilö-
tı (T.M.G.T.) Genel Başkanı Erol ünal ortak bildiri
yayınladılar. özetle 28 Nisan'ın önemine değinilen bildi-
ride, «Dewimci Türk Gençliği. gerici ve gimiirücü her
tecavüzü yok edecek güçtedir» denilmekte ve yeni slo-
ganlarla Sol'a dönük faaliyetin hazırlanmrş sloganlarr
}amu oyu'na empoze edilmek isteniyordu.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Aydın Veli-
oğlu'da 28 Nisan olaylarına değinirken; (19) yine Atatür*
isminin istismarı ile, <(Türk gençliğinin diıenişini kulla-
nacağından» söz etmekte idi. Ankara'da Siyasal Bilgiler
Faküttesi Hür düşünce Kulübü yayınladığı bildiride aynı
paralelde fikir ve görüşlere yer veriyordu.

1965 - 1968 yıllarında, belirli günlerin yıldönümlerinin
anma törenlerinde; aşırı sol yazarlar tarafından Ata-
türk'e ait olduğu xiylenen Bursa Nutku, tekrar ele alın-
makta ve istismara devam edilmekteydi. Ayrıca Atatürk'-
ün «cGençliğe Hitabesinden de faydalanılmakta, gençli-

ği ,kışkırtmak, eylem birliği yapmak ve olay çıkartmak»
için her türlü kaynak kendilerine göre yorumlanmak-
tayriı.

b) Amerika ve NATO Düşmanlığı Propagandaları

t965 yılı ile birlikte gençiik hareketleri tamamen sol'a
dönük olarak, Amerika düşmanı ve NATO'ya karşı bir
tutum içinde devarn ettirilmiştir, Dernek kurmanın çok
kolay olduğu o dönemde, <<üç kişi bir araya gelerek hemen
diğer bir derneğin tüzüğünü alryor ve bir iki değişiklik
ile, Dernek kuruyordu.» Daha ziyade sol görüş sahibi üni-

(19) Akşa,m ve Gazeteler, 28 Ni§aJı 1965.
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versite gençlerinin, lider pozisyonundakilerinin uygula-
dığı bu yöntem çok tutmuştıı. Zira yayınlanmaşna iki ki-
şinin karar verdiği bir bildirinin altında, bazen beş ba-
zen de onbşi aşkın dernek başkanının imzası atılıyordu.
Bu yöntemden esas maksat, bildirinin üniversiteye, Yük-
sek öğrenim Gençliğine veya Türk Gençliğine ait olduğıı
görüniitnünü vermekten ibaretti. Dolayısıyle daha orga-
nize çalışmayı icap ettiren halleııie, tam yetkiye sahip
öğnenci derneği gerektiğinde, raiıatlrkla diğer dernekler-
den önceden aldıkları yetkiyle bir bildirinin altına |mza-
ları dolduruyordu.

T.M.T.F. Genel Başkanı Ahmet Ketenci, i.ü.T.B. Baş
kanı Toktamış Ateş, İ.T.ü.T.B. Başkanı Uygut Bayaz,
İ.Y.O.T.B. Başkanı Dinçr Şekerci imzalanyle özetle şu
bildiri yayınlanryordu: (20)

<<1 - Emperyalizme ve Feodalizme karşı ortak bir
plötformda bütün devrimci güçleri mücadeleye ve birleş-
meye çağırıyoruz))

«d - Yurdrımuzun doğal kaynaklan yabancı s<imiır-
gecileıe peşkeş çekilmektedir.»»

«3 - önderimizin Bursa Söylevi ve ikinci Cumhuri-
yet Anayasası'nın kabul ettiği direnme hakkını yerine ge-
tireceğimizden kimsenin şüphesi olmasrnı»

«4 - Ttırkiye'nin tehlikeli bir ortama doğru sürük-
lenmesinde, Arnerikan diplomasisinin çirkin biiEntrikası-
nı çevirmeye çalışan Büyükelçi saym Raymond Haeve'in
istenmeyen şahıs olarak kabul edilmesini istiyoruz...»

Görüldüğü gibi devamlı ortalığı bulandırma çalışma-
ları yanında <<Bursa Nutku» (21) gibi uydurma ve Ata-

(20) Harun Karadeniz, a.g.e. ss. 44-45 ve T.M.T.F. 19. dönem ça-
lrşma, raporundan.

(21) Daha önce de beldrtüiğimiz gi;bi, bu yazr'da Trirk Gençliğdne;
Güvenli]k Kuwetlerine. Adliyeye, Sildülı Kuwetlere taş, sopa
ve silAüla saldınlmasr istenmeürtedir.
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türk'e kesinlikle ait olmayan <(yaz» tekrar ortaya çıka-
rılmakta, Anaya:ıamızın başlangıç böliimünde yer alan
<<Direnme Hakkıı» (22) yerine getirileceği öne sürülmek-
teydi. Bu tür bildiri ve demeçler yukarıdaki üslüp ve yön-
temlerde milli bayram günleri de yayınlanmaya devam
ettirilmiştir.

c) Petrolün Mitlileştirilınesi Kampanya§r

1965 yılının en önemli gençtik olayı, petrolün millileş-
tirilmesi konuzunda açılan kampanya sırasrnda .J1pııştu.
istanbul Teknik üniversitesi Talebe Birliği, 13 Ocak
1965'te yaptığı bir basın toplarıtısı ile konuyu duyurmak
istedi. Petrol konusunda İ.T,ü.T.B. Başkanı Uygut Bayaz,
Sekreter Cavit Savcı, i.T.ü. inşaat Fakültesi Talebe Bir-
liği Başkanr Harun Karadeniz ve ilgili dernek üyeleri ara-
larında toplandılar. ilk aldıkları karar <Glalktan kopuk
olarak ytirütülen gençlik eylemlerinden toplumu haber-
dar ederek gprekli ilgiyi toplamaktı.»>

Bu sebeple belirli sloganiarrn tespit edilmesiyle, çok
miktarda 15-20 cm. boyutlarında ke§ilen kartonlann üs-
tüne sloganlar yazıidı. Bu sloganlar şöyleydi: <<Vatan-

daş Yerli Petrol Kullan>», <<Petrolünü Petrol Ofisten Al»,
<<Yabancı Petrole Hayır».

Basın toplantısı tam ,bir fiyasko ile gçmiş, bir iki
gazete tek sütun tistünden bir kaç cümle ile haberi ver-
mişti. (23) Gençler, <<Gerekirse Rusya'dan da petrol alın-
sını gibi bir cümle ile haberler yayınlanmıştr. Bu işe ta-
mamen sempati kazandırmayacak biçimde verilen bir ha-

(22) 1Sö8 ve sonrajki yıll,arda gençüğin ,bu .sol, tara.flı kuruluş-
hrı Üniverşite İşgalleri ve Fabııika İşg:allerl sıııasındo, Aıa-
yasa dakl Direrıme Haıkkımızı kullanıyoruz, diyebiimişlerdir.

(23) Gazeteler, 14 Ocak 1965.

J
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herdi ve gençlik eylemlerinin topluma indirilemiyecek şe-
kilde gazetelerde yayınlaıımıştı.

1 - T.M.T.F.'nin Petrol Kampanyasrnr Organize
Şekild.e Yürütmesi

Tiırkiye lVliili Taiebe Federasycı:u. Tekııik ünıversı-
te Talebe Teşkilltının teklifi ile, petrol konusunu daha
programlı ve plönlı şekilde binat yürütmeye karar ver-
di. 1965 Mayısının son haftasında yoğun bir şekilde baş-
latılan programa göre;

a) Caddelere yazılar yazıidı. (24)

b) Geniş afişleme kampanyasr başlatıldı.
Adalet Partisi'nin iktidara tam anlamıyle oturması

ve <<Ekonominin gelişmesini beş yıllık pllna göı.e başa-
rıyla uygulaması»ı,bazı çevrelerce iyi karşılanmamıştı...
Dolayısıyle Adalet Partisi'nin başarılı olması demek, bır
seçim dönemi dört yıl iktidarda kalmaş demekti. Bu se-
beple pnçlik eylemleri ile sokağın çalışmaşndan fayda
gören siyasi parti ve liderleri de maalesef bulunuyordu. .

1965-1966 yılları bu şekilde Solcu gençlik dernekleri-
nin propagandalarına yön vermeleriyle geçti. Bu arada
Türkiye işçi Partisi ile aralarında eylem birliği yapan sol
kuruluşlar, daha örgütlü çalışmalarla organize olarak ge_

lişmelerini sürdürü_vorlardı.

2 _ Marksist - Lerıinrst iderılojinin «Propaganda ve
AJitasyon» Çalışmalarr

1967 yılında gençlik eyiemleri daha belirli şkilde sos-
yalist görüş altında örgütlü olarak tiüzenlenmektedir.
üniversite, Akademi ve Yüksek öğrenim gerlçliğinin çok

(2-1) Caddelerd€ ve SokaJ<larda ya,zrla,rı yauılar iği çekm§ ve bu
konunun ba§!ıda yer a.lması sağlaıı,mıştı. Bu proiıaganda
tünirıden deva,mlı istifade edilmiştir.
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küçük bir kısmını temsil eden SOLCU gençlik dernekle-
ri, çok iyi örgütlendikleri için, anma töenlerinde veya yü-
rüyüşlerde Larafsız öğııenci kesimini de aralarına almak
istemektedirler.

1S7 yılının en hareketli örgütleri; istarıbui Teknik
üniversitesi Talebe Birliği, istaııbııl Yüksek Teknik Okul-
lar Talebe Birliği, istanbul Teknik üniversite Teknik
Okullar Talebe Birliği ve Orta Doğu Teknik üniversite-
si öğrenci Birliği (Ankara) idi.

«Bu örgütler kendi aralarrnda sürekli bir birlik ku-
rarak, birçok konuda beraber tavır almışlar, birlikte ey-
leme girmişlerdir.» (25)

1965 yılında kurularak çalışmalarını Bilimsel Sosya-
]iziiı'ın yani Marksist-Leninist feisefenin kurallarına gö-
re düzenleyen, <<Türkiye Fikir Kulüpleri Federasyonu»
1967 yılında daha da güçlenmişti. Marksist ve Leninist
ideolojinin «Proıpaganda ve Ajitasyon» konusunu işIeyen
ve Türkiye'de eylem biriiği yapan derneklerin yöneticile-
rine, bu tür eğitimi veren Fikir Kulüpleri Federa§yonu,
kendi tabirleriyle «BİLİNÇLENDİRME» faaliyetlerini
başarıyla sürdürdüler.

1967 yılının en önde gelen örgütierinden biri olan
istanbul Teknik üniversite Talebe Birliği, Başkanları Ha-
san Yalçın tarafrndan yapılan açıklamada: «Gençlik ta-
mamen sosyalllst sınıf kavramı ve Marsist-Leninist ide-
oloji içinde değerlendirilmişti» deniyordu.

i.T.ü.T.B.'nin 21. dönem çalışma raporunda Yalçın:
(26) «üniversite gençliğinin işçi ve köylü sınıflarıyle
yanyana olduğunu, birlitte döğüşmelerinin zorunlu bu-
lunduğunu ve gençlik örgütlerinin de sosyalist olmaları-
nın mecbıri şart olduğunu öne sürmekteydi. Dolayısıyle

(25) tiaıı.ın Karadeniz a.g.e. S. 62.
(26) İ.T.Ü.T.B. 21. dönern çaJışma Raporundaıı.

J
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gençliğin «<devrimci sınıflarrn yanında bulunması ve sos-
yalist savaşa katılmasr gerekliliğ.iniıı savunarak «fiirki-
ye'nin gençIik örgütleri, sosyalist savaş içindeki işçiler
ve köylüler, yanındaki yerleüni alacaklar», veya halkla,
öğrenci kitleleriyle olan zıtlaşmaları yüzünden yıkılıp
gideceklerdin» demekteydi.

Açıkça sınıf çatışmasın]n vazgeçilmez şart olduğıınu
öne süren İ.T.ü.T.B. Başkanı, Fikir Kulüpleri Federasyo-
nu'nun uyguladığı eğitimden na§bini alarak, hareket ve
konuşmalarını o paralellilkte sürdüırrıüştür. Diğer genç-
lik kuruluşları da aynı Sol fikirler paralelinde eylem-
]erine devam etmişlerdir.

3 - Amerikan 6. Filo'nun Protesto Edilmesi
Giisterileri

23 Haziran 1967'de Amerikan 6. filozu istanhul lima-
nına gelmişti. 6. Filonun istanbul Limanırıa gelişi ile Sol-
cu gençlik örgütleri eyleme başladılar.

istanbul Teknik üniversitesi Talebe Birliği Başkanı
ve diğer solcu öğrenci cemiyet başkanları, 6. Filo Komu-
tanlığı'nın Taksim Cumhuriyet Anıtına koydukİarı çe.
lengin yerinden alınarak yakılmasına karar vermişlerdi.
<<Türkiye llfilli Talebe Federasyonu Başkanı Farı:t Yal-
nız ve diğer solcu birlik başkanları tarafından Taksim
Cumhuriyet anıtındaki çelenk alrnarak yaıkılmışt»» (27)
Bunun yerine aynı gençler kendi yaptırdıklarr ve üsttin-
de <<Emperyalizınin Kanlı Eli Kırrlacaktıı» yazı|ı bir çe
lengi koydular. Bu çelenk güvenlik kuwellerince kaldı-
rılınca, yeniden aynr yazılı bir başka çelenk konuldu.

24 Haziran'da solcu örgütler 6. Filoyu protesto için
Beyazıt'tan Taksime yürüyüş düzenlediler. Yol boyunca

{Zz) Harun Karadenjz, a.g.e. S. 66.
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sloganlarla sürdürü]en yürüyüş ile istanbul Trafiği ta-
mamen alt üst olmu$u. Solcu gençliğin bu tür eylemleri
gençliğin tamamen halktan kopmalarına neden oluyordu.
Şehrin huzuru ve sükünu kaçmış, o|aylara bir anlam ve-
remeyen ve niçin yapıldığını anlamayan halk, eylemci
gençlere nefretle bakmaya başlamıştı.

24 Hazirarı yürüyüşü sonunda bir miting yapıldı.
Solcu gençlik liderleri ateşli konuşmalaria mitingin genç-
Iik üz,erinde daha etkili olmasına çalışmışlardı.

1967'nin Ekim ayında 6. Filo tekrar istanbul'a geldi.
NATC'ya bağlı askerlerin bu tür ziyaret]eri bu kesim
için, tam anlamıyla istismar konuzu yapılıyordu. Ameri-
kalı askerlerin şapkaları bu ger\çler tarafından zorla
alındı. kafalanna yumurtalar atıldı. Bu hareketlerden
esas amaç, çatışma yaratmak ve böylelikle olayların an-
lamrnr değiştirerek, geniş kitlelerin olaylara iştirak etme-
sini sağlamaktı. Amerikan askerleri her türlü hakarete
ve hırpalanmalarına rağmen solcu gençlere karşı çık-
madılar. Gençliğin amaçiadığı ve beklediği çatışma orta-
mı gerçekleşmedi.

V _ EVnENSEL BARIŞ ŞENLİĞİ VE GENÇLİK ŞÖ_
LENLEnİ İLE SOLCU ÖRGÜTLERiN BİRLİK. VE
DAYANIŞMA EĞİTİMİ

1968 yılının Mayıs aytna gelincıeye kadar sol genç-
lik örgiitleri tam bir dayanışma içinde hazrrlanmışlar ve
eğitilmişlerdi. ideolojik eğitimin kurallan gereğince ya-
pılan eğlence gösterileri, folklor gösterileri ve konferans-
lar, birlik ve dayanışmanln esaslı olarak temin edilme-
si maksadıyle düşünülmüştü. Bunlardan en önemlisi ve
dikkat çekicisi <<Eyrensel Barış Şenliği» adıyle düzenle-
nen olmuştur.

Şenliğe katılan gruplar 9 Ağustos 1967'de Aksaray'-

-
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dan Taksim'e ytlrüyüş yapmışlar böylece ««Barış Şenliği»
başlatılmıştı. istarıbul Açık Hava Tiyatrosunda T.M.T.F.
başkanlarından Faruk Yalnız'ın konuşmasıyle gösterilere
açılan şenlik tam bir komünizm propagandası ile sürdü-
rülmüştü. (28) Konuşmacılar özellikle şu sloganları vur-
gulamışlardı:

Faruk Yalnız; «<Faşistlere 'karşı savaş açan dtınya
geııçliğini sel0mlıyorum.ıı

Yazat Aziz Nesin; «<iç ve dış fşistleı.e karşı sa,vaş aç-
mış bulunuyoruz. Emperyalistler ve onlarrn işbirlikçileri
bu savaşta mağlup olacaklardır.»

Barış Şenliği adı verilen fakat ban$an çok savaş
konuşmaları ile savaşın (29) desteklendiği şenlikte, Sov-
yet Rusya'nın halk dansları topluluğu tarafından folk-
lor gösterileri, dirzenlenmişti. Dormen tiyatrosunda Yu-
goslav Sevos Kud Scena grubu «isa'dan sonra 19ffI ve
Biz» adlı oyun ile italyan Breacutni Tiyatrosu <«I(aranlık-
Aydınlık-Karanlılrı» adlı oyunu temsil ediyorlaıdı. (30)

Açıkça Sitihlı kuvvetler aleyhine fikirler ile ml
dewimcilik görüşleri sergilenmişti. Ertesi gtınlerde bu
tür tiyatro oyunları ve konferanslar şürdürülmüş ve pro-
paganda amacına uygun olarak yapılnıaya çalışılmıştı.

Yazar Kemal Taiıir'in ideolojik savaşılığı teşvik eden
konferansr, Eıdinç Dinçer'in lKırmrzı Beyaz»> adlı oyunu
ve Aşık ihsani'nin okuduğu <iBalta» şiiri tam anlamryle
İrıtllalcl Komünizrni teşvik edici ve sınıf kavgasını zo-
runlu gösterici fikir ve görüşleri aksettiriyordu. (31)

18 Ağustos 1967 günü şenliğin kapanış gününde ise,

(28) .Er.rensel Barş Şenlisinin İçytiaü" İs,tanUul 196s S. 19
(29) Marksist-Leninist İdeolojik sava.ş.
(3o) Evıensel Banş Şenliğinin İqyüzii a.g.e. S. 19.
(31) Evı,ensel Bar§ Şenriği, a,g.e. S. 25.
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yabancr ülkelerin temsilcileri örette şu konuşmaları yap-
mışlardı: (32).

Yugoslav Temsilcisi: «Barrş içinde yaşama problemi
yarının komünist dünyasında tamamen halledilmiş ota-
caktır. Bunun yanında daha bir çok dertlerin yine komü-
nist dünyasrnda çözüleceğine inanıyorum. TIırkiye'nin
Dışişleri Bakanı kimdir? bilmiyonım. Esasen önemli de
olmasa gerek, çünkt'ı ben Ttirkiye hakkında ondan çoii
daha önemli şeyleri biliyorum. Bea şahsen Allah'a değil
insanlara inanıyorum. Çünkü insan güciiııün yapamıya-
cağı şey yolrtur...»»

Polonya Terrşilcisi: «Dünya barışını temine çalışan
iki unsur vardrr. 1 - Her ülkede mevcut olan geniş çapta-
ki ilerici kitlelerin gayreti, 2 - Sosyalist yani Komtiııist
ü}kelerin çalıpaları.:. ffirüyoruz ki ilerici güçler bugün
memleketlerindeki yöneticileri oldukça baskıları aitında
tutmaktadırlar. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki, em-
per5ıalizne ve koloniyalizme kaışı olmat yeterli değil-
dir. Bu konularda eyleme girişmek lözrmdır...ı»

Barış şenliğinde bu konuşmalar yapılırken, T.M.T.F.
başkanı Faruk Yalnız tekrar ettiği bir konu,şmada (331

«Bu festival barışı temin huzuzunda §avaşa çağrı olarak
düzen_lenme]<tedir. . .>» diyoııiu

Festival srrasında Bulgarlar ise komünizm propagan-
dasr yapan muhtelif kitaplar ile Lenin ve Georgi Dimit-
tov'a ant ıpzetleri bol miktarda dağıtmayı ihmal etmemiş-
lerdi. E:rrensel Banş Şenliği'nin sonuçlanmasrndan son-
ra 20 Ağustos 1967 günü Bizim Radyo, (34) Türkiye'de
ista.nbul'da yaprlan Ewensel Barış Şenliği'ni övüyor ve
bu festivalin tamamen komünizıne hizmet ettiğini belir-

(32) a,g.e. sıs. 21.-22.
(33) a.g.e. S. 22.
(34) Bizlm Radyo, Evrensel Barış Şenliği'ni överten, Marksist-L+

ninist ideoiojinin yayıldığını da iddia ediyordu,
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tiyordu. Bizim Radyo'nun yayınrnda özetle şunlar da an-
latılıyordu: (35) Evrensel Barış Şenliklerine katı]an genç-
ler, folklor oyunlarınr gösterirken ne kadar çocukcasrna
genç iseler, dünya ve ülkeler soruırlarınr tartışırken de
o kada-r olgundular... Sömürü düzenine karşı çıkan düıı-
ya g:ençlerini istarlbul ha]kı. bir daha unutmamak üzere
bağrına bastı...>>

T.M.T.F. çatısı altında toplanan solcu gençliği, ileri-
ci olarak niteleyen <tBizim Radyo» yaymr, festivali dü-
zenleyenleri tarihi bir görev yapmış gibi methediyordu.
O dönemin sol Gazetesi Akşam'da ise, Barış Şenliği vc
T.M.T.F.'nin çalışmaları övülüyordu. (36)

Evrensel Barış Şenliği'nin iç Yüzü adlı kitapta «Ev-
rcnsel Barış Şenliği'nin amaçlarr şöyie sıralanmıştı: ıj7)

«1 - Türkiye'de aşırı solcuları ve aşırı sol harekei-
leri meşru hale getirmek,»>

«2 - Türkiye'deki sol faaliyetlerin, yabancrlar ve bil-
hassa komünist devletler tarafından destı^klenmesini sağ-
lamak;>

<<3 - Solcı_ıların ciiretini arttırmak suretiyle sosyalist
mücadeleyi fikir alanından aksiyon alanrna geçiştirmek
ve hızlandırmak,»

<<4 - Komünistlerin tahatça propaganda faaliyetin-
de bulunabilecekleri bir set'best kürsü tesis etmek,»>

«5 - Barış ve emperyalizınle mücadele maskesi al-
tında komünist blokun tezlerini desteklemek,>>

<16 - Senliği rıesile ederek yabancı sefaretlerle te-
masa geçmek ve para almak gibi işlene münasip bir kı-
lıf bulmak.>>

(35) Bizim Radyo, 20 Ağustos 1967.
(36) Akşam, 22 Ağu§tos 1967.
(37) Evrensel Ba.rış Şenliğinin İşyüzü a^g.e. S. 29.
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VI _ BARIŞ İÇiN ARI ŞÖLENİ VE
NATO,YA HAYIR KAMPANYASI

a) Barış için Arı Şöleni

Sol öğrenci örgütleri ile aşırı so]'un yazarları ve
sempatizan savunucu]arının birlikte düzenledikleri Ev-
rensel Barış Şenliği'ııden sonra, <<Sol Kesimi» birleştireıı
ve eyleme sevkeden bir çok gösteriler yapılmıştı.

Bunların en önemlisi Teknik üniversite Talebe Bir-
liği'nin yine sol gençlik örgütleriyle işbirliği yaparak dü-
zeniediği «Barış için Arı Şöleni» olrnuştu.

21 Nisan 1968'de başlayan ve so]. gençliğin birbirle-
riyle tam dayanışmasını sağlıyan şölen, üç gün üç gece
devam ettirildi. Bu defada aşırı so1 propagandanın or-
ganize olarak yapıldığı ve o günden itibaren de birlikte
karar alrnmasının daha geçerli olacağı görüşlerine yer
verilerek «Şölen» amacına ulaştırılıyordu.

Bu şölen Beşiktaş'tan Taksim'e yapılan bir yürüyüş-
le başlatıldı. Şölene iştirak eden gençler bilhassa, değişik
bölgelere ait folklor gösterileri düzenlemişler, dolayısry-
]a daha etkili olmak istemişlertii. Açık oturumiar, filim
gösterileri, karagöz eğlenceleri ve sulukule oyun ekibi ile
tamamiyle çeşitli gençlik kesimlerine hitap edilmek is-
tenmiş, fakat yine belirli sol propagandanın dışına çıkı-
lamadığı için, diğer gençlik kesimlerinin ilgisi çekileme-
mişti.

b) N.dTO'ya Hayır Kampanyası

Tamamen birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu-
lunan sol dernekler, Nato'ya hayır kampanyasr'nr 14 Ma-
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yıs 1968'de (-) başlatıyorlardı. «NATO'ya HAYIR HAF-
TASI» adıyle başlatılan Nato'ya karşı yapılan ilk kampan-
ya bu olmuş, diğer kampanyalar bunu izlemiştir.

Bir hafta sürdürülen Nato'ya Hayr Kampanyası 14

Mayıs'ta, istanbul Taksim'de yaprlan basın toplantısr ve
Taşlıtarla Dörtyol Yıldırım şinemaşnda konuşmalar,
folklor gösterileri ve halk ozanlarınrn katılmasıyle ,baş-

latılmıştı. Tamamen aşırı sol fikirli yazarların ve Tür-
kiye işçi Partili kişilerin istanbul'wr muhtelif semtlerin-
de yaptıkları konuşmalarla ve yedi gün boyunca yapılan
çşitli folklor gösterileriyle devam ettirilmişti.

Bu kampanya'da Amerika düşmanlığı ile birlikte
Nato'nun tamamen kötü ve savaşçı bir kuruluş olduğu
fikri işlenmiş, Aziz Nesin, Doç. Çetin öznk, Selihattin
Hilöv ve T.i.P.'li temsilciler konuşmalar yapmışlardı.

Nato'ya Hayır Kampanyasına şu sol örgütler katıl-
mıştı: (63) istanbııl Teknik üniversite öğrenci Birliği
(i.T.ü.ö.B.;, Türkiye öğretmenler Sendikası istanbul Şu-
besi (T.ö.S.i.Ş.), istanbul üniversitesi iHisat Fakültesi
öğrenci Cemiyeti (i.ü.i.F.ö.C.), istarıbul Yük§ek Teknik-
er okulu Talebe Birliği (İ.Y.T.O.T.B.), Ege üniversitesi
Fen Fakültesi öğrenci Birliği (E.ü.F.F.ö.B.), Orta Doğu
Teknik üniversitesi idari ilimler Fakültesi öğrenci Der-
neği (O.D.T.ü.İ.İ.F.ö.D.), Orta Doğu Teknik üniversitesi
Makina Mühendislik öğrenci Derneği (O.D.T.ü.M.M.ö.D)

(") Sol Dernejklerin 14 Mayrs gıiimünü NATO'ya Hayır Haf,tası'-
nın başla,rrgıç gtiıııü olareil( seçmeleri tamalnen mejksa,tlr ve
bilinçliydi. Zna Tiiırüı Milleti için bu günün çok ıbüyülr öne-
ıni ve anl,amı, varü. 14 Mayıs 1950 Tüİk Halkrnın hür ola-
ra;lı genel seçi,miere ka.trlara,k MilU İra,desini ku]l.arııınasr ve
"ÇoK PA.RrİLt DEMoKfulTİK nÖıınıra,ı başlatınası id_i.
Maılksist-Leninist ideo§iye satıip olaıılar tarafındaıı bu gü-
nün oeçilınesi, çatışrı^a ortarıınrn h,aaırlanıııası ve Demok-
ıusiye karşı olunduğunu göstermesi yönterinden iği çelcici_
ür.
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istanbul T€iknik üniversitesi Teknik Okuilar Talebe Birli-
ği (i.T.ü.r.O.T.B.), Fikir Kulüpleri Federasyonu (F.IiF.)
iştanbul üniversitesi Orman Fakültesi Tatebe Cemiyeti
(İ.ü.O.F.T.C.), istaııbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi öğrenci Cemiyeti G.ü.C.T.F.ö.C.), İstanbul üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakülteşi Talebe Cemiyeti (i.ü.D.
H.T.C.), Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci Derneği
(S.B.F.ö-D.), Halk Ozanları Derneği (H,O.D.).

Bu kampanyadan sonıa yukanda adını verdiğimiz
dernekler, her toplantıda ortak karar vermişler, birlikte
aynı demeti yayınlamışlardır.



SEKİZİNCİ BÖLÜM

FİKİR KULÜPLERİ FEDERASYONU VE
MARKSİST_LENİNİST TEORİNİN PRATİĞE

GEÇİRiLMESİ

I - F.K.F. vE ı967 TüRKiYESi,NDE
DEVRİMCİ EYLEM

Türkiye'de 196B yılına kadar, Marksist-Leninist Teo-
ri <<Bilimsel Sosyalizm» daha doğru deyişle komünizmin
yerleşmesi için militanların ne şekilde mücadele edeceği,
profesyonel olarak çalışma metodlarr, patlayıcı maddele-
rin imal ve kullanma şekilleri bütün ayrıntılarıyle ger-
çek militanlara öğretilmiş ve plArılanmıştı.

Bu tarihlerde, Tibkiye'de ihtilölci sol fikirlerin pra-
tiğe geçmesini sağlayabilecek kuruluşlar; TiP, FKF ve
bunlara bağlı öğrenci ve işçi teşekkülleri idi. Bu fikirleri
destekleyen dergiler ise; Forum, Türk Solu ve Ant dergi-
leriydi. Kısa süre içinde bu yayınlara: Aydıniık. Yeni
Türk Solu, ileri dergileri ile Devrim, işçi ve Köylü Ga-
zetesi katılmışlardı. Bu arada sol kitaplar ise birbiri üs-
ttirıe çok bol miktarda yayınlanıyordu.

Eyiemlerin pratiğe geçiriliş tarihi olarak, 1967 yılı
Aralrk ayrnda, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde rıerilen bir
konferansr tesbit etmek mümktitıdür. Bu konferans. eski
solculardan Mihri Belli tarafrndan verilmiştir. Konıı-
su <<1967 Türkiyesi'nde devrimci eylem nedir.ı» Şeklinde
tesbit edilmiştir. Bu konuşmada devrimci eylemin, dev-
rimi gerçekleştirmek uğrunda eylem olduğu, devrimin bir
tiuıetim taızından, datıa ileri bir üretim tarzına geçiş ola-
rak tanımlanabileceği belirtilmiş daha sonra üretim şe_
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killerinin tarihi açıklaması yapılmıştır. (1) Şimdi bu
konferansı ele alalım:

insanlar tarih boyunca değişik üretim tarzlarından
geçmişlendir. insan yaşantısınr sürdürmek için, gerekli
ihtiyaçlarını doğadan elde ederken dğişik araçlara baş
vurmuş, değişik teknik bilgilerden yararlanarak değişik
ilişkiler kurmuştur. üretim şkilleri ve bunlarrn belirle-
diği sosyal iliskiler beş safhada tetkik edilebilir.: 1 -i}kel Kominal Toplum,2 - Köleli,k Düzeni, 3 - Feoda-
lite, 4 - Kapitalizm, 5 - §osyalizrn. Her safhadan diğer
safhaya geçiş, bilimsel açıdan devrimdir. Bu safhaların
mutlaka tek tek aşılması gerekmez. ilkel Komünal top-
lumdan, doğruca sanayi topluma Rusya'da geçilmiştir.
Devrimin bilimsel anlamr, üretim tarzında değişiklik yap-
maktır. Devrim yeni üretim taızını kurmakta çrkarı olan
sınıfın, ya da sınıfların eski üretim tamını muhafaza
etmekte çıkarı olan sınrflara karşr galebesidir. Devrim
kavramrnı tarih açısından ortaya koyduk. Bundaki amacı-
mız, kendi eylemimiz için sonuç çıkartmaktır. Eyleme ge-

çecek olan teoridir. Çağdaş tarihte, iki cins dewim gö-
rüyoruz. 1 - Burjuva demokratik devrimi, 2 - Sosya*
list devrim.

Burjuva demokratik devrimi, bir ulusun siyasi bakım-
dan (iktisadi değil) eşit vatandaşlar topluluğu olarak,
ulusun varlığına engel olan feodal kalıntı, dış emperya-
list müdahalesi gibt unzurların yok edilmesi demektir.
Milli bağımsızlık dövası, burjuva demokratik dewiminin
bir görevidir. Sosyalizm bağrmsrz bir ülkede olur. Burju-
va demokratik devrimi, devrimi sosyalizme hazırlayacak
olan bir aşamadır. Burjuva demokratik devrimi yapılma-

(1) Mahmut İhsan Özgen, Basrn Yayrn Organizasyon ve Halkla
iıışklıer Arşivi, "Gençlik Hareketleri Dosyasr 1923 - 1980 - ss.
l7L-].82 Dev-Genç Dosyası, a.g.e. ss. 87-117.
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dan, sosyalizm aşamasrna geçilemez. Ancak Milli Demok-
ratik Devrimle birlikte, sosyaiizmin propagandası da ya-
prlacaktır. Toprak reformu ile köylü, küçük burjuva ha-
line getirilecek ve devrimci adımı atabilmek için, şehir
ve köy küçük burjuvazisi, şehir v,e köy proleteryası ile
aynı cephede mütalia edilecektir. Küçük burjuva bürok-
rasisi, yarlm milyonluk çok etkin bir kitledir. Dewimci
çizgimizi tayin ederken, mutlaka hesa.ha katılması gere.
kir. Bu kitle, devrimci ve milliyetçi bir potansiyele sa-
hiptir. Sosyalist devrim, kapitalist üretim tarzını orta-
dan kaldırmaktadır. üretimdeki kollektif nitelikle, özel
mülkiyet arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır.
Esas itibariyle bu d6va, şhir ve köy emekçilerinin dö-
vaşdır. Burjuva demokratik dewimin sonuna vardığrmız
tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'yi kuıdu-
ğumuz anda, sosyalist devrimin sınırrna varılacaktrr.
Sosyalizmden yana olmayan güçler, devrimi ta oraya ka-
dar vardırmak istemeyeceklerdir. Burjuva demokratik
dewimini gerçekleştirmek demek, sosyalizmin eşiğine
ayak basmak demektir. örgüt küçtimsenemez. Emekçile-
rin adına löyık bir sosyalist örgütün kurulması gerekli-
dir. isçi Partisi çok sınırlı bir örgüttür. Emekçi d6ıvaş-
nı kucaklama imk0nları sınrrlrdır. işi Partisi'ne imk6ıı-
]arı olanlar girmeli ve gerçekten sosyalist örgüt haline
getirmek için, olanca çabaş ile çalışmalr, sosyalizmin teo-
risini, hilimini yapmaya uğraşmalı, kit]u. hareketlerine,
grevlere katılmalıdır. işçi bu şkilde bilinçlenir. Rusya'-
daki 1917 Ekim ihtilaU, bir burjuva devrimidir. Sosyaliz-
me ancak 1928 yılında geçilmiştir. Temel şiar, sosyaliz-
min teorisini yapmak, sosyalist teoriyi benimseyen ,kad-

rolar yetiştirmektir. Feodal kalrntılann temizlenmesi ge-
rekir. Sosyalist, her türlü mücadeleden yararlanmak zo-
rundadrr. Parlemerıter mücadele, eylemin yüzde onudur.
Yüzde doksanı, eme\çi halk kitlelerini bilinçlendirmek,
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örgütlendirmektir. icabrnda sokağa dökülüp, anayasa-
nın sağladığı toplantı ve gösteri haklarını .kullanmak
gerekir.»

Mihri Belli'nin bu konferansta soziinü ettiği sosya-
lizm bi]imi nedir? Bu konuda Lenin <<Marks sosyalizmin
bilimini yaratmrştrr. Sosyalizm bütün pratik eylemlerin
rehberidir. Kendinizi sosyalist yapmak için eğitmelisi-
niz,»» Engels ise, «<Bir bilim haline geldiğine göre sosyaliz-
min, bir bilim gibi ele alınması, yani öğrenilmesi ge-
rekir. Bize sosyalizrnin bilgisi gerekir» demektedirler.
Sosyalizrı biliminden kastedilen, Marksist-Lerıinist teo-
ri, krsaca kornünizmdir.

a) Tam Bağrmsız Tiirkiye ve Kaşı Devrim

Mihri Belli bu konuşmasından bir yıl sonra, yine
aynı fakültede bu defa <<Karşı devrim» konuiu ikinci bir
konferans vermiştir. Başlangıç şizleri önemlidir. Salon-
da yazılı <<Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türki-
ye» sözlerine temasla <«Ben çok isterim ki bu slogan, Sos-
yalist Türkiye» sloganı olsun. Fakat bu sloganı almak
için. buna hak kazanmak gerekir. önce Tiirkiye'nin Ame-
rikan emperyalizıni ile onun iktidara sahip çıkan işbir-
likçilerinden temizlenmesi gerekir. Bu sebeple ilk hedef,
Türkiye'nin tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir
iilke haline getirilmesidir. Devrimci ödev ve proğram
gözönünde tutulduğunda, son ödevi ilk plöna alma hata-
sı işlenm,emelidir. Sosyalizın bilimi böyle davranmayı em-
reder. Bir asgari, bir azami prcgram vardrr. Stratejide te-
mel slogan, asgari proğramın emrettiği slogandır. Aşari
proğram ise, tam bağımsız ve gerçekten demokratİk fiir-
kiye'yi kurmak ve milli demokratik devrimdir» dedikten
sonra Tüı,kiye'de karşı devrirııi şoyle anlatmı$ır: (2)

(2' a,g.a. s. 175.

I-
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<<Kurtuiuş savaşından §onra Tüı,kiye'de kurulan dü-
zen; asker, sivil, aydın zümre hegomanyası altrnda, bir
milli burjuva yaratma ve millli demokratik devrimi ger-
çekleştirme amaclnı güden ,bir düzendir. Bu düzende de
üretim taızr, kapitalisttir. Ancak komprador teşvik gör-
müyordu. Asker, sivil, aydın, küçük burjuva,bürokrasini
temsil eden, aa çok toprağı olan ve bir krsım istihsal va-
sıtalarına sahip olanlar ise, proleter değii küçük burju-
vadrr. Küçük burjuvanrn bir emekçi, yani, bir de üretim
araçlarına sahip olmai yanr vardır. Bu sebeple, tutarlr
bir ideolojisi olmamıştır. Drıruma göre sağa ve sola sap-
malar yapar.

Bağımsızlık savaşrmrz; asker-sivil aydın zimre öncü-
iüğünde; işçi, köylü ve ulus adına löyık, bütün memle-
ket halkı ile bir avuç işbirlikçi komprador, işbirli&çi, feo-
dal yobaz ve bunlann arkasındaki emperyalizıne karşr
yapılmıştır. Türk burjuvazisi adına hareket eden asker -
sivil, aydın zümre tutarsızdır. Ama emperyalizme karşı
daima anti emperyalist görüşü benimsemiştir. Bu sebep-
le, bugünün soru§u: Tam bağımsız Türkiye'den, milli ba-
ğrmsızlıktan yana mlsrn sorusudur. Sosyalizme inanryor
musun, inanmıyor musun §orusu, sonraki sorudur. Dış
ülkelere çıktığında, bu ülkelerin emperyalizmini görerek
ezilen bir ülkenin çocuğu olmak sıfatiyle, bir kurtuluş
yolu arıyorsun, müttefik arryorzun ve ancak dünya işçi-
lerinin hareketleriyle, senin bağımsızlık hareketinin bir-
leştiği anda aıılıyorsun. Küçük bı:rjuvazinin tutarlı bir
ideolojisi olmamasına mukabil, iş,birlikçi sermaye ve feo-
dal ağa takrmrnın ideolojisi, emperyalizme teslim oimak-
tır. Varlr'k vergisi, karşı devrimin yapılmasrnda önemii
ro1 oynamrştır. Vurgunculuk, fiat yüselişleri, vurguncu
sermayeyi ve §onra da işbirlikçi sermayeyi yaratmıştır.
Bu suretle Türkiye'de karşı bir devrim olmuştur. <<27

Mayrs bu karşr devrime dur diyebilmiş biı: harekettir. Fa-

o
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kat Demirel.iktidarı ile birlikte, emperyalizmin etkisi ye-
niden ]<endisini göstermiştir.»

Bu konferansta kentliierini devrimci sayan güçlere;
karşr tıir devrimin Türkiye'de yapılmış oldıığu açıklana-
rak, savaşrlacak hedefler gösterilmiştir.

b) NATO Di'§mantığı ve FKF'nin Gizli Aınacr

Fikir Kulüpleri Federasyonu 1968-1969 yıliarında, yu-
karıdaki fikirlere uygıın olarak faaliyetlerini yürütmüş
tür. Fikir Kulüpleri Federasyonu tiizüğünün gaye ve ni-
telikleri höliimünde <<Fikir Kulüpleri Federasyonu, bilim-
sel düşünme ve Cavranma yeteneğirre ulaşmış, yüksek öğ-
renim gerlçIerinin aralarındaki dayanışmaya, karşllıkh
eğitime, iş ve eylem birliğine dayanan örgüttür. Genç-
lik, yurt ve dünya olaylarınr bir bütün olarak ele alır.
Gençlerin mutluluğunu, insanrn kendini yetiştirebilece-
ği olanakların varolduğu bir düzende görür. Bu ileri dü-
zene ulaşabilmek için, gençlere ödevler düştüğü kanrsın-
dadrr. Gençlerin ödevlerini yerine getirebilecek olgunlu-
ğa erişmesi, bilinçlenmesi, eşgüdümlü ve örgütlü eylem-
lere girişerek, yurda ve dünyaya yön verebilmesini amaç-
lar. Amacrna varmak için toplantılar, yanşmalar düzen-
ler. Sergiler açar. Yasalarca yasaklanmayan her türlü,
eğitim ve sanat çalışmaları yapar» denmektedir. Dernğin
kanunen muteber olabilmesi için gösterilen gaye ,budur.

Fakat, Fikir Kulüpleri Federasyonunun çalrşmaları han-
gi yönde olmuştur? Bunlarr mevcut çalışma raporları,
bildiriler ve yapılan eylemlerie açıklamaya çalışacağız.

Fikir Kulüpleri Federasyonu 1968 tarihinden itiba-
ren, gizli gayesi Türkiye'de komünizmi yerleştirmek olan
bir örgüt şeklinde çalışmalarrnı sürdürmüştür. 7 Temmuz
1968 ile 4 Ocak 1969 tarihleri arasındaki Fikir Kulüpleri
Federasyonu, üçüncü dönem çalrşmalarrnr gösterir ra-

ı
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por «Devrimci kaıdeşler» hitabı ile başlamaktadır. ilk
kısimda «Ulusal kurtuluş savaşlan hızla gelişiyor. Zin-
cirlerinden başka ,kaybedecek şeyleri olmayan mazlum
dünya halklan, ağır ve nasrrlı ellerini toprağa banp, usul
usul doğruluyorlar. Emperyalizm geriliyor. Duvarlar çat-
lıyor ve somürü saltanatının milyonlarrn cesetleri üze-
rinde yükselen sarayından, hesap devrimcilere intihar
çığlıkları cevap veriyor. Mazlum halklar kahraman bir
sabahı karşrlama;ıa hazırlanıyorlar. Emperyalizm toptan
bir cöküşe doğru yol alırken, emekçiler yanıp yaratan,
yorgun ve yaralı dünyayı, alrnteri ile namusla yoğurarak,
yeniden onarıyorlar. Emperyalizmin kanını, iliğini emdi-
ği topraklardan, sosyalizm boy vermiş yükseliyor. Artık
sosyalist düzenin gücü ve kudreti gittikçe artmakta ve
uluslararası etkisi, gündengüne büyümektedir. Diğer yan-
dan, kendi ölümünü karnında büyüten kapitalist ülke-
lerdeki sınıf kavgaları kesinleşmekte ve yerini, insanrn
insanr sömürmediği; alınterinin, emeğin en yüce değer
bilindiği sosyalizrne terk edildiği günleri beklemelçtedir.
Bu günler sayılı ve yakındır» denildikten snra, emper-
yalizm anlatılmaktadır: «Sömürü düzeni, kapitalizmin
en yüksek aşama§ı olan emperyalizm tarafından sürdü-
rülmektedir. Emperyalizmin yaşayabilmesi için, ham mad-
deleri ucuz ve üreticilerin 6iişük olduğu alanları bul-
ması gerekir. Bunlar ancak, az gelişmiş ülkelerden sağla-
nabilir. Emperyalizrn in bu ülkelerde egemenliğini siirdü-
rebilmesi için, o ülkede işbirlikçileribulunması, bir ser-
maye örgütü kurarak, bu örgütün politik ve ekonomik
diızeyi elinde tutmasını sağlaması gerekir. Emperyaliz-
min saldrrganlığının temsilcisi, Amerika Birleşik Devlet-
leridir. Vietnam hallu, Amerika'ya karşı bir kurtuluş sa-
vaşı verlnektedir. Dünyada ilk millli kurtuluş sayaşl ve-
ııen Türkiye'nin, vietnam halkrnın kurtuluş mücadele-
sini desteklemesi gerekir. Emperyaliarıe karşı, yalnız Or-



TT(P ve Organize Gençlik Hareketleri 175

ta Doğu'da, Vietnam'da değil, Afrika ve Lötin Amerika'-
da da halk savaşlan devam etmektedir. Bu trlkeleıden bir
kısmı somürgelikten kurtulma'kta, fakat halkın henüz
bilinçlenmemiş ve uyanmamtş olması sebebiyle, devlet
kapitalinni ile sosyalizme gidecek yol arasında bocala-
maktadırlar.

Bu ülkelerdeki bağımsızlık savaşlarında önemli ve
dikkat edilmesi gerekli husus; öncülüğü burjuvaziye kap-
trrmadan, bağımsızlık savaşının rotasını, sosyalist doğ-
rultuda geliştirmek olmalıdrr. Emperyalist ülkeler, az ge-
lişmiş ülkelerin iç işlerine müdahalede her zaman birleşe-
bilirler. Buna rağmen, üçüncü dünya haıtketleri ezileme-
mektedir. Türkiye'nin yeri ve geleceği, üçtirıcü dünya
devletleri yanındadır. Emekçi sınıf ve tabakaları örgüt-
leyip bilinçlendirerek, kendi siyasi ve ekonomik bağımsız-
lığrmızı kazanma yolunda attığımız adrmlar, bizleıt ül-
kemiz halkının ve diğer mazlum halklann kurtuluşunu
müjdelemektedir. Sosyalist kampta, Sovyet Rusya ile Çin
arasında anlaşmazlık vardrr. Ancak bu anlaşmazlık, her
ıki ülkenin temel davranışları arasında farklılık yarat-
mamaktadır. Sosyalist ülkeler araşndaki çelişmenin, uz-
laşmaz bir çelişki olmadığını bilen sosyalist gençler ola-
rak, az gelişmiş ül'kelerin girişmiş olduklaıı mücadelenin,
bütün sosyalist ülkeler ve sosyalist güçler tarafından des-
tek]enmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Az gelişm§ ül-
kelerdeki milli kurtuluş savaşlarrnın sonuna kadar des-
teklenmesi ve gerekirse, silihlı mücadeleye baş vurulma-
sı hakkında inancımızı belirtiriz. Çekoslavakya'da mey-
dana gelen ve Ruşra'nın müdahalesi ile sonuçlanan olay-
lar, Çekoslova§a'da liberalleşrae ve özgürlük adr altın-
da, rejime karşı yapılan l,e Rlısya tarafindan önlenme-
yen,karşı devrimin bir sonucudur. Sovyet Ruşra'nın Çe-
koslavakya'yı işgal etmesi olayınrn, sosyalizme karşı
aleyhte propagaııda vesilesi yaratması sebebiyle krnan-



776 TKP ve Organize Gençlik Haı.eketleri

masr gerekir. Nato içimizdeki düşmandır. Nato'ya girmek
nedeni dolayısiyle ileri sürülen, Sovyet saldırrş iddiası
inandırıcı bir delil değildir. Nato ittifakr dolayısiyle Tür-
kiye, Amerika ile 54 giz|i anlaşma imza|ayarak, Ameri-
ka'ya bağrmlı duruma getirilmiştir. Ortak pazara girmek,
yerli küçük sanayimizi ortadan kaldırır. Halk yığınlarrnrn
insafsrzca somürülmesine yol açar. Türkiye'nin bağımlı
durumdan kurtulınaş, emperyalizmiı bütün unsurları
ile ülkemizden defolup gitmesine bağlıdır. Batı modeli
demokrasi, emekçi yığınlannın uyanışını engellemek ve
halkı somürmek için egemen şrnrflarrn elinde bir oyun-
caktır. Bu düzenin değişmesi, işçi sınıfının ve ezilen halk
tabakalarının bilinçlenip, örgütlenmesi ve iktidara sahip
çıkması ile mümkündür. TiP, emekçi halk yığırılannın
gerçek sesi ve biricik tirnit kaynağr olup, ümit verici ge-
lilşmeler kaydetmiş, soşyalist hareket emekçi halk yığın-
larrnın bağrında kök salıp, kök vermeğe başlamıştrr. Soıı
zamaniarda, TiP Genel Başkanı'nın bilimsei sosyalizrne
tens beyan ve demeçleri sebeibiyie, yönetici kadro arasrn-
.da ihtilöf meydarıa gelmi$ir. Genel Başkan'ın <<Hürriyet-

çi soşa.lizm, güler yüzlü sosyalizm, tarih hürriyet kavga-
larından ibarettir. Sosyalist üllçelerin rrnskelerini düşü-
receğizı> gibi garip ldıflar etmesi, bilimsel sosyalizmin ev-
rensel nitelik taşıyan kuralları üzerinde şüpheler rıyan-
dıracak şkilde konuşmasr, gerçekten ümidini sosyalizrıe
bağlayan genç militanları ciddi olarak endişeye düşür_
müştür. Gençlik sosyal bir srnıf ve sosyal bir tabaka de-

ğildir. Bu yönden, verdiği kavganın hedefi iktidar olma-
yacaktır. ülke sorunlarrnrn çözümü ise, politiktir. Bu se-
beple iktidarı hedef almak gerekir. Bunun için de, bu so-
runlarrn çözümü için kavga veren ve burjuva iktidarını,
demokratik yoldan devirmeyi amaçlayan emekçi srnıfla-
rın hareketini, gençlik desteklemek zorundadrr. Gençler
bu amaç etrafrnda birleşe.rek, miting ve yürüyüşlerde
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«Sosyalist Türkiye» <<Emekçi Türkiye» gibi sloganlar ata-
ra;k hareketlerini, emperyalizm,e karşı sosyalizm için mü-
cadele, olarak tayin etmişlerdir. F.K.F. sosyalist gençlit
örgütü olarak, örgütü yapma, güçlendirme, diğer örgüt-
leri etki altına alma, eğitirn, biiim, yayın ve eylem oiarak
bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Eylem olarak, 17
Temmuz 1968 de altıncı Filo'nun gelişi protesto edilmiş,
Türkiye Büyük Miltet Meclisi önünde oturma grevine
başlanmıştrr. Bu hareket dolayısiyle yakalanan gençle-
rin yargılanmast sırasinda, Atalay S a v a ş, polis tarafın-
dan öldürülmüştür. izmir'de yapılan Altıncr Filo'yu pro-
testo olaylarına bildiri dağıtmak suretiyle iştirak edilmiş,
keza 7 Eylül de izmir'de yapılan mitinge F.K.F. militan-
ları lçatılmıştın» dendi,kten sonra rapor <<Yaşasın emper-
yalizme karşı savaşan dünya halkları, yaşasın emekçi
Türkiye halkı, yaşasm sosyalizmıı xizleriyle bitirilmiştir.

Bu rapordan F.K.F.'nin 1968 yılında tamamen ko-
münist bir örgüt olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. ilk
gaye, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizınle rnü-
cadele olarak gösterilmektedir. Bunun için de, halkı bi-
linçlendirmek ve örgütlendirmek gerekmektedir. Bu ga-
yeleri tahakkuk ettirmek için, bilimsel sosyalizmin, yani
komünizmin gereklerine uygun olarak hareket edilecek-
tir. Emperyalizme karşı geri kalmış ülkelerdeki -Bu ara-
da Türkiye'deki- milli kurtuluş savaşlaıı sonuna kadar
desteklenecek ve gerekirse siiöhlı mücadeleye başvuruıa-
caitır. Sosyalist, yani komünişt ülkeler, bir bütün teşkil
etmeli ve birbirlerini desteklemelidirler. Batı modeli de-
mokrasi, ancak emperyalizmin sömiirü düzenini sürdür-
mesine yaramaktadır. Şu halde bu tip demokrasiye karşr
mücadele edilecek ve sosyalist <<Komünist» ülkelerdeki re-
jimin adr olan haik demokrasisi, az gelişrrı.iş bir ülke o]an
Türkiye'de de krırulacaktrr.

Rapor hazırlanırken bir çok kısımlan komünist Ma-

,l
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nifesto'da yer alan stizier tekrar edilmiştir.
1969 yılı Ocak ayında yapılan F.K.F. Kurultayı'nda,

Genel Yönetim Kurulıırıa: Yuzuf K ü p e l i, Mehmet D e -
mir, ibrahim Tunç, Çetin özkara, Münir Aktol-
8a, Çağatay Anadol, Tuncer Eşsizlıan, Ruhi Koç,
Mustafa U l u s o y ve Süleyman Ço ş k u n seçilmişler, Ge-
nel Yönetim Kurulu toplantısrnda, Genel Başkanlığa Yu-
suf Küpeli ptirilmiştir. 1969 yılı Ocak ayı başında, Ame-
rika'run Türkiye Büyük Elçisi Comer, Orta Doğu Teknik
üniversitesi Rektörü'nü ziyarete gelmiş ve bu ziyaret sr-
rasında kendisinin C.i.A. ajanı olduğu gerekçesiyle, kul-
landığı araç öğrenciler tarafından yakılmıştır. Bu olay
ileride ikinci kurtuluş savaşının başlangıcı ve meşalesi
olarak gösterilecektir.

II - F.K.F. YE BİLİMSEL sosYALİzM
1969 Yılı Ocak ayında yapılan genel yönetim kuruluıı-

da kabul edilen karar, Aydınlık dergisi ,birinci ciltte ya-
yınlanmı$ır. (Sahife 268) «F.K.F., Bilimsel sosyaliznı,
kendisine eylem kılavuzıı edinmiş gençlerin örgütüdür.
Sosyalist gençliğin örgütü olarak F.K.F. Bilimsel Sosya-
lizmin Türkiye gibi yarı bağımlı, yarı feodal ülkeler için
öngördüğü emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerine
karşı bağımşzlrk ve demokrasi yolunda mücadeleyi gö-
rev bilmiştir;»

20 Ocak 1969 tarihinde, Fikir Kulüpleri Federasyonu
bülteni ve basın bülteni olarak yayınlanan bildirilerde,
diyalektik esaslara uygun olarak Türkiye'deki hikim sı-
nrflar ve bun]arın arasrndaki çeiişki ortaya konmuş: Hir-
kim çelişkinin Amerikan empeşıaiizmi ile işbirlikçileri
ve feodal kalıntılarla proleterya ve diğer millici gnrplar
arasındaki çelişki olduğu, diğer millici gruplar arasrnda
da çelişkinin bulı:ııduğu, ancak bu çelişkinin ana çellş-
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ki yanında zayıf ve öncelikle çezümlenmesi gerekmeyen
bir çelişki olduğu, bu durumda en üretken ve en çok ezi-
len sınıf olması nedeniyle proleteryanın, nihai hedefini,
yani sosyalizın hedefini bilerek, ön aşama olan Amerika
emperyalizrni ve işbirlikçileri ile feodal kalıntrların te-
mizlenmesi yolunda, diğer bütün millici sınıf ve tabaka-
larr bir aıaya getirip, tarihi öııderiiğini yapmak zorunda
olduğu, proleteryanın bu önderlik görevini, eksiksiz ola-
rak yerine getirebilmesi için, bütün proleter unsurların
bir örgüt içinde birleştirilip, kendilerine bilimsel sosya-
lizmin öğretisinin derinliğine verilmesi, bu öncülüğe ha-
zırlamalan gerektiği belirtildikten §onra, «Yapılacak
olan, ikili eylem biçimini bir arada yürütmektir» denil-
mekte ve şunlar ilöve edilmektedir.

«Bütün millici srnıf ve tabakalarla organik bağlar ku-
rup, onların Amerikan siimürgeciliğ{ne karşı olan dev-
rimci potansiyellerini harelrete getireıek cepheyi geniş-
letirken. proleterya örgütünün öncülüğünde, Amerikan
sömürgeciliğine karşı kuruimaya çalrşılan güç biriiği, en
geniş anlamı ile sıcak savaşın en sert olduğu devrede or-
taya çıkacaktır.

Bütün bunları bilerek, öniirnüzdeki milli demokratik
devrim aşaıırası yani, Amerikan somürgeciliği iş birlikçi_
].eri ve feodal kalıntılarrn temizlenmesi yolunda, prole-
terya örgütünün millici güçleri bir araya toplayarak sis-
temli dewimci eyleme girişmesi geıekmektedir. Stratejik
plönda, milli demokratik devrim aşaması için harekete
geçilirken, sosyalist öıgütlenme ve bilinçlendirme işleri
de hrzla yürütülecektir. Amerika'ya karşı yapılan protes-
tolar, hepimizin ortak hareketleridir. O.D.T. üniversite-
si'nde yakılan araba, ikinci kurtuluş savaşımurn ilk me_

şalesidir. Şimdi yapılacak olaR, bu teorist eylemler zin-
cirini duııiurup, oiayın meyvalanndan mümkün olduğu
kadar yararlanmak, olayı geniş hatk kitlelerine mal et-
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mektir. içinde bulunduğumuz devre sosyalistier için, stra-
tejik teşkilötlanma devresidir. Yapacağımız eylemlerin,
mümkün olduğu kadaı kitle eylemleri olmasına dikkat
etmemiz gerekir. Sosyaiist militanların bunu dikkate
alarak, merkezin kontrolünden kopup, hendi başlarrna
hareket etmemeleri gerekir» denilikten soııra antiemper-
yalist kavganrn yürütülme ve kitlelere ınal edilme esas.
ları aşağıilaki şekilile giisterilınektedir:

<<1. Tam bağımsız Türkiye kurmak için, en krsa za-
nıanda yabancı serınaye ve yerli ortaJ<ları ezilmelidir.»

«2. Türk zularında görülen yabancr savaş gemileri,
Türkiye'deki yabancıların askeri güçleridir.»

«3. Sömürü düzenini devam ettirebilmek için, siyasi
iktidar eğitimi, bir aralç olarak kullanmak arzusundadır.»ı

«<4. Siyasi iktidarrn, bağımsızlık savaşl yapan dewim-
ci güçlere karşı insafsız tutumu insanlığa aykın bir dav-
ranıştır.»»

<<5. Deyrimci güçlerin lrellesi, iktidar koltuğıuıda de-
ğil, gerçekten koltuğunun altındadrr.»»

a) FKF'nin Komünist Partisi Gibi Çalışması
Görülüyorki F.K.F. bu dönemde dahi bir komünist

partisi olarak çalışmasını sürdtirme gayııetindedir. Bunun
için de kitle hareketleri yapılacak, bilimsel sosyalizm de-
rinliğine öğretilecek, merkezden kopuk hareketler yapıl_
mayacak, parti disiplinine riayet udilecek, Marksist-Leni-
nist Teorinin, komünizmin kurulahilmesi için öngördüğü,
milli demokratik devrimin yaprlmasr uğrunda çalışıla-
calrtır. Milli demokratik devrim, stratejik plönda önemli-
dir. Esas olan sosyalist örgütlenme ve bilinçlenmedir.
Devrimci güçler bu çalışmalarında, başlarını, vermekten
çekinmeyeceklerdir.

1969 yılında, yukarıdaki fikirlerin ışığı altında F.K.F..
çalışmalanna başlarnı,ştrr. Bu çalrşırıalar, her türlü olay-
dan yararlanara;k bildiri dağıtma, vataııdaş devlet meka_
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nizınaş ile karşı karşıya getirme, anarşik bir ortarn ya-
ratma hareketleriııi destekleme, toprak işgallerine ka-
tılma doğrultusunda sürdürülmüştür. Bildiriler genellik-
le, Türk halkına veya Türk hallçlarına başlıklannı taşı-
makta, kışkırtrcr bir tarzda kaleme alınmaktadır. 4 Haaı-
ran 1969 tarihli bir bildiri, köylü kardeşier diye başlar.
Nasıl sömürüldükleri anlatılarak <<Kardeşler fakirlü ba-
balarımızdan bize miras kaldı. Bizler de ,çocuklar|mı?,a
fa"kirliğimizi miras bırakmak istemiyorsak köylüler, işi-
ler, gençler olara;k birleşlim. Ağalar tefeciler, talancı
tüccarlara ve Amerikan givuruna karşı döviişlim. Hak
verilmez alrnrr. Bu kavgada kaybedecek hiç ,bir şeyimız
yok. Aksine kazanılacak güzel bir hayat var önümüzde.>»
sozleriyle son bulur. Başkan Yusuf Küpeli ve Deniz Gez-
miş'in gıyabı tutuklu ıbulundukları bir §ırada, gençlik ku-
rultayrna gönderdikleri bir mesajrn başlığı, önce kürtçe
olarak yazılmış, sonra iizeri çizilerek gençlik kurultayına
mesaj olarak dtiacltilmiştir. Fikir l(ulüpleri Federasyonu
komünist bir örgüt olarak, milllet mefhumunu kabul et-
memekte, halkların mevcut olduğunu ve esas gayenin
diirıya işçilerini bir araya getirmek olduğunu, zımnen ile-
riye sürmektedir. Döğüşen gençliğin hedefleri başlıklı 61
maddelik bildirinin 15 nci maddesinde, bu huzus etnik
mesele başlığı altında «Çeşitli etnik grup, ana dillerini
konuşmakta, ana dilleri iie yayın yapmakta ve kendi kül-
türlerini gıeliştirmekte özgür olmalrdrrlar» demektedir.

5 Kasım 1969 tarihinde, Ankara Hukuk Faktiltesi'nde
yapılan açılıs ve diploma töreninde dağıtılan F.K.F. baş-
lıklr ve a]tında Dünya ve Türkiye'de devrimci hareket
ve gençliğin hedefleri, yazılı, altı sahifelik bjidiride, «20.
yüzyılın sosyalist devrimleri çağı olduğu, iktidarrn şnıf-
ların ekonomik çıkarlarını korumak i,çin kurumlaşmadan
ibaret bulunduğu, devrimin, üretim araçlan sahipliğinin,
yeni bir srnrfrn eline geçmesini ifade ettiği, emperyaliz-

ı
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min sömürmek zorunda olduğu, bunun için geri bırakıl-
mış ülkeleri somürdüğü, bu ülkeleri dost görünerek kont-
rolü altına aldığı, bu ülkelerde kendi emrine göre şekil-
leııen bir demokrasi kurduğu, ancak halkın uyanmast
sonucu, milli kurtuluş savaşlannın patlak verdiği, Latin
Amerika ve Vietnam'da bu savaşların, emperyalizmin baş
temsilcisi olaıı A.B.D.'ne karş verildiği, milli demokratik
mücadelenin hedefinin. emperyalizmin ve onunla ittifalr
halinde bulunan bütün sınıfların yenilgiye uğratılması,
ülkenin milli demokratik bir yönetime kavuşturulmasr oi-
duğı;, bu amacın gerçekleşmesine milli demokratik dev-
rim adının verildiği, Türkiye'de 23 yıldır oynanan demok-
rasi oyunu ile iktidara, hep emperyalizınin istediği hn_
kirn sınıflarrn ve emperyalizrnin uşaklığınl yapan kişile-
rin geldiği, Türkiye'deki feodal kalılntıların, emperyaliz-
min müttefiki oldukları, işbirlikçi iktidarın somürüyü
desteklediği_. en dewimci srnıfın, işçi sınıfı olduğu ve bu
srnrfın grev ve fabrika işgölleriyle devrimci mücadele ver.
diği, az topraklı veya topraksız köylülerin de toprak iş-
gölleriyle bu mücadeleye katıldıkları, milli burjuvaz| ve
küçük burjuvazinin de, işçi ve topraksız köylünün yanın-
da devrimci mücadeleyi sürdürdüğü, gençlerin olumsuz
hayat şartlarr içinde bulunduklarr, sömürü düzenine her
yerde karşı çıktıkları, gençliğin geri bırakılmış ülkeler-
de, ezilen ve sömürülen srnıf vg tabakalarr devrimci mii-
cadele içinesokmak görevi ile karşı kaşıya olduğu, genç-
liğin devrimci eyleminin halkı sarmasının gerekli olduğu
öne sürülmüştü. Ayrıca Tiirkiye'de gençliğin, devrimci mü-
cadeleııin en önünde, en etkili bir güç oiarak yeraldığı;
önce eğitimle ilgili olarak başiayan hareketlerin, sonra-
dan gerçek devrimci rayına oturduklarr, 6. Filo'nun is-
tanbul'a gelişinin, Komer'in A.B.D.'leri Büyük Elçisi ola-
rak Ankara'ya atanmaslnln pıotesto edildiği, Ankara'da
Amerikalılata ail Tuslog binasrnın yakılıp, tahrip edile-



TKP ve Organize Gençlik Hareketleri 1&3

rek böylece hedefin, Amerika ile yerli ortakları olduğu-
nun gösterildiği, Amerika'cı ve gerici çevrelerin, iktidarın
polisinin yardımıyla bir genci şehit ettikieri, fabrikalarr
işgil u^den işçilerin, gençleri yanlaıında bulduğu; köylü
miting ve işgöllerine de gençlerin katıldığı, sosyalist genç-
lerin gençliğin en yiğit ve kahraman kesimini temsil et-
tiği, Bu gençlerin F.K.F. çevresinde kenetlenip, devrimci
mücadelelerini sürdürecekleri, bu mücadşlenin Amerikan
emperyalizmi ile işbirlikçi hainiere karşı bağımsızlık ye

demokrasi mücadelesi olduğu»» ifade edilmiştir.

b) Milti Demokratik Devrim'in Propagandası ve Hal-
krn Yasalara Karşı Tahrik Eitilınesi

Bu bildiri daha sonra E.T.Y.ö.O.'lunda devrimci gru-
bun biidirisi olarak yayınlacaktır. Görüldüğü gi,bi bil-
diride, emelçi sınrfın yararına yapılacak dewimden bah-
sedilmekte, devrimin gayesinin üretim sahipliğinin yeni
bir sınıfin, yani emekçi sınıfının eline geçmesi olduğu
bahsediimektedir. Bildiriye göre bu dewim, §osyalilst
devrim olarak nitelendiriimekte ilk olarak milli demok-
ratik dewimin yapılması zaruretinden bahsedilmektedir.
Bu devrim, küçük burjuvazi, topraksız köyiü ve işçi tara-
frndan yaprlacak, F.K.F. etrafında kenetlenen sosyalilst
gençlik, bu devrimin öncülüğünü yapacaktır. Yukarıdan
beri açıkladrğrmız esaslar gözönünde tutulduğunda, mil-
li demokratik devrimin; sosyalist devrimin zarıri bir aşa-
masr olduğunu kabulde zaruret vardrr. F.K.F. sosyalist
devrime gitmek için bu bildirisiyle, milli demo}ratik
devrimin propagandasınl yapmakta ve halkr kanunlaıa
karşı geimeye tahrik ve teşvik etmektedir.

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun 9 Ekim 1969 tarih-
li olağanüstü kurultay çalışma raporu, o tarihte genel
sekreter olan Ruhi Koç tarafrndan hazrrlanmıştır. Bu
raporda, 5 Ocak ],969 ila 9 Ekim 1969 tarihleri arasında ya-

J
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pıIan çalışmalar anlatılmıştır. Yönetimi ele aldıktan soıı-
ra, merkez yürütme kurulunda bir temizlik yapıldığı,
oportünistierin tasviye edildiği, milli demokratik devrim
stratejisinin esas kabui edilerek eylemlere geçildiği. mil,
li cephe politikası gereği olarak Dev-Genç'e katıldıkla-
rr, Amerikan emperyalizmine karşı 6. Filo'nun izrnir ve
istarıbul'u ziyaretleri srraşnda tepki gosterildiği, bunun
sonucu olarak Amerikalr istilicıların Ankara şkakların-
da rahatça dolaşamaz oldukları, devrimci mücadele tari-
hinde dönüm noktasr teşkil eden hareketin, Orta Doğu
Teknik üniversitesi'nde Comer'in arabasınrn yakılması
olayı clduğu, bu olayın emperyalizme karşr bilinçlen-
mede bı-iyük faydalar sağladığı, 29 Nisan'da yapılan mi-
ti:ıgin bLyük etkiler meydana getirdiği, Haziran ayında
devrimci gençliğin işgAılci Amerikan kuwetleri lojistik
kararglhı olan, Tuslog önünde gösteri yaptıkları, F.K.F.
üyelerinin şhirlerde ve şnçiik arasında, emperyalizme
karşı uyanış ve bilinç götürdükleri, F.K.F.'nin bilinçli
milli sınıfluıra propaganda için «Bağımsız Türkiye» adıy-
la bir gazate yayınladığı, bu gazetenin yararlı sonuçlar
verdiği, datıa sonra işçi - Köylü gazetesinin çıkartıldığı,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, millli demokratik
devrim mücadelesinde işçi sınıfının yeri konuzunda kesin
fikre sahip oian F.K.F.'nin, daima işçi mücadelelerinl
desteklediği, Ankara'da Foster Wheler Firmasının iş ye-
rindeki grevde, Amerikalı patrona karşı işçilerle birlik_
te mücadeleye gidildiği, Nato - iş sendikasının Amerikaıı
iş yerlerindeki grevinin aktif olarak desteklendiği, Sü-
merbank iş yerlerinde yaprlan grevle Basrn - iş sendika-
sınrn grevlerine aktif olarak katılmış oldukları, büyük
şehirlerde de grevlerin F.K.F. tarafından destektrendiği,
işçilerden ayrı olarak F.K.F.'nin köylüleri, yer yer demok-
ratik rnücadelelere soktuğu, Akhisar ve ödemiş'te köytü
mitingleri, Söke'de bağımsızlık ve toprak reformu mi.
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tingi, Malatya'daki haşhaş mitinginin F.K.F. üyeleri ta-
rafurdan başlatılmış olduğu, Atalan, Göllüce, Yozgat'ın
Kayadibi koyleri ile devrimci bağların kurulduğu; Kü-
tahya'nın Değirmencizü köyünde köylülere yapılan haskr
üzerine, köylü gençlik dayanışmasınrn gereklerinin yeri-
ne getirildiği, devrimci gerıclik hareketlerinin hir çığ gibi
büyüdüğü, polisin Orta Doğu Teknik üniversitesini bas-
tığı, bu terör hareketinin devrimciler iızerinde yılgınlık
yaratmadığı belirtiliyordu.

üniversite olayları üzerine, Dil Tarih Coğrafya Fa-
kültesinde yapılan genel forumdan sonra yürüyüşe geçen
ve Tuslog önünde gösteri yapan öğrencilerin, polis tara-
fından yakalanarak tutuklandıkları, işbirliiçi iktidarııı
öğrenci hareketlerine karşı yıldırma politikası güderek
Mehmet Cantekin ve Taylan özgür'ün öldürüldüğü, hain-
lerin çatışmayı şiddetlendirdikleri ölçüde karşılarında da-
ha güçlü, daha vurucu bir kadro bulacaklarr, F.K.F.'nin
başka kuruluşlarıır devrimci hareketlerini büttlrı gücüy-
le desteklediği, TöS'ün hazırladığr büyük öğı.etmenler yü-
rüyüşüııe, büyük h&kimler yürüyüştıne, 19 Mayrs 1969 da
yapılan devrimci mitinge katıldıkları, bu hareketlerin
proleter, sosyalist kadrolarla, solcu Kemalist dewimciler
arasrndaki bağları sıklaştırdığı, örgütün sorumiuiuğunuı1
gerektirdiği teşkilötlarıma düzeyine ulaşmak için, olağan-
üstü kurultayın toplarıdığr, ferdi ve §orum§uz davranış-
ların, disiplinsizlik ve başıbozukluk alışkanlıklarrnrn gi-
derilmesi için, gerekli tedbirlerin alınacağı belirtiimiş ve
rapor <<Yaşasın gençliğin miili demo[<ratik mücadelesi-
nin dewimci örgütü F.K.F.» sözleri ile bitirilmiştir.

c) FKF'nin Esas Amacr ve Itredefi

Fikir l(ulüpieri Federasyonu'nun hangi gayelere hiz-
met eden bir örgüt olduğunu kesinlikle açıklığa kavuştur-
mak bakrmından, istanbul Sekreterliğinin 22 Nisan 1969
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tarihli isLifa gerekçeierini tetkik etmek faydalı olacaktır.
Bu gerekçede F.K.F.'nin yapısı, görevleri, çalışma şe-

killeri belirtilmiş ve üyeler F.K.F.'nin, Marksizmin ilkele-
rine tam olarak uymaması sebebiyle istifa ettiklerini açrk-
1amışlardrr

Gerehçede F.K.F.'nin sosyalist bir gençlik örgütü ol-
duğu, bu sebepie demokratik merkeziyetçi bir hiyerar-
şiye sahip olmak zorunda bulunduğu, fikir birliği ortat
tartışma ve denetimin bulunması gerektiği, fakat demok-
ratü olma meselesinde, meıteziyetçiliğin unutulmayarak
anarşiye düşülmeyeceği, çeşitti görüşlere saygılı, bununla
beraber Marksist temel görüşte tavir,siz, disipline, emir ve
kumanda hikimiyeti kurulacağı, demokratik öz unutul-
maCan diyalektik,bütünlüğün sağlanacağı, F.K.F.'nin sos-
yalist bir gençlik örgütü olarak iki yanlı görevi olduğu;
gençlik örgütü olarak, öğrenci içinde sağlam bağlar kur-
mak, öğrenci ile organik ilişkisini koparmamak zorunda
oiup. küçük burjuva ve unzurlarına devrimci Iı.ız ve ener-
ji vererek, devrimci harekete daiıa geniş kitleleri katmak
ve böylece devrimci hareketi genişletmek görevini unut-
mamak, icabettiği, sosyalist gençlik örgütü olarak ikinci
Eçörevin, Marksizrnin «Pıoleterya'ya bilinç, dışardan gö-
türülür» kuralı gereğincıe, şehir ve köy proleteryasına sö-
mürüyü, anti demokratik girişimleri ve emperyalizmi an-
]atmak olduğu; bunu yapmak için toplumun her srnıf ve
katına yayılmak gerektiği, bu yayılmanın tepe noktası-
nın. işçi ve köylüler olduğu. açıklanmrştı.

Kısaca görevlerinin işi ve köylüye yönelik, ekono-
mik rne siyasi ajitasyondan ibaret olup, devrim için dina-
mit fitili görevini yapmak, devrimci kıvılcımı temel güç-
lere götürmek zorunda oldukları, işçiler ve köylüleriıı
görevlerini gençlikten devir alıncaya kadar, öncülük ya-
pacaklarını, devrimci görevin ölçüsünün işiye ve köylii-
ye gitmek olduğunu, Mao'nun bu düşünceyi «Gençlik ha-
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ı,eketi içinde geniş işçi ve köylü yığınları ile birleşmek
istenıeyen bir kısım gençler, işçi ve köylti hareketine kar-
şı çılrtılar ve gençlik hareketinin akışı içinde bir karşı
akım meydana getirdiler. Böyle bir eğilim iyi miydi de-
ğil miydi? Değildi. Çünkü işçiler ve köylüler karşı çık-
makla, gerçekte devrime kaşı çıkıyorlardı.

Bir yandan devrimci aydınlarla, diğer yanda devrimci
olmayan ve karşr devrimci aydrnları ayıran çizgi, onların
işçi ve köylü yığınlan ile tek bir vücut haline gelmeyi is-
teyip istemedikleri, geıçekten böyle dawanıp davranma-
dıklarında yatar. Burada tek ölçü saydığım bir ölçüyü
önerdim. Bir gencin devrimci olup olmadığına karar ve-
rirken ölçü ne olmalıdır. Bunun tek ölçüsü vardır, o da
şudur. Onun, geniş işi ve köylü yığınları ile tek bir vü-
cut haline gelmek isteyip istemediğine ve pratikte böyle
yapıp yapmadığına bakarız. Böyle yapan kimse devrimci-
dir. Aksi halde ya devrimci değildir, ya da karşı devrim-
cidir» dediğini, F.K.F.'nin ilk kurucularından bugüne ka-
darki yöneticilerinin, yukarda açıklanan görevleri yerine
getirmek için. samimi çaba harcadıklarını, örgütün, dev-
rime götiirecek tek amaç olduğunu, F.K.F.'nin bütün sos-
yalist militanlannrn bunu bildiklerini ve örgüte sıkrca
sarıldıklarını, dncak bugün örgütte dağınıklık olduğunu,
genel merkbzin eylem plAınları hazrrlanırken, şartları
gözönünde tutmadığını öğrenci potansiyelini iyi değerlen-
dirmedikleri; diyalektik esaslara aykirr hareket edildiği,
diyalektik eleştiri yerine, yıkıcı bir teknik ııe Aristo man-
tığı kullanıldığı, eylemlerin merkez yönetim kurulu tara-
fından baltalandığr; proleteryanın dünya görüşü olan sos-
yalizmin. kapitalizmin bağrından doğacak yeni düzenin
acı olup. ezilenlerin ezenlerre karşı direnecekleri gerçgği
üzerine otrırtularak, diğer bütün felsefi, sosyolojik, eko-
nomik teorilerin yanrnda, pratikte yol gösterici ilk teo-
ri olduğu, sınrf tezatlarının hrzlandrrılmasında sosyalist-

--J
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lere büyük görevler düştüğü, F.K.F. istanbul Sekreterli-
ği'niı-ı objeiktif sartlarr gözleyerek, yukarıdaki esaslara
göre hareket ettiği, ancak merkez yönetim kurulunun ob-
jektif şartları gözönünde tutmadan. her harehette bere-
ket var diyerek bütün olaylara katılmayı istediği, halbuki
devrimin ferdi cesaref,lerle başarılamayacağı, dövüşmenin
eırgelleri yenmek için gerekli olduğu, merkez yönetim
kurulunun izmit eylemi, Gerze tütün mitingi ve boykot-
ları engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, ideolojik plin-
da merkez yön:tim kurulunun sapmalar gösterdiği be-
1irtilmisti.

Milli demokratik devrim tezinin Marksizmin strate-
jik politik plAnda, 50 yılı aşkın bir mücadele ve ilmi rıy-
5çulamasinrn, dünya sosyalizıninin eline verdiği en dina-
mik ve en etkin bir mücadele siiöhı olduğu, bu tezi yanlış
]rullanmanın hiç kimsenin hakkı olmadığı, halbuki yer-
Ii nazariyxilerin bu tezi saptırdıkları. asker-sivil-aydın
zümrenin devrimci bir zümre olduğu yargrsrnın ön yar-
gıdan ibaret olduğu, merkez yönetim kurulunun sosya-
iizm siarını yasakladığı, yapılan güçbirliğinin aslında,
ideolojik ittifak olması gerektiği, anti Marksist örgütler-
le güçbirliği değil, isbirliği yapıldığı. sırf kavgaların
gözden saklandığı, bu sebeplerle F.K.F. Yürütme Kurulu'-
ırdan istifa ettikleri belirtilmistir.

III _ FİKİR KULÜPLERİ FEDERASYONU,NUN
rüRKiYE İŞÇİ PARTİSİ İLE BiRLİKTE
ÇA[,IsMALARI

Bu 4çıklamaiardan da, F.K.F.'nin komünist bir örgüt
olduğu, gayesinin Marksizmi yaymak, köylüyü ve işçiyi
devrimdeki önderlik görevini yapmak üzere bilinçlendir-
mek olduğu, anlaşrlmaktadır. üyeler ]ıönetim kurulun-
daıı, derneğin Komünist bir teşkkül olması nedeniyle
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değil, örgütün düşündükleri Marksist sistemden sapma-
lar yapması sebdbiyle istifa etmişlerdir.

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun tüzüğündeki amaç-
lar kısmınr bu bölüm içinde belirtmiştik. 1968-69 yılların-
daki çalışmalarını gözönünde tuttuğumuzda, fikir kulüp-
lerinin tamamen amaçlarrndan ayrılmış bir örgüt olarak
faaliyet gösterdiği meydandadır. Fikir Kulüpleri Fede-
rasyonu, bilimsel sosyalizmi yani komünizmi benimsemiş
fertlerden meydana gelmektedir. Gayeleri, bilimsel sos-
yalizmin derinliğine halk kitielerine öğretmelr, propagan-
da, ajitasyon ve öı3ütleme esaslarr ile halkr tam bağım-
srzvedemokratikTüqkiye'yi kurmak!.. için teşvik ve tah-
ri,k ederek bir ihtilöl ortamı yaratmak, bu ortamdan son-
ra da işi diktatörlüğünü kurma.ktır. Esasen dernek men-
zupları da gayelerini aştıklarını fark ederek, 1969 Eki-
min'de tüzilk tadiline gidecekler ve isim değiştirerek
DEV-GENÇ admı alacaklardır.

1968-1969 yıllarrnda FKF, TiP paralelinde çalışan bir
örgüt olarak görülmektedir, 10 Mart 1969 tarihinde TiP
üyeleri, Kınkkale'deki işçi olaylannı incelemek üzere Kı-
rıkkale'ye gitmişler, burada Maden - iş Sendikası yöneti-
cilerinin aktif olmadığınr tesbit etmişler, işçinin örgüt-
lenmesi gerektiği konusunda hazırladıklan yazıy:- TiP'e
ve Fi(F'ye göndermişlerdir. üyelerin büyük bir kısmı ay-
nr zamanda fiP'e kayıtlıdırlar.

Yine bu yıllarda FI(F'yi Geriel Başkan dışında Mih-
ri B e lli yönetmektedir. Genel Başkah direktiflerini
Mihri B e l l i 'den almaktadır. Bu husus Dev-Genç dosya-
şnda mevcut olan Yusuf K ü p e l i'nin banta alınmış
konuşmaları ile,sabittir.

Fikir l(ulüpleri Federa§yonü'nun Türkiye'de nasrl
bir sistem kurulmasını istediği, dağıtmış olduğu bildiri-
lerle tefernıatlı olarak açıklanmıştır. Bu bildiriler dışın-
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da FKF gayelerinin geıçekleştirilmesini sağlamak için:
1. işçi hareketlerini desteklemiş :

a) Ankara'da Foster Sıheeler Firmasının iş yerinde-
ki grev,

b) Nato iş Sendikasrnın, Amerikan iş yerlerindeki
grevi,

c) Sümerbank-iş yerlerinde yaprlan grev,

ç) Basın-iş sendikası grevlerine fiilen katılmıştır. (3)

2. Köylülerle bağlar kurulması ve köylünün bilinç-
lendirilmesi yolunda çalışmalar yapmıştır.

a) Akhisar ve ödemiş'deki tütün mitingleri,
b) Söke'de bağımsızlık ve Toprak Refoırrru mitingi,
c) Malatya'daki Haşhaş mitingi FI(F tarafından baş-

latılmış, desteklenmiş, Atalan, Göllüce, Kayadi,bi ve De-
ğirmen<izü köylülerinin toprak işgölleri teşvik edilmiş ve
desteklenmiştir.

3. üniversitede öğrenciler araşnda faaliyette bulun-
muş. öğrencilerin eğitim reformu istekleri ile başlayan
boykot ve işilleri, kendi fikirlerine vasıta yaparak, em-
peryalizrne karşı savaş şklinde sapmalar yaptırmş, Ba-
sın Yayın Yüksek Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zi-
raat Fakültesi, Orta Doğu Teknik üniveışitesi, Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi'nde boykotlar ve işöller tertip et-
miştir. Orta Doğu Teknik ünivıeısitesi'nde 7 Nisan'da baş-
latılan ve Rektörlüğün işöli iie sonuçlanan boykotta,
patlayıcı madde imali ile birlikte bir çok yeni şeyler öğ-
renmişler, bu olaydan sonradrr ki öğrenci hareketlerinde
patlayıcı madde kullanmak ncrmal kabul edilmeye baş-
1anmıştır.

işgölden sonra Orta Doğu Teknik üniversitesi'nde
duvarlara ve yollara şu yazrların yazıldığı tesbit edilmiş-

(3) 9 Ekioı 19€9 tarih.li FKF ÇaJışmıı ra,poru.
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tir. «Toprak köylünün, fabrika işçinin, yönetim üretenin»»
«Halk demokrasisi>» <«Bu düzene hayı» <<Yaşasın Devrim-
lerı> <<Hak alının» <«Devrim yakındın» (Bu yazr önce Çin
yakındır olarak yazılmış sonra Çin kelimesi silinerek
devı,im kelimesi yazılmıştır.)

4. Diğer teşekküllerce yapılan yürüyüş w^ gösterilere
FKF katılmış TöS ve hğ,kimler yürüyüşünü desteklemiş
DEV-GüÇ çağrısrnda bulunmuştur.

5. Emperyalizınle mücadele adı altında, Amerikan
6. Filosu'nun Türkiye'yi bütün ziyaretleri protesto edil-
miş, gösteriier düzenlenmiş, Dii Tarih Coğrafya Fakülte-
si'nde <<Haziran 1969 tarihinde bir forum yaprlmıştırı>

Olay tarihinden bir gün önce, FIiF tarafından yayrn-
lanan bildiride, tstanbul'da ürıiversite sorunlan ile ilgi-
li oIaylarda 3 öğrencinin öldürildüğü bildirilmiş ve yapı-
lan çağn ile öğrencilerin 11 liaziran 1969 tarihinde saat
13.00 de DTC Fakülteşi'nde toplanmaya davet edilmiş-
lerdir.

IV _ YA§ADIŞİ HAREKETLERE PLANLI YÖN
VERİLMESİ VE ŞİDDET EYI,EMLEnİ

2000 kadar öğrenci fakülte ,bahçesinde toplanmış, ön-
ce Atilla S a r p bir konuşma yaparak «Polisin bir üni-
versiteyi basması demek, Türkiye'deki bütün üniversite-
yi basması demektir. Biz bunu böyle anladığımız için di-
reniyoruz ve kan döken polise kaşı en şiddetli eylemde
bulunacağız. üniversiteler bir bütün halinde düşünül-
melidir. Devrimci gencliğe karşi gösterilen kanlr hare-
ketler, Amerikan emperyalizminin uşağı olan iktidarın
çelişmeli tutumunun sonucudurı» demiştir.

Bundan sonra FKF Genel Başkanı Yuzuf K ü p e l i
konuşmuş, «Polisle gençlik çatrşmaktadır. 1960 öncesi
baskr, ycniden kurulmak isteniyor. Bizler, yine mücade-
lemize devam edecğiz, Amerika ve onun i$birlikçileri ile
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sava.şlmıza devam edeceğiz. Ağaya, tefeciye, işbirlikçiye
karşıyız. Tam bağımsız Türkiye'yi kuruncaya dek dire-
neceğiz» sozlerini sarf ettikten sonra bağımsızlık andını
topluluğa ohuyarak tekrarlamak suretiyie topiuluğu he-
yecana getirmiş, «Arkadaşlar bu andı Zater llIeydanı ve
I(izrlay'da da tekrarlayacağız>> Ciyerek topluluğu Kızılay
istilçametine yürüyüşe geçirmiştir.

Yüırüyüş sırasında «Kahrolsun Amerika>> <<Bağimsız
Türkiye» «Kati] poli»ı, «Ya istikl1l ya ölüm» sloganları
topluluk tarafından tempo halinde tekrar edilmiş, Kızıl-
ay yolunun polis tarafından kesilmesi sebebiyle Ulus Si-
nemasının önündeki bir Amerikan arabası tahrip edildik-
ten sonra, Mithatpaşa caddesi yoluyla Tuslog binası önü-
ne gelinerek burada da atılan mo]otof kokteyleriyle Ame-
rikalılara ait araçlar ve bina tahrip edilmiştir.

Topluluğu sevk ve idare edenler arasrnda, Hukuk Fa-
kültesi öğrencisi Atıl A n t'rn bulunduğu tesbit edilmiştir.

Olaylar sırasında patlayıcı madde attıktan sonra,
Yüce Nebi Bayram, Mehmet Muammer Menderes
takip edilerek yakalanmıslaı,, Bumin Güneri'nin yara-
lanmış olduğu tesbit edilmiştir.

Erkan Bezmez, Mustafa ünsal, Kamus öztürk
Tuslog binasına patlayıcı madde ve taş atarken yakalan-
mışlar, FikıEt B a b u ş'un ise yakalandıktan sonra üze-
rinde 5zapllan araınada, mo]otof kokteyli ve bildiriler bı.ı-
lunmuştur.

1969 yılında yapılan eylemlere rağmen bu eylemlcı.,
FKF yöneticilerini tatmin etmeınektedir. işin teorisini iyi-
ce öğrenmişler, krsmen de pratiğini yapmışlardır. Ancak
profesyonel devrimci o]mak için, kavganın içiııe girmek
gerekmektedir. 1969 yrli Haziran ayl sonlarrnda, Genel
Başkan Yuzuf K ü p e li gıyabi tutukludur. Türkiye'den
en kolay çıkış yoiu Güneydoğu srnrrlarıdrr ve Filistin'de
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eğitimlerini görebilecekieri bir gerilla örgütü bulunmak_
tadır.

Yusuf Küpeli 1969 yılı yaz aylarında,4 arkadaşr
ile birlikte Fili,stin'de gerilla ğitimini tamamlayarak,
Eylül ayı sonlarında tekrar Türkiye'ye döner. Gıyabi tu-
tuklıı olmaş sebebiyle Aydın I(ara gözoğlu'nun evin-
de saklanmaktadır. Bu eve gelenler arasında Münir A k -
tolga, Mustafa Kemal Çamkıran, Bingöl Erdum-
1u ve Şirin Cemgil bulunmaktadır. Sema I(aragöz-
oğlu da evdedir. Yuzuf Küpeli rızun bir süre bu evde
kalır. Konşmaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafın-
da^rr, maiıkeme kararr ile banCa alınmı$ır. Konuşmaları,
ileride yapılacak eylemler ve deırrim üzerinedir. Iiepsiıı-
de silrh bulunmaktadrr. Ne şekilde genel bir silihlanma-
nın mümkün olabileceğt konularında tartışrlar. Yuzuf
K ü p e l i evden ayrıldıktan hemen sonra, polis tarafin_
dan bir ibaskın yapılmış ve takip edileı,ek yakalanmıştır.
Başlangıçta polis tarafındarr olay akabinde tesbit edilen
ifadelerde Mustafa Kemal Çamkıran ve Bingöl Er-
dumlu, Yuzuf Küpeli'nin, Aydın Karagözoğlu'-
nun evinde saklandrğını kabul etmişlerdir. Sanıklardan
Münir Aktolga bandta geçen konuşmaların bir kıgıı-
nın doğru olduğunu, kabul etmi$ir. Bantlann tape edil-
miş şekilleri tetkik edildiğinde, 1971 yılında ortaya çıkan
banka soygunlarrnın, o zamanlarda düşünülmekte oldu-
ğu görülecektir. Gaye para temin etmek, örgütü daha
kuwetli bir hale getirmektir..

FKF Genel Başkanr olmaşı ve esas düşüncelerini ak-
settirmesi bakımından Yusuf K ü p el i'nin mektuplarınr
tetkik etmekte fayda vardrr.

Yusuf K ü p e l i, 1963 yılında 21 Mayıs olayları do-
layısiyle Harp Okulu'ndan atılmış, bir süre tutuklu bu-
lunduktaıı sonra 1965 yılında,. ODTü'ye ginrıiş, daha
§onra oradan ayrılarak Siyasal Bilgiler Fakülteşi'ne
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kaydını yaptırmıştır. 1967 yılında Fızrısa'ya gitmiş-
tir. Gayesi Küba'ya geçmek, orada teori ve pratiği
öğrenmektir. Paris'ten 16 Tennmuz 1967 tarihinde yaz-
dığı nıektubun da «<insanların kıırtuluşu, bizlerin em-
peryalizrnin çem,berinİ kırmasına bakıyor. Hem kendimi-
zi, hem de insanlığı kurtaracağw>> Z4,Ağustos 1967 tarih-
li 32 sahifelik mektupda «Harbiye'den ayrıldıSmda, ağa
ve bey,kesen bir eşkiya olmayı çok arzu ettim. Kar€an
Anadolu'da Arıadolu insanı iie birlikte vereceğiz. Maık-
sizınle ilgili bir ton kitap okumakla bu işler ytirümez.
Anadolu insanından kendini tecrit ederek ,bir şyler ya-
pılabileceğini ummak ukaHlık etmektir. »

B Temmuz 1967 tarihli Mahirt yazılan mektupda <<Biz

vurduğumuz z,afrIan, çatıyı bekçileri ile blrlikte paraın
parça edeceğiz, teori ve kaıryanın tekniğini çok iyi öğıen-
mek gerekiyor. Açık @.lışrrıa içerisinde,bilimsel çalıpa-
lar yapara^k ve kavganın teJ<rıiğini öğ:enerek, gizlice ateş-
li kavgaya hazırlanmak zorurıda olduğumuza inanıyo-
rulr»)

2 Temmuz 1968 tarihinde Ttırkiye'den Fraıısa'ıra ya_
zılan mektupta <<iiç aydır bir çok kavgaya girdim. Fakat
bunlar yetmiyor, ağır bir balyvz gibi köhnemiş çatının
temellerine giiııı güm vurma,k istiyonım» dedikten son-
ra iki aydır Maden-iş'te çalıştığını, Maden-iş'in Dislr'e
bağlı bir sendika oiduğunu, çivi fabrikaşnda hadise çı-
kartıp patronu kovduğunu, aynı zaııanda TtP'te de ça-
lıştığını. Fikir Kulüpleri'nde yıktıkları kliğin bu sefer
de, partiye çöıeklendiğini ve FI(F'p elinde tuttuğunu,
tabanda-rı gelen büytik bir baskı olduğunu, Doğu P e r i n -
ç e k ve arkadaşlannrn bu tepkiyi kanalire ettiklerini, bu
grubun TiP stratejisine kaışı olduğunu, Amerikan em-
peryalizmine kaşr, geniş bir cephe krırulmaş gerelrtiği-
nin, ve önce milli demokratik dewim yapılabileceğini
söyleyen parti dışı sosyalistlerle orta^k hareket ettiklerini"



Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri 195

ancaf,r örgütü ele geçirebilmek için fikirlerini titizlikle
gizlediklerini, Doğu'nun FKF'nin yönetimini ele aldığını,
önce milli demokratik devrim yapılman gerektiğini,
sosyaiizmin sonradan geleceğini, Amerikan emperyalizmi
ile Türk toplumu araşndaki hakim çelişkiyi çozebilmek
için; aralarında çelişki olan bütün milliyetçi unsurların,
bir araya getirilmesinin gerektiği, bunun için de; gtçbir-
iiği denen örgüıttin kurulduğu, 1968 yazında 6. filonun
gelişi ile ilgili olarak, Amerikalr'lara ait 30-35 binanın
camlannı kırdıklan, etkisi az oluılca Krzrlay'da, başta
Haberler Merkezi olmak iize.ıe ?-B yere içi siyah boya
dolu şişe attıklarını, 1968 yazında Devlet Plinlama dai-
resinde çalıstığrnı, Amerikalılara ait yakılacal< binaları
tesbit ettiğini, diğer yoldaşların başına bir iş getirme-
mek için, bu niyetinden vazgeçtiğini, 1968 yılı sonlann-
da yapılan boykotun, fiilen başkanı olduğunu, üniversi-
teye girme3ıenlerin oku]a alındığını, boykotun idareşinde
Muştafa Kemal Ç a m k ı r a n'ın kendisine yardımcı oldu-
ğunu, 1969 yılı başnda Filistin'e gitmek irzere hazrrlanır-
ken FI(F Genel Başkanlığına seçildiğini, belirtir mektup-
larda açıkça mwcut devlet nizamıru yıkmak ve yerine
Marksist-Leninist bir diiz€n getirmdı gayesi ve hedefi
bulunmaktadır.

V - KOMÜNİZMİ EALK ARASINDA YAYMAX, İÇİN
KİTLELERE MARKSİST-LENİNİ§T TEORİYİ
öĞRETMEK

Sosyal bir sınrfın, diğer sosyal şnıflar tizerindeki ta-
hakkümünü tesis ve diğer sınıflan ortadan kaldırma ga-
yesini güden sistem, komünist sistemdir. FKF dağıtmış
olduğu çşitli bildirilerde, bu sistemin adı olan bilimsel
sosyalizmin derinliğine öğretilmesi ve halkın bilinçlen-
dirilmesi gerektiğini üyeierine açıklamı$rr.

üçüncü dörrem çalışma raporunda, fçtiııcü diınya
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devletlerinin bağımsızlık savaşı anlatılrrken <<Bu ülkeler-
de halkın henüz bilinçli olmaması sebebiyle, devlet ka-
pitalizmi ile sosyalizrne giden yol arasında bocalamalar
olduğu, dikkat edilmesi gerehen husu§un, öncülüğü bur-
juvaziye kaptırmadan, bağrmsızlık savaşınr sosyalist doğ-
rultuda geliştirmek olacağı, fiirkiye'nin bağımsrzlık sava-
şı vermeKe olan yerinin, üçüncü dünya devletleri ara§ın-
da olmasr gerektiği, bağımsızlık savaşlannın gerektiğinde
silihla destekleneceğiı» beiirtilmişti.

1969 yılı Ocak ayında yayınlanan başn bülteni ile
merkez yönetim kurulunun görüşlerinin açıklandığı,
FKF bülteninde «Proleteryanın tarihi görevini eksiksiz
yerine getirebilmesi için, bütün proleter unzurlarrn bir
öngüt içinde birleştirilip, kendilerine bilimsel sosyalizınin
öğretisinin derinliğine verilmesi, stratejik plönda milli
demokratik dewim için harekete gçilirken, sosyalist ör-
gütlenme ve bilinçlendirme işleminin hızla yürütüleceği
yer alıyordu.

Yusuf Küpeli'nin 22 Nisan 1969 tarihli istifa gerek-

çesinde <<FI(F'nin sosyalist bir gençlik öıgütü olduğu,
Marksist temel görüşte tavizsw disiplinli emir ve kuman-
da hlkimiyeti kurulması gerektiği, örgütün devrim için
krvılcrm görevi yapmak, proleterya'ya bilinç gütürmek
zorunda oiduğu, prCIleteıTanın dünya görüşü olan sosya-
liaıin, kapitalizmin bağrında boğacak yeni diiaenin adr
olup, ezilenlerin ezenlere karşı direneceftleri gerçeği üze-
rine oturtulduğu» ifade ediimişti.

9 Ekim 1969 tarihli çalışma raporunda <«19 Mayıs 1969
tarihinde yaprlan dewimci mitinge katılmakla, proleter
sosyalist kadrolarla, solcu Kemalist dewimciler arasrnda-
ki bağların sıklaştırıldrğr» 5 l(asrm 1969 tarihinde dağı-
tılan FKF başlıklı ve altında dünya ve Türkilre'de dey_
rimci hareket ve gençliğin hedefleri yazıLı bildiride «20.
yiizyılın sosyalist devrimler çağı olduğu, iktidarın sınıf-
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ların ekonomik çıkarlarınr korumak için kurumlaşmadan
ibaret bulunduğu; devrimin, üretim araçları sahipliğinin
yeni bir sınrfrn eline geçmesini ifade ettiğb belirtilmek
suırctiyle kasıt ve hedefin Türkiye'de Marksist-Leninist
diızenin yerle$irilmesi olduğu açıklanmıştır. Bildirilerde
komünizrrı, kelimesinden bahsetmekten kesinlikle kaçı-
nılmrştır. Bilimsel sosyalizırı komünist teoridir. Mark-
sist-Leninist teoride aynı anlamı taşrmaktadır.

Merkez Yürütme Kuruiu üyeleri Mehmet D e m i r,
Ruhi Koç, Münir Aktolga, Çağatay Anadol, ibra-
him Tunç, Çetin özkarar, Süleyman Coşkun Tlın-
cer E ş s i z h an ve Mustafa U l u s o y yayınlanan bildiri-
leı,i tekzip etmişler, keza istifa edeıek aynı görüşte ol-
madıklannı belirtmişlerdir. Merkez Yürütme Kurulu,
Marksist-Leninist teoriyi kitiel,p-re maletme gayesinde bir-
leşmişlerdir.

Daha önce açıkladrğımız gibi komünist teoriye gö-
ne esas gaye, proleterya diktatörlüğüdtir. FI(F'nin ga-
yesi de bu diktatörlüğe vaımaktır. Bildirilerde genel_
likle, milli demokratik dewirnden bah,sedilmektedir.
Yine belirtilmiş olduğu gibi millli demokratik devrim, bir
aşama, bir stratejidir. Milli demokratik dewimden sonra,
proletarya diktatörrüğü gelecektir.

Bildirilerde bu huzuslar, açıklıkla belirtilmiştir.
«Stratejik pl6nda, milli demokratik dewim aşaması için
harekete geçilirken, sosyalist örgütlenme ve,bilinçlendir-
me işleri de süratle gerçekleştirilecekti»» denmektedir.

FI(F, bu kontüarda da faaliyetlerde bulunmuştur.
Propaganda, ajitasyon ve bilinçlendirme faaliyetlerinden
olarak, köylü mitingleri tertiplemiş, toprak işalleri ve
grevler desteklenmiş, diğer teşekküllerin hazrrladıkları
yürüyüşlere iştirak edilmiş, Bağrmsız Türkiye isimli bir
gaznte yayınlanmrştır.
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üniversite ve yüksek okullarda boykot ve işöllerin
yapılmasında ve gayelerinden saptırılmasında, Fikir Ku-
lüpleri Federasyonu büyük ro1 oynamrş, bu arada teşki-
l5tlanma işlemleri tamamlanarak DEV-GENÇ'e geçiş
sağlanmıştır.

FKF'nin e§as amacr ve hedefi daha önce de açıkla-
dığımız Marlrsist-Leninişt teori'nin (Komünist teori) tat-
bikatı ile bu diktatörlüğün Ttırkiye'de kurulması idi. Bil-
dirilerinde genellikle, milli demokratik devrimden bah-
sedilmektedir. Yine belirtilmiş olduğu gibi milli demok-
ratik devrim, bir aşanta, hir stratejidir. Milli demokra-
ti,k devrimden sonra, proletarya diktatörlüğü gelecektir.

FKF bildinilerinde bu hırsuslar açıklıkla belirtilmiş-
tir. «<Stratejik pl6nda, milli demokratik devrim aşaması
için harekete geçilirken, sosyalist örgütlenme ve bilinç-
lendirme işleri de süratle gerçekleştirilecektir» dennek-
tedir.

FKF, propaganda, ajitasy,on ve biiinçlendirme faa-
liyetlerinden olarak, köylü mitingleri tertiplemiş, toprak
işgalleri ve grevleri desteklemiş, diğer teşekküllerin hazır-
ladıkları yürüyüşlere iştirak etmiş, Bağımsu fiirkiye ad-
lı bir gazete yayınlamıştır.

üniversite ve yüksek okullaıda boykot ve §gallerin
yapılmasında ve bıınların tam bir tedhiş gösterisi ve şid-
det eylemleri haline gelmasinde FKF büyük rol oyna-
mıştrr.



DOKUZUNCU BÖLÜM

TÜRKİYE DEVRİMCİ GENÇLİK FEDEnASYONU VE
MARKSİST-LENİNİST TEORİNİN TATBİKATI

I - MARKSİST-LENİNİST TEORİ TATBİKATININ
DEVAM ETTİRİLME§İ

Tiirkiye'de Marksist-Leninist bir düzenin yerleştiril-
mesi amacıyle, yüksek okul ve fakiilteler,bünyesinde ku-
rıı,lmuş bulunan fikir kulüplerinin birleşüirilmesi zuretiy-
le, tek merkezden yönetilen Fikir Kulüpleri Federasyo
nu, (FIiF) 10.10.1969'da yapılan kongrsinde tüzük tadi-
li ile adını deği$irmiş ve Ttirkiye Devrimci Gençlik Fe-
dera.syonu veya kısaca DEV-GENÇ adınr almıştır. Böyle-
likle FI(F, bu tarihten itibaren adını DEV-GENÇ olarak
kullanarak esas amacı ve hedefi doğrultuzunda huzur-
sızluğun kaynağı olarak çalışmalarını ve eylemlerini yi-
ne deıvaıı ettirmi$ir.

DEV_GENÇ ilk kongresinde oybirliği ile aldığı bir
kararla; sosyalist gençliğin düşiiııce ve eylem örgütü ol-
dıığunu ve milli demokratik devnim mücadelesindeki gö-
revlerini şöyle sıralamakta idi:

<<1 - Antiemperyalist gençlik hareketlerine öncülük
etmek ve bu amaçla üniversite gençliğini mücadele için-
de örgütlemek ve hedefe ulaşnak için dewimci örgütlen-
mernizi sağlamlaştırmak, devrimci disiplini güçlendir-
mek ve eylem içinde devrimci ideolojik eğitimimizi sağ-
lamak ve oportünizmle mücadele etmek.»

«2 - Milli demokratik mücadelemizin kesin zafqe
ula.sması içın ve köylü yığınları ile mücadele içinde dw-
rimci bağlar kurarak, işi-köylü ve gençlik dayanışması-
nı sağlamlaştırmak.»

---J
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«3 - Emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye ve kapita-
lizm öncesi kalıntı]ara karşı, bütün milli sınıf ve taba-
kaların devrimci güç birliğinin gerçekleşmesi için müca-
dele etmektir.»

DEV-GENÇ Yöneticileri. Türkiye'de Marksist-Leni-
nist teorinin öğrenimini ve tatblkatını üstlenerek, kendi
yayın organlarında militanları vaştaşyle yayınladıkları
yazılarda ne şekilde savaştıklarını, mücadeie yollarını bü-
tiirı açıklığryle anlatmışlardır.

Bu yazılardan birkaç örnekle gerçekleri açıkça gös-
terelim:

Aydınlık Sosyalist Dergisinin Ocak 1970 tarih ve 15.

§ayısırun 195. sayfasında Matıir Çayan şoyle yaarnakta-
dır: (1) «Mao Zedung, Leninist kesintisiz dewim teori-
sini, emperyalizmin boyunduruğu altında yan ximiiıge
bir ülke olan Çin'in somut pratiğine uygulayara^k milli
demo]«ratik devrim teorisini formüle etmiştir. Milli de-
motrratik dewim ancak, proleteryanın devrim öncülüğün-
de şöz konrısu olabilir. işçi sınıfınrn öncü ıole sahip ol_
ması, hemen dewimi yapabilecek güçte olması demek de-
ğildir. işi srnıfı, müttefikleri ile birlil(e düşmaııa karşı
sürekli bir mücadele içinde olacaktır. Demokratik dev-
rimin zaferini temsil eden dewimci iktidan bir düzen
örgütü değil, bir savaş örgütü olarak görmek geıekir. is-
ter politilı iktidarı ele gqçirmiş olzun, ister geçirmiş ot-
ru-asın, her dönemde işçi sınıfı yoğun bir savaşın içinde
olacaktrr. Demokratik dewimin zaferinden sonra işçi sı-
nıfı, sosyalizme geçişi bir kaç aylık bir hareket değil yıl-
larca stirecek bir savaştı,r. Demokratik devrim ile sosya-
list deırrim araşında bir Çin seddi yoktur. Stalin'in de.
yişi ile, burjuva demçkratik dewim ile sosyalist devri-

(1) Ma/hir Çayan, Ayünlık Sosyalist, Ocak 1970, sa}ı: 15 s. 195.
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min bir tek zincirin iki halkası olarai ve bir tablo ola-
ra,k görmek gerekir>ı.

Aydınlık Sosyalist dergisinin Haziran 1970 tarihli 20.
sayınnda yine Mahir Çayan bir yazısında (2) Biz, bütün
somürge ve yan sömürge ülkeler için tek devrimci çiz-
ginin milli demokratik dewim çizgisi olduğunu defalar-
ca belirttikıi denilerek, Castıu, Guavera ve Küba üzerine
ızahaI|ar veritmiş ve Mao'nun Lerıinizm'e katkılarr ve
yeni oportiirıizm başlığı altında diğer bir konu işlenerek
Mao'nun yeni Demokratik Dewinı Teorisi'nin basJıca un-
surlan ş şekilde gösterilıniştir: 1 - Milli demokratik
devrim, öztinde ıköylü dewimidir. 2 - Milli demol<ratik
devrimde halk savaşı zorunlu hir duraktr. 3 - ideolo-
.İik öncülük esa§trr. 4 - Milli demokratik devrim teorisi
prolet,aryanın hegemonyaj§ını içinde taşır. Bu cümleden
olarak halk savaşının, bir köylü §avaşı olmaş gerçeğinin
kırlarda^ki mücadeleyi ön plina çıkartacağı, yani milli
demo[ratik deınim ınücadelesinin ağırlığı noktasının
kırlar olduğu ve emperyalizmin denetiminin son derece
zayıf olduğu kırlarda halk savaşınrn başlıca dört aşalna-
dan geçeceği ve bu aşamaların da: 1 - Gerilla savaşı.
elde ol,anı koruma aşama§ı,2 - Gerilla üsleri kuıırıa aşa-
masr, 3 - Düzenli ordu savaşı, karş saldrnya geçiş aşa-
ma§ı ve §onrç alma olarak gösterilmi$ir.

DEV-GENÇ başkanı Atilla Saıp, öngiitlerinin yayln
or,ganlanndan ileü dergisinin I. sayısında «Proleter Dev-
rimci Hareket ve Gençlikı» başlıklı yazısında: (3) <<Prole-
ter deyrimci hareket içinde gençliğin yeri ve görevleri
temel meselelerimizden birisidir. örgüt ve onun militan-

(2) M,atrir Çayan, .Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerrine,, Aydın-
lık Sosyalist, Haziran 1970 ss, 127-|59.

(3) Atilla Sarp, .Pa6tgl9r Devrimci Hareket ve Gençlik,, İleri
derg,i§i, Mart 1970 §&}ı: 1.
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]arı olarak görev ve yerimizi kaıramak önümüzdeki ey-
lemlerde doğru tavır takınmamızı sağlayacaktır. Böylece
gençlik örgütlerinin sağlamlaşma$nı ve dinamizrnini kü-
çümseyen, milli demokratik devrim doğnıltuzundaki
gençlik eylemlerine dil uzatan, küçük burjuva pasifiarıi-
nin de saflarımızda kök salmasına engel olahiliriz. işi
sınıfrnrn bilimsel ideolojisi olan sosyaliarri savunan biz-
ler, önümüzdeki milli demokratik devrim mücadelesinde
bir yan örgüt olarak yer almak durumundayız. Bu yiiz-
den, bizi ,bekleyen devrimci mücadele, halkımızın milli
demokratik devrim mücadelesine gereken katkıda bulun_
mak, dewimci militanlar yetiştirmek ve örgütümiızün iş-
çi ve köylü gençlik kitleleri ara§ında, gereken propagan-
da ve öıgütlenmeyi sağlama yolunda çaba harcamasrdır.
Bu görevleri başarabilrnemiz için, dwrimci mücadeleye
katılabilecek, devrim uğruna gerekli ödevleri başarabile-
cek, militanlan seferber etmemiz gerekmektedir. Bu çe-
tin görevi başarabilmek için gerekli olan şey, gençlik saf-
]annda büyük ölçüde sağlanan ideolojik forma§yonun,
dewimci pratik içinde sağlamlaştırılmasıdır. Geıçek bir
proleter devrimci olmak isteyen genç, bu mücadeleyi tek
mesejeşi haline getirerek amatör dewimcilikten, profes-
yoııelliğe geçmbk zoruııdadır... Bu yüzden bir işçi sınıfı
öıgütü değil, işçi sınıfı ideolojisini benimsemiş gençliğin
kitlevi teşkilötı olduğumuzu bilmeliyiz. Emperyaliz:rnın
boyurıduruğu altındaki ülkelerin milli demokratik dev-
rimlerinde, bu ülkelerin proleter devrimci kadrolarrnrn
ilk öncülerinin gençliğin arasından çıktığı objektif bir
gerçektir... Lenin «biz geleceğin partisiyiz. Yenilikçilerin
peşinden ise genclik §eı/e .ceve yürür, biz köhne dtinya ile
fedakdrca savaş partisiyiz. Fedakirca savaşa her zaman
önde gençlik gider» derken bu gerçeği ifade ediyordu.
Gençliğin içinden çıkan öncü kadrolar, devrim savaşında
proleteryanrır devrimci kavgasına katılırlar. Milli demok-
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ratik devrim mücadelesinde, gençliğin genel politikası;
örgütlenme, hareketi halk kitlelerine yayma, mücadele-
nin her biçimine hazırlanma şeklinde öZetlenebilir. Bu-
nu başarabilmek için de görertimiz işi sınıfi ideolojisini
benimşemiş gençliğin kitle örgütlerini, halkımızın milii
demokratik eylemlerine katmai<, antiemperyalist ve anti-
feodal eylernlerin her biçimini uygulamak ve gençliği bu
mücadele içinde deney sahibi kılmaktır»»

ileri Dergisinin yine birin_ci sayısında Lenin'in Genç-
lik Birliklerinin Görevlerb» başlıklr yazısında: (4) «...Sos-
yalist toplumun yaratılması esastır... Gençlik, sosyaliz-
me doğru ilerlemek kin sosyalizmi öğrenmelidir. Sosya-
list gençlik, adına gerçıekten l6yık olmak istiyorlaıısa, sos_
yalizıni öğrenmok dendiği zemarL doğal olarak ilk akla
gelen, sosyalist el kitaplarında" broştirlerde toplanmış bil-
gilerin tümünü iyice hazmetmektir... Eylem olmadan,
kavga r,,erilmeden, sosyalist broşürlerden ve eserlerden
edinilmiş kitap bilgileri kesinlikle değersizdir. Çünkü bu,
kuram ile pratiğin, eskiden oiduğu gibi birbiriııden ay-
rılması demektir. Marksiarı, sosyalizrnin insan bilgisinin
tümünden ortaya çıktığını gösteren bir örnektir. Marks,
sasyalizmin bilimini yaratmı$ır. öğrenci, elde ettiği bil-
gileri hazmetmeyecek olursa, sosyalizın anlamşz bir şöz-
cük olarak kalır. Sosyalist kiş;. de bir palawacı olmaktan
öteye gidemez... Kendinizi sosyalist yapmak için eğitmu-
]isiniz... §osyalist olmak demek, bütün genç kuşağı ör-
gütlemek ve birleştirmek ve bu kavgadan bir yetişne ve
disiplin örnği almak demektir... Gençlik birliğinin üyesi
olmak demek, emeğini ve çabalarını ortak davaya adamak
demektir. Sosyalist eğitimin anlamı bııdur.ı»

ileri dergisi'nin üçüncü sayısrnda, <<Proleter Dewim-
ci Mücadelemiz ve Politik Ajitasyon üzerine»r başlıklı ya-

«ıı İıerı, Mart 1970 sa,yr: I s. 16.
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zıda (5) «...!'erilen proieter devrimci kavga, doğru sta-
tejiye yaslı, doğnı taktikler güden ve çok boyutlu biı
kavga oima niteliğini korumak, yayılrrken derinleşmek
zorundadır. Bizim, propaganda ve ajitasyondan giderek,
tüm çalışmalardan beklediklerimizi belirleyen de, bir
kelimeyle çizgimiz olabilir. Bugün, atmakta oldıığumuz
adım nedir? Devrimin var o]an objektif koşulları içinde.
devrimci güçleri hazrrlama, dewim sürecine proleter ide-
oloji ile silöhlanmıs, politik bilince ulaşırıış, örgütlii
gücler olarak sokma, harısketin kök salması ve yeni bir
toplumun hazırlanması... Bü'uün imkönlan kullanmak
toprak i,_sgalleri rre yine yokzul köylülerin benzeri demok-
ratik hareketleriyle, işilerin ekonomik mücadeleleri, bi-
zim görev alanımızı hiç bir şekilde sınırlamamalıdır. Bıı
hareketlerin herbiri, önemli katolizörler olarak her aji-
tatöıt ve propagandacıya acil görevler yükler. Fakat gö-
rev alanını çizemez, Evet, nerede kendiliğinden nitelik-
li bir hareket görülürse, ajitatörler, yörel militanlarla
birlikte orada biteceklerdir. Yalnız gazete satmak için
değil, ya|nız sohbet etmek için değil, yalnız belli bir öfke
ve duyarlık içine sokmak için dğit ve yalnız hareketin
ekonomik çizgi demokratik niteliğ{ içinde, hel kemiği ol-
mak için değil, hareketi araç olarak kullanıp, siyasi doğ-
rultuya kanalize edebilmek, proleterleri ve yandaşlannr
örgütlemek ve yeni, daha güçlü hareketlerin tohumlannı
ekmek için örgütlenmeyi ««siyasi bir doğrultuda» ilerle-
meye yönelik bir çizgide, ilişkileri bütün savaş gücü ve
düzeni o]arak kavradığımızda, öı3ütlemenin sendika, koo-
peratif biçimindeki görüntüsü, bir anlamda önemini yi-
tirir. Ciiirüntü mesleki de olsa, özün ,siyasi üz!:e doldurul-
masr önemlidir...»

(Ş) Proleter De.ırimci Mücadelemiz ve Po]itik Ajitasyon üzerine,
İleri, sayı, 3 1.6.1970.
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Ayru derginin 31. sayfasında Deniz Gıezmiş, Cihan
Alptekin, ömer Güven, ibrdhim öztaş ve Rıflkı Ertuğrul
imzalı <<Ne yapmalıyızı» yazısında: (6) «1 - Militan ör-
gütlenmeye önem ve hrz vermeliyiz. 2 - Karşı devrinci-
lerin silötılı saldırganlıkl,arrnı etkisiz bırakmalı, müca-
delenin her biçimine hazırlıklr olııalıyız. 3 - Emperya-
lizrne karşı dövüşen dünya halkları ile bağlarımızı daha
d;ı sıkla$ırmalıyız. Bu bağ, en güçlü, en sağlam biçimde,
ülkemizde emperyalizrne karşı mücadele ile kurulacaktrr.
4 - Saflarımızdaıbozguncu, pasifist ve küçük burjuva
entellektörelleri açığa çıkanp etkisiz hlle getirmeliyiz.
5 - işi köylü yığınlarının kendiliğinden gelen hareket-
lerinin örgütleyicisi olmat ve proleter dewimci politik
düzeye, Marksist odur ki, mücadelenin her safhasında
dewimci öfkesini, pratiği ile birleştirendir. Her devrim-
cinin görwi Devrim yapmaktır.»

Aydınlık Sosyalist ıjergisi'nin 20. sayısında Mahir
Çayan (7) «Biz dünyayı değ§tirmek için, diiııyanın fiir-
kiye'sinde devrim yapmak için Marksizm'i öğreniyoruz...
Bizim partimiz, ne milli cephe partisidir, ne de bizim
partimizin komutanlığı küçük burjuva radikallerine ait-
tir. Biz sosyalistlerin partisi, Marksişt hir partidir. Ve
partimizin de eylemi Kemalizm değil, bilimsel sosyalizm-
dir. Ve bu parti, milli cephenin ve halk orduzunun ko-
mutanı olduğu an, işçi şnrfının hegemonyası fiilen ger-
çekleşmiş olacaktrr. işçi srnıfının ideolojik-politik ör-
gütsel ve askeri hegemonyasr işte budur» demektedir.

Aynı derginin Eylül 1970 tarihli 23. sayısında Hüse-
yin Cevahir şunlarr yazrııştr: (8) <<Çünkü diyalektik ma-
teryalizınin bilgi teorisi, pratiğe ilk yeri verir. Ve insan

(6) a.g.d. s. 31.
(z) Mahir Çaya,n, Aydınlrk Sosyaİist, Haziran 1970 sa,yı: 20.
(8) Hüseyin Ceva;bıir, a.g.d. Eylü 1970 sayı: 23.
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bi}gisinin pratikle hiç aynlmayaıağırıa inanır... Prole-
ter devrimciler yeni bir gilçtfu, kitlelerin onlara inan-
ması daha kolaydır. Kaldı ki proleter devrimcilerin elin-
de, Marksizm-I_eninizırı gibi şşırıaz bir eylem krlavuztı
vardır. Proleter devrimcilerin Ttirkiye'de bir pratikleri
vardrr. Ve de doğnınun tek ölçüsii sosyal pratiktir. Pra-
tik diyalektik materyalizrnin bitgi teorisinde ana nokta-
drr»ı

II - SENDİKALAR VE DİĞER GENÇLİK ÖRGÜTLE_
RİYLE İRTİBAT VE İLİŞKİLER

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu'nun kendi
deyimleriyle diğer ilerici te.sekkül ve müesseseler}e irtibat
ve münasebeti olmuş; eylemlerde, mitinglerde, yapılaır
her türlü hareketlerde diğer teşekküllerden deştek gorırııış
ııeya diğer teşekküller tarafından,hareketleri desteklen-
miştir.

Sosyalist Aydınlık Deıginin 1970 Araiık tarihli 26. sa-
yısında (9) «Yapı işçileri Sendikaşnrn pıvleter deınimci
bir sendita olduğu, TT)GF'ye bağlı olarak kurulan ma-
halli gençlik örgütleri ve baSmşz derneklerin Anado-
lu'nun çeşitli yerlerinde işi ve köylü yığınlan araşnda-
ki çalıp.alannın örgütleme bakımrndarr mahalli örgüt-
lerin bulunmadığı yerlerde faaüyet gösterdikleri, ancak
YtS'in kurulması ile gerçek degıokratik sendikacılığın
başl,adığ»» zihedilmektedir ki, bıı beyanlar YiS'in kunıl-
duğu Hilgelerde TDGF'nin bir krşm yükünün bu sendi-
kaya bırakıldığı anlaşlma,ktadır. Aynı deıgide, «anahal-
li öryütlerin hiç birinin kurııJırıadığr yerleıde, Anadolu'-
nun kırsal bölgelerinde, devrimcilerin kendilerini TöS
içinde öıgütiemeye çatıştıkları» helirtilmiştir.

(9) Aydıılı}, AraJık 19z) sayıi 2€ §§. 11&1ı9.
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Aynı dergide 29-30 Ekim toplantısı ve parti sorunu
hususundaki görüşler izah olunduktan sonra, 30 Ekim
gii:ıü yapılan toplantıda neşredileıı bildiri verilırıekte ve
bu bildiride, «proleter de,ırimci hareketin siyasi platform
tasarısrnr en kısa zamanda hazırlamalan ./e hareketimiz
içindeki ilke birliği, demokratik merkeziyetçilik ilkesine
uygun olarak son şeklini alacak olan bu platform çerçe_
vesinde gerçekleştirilmelidir. . . ülkenin çeşitli txilgelerin-
deki proleter deırrimci çeweler aııasında irti,batı sağiamak
ve hazrrlamak amacıyla proleter deyrimci hareketin ide-
olojik ol3anı Aydınlık Deryisi yazı kurulunun görevlen-
diritdiği belirtilerek,ı» toplantıya katılaniann, Sırrı öz-
türk, thsan Memoğlu, Halil özmen, Hüseyin Kaya, Veii
Kasımoğlu, ErtuğruJ l(ürkçü ve Ziya Yılmazoğlu olduğu
anlaşılmaktadır.

Aydınlık Sosyalist Derginin Mart-Nisan 1971 tarihli
2$30 sayılı nü§tıaşnda proleter dewimci hareketin proğ-
ram taslağı mevcuttur. Bunda «<Sosyalist devrim, kapita-
list tıretim ilişkilerine son verir. Sosyalist dewim, üre-
tim araçlannın öael mülkiyeti ile, iiretimin kollektif ni-
tetiği arasındaki çelişkiyi, iiretim araçlarının mülkiyeti-
ni kollektif niteliğe oiuşturarak çözüme bağlar... Türki-
ye halkı gerçek mutluluğu ancak sosyalist toplumda ta-
dacaktır. ülkeyi sosyalist devrimin eşiğine ulaştırabilecek
milli demokratik dewimdir. Milli demokratik dewim, sos-
yalist deyrimin gerçekleşrı.e şartlarrnı hazırlayan dewim-
diı»» denihnekte ve yukarıda zikredildiği üzere 29-30 Ekim
kurultayında alınan karar icabı, Aydınlık nezdinde top-
ianan proleter devrimci hareket irtibat komitesinin bu
program taslağını hazırladıkları be]irtilmekte olduğun-
dan, proleter dewimci hareketin proğram taslağının di-

(1O) Ayrrın]ı,k. Mert Nisaıı 1971 saf,ı: 29_30.

-



20B TT(P ve Organize Gençlik Hareketieri

ğer tşekküllerle birlikte yapıldığı ve benimsendiği neti-
cesine varrlmaktadrr.

Proleter Devrimci Aydınlık ğazetesinin 33. sayısın-
da köy çalışmalannda revizyoniarıin kendini gösterdiği,
bunun mitinglerde de ortaya çıktığı, en beliı3in örneği
olarak da Dev-Genç, YiS, İPSD ve Dewimci Kadınlar
Birliği tarafından ortaklaşa bir bildiri yayınl,aııdığı be-
lirtilmekle, bu teşekküllerin birlikte hareket ettikleri an-
laşılmaktadır.

a) SDDF, DİSK GiBi öBGüT!,EBLE iŞBiRLiĞi
isçi-Köylü gazetesinin 1 Ekim 1970 gün ve 23. sayı-

sında devrimci güç birliği altında izırrir'de devrimcilerin
bildiri yayınladıkları ha,ber olarak bildirilmekte ve yayrn-
lanan bldiri metni verilmektedir. Bildirinin son kısmın-
da <<Biz aşağıda imzaş bultrnan örgütler ulusal ve de-
mokratik sayaşmrza bütün saldırı-baskı ve oyunlara rağ_
men güğbirliği içinde deııam edeceğD. Yaşasın Devrim-
ci Güçbirliği, DİSK, YiS, TöS, iP§D, Dev-Genç, IINAS,
Genç Kemali,stler, ŞDDF, Eü, BiR, EiJ, Zıraat F. T.C.
izınir Devrimci Kadınlar Birliği, §ü, Müh. Bir., T.C. Fen
F.T.C. zikredilınekle bu teşe,kküllerin müşterek çalıştık-
ları görülmektedir.

Türkiye Dewimci Gençlik Federasyonu'nun 1 Aralık
1969 Tarihli ve 21 sayılr genelgesinde (11) tüm yan ör-
gütlere başlıklı yazıda, TöS boykotu hakkında <«Sizler
de çevrenizdeki öğretmen kaıdeşlerinizle bu 4 günlük
boykot sırasrnda organik ilişkilerinizi pekleştiriniz. Sü-
ırckli temas kurunuz, tüm güciinüzle eylemin içine gire_
rek başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayınız. Bu ko-
nudaki çalışmalannızı raporlar şeklinde merkezimize ile-

(11) Ma.hmut İtısan Özgen, "Gençlik Hareketlori Doşyası,, a.g.a.
18&192, DevGenç D,osyası, a-g.e. S. 27.
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tiniz>r denilmektedir. Keza Federasyon Genel Sekreteri
irfan Uçar'ın imzası ile TöS genel başkanlığına yazılan
26 Kasım 1969 gün ve 16 sayıli yazıda; (12) TDGF'nun
1-10 Aralık tarihleri arasında yerli malı haftaş ile ilgili
bir kampanya açtıkları, devrimci bir örgüt olan TöS'ü
de bu kampanyaya davet ederek gerekli dayanışmayı sağ-
lamalarınr rica ettikleri görülrnektedir.

Atila Sarp imzalı 14 sayılı telgraf metninde, (13) TöS
Tarsus ilçe başkanlığına telgraf çekildiği ve bu telgrafta
«Derneği kendinize bağlamadaki başarınızı kutlar, dev-
rimci öğrencilerle öğnetmenlerin dayanışmasrna örnek
olmanrzı dileriın» denilmekle, TöS'e bağlı öğretmenler-:. ..-le öğrenciler arasındaki dayanışmadan bahsedilmekte-
dir.

Trabzon, Karadeniz Teknik üniversitesi Fikir Kulü-
bü eylem ra,porundarı (14) 6. Fiionun istanbul'a gelişi ile
başlayan protesto hareketlerinin aynr günler Trabzon'da
da başlatıldığı ve 21 Şubat'da diğer kuruluslarla bir mi-
ting düzenlendiği, 17 Nisan'da Köy Enstitüleri'nin ,ku-

rulus yıl dönümünde TöS ve İLK-SEN']e. 17 Nisan Köy
Enstitüleri gecesi düzenlendiği, eylem alanrnı genişlet-
mek üzere fikir kulübünün kente inmesi uygun görülüp
TöS ve iLK-SEN'le ilişki kurulduğu, köylerle olan iliş-
-kileri arttırarak yakın bir köy öğretmeninin daveti üze-
rine gidip çalışıldığı anlaşılmaktadır.

ileri Dergisi'nin Ocak 1971 tarihli 6. sayısındaki Sa-
hinbey harelçeti ile ilgili haberden, Gaziantep Dev-Genç'-
in, TöS, Gıda irs, Turizm-iş ile ortat<laşa 25 Aralık 1970
günü Şahinbey yürüyiişü düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Aynı dergide <<Bağımsızlık haftası>> başlıklı yazıda,7 Ara-

(12) a,.g.e. s. 228.
(13) a"g.e. s. 228,
(14) a-.g.e. s. 228.
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lık gtınü Dev-Genç tarafrndan ilön edilen ba$msızlık
haftaşna diğer demokratik güçlerin de katıldığı, bildiri,
afiş, forum, açıkoturumvekonferanslarlahaftarıın sür-
dtırüldüğü, hafta boyunca da Wagon-Lits, Shell, Mobil,
PaTı-Am vesair; istanbul da, Hilton, Philips, IBM rıesair
gibi yabaııcl §erlnaye kııruluşlarına karşı hareketler oldu-
ğu belirtilmektedir.

b) Diğer Kuruluşlarla irttbat ve Güç Birltği
Federa.syon Genel Başkanı Atila Sarp'ın 15 Haziran

1970 günlü Tiirk Hııkuk Kı:rumu Başkanı Muammer Ak-
soy'a yazdığı yazıda; (15) «Tlirk Hukuk Kurumu Baş-
kanlığına, TDGF'nun istek ve tekliflerini kapsayan bil-
dirimidir» sözleriyle başlamatrt-a rıe devamla <dTtirk Hu-
kuk Kurumu yöneticileriyle yapmış olduğumuz toplan-
tıdaki dilek ve örıerilerimizi bir belge haline getirıııeyi
gerekli gördük. Bir gençlik örgütü olarak, Tiirkiye'mizin
bugünkü bulıırıduğu aşamada halkımrzrn kurtulması ııe
bağımsızlığımız için mücad.ele edeıı ttim öryütlerİn da-
yanışma içine girmesini geıekli görmekteyiz. Kuruluşlar
ya milli saflarda, ya da, gayri-milli saflarda yer tutmak
ve bu yerini de açık seçik ortaya koymak durumundadır.
Biz, TDGF olarak Tiirk Hukuk Kurumunu, vermiş oldu-
ğu mücadelesi ile, milli saflaıda görmdkteyw... öze1. ola-
rak, TDGF çatısı altında görrcvini yapan, devrimci genç-
liğ,in eylemlerini yargı organr olarak değerlendirmede,
devrimci gençlik hareketini uyarmada mücadelenin hu-
kuki niteliğini kamu oyuna aniatmada Tiirk Hukuk I(u-
rumu'ndan devrimci dayanrşrrıa,beklemekteyiz. TöS, iLK-
SEN, Halkevleti,27 Mayıs Milli Devrim Derneği, Devrim-
ci Kadınlar Derneği, De'vrimci özü Olan işçi Sendika-
lan ve tüm diğer devrimci kuruluşlarla, kurulacak olan

I

(15) a.g.e. s. 229.
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ortak ilişkilerin, ortak müca.delenin giderek toplumumu-
zun tek kurtuJuşı milli şnıf ve tabakala" r"rorduki dev-rimci güçbirliğini ,Eurmak doğrultuzunda, Tiirk HukukKurumu'nun etkinliğini iıoyması, devrimci kuruluşlarıbu konuda uyarllıa§ı, Tiirk Hı:kuk Kunımu 

"d;n;;;;-Ian konuşnalaıda broşür ve bildirilerde devrimci süİ nir-liğinin gerektiğinin belirtilmesinde yarar görmekteyiz»
deniImektedir.

Federasyon hukuk bürosu adına T\ıncay Çelen'inTtrk Hukuk Kunımu başkanlığına yazdığı 20 Ekİrt 1969günlü yazıda <<Hukuki meselelerimlzİ gtlnlşrıet, bu konu-
daki güçlüklerimizin giderilmesi yoıunoa ğo"ujıerınızoeny'ararlanmak ve devrimci hrık,akçularla itişkilerimızi ge-
liştirmek, am_acryla kurumumuz yetkilileri llu tl" toplİn-tı yapmak dilğindeyiz. Gerğlnin düşünülmesini ve siz-
ce uygun bir toplantı yef \ıe saatinin bildirilmesiniı» de-
nilmektedir.

Fedcrbşyon başkanı Atilö Saıp'ın imzası ile (16) «Dev-rimci kanğeşlerimize duyuru» başlıktı bir bildiri lle eme-
rikan Empeıyalizmi ve işbirlikçilerine karşı dewimci ey-lemlerinden dolayı, cezaevinde yatmakta olan, 25 arta-
daşlan için. devrimci dayarıişma kampanyası açıldığı,
yardrm etmenin görevleri olduğu belirtilerek, tlr tanĞ-nın şıbesi ve hesap numarası veülerek bağış miktarı ve
harcamaların ilön edilecegi belirtilııekte ve Ou kampan-.
ya münasebetiyle, 13 tabiı senatörün evl,erinın adresı tes-bit edileıek, bu adreslere görevli Dw-Genç elemanlan
gönderilerek, kampanyaya katılmaları bildirilmiş, yine bu
karnpanyaya katılmalan husuşında 18 devrimci 

-avukat

ismi verilerek bu avukatların adresleri çıkarılmış ve kam-
panya bu şahıslara da duyurulmuş, ayrrcz. sendikalar
olarak Tös, ilk-Sen, Basın-iş, Türkiye,iş, Ges-iş, Demir

(ı6) a.g.e. §. 230.
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Yolları ir<çi sendikaları, Geııel-iş sendikalarrna, Ankara
üniversitesi, ODTü'si, Hacettepe üniversitesi öğretiın
ülrelerine, Tiyatrolardan ABS, AST ve Halk Oyuncu].arr-
na gidilmiş, kampanya bu teşekküllere bildirilmiş, bun-
lardan bir kısmınrn kampanyaya katıidığı bir kısmının
katılmak istemedikleri görülmüştür.

TöS Genel Başkan Yardımcısr Dursun. Akçam'ın ve
Genel Sekreter Osmaı Korkut Akol'un davetleri ile, 31
Ağustos 1970 ve 12 Eylül 1970 tarihlerind,e iki defa TöS
Gene1 Merkezinde, diğer kuruluşlar ile birlikte TöS ve
Dev-Genç yöneticiierinin toplandıkları, nüşterek devrin-
ci dayanışma ve teşkilöt hususunda konuşmalar yapıldı-
ğı, bu görüşmeleri müteakip <<Amerikan emperyalizrninin
ve iktidarın zulmü yıkılacaktırı> bashk]ı bildirinin yaym-
landığı ve diğer taraftarı Dev-Genç tarafından yayınla-
nan muhteiif bildiriler, ezcümle: (1?)

<(Türkiye halkın»» başlıklı bildiride; Tös, 27 Mayıs
Miili Dewim Derneği, Devrirıci Avukatlar Derneği;
<<Amerikan emperyalizmi ve iktidarın zulmü yıkıiacaktırı»
başlıklı bilciiride; Türkiye Yapi i.sçileri Sendikaları Fede-
rasyonu, Sağlık Personeli Sendikaları, Türkiye Temiz-
iik işçileri Sendikaları, Teknik Personel Sendikalarr, Tös,
ün-As, Yapı-iş Sendikası; <<Ilalkımıza» başlıklı bildiri-
de; Tüı.kiye Milli Gençlik Teşkil6tı, Tös, ilk-Sen,27 Ma-
yıs Milli Devrirrr Derneği, ün-As, Dewimci Avukatlar
Derneği, Halkevleri Ankara şubesi; <<6 ncı Filo Defoi»
başlıklı bildiride; Tös, ilk-Sen, Devrimci Avukatlar Der-
neği, ün-As, Disk Ankara- Temsilciliği: <<Lise mezunu aı"-
kadaş>> başlıklı bildiride; Tös ve ün-As; «Devrimci arka-
daş» başlıklı bildiride; Devrimci Kadınlar Derneği; <<Hal-
krmızaıı başlıklı bildiride: ,Tös, Maden-is. Yapı işçileri..
Tiırkiye iş, Hizmet-iş, Sağlik Kurumları Personeli, Tür-

(17l a.g..o. §§. 231-232.
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kiye Teknikerleri Sendikaları, Elısktrik Mühendisleri Oda-
sı, Dewimci Aru,katlar Derneği ile mü$erehen çalıştık-
ları ve aynı görüşlerde oldukları, bu teşekkül ve kuruluş-
lar dışrnda Aü'si öğrenci Birliği, Hü'si öğrenci Bifliği,
ODTti'si öğrenci Birliği, istanbul ü. öğrenpi Birliği ile
müştereken çalıştıkları ve Deg-Genç tarafından neşredi-
len bildirilere bu ünjversitelerin öğrenci birliklerinin de
dahil bulunduğu görülmektedir. Diğer taraftan, yuııiun
muhtelif. bölgelerinde giriştikleri kanunsuz eylemler se-
bebiyle tutuklanan Dev-Genç ıııilitanlannın avukatlığı,
nı, TöS avukatlan para alma.ksrzın yapmaktalar, TöS
Genel Merkezi bu avukatlan görevlendirmektedir.

Bütün bu kuıruluş ve teşekküllerle ve keıı<li deyimle-
ri ile «milli şnıflarla temas ve ilişkilerin maksadı, milli
demokratik devrim mücadelesinin ve onu müteakip sos-
yalist devrimin geıiçekle$irilmesi huzusunda, nıilli cep-
henin güçlendirilmesi, işçi-Köylü ittifaiının kurulması,
milli güçlerin Dev-Güç esa§r tizerinde birleştirilmesidir.,»
Bu malrsatla, «<milli demokratik deırrim mücadelesini yö-
netecek işçi sınıfının öncü müfrezesi olan siyasi partisi-
ne kavuşması, sosyalist partinin örgütlü ve bil,inçli müf-
rezesinin meydana getirilmesidir.»> Amaç aynıdır; milli
demokratik devrim ve sosyalist devrimin geiçekleştirıl-
mesi..

In - DEV-GENç,İN YASADIşI FAALİYETLERİ

a) üniversiteye Yönelik Çalışmalar ve Eylemler

Türkiye'de öğrenci hareketleri başlangıçta öğıenim
sorunlarr ve öğrenci]erin kendi sorunları öne sürülerek
meydana getirilmiş, daha sonra bu hareketler işgal ı,e

boykotlara dönü$ürülerek anarşik olaylar mahiyetini al-
mıştrr. Bunda da en büyük 6rı,jl, fakülte ve_ yüksek okui-
]ardaki fikir kulüplerinin ve devrimci gençlik dernekleri-
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(*) Solcular,,Markşist-Leninist devrimci

nin faaliyetleri olmu$ur, Bu faaliyetler fakültelerde yapı-

lan forumlarda ele jrn*rş, işgai ııe bo_ykotiara bu forum_

larda alınan aararlar "uti,u,l"O" 
gidilmiştir, Forı:ırı-ları

düzenleyen, tertip uu idu," edenler olarak, Fikir l(ulüp-

leri yöneticileri ve'Oe,-Cenç yöneticileri görülmektedir,

**;;il-ne ışaııerın yanl sıra Dev_Genç yöneticileri

ve militanları, kendi iOellojilerinte bulunmayan karşr

gruplara mensup Jgrencller ü3erinde baskı kurmuşlar,

fakülte ve yüksek otoll",u sokmamrşlar, birer _öEytlm
ve eğitinı yeri olan ilim yuvalarrnı kendi emelleri uğrun-

da kullanmışlar, nunlan-karargiıhları haline _g"li,iiş:::
dir. Okullarda yaprlan aramalarda bulunan ,bol miktar-

İu p"Urvr., *,OO"l",, tabancalar,_ ve mermiler, Dev -

Ctenç militanları t",t,"Oa" fakültelere sokulnuş ııe icab

ettiğinde polise," L",ş gru!ılara_karşı kullanı\mış, 5u}-

lanılmaya nazır UulunaĞl*,ş, fakülte ve yükselr okul-

larda yapılu" Oeo",İ Jerneği ,eçimlu"i"i kazanabilmek

için şiddet ve terOİ havaş yaratılmış, militanlan va^sıta-

*İvl" *"Ork başları tutulınuş, zora ve şiddete dayanan

hareketlerle Oğrerıci dernği seçimlerini kazanmrşlar ve

öğrenci dernekleri*"İu,İvİu haicimiyetlerini bütün yük-,

sek okul ve faküite;;e iu"* ettirmişieıdir, öğrenci

derneklerinin gelirleri, kendi ideolojiteri yönünde halca_n-

;il;;;;" ı.o"tioızuz bir şekilde ğıdemelerde bulu_

nulmı§tur.
Kurtutuş yayrnlanndan olan, «1965-19?1 fiirkiye Dev-

rimci Mücadele ,u 
-O"u-C"nç» 

adlı broşürde, sow1ll$

gençlerin en devrimci tavrrla faşistlerin(") fakültelerdeki

panolarını talOırO*İarı, onlara fakülteleıde hayat hakkı

tanınmadığr, uç,nç" Ueİirtllmeltedir, Yine ayru bıoşür_

de, 16 lıla* gunti istanbul üniversitesi'nde yaprlan bir

adını veımektedirler,

olınayan herkese Fa,şist
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forumda, istanhul TDGF seirreterliğinin bağımşzlıt haf-tası ilğn ederek, hafta boyunca yr"tlyUşlu" ve forumlar
düzenlerıdiği betirtilınektedin

ileri Dergisi'nin 3. sayısında, (18) <<Yönetimi eleştir-
me ve meıtez yürütme kurulunun cevaplanı» başlıklİya-
zıda, dlrul içinde tavnn, üniversite]erde gerici gnıpla;n
liderleri ile tabanlan arasındaki bağı toparırıaİ, nu yO-
neticileri öğrenci kitlesL ile ,birlikte taburrırnrdan koıa-np teerit etmek gerektiği ve öğrepci kitlesi ile ilişkilerini
bağlannı koparmadan, üniversiteleraen antltağst mn-
cadeleyi yüriitmek, yani öğıenci kitlesini t" mUcaneİeye
sokmak olduğu belirtilmektedir. Aynı yazıda ünivereite-
lerin deıırimci gençliğin kaleleri oldugu, hakimiyetin da-ha da güçlendiritme§, öğıenci kitleterinin O"cUlUeU"n
siirdürmeık görevinde olduklan zikredilmektedir.

Sosyalist Aydınlık Dergisinin 26. sayısında, 29-30Ekim toplantısı ile ilgili yuflr., TDGF'nun pıoleter ha-ıeketin öryütlü tek gücü olduğu, öğrenci gençlik hare-
ketlerinde brılunduğu, «TDGF ve kitle tıaretetİerl, 

';-
lıklı yaaıda da ülkemizde proleter derrrimcilerin çalışmaalanlanndan birinin de, öğıcrıci gençliğin deınimci nare,
keti olduğu belirtilmektedir.

Sosyatist Aydınlık Deıgisi'nin 26. sayısında, 29-30
Ekim toplantısı ile ilgili yazıda, TDGF'nun pıoleter ha-
reketin örgütlü tek gücü olduğu, ğııenci gençlik haı,e-
ketlerinde bulunduğu, «TDGF' ve kitle hareketleriı» baş-lıklı yaaıda da ülkemizde pıoleter devrimcilerin çalışmaalanlanndan birinin de, öğrenci gençliğin deırrimci ha-
reketi olduğu belirtilmektedir.

Lenin'in «öncü Kadrolann Yetiştirilmesbı huşışın-
alaki öğiltü gereğince, öncü kadrola"rn sençUt İçl"J""
ve özelli'kle yüksek otul ııe fakiilte gençliği içinden ye-

(18) a.g.a §. 235.
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tiştirilmesine çalışılm§ ve gençliği bir öncü kaüo ola-
rak yetiştirmişlerdir. Atila Sarp bir yazısrnda TDGF'nin
gençliğin kitleüi öngütü olduğunu soylerken. Bu gençii-
ğin, üniversite gençliği olduğunu belirtmektedir. Atila
Sarp amatör devrimcilikten profesyonel devrimciliğe ge-
çilmesi emrini iiuıiversite gençliğine veırııektedir. üni-
versite gençliği maksat ve ideoiojileri için bulunmaz bir
kaynak, üniversiteler de çalışmalarr huzuzunda en elve-
rişli biıer mahal olmuştı.ır. Ttizüğtln ikinci rnaddesinde,belirtilen sosyalist gençliğin düşünce ve eyleminin geliş-
tirilmesi faaliyeti, fakülte ve yükrek okullarda yapılmış-
trr. Fakülte ve yiüsek okullarda devrimci gençlik yöne-
ticileri tarafından, devrim mücadelesinde yetiştirilen ve
kendilerine bilimsel sosyalizmi eylem krlavuzu edinen
sosyalist geııçler, işi ve köylü içine girerek ontarı bi-
linçlendirm§, teşkilötlandırmış ve faaliyetlerine yön ve
istikamet vermişlerdir. Mahalli mitingleri, köy çalışma-
larını, matıalli yüruyt§teri yapanlar ve idare edenler Dev-
Genç yöneticilerinin emir ve direktif verdikleri sosyalist
ve dewimci gençleııiir.

Dev-Genç'in üniversiteye yöneleıı faaliyetlerinde, Ga-
zi Eğitim Enstitüsü'nde barış gönüllülerine karşı dire-
nışe geçilmiş ve banş gönüllülerinin Gazi Eğitim En§ti-
tüşti'ne scıkulmamasına karar verilerğk bu karann uygu-
lanmasınr (ileri Dergi 1. sayı, sayfa 9) 11 ve 14 lJazirarı
1969 tarihlerinde Aniara Tlp Fakiiltesi merkez binaş-
nın işgal olayını,28.10.1970 tarihinde aynı fakülted.e, me-
zunlar için yapılan diploma töreninin 30-35 kişilik Dev-
Genç militanı tarafından ba*sılması olayını, L7.L2.|w0 ta-
rihinde TIp Fakü]fesi personelini diıeniş geçirmek için
yapılan çalışmaları, yiirüyüşleri, 14.12.19?0 tarihinde ya-
pılan öğretim üyelerinin yemekhanesinin işgali olayını,
28.1.197l tarihinde Tıp Fakiiltesi merkez hinaş kaJlti-
ninde meydana gelen silahlı ça+"ışma olayınr (Tıp Fakül-
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tesi Dekanlığının hazıİladıgı rapor dosyası)
14.3.1970 tarihinde DTCF önünde yapılan forumtı,

10.11.1969 tarihin,de Hacettepe üniversitesi bahçesinde ya-

pılan forumu, muhtetif tarihlerde Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi anfisi'nde yapılan forumlarr.

9.11.1970 tarihinde Ankara üniversitesi Rektörlüğü'-
nün işgali olayınr,

6.12.1970 tarihinde Ankara Yüksek öğretmen Oku-
lu,nda fiili durum yaratılarak hürriyeti tahdit ve tehdit
olunmaş olaylarını,

|7.2.|g7| tarihinde Hacettepe Hastanesi'nde personel

ve müstahdemlerin idareye karşı tahrik ve teşvik edile-

rek, hastanede fiili durum yaratılmasrnı, idare kısınınrn
işgalini, eşyaların tahrip edilrnesi ve bu hadiseler üzeri-
nerektörlükçeüniversiteyeçağrılan-emniyetkuwetleri.
ne karşr çarpışılması olayını,

|4.|2,Lg7O tarihinde DTCF önünde toplanarak bilaha-

re Kızılay istikametine kanunzuz yürüyüş yapılması,
L4.LJ}IL günü Siyasal Bilgiler Yurdu'n<la emniyet

kuwetlerine karşı mukavemet gösterilerek, silah ve pat-

layıcr maddeler kullanılmasrnı,
10.6.1969 tarihinde, Ziraat Fakü]tesi'nin işgali olayla-

rtnt.
222.IWL tarihinde, Z|raar, Fakültesi Kültür Teknik

binaş içinde meydana gelen silahlı çatışma olayrnı,
5.3.1971 tarihinde, ODTü'sinde emniyet kuwetleı:i

ile öğrencilerin çatışma§ınl ve aynr gün Gazi Eğitim öğ-

rencilerinin l(onya yolunu emniyet kuwetlerine ve tra-

fiğe kapatmaları olayrnr,
26.4.Ig7L tarihinde, DTCF"nin açılışı srrasrnda mey-

danagelensilahlıçatışmaolaylarınıörnekgösterebiliriz.
Bütün bu hareketlerin nedenieri aynı oiup, sosyaliz-

min ve Lerıin'in istediği şekilde devrimci rıe militan genç-

ler yetiştirilmesi, fakültelerde diğer öğrencilere öğrenme



2l8 TKP ve Organize Gençiik Hareketleri

imkönı verilmemesi,onlarrn fakültelere sokulmaması,
memlekette anarşik bir ortam yaratılarat< devrim buhra-
nı yaratılması ve yapılmasına çalıştıklan milli demokra-
tik ve btınun arkasından sosyalist devrimin yapılmasına
ve gerçekieşmesine çalışılmasıdır.

b) Köye Yöneltilen Çalışmalar ve Eylemler

Dev-Genç yöneticileri ve miiitanları, milli demokra-
tik devrimin gerçekleştirilmesi yolunda köylüleri teşkilöt-
landırma, köy biriikteri kurma, köylerde mitingler ve
toprak işallerinde bulunma faaliyetlerine girmiştir. Mıl-
li Demdkratik Dewim stratejisinde köyiüyü temel güç
olarak kabul ettiklerinden, herşeyden ewel köylüyü bi-

'linçlendirmeyi, devrim yolunda hazırlamayı, kendilerine
anraç edinmişlerdin Verilecek olan devrim mücadelesi-
nin, isçi-köylü kesimine dayanarak verileceği iddiasıyla
en fazla bu sınıflar üzerinde durmuşlar ve faaliyetlerini
kırsal alanlara te}rsif etmişlerdir. Bu faaliyetler ve hare-
ketler cümlesinden olarak:

İleri Deıgisi'nin 5. sayısrnda <<Dev-Genç'in Köy Ey-
lemleri ve Köylü Birlikleriibaşlıklı yazıd,a, yurdun muh-
telif yerlerinde köy çalışmalarında bulunulduğu, Kars'da
9-25 Haziraiı tarihleri arasında köylerde çalışmalar ya-
pıldığı. Corum'da, Amasya ve Tokat bölgelerinde bir ekip
tarafından ön ,çalışmaiar yapıidığı, kilgede haşhaşla il-
gili 14 bin bildirinin köylülere dağıtıldığr ve Çorum'da
da bir haşhaş mitingi düzenlendiği, Malatyada haşhaş
mitingi yapıldığı, Çivril'de haşhaş sorunu ile ilgili olarak
bir Dev-Genç ekibinin köylere giderek, köylülerle temas
kurulduğu, birjikte çalışıldığr, bir grup devrimci gencin
yani. Dev-Genç'linin Gülşehir köylerinde 15 gün müd-
detle çalıştrğı, Anamur köylerinde köy çalı.vnalarrna gi-
dildiği belirtilmektedir.

Aydınlık Sosyalist Dergisi'nin 29-30 sayılı nüşhaşn-
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da «köylü Hareketleri»» baştıklı yazıda, yuııiun muhtelif
yerlerinde mitingler diizenlerıdiği, toprak işallerine gi-
rişildiği, yüniyüşler yapıldığı., aynı deıginin 23. sayrsında
<<Devrimci gençlerin mücadelesi» başlıklı yazıda, devrim-
ci gençlerin, mahalli devrimcilerle ve dewimci örgütler-
le sıkı bağlar kurarak, geniş köy çalışmaları içine girdik-
leri, bu çalışmalar içinde Dev-Genç'li militanların yeni
yeni deneyler kazandıkları, proleter dewimcilerln yur-
dun en ücra köşlerine kadar sgslerini duyurduklan ve
kitle hareketleri dtizenledikleri, Ege rıe l(aradeniz'de tü-
tün üreticilerinin başlattığı müca,delede mitingleriıı ya-
pıldığı ve buralarda dewimci gençlerin bulunduğu, Ka-
radenit'de fındık üııeticilerinin müçadelelerinin devam
ettiği günlerde, başka bir grup Dev-Gerç militanlannın
Ege Btilgesi'nde köy çalışmal3n yaptıklarr, §öke'de, Ay-
valrk'da, Saühli'de dtizenlenen gösteri ve ytiırüyüşlere rıe
köylü eylernlerine Dev-Genç üyelerinin katıldıklan, Çar-
şamba'da, Çorlu'da; ödemiş'de, Mersin'de, Tlırhal'da ya-
pılan işsizliği, pahalılığı, zamlan protesto gösterileriııe
ve mitinglerine Dey-Genç militanlannın katılarat, aktif
görevler aldrklarr, kitletere siyaİi hedefler göstermeye ça-
iı$ıkları, yeni deneyler kazandıkları, belirtilmektedir.

ileri Dergisi'nin 1İ sayıSlnda, dewimci.gençlerfuı Ala-
çam tütün mitingine ve datıa eyvelce de koylüleri mi-
tinge hazırlamak maksa,dıyla İruplar halinde köytere gi-
derek köy çalışmalarında bulunduklarr, aJrrıca TDG!,
nun, Athisar ve ödemiş'de tütün mitingi yaptığ ve bütüıı
TDGF'lu militanların tek tek her köyde gönevlerini ba-
şarı ile yürütttikleri, gençlik-köylü ittifakırun gerçekleş-
tirildiği, köylüye siyasi bilinç götürüldüğü, açıklanmak-
tadır.

ileri Dergisi'nin 6. sayısında, Dev-Genç'in I(öy Gı-
da-§ Turizrı-iş ile ortaJılaşa olarak Şahinbey yürüyüşü.
nü düzenlediği, Dw-Cıenç tarafından duvarlara afişler
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yapıştırıldığı, Akhisar ve ödemiş'de yapıIan mitingleie,Dev-Genç militanlarının 15 gün ;welaen bildirilerle, a-fişlerie köyleri tarama]arı İİe nazırlanıldığı, miting veyürüyüşlere, üreticilerin yanında İa,rır'oen gelen yüzler-ce devrimci gencin katıldığı belirtitmekt", ğ"..t İ;"-yınlardan edini]en-bilgilere r" g"""k yaptığımız tahki-kata nazaran Dev-Genç'in sevk 
"ve -iOarĞ 

.İtlğİ, l,"trİOrsr,tertip ettiği, desteklediği köylü hareketlerini, mitingleri,
lT;:- 

isgallerini ve yUrtlyılİl""İ-trr".u şöyte sıralayabi_

Ayvalık'da: 4,L2.7970 tarihinde cadde ve duvarlara,<<Ha]kımızı tehdit eden Amerll<an İİlosunu kovalımır <<Hal-kımrz dewimci]ere yapıIan zulmtuı hesabını soracaktırıl,afiş ve broşürleri asrİmrs, g,lZ,lİİO tarihinde <<Ağalığa,tefeciliğe. sömürüye puyOo., «Va 
- 
istiklöl Ya ölüm» -<<Bağımsız Türkiyeı», <<Devrim için Dev-Genç)) - <<Devrim-ciler ölür deyriml

ve l 5 1 2. 1 97 1 t 

" "i 
,,;;,|ffi ?; ffi iTl nT'JJ:',1iLllİ' iliğıtılmış, afişler asılmıstır.

Alaçam'da: 28.2.1g7O.tarihinde gruplar halinde An-kara'dan Dev-Genç. militanları Al;d- köylerine giderekköylüyü bilinçlendil*u 
lu tütü;;;;nu hakkında yapı-]acak mitinge hazırlamuk -;r;;;a roylerl dolaşarak,kÖy çalışraalarında bulurunuşI"" nr-r"uoa «Tütün EkiciArkadaş Birleş, Diren» v"rrlİ 

"tlİl""İ orğrt-rşlar tütünsorunu hususunda köylüyü bilinılendirdik]erine ve birmiting yapıImasına inandıkl""rrour.- ı8.3.1970 tarihindetütün mitingi yapmışlar ve nııoıri-dağıtmışlar, mitingdeDev-Genç yönetici ve militanları konuşmuşiardır. Ayrı-ca 30,ı2,1970 tarihinde tütün ,o*r,, iıL ıığıii ıiioiiiı*dağıtmış, 22.3.1,971 tarihinde ," +ıĞı tarihinde tütünyürüyüşü tertip etmişIer ve zE.ı.iiii tarihinde de TekctMüdürlüğü binasını İşgat etmlşİ"";;;.
Polatlr'da: 6.6.1970 tarihlnde, İO- tror" köyün katıl-
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dığı miting ve yürüyüşÜn yapılrnası, 1B.1.1971 tarihinde,
Müs]im köyünde toprak işgali için köylülerin köy zen-
ginleri üzerine kışkırtılması, tahrik ve teşvik edilıııesi.
17.3.1971 tarihinde kazanın muhtelif köyleri dolaşılmrş,
derırim mücadelesinde köylüierin bilinçiendirilmesi için
propaganda yapılmış ve köylüier toprak ağalarına karşı
tahrik ve teşvik edilmiştir.

Çivril'de: 13.8.1970 tarihinde afyon el<iminin hükü-
met"çe tahdit ediimesini protesto maksadiyle toplantr ve
kanrıısuz yürüyüş yaprlmrş, 20.8.1970 tarihinde ,de haş-
haş mitingi tertip edilmiş, bu mitingde Mehmet Demir
mitinge katılanlara rnücadele yemini ettirmiştir. Bu mi-
tingden ewel bir Dw-Genç ekibi köylere giderek koylü-
lerle ilişki kurmuşlar ve köylüleri bilinçtendirme ve mi-
tinge hazırlama faaliyetinde bulunmuşlardrr.

Çorum'da: 19.8.1970 tarihinde haşhaş gösteri yürü-
yüşü ve mitingi tertip edilmiş, mitingden ewel köyler mi-
litanlar tarafindan dolaşılmrş, haşhaşta ilgili bildiriler
dağıtmışlardır.

Tire'de: 7.6.1970 tarihinde Krzılcahavlu köJıündt,,
13.12.1970 tarihinde Yenioba köyünde ve L4.3.L971 tari-
hinde de Hisarcık köyünde toprak mitingleri yapılmış, bu
mitinglere Dev-Genç'li militanlar katılmış köylüleri tah-
rik ve teşvik etmişler"tlir.

Merzifon'da: 2.8.1970 tarihinde haşhaş üreticileri baş-
lıklı bildiriler dağıtılmış, gençler köyleri dolaşarak köy-
lüleri bilinçlendirmişler, mitingler hazrrlamışlar vı-ı

10.8.1970 tarihinde Dev-Genç Başkanı Atila Sarp'ın bu-
lunduğu ve konuşma yaptığı haşhaş mitingi yapılmıştir.

Tokat'da: 5.8.1970 tarihinde Erman köylülerini mev,-

cut iüzen aleyhinde kışkırtmak maksadiyle gösteri yürü-
yüşü tertip edilmiş, orman köylüleçi adrna bildiriler da-

ğıtılmıştır.
Turhal'da: 5.B.1970 tarihinde ortnan köylüleri içiıı
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yürüyüş tertip edilmiştir,
Karaman'ila: +.g.İgZO tarihinde Karaman Gençlik

Birliği kurulmuş ve Birlik vasıtası iie yürüyüşler tertip

edllrniş, bildiri ve afişier dağıtılmı$ır,
r.sme'ae: 6.8.1970 tarihınde Sinan Bora Yücel baş-

kanlığrndalıi grup tütün sorunu ile ilgili ola,ı-ak kö;lü-

lerle İir toplantı yapmışlar ve 12,B,l9i0 tarihinde Giırıey

köyündeLeveırtgrentiitiinsendika]arrnrııkurulmaslça-
lrşrnasında bulunmuş ve tütün üreticilerini tahrik ve

teşik eden konuş*rİ* yapmrş, 20,1,1gi1 tarihinde tütün

*İtlrgi yapılmış, mitingde beyannameler dağıtılmış, ko-

nuşmalar yapılmıştır
'emasya'İa: O.g.rgZ0 tarihinde bir ekip Amasya'da ve

köylerinde çaiışmalarda bulunmuşiar, Köylülerin bilinç-

lendiritmesine çalışmrşlardır,
Germencik,de:Turanlarköyiındemeydanagelentop-

rak işgali olayrna ekipler halinde gidilmiş, toprak işa-
linOe kOyltller tahrik ve teşvik edilmişlerdir,

Gü§ehir'de: üzüm mitingi hazırlrkları ve köylüieri

üzüm mitiıgine hazrrlamak, köylüleri tahrik ve teşvik

etmek maksadıyle bir grup 29,8,1970 tarihinde Güişetıir

köylerine ve. bu aıa,da Yeniyaylacık köyüne giderek köy

çaİışmaların'da bulıınmuşlar, bu çalrşmalar neticesi 6,9"

igz6 tu"inınde Gülşehir,de tızüm mitingi yapılmış, 25,11,

1970 tarihinde yine bir ekip E§J<iyaylacık köyüne giderek

köy çalışmalarrnda bulunmuşlardır,- 
İog,azlıyan'da: 6 Ekiple Boğazlıyan'a gidilmiş, muh-

telifköylerdolaşrlıınış,beyannamevebildirilerdağıtılmış.
köylüler yapılmak istenen bir parrcar mitingine hazrrlan-

mal< lstenllmiş, tahrik ve teşvik edilmişlerdir,
öttenıiş'tle: 10.2.1969 tarihinde Atila Sarp ve Yuzuf

I(üpeli'nin de bulunduğu tütün mitingi, 2,2,|970 tarihin-

de Gün Zileli, Atila Sarp, Ali Karşlryan'ın da bulunup

konuşma yaptıkları tütün mitingi yapılmış, 5,6,1970 tari,
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hinde Kaymakçı bucağında zamları ve vergileri protes-
to mitingi ve 2.1.Ig7L tarihinde de yine tütün mitinsi ya-
pılmış bu mitingde yapılan bir konuşmada «işçilerin ve
köylülerin iktidarı kurulmadıkça soygun düzeninde kur-
tulamayızı» şeklinde beyanda bulunulmuştur. Bu mitinge
Ankara ve izrnir'den üçyüze yakın Dev-Genç militanı ka-
tılmıştır.

Antalya'da : Bildiri ve beyannameler dağıtılmış anket
yapılmak suretiyle çewenin durumu anlaşılmak istenıl-
miştir.

Çorlu'da: Değirmenköye bağlı Esece çiftliğinin köy-
lüler tarafından işgalinde Dev-Gençli militanlar da bu-
lunmıışlar köylüieri tahrik ve teşvik etmişler, kazaya
bağlı köyleri dolaşarak halkı bilinçlendirmeye çalışmış-
laııCır.

Salihli'de: 5.8.1970 tarihinden evvel tiziim ııe pamuk
tireticilerinin dertlerini dile getirmek için gruplar halin-
de köy köy dolaşmışlar, köy çalışmalarında bulurımuşlar,
5.B.l9rr0 tarihinde yürüyüş izni istenmiş, verilmemiş ka-
nun§uz olarak toplantı ve yürüyiiş yapılmış, ayİrca
l2.B.1970 tarihinde de üzüm üreticilerinin durumları ile
ilgili toplantr ve yürilyuş yapılmls üzümcü Arkadas baş-
lıklı bildiıiler dağıtılmış, bu yürüyüşde Gün Ziteli, Ah-
met Oflu, Ali Karşılayan ve Muzaffer Doyum da hazır
bulı,uımuşlardır.

Diyarbakrı"da: 21.3.1970 tarihinde Diyanbakır Devrim-
ci Gençlik Derneği kurulmuş faaliyetlerini bu dernek va-
sıtaş ile yapoı,ıışlar bu me5,anda şehrin muhtelif semtle-
rirıe «Ya ölüm, Ya Kalım-Proleterya için» Yazıları ya-
zrlmış, 4.1.1971 günü Harbecin köylüleri toprak işgali
için tahrik ve teşvik edilmiş, köylülerin toprak işgalle-
rine Devrimci Gençlik Derneğ,i fiilen katılmıştır.

Giresun'da: Bir grup Dev4enç menzubu genç, Gire-
sun'un köylerini dolaşarak halkı bitinçlenğirme faaliyet-
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lerinde bulunmuşlar ve 26.5.Lg70 tarihinde yapılan fın-dık mitingini kontrolları altına almışlarJır.J-r-^w" 
"'

Balıkesir'de: 4.3.1970 tarihinde Savaştepe ilçesindettitün ekiciierinin.toplantı vr ytirüyüşılntl İOs tertlp et-mirs, Deı-Genç militan],arı da bulunarak konuşma yap-mışlardır. Muhtelif tarihlerde muhtelif bildiriler drötrı-mış bu arada halkımıza baslıklı bildiri de dağıtılmrşirr.-'Rize'de: Çay kampanyasının açılmas, ,riu.r.rou iİi.-rinde Mustafa Ulusoy ve Münir Aktolga'nın Oa UulunOu-ğu bir grup Dev-Genç militanı 20.4.1970 tarihind" İrvüreticilerini kışkırtmışlar, tahrik etmişler, «Çay üreticiArkadaş» başlıklı bildirileri dağıtmışlardır.
İçelıde: 19.8.19?0 günu Mer-sin ii merı<ezinde işsizliğive hayat pahalılığını. protesto yürüyüş ve mitingi'İ""tipedilmiş, GüInar ilçesinde, 2.1o.ig70 ve +.g.1970 tarihlerin-de iclerind,e oral Çalıslar'ın da bu]undugu tıztım so;;;;r-sünü, protesto yüılüyüş ve mitinglerl vÖlmıİİ;;."-"'-"'Akhisar'da: 30.2.1ğ70 tarihinde tütün mlİlngl yapıl-mış, mitingdeıı evvel izmir Bölge Yürütme xurĞ ;;;i;ri dolaşrnışlar, köylüleri mitinge hazırlamışlar, bitdiri da-ğıtmışlar, mitingde de TDGFinu. Hüseyin Yavuz temsiletmiştir. 26.7.|970 günü izmir'de. Ege ekici tütün piyasa-sının açrlısından ewel, Dev-Genç mensupları ğruplarhalinde Akhisar köyterini dolaşmışlar, bildiriler dağıt-mışlar, yapılacak tütün mitingine tJyıuıerı hazrrlamıs-lar l,e 28.7.7970 tarihinde cle tütin -iti"si yrpr'r;;;;:""-

Gaziantep'de: 12.5.1970 tarihinde Cazİantep Öevrim-
1i Genelik D,erneği kurulmuş, derneğin aldığı 30.9.1970tarihli 13 Nolu karar]a, adı geçen Oernegin TDGF'nabağlandığı, köy işgali için köylülerle irtib*at t"*İJı,İ*belirtilmiştir. Adı geçen dernek, muhtelif bildiriler veafişler çıkarmıs, dağıtmış, köy çalışnıalarr anke ti hazır-lamış ve yayınladığı istanbri'a, yŞıan 15-16 Haziranolaylarıyla ilgili «Türkiye lIatkına.ıiıaşııtıı tıiJi"iJ.,
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açıkça işçi sınıfının zaferi için çalışıldığıni belirtmiş veslogan olarak da <<Ya,sa-cın işçi Sınİfının Zaferi>> ibare-sini ku]lanmıştır.
1B,7.1970 tarihinde, üzüm-fıstık mitinginin hazırlığınıgözden geçirmek üzere, federasyon genel başkanı Aİila§arp Gaziantep'e gelmiş, bu araOa fakülte öğrencileri

ekipler halinde köyleri dolaşarak miting ve yUrıiyUş pro-
pagandasr yapmışlaı,, 5.8.1970 tarihinde de üzüm ve-fıs-tık mitingi yapılmış, bu mitingde Atila Sarp ve Erhan
Erdoğmuş konuşma yaparak hükümetin tutumunu yer-
mişleııiir.

28.8.1970 tarihinde, dernek mensuplarının tahrik ve
teşvikleri ile Osmanoğlan köyünde, köylüler zot|a araziişgaline teşebbüs etmişlerdir. Yine dernek yöneticileri,
köylüIeri Kuzuyatağı köyünde toprak işgali yapmaları
husuzunda teşvik etmişlerdir.

28.11.1970 tarihinde, <<Kahrolsun işçi Sınıfının Düş-
manlar»» başlıklı ve altında, Gaziantep Devrimci Genç-
lik Derneği (Dev-Genç) yazılı bildiri neşredilerek dağıtıl-
mış, bu bildiride ezcüml,e <<Haklarını almak için isçiler
fabrikaları irsgal edecek, bu hareketi silahlı baskınlarla
bastırmak isteyenier ._sunu hiç unutmasınlar ki, uyants
ve ayağa kalkış kasırgası bir gün mutlaka gerçeklesecek
ve yurtseverlerin akıtılan kan]arınria vatan hainleri er
geç boğulacaktır. işçiler fabrika]arı işgal edecek, köylü-
ler ağa topraklarını işgai edecek ve halkımız Amerikan
emperyalizmi ile onun yerli uşaklarını da yurdumuzdan
kovacaktır. yaşasın işçiterin birliği ,t hajkın mücade]e-
si»> cümleleri yer almaktadır.

Dernek yöneticileri tarafından 25.12.|970 taritıinde
Şahinbey yürüyüşü yapilmıstır. 6.1.19?0 tarihinde içlerin-
de Ahmet Bozkuri-'un da buiunduğu dernek mensuplarr
halkr zabıta aleyhine tahrik etmişler, halk ile zabıta ara-
sında çatışmaya sebebiyet vermişlerdir. 7.2,tg7l tarihin-
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de Vatandaş adlı temsil veriimiş, temsil sonunda sokak-

iarda rejim aleyhinde bağırarak yürüyüşe geçilmiştir,

|g,2.Lg71 gecesi Genç ülkücüler Derneği'ne ve Çrnar-
lr Camii'ne dinamit atrlmış, dernek yöneticileri yakalan-

drktan sonra bildiri neşredilmiş bu bildiride «Bu kavga

işçilerin, yoksı:l köylülerin, tüm yuntsever ve idareci
gliçlerin emekten yana iktidarı kurulana dek devam ede-

cek|ir» denilmiştir.
24.2.|971 tarihinde dernek menzuplarr, Dev-Genç ge-

nel merkezince çıkarılan «işçiler, Köylüier, öğretmenler,
YurtseverAskerler,TümDeyrimciler,Ilalkımrz»»başlık-
lı ve münderecatında <<işçiler, köylüler, öğretmenler, yurt-

sever askerler, devrimci gençler birleşin, di§manın üs-

tüne varrn, zalimleri yere vurun, işçiler fabrikalarda,
köylüler tarlalarda, devrimciler her yerde, bütün halk
omuz omuza birleşelim» beyaniarr bulunan bildiriyi da-

ğıtmışlardır,
24.2.Lg7l tarihinde, Dev-Genç binasrnda emniyetçe

yaprlan aramada dinamit lokumlarr, dinamit fitilleri,
bol miktarda demir çubuk ve muhtelif afişler bulunmuş-
tur.

1.3.1971 tarihinde, Tös ve ilk-Sen ile birlilrte müşte-

reken işsizliği, pahalılığı, haksızlığı protesto mitingi ya-

pılmıştır.
26.3.|WI tarihinde neşredilen ve dağıtılan Halkrmrza

başlıklı ve altında Türkiye Devrimci Gençlik Federasyo-

nu, Gaziantep Yürütme Kurulu imzalr bildiride <<Yaşa-

sın Halk Savaşrnrn Zaferi>> sloganı yer almakta halk sa-

vaşı övülmektedir.
Nallrhan'da: 1970 yrlı Mart ayrnda, Nallıdere köyünde

köylülerin 15 bin dönümlük mer'ayr ele gçirmek için
mıtıngdüzenlemelerioiayrnda,Dev-Gençmilitanlarrak-
tif görev almrşlar ve köylüleri tahrik ve teşvik etmişler-
dir.
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Alaşehiı'de: üzüm ve pamuk üreticilerinin protestoyürüyüşü ve mitinginde buİunulmuş faal 
"ol oy.ru*rşİo.Yııkandazikroluıan olaylara mütenazır yurdunmuhtelif yerlerinde bölgenin hususiyetine göre ;;;-ler, yürüyüşler tertip edilmiş, halk tahrik ve teşvik olun-muş, isçi ve köylüler anarşik olaylar çıkarılabilmesiamacıyle tahrik edilerek kışkırtıImİş DEV_GENC'in ta-biriyle bilinçlendiriImistir.

_ Aydınlık Sosyalist Dergisi'nin 2tr30 sayılı nüshasın-da, köylü hareketleri sıralandıktan sonra «köylü hare-ketlerinin ancak işi sınıfının ideolojil< ve Orgtlts"l Or-dertiği altınCa politilı bir öze kaıı-ışaibiteceği için bu hare-ketlerin siyasi bir düzeyde örgütleme görevinin de yiıreproleter devrimcilere düştüğü» belirtilmektedir. yukarı-
da sayılan bütün bu hadiseİerin içine, Dev-Genç yöneti-ciieri ve militanları girmiş, köylti hareketlerini geliştir-mişler ve bu hareketleri s.-vlç ve idare etmişlerdir.

Bu cylemler clışrnda, ayrrca köylülerin ideolojik bi-linç düzey]erinin artrrılmasına çalı!ılmış, Kurtulus Ya-
1ınları, İ]eri Di-rgileri, İşçi-Ktıviti c-il^teıeil;;d ;;:«iar götüırüierek köylüIer tarafindan okunmasına ve id.ı-olojik yönde bilinçlendirilmelerine çalışılmıştır.

c) işçiye Yöneltilen Çatışmalar ve Eylemler
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu tüzüğünüııikinci rnaddesinde gösterilen, Milii Demokratik Devrimamacına ulaşabiimek için, işçi kitleleri ile yakın ilişkilerkurmus isçileri bilinçtendirme ve eğitme faaliyetÜrinegirişmiş, işçiierin fabrikaları ışgal vJ işlerindekİ novtoİolaylarında tahrik ve teşvik eOerek, bu faaliyetlerin yurt

çapında yayılmasına ve gelişmesine çaba sarfetmiş-bu-
lunmaktadrr. Ayrrca işçileri ideolojik yorrO"r, egitmet veteolik bilgilerini geliştirmek ınatsaOıyİa kendi 

-yuy- 
o"-ganlannr, bu arada işçi-köylü ve kurtuluş Gazetelerinin
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işçi kesiminde dağıtılmas) ve satrlmasrnr temin etmiştir.
F'abrika boykot ve işgallerinde, Dev-Genç yönetici vi,

mensuplarrnrn bulunduklarınr, I(urtuluş yayınlarından
olan 1965-197l «Türkiye'de Devrimİi Mlicadele ve Dev -

Genç» adlı broşürde de görmekteyiz. Bu broşürde, «1970

Nisan ayı içinde istanbul'da altı un fabrikasında ve iz-
sal Döküm- Fabrikası'nda grevier olduğu, Balçova'da so.

ğuk hava depoları ve çelik eşya sanayiinde işçil,erin işgal
eylemlerine giriştikleri, Zonguldak kömür havzasındaki
Karadon bölgesi ile bu bölgeye bağlı Gemlik ve Kilimli
bölgelerinde çaiışan 10.000 işçinin direniş geçtikleri, Ri-
ze'de işçilerin çay fabrikalarrnı isgal ettikleri, TDGF üye-
si gençlerin bütün bu hareketlerde ilişkiier kurmaya ve
işçilere d,estek o1maya çalıştıkları» belirtilmekte ve ili-
ı,,eten Sıkıyöııeiimin iliııını icap ettirecek derecede ya-

lıim olayların meydana geldiği, yüzbin civarrnda işçinin
tahrik ve teşvik olunarak fabrikaları işgal ederek büyük
hasariara yol açtığı ve tarihimizde 15-16 Haairan olayla-
rr adi ile geçen olaylara değinilerek 15-16 Haziran tarih-
lerinde istanbul ve izmit bölgelerinde büyük işçi direnisi
adı i]e anilan hareketin yapıldığı, dewimci gençlerin bu
har.eketler boyunca, isçiierle om,Oz omuza dövüştükleri
zikredi]mekteCir.

15 - i6 Hazirar, olayiarıni tahrik ve teşvik eden ve
ekipler halinde brr harekete Dev-Genç militanlarrnrn ka-
trldıkları, verilmektd olan devrim mücadelesinde hareke-
tin başlatıldığına dair muhtelif yayın organlarrnda çı-
kan yazı|ardan da, Dev-Genç Fedelasyonunun bu hare-
keilerde faal ro1 oynadığr anlaşılmaktadır.

Diğcr taraftan, istanbul çe izrnit'de meydana geicır
işçi hareketin; benzei, bir hareketiir, Ankara'da büyük
sana}iil çarsısında da meydana. getirilebilmesi için büyük
çaba sarf edilmiş, bu maksatia 16.6.1970 günü içlerinde
Tuncay Çelen, Enis Sakılı, Münir Aktolga, Hüseyin Onur
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ve Cengiz Çandar'ın da bıılunduğu büytik bir öğrenci top-
Iuluğu sanayi çarşIsına giderek, işçileri tahriİ ve teşvİt
edip kanrınsuz yürüyüse ve iş yerierinin tahrip ve zarar
hareketlerine geçilmesi için faaliyette bulunmuşlar, an-
cak nruı,affak olamadan yaka_lanmı.slardı.

Yukarıdaki adı gqçen broşürde. ayrıca ortaya koııu-
lan bütün isçi hareketleri, tek tek belirtilmekte, bu olay-
larda Dev-Genç mensup ve militanlarının aktif rol oy-
nadıklan zikred ilmelrtedir.

Aydıniık Sosyalist Dergisi'nin 26. sayısında, Türkiye
çapında işi ve köylü kitleleri ile bağ kurmanın, onlarr
bilinçlendirmenin, Türkiye çapında kitle hareketleri dü-
zenlemenin, mesleki iktisadi, kitle örgütleri kurmanın,
TDGF'nun görevleri içerisinde olduğu ve ayrrca Anado-
lu'daki sosyalist unsurlarla da bağ kurmak görevini yük-
Icndiği belirtilmektedir.

ileri Dergisi'nin 1. sayısında, ODTü'nde işçi ve öğ-
renci dayanışmasrnrn sağlandığı ve bu dayanışmanın ve
ilişkilerin, işçiierin köyleri ile olan sürekli ilişkileri do-
layısıyle köylere kadar ulaştığı zikredilmektedir.

Dev-Genç Federasyonu işçi kesiminde yaptığı faali-
yetleri daha rasyonel bir açıdan değerlendirebilmek ve ne
gibi hareketlerin ne ?,aman yapılacağınr önceden planla-
mak maksadıyla, işçiler arasında isçi anketleri ve fabri-
ka anketleri yapmıştır.

Yurdun neresinde bir işçi hareketi görülmüşse, içiıı-
de mutlaka Dev-Genç yönetici ve militanları görülmüş,
verilmekte olan devrim müca,delesi yolunda işçilerle bera-
ber olmuşlar, işileri tahrik ve teşvik etmişlerdir. Kendi
beyan ve ifadelerine nazaran verilecek olan dewim mü-
cadelesinde önder güç, işçi sinıfı ve kurulacak olan yeni
düzende işçi diktatöryasrna dayanan bir düzen olacağına
göre işçilerle beraber bulunmaları ve işçiieri patronlar
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aleyhine tatırik ve teşvik etmeleri pek yadııganacak bir
husus olmasa gerekir.

Dünyanın neresinde ihtilllci sosyaliİl bit hareket
görülmüşse, orada mutlaka işi ayailanmaları; işileriıı
fabrikaları işgai olayları görülmüş, proleterya diktatör-
lüğüne dayanan bir iktidar peşinde koşanlar, bu ikt,idar-

da işilerin yönetimde qı faz|a grz sahibi olacağı vaadin-
de bulıııımuşlar ancak yine de soz işilerin olmayıp, ku-
rulan sosyalist partilerin olrnuştur. işilerin gerçekten

haklmlyetleri hayalden öteye gidememiştir. Marks işile-
re «Zincirlerinden başka kaybedecek birşyleri» olmadı-

ğını vjylemişt. Ancak bugün de komtlnişt ülkelerde iş-

çilerin. yine zin,:irlerinden başka kayı5"6*"* herhangi
bir şeyleri olmadığı açıkça görülmektedir,

il) Slllhlaııma, Militaıı Yetiştirme ve Yılucı Plinlıı
Dev-Genç maksadına vaşt olabilmek için, militan

yetiştirme vE silihlanma iizerinde dunııuş, milli de-

mokratirk devriınin r,aiere erişebilmesi ve işi-töylü ik-
tidarının gerçrkleşbilmesi bakımından emperyalizme,
işbirlikçilerine ve feodal kalıntılara karşı verilen müca-
delenıin ancak öıcü kadro, militan yetiştirerok ve ,sillh-

lanma ile olacağını ka.bul ederek faaliyetlerini bu yönde
hızlandırmrştır. Dev-Genç yöneticileri, geri kalmış ve ge-

lişmemiş bir ütheden, emperyalizmin kendiliğinden rua§ı
ile çıkabileceğini ka'bul etmediklerinden ve buna inan-
madrklarından emperyalizmin, ancak ve ancak silahlı
mücadele ile ve bir kurtuluş savaşı verilerek çıkarılaca-
ğrna inandıklanndan, herşeyden ewel silatılaırmanm 8e-
rektiğine ve icap ettiğine, kendi'beyanları ile sıca.ü savaş
verileceğine inanmaktadırlar.

Gıerek Aydınlık ve ger*se ileri dergilerinde, işçi -
köylü hare]ıetlerinin maksada yönelebilmesi bakrmın-
dan, DevJGenç örgütü içinde militan yetiştirilrnesi husu-



TT(P ve Organize Gençlik Hareketleri ,231

sunda önernle durulduğu görülmektedir. Diğer taraftan,
gerek işçi-kiylü hareketlerinde ve gerekse üniver§te iş-
ga! ve boykot vb olaylarında birinci derecede rol oyna-
yanlarn Dev-Gerlc'li militanlar oldukları bilinen bir ger.
çekti.

Bu militanlardan bir kısmı, silahlı eylemleıde da-
lıa aktif rol ala,bilmek ve eğitim görmek maksadıy-
la El - Fetih, tesJilötına gitmektedir. El - Fetih teşki-
lötırıda gerilla usullerini öğrenmekte ve eğitimlerini
tamamladıktan sonra yurda dönerek çşitli anaışik olay-
lara katılmaktadırlar. Bunlarrian bir kısrnr Tliıtiye'ye
döndüklerinde, Diyarba,krr'da yakalanıp tutuklandıkla-
rında, Anıkara'darı devrimci bir kunılun DiyarbakııJa gi-
deıek ç6itli ilişkilerde bulunduklarr ve bu kurutun için-
de bulunan Dev_Genç genel başkanı Atila Sarp'ın El-Fe
tih'den dönerken yakalanan]ar için; «Onlar can kar-
daşımızdı. Yiğit savaşçılardı, maddi gücümiız yeterli
değil ama yüreklerimiz onlarla, eylemlerimiz işbirlikci
hainlerin ve yıkılmaya tutsak olan Amerikan emperya-
lizmi'nin ürerine ilerliyorı» şklinde ileri Dergisine beya-
natta bulunması, TDGF'nun EI-Fetih teşkil6tına giden
militanlan himaye ettiği veonlarla iSbirliğinde bulundrı-
ğunu gffiermdlıteydi. Esasen El-Fetih teşkiUltına giden-
lerin heınen hepsi, Fikir Kulüplerİnde veya Devrimci öğ-
renci Derneklerinde üye olup Dey-Genç mensııbudurlar.

Diğer taraftan, yaprlan ta-iıkikattarda faktilte ve yük-
sek okullardaki Dev-Genç militanlarrnın ekserisinde si-
lah bulıırıduğu, okullaı,ıia silahlı mücadele ve saldınya
giriştikleri, görülüp anlaşılmaktadır. Devrimin, silahlı
bir mücadele ile yapılacağı çeşitli vesilelerle ifade ve
beyan edildiğinden ve kendilerine lider olaral< kabul et-
tikleri Mao'nun <<iktidar sillhın na,nalusundadır»ı sözünti
de kendilerine reh,ber ittihaz ettiklerinden ve Aydınlık
Sosyalist Dergiye açık mektup adlı bıoşürde de açıkça
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beyan edildiği gibi, barış örgütünden yana olmaytp, savaş

örgütünden yana olduklarındpJı, silahlanma ve militan
yetiştirme husuzunda aıarrıi gayret sarfetmişler ve silatı,
1anmışlardır.

Ayrıca, 16.10.19?0 tarihinde yaprlan genel aramada,
Ruhi Koç'un evinde bulunan ve radarlar için bir baskrn
planı olduğu anlaşılan dosyanın 109/3 dizisinde mevcut
bir pllnda. silahlı bir hareketin pldnı yapılrnış, bu pli-
na nazaran gerekli malzeme olarak 5 tabanca, iki rıitral-
yöz, saatli bomba, araba, diirbün, tel kesecaği, harita Üe

pusuia gösterilmiş olmakla, yapılan haneketin, silahh bir
hareket olduğunden şüphe edilmemektedir.' Esasen, son
ianarşik olayların meydana gelmesine sebep olan, ba$a-
lann soyulma"sı, adam kaçırma rıe öldürülmesi gibi olay_

larda ele geçirilenlerin hemen hepsi Dev-Genç mensu-
bu ve militanıdırlar.

l?.10.19?0 tarihli, t<urultayda okunmak üzere hazırla-
rra.rı federasyon çalrşma raporunda, yanlış ve bir çok
oportünist görüş ve tezlerin mahküm edildiği belirtile_
rek, emperyalizıne karşı yürütülen silahlı mücadeleleri
küçümseyip, bunları küçük bıırjuva dewimciliği ve Ina-

ceracılıkla zuçlandırarak, aslrnda ülkemiz devrimcilerini
pasifize etmeyi amaçlayan proval<asyonları ve yanlış gö-

rüşlei ile proleter devrimci un§urlarr, dergicilik ve cntel-
lüktüel gevezeliklerle dar mücadele alanlarr içine hapse-

den yanlış çalrşma tarzlan ve pratik mücadel,e örrerile-
rinin mahküm edildiği b€lirtilmekle, kerıdilerinin, yani
TDGF'na h6kim olan çevrenin, silahlr mücadeleyi destek-

lediği ve bu mücadeleye taraftar olduğu, bunu küçüm-
seyenlerin ise oportünlstlil<le itham edildikleri görülmek-
tedir. Yine aynı raporun sonuç kı,smrnda «örgütümüzi.iıı
bu durumunu, TDGF militanları olarak daha da güçlen-

direlim ve üzerine düşen görevleri önümüzdeki dönem-
de de liyıkiyle yerine getiritmesi için var gücümüzie çalı-

-
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şalım» sozleriyle TDGF'nun militan yetiştirdiği ve bun-lar vaştasıyla hareketlere giriştikleri açıkça iiade olun-
ma,ktadrr.

Atila Sarp, bir yazısında pıufesyonel devrimcikadrolar üzerinde durarak, amatörcülükten profesyo-nel devrimciliğe geçilmesi gerektiğini beyan'ederÜn,
!u gerçeği yansıtmaktadır. Ma,ksat, eyl,emlere katıİ
]acak silahlı profesyonel devrimci yetiştirmektir. TDGF
bu faaliyetinde de kısmen muvaffak olmuştur, yetiştirdi-
ği profesyonel devrimcilerle faaliyetleri o"garrİre etmiş,
çeşitli eylemler koymrıştur. Esasen, Dev-Genç genel nas-
kanı Ertuğrut Kürkçü, Bay:am Gazetesine veralgl Oemeİ-
te ve televizyonda yaptığı konugrıasında ToG' teşkitöiı
olarair silihlan bıralnnayacaklarıru ve bu memlekette
sosyalizm kuruluncaya kadar silğ.hları bıra,lınayacalrları-
nı açrkça ifade etmiş ve militanlannın silöhlanmaları için
emir ve direktif vermiştir.

17.3.1971 günü, §BF'de yapılan bir toplantıda konu-
şn genel başkan Ertuğrul Kürkçü <<Devrimci teorinin,
denırimci eylemden sonra gelmesi gerekir. Hareketimizin
Leninizne aykırı olduğu $yleniyor. Castrist ve Guave-
rist hareketler i,eninizme ne kadar aykırı ise, bizim ha-
reketlerimiz de o kadar aykırıdır .Dev-Genç, Deniz Gez-,
miş in bıraktığı yerden deyrimci hareketi devam ettiııe-
cektiı» sözleriyle caştro ve Guavara'nın yolunda olduk-
larını, Deniz Gezmiş'in silöhlı mücadelesini devam etti-
receklerini açı'kça ifade etmektedir. Yine genel başkan
Ertuğrul Kürkçü 29.1.19?1 günÜ Hukuk Fakültesinde yap-
tığı bir konuşmasında «Emperyalizme ye Faşizrne karşı
uyanık bulunmak lözımdır. Biz aramızdaki bütün ayrİ-
lıklara rağmen son SBF yurdunun başlması olayınOa
hep beraber bulunarak sosyatist mücadelenin bir ornegını
verdik. Kızlarımrz ve erkeklerimi7 aslanlar gibi ,rrr-şt,-
lar. Bugün Türkiye'de gerçÖt Marksişt-Lenlnist nlr <l,rİut
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yoktur. Fakat Dev-Genç bir parti varmış gibi vurucu gü-

lti şneyaana getirmektedir. Mücadelemiz aslında şhir-
lerden başlayacak, kırlara yayılacal<, krrlaıda bir dewim

konaklarıaşı geçirdikten sonra ikinci etapta kırlardan şe-

hirler zapdedilecektir» sczleriyle mücadelenin silahlı bir

mücadele olduğunu belirtmektedir,
29.11.1S70 gtınü SBF'de yapüan bir t,oplarıt,ıda konu-

şan Dev-Gehç sayınanı Zafeır Kutlu «Bugiıne kadar din-

İu*" ve duıggnluk dönemi geçirmekteydik, Bugüııden

itibaren bu döneme nihayet verilmiştir, Bundan sonra faal

bir dı*uma, kaşr saldınya dönnüş bıılıınuyonız, Bütün

aıilradaşlardan bu yeni dönem için hazır olmalarını işti-

yorua) şeklindeki beyanı ile saldırıya geçme zaıııanının

İeldiğinİ bütün üyelerin bıı saldırı için hazır olmalarını

emı.,etmektedir.
Dev-Genç yönetici ve militanlarının emniyet makam-

larınca yakalanmalarını müteakip gerek yakalandüları
mahallerde ve gerekse tızerlerinde yapılan aramalarda

botıniütardasilih,mermivedinamitlokumlarınınbu.
lunmasıhuzusudabuörgütünsilatılıbirörgütolduğunu
teyit etmektedir.

e) Amerika Ateyhine'Çalışmatar ve Eylemler

Federasyon tiızüğüntın ikinci maddesinde, verilen mil-

lı demokratik dewim mücadelesinin emperyalizne karşı
olduğubelirtitmİşveDev.GençtarafındanTllrtiye'de.
tl eırıperyalizmin Amerikan ernperyaliarıi olduğu halk
yığınlanna iletilmiş ve bu malısatla Amerika, bir emper-

yuiırt ülke olarak itıı.tıye,yı sömüren bir devlet halinde

İo**lr*"ye çalışılmıştır. Bu bakımdan Amerika'ya kar-

İı fiili eylemlere girişilmiş rıe bunlar da 6, filoya karşı
gı.ışııu',eylemlerAnkara,dalıiveİstanbul,dakiAme,rika-
Irıu." ait §yerlerinin §galı, tahribi ve bu işyerlerinde sa_

botaj şeklinde kendisini göstermi$ir,
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8.12.1969 gün iıe 19 sayılı Fikir Kulüplerine yazı|angenelgede 6. filonıııı gelişi ile ilgili hazırlıiıa", sörüşm;üzeıe TDGF'da hazır bulunuıması huşrşı bildİrilnıiştir.
7.12.1969 günlü ve 18 sayıIı bütün örgüt başkanlıkla-rına başlıklı genelgede Amerikan emperyalianıine karşıyerli malı haftası klmpanyasının yapİldğı,bütiirı oÇtİtbaşkanlannın bıı h|tı ile ilgili taaiıyet 

""-p6rı-r.r, 
g.iuıolarak ve miiııasip bir şkilde bir rapor halinde biw,a+,Genel §ekreteı:e vermeleri gerektiği e. rııonun geıışilieilgili olarak bol sayıda boya, fırça ve tutkal stokunuıı

1zprlmasının lAzım geldiği belirtilme}ıtedir.
Diğer taraftan 6. filonun izmiıJe gelmesi ile ilgiliolarak gidecek ekiplerin teşkit edildiği ," ellple.e pİİatoplandığı, 6. filoyu protesto hareketlerinln Uev-Cerıİİa-rafindan düzenlendiği para toplanmasr huşuşında*İ İ;-zı ve listelerden, özgün Nas'ın ifa.delerlnd" ," İgZİZİg6sayılı tahlrikat dosyasındaki bildiri aslından anlaşlmat-tadır. (18)

Amerika aleyhinde yapılan diğer hareketleri $iylecesıralayabiliriz.
7 - ?.8.4.L9?0 tarihinde Balgat yolu tlzerindeki Ame-rikalıiara ait AiD teŞkilötının--ri*u cieposıına vakisilahlı baskın ve sa;botaj olayı.
2 - 6.3.19?0 tarüinde Cema] Gürsel meydanında bo-zuk düzeni ve pahalılığı protesto mitingi yapılınasına bi-dayette karar rrerilmiş arıcak bunda mutabakata varıla-madığından, başlannda Atila Sarp, Ruhi roç, prsun Ay-dınoğlu, Behz,at Usta, Gün Zileli, Çelik Cesur, ll"t *"tDemir, Atıl And'rn butunduğu Dev-Genç'lt militanlarKızılay'a geçmişler ve Amerikan Haberler Merlnezine bas-.kın yaparak bir müddet burasını işgal etmişlerdir.

(18) a.g.e. §. 258.
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3 - 10.1,1.1969 tarıhinde'IDGF da düzenlenen fortrm-

dan sonra Sıhhiye istikametinde lçanunsuz yürüyüş ve

nümayiş yapılarak Amerikan Haberler Merkezi, Ameri-

kan Türk Ticaret Bankası ve Pan-Amerikan Hava Yol-

ları terminaline tecar,üz edilerek camlarrnrn krrılmasr ve,

bu ola:ıda, Yusuf Küpeli, Atila Sarp, Atıl Ant gibi yöne-

tici kadrodan olan]arr buiunması,

4 - 1.0.11.1970 tarihinde Pen Amerikan Hava yollarr

t,:rminalinin bası]aralı tahrip edilmesi olayı,

5 - 5-12.1969 tarihinde yerli mallarr haftası düzen-

lenıircsi sebebiyle Dev-Genç miiitanlarınrn geceleri şeh-

rin ınuhtelif yerlerinde yabancı şirketlerin (pepsi_coco

Cola-Mobil Cii-Shell) isyerlerini ve rek]im tabelilariırı

t-ahrip eimeleri).
6 - 29.1.19?1 tarihinde Mithatpaşa caddesindeki

Amerikalrl ara al,ı T\ıslog binasına patlayıcı madde atıl_

ması olayr.
7 - Çankaya'daki Amerikan Subay kulübüne ve

IVlaitepe'deki Amerikan pazarlarına karsr a,lçtif hareket,

lere girişilmesi.
8 - 22.5.1970 tarihinde Zafer anrtıııCa yapılan tören-

derı soırra Am,erikan Hava kuwetlerine ait bir arabanın

ters çevrilerek yakılmasr olayr,
,3 

- 21.10.1970 t,arihinde Hacettepe üniversitesinde

Amerilialı]ara ait bir aracın yakrlnıası olayı,

10 - 27.11.19'i0 tarihinde Çankaya'daki Amerikan Su-

bay ktılübüne pat-la}ırcı madde atrlması,

11 - 25.9.1970 tarihinde Atatürk Butvarındaki Ame-

rikalılara ait bina]arrıı ambarrna dinamit lokumu koy-

maya teş,355ü, edilmesi olayı,

12 - 13.2.1969 tarihinde Amerikan sinemasrnrn cam-

larının krrr]masr ve aynı tarihte Tusiog cam]annrn krrr]-

nrası olayr,
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13 _ 13.4.1970 tarihinde Pan-Amerikan hava yolları-
nın camlarının krrrlması olayı,

14 - Amerikan Hava eri Finley'in lia,çırılnası oiayı,
15 - 4 Amerika]ı çazuşun kaçırılarak rehine alınma-

sı ve fidye istenmesi olayı,
Dev-Genç yöneticileri mahkemelerde verdik]eri ifa-

delerinde Amerikalılara karşı girişilen bütün bu hare]<et-
]erin, milli demokratik devrim mücadelesinde emperyaliz-
me karsr verilen mücadelenin birer parçaş olduğunrı
açıkça beyan etrnislercli.

f) Anarşik Ortamın Devamlı Olmasr Aınacıyle yapı;
lan Çalışıııalar.

Dev-Genç, idealleri olan rejim değişikliğini gerçek-
leştirmek, ınilli demokratik devrimi zafete eriştirmek
maksadıyle bir buhran havası meyclana getirerek mem-
lekette anarşi yaratmak, halkta mevcut rejime karşı bir
memnuniyetsizlik yaratmak ve gayelerinin tahakkuku
için kitleleri kendilerine sempati duyan bir toplum ola-
rak. desteklerini sağlamak maksadıyla çalışmalarda bu-
lunmuştur. Bu cümleden olarak fakültelerde ve yüksek
okullarda görülen işgal ve boykotların yanrnda yine bu
ilim yuvalarında ve büyük kentlerde sağ sol çatışması
seklinde tecelli eden silöhlı çatışmalara, banka soygtln-
1arına ve adam kaçırma olaylarına katrlmışlardıi,. Biı
hareketlere katılanlar Fikir Kulüpleri veya Devrimci
Gençlilr Derneği gibi Dev-Geılç'e bağlı kuruiuşların e]e-
man]arı olup Dev-Genç miiitanlarrdrrlar.

Dev-Genç, lıaberleşrnenin zor olduğu büyük şehirler-
de olayların derhal başlatılabilmesi için bu şehirleri böl-
ge}ere ayırmış ve her bölgenin basrna sorumlu birer ]i-
der getirerek o bötgedeki işlerin aksamadan yürütülme-
sini temine çalışmıştır. Merkez Yürütme l(urulu 21.10.
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1970 tarihinde bir toplantıda Ankara'yı beş bölgeye ayır-
mış ve bu bölgeleır birer lider tayin etmiştir. OEifti b<il-

gesi ve sorumlu liderliğine Cemal Salman Pakoğlu, Dış-
kapı bölgesi sorum]u lidertiğine Ftsvzi Bal, Beşevler böl-
gesi liderliğine Iiüdai Arıkan, Hacettepe bölgesi sorum-
lu liderliğine Levent Eren ve SBF Hukuk btilgesi §orum-
lu liderliğine Şaban iba getirilmiştir. Aynı toplantıda
önümiizdeki dönemdeki mücadelenin silihlı olacağı göz

önüne alınarak sil1hların tek elden toplanmasını ve bun-
ların temin ve tevziinden belirli kişilerin sorumlu bulun-
maslnı kararlaştırarak bu iş için Şaban iba ve Hüdai
Ankan'ı görevlendirmi$ir.

Diğer taraftan istanbul Elge yürütme kurulu da is-
tanbul bölgesini beş btilgeye ayrrn§ bölgelere birer li-
der tayin etmi$ir.

1 - 15.12.1969 - 18.12.1969 tarihleri arasında başlayan
ve öğretmenlerin katıldığı ve adına ihtar boykotu denilen
boykotu TöS nezdinde sürdiirülmesi ve desteklenmesi, bu
huzusta fHerasyon genel merkezi tüm yan örgütlere
başlıklı 12.12.1969 tarih ve 21 sayrlı bir genelge nşrede-
rek bu dört güntük boykot sırasında öğretmenlerle orga-
nik ilişkilerin pekle$irilmesi, boykot içine girilecek ey-
lemin sürdürtilmesi istenmektedir. Aynca Federasyon 20

sayılr ve basına verdiği bildiıi ile de öğretmenlerin giriş-
tikleri boykotu desteklediklerini ve övdüklerini bildirmiş-
lerdir.

2 - Dev-Genç diğer öğrenci kııruluşları ile birlitte
Ankara belediyesi ile aralarında pa§o verilmesi sebebiyle

çıkan ihtibf üzerine 5.1.1970 tarihinde Ankara belediye-
sine ait otobüslere el konulmuş, otobiisler seferden men
edilerek fakülte bahçelerine çekilmiştir.

3 - 23.4.1970 tarihinde Tiirkiye Büyti& Millet Mecii-
sinin eski binası işal edilerek, dewimci gençler tarafrn-
dan toplantı yapılmış ve akabinde bir bildiri neşedilerek
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e1) a.g.d. sayı: 6, s. 47.
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((Amerikan emperyalistlerinin. işbirlikçilerinin ve toprakağalarının halkımızın bars düşmanr o]dukları, halkımızınve ge4cliğin hiç bir siyası partiye güveni olmadıkları,
|am ba§ımsız ve gerçelııten Oemotratll< rurl<lye'yl l<urmakiçin, btitün Arnerikan askeri üstlerinden ve tesislerin-den, Amerikan askerlerinden, sivil uzrnanlarından menı.leketin temizlenmesi, yer altr ve yer üstü seryetlerimizisömüıen yabancı şirketlere ,u yrlu.r.rlarla işbirliği ya-pan zenginlerin malına el konulmaş, Nato ve cento'daıı
çıl<ılması yolunda karar alınmasr ön görüImekteoir.» (ıııi

4 - 23.9.1970 günü içlerinde Ruhi Koç, Ahmet Boz-kurt, Uçman Sungur ve Cem Oluz'un da bulunduğu mi-litanların ürdün Elçilili binasına saldırarak binJyı birmüddet işgal etmeleri, zabıtaya mukavemet ve patla5ılg1
madde kullanmaları olayı. (20)

5 - 7.12.19?0 tarihinde Bağımsızlık I{aftası içinde bil-diri, afis, forum, açık oturum ve konferanslar i]e haftanın
sürdürülmesi, hafta boyunca yabancı sermaye kuruluş-]arına karşı eylemlere geçilmesi. (21)

6 - 28.12.1970 tarihinde Kurtuluş meydanındaki Ata-türk panosunun krılması ve yerine i'a istiklöl, ya ölümpanosunun asılmak iştenmesi o|ayı. (22)
7 - 4.72,7970 tarihinde DTCF önünde toplanarak

Kızılay istikametine kanunsİız yüıriiyüş ve gösteri yapıl-
masr olayı.

B - Muştafa Kuseyri'nin kendi arkadaşı tarafından
öldürülmesini müteakip faşistlerin olotırdtığünün ileri
sürülerek Zater meydanına ve Kızılay'a dognı yürüyüş
tertip edilmesi rıe Zafer anıtında yupİla, törenden son-

', s. 3.

:4,S.8.
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ra Krzılay'da nümayiş ve Amerikan iş yerlerine karşı ey-
]emlere geçilmesi. (23)

9 - 9.4.1969 tarihinde Karsıyaka semtindeki gece-

kcndularrn yıkılişı seb:biyle Yeninrahalle Kaymakamlık
binasınrn işgali olayı.

70 - 20.2.1971 gtinü Atatürk bulvarındaki Odalar Bir-
liği binası önünde diııamit patlatılması olayı.

ll - 22.2.|9?1 günü Amerikan Elçiliği karşısındaki
polis noktasına patlayıcı madde atrlmasr olayı.

12 - 22.2.1971 güııü ZiraaI Fakültesinde silihlı mü-
sademe olayı.

13 - 1C.11.1969 tarihinde lvlustafa Kemal'e saygı yü-
rüyüşü tertip edi]erek yürıiyüşü müteakip forum tertip
edilmesi olayı. Bu forumda Atila Sarp bir konuşma yapa-
ı"ak Arnerikan ,emperyalizmine karşı bütün baskr, şiddet
ve tehditlere rağnıen direnişlerine sonuna kadar devam
ecjeceklerini belirtmiştir.

14 - 19.5.1969 tarihinde Anayasa'yr koruma ve Ana-
yasa dısı davranısları'protesto mitinginin sonunda kanun-
stız yi.irüyüşc gqçilerek polise fiili mukavemette bulunul-
masl.

15 - 14.3.1970 tarihinde DTCF önünde yapılan fo-
rumdan sonra KızıLay istikametinde yürüyüse geçilmesi
ve olayların yaratılma.sı.

76 -- 26.4.|971 tarihinde DTCF açılışı srrasrnda si-
löhla çatişmalarm meydana gelmesi.

17 - 20.2.|97l tarihinde Eskişehir yolunun trafiğe
kapatılması olayı.

18 - 5.3.1971 tarihinde Gazi Eğitim öğrencilerinin,
Devrinci Gençlik Derneği yöneticileri tarafından kışkır-
tilrnası neticesi Konya yolunun trafiğe kapatılarak po-
iisie öğrencilerin çatışmasına sebebiyet verilmesi.

{23) a.g.d. sayr : 3, s. 2.
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19 - 11.1.1971 tarihinde Emek iş Bankasının soygun
olayı.

20 - Küçükesat Ziraat Bankası soygun olayı.
27 _ 2L.4.L971 tarihinde Kavaklıdere Osmanlı Ban-

kası soygun olayı.
Dev-Genç yöneticileri ve militanları tarafından mey-

dana getirilen eylemlerde Merkez Yürütme Kurulu üye-
lerinin mezuliyetleri bakımından ileri Dergisinin 3.
.sayısında Merkez Yürütme Kurulunun cevapları başlığı
altındaki yazı bir delil mahiyetindedir. Zira bu yazıda
Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin sürekli eyiem için-
de oldukları, ikrar edilerek miting, yürüyüş ve diğer ça-
1ışmaların yanında topluca harel<et etmek hususunda en
önemli konunun gerici .saldırılara karşr tutum olduğu,
gericilere karsı stratejik alanda saldırı, talçtik alanda sa-
vıınma dtırumunda olduk]arı belirtilmektedir. Bu ya_
zıdan da açıkça Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de_
vamlı olarak eylemlere katıldıkları, miting, yürüyüş ve
diğer eylemlerin federasyonea tertip edildiği, bu hareket-
1eri tawip ettiği ve yapılması gerektiği yolunda emir ver-
diği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan 17.10.1970 tarihinde hazırlandığı an-
laşılan federasyon çalısma raporunda «...TDGF içinde
teorik eğitim ,çalrşmalarının plinlı bir şekilde yürütül-
rnesi şüphesiz sosyalist gençlik hareketi açısından daha
yararlr olacaktır. Ancak pratik mücadelenin yoğunluğu
nedeniyle bu konuda merkezi bir çalışma yapılamamış-
tın» ibaresi yer almaktadır ki bundan da Merkez Yürüt-
me Kurulunda ve merkez teşkilitında olanlarrn bizza't
mücadelenin içinde bulı-ındırkları anlaşrlmaktadır.

Iv _ DEV-GENÇ,iN EĞİTiM ÇALIŞMALARI
Fıederasyon tüztiğünün ikinci maddesinde amactna

ulaşmak için gerekli eğitim ve propaganda çalışmaların-
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da'bulunacağı, toplantıl.ar, gösteriler düzenleyeceği, ya-
yrn yapacağı ve sergiler açacağı kabul edilmiş bulundu-
ğundaıı, bu maksatla federasyon bu sahalara'inhisar eden
çalşmalarda da bulunmuştur. Bu faaliyetlerinden bazı-
larını burada zikredebiliriz:

1 J Feder.asyonun yayın organı olan ileri'ye abonç.
olunması bütiin üyelerden istenilmiş ve bu zuretle ileri
Deı3İsi'nin devamlı surette okunmasr sağlanmıştır. (24)

2 - Yurdun muhteiif yerlerine ve Fikir Kulübü baş-
kanlıklarına Aydınlık Deıgilerinin gönderilmesi ve bu
suretle üyelerinin teorik bilgilerinin geliştirilme§i. (25)

3 - Teorik eğitimin ele alınması ve yapılmaş huzu-
sundaki çalısmalar: üyelerin gnrplara bölünerek grup
teşkili suretiyle eğitim çalışmalarınrn yaprlması, örgüt
içinde daha yüksek teorik ve pratik forrnasyona ulaşmş,
politik çalışmada daha tecrübeii otan üyelerin toplantı_
ları yönetmelerinin kendilerine görev olarak kabulü,
toplantılarda tartışma-eleştiri-(zeleştirinin hakim kılın_
ma§ı, sosyalizmin biliminin öğrenilmesi alışkanlrğrnrn
toplantılar aracılığı ile hızlandırılması, üyelerin teorik
yeteneğinin kazanılması ile pratik çaiışmalar i,çinde ka-
rar rıerici unşurlar olabilmelerini sağlayacak şekilde doğ_
ru bilgilerle teçhizatlanma§ını, örgütün her alandaki
günliiık çalrşnalarrndan haberdar olarak bunların içinde
aktif görev almalan, Marksist diyalektik yönetimin ince-
lenilmesi, Marksist felsefi materyalizrnin incelenmesi, ta_
rihi materyalizm, devletin ve ulusun materyalist teorisi_
nin incelenmesi ve işlenmesi husı.ıslarında direlıtif veril-
mesi. (26)

4 _ Devrimci teorik eğitim toplantılarının merkezl

(2+) Cenel Sekreter Ruhi Kcıç'un 16.2.1970 tar.ihli genelgesi
(25) Aynı geneğeden.
teol İlerl, sayı: 6, s. 19.
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denetimi, toplantılarda ele alınarak konular üzerinde ge-

nel ilke birliğini sağlamak ve merkezi siya§, ideolojik gö-

rüşler etrafinda yoğunlaştırmak amacıyla egitim toplan-
tılannrn alt organlar, yönetim kurulları ve Dev-Genç
içinde de merkez yürütme kurulu tarafından desteklen-
mesi. (27)

5 - Listeler halinde ve bölümlere ayrılarak Mark-
sist, Leninist ve Maoist kitapların okunmasınrn temin
edilmesi ve bu yönde direktif rıerilmesi. (28)

6 - Marksist-Leninist teoriyi işleyen işçi-Köylü Ga-
zetesi'nin satışlarını Dev-Genç mensup ve militanlarınin
yapması.

7 - Mahalli devrimci derneklerden, fikir kuiüplerin-
den ileri ve diğer devrimci yayınların istenilmesi üzeri-
ne buralara bu kitapların ve dergilerin gönderilmesi.

8 - Bölge yürütme kurullannın merkezi bir teorık
eğitim sağlaması ve bunun için Ön kısa zamanda çalı.s-
maya baslanılmasr, isçi-Köylü Gazetesi'nin satışının
bölge ytirütme kurulu tarafından organize edilmesi hu-
ş-ıslarında genel merkezin bölge yürütme kurullarına di-
rektif vermesi. (29)

9 .- Fikir Kulübü başkaırlıklarına yazılan bir yazı

ile kulüp içinde bilimsel sosyalizmi öğretici bir eğitim ça-
lışmasının yapılması hususunda direktif verilmesi, (30)

10 - Muhtelif fakülte ve yüksk okullarda ve fikir
kulüplerinde Marksist_Leninist ve Maoist fikirleri işleyen

titapların üyeler taıafından işleıımesi ve diğer üyelere

okunmasr, izah edilmesi, eleştirisinin yapılması rıe bu

münasebetle çalışma günlerinin te§bit, olunaralç üyelere

tızl İlerl, aynr sayr s. 20,

tzel İlerl, Sayı: 5 s. 22 ve sayı: 6 s. 21.

(29) 18.10.1969 gtiı:rı ve 3 numara]r genelge,
(3r) 27.15.1989 gün ve 6 sayılı genelge,
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duyurulması.
11 - üyelerin ve işçi-Köylünün bilinçlendirilmesi

husundaki çalışmalar.
12 -- Seminer çalrşmalarının yapılmasr. (Kars örgü.

tü ile ilgili).
13 - Merkezi eğitim çalışmalarının merkezden yü-

riitü]mesi, gün ve yer tayin edilerek işlenecek konunun
üyelere duyurulması. (31)

14 - ileri-Kurtuluş-Aydınlık-Proleter Devrimci Av-
dınlık-işçi-Köylü Gazetesi-Türki,ye Solu mecmuastnm çt-
karılnıası, bunlardan ileri Dergisinin resmi organı ve di-
ğerlerinin de demokratik hareketin propaganda ve ey-
lem sİlihları olduğı1 yolundaki 10.10,1969 tarihli kurul-
tayda alınan karaı:.

15 - Bildiriler neşredilmesi, afişler çıkarılmasr, fo-
rumlar düzenienmesini de bu grup pllnlayarak organize
etmiştir.

a) Yayınlanan ve Ele Geçen Bildiriler
Dev-Genç'in yayınladığı ve elde olunan bildiriler-

den başlıcaları:
1 - işi, köylülere, Türkiye halklarına başlıklı bii-

diride «işçiler Amerikan emperyalistlerine ve hain AP
ilçtidarına karşı duruyorlar. Halkımızın ve halkın öncü-
sü işçi srnıfınrn kurtuluş mücadeiesi durdurulamaz. Çun-
kü tarih irsçi sınrfrnın ve halklarrn zaferine doğru ilerle-
mektedir. Halkımrzırr gelişen nücadelesi Amerikan em-
peryalistlerini ve onlarrn uşağı gerici meclisleri, onlarrn
ikt.darı ha;.n AP iktirlarını yok cilccckt,r. Yaçasııı i,;çi
sınrfınrn devrimci mücadt:lesi, yaşasın Türki.ye halkları-
nın devrimci mücadelesi - yaşasın tam bağımsız ve gler-

(31) Proleter Devrimci Aydrnlık Gazetesi, 1970 sayı: 38 s. 3.
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çekten demokratilı Türkiye, kahrolzun Amerikan emper-
yalistleri ve on]arrn işbirlikçileri.»

2 --- Halkımıza başlıklı bildiride «Bütiın çrrpınışlar
boşunadır. Zuliim ve baskr halkımızın kurtuluşunu önie-
yemeyecek, rnücadelemizi bastıramayacaktır. işisi, köylü-
sü, memuru, öğretmeni, öğrencisi ile tüm yoksul halkı-
mız bütün yurtseverler bir olup bir avuç soyguncuyu alt
edeceğiz, Amerikan emperyalizınini kovacağız. işsizliğin,
pahalılığın olmadığı bağımsız Türkiye'mizi kuracağız.»»

3 - Devrimci gençlik olarak yurtrever ve deıırimci
bütün kurulşları, bütün grupları ve bütün kişileri or-
taklaşa eyieme ve devrimci güçbirliğini sağlam bir şekil-
de kurmaya çağırıyoruz başlıklı bildiride; «Eğer biz eın-
peryalizıni ve onun doğal müttefiki, gericiliği Türkiye ta-
rihinden silmek istiyoısak bilelim ki, bu kendiiiğ{nden
olmayacaktır. Onu silecek olan sömürü ve tahakkümünü
kıracak olan halkımızın bilinçli ve örgütlü mücadelesi-
dir... Dünya halklarının boyunduruktan kurtulduğu, za-
ferin emperyalizınde ve bütün gericilerde olmayıp dün-
ya halklannda olduğu, Türkiye'nin gelecği karanlık de-
ğil aydınlık olacaktrr... Şimdiye kadar yapılaıı bütün or-
taklaşa eylemleri ve kurulan bütün ortaklaşa öıgütleri
yeniden birleştirmeye ve yıkılmayacak bir devrimci güç-
birliği adımrnı atmaya davet ediyoruz.»»

4 - Türkiye hall<ına başlıklı bildiride <<Amerikan iş-
birlikçisi iktidar Kı,brıs konuzunda milli çıkarlanmrz açr-
şndan eli kolu bağlı ,bir iktidaıdır... Bugünkü işbirlikçi
iktidar da, parl6mentodaki muhalefet de Kıbrıs'daki Tiirk
yönetimi de'bu mücadeleyi yapmal<tan acizdir... Yaşasın
dünya halklarının bağımsızlık mücadelesi.>»

5 - Milli kurtuluşçu ilk Büyük Millet Meclisinden
haikrmıza duyuru başlık 14.3.1970 günlü bildiride, <«Biz

Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin egemenli-
ğindeki bir gerici parlimentoyu dğil, işçi-köylü-asker ve
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gençliği ile tüm ulusumuzu temsil eden devrimci ve de-
mokratik bir parlömentoyu özlüyoruz. Biz devrimci genç-
lik olarak Amerikan uşaklarının para ile satın alrnan
mebusların, halkımızın, sırtından milyonlar vuranların
at oynattığı bir parlömentoyu tanrmıyoruz. Yaşasın işçi-
köylü-asker ve gençliğin devrimci dayanışması, yaşa§ın
Mustafa Kemal'in milli onurlu parlömentosu.»

6 - öğretmenler boykutunu destekliyoruz başlıklı
bildiride @nlann istedikleri iktidar ve Amerikan emper-
yalizıni kasdedilmektedir, öğnetmenin, öğrencinin işi-
nin, köylünün askerin yaratıcı-çliştirici yurtseverlik gö-
revini körletip işbirlikçi hainlerin yönetimi, Amerikan
enıpcryalizrninin denetimi altında bugünkü namuşşuzlu-
ğa halkımızın baş kaldırmaşını önlemektir... Yaşasın
öğretmen-gençlik dayanışInası.))

7 - Yerli mallar haftasırıda emperyalinne karşı
ikinci milli kurtuluş savaşınr hızlandıralım başiıklı bil-
diride: «<Bundan böyle bu haftayı emperyalizmle savaş-
mak için bir araç olarak kullanmaiıyız. Bütün yurtsever-
ler, yabancı şirketleri, yabancı nıallarr ve rakamlarrnı
gördükçe emperyalizme karşı ikinci bir milli kurtuluş sa-
vaşı vermenin gereğini kavrarnalı ve Amerikan emper-
yalizmi ile yerli ortaklarrna karşı mücadeleye hrz ver-
melidir.»

B .- Devrimci arkadaş başlıkiı bildiride «Bütün Ana-
dolu ile ilişki kuracalç militar. ekiplerinin yurt çapında
görevlendirilmesi, her gün dewimci mücadelemizi daha
çok maddi olanaklar bulmaya zorlamaktadır.»

9 - Lise mezunu arkadaş başlıklı bildiride, liseyi bi-
tirip üniversiteye girmek için gelen gençlere seslenilmek-
te ve «Bütün lise mezunlarrnın üniversiteye girme§i, sı-
navlarrn öğrencinin yeteneklerini doğru tesbit eder haie
getirilmesi, özel okulların devletleştirilmesi, okuma ve fir-
sat eşitliğinin sağlanması, eğitim sisteminin milli de-
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mokratik, çağdaş ve halktan yana olması için mücadele-
nin tam bağımsızlık ve gerçek demokrasi için verilen
mücadelenin bir parçası olduğu bunun için mücade.
le edilmesi gerektiği» belirtilmektedir.

10 - Ilalkımrza başlıklı bildiride, 29 Nisan 1960 da
yapıIan devrimin seneyi dewiyesi olarak halka *slenilip
bağımlı bir ülkenin yurt severleri olarak bağımsızlıktan
ve demohasiden yana olanların Amerikan emperyaliz_
mi4e ve yerli işbirlikçilerine karşı bir tek yumruk halin-
de birleşilmesi çağrısında bulunulmaktadır.

11 - Haşhaş üreticilerine başlıklı bildiride t«Türkiye
Amerikan somürüsü altında ba$mlı bir ülkedir. Ameri-
kan emperyalistleri, Türkiye'yi askerleri, ajanlan, pİıtıol,
maden ve fabrika şirketleri ile işgal etmişlerdir. Bugün-
kii iktidar Amerikanın emrinde işbirlikçi bir iktidaıdır...
Tiitn haşhaş üreticileri bir]ik olup, köylerde, ilçeierde,
şehirlerde direniş komiteleri kurulmalıdır. Devrimci genç-
likle bağ kurulup birlik olunmalıdır. Zamanı geldiğinde
yurt çapında her yerde protesto gösterilerine başlanılma-
lıdır. Haşhaş ekiminin tekrar yapılman için mücadele
Tiirkiye halkının kurtuluş mücadele§nin bir parçasıdır.»

12 - Mahküm aileleri başlıklı bildiride «Bütün mah-
kümların affedilmesini çocukların ana ve babalanna, ka-
dınlarrn kocalarrna kavuşmasını istiyoruz... Daima hak-
lının yarruıda olan devrimci gençlik genel af istiyor...
Siz hrrsızlık yaptıysanız, §tıç sizi aç bırakanlardadır. Siz
adam öldürdüyseniz, sqç sizi buna znrlayan bu düzende-
dir. Sizi bu hale, hapistıane kapılanna düşüren bozuk
düzendir. Suçlu olan mahkür,ıiar değitdir. Asıl zuçlu olan
zengini datıa zengin, yoksulu daha yoksııl yapan insan-
lı$, kardeşliği, sevgiyi ortadan kaldıran bu bozuk dü-
zendir.". Yürüyüşe katılın, sesinlzi duyurun, hakkınrzr
l,steyin, unutmayın, hak verilmez alınrr.ı»
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13 - Amerikan emperyalizmi ve iktidarın zulmü yıkr-
lacaktır başlıklı bildiride «Bütün baskılar Amerika'nrn
çrkarları içindir, Amerikan hüktimetinin emrinde, ağala-
rın, tefecilerin, vurguncuların sömürülerini devam ettir*
meye çalışan AP iktidarı içindir. Orta-Doğu'da Arap dev-
letleri Amerika'ya ve onun kuklası işail'e karşı yiğitçe
bir savaş veriyorlar, kahraman Vietnamiı'lar her gün
binlercıe, ölü vermelerine rağmen Amerikan empıryaliz-
mini bataklığa gömüyorlar. Yokzul ve ezilen halkların
savaşı hızlanıyor ve her geçen gün zafere yaklaşıyor. Ame-
rikan emperyalizminin koltuğu altındaki parlimentodaki
bütün partiler... Büyük paralarla seçilen ve tamamen
kendi zamları ııe kendi çrkarlarr peşinde koşanların halk
yararına çalışacalkiarı düşünülemez. Kardeşler, ezilen
ha]tımızın kurtuluşu,..ülkemizin bağımnzlığı için satıl-
mışlara ve Amerikan gavuruna karşı sıkılmış bir yumruk
gibi olalım, bu yumruğu bir balyoz gibi ağaların, tefeci-
trerin, işbirlikçilerin ve Amerikan emperyalizminin tepe-
siııe bütün gücümüzle indirelim, önümüzdeki günler zor
ve çetin günler olacaktır. Dewimci demokratik işi-köy-
lü hareketleri hızlanacak, işçinin, köylünün, esnafın, öğ,
retmenin, memurun, gençliğin güçbirliği emperyalizmi
yı,kacaktır. Ve işilerin, köylülerin, tüm yurt severlerin
iktidarı kurulacaktır. Yaşasın devrimci savaşımrz ve sa-
vaşılanmız.»»

14 - Halk|m|za başlıklı biidiride «ikinci milli kurtu-
luş savaşımızrn bir parçası olan milli ilöç sanayiini ger-
cekleştirme mücadelesini başlatıy orız. B|z devrimc i genç -
lik olarak isçimizle, köylüı-ıizle, tüm yurtseverimiz-
le yan yarLa omluz omuza seni sömüren emperyalizıİre ve
onun satılmış işbirlikçilerine karşı ikinci milli kurtuluş
savaşrmrzda kanımızın son damlasına kadar savaşrııaya
aziml|yiz. Bu savaş senin savarsın, ezilenlerin, hor görü-
lenlerin §avaşlJ)
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15 - Halklm|?,a, basJıklı bildiride ««Amerikan emper-
yalizminin, işbirlikçi iktidarın, polisin, tüm. gericilerin
saldrrısı, tüm yurtseverlere yöneltilmiştir. Bütün yurtse-
verler, bağımsızlıktan yana olanlar Amerikan emperya-
lizminin, işbirlikçi iktidarın ve onlarrn desteklediği faşist
gericilerin saldırısına birlilrte karşı koyalım. Ve işlenen
cinayetlerin hesabını birlikte soralı,,n.ı»

16 - Küdeşler başlıkiı bildiride <<Forumlarla, toplu
direııişlerle tüm devrinıci gerçliğin birliğini, gücüırü or-
taya koyalım, üniversite özerkliğini savunmak için öğren-
ci-öğretim üyesi birlikte direnelim, gerici parlömentariz-
min Amerikan iktidarınrn zorba krıwetlerinin üniversif.e
özerkliğini hiçe sayarak fakültelere girmesini protesto
etmek için yürüyelim.»

L7 - Yurtseveriere başlıklı bildiride <«Birleşelinı,
halk düşmanı faşist AP iktidarına, onların köpeği geri-
ci milislerine, Amerikan emperyalizminin sömürü çarkr
ortak paı,aıa, Amerikan_ emperyalizminin askeri zinciri
Nato-Cento'ya, Seato'ya karşı duralım, halkın gücü enı-
peryalizmin silihlı gücünü yolı edecektir. Halkın mücade-
leşine devrimci gençlerle birlikte katılalım»»

18 - TDGF, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyalist Fikir
Kulübü'nün ğlem adlı broşürünün 16.3.1970 giın ve 5-
sayısında <<Emperyalizmi kovdüktan ,sonra tekrar emper-
yalizmin ağına düşmemenin tek garantisi kitleleri bilinç-
iendirip örgütlemektir. Bunun için de sağlam bir dönüş,
tutarlı bir teori gerekmektedir. işte bu teori ıbilimrel sos-
yalizmdir. Bu demektir ki bilimsel sosyalizmin eylem kı-
lavuzu olarak, işçi sınıfıııın öncülüğünde işçi-köylü te-
mel ittifakı iizerine bütün millici ve demokratik sınıf ve
tabakalann güçbirliğine dayanan bir cephe politikası yü-
rütmek zorundayız. Ilalkımızın kurtuluşunu ülkemizin
bağımsızlı$nı sağlayacak tek yol budur. Bu halkımızın
emperyalizıne, i§birlikçilere, feodal kalıntılara karşl sa-
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vaşıdır. Ve devrimciyim, emperyalizme karşyım diyen
herkes bugiın hangi dıınımda olursa ol§ıın, yarın bu mü-
cadelenin adamıdır. Ona kendini bugünden hazırlamak
ve kavgaya girmek drırumundadır.»

19 - Aynı eylem broşürünün 26.3.1970 gün ve 2 sa-
yılı nüshasında «Gençliğin devrimci kavgası Tiirkiye hal-
kının MDD mücadelesinin bir parçası olara.k giınden gü-
ne güçlenerek gençlik ve halk kitlelerine yayrlmaktadır....
Devrimci gençler hareketi asıİ sahiplerine, kitlele!,,e, 8er-
çek devrimci sınıf olan işçi şnıfrna ve onun temel mütte-
fiki köylüleıe ulaştırılması yönünden mücadelesini sür-
düıeceklerdir.»

20 - A.ü. Ferı Faktıltesi Fikir Kulübü'nce çıkanlan
§avaşımız başlıklı bildiride «Yaşasın emperyaliaıe kar-
şı dövüşen dünya halkiarı. Güzelim bir dünya kuracak-
1ardrr.>>

2| - TDGF Sosyalist Fikir Kulübü'nün 15.12.1969
günlü bülteninde <«Diinya halklarının katili Amerika, yur-
dumuzun [er yanına el atan, üsler kuran, ülkemizi bir
ileri karakol gibi kullanan, halkımızı lnsafsızca sömürdn
Amerika 6. Filosunu aslçrlerinin boşalması için gönderi-
yor limanlarımıza... ülkemiz Amerikaı emperyalizarıinin
hakimiyeti altındadır... Mücadelemiz milli kurtuluş mü-
cadelesidir. Bu mücaddele her geçen gün biraz daha güç-
tenmektedir. Türkiye'nin bütün işçileri, köylüleri, emek-
çileri, gençliği ve Mustafa Kernal ülküstirıe bağlı aydın-
]arı Amerikan emperyalizmine karşı direniş hareketini
geliştiriyorlar. Bu mücadelenin dışında kalmayalım.ı»

22 - AZF Dev-Genç rumuzu, <<Faşizm ve sosyal de-
mokrasiı» başlıklı bildiride «Pıoleter devrimcilere karşı
antikomünizmsilihını kullanmayan milli kurtuluşu
sosyal demokratiarı bizimle biriikte, faşizme karşı müca-
deleye çağırıyoruz. Kahrolzun ezilen dünya halklarının
baş düşmanr Amerikarr emperyalizrrıi.»
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23 - Kars Devrimci gerçlik örgütünün, «Valiye ve
emniyet müdürüne son ihtanmızdır» başlıklı bildirisi, Es-
kişhir Devrimci Gençlik örgütünün «Kardeşler» baş-
lıklı bildirisi, Eskişhir Devriıaıci Gençlik örgütünün
<rEzilen Kardeşler,» başlıklı bilCirisi, Hatay Gençlik Der-
neğinin <rlIatay Halkına»» başlıklı bildirileri, H.ü. si Dev-
Genç rumuzlu, «Kardşle» başiıklı bildirisi, Devrimci Li-
şeliler rumuzlu, «Kardeşler» başlıklı bildiri, Devrimci
SaJıat Okuiu öğrencilerinin «Kardeşler» başlıklı bildiri-
si , Malatya Devrimci Gençlik Derneğinin <(Tttrkiye Hal-
kına» bashklı bildirisi, Malatya Devrimci Gençlik Der-
neğinin «Ttirkiye Halkına» baışlıklı bildirisi, Eskişhir
Devı,imci C}ençlik örgütiinürı «Neden Devrim, tşı Kar-
deşler»» baslıklı biidiriler, Balıkesir Devrimci G+_,rıçlik
Derneği «Dev-Genç'den Balıkesir Halkına» başlıklı bil-
diri-si, iTiA Devrimci Akademililer örgütünün (Dev -
Genç) «Arkadaşlar» ba.şlıklı bildirisi, Devrimciler rumuz-
lu <<Devrimci arkadaşlar» başlıklı bildiri, iTiA Devrimci
Akademililer Fikir Kulübünün <<Arkadaş» başlıklı bitdi-
risi, Eskisehir Devrimci Gençlik örgütünün «Kardeşler»>
başlıklı bildirisi, Sındırgı Devrimci Orman Köylüleri ve
Balüesir Devrimci Genclik Derneğinin «Glalkımrza»ı bas-
lıklı bildirisi, Direnen Akademiler rumuzlu «Kardeşler»
başlıkli bildiri, Direnen Orman i(öylülerinin «Haikımı-
za>> başlıklı bildirisi, üzüm üreticileri Komitesinin <<üzüm

üreticilerine» başlıklı bildirisi, Ankara Liselileri rumuz-
lu. <tKardeşler» başlıklı bildiri H.ü. si öğrenci Birliğintn
<<Kardeşlen> başlıklı biidirisi, Balrkesir Halk Devrimcile-
rinin. <<Ilalktan Halka Duyuruıı başlıklı bildirisi, Dev -

Genç Bölge Yürütme Kurulu, işsizlik ve Pahalılıkla Sa-
vaş Derneği Gültepe Devrimci_ işileri, işi Kdylü Gaze-
tesi, YiS, Karşıyaka TiP ilçesi, Bornova f}evrimcileri ru-
muzlu, «Sosyalist Arkadaşlar» başlıklı,bildiri.

24 - Bütün bu bildirilerde, yukarıda Dev-Genç Fe-

-l
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derasyonu tarafından yayınlandığı anlaşılan bildirilerin
fikir muhteviyatı işlenmekte, emperyalizrne yerli işbir-
likçilerine ve feodal mütegallibeye karşı çıkıldığı. devrim
mücadelesinden yana olunduğu belirtilmektedir.

25 -- <<6. Filo Defol» başlıklı bildiride: «6. filo em-
peryalizmin silihlı bekçisi Nato'nun bir saldırı aracıdrr.
6. filo Arap halklarrnın kurtuluş mücadelesine karşr, em-
peryalizmin Akdeniz'de bekçiliğini yapmaktadır. Ve bu
filo katil filodur... 6. Filoya karşı çıXcnak bir yurt sever-
lik görevidir... Direnelim olanca gücümüzie, Amerikan
emperyalizmi ve yerli ortakları defolup gidene dek her
türlü şartlar a]tında mücadelemizi sürdürelim.ı>

b) Yayınlanan ve Ele Geçen AfişIer

Dev-Genç Federasyorıu rıe mahalli devrimci gençlik
örgütleri tarafından çıkarılıp eide o]unan bi]dirilerden
bazılarınrn muhteviyatı şu şekildeydi.

Trabzon'da bulunaıı afişler :

1 - Bütün iise mezun]arı.nrn üııiversiteye girebilme-
si için direnelim - D,evrimci liseliler,

2 - Halk çocırkları üniversiteye - Devrimci liseliler,
3 - Beyaz zemin üzerine sıkılmış dört sol yumrrık

kırmızı renkte.
4 - Yaşasrn en]peryalizme ve siyonizme karşı yürii-

tülen Filistin kurtulurs savası. Dev-Genç (Elinde tüfek Fi-
]istin komandosu resmi ve yüzü peçeli),

5 - Amerika'ya, faşist Yı:nan cuntası. ve işbirlikçi
iktidara karşı mücadele TDGF (Bir insan topiuluğu i,e
soi e]ler sıkılmış ]<ıı:mrzı zemin),

6 - Aydınlık sosyalist dergi clevrimci mücadelenin
ideolojik siilhı,

7 - ileri-Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu ya-
yııı Organı - ileri,
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B - Kahrolsun faizcileı., kahrolsun tüccarlar, yaşa-
sın fıiıdık üreticileri birliği-

9 - Bağımsızlık için omuz omüza (Eiinde kitap bir
öğrenci, elinde buji anahtarı bir işçi, elinde kazma bir
çiftçi, cımuzunda tüfek, fişeklik, miğfer bir asker resıni),

10 - 6. filoya karşı diro*ı, kahrolsun Amerika (Top-
lu olarak eller sıkılmış halk topluluğu reuni),

11 - Arkadaş, Milli demokratik devrim mücadelesini
güçlendirelim, hedef 10.000.

12 _ Il2ıç sömürüsüne paydos (Sol elin yumruk edil-
miş resmi),

13 - Devrimci Grup (Sol el yumruk edilmiş - ileri
dergisi 1. sayısı kapağındaki resim),

14 - Kahrolsun emperyalizm ve işbirii\çileri (Sol
ei sıkılmış ileri dergisindeki 1. sayısı kapağı resmi),

Adana'da bulunan afişler: (Adana TöS şubesinde
yapılan aramada)

1 - Arap halkına ölüm saçan Amerikan üslerine ha-
yır-Dev-Genç (Etinde silöhı yüzü peçeli Arap gerillası
resmi).

2 - Halk düşmanlarına karşı işçi sınıfının öncülü-
ğünde savaşacağız (Elinde buji anahtarı işi, elinde tır-
pan ve yabası olan köylü, elinde çekiç işçi ve elinde Türk
bayrağı olan bir şahıs resmi),

3 - Bütün lise mensuplarınrn üniversiteye girebil-
mesi için direnelim,

4 - Halk çocuklan üniversiteye. Dev - Liseli,
5 - Amerikan emperyalizmini ,işbirlikçi burjuvazi-

yi, toprak ağalarını yıkacağız. (Elinde buji anahtarı işçi,
elinde tırpan ve yaba olan köylü, elinde çekiç işçi ve elin-
de bayrak olan bir şhıs resmi),

6 - Köylü birlik olunca Ağa dediğin ne ki... (işçi
köylü gazetesi ve adresi yzızlsl, bayrak, yaba, bel ve srkrl-
mış eller olan köylü resimleri).
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Diyarbakır'da bulunan af§ler: (Devrimci Gençlik
Derneği'nde yapilan aramada).

1 - Savaşın halk savaşı (ileri dergisi 1, sayısının
kapak resmi),

2 - Yaşasın emperyaliane ve siyonizme karşı yürü-

tüten Filistin kurtuluş savaşı. Deıı-Genç (Elinde silöhı,
Arap komandozu resmi),

3 - Türkiye halkı için - Amerikancı iktidarın §oygtl-

nuna karşı direniş kampanyası. Devrimci örgütler, (Ver-
gi, zam, adaletsiz personel kaııununa hayır).

4 - üniversiteye girmek için direnelim Dev-Liseli,

5 - Kardeşler üniversiteye girmek için direneliın
(Altında sol eller sıkılmış gençlerin resimleri),

6 - işçi ve köylünün deırimci iktidarı kuruluncaya
kadar uğraşımız devarn edecektir. Katırolsun emperya-
lizm, yaşasn ulusal kurtuluş savaşları.

7 - Bağımsız T'iırkiye-Dev-Genç. (Bayrak ve sol el .

sıkılı şahıslar topluluğu),
B - Yaşasın ha]k savaşı-Devrimciler. (Dört sol yum-

ruk sıkılı),
9 .- ölenlerin öcünü alacağız. (Çekiç tutan bir el

resmi),
10 - Kanllpazat. Birinci yıl. (IQhrolsun Amerikan

emperyalizıni ve irtica- (TDGF)-
11 - Yaşasın işçilerin köyiülerin mücadelesi. Kur-

tuluş gazete§. (işçi, köylü ve tekerlek resmi),
12 - Kahrolsun toprak ağaları. (Elinde yaba tutan

bir köylünün resmi),
13 - Yaşasın halk savaşı. (Sol elde tüfek olan bir

şahıs resmi).
Kars Dewimci Gençlik Derneği'nde Bulıınan Af§ler:
1 - Köylüler toprak reformunu kendi elleri ile ya-

pacak,
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2 - Toprak davamızda birleşlim. Dev-Genç,
3 - Kahrolsun toprak ağaları, Dev-Genç,
4 - Bütün emperyalistl,er ve gericiler, köğıttan kap-

lanlardrr. (Altında Mao Zedung yazılı, üzeri köğıtla ka-
patılmış ve yerine Dev_Genç yazılmış),

5 - Kahrolzun süt ağaları (inek ve ağa resmi).
6 - Yaşasın halk savaşının zaferi. Dev_Genç,
7 - Che'nin ölüm sözü ve altında Che yazılı,
8 - Devrimciler ölür-Devrimler sürer,
9 - Devrimci grup. (Sol eller sıkılmış resimler),
10 - işbirlikçi iktidann katil polisi gene kan döktü-

TDGF (Elinde cobu, bir toplum polisi resmi),
11 - Devrimciler ölür, sillhı beraber gömülmez,
12 - Taylan özgür, emperyalizme karsr dövüştü,

Dev-Genç,
13 - işizliğe, pahalılığa paydos,
14 - il6ç somiırüsüne paydos.
Ankara Dev-Genç Merkezinde Yapılan Aramada El-
de Edilen Af§ler:
1 - Bizim de devrimci insanlarımız vardrr, (Yazısı

altında che'nin reşni ııe chs yazrsı),
2 - Orta-Doğu bir bütündür, Arap halklarrnın sa -

vaşı halkımızın da savaşıdır. Dev-Genç. (Sillhlı arap ge-
rillası resrrıi),

3 - Yaşasırr işçileriıı Köylüierin mücadelesi. I(ur-
tuiuş gazetesi. (işçi, köylü ve tekerleli resıni),

4 - Faşist baskı ve zulme karşı birleşelim, savaşa-
lım. (Dev-Genç),

5 - Birleşelim, zalimlerin zulüm kanunlarını yeı,e

çalalı.m. Dev-Genç (Sol eller kaidınlmış bir topluluk res-
mi),

6 - Dev-Genç genel af istiyor. (Eller yumruk yapıl-
m§ ııe kelepçe takılmış),

-
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i - 6. filoya karşı diren. (Bir topluluk resmi),

8 - ileri TDGF yayın organr,
9 - Tütün ekici arkadaş birleş ,direrı, (Sol eller yum-

ruk yapılmış ve kaldınlmış),
10 - ilöç sömürüsüne paydos, (Sol el kaldırılmış el

yumruk yapılmış),
11 - üslerden arrnmış bağımsrz, demokratik, fede-

ratif Kıbrıs için mücadele. (TDGF),
12 - Haşhaş mitingine katıl. Dev-Genç, (7 Eylül Pa-

zartesi saat 10.00 da hükümet meydanında yazrsr, elde

çekiç, yaba olan işçi köylü ve sol eli kalkmış öğrenci res-

mi).
13 - Haşhaş ekimini ya-saklayan Amerikaya karşr

bir]eş. Dev-Genç,
14 - işkenceye dayağa hayır, Dev-Genç, (Polis res-

mi).
15 - Bağımsız Türkiye. (Elde çekiç, yaba ve soi kol

kalkmış işçi, köylü, öğrenci resmi),
16 - işçi-Köylü elele, ı:nilli cephede. (Yaba ve buji

.anahtarr tutan eller),
17 - işizlik ve pahalılığa karşı birieş, (Sıkılmış

yumruklar),
18 - Yürüyüşlerde kullanılan ve aynr mahiyette soz-

ier taşıyan pankartlar.

VI _ DEV-GENÇ,İN ŞİDDET EYLEMLERİNDE
KULLANDIĞI SLOGANLAR

a) Teınel Stoganlar

Gerek biidirilerde, gerek afişlerde gerekse salr yazı

ve pankartlarda Dev-Genç tarafrndan kullanrlan slogan-
lar, önce demokratik devrim, sonra sosyalist devrim gö-

rüşünü benimsemiş, aşlrl solun uygulama safhasına koy-

,duğu milli demokratik devrim stratejisine uygun şekll-
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de seçilmiiş, Mao, Lenin, Marks ve Che'nin s(zlerinden
alrnmrs parçaları ve onların fikirlerini işliyen sloganlar
olup bu sloganlar etrafında halkın birleşerek eyleme geç-
meleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Dev-Genç ve onun çevresinin ortaya attığı temel slo-
ganlardan dikkati çekenlerden bazılarr şunlardır:

- Cici demokrasiye paydos,

- Devrimciler e]ele. milli cephede,

- Fabrika işçinin - Toprak köylünün,

- Gerici parlömenterizrrıe hayır,

- Hak sahibinin eliyle alınır,

- işçi-Köylü-Gençlik-Ord_u elele,

- işçiler birleşiniz,

- Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve yerli işbir_
1ikçileri.

- Kahrolzun halkımıza zulüm eden toprak ağaları,

- Milli oııCu,

- Milli sanayii,

- Milli iktidar,
-_ Nato'ya hayır,

- Ne Amerika, ne Rusya, tam bağımsız Türkiye,

- Par]imento dışı muhalefet,

- Tam bağımsız ve gerçekten demokratik T'iırkiye,

- T<ıprak işleyenin, zu kullananın,

- Yaşasın halk savaşr,

- Yaşasın işçi ve emeJ<çilerin dewimci iktidarı,

- Yaşasın dünya halklarının zafeti,

- Yaşasın işçi sınıfınrn dewimci mücadelesi, yaşa-
sın Türkiye halklarinın derrrimci mücadelesi,

- Yaşasın halk savaşrnrn zaferi,

- Yaşasın €:zilen halkımızın emperyalizıne karşı ve-
receği savaş,

- Bağımsız Türkiye'yi kuracağrz,

- Yaşasrn işçi-köylü-asker ve gençliğin devrimci da-

-
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yanışııası,

- I(ahrolzun petrol sahaiarını kapatan yabancı pet-
rol şirketleri,

- Yaşasın Amerikan emperyalizmine ve 1rerli ortak-
larına karşı savaşan tüm Türkiye halkı,

- Ya bağımsızlık, ya ölüm,

- Yaşasrn bağımsızlık ve demokrasi savaşçıları,

- Halkın mücadelesine devrimci gençlerle birlikte
katılalıın,

- Kahrolsuır katil Amerikan filosu,

- 6. filo defcıl, 6. filoya karşı diren,

- Yaşasın emperyalizme kaşı dövüşen dünya halk.
ları,

lalım,

relim.

Yaşsın işilerin devrimci eylemleri,
Dtınya halkları giızelim bir dünya kuracakl.ardır,
Yaşasın ikinci milli lrırtuluş savaşımız,
Devrimci kavgada saf tutalım,
işsizliğe ve pahalılığa karşı birleş,
işçi köyiü elele milli cephede,
Devrimciler ölür, devrimler yaşar,
Deyrimciler ölür, silölıı beraber gömülmez,
Birleşelim zalimlerin zulüm kanunlarrnr yere ça_

Milli demokratik devrim m,ücadelesini güçlendi_

b) Sloganların Mahiyeti ve Açıklamaları

Yukarıda Dev-Genç taıafındarı kullanılan sloganla_
rın bir kısmının gerçek anlamlannı ve bunlarda ne kast
edilmek istenildiği husuzunu açülamağa çalışalım;

Cici Demokrasiye Payilos

Kapitalist ülkelerdeki demokrasi burjuva demokra-
sisidir. Ve hakim şnıflardaıı yanadır. Çalışarı ve sömü-
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rülen halkın menfaatlerini gözöniiuıe a|amaz. Kapitalist
üretin ilişkileri herkesiİı eşit olması, insana her yöııde
fııısat eşitliği tanınma§ı, insanca yaşanma§ına imk6n sağ-
|amaz. Geıçek demokrasi srıııfsız toplumiarda yani sos-
yalist toplumda vardrr. Böyle bir demokrasiye ulaşmak
için bugiiırıi<ü hğ^kim şnıflaıdan yana olan demokrasi
ve müesseseleri ile mücadele edilmelidir. Bu sloganla
kast edilen manA. bu olup mevcut demokratik düzenin
kötü olduğu fikri empoze edilmeye çalışılmatta, en iyi
rejimin soryalizrn olduğu görüşü benimsetilmek istenil-
mektedir.

Devrimciler Blele Milli Cephede

Burada devrimden yana olan sosyal güçler mticade-
le için bir safta toplanmaya davet edilmekte, emperya-
]izme karsı verilen bu mücadeleye millilia vasfı verilerek
kamu oyu nezdinde güç kazanılması isterımekte olup.
mücadelenin aşl amacı saklanmakta ve halkın milli
duyguları istismar edilerek kanalize edilmeye çalışılmak-
tadır. Bu husus Marksist-Irniniştlerin cephe politikası-
nın bir uygulamasından başka bir şey değildir.

Fabrika işçinin, Toprak Köyltiııün

isçinin çalıştığı fabrikaya, köylünün işlediği topra-
ğa sahip çıkması kast edilerek, işi ve köylüyü kanunzuz
eylemlere iterek mücadeleye bir halk niteliği kazandırıl-
mak istenmektdir. Esasen dernokratik dewimin amacl
da budur.

Gerici Parlaııenterizııe Hayır

Türkiye Amerika tarafından sömtırülmentedir. Ru
s<imürü ülkede sömürüden çıkarr olan hakim srnrflar ara-
cılığı ile yürütülrnektedir. Parli.mento ha^kim srnrflann
elindedir, bu nedenle halktan yana değil, sömürüden ya-

-
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nadır. Bu sebeple ilerici değil, gericidir. Parlömentonun
emekçilerin haklarını savunur bir haie getiriimesi için
mücadele edilmelidir. Aslında bilindiği üzere Marksist-Le-
ninistler devlet müessesesine ve parlimenter sisteme kar-
şrdırlar. Onlara göre, her kapitaüst ülkede olduğu gibi
Türkiyede de devlet ve onuıı tabii bir gerği olan parlö-
mento, hakim burjuva sınıfınln, çalrşan işi sınıfi üze-
rinde baskı aracıdrr. Bu sloganla §eçim yolu ile iktidara
gelen siyasi kuruluş veya kuruluşlardan meydana gelen
hükümetlerce yiirütülen- i,ktidara ve parllmenter sisteme
hücum edilerek yıpratılmat istenmektedir.

Hak Sahibinin Eliyle Alrnır

Kapitalist ülkeleı,ıie sistemin faaliyeti ica,bı işçi srnrfı
somürülmektedir. işiye emeğin karşılığı ödenmediği gi_
bi kendisinin şrtından geçinen bir hakim şnıf vardır.
işinin hakkrnrn verileceğini uınması ve beklemesi boşu-
nadrr. işi sınıfı emğinin karşılığı olan hakkını kendi-
si almalıdrr. işçı ve diğer çalışarılann haklarıru kanun-
suz yollarla almalarr için harekete girişıneteri gerekir.
Ve böylece işçi sınıfı eylemlere itilerek mücadeleye bir
halk savaşı niteliği kazandınlmak istenmektedir.

işçi-Köylü-Gençlik Elele

Türkiye bağımlı bir üllıedir. Ve sömürülmektedir.
Bağımsızlığına kavuşmak dış ve iç somürüden kurtulmak
için işçi_köylü_gençlik ve ordu yan yana mücadele etme-
lidir, kurtuluş yolu budur. Gerçekte ise bu slogan ile kas-
dedilmek istenen husus, milli demokratik dewim, müş-
terek cephe veya birleşik cephe politikasını zorunlrı krl-
dığından devrimin gereği icabr dayanışmaya davet edil-
mekte, bu arada tyz,el|e ordunun kanalize edilmesi ve bu
olmadığr takdirde hiç olmazsa pasifize edilmesine gayret
edilmekte ve birleşik cepheye katıları veya katılmayan
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sosyal güçlere ordunun da kendileri ile beraber olduğu
fikri empoze edilmeye çalışılmaktadır.

işçiler Birleşiniz

IQpitalist toplumlarda iki ana sınıf vardır, bunlardan
birisi somüren, diğeri de s<imürülen şnıftrr. işçi sınıfı
her kapitatist ülkede oldıığu gibi Türkiyede de somürü-
len sınıftır. Sömürüden kur,tulmanın tek çıkar yolu işçi-
lerin birleşerek ha.ııeket etmeleri, eylemlere geçmeleri ve
sosyalizrni gerçekle$irmeleridir. Marks'da işileıe aynı
emri vermişti.

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi ve Yerli
işbirlikçileri

Amerika emperyalizırıin baş temsilcidir. Bugünkü
güçlü durumrınun nedeni bütiln geri kalmış ülkeleri çe-
şitli şkillerde siimürmesidir. Amerika'run güçlü oluşu
mmtirüye dayanır. Türkiye de bu simiırü alarıına giren
ülkelerden biridir. ve Amerika tarafindan sömürülmek-
tedir. Bu durum dwam ettiği sürecıe Amerika, emper-
yaiizmin somiirüsiinü devam ettirebilmek için geri kal-
mış ülkelerde kendine yerli işbirlikçileri bulur ve sömü-
rüsiinü bunlar aracılığı ile yürütür. Bu iSbirlikçiler de
sömürüden çrkarr olan ülkedeki hakim sınrflardır. Bu
bakımdarı gerek drş ve gerek iç «imürücülere karş mü-
cadele vermelidir. Bu sloganın gerçekte belirtmek iste-
diği husus, sosyalist teoriye göre, sosyalizırıin kapitalizm-
den sonraki tiııetim biçimidir. Kapitalizın, mahiyeti iti-
ba^niyle wmürüye dayanr. Bu nedenle yıkılmaya mah,
küm olup mutlaka sosya}izmin yerle_seceği inancr vardır.
Bu gört§e göre sosyalizmin gerçekleşmesi ancak kapita-
lizmin yıkılması ile mümkün olaca,lıtrr. Halbuki kapita-
lizm doğduğu günden bu yana güçlenmekte ve yapınn-
dat<i çelişkiler azalmaktadır. Amerika'nın kapitalist sis,

J
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temin baş temsilcisi oimaş, Amerika'nın marksistlerce
hedef alrnmaşnrn yegöne sebebidir. Gerçekte hücumlar
ve saldırılar Amerika'ya değil. kapitalist sisteme karşıdır.

Kahrolsun Halkımıza Zulüm Eden Topralr Ağalan

Geri kalmış üikelerde halkı emperyalizm, yerli işbir-
likçileri ve feodal mütegallibe üçlüsü sömürmektdir.
Toprak ağaları da feodal mütegallibe takımındandrr. Bıı
sebeple fakir rıe topratsız köylü büyük toprak sahibi ağa-
lar tarafından sömürülmektedir. Bu nedenle toprak ağa-
ları, bu bozuk düzenin devamından çıkarı olan, emperya-
lizme hizmet eden kimselerdir. Emperyalizınin diğer yer-
li işbirlikçileri gibi btııılarla da mücadele edilmelidir. As-
lında bu sloganla feodal mütegallibeye karşı verilen de-
m.okrai,ik devrim mticadelesi aşama$na geçiimesi ve bu
devrimiıı yapılabilmesi için köylü ile toprak ağalarını,
kaışı karşıya getirmek ve aralarında bir çatışmanın ya-
ratılması, köylünün toprak sahiplerine karşı baş kaldır-
ması, anarşik ortanıın yaratılrr,.ak istenmesidir. Bu zuret-
le meydana gelecek eylemlerden milli demokratik dewim
mücadelesi ve onun devamr ola:ı sosyalist devrim yarar-
lanacak ve zafere ulaşacaktır.

Milli Orilu

Batı ülkeleri ile mevcut askeri ilişki ve andlaşmalar
ordumuzu bağımiı hale getirmektedir. Askeri gücümüzün
büyük bir kısmr Nato'nun emrinde olduğunda Türkiyeyi
ordunun müdafaası htısuzunda yetersiz kılmaktadır. Bu
sebeple Nato'daki askeri gücümüz geri çekilmeli, anlaş-
malar feshedilmelidir.

Burada istenilen aı,naç Amerika ile mevcut aske-
ri anlaşma ve münasebetimizin bozulmasınırr sağ-
lanma§ı, ordumuzun güçlenmesi için gerekli yardımlar
huzuzunda sosyalist ülkelere teveccüh edilmesi ve bu ül-
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kelerle ilişkiler kurularak halkımızın komünist devletle.
ııe karş sempati ve yakuılık duyıılırıası teminine çalı-
şılmaktadır. istenen husus fiirkiye'nin batı blokundan
tecrit edilerek, bağlannın kopanlarak doğu bloku dev-
]etleri ile münasebet içine soknıaktrr.

Mill? iktldar

Bu sloganla isteıen husus işi ve emekçilerin parE-
mentoya ağırlığını koymaları, işi ııe köylü kesiminden
geten parlömenterlerin ekseriyette olmaları böyle bir ik-
tidann ancak millilü vasfında bulunabileceği, aslında
htlktiınetin ülkeyi bağımlı kıldığı, bu durumun düzelti-
lebilmesi için işçi şnrfınrn iktidara gelmesinin gerekli
olduğu fikri empoze edilmektedir.

NATO'ya Hayır

Bu sloganlar işlenen fikir Nato'nun, Ameri,ka ta-
rafindaır sosyalist ülkelere karşı kurulrnuş askeri bir
blok olduğu, amacının Amerika'nın sömürüsünü sür-
dürmeye matuf bulunduğu, Amerika'nın Rusya ile girişo.
cği bir savaşta stratejik nedenlerle Tliıllıiye'nin ilk he-
defleıden biri olacağı ııe büytiık kayıplara uğrayacağı
Türk halkınr bu kadar büytik tehlikeye atmaya hiç kim-
senin hakkı olmadığı Türkiyeııin Nato'dan ayrılmarsr ve
buna bağlı olarak yapılan andlaşmaların bozulmasr iste-

ğ{dir.
Nato biliııdiği gibi batılı hür devletlerin emperya-

list Rusya'nın muhtemel saldrrılarına karşr kolmıak ama-
cryla kurdukları bir askeri kuruluştur. Nato ayakta dur-
duğu ve mevcudiyetini devam ettirdiği müddetçe Ruş
ya'nın dtınyaya yayılma arz,ü ye çahasına set çekecek ve
böylece komüniarıin yayılmasına büyük bir engel teşkil
edecetrrtir. Ttnkiye'nin Nato'dan çıkmasının istenmesinin
teırıel garıesi Nato'ytı parçalamak, Türkiyeyi batı blokun-

-J
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dan kopararak sosyalist bloka kaaandırmak, Nato'nun
güçsüz hale getirilmesine çalışılmak bu suretle de komü-
nizrıin yayılmasını sağlamaktır.

Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye

Bu slogan milli demokratik dewimin mahiyet ve ni-
hai amacını dile getirir. Kendilerine göre bııgünkü fiir-
kiye bağımsızlığını yitirm§, Türk halkı Amerika ve onun
yerli ortaklan tarafından s«imürülmektedir. Bağımsızlı-
$n kazanılması Ttirk halkının'insanca yaşaına dtiaeyine
çüarılınası için Amerikan emperyalizrıi ve onun yerli
i$birlikçilerine kaış mücadele edilmesi ile mümkün ola-
caktır. Ancak bu sloganla güdülen gaye yapılmak iste-
nilen milli demokratik deırim ve sosyalist devrimin ger-
çekleştirilmesi mücadelesidir.

Yaşasın Halk Savaşı

Kendilerine göre $mürüden kurtulma ve bağrmsız-
lığın kazanılmasr için verilecek mücadelenin başarıya
ulaşabilmesi ttirn halkın mücadeleye katrlması ve bilinç-
lendirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu mücadele ve ya-
pılacak savaş halkın zaferi ile sona erecektir. Burada
kastedilen amaç işçi - köylü ve millici çevrelerin sosyaliz-
min gerçekleşmesi için ayaklanması ve hakim sınıflaıa
karşı savaşmaları ve savaşla ihtilal yoluyla meşru hti&ü-
metlerin düşürülmesi ve ııerilen mücadele ile rcsyalizrıin
geıçekleştiri lmesidir.

Yaşasrn işçi ve Emekçilerin Dewimci iktiitarı

Bu sloganla mevcut düzen ve iktidar yerilmekte, işi
şnıfı tarafından kurulacak sosyalist yönetimin en iyi
idare taız1 olduğu için mücadele edildiği kastedilmeü:te
olup istenen nihai hedef gösterilmektedir. istenen nitıö1
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hedef i,se işi iktidarına dayanan bir idare tarzı olup.
proleterya diktatörlüğtidür.

Yaşasın Diinya Haklannın Savaşı ve Zaierl
Kendilerine göre çağımızda kapitalizm yavaş yavaş

hızını kaybetmekte kendi kendini yok etmektedir. Sosya-
list iıretim biçimine gçilmektedir. Ttim ernperyalizrn
altında!ıi diinya devletleri bağımsızlığını kazanmak, sö-
mürüden kurtulmak için emperyalizme karşı savaş ver-
mektedir. Dünya halklarınrn emperyalizme karşı verdik-
leri bu savaş desteklenmeli ve başansı paylaşılmalıdır.
Emperyalizıne karşı savaşan halklar ergeç çafere kavuş-
muş olacaktır.

Aslında bu slogarıla belintilmek iştenen hıısus, komü-
nist sistemin bir enterrıasyonalist karakter taşıması se-
bebiyle bütün dünya halklarınrn kardeşliği ve bütün iş-
çilerin komünizmin yerleşmesi uğruna mücadele ettiği
prensibine dayanır. Bu deyimle neiede olursa olsun ko-
münizrnin teeşsüsü için gir§ilen mücadelenin diğer bü-
tfirı ülkeler komünistlerince desteklenmesinin gerektiği
ve bu çabaya katkıda bulunması hususu savunulmaKa-
dır. Gaye komünimıi tek ülkede dğil bütün dünyada
gerçekleştirmek ve bunun için mücadele etnıeKir.

vn - DEV-GENç,İN DİĞER çALIşMAIJıRI

Dev-Genç Federasyonu tarafından bastırılıp üyele-
rine dağıtılan kimlik kartı oldukça enteresandır. Bu kar-
tın ön yiiziınde «T.D.G.F. Kimlik kartı» ibaııesi, üyentn
adr, soyadr, bağlı olduğu örgütteki görev ve kan grubu
yazıldrlrtan sonra Vietnamlı bir gencin sol kolu rukarl
kalkmış ve eli ,yumruk haline getirilmiş,bir resmi ve kar-
tın arka yüzünde de Che Gu€vara'nın «ölüm nereden
ve naşl gelirse gelsin savaş sloganlarrmız kulaktan ku-

J
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lağa yayılacaksa ve siliihlarımız elden ele geçecekse ve
başkaları mitralyöz sesleri iie ve de savaş ve zafer nara-
lariyle cenazelerimize ağıtlar yakacaksa, öliim hoş geldi
safa geldi» mzü yazılmı$ır. Bu sozle de Devrimci Genç-
lik Federasyonu'nun,hendisine Che Guevara'yı önder ka-
bul ettiği ve onun yolunda yürüdükleri anlaşılmaktadır.

Aynı şekilde Diyaıüakrr Devrimci Gençlik Derneği
üye kimlik kartınrn arka yüzünde de «<Yaşasın emperya-
lizme ve kapitalizrne karşı çıkanlar - Yaşasın ezilen halk-
ların deyrimci mücadelesi - Devrimciler ölür, dewimler
yaşaı» sloganlarr yer almaktadır.

Dev-Genç, vermekte olduğu mücadeleyi yanntan
kendisine bir de marş yazmış r,e bütün forumlaıda, işgal
ve bo5&otlaı,ıCa ve tüm eylemlerde bu ffiat§, militanları
tarafından soylenmiştir. Bu marşta «Savaş vaktinin yak-
laştığı, emperyalizne karşı silöhın ele alınma§ zamanı-
nın geldiği, işçi-köylü, gençlik ve ordunun devrim için
öleceği, kendilerinin güçlü devrimciler olduklan ve bir-
gün mutlaka galip gelecekleri devrimcilerin öldüğü arı-
cak deırrimlerin durmadan sürecıeği»ı belirtilmektedir.

ileri Dergisi'nin 4. sayısrnda <<Ekim devrimi 53 yaşın-
da» başlıklL ya^ da «Ekim devrimine düşmanlık, so§ya_
listten vazgeçtik, azrcık milli duyguzu olan bir T'[ırk'e
yakışmazı» $zleriyle başlamakta ve <<Ekim deırriminden
sonra kurulan iktidarın kurtuluş savaşımızda biricik ka-
ra gün dostumuz olduğu» zikredilmektedir.

işçi-Köylü Gazetesi'rıin 8.1.1971 tarihli nüshasında
<<Askerler, subaylar, poüsler zalimlerin emrini dinleme-
vin, halkla birleşiru» emri verilmiştir. Bu ibarelerle em-
niyet kuwetleri itaatsizliğe sevk edilmekte, halkla birlik-
te birleşerek istenilen mücadele içine girmeleri belirtil-
mektedir.

Proleter Dewimci Aydınlık dergisinin Ekim 1970 ta-
rihli 10-24 sayılı nüshasında Çin Komüni,st Partisi 9.
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merkez komitesinin 2. genel toplantısının 6.10.1970 ta-
rihli bildirisi aynen verilmektedir. Bu bildiride Çin Ko-
münist Partisinin direktifleri ve ezcümle <<Başkan Mao'-
nun daha büyük zaferler kazanmak için birleşin çağrısı-
na uyarak ye onun proleterya di,ktatörlüğü altında dev-
rimi sürdürme teorisinin izinde, bütün parti, bütün or-
du ve ülkenin bütün milliyetçileri 9. parti kongresiniıı
gösterdiği görevleri uygulayarak büyük başrılar kazzn-
mışlardır... Mücadele_elştiri-görüşüm görevlerini bilinç-
li bir şkilde yerine getirmek... Devrimi kavrayıp, üretimi
ve diğer işleri ve harbe karyı hazırlığı hızlandırın politi-
kasrnı bütün yönleriyle uygulamaya deyam etmek» soz-
lerini aynen aldıkları ve bu suretle bildiri muhteviyatını
benimredikleri görülmektedir.

Aynı derginin, 451.-461. sayfalannda yer alan Vatan
Partisi tüzük ve proğramırun elştirisi başlıklı ve proğ-
ram çalışma komitesi imzalı yazıda «30.12.1957 tarihinde
faaliyetten men edilen Vatan Partisinin tiizüğüntın ele
alınarak eleştirildiği tüzükteki txilümlerin açıklandığı ve
tüzük üzerinde leh ve aleyhte eleştirme yapıldığı ve tü-
züğün esas itibariyle yerinde olduğu ancak bazı açıklık-
lar butrunduğu>» beyan edilerek ayrrca <<Vatan Partisi
programını bugünkü görüş ve ilkelerimizle karşılaştınr-
ken 1954 şartlan itre 1970 şartiarı arasındaki farklar bir
an bile gözden kaçırılmamalrdır. Bugün yığın hareket-
leri her geçen gün hrzlanmakta ve yoğunlagrıaktadır.
Marksizrn-Leninizm ve Mao Zedurıg düşüncesi, dünya
çapında ve ülkemizde hız|a yayılmairtadır. Bütün dünya-
da dewim dalgası kabaıınaktadın» denilmektedir. 45B.

sayfasında, <<Proleteryanuı, proleterya partisinin önder-
liğinde gelişen mücadeleler ise zafere ulaştılar. Proleter-
ya paJıtisi halkın yaratıcr grıcünfı harekıote geçirerek em-
peryalizrni ve yerli hökim sınıflan ve sosyalizmin ku-
rulmaşna engel te§kil eden bütün şartları tasfiye eder.

-
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Devrimci siyasi iktidar altında, sosyaiizmin ön şartlarrnı
hazırlamasl ve so§yalizmin inşaası, mücadeleleri hızla
yürütüür, Proleteryanın örrderliğini yaptığı ve köylü-
yü, özellikie yoksul köylüyü temel güç olarak halk savaşı
yoluyla başardığı deırrim yerli demokratik devrim veya
milli demokratik devrimdir>ı denilmek suretiyle devrimin
gerçek anlamr rıe proleterya partisinin önderliğinde ge-
lişen mücadeleler izah olunma^ktadır.

Ayrıca aynı derginin dış sahifesinde, Mao Zedung'un
<<Marksiarı-Leninizırı gerçeğine kaışr durulmaz. Halk yı-
ğınları eninde srınunda deınim için ayaklanacaktır. Dün-
ya devrimi mutlaka zafere ulaşacalrtr» sözü aynen alın-
mıştır.

işi-Köylü Gazetesi'nin 14,8.1970 tarihli 22 sayılı nüs-
hasinda <<Safları çelikleştirelim» başlıklı yazıda <<Doğu'-

da Kürt halkrna baskı ve zuliim yapıldığı ve ordunuıı
$mürücülerin emrinde ve hizmetinde hareket ettiği» id-
dia olunmakta ve Doğu'da bir ktirt halkı bulunduğu, bu-
radaki ha}kın Türk Ölmadığı kastedilmek istenmelrtedir.

Aynı gazetenin 1.10.19?0 gtın ve 23 sayılı'nüshasın-
da «Halk savaşı uzun ve çetin bir mücadeledir. Filistin
ihti16line selöm-bir halk, kurtuluş için silöhö sarrlma-
ya cesaret etmeye görsün artık önünde kimse duramaz»»
bşlıklı yazıda ürdün'deki iç olaylar ele alınıp Fiiistin
halkınrn israil saldırganlarrnın,gaspettiği topraklannı
kurtarırıak için silöha sarıldığr açıklandıktan sonra <<Sa-

vaş ne kadar uzun siirerse sürsün z,aferi alnınrn teri ile
ve kanı ile kazanacaffiırıı. Bütün dünya halkları, bütün
ülkelerin dewimcileri, büyük Filistin halkıru destekliyor.
Filistin halkının dövası halkımızın da d6vasıdır. Çünkü
düşmanımız aynrdır; Amerikan emperyalizıni ve sömü-
rücü şnrflar. Dostlanmz aynrdrr: Bütirü düııya halk-
ları, bütün ülkelerin işçileri, bütiın ülkelerin dewimcı-
leri bizim dostumuzdur. Arap halklarının mücadelesini
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canla başla destekleyen Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavut-
luk, Vietnam Demolaatik Cumhuriyeti, Demokratik Ko-
re Hal,k Cumhuriyeti gibi sosyaiist ülkeler, Filistin hal-
kının ve bizim doştumuzdur... Yabancı sömürücüyü yen-
mek için içerdeki uşaklarrnı da ezmeliyiz» denilmekte-
dir.

Aynı gazetenin 1. sayfasında yer alan <<§jmürülen
Yiğ{tler-Ayağa kalkın, Amerikan sömürücülüğü iie onla-
rın uşaklarını ezelim»» başlıklı yazıda <<10 binlerce çocuk
şimdi onbinlerce gelin, onbinlerce clelikanlı sömürücü-
lere ve zulme karşı kinle yaşıyor, ölüm ytizlerce bebeği
göttirüyor. Halk iki şyi seçmek zorunda kalmıştır. Ya
zulüm altında ölmek, çoluk çocuğu karanlığa terketmek,
ya da kurtuluş için savaşmaktır... Bütün halka diyece-
ğimiz odur ki somtirücüler her şeyimizi aldılar. Sadece
altımızdaki hasır kaldı, bir gün onu da alacaklar, kükre-
yen hal,kın ateşi dalga dalga ülkenin her yanını saracak-
tır. Birleşelim. Elele verelim, düşmanı yere serelim, o
zan|arL bütün s<imürücüler kaçacak delik arayacaklar...
Milyonlarca işçi-t<öylü dalga dalga onlarrn kalelerini zap-
tedeceklerdir.., Zincirlerini koparmış milyonlarca işçi,
köylü ölümden korkmaz. Ustaca dövüşür, gerekirse ölü-
mün üsttine saldrrrr... Son s<izümiiz şu ki savaş günleri
yakındır. Krrlarda uyanrş hızla yayılıyor. Amerikan sö-
mürgecilerinin ellerindeki silihlar başlarına belö olacak-
tır. Uşaklarrnı daha fazla ayakta tutamayacaklardır. Her
iki halde de kazançlı çıkacağrz. Yenersek kurtuluş bütün
halkı kucaklayacaktır. Yenilirse-k kavgamız sorunlarr-
mrza örnek olacaktın» denilmekte olup <<200 topraksrz
Kars köylü ve tarrm işçisi adına» yazıldığı görülmekte-
dir.

Aynr gazetenin 4. sahifesinde «15-16 Haziran büyük
işçi hareketinin tecrübesi halkımızın mücadelesini çelik-
leştirdb» başlıklr yazıda <<Bu tecrübe yarrnki mücadele-
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mize ışü tutsıın, Amerikan mperyalizni, işbirlikçileri,
toprak ağaları ve tefecileri halkımrzrn düşmanlarıdır.
Onların iktidarını yıkmadan hallrımızi kurtuluşa ulaş-
tıramayız. Hakim srnrfların iktidarı ancak dewimle yı-
kıiabilir. Dewimi işçi - köylü, bütün emekçi halkımızın
bilinçii ve teşkilötlı gücü zafere ulaştınlabilir... Zalim-
lerin zorbalığını, halllrımrzın dewimci mücadelesi yok
edece]rti. 1&16 Haziran hareketi ve dünyadaki bütün dei,-
rimci hareketler halkın devrimci gücü karşısında hiç bir
kuwetin duramayacağını göstermektedir. Bütün arkadaş-
lara ve halkımıza bu gıerçekleri kavratmalı, kurtuluşun
devrimle olacağını, devrim yapma bilinç ve cesaretini
yaymalıyız» denilmekte ve devamla «Tek kurtuluş yolu
siyasi iktida» başlıklı parağrafta <«15-16 Haziran hareke-
ti ve işçilerin kullandıklan sloganlar işi sınıfınrn en
devrimci sınıf olduğunu ve bütün halkımızın m,enfaat-
leri için savaştığını ortaya koymuşturıı. «Kurtuluş yolu-
nu bilimsel sosyalizm gösteriyor ki»» başlıklı parağrafta
ise, «<işçi şnrfrnın dünya görüşü bilimsel sosyalizrrıdir.
Bilimsel sosyalizrnin kılavuziuğu oimadan devrimi zafe-
re ulaştıramayv. Devrimci eğitime ve devrimci fikirle-
ri yaymaya büyük önem vermeliyiz. Bilimsel sosyalizmi
öğrenmek ve öğretmek ve onu devrimci mücadelemizde
bir silöh haline getiımek ödevimizdir. Onun için fabri-
kalarda ve köylerde her yerde işiKöylü Komiteleri ku-
ralım çalışmalarrmıza }:.ız verelim. Bilimsel sosyalizmi
mücadelemizin her kesimine uygulayalım. Onu gerçek
bir mücadele kılaıruzu yapalırn>» denilmette ve <<Ilalkı-
mtztn Devrim Silöhı işçi Sınıfı Paıtisidir» parağraf baş-
lıklı yazıda <«Bilimsel sosyalizmi klayuz edinmiş işi sı-
nıfı örgütünün önderliği olmadan deırrim yapı|amaz.
Onun için, işçi sınıfı partisini kuıınak için mücadele et-
meliyiz. Yurdun her yerinde Sosyalist Kurultayı için ca-
lrşmalr, onrın gerçeklşmesini sağlamalıyraı, denilmekte
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ve devamla «Bütün diınya halklarr ve işilerinin kardeş
oldukları belirtilerek bütün şomürücüleri emperyalizmi
ve uşaklarını yok etmek, iş birliirçilerin iktidarrnı yıkrp
işi-köylü iKidannı kurmak için bütün gücümüzle sava-
şalımı» denilmektedir.

Aynı gazetenin son sayfasında asherlerie işçiler ara-
sındaki olaylara ait resimlerin altında <<Askerler, yurt
severler, suıbaylar, yeriniz hal,kın devrimci saflarıdır. Ame-
rikancı patıCInların ve onların iktidarının Anayasaya ay-
kırı ernirlerini dinlemeyin, zulme karşı halkımızla bir-
leşiru» denilerek askerlerin kanunlara karşı itaatsiztiğe
sevk edildiği görülmektedir.

işi Köylü Gazetesi'nin 18.7.1970 gün ve 20 sayılı nüs-
hasında «İşlerinden atılan 140 Sungurlar işçisinden Ttlr-
kiye Halkına» başlıklı yazıda «Yiğit Türkiye halkları bi-
zi destekleyin, zafer işilerin ve halkımızrn ohcaktır.ı>
denilerek Türk Milletinin bir çok halklardan meydana
geldiği ima edilmdktedir.

Aynı gazetede <<Zulme karyı birleşelim» başlıklı yazı-
da 15-16 Haziran olaylarındaki işçi hareketlerinin övül-
düğü, cemiyetin muhtelif şnflarının yek diğerine kar-
şı tehliheli şekilde kin ve adalete tatırik edildiği ve son
kısmında da <<Hal,kımıza, işçi srnrfının önderliğinde bü-
yük sermaye ve büyük toprak sahiplerinin dilçtatörlüğtitııü
yerle bir edeıtk, kendi devrimci i}rtidarrnı geıçekleştire-
cektir»» denilmek zuretiyle sosyal bir şnrfın diğer bir sı-
nıf tızerindeki tahak]riiıııtirıü tesise yönelen hareket övül-
mektedir.

Aynı gazetenin 25.6.1970 gün ve 19 sayıiı nüshann-
da <<Amerikancı iktidar Sıkıyönetim il6n etti, çünkü işçi-
den ve halktan korkuyor, yiğitler döner mi er meyda-
nlndan, er meydanı, Amerikan sömürücülerine, toprak
ağalarırıa, tefecilere ve bunların iktidarına karşı savaş
meydanrdır» denilerek istanıbul'da.ki işi olayları ele alı-
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nıp bu olaylar tamamen tawip edilip yiğitçe bir hareket
.olduğu ifade edildikten sonra işçiler ihtilöle ve ayaklan-
.maya tahrik ve teşvik olunmuşlardrr.

Yine aynr gazetede 1. ve son sayfasındaki 3 adet tem-
sili resimde de işçiier ve köylüler resimlerin mahiyeti iti-
bariyle isyana teşvik edilmektedir.

Aydıniık Sosyalist Dergi'nin Ocak 1970 tarihl', 27. sa-
yısrnda Mihri Belli'nin 29-30 Ekim Kurultay toplantısın-
da «ktirt meselesinin kendilerince önemli bir mesele o1-
duğu Türkiye'de aşağı yukarr 4 milyon Kürt'ün yaşadığı,
bu Kürt ile Tiiırl<'lerin kardeş oldu'kları ve fiirk-Kiirt
lrardeşliğinden söz edildiği, bugünkii Türkiye'nin milli
divalarrnın en tutarlı savunucularrnın proleter devrim-
,ciler oldukları, Kürt halkına eşit haklar tanınmasr, onun
varlığrnın tanrnması, bu halka ana dilinin kullanma
hakkının tanınması ve bu halkın gönül rızası ile Türkiye
Cumhuriyeti içinde kardeş Türk halkı,ile birlikte yaşa-
mayı isteğinin sağlanmasr, Türkiye'nin toprak bütünlü-
ğünü bu şartlara bağladıkları» belirtilerek Türk_Kürt
ayrrrmı yapılmakta ve <<Bunların fiirkiye Cumhuriyeti
içinde gönül nza$ ile yaşaırıayı istemelerinbı soylemek-
tedirler. Kürtler için mıütariyet istenilmektedir.

işi Köylü Gazetesi'nin 19.3.1971 gün ve 30 sayılı nüs-
hasrnda ««Bütün Gerici iktidarlar Yıkılmağa Mahküm-
dur» başlığr altında halka isyan ve ihtilöl için gerekli
emir ve direktifler verilmektedir. Ayrıca tek kurtuluş yo-
lunun devrim olduğu aynı gazntenin baş yazısında baş-
lrk olarak verilmekte ı-e baş makalenin son kısrrında
<<Şimdi ne yapmalıyız dewimci saflarr sıklaştırmak ve çe-
likleştirmek için mücadeleye bir kat daha hız vermeli-
yiz» deniimektedir.

Aynı gazetenin 12.12.1971 günlü 26 sayılı nüshasın-
da <<Sömürü ve zulme boyun eğmeyeıı halkımızı ezınek
:için kahpe tuzaklar hazulanıyor, Amerikancı patronla-
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rın ve toprak ağalarının en azgınlarıyla, Amerikancı ge-
neraller faşist bir diktatörlük hevesindedir. işileri, köy-
lüleri ve bütün halkı topla tüfefl<le ezmek istiyortar. Hal-
lnn mücadelesini ba,stırmak istiyorl.ar. Iialkrn gücü zul-
mün topunu tüfeğini yerle bir eder - işiler köylüler-
gençler-askerler, deınimci sııbaylar, aydınlar faşist dik-
tatörltiik teşeo-büslerine karşı §löha sarrlmaya hazır o|a-
lım... işçi sınıfımızın 15-16 Haziran'da verdiği şanlı mü-
cadele halkın çelik giicünü gösteıdi. işçi sınıfımız faşiz-
me karşı daha nice kahramanlık destanlaıı yaanaya ha-
zır olsun» denilmektedir ki bununla halkı silihlı isyana
teşııik etmelçte ve mücadelenin sili,hla yapıldığını belirt-
mektedirler.

Aynı gazetenin 8.1.1971 gün ve 27 sayılı nüshasında,
<<Birleşelim» başlıklı yazıda <<Askerler, subaylar, polisler,
zalimlerin emrini dinlemeyin, şiş göhekli para babala-
rına hizmet etmeyin, Amerikancı iktidara borun eyme-
yin. Milyonlarca işi ve köylü ile, milyonlarca halkla bir-
leşin» emri verilmektedir.

Aynr gazetenin <<f)oğuda açlık, hastalık ve zuiümı>
baslıklı yazısında <<Kalkın yürüyelim, ,sömürücünün üs-
tüne» denilerek Doğu'daki halk isyana teşvik olunmak-
tadır.

Türk Solu Gazetesi'nin 4.11.1969 gün ve 103 sayılı
nüshasında «O.D.T.ü. sinde devrimci cıephe kuruldu» baş-
lrk]ı ve ODTü öğrenci Birliği'nin sosyal demokrat baş-
kanr Erhan Erdoğmuş ile genel kurul ba§kanı Münir Ak-
tolga'nın ortak imzasr ile yayınlanan bildiride <<...Tür-
kiye bugün, Amerikan emperyalizminin baskısr altrnda,
yarı bağımlr ve yarı somürü bir ülkedir. Toplumsal ya-
prmızda yarı feodal ilişkiler halö yer almaktadrr ve em-
peryalizmin yurdumuzda uyduzu durumunda olan işbir-
likçi burjuvazi vardır. işte bu güçlü ittifak halkrmızın
karşrsında yer alan baş düşmanrmrzdrr... Ortak düşmana
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karşı ortak mücadeie, devrimciler güçbirliğinin temel

llteslOlr... O.T.D.ü. gençliği olarak tünı ileri güçleri

Amerikan emperyalizınine, toprak ağalaıına ve işbirlikçi
takımına karşı milli cephe bayrağı altında toplanmaya

çağırıyoruz... Miicadelemiz milli denokratlk dewim mü-

caOelesiOir. Millidir, çtınkü emperyaiizmtı karşıdrr, De-

mokratiktir, çünkü toprak ağalrğını tasi'iyeyi hedef al-

maktadır. Zafet milli kurtuluşularrndır. Yaşasın tıalkı-
mızın milli demokratik devrim ınücadelesi ve onun mü-

cadelecileri» denilmek zuretiyle mücadelenin M,D,D, o1-

duğu açıkça ifade edilmektedir.
Dev-Genç'in fikir yapisl, ideolojisi ve eylemleri izah

edilmeye çalışıldığında Aydınlık Sosyalist Dergiileri
Dergisi, işi-Köylü Gazetesi, I(urtuluş yayıniarı ve Pıp-
leter Dewimci Aydınlık dergisi ve Türk Solu ele alınmış
bu dergi ve gazetelerdeki yazılardan örnekler verilmi$ir,

S10 Ekim 1969 tarihlerinde toplanaır T.D,G, Kurul-
tayının oybirliği ile aldığı "xararda Türk §olu, Aydınlık
ve işçi-Köylü gazetelerinin milli demokratik dewim ha-

reketinin propaganda ve eylerrı silAıhları oldukları belir_

tilm§tir.
ileri Dergisi esasen Dev4enç'in aylık yayın organl

oiup sahipliğini de Dev-Genç genel başkanlarr Atila Sarp
ve Ertuğrui Kürkçü yapmışiar, Ersen Olgaç'da sorumlu
yazr işleri mtıdürlüğünü deruhte etmiştir.

Kurtutuş Gazetesi'nin pıtleter devrimci hareketin
yayın organı olduğu ve abone olunrnası, abone bulunma-
sı hususları iteri Dergisinin 6. sayısında betirtilmiştir,
Keza Kurtuluş yayınlarrnrn da Dev-Genç Federasyonu-
nun yayın or3aniarından olduğu açıklanmaKadır.

Aydıniık Sosyalist Dergçi'nin Şubat 1970 tarihli ve

16 sayılı sayrsında <<Aydınlüta Dtiırıya ,ve Tiirkiye» baş-

lıklı yazıda <Q0.1.L970 tarihinde Siyasal Bitgiler Fakill-
tesinde Aydınlık deryisi temsilcilerinin T.D.G.F. başka-
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nınln ve Aydinlık Dergisi'nden ayrılan grup temsilcile-
rinin katıjdığı bir açık oturumun yapıldığı ve bu açık
oturumda öncülük konusunda, örgüt sorununda, sol sap-
ma koırusunda, sağ-sol, Kemalizıı konusunda görüş bir-
liğine varıldığı ve aynl görüşte olduklar» anlaşılmakta-
ciır.

Aü,dın!ı]< Sosyalist Dergi'nin Ara]rk 1970 tarihli 26 sa-
yılı nüshasında 29-30 Ekim toplantısı ve parti sorunu»
başlıklı yazıda «Aydınlık Dergisinin proleter devrimci
hareketinin ideolojik organı olduğu» 30 Ekim günü ya-
pılan toplantıda yayınlanan bildiride belirtilmektedir.

Proleter Deıryimci Aydınlık Dergisi'nin kurucuları ise
Gün Zileli, Atıl Ant. ömer özer Turgut yazr işleri rnü-
d,.ırü ise Cengiz Çandar olup bilahare sorumiu yazı işleri
müdürlüğünü ömer özel Turgut deruhte etmiştir. Adı
geçen bu şairıslar Dev-Genç merkez yürütme kurulunda
göreıı almış kişilerdir.

işi-Köylü Gazetesi'nin halkın dwrimci mücadelesi-
nin bayrağı olduğu bu yayıniar arasrnda şk şk zikre-
dilmiş olup, ayrrca ba gaz,etenin igni altında da <<milli

demolrratik devrim mücadelesinde omuz omlJz.a başlığı»
yer aimaktadır. Diğer taraftan Türk Solu'nun da prole-
ter devrirnci hareketinin haftalık yayın organr olduğıı
aşikArdır.



ONUNCU BÖLÜM

MARKSİST_LENİNiST İDEoLoJiNi.N GENÇLİK
ÖRGÜTLERİNE HAKİMiYETİ VE

ŞİDDET EYLEMLERİ

I _ MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM

196&1970 yılları gençlik eylemlerinin açıklıkla Mark-
sişt-Leninişt ütilölci bir görüş altında organize edildiği
bir dönem olrnuştu. 1963'lerde başlayıp 196B'e kadar de-
vam ettirilen gençlik eylemleri bütünüyle Marksist-Le..
ninist ihtilalci bir görüş altında orgaııize edilememişti.
Zıra şoL gençlik örgütleri sosyalist görüşü benimsediği
halde tamamiyle ihti16lci me+.odları uygulayamamışlardı.
Fakat 1968 ve 1970 yıllarında ise, gençli,k örgütlerini ele
geçiren görüş tam anlamıyle devrimci (ihtilölci) bir gö.
rüştü ve adı «Milli Demokratik Devrimı» idi.

Milli Demokratik Devrim açrkça anarşist nitelikte
hareketlerle «<Sol Cunta»ya yer lreren ve Asker, Sivil, Ay-
dın zümreyle birlikte iktidarı ele geçirmek fikrinden
kaynaklanıyordu.

Bu «ihti16l ile iHidar» fikrinin geliştirilmesiyle,
«1969-1970 yılları öğrenci hareketleriyle oluşturulan şid-
det eylemlerinin teröre varan sonuçlan, Sol'un bölün-
meye başlama§rna» yol açmıştı. Bu dönernde Marksizırı
ve Leninizm üstünde yapılan tartışmalarr ve bilhassa
gençlik örgütlerini ihti16lci sol, Marksist-leninistler ve
Maoi,stler ellerine geçirmişlerdi.

Sol'un rkiltıımesi, Marksist-Leninist ve Maoist ola-
rak ayn gruplarda oluşuyordu. 1970 so,rıraşnda aşırı sol
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fraksiyonlar birbirleri araşnda (1) iktidar mücadele.si-
ne girmişler sonra asıl eylemlerine dönmüşlerdi.

fiirkiye'de 6il6hlı Şiddet Eylemleri'nin 1970 sonra-
sında bütün şiddetiyle de,ıam etmesi, 1968-1970 döneırıi-
nin gerekçeleriyle ilgilidir. 1970'den sonra bütün şidde-
tiyle «Türkiye'de sürdürülen siliiılı organize şiddet ey-
lemleri, Türkiye Cumhuriyetini ve demokrasiyi yıkmak,
yerine Marksist-Leninist bir komünist dikta ıejinıi ge.
tirmek fikrinden kaynaklanmıştrr.ı»

Ttirkiye'de 1970 sonrası, organize çatışmaların ve si-
löhlı şiddet eylemlerinin açıkça görüldüğü bir dönem oi-
muştur. Şimdi bu dönemi hazırlayan 1968-1970 devresi
ihtilölci Sol'un eylemlerini ve siyasi olaylarrnı araştır-
mamız ile ilgili yönlerinden ele alarak inceleyelim.

a) Milli Demokratik Devrimcilerin Gençlik örgüt-
lerini Ele Geçtrmesi

«Milli Demokratik Devrim>ı komünist partilerin, top-
lumlarrn kapitalist dönemden sosyalizme gçişinde uy-
guladikları bir stra,teji, dikkat edilmesi zorunlu bir aşa-
ma (2) olarak kabul edilmektedir. Bu strateji'yi bütün
komünist partilerinde, V. İ. Lenin'in «İki Taırtik» (3)
isimli kitabında sistemle$irdiğ,i «Milli Demokratik Dev-
rim» tezi, özellikle §talin'in ölüınünden snra baa gnıp-
laşmalara sebep olmuştur. Mesel6, S.S.C.B. Komünist Par-
tisi'nin 20. Kongrsinden sonra, Uluslararası Komünizm
ikiye ayrılmış, Kızıl Çin ve Sovyet Rusya karşı karşıya
gelmişti.

Milli Demokratik Devrirn aslında komünizrnin klıi-
sik bir <<Cephe»» strateji'sidir. Literatürde «Geniş Cephe»

(l) Marksist-Ieninist İtıtııaıcı Sol'un önemli taktiği.
(2) Aclan Sa.yılgan, "Yeni Kavga", "Milli Demokrati.k Devrim

Nedir", Kardeş Matbaasl Ankara 1970 s. 9.
(3) V. İ. Lendn, "İkı Taktik", Sol Y,ayrnlan Ankara 1968.
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olarak geçen Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) ikinci
Dünya Savaşı öncesinde Batı Awupa'da Faşizm aleyh-
tarı eylemlerle şkilleıımiş, savaş içinde geliştirilmiş (4)
,§talin'in ölümünden §onra da, Sovyetler tarafindan Ku-
z,ey Afrika, Orta-Doğu ve Uzak-Doğu ülkeleri için pliıı-
1anmıştır.

Kızıl Çin'de M.D.D. hareketini aynen almış ve kencli
ülkesinde kullanmıştır. Sloganların ve öı3ütlerin farklı
nitelikler taşımasr, gözlemcileri yanıltmak için kullanıl-
mış, temelde aynen uygıılanmlştır.

Türk solunun ileri gelen Deıgılerinden Aydınhk'a
göre; «Milli Demolrratik Devrim Teorisi, Marksist-Leni-
nist Ke.sintisiz Devrim Teorisi» demektir. (5)

§ırı Sol'un bilinen isimlerinden Mihri Betli, «hangi
siyasi örgütün temsilcisi ve lideri olduğunu «Milliyet Ga-
zetesi'nin muhabirine şöyle açıklamaktadır: (6) <<Bakınız
biz neciyiz, kimiz. Neyi tem§l ediyoruz? Ben bu son de-
fa hapishanedeyken sabatı-ları traş etmeye koğuşa ber-
ber geliyordu. Berber konuşkan bir adam, bir gün «abi
sizin partiniz varmı, Millet Meclisinde Mebusunuz var
mı? dedi. «Yok»ı dedim. «Ne partimiz var ne de Millet
Vekilimi». Bu sırada cinayetten yatan bir çocıık atıldı.
Berbere; <<Herrışrimı» dedi, «Türkiye'de,bir parti var. Ko-
mer'i (7) kovan bu partidir. 6. Filo'nun ziyaretlerine son
veren bu parıidir... Mesel6. bir grev val§a, onun yanında
yer alan bu partidir. Nerede bir köylü toprak için mü-
cadele etmişse, işgal yapmışa bu partinin adamlarr gi-
derler köyiüye yardımcı olurlar. Bu partidir son bir yıl-

(4) .A,clan Sayı]gan, a.g.e. S. 9
(5) Aydınlü, ocak 1970 Sayı: 15 S. 193-
(6) Yılmaz Çeıiner, Sol'urr Görünmeyen 1.d.ıınr Mihri Belti İle

Konuştu, Röportaj 11 Ekim 1969 s. 1 - 11.(zı 1"1r.1 Solu Dergisi, Biz Milli Demokıatik Devrimciler De-giliz, Sayı: 89, 29 Temmuz 1969 s. 3.
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dır Türkiye'nin tarihini yazan... Ama bu partinin ne
adı, ne sanı vardır. Ne de milletvekili vardır. işte Mihri
abi bu partidendir. Ben de bu partidenim...ı» Şimdi me-
sele budur... Türkiye'de bir güç vardır. Parlamento dışı
bir güç vardır. Devrimci güç. Bu devrimci gücün kendi
öz örgütüne sahip bulunmaması toplumsal hayatımızda
büyük bir ,boşluktur. Bu küçüm,senecek bir güç desiidfu.
Türkiye'de gerçek proleter devrimciliğini temsil eden
aiımdır bu... Ben bu akımın içinde naçiz,bir askerim.»»

Mihri Belli, Gazeteci Yılmaz ÇetineıJe ropoıtaj sıra-
şnda yaptığı açıklamalarda hapisharıe sakinlerinden bi-
rinin ağzıyle menzup olduğu partiyi bir kısım eylemle-
riyle tanıtmaktadır. Mihri Belli; «Bizim devrimcili-
ğımiz... fiirkiye pıoleteryasırun dewimciliğidir. Onun
için biz pıoleter devrimcileriyiz»» demektedir.

Mihri Belli bir konuşmasında özellikle, Türk Ordu-
zuna biiyiik ölçüde değinmiş ve subayları ele alarak, bir
askeri «Darbe»nin olumlu olma"sını şöyle izah etmiştir:
(8) «.,. Stratejinin konuşı. devrimin belirli bir aşaması-
nr'temel kabul ederek devrimci srnıfin ya da şnıflarrn
danbesinin doğrultuzunu teşit etmeHedir. Devrimci
kuwetlerin, başlıca yedek kuvvetlerin, ikinci kuwetlerin,
doğru tasarrufun plönını hazırlamak, dewimin belirli
aşamasr boyunca bu plinın geıçekleştirilmesi için mü-
cadele etmektir. Türk toplumunda pek önemli bir yeri
olan küçük burjuva büıokrasisi, yani çoğunluğu küçiü
burjuva kökten geime a,sker-sivil aydrn zümre de... kü-
çük burjuvazi içinde ele alınmalıdır... Asker-sivil aydrn
zümre ile işbirlikçi sermaye-feodaİ ağa ortaklrğr arasrn-
da, tam bir uzlaşma olabilir mi?..>ı

Mihri Belti yine aynı konuşmada şöyle devam et-
mektedir: <<Lenin, proletaryanın burjuva demokra-

(8) a.g.d. 16 Ocak 1988 S. 4-5.
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(9) Milli Demolıratik Devrim ve

tik devriminin gerçekleşmesinde burjuvaziden çok çıka-

rr vardır>> der ve onun partlsinin strateji}: hedefi 1903'-

ten 1917 Şubatına Xadar yani Çarliğın, otoj<ratik düzenin

vrXil-*r"a ve burjuva hemokratik devrirnin gerçekleş-

mesine kadar, nurjuva demokratik devrinıi sonuna ka-

dar yapmaktı...>»

Mihri Belli şu şekilde konuşmasını tolıarlamaktadrr:

<<Teoriolmaksrzlneyıemolmaz.Eylemçarksateorişu-
dur. Okuyalım. anayasa'nın sağladığı hak,lara son kerte-

sine ka,dar sahip çıkalım, Devrimci mücadelenin her şek-

lini hiç birini itımal etmeden hepsini", öyie bir ortaın

yu.rtuİr- ki halk bilsin", Bir devrimci p:ırti, parlamen-

İer mtlcadelesini sonuna kadar kullanma,lidrr, ama par-

lamenter mücadele yüzde ondur, yüzde cioksan eylemin

emekçi halk kitlel.,i"i nlll"çlendirme, örgütlendirmek-

İir. alOip icabında sokağa döküleceksin lıe Anayasa'nrn

sana tanıdığı toplantı ve gösteri haklarrııı kui]anacak-

srn...))

b) T.K.P., Milli Demokratik Devrim ve T,i,P,

Gizli Türkiye Komünist Partisi yayınladığı «Milli

Dernokratik Dewim ve içyiızü» adlı broşürünün ilk say-

fasında şöyle denilmektedir: (9) «Komü,nist Partisiniıı,

onun bağlı bulunduğu ideolojiyi savunmanın şiddetle ya-

sak olduğu nir memlekette, işçi sınıfınııı ve emekçi yı-

ğİ.rlrrrrr. ha,klarınr savunan herhangi b:r legal partinin

İ.gli-u"l Sosyalizmi»> kılavuz edinebileceiji ve tam olarak

uygulayabileceği düşünülemez"»
Bu broşürde gerçel< devrimci ve legal parti olarak

Türkiye işçi rarĞi belirtilmekte ve «T,i,p,, memleketi-

mizdg emekçilerin haklannr savunan, enıperyalizme lrar,

broşür, 1969 s. 49.

İçyüzü, T.!i.P.'nin yayınladığı
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şı sayaşan telı legal partidir» (10) denilmektedir.
Yine aynı broşür T.i,P.'şinin görevini $yle işaııet et-

mektedir: (11) «Tiirkiye'de bilimsel sosyalizme. Mark-
sizrne - Leninizırıe gerçekten bağlı bir partinin başlıca ö-
devi, ancak işçi sınıfını kendi öz ideolojisi ile beilemek,
teşkilitça kuwetlendirmek, köylüyle bağlarını pekiştir-
mek...»»

Türkiye'de Sol'un ihtil6,1ci mücadelesini destekleyen
ve tutrrmunu açıklayan deı3ilerden «<Aydınlık»ta şu sa-
tırlar yer almaktadır: (12) «Milli f}emokratik Dewim
mücadelesi ,birkaç aylık bir haıeket değil, yıllarca süre-
cek oları bir savaştır. Demokratik devrim ile sosyalist
devrim arasında bir Çin seddi yoktur. Stalin'in deyişiy-
le, burjuva demokratik devrim ile sosyalist devrin <<bir
tek zincirin iki halkası olarak ve bir tek tablo olarab»
görmek gerekir»»

Milli Demokratik Dewim görüşü gençlik araşnda
1966 yılında ortaya çıkıyordu. M.D.D. görüşünü ilk kabul
eden örgüt <<Devrimci Hukukçu,ları» olmuştur. (13) §on-
radan <<Devrimci öğrenciler Birliği» kurulmuş ve kısa sü-
re içinde şiddet eylemlerine ve çatışmaya yönelik bir
taktik izlerneye baştamıştır. 1968 yılından itibaren M.D.D.
görüşü gençlik örgütleri içinde yayılmaya başlamış 1969'
da i,se hemen bütün şol dernekler aynı paralelde çalışma
düz,enine girmisJerdir.

Fikir Kulüpleri Ftsderasyonu'da (F.K.F,) Milli De-
mokratik Devrim (M.D.D.) çizgisinde 'birleşmiş önce
Devrimci Güç'ün (Dev-Güç) kuruluşu yapılmış ve daha
soııra 1969 Ekim ayında, Fikir Kulüpleri Federasyonu
Genel Kurulu olağanüstü toplanmış F.K.F.'nin adını

(1o) a.g.b. s. 49.
(11) a.g.b. S. 18.
(12) Aydınl*, oca,{k 1970 Sayı: 15 S. 195
(13) Harun Karaderıiz, a-g.€. S. 177.
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«DEVRih{Ci GENÇLİK» (DEV-GENÇ) olarak değiştir-
miştir.BuaradaTürkiyeİşçiPartisi'deaynrtarihlerde
Milli Demokratik Devrimci'lerin elieri:ıe geçmiş ve bu
görüş parti tarafından kabul edilmi$ir

II - SOLCU ÖĞRENCi DERNEKLERİNiN ORGANİZE
ŞİDDET HAREKETLERİNİ BAŞLATMASI

a) üniversite, Akademi ve Yüksek öğrenim Kurum_
larınrn işgali

1968 yılından itibaren Milli Denıokratik Devrim
(M.D.D.) görüşüyle hareket eden solcu gençlik örgütleri,
istanbul ve Ankara'da yüksek öğreniın kurumlarrnda
boykotlara başlamışlardı.

istanbul üniversitesinde ve istanbul Teknik üniver-
sitesi'nde derslere girmeyerek boykot ııe eylem'de birle-

şnler, derslere girmek isteyen öğrencileri de zorla boy-

kota sevkediyorlardı. üniversite ve Yüksek öğrenim
gençliğinin büyük çoğunluğu Atatürk i,lkeierine bağlı ve

ideolojisi olmayan gençlerden meydana geliyordu, Bu se-

seple solcu gençlerin organize o]ma]arr ve yüksek öğre-

nim yuvaianndaki dernekleri kolaylı}:la ellerine geçir-

meleri çoğuniuğu tedirgin etmişti. Fakat <<solcu ffirenci-
ler gibi örgütlü olmayan büyük öğrenı:i kitlesi birlik ve

beraberlik teessüs ettiremiyordu. Dolayısıyle üniversi-
telere ve diğer yüksek öğrenim kurumlarrna so]cu öğren-
ci gruiılıırı l..akim oldular.»

ilk olarak Aııkara Dii, Tarih ve Coğrafya fakültesin-
de «üniversite Yönetimine karşı» «öğrenci Yönetime
I{atılma]ıdır» sloganı ile başlayan dıreniş, istanbul Telr-

nik üniversitesi'nde de uygulanıyordu. Aynr anda istan-
bu] üniversitesi'nde ve istanbu]'daki lıkademilere ve di-

ğer yüksdk öğrenim kurum]arrna da ]Vlilli Demokratik
Devrimcilerce bu direnişler sıçratılryoıdu.
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1968 yılı Haairan ayınaa ürıiversite Akademi ve Yük-sek .Okullarda yapılan boykot ve §gallerin, Marksist -Leninist «Fikir Kulüpleri ruaerasyonu» ve «<Sosyal De-mokraşi Dernekleri Federa.syonu»nun oıganizatörlüğü
aJtında diizenlendiği anlaşılmıştı. O sırada Ankara üni-versite ve Yüksek Okullarındaki boykot ve işal eylemle-rinin liderleri araşnda Cel6l Kaıgılı (14) ;dında yaşlıbir öğnenci bulunuyordu. «Celöl Kargılı Sosyal nen oLa-si Dernekleri Federaslonu üyesi idi ve 1969 yılında daMersin'den C.H.P. Milletvekili olarak parlamentoya gir-
miştir.»»

İstanbul'da ise direniş ve eyleınler Deniz Gezmiş (15)ııe «Devrimci öğrenci Birliği» (D.ö.B.) üyeleri taraİın-dan or3anize olarak yürütülüyordu. (16) 12 Haziran
1968'de istanbul üniversitesi'nin işali, Basının ilgisiy-le kamuoyu'nda günün konusu lıallne gelmişti. Zırı'ogüne kadar ilk defa üniversite işal ediliyordu.

sol dernek yöneticileri, istanbul üniversitesi'nin is-gali sırasında devrimci sloganların faz|a kullanıtması
yoluna gitm,ediler. Zira bıı işal ile kamuoytı d,estği ka-zanılmak istenmişti... Ancak kamuoyu'nun ümit' 

"aıı".,desteğinin kazanılamaması nedeniyle, lg69 yılından iti-
baren sürdürülen bütün boykot ve işgallerde <<Devrimci
Sol Sloganlar»» tam anlamıyle rahatça kullanılmıştır.
Mademki «Kamu Oyu aşırı solu deşteklemiyor rne tutmu-
yor, o halde bizi kuwetli göısün ve horksun daiıa yeter-

(1.1) Süre:,.ya Koç, e.g.e. S. 13.
(15) Deniz Gezmiş; Yasadrşı lrurulan Türk Halk Kurtuluş Orçlu-su mensubu olarak 12 ldart 1971 dönemindeki Terör veSjlAjılı Şiddet Eylemlerine kanşmış, daha sonra güven]ik

ku vvet]eri tara^frndan yakalanmış, mahkeme taraf ından suç-lu g,orıiJerelt idaım edilmiştir.
{16) Harun Kiıradeniz, a.g.e. S. 92.



]idir»fikrindenhareketedensÖlörgütle'rinliderleri,ey-
]emlerini de bu paralelde devam ettirmişlerdir,

. istanbui'da yapılan bütün üniversittı ve Yüksek öğ-

renim kurumlarındaki işgallerin liderleri Deniz Gezmiş,

Bozkurt Nuhoğlu ve Kemal Bingöllü idi, (17)

İstanbulÜniversitesi'ninisgalindensonra,Türkiye.-
nin birçok yerindeki üniversite ve Yüks,:k Okutiar <<Eği-

timde Devrim» sloganı ile işgal edilmiş vı: öğrenim özgür-

lüğü, «ihtilölci Sol» görüşü paylaşan örgütlerce krsrtlan-

mİştır. |2 Haziran 
- 

lg68'ae DEV-GE}{Ç (DEVRİMCİ

CİllÇlİK) grubu, istanbul üniversitesi'nin bir çok fa-

küitesini işgal etmiş ve imtihanlara girm,ek isteyen öğ-

.e.rclle"" mİnl olmuşlarOı. Bu işgal, diğe:: yüksek öğrenim

kururnlarının işgaline de yol açan ilk işgal hareketi ol-

muştu. Bu sırada yapılan işgal, boykot ve mitinglerde

«DEV-GENÇ» marşı olarak şu mrsralar söyleniyordu: (1B)

«Ey Dev-Genç'li, Ey Dev-Genç'li Sav;ış Vakti Yaklaştı,

Al Sil6hını Eline emperyalizme ka,rşı,

işçi, köylü, gençlik, ordu dewim için ölürüz,

Biz süçlü devrimcileriz, bir gün mutlaka yeneriz,

isçi, köytü elele Kan'la iktidara getecektir"

Yaşasın Halk Savaşi...>ı

Bütün üniversite, Akademi ve Yüksek Okullarda iş-

gal konseyieri kurulmuş, bildiriler demeçler birbirini iz-

İemişti. 1961 Anayasasr'nın solcular 1,arafından açıkça

istismar edildiği bu dönemde, Fikir Kulüpleri Federas-

1-onu'nun 2| Haziran 1968'de verdiği bası,n bildirisinde,

istanhu1 üniversitesi senatozuna şoyle seslenilmektey_

2B4 TKP ve Organ ize Gençlik Hare:ketleri

(17) ag.e. s. 93.

tıaı a"y., Kitap -Tiirkiye Gerçekleri ve Teı,örizm" Ankara 1973

3s. 2L-22.



Tl(P ve Organize Gençlik Hareketleri 2B5

di: (l9) «Anayasamızın başlangıç kısmını bir kez daha
okuzunlar... Haksız yönetime karşı direnmt-nin mesru-
luğu orada yazmaktadır...»>

b) Fabrika işgalleri

üniverısite ve Yüksek öğrenim kurumlarının işgali
srra§rnda, bazı fabrikalarda işçiler grev halindeydi. ön-
ceden beri grevci işçi liderleriyle temas kurarak, onları
g]ıeve teşvik eden sol öğrenci örgüt liderleri, hu defa fab-
rika işgallerinin de başlamasr için çalışmışlardı. Derby
Plastik Fabrikasında grev halinde olan işçilerin lider po-
zisyonunda bulunanları, <<Dev-Genç» eğiticileri tarafın-
dan yetiştirildiler.

196B'in Temmuz başında ilk olarak Derby Plöstik
Fabrikaş işgal ediliyor ve sol öğrenci dernek temsilcile-
ri tarafindan <<E}lemin Haklı Olduğu ve Desteklendiği»
öne sürülüyordu. İstanbul Teknik üniversitesi öğrenci
Birliği başkanı Harun Karadeniz tarafindan şu açıkla-
ma yapılıyordu: (20)

«öğrencilerin üniversite işgalleri, işçilerin de fabrı-
ka işgaline yönelmeleri için bir adım olmuştu... 1968'iıı
Temmuz başında Derby işgal edildi. Biz öğrenciler ola-
rak, kalkıp gittik ve yapılan eylemin haklı olduğunu ve
bütün öğrencilerle desteklendiğini belirten konuşmalar
yaptık,..»

Derby Plistik Fabrikasrnin işgalinden sonra, Demir-
Döküm, Hisar Çelik gibi fabrikalarda işgal edilmeye baş-
iamış ye bu tür hareketler daha yayılmıştı. Sol Basrn,
öğrenci eylemlerini ve hatta üniversite işgallerini bile
haklı göstermek için yazı|ar yayınlıyor ve 1968'in öğren-

(19) Fi]ıir Kuliipleni Federasyonu Basın Bildiı:isi,
Haziran 1968.

(2ü) I1arun Kaı,adeniz a.g.e. S. ro6.

Gazeteler 21
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ci eylemlerine <ğIASUM öĞRENCİ . HAREKETLERİ»>
adrnı yakı$ınyordu. 1968'de tam aniamryle Marksist -
Leninist ve Maoişt ideolojii< fikir doğru]tusunda «rörgüt-
1ü ve Organize»» olarak başlatılan öğrenci eylemleri; ba-
zı siyasi partilerce, bazı öğretim üyeleriııce, bazı gazeteci
ve yaz,arlarca <<IvİASUM öĞRENCİ HAREKETLERİ» ola-
rak değerlendirilmeye devam ediliyordu. Dolayisıyle ey-
lemler ve olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak is-
teyen o dönemin hükümetleri, muiıalefetin ve basınrn
tenkitlerine maruz lıalmış ve «hükümet tarafından olay-
]arın önlenmesi için teklif edilen kanurılar, meclislerden
geçirilememiştir.» (21)

T.R.T. Pıogramcısı, Gazeteci - Yaz,aı ve 19?4'de Cum-
huılbaşkanı tarafından Kontenjan Seııatörlüğü'ne ata-
nan Hüsamettin Çelebi, <<Masum öğrenci Haneketleri»>
adr verilen önem,li olaylar konuzunda «Türkiye'de Anar-
şb> konulu bir açık oturumda şunlan soylüyordu: (22)
«Türkiye 1967'den bu yana neyie karşr karşryadır? Baş-
langıçta hepimiz <«Mazum Gençlik Olaylarııı dedik, Nu-
tuk söyledik, yaan yazdrk, progrıım yaptık. Ben de onlar-
dan biriyim, Zaman içinde öyle olmadığr, meselenin ma-
zum gençlilİ hareketleri kapsamı ve kayramınrn dışında
yönlerinin ,bulunduğu anlaşıldı. Tuttuk, buna gene çok
kolay bir terimle «ANARŞİ» deyıp çıktık. Son zamanlar-
da da bir <(Terön» terimiyle konuyu aıılatmaya çalıştık.
Fakat bütün bu terimlerin sokakta kaışılaşılan olayln
eylemsel yöntirıü anlattığını, güz|e görüleni anlattrğrnı,
olayın ııoneldiği niyetler yönünü yeterince anlatamadr-
ğını görmedik.»

(.2L1 L2 Mart dönemiDde "PaJıhiler Üshi" a"d] verilen Niha.t Erim
Htiüümeti taııaf,ındaıı ısoı Anayasasındıı gerekli değşiklik-
ler yapıJoiıiln§tir.

(22) Türkiyede Anarşi, Aydınlılt Gazeteşi'nıin diizenledi$ açık
otuııım, Aydınlü Yayınları, İştanıbııl Şubat 1979 §s. 42-{3.
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III - AMERİKA DüŞMANLIĞI ve ŞİDDETHAREKETLERİ

a) Amerikan 6. Filo'ya Karşı Protesto ve 1968Temmuz Olayları
Amerikan 6. Filo'nun istanbu]'a gelişi Haziran lg68üniversite işgallerinden bir hatta *İ"uvu rastlıyordu.istanbul Teknik üniııersitesi öğ;;; Derneği, (i.T,ü.ö.D.) istanbul üniversitesi'nin nevrimcl öğrenci BirliğiiüDöB ı,e diğer Milli Demokratik Devrimci (M.D.D.)öğrenci dernek]eri 6. Filo'yu protesto etmek için arala-rında karar almışlardı.
istanbul Teknik 

_universitesi öğrenci Derneği sert-likten yana değitdi. Fakat İstannui üniversitesi'ndekiDeyrimci öğrenci Birliği ve Milli Demokratik Devrimcidiğer öğrenci derneklerİ sert eylem taraftarı idiler. On-lar için çatışma çıkmau p"og"r.lu"ına Oaha uygun gel-mekteydi.
Milli Demokratik Devrimci dernek]eı.i .ı,e istanbulüniveısitesi Devrimci öğrenci nlrllŞl'nin «ORGANİZE

ÇATIŞMA»ya yonelik hİreketlerinin" en ,l".-lİ -;r";;«Devrimci Bir Cunta» ümidindı.n lrayrutl".rmaltaŞ-dı. (23) Bunlara göre her fırsatta «Po]isle çatışma çı-kacak ve asker, sivil, aydın zümre 27 Mayıs'taki gibi ilı-tidara el koyacaktı.>»
6. Filo askerleri Dolmabahçe'de karaya çıktıktansonra, aşırı sol gençlerin tecavüzkAr tıaretetlerİvle l<ar-şılaşıyorlardı. Gençler programlandıkları organiz,e çatlş-mayı gerçekleştirmek amacıyle; <<Amerikalı asterıerİ tar-taklamışlar, Amerikan askerlerini ve bir otomobili deni-ze atmışlardı.» (24)

(lB) Haı,un Karad,enjz, a.g.e. S. 113.(€4, a.g.e. S. u5.
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Bu olaylardan snra sol öğrenci dernekleri de arala-
rında bölünmelere başlıyordu. Fakat lıu böltinme daha
ziyade, yapılması istenen ve pı.ogram].anan <<Organize

Çatışmalar» ve «Şiddet Eylemleri>»nin lıangi sertlikte ol-
ması gerektiği kararı konuşındaydı. Aslında şlcu genç-
iik dernekleri İam bir dayanışma ve heraberlik anlayış
içinde, bütün eylemleri ve oıganize çatışmalan önceden
plnnlıyarak gerçekleştiriyorlardı. Bu konuda o günlerin
eylemcilerinden ve gençlik liderlerinden tstarıbul Teknik
üniversitesi öğrenci Birliği Başkanı H:ırun Karadeniz şu
satrrları yazmıstı: (25) <ıB.iz o günlerde büyük insiyatif
sahlbiydik. Ancak bütün olayları gençlik örgütleri ola-
rak pl0nlıyor ve yürütüyorduk. Hem de 76 örgütün imza
yetkisi elimizdeydi. (26) Bu örgütler eurasında Anadolu'.
daki birçok devrimci kurulu$an tutdn. da, bizim üst ku-
ruluşlarımv,a ve bazı sendikalara kadar bir çok örgüt
vardı. Bütün bu imzaları kulianma yetkisi elimizdeydi.»

(25) a.g.e. S. 182.
{26) Bu 76 örgütün hepsi sol'cu idi ve şunlardı: r - İstanbul

Üniversitesi Öğrenci Birtiğ, z - İste,nbul Tekni]ç Üniver-
sıtesi Tdknik Oktıllar Ta]ebe Birli§, 3 - İstanbul Yüksek
Teknik Okullar Talebe Birliği, a - l'üı.kiye Milli Gençlik
Teşkilatı, 5 - Orta Doğu Teknik Üniveruitesi Öğrenci Bir-
liği, 6 - Fikir Kulüpleri Federasyonu, 7 - Robert Kolej
Ögrenoi Birliği, g 

- İstanbul Üniversitesi İ]<öişa,t Fakültesi
Ta]ebe Cemiyeti, 9 - İstanbul Üniversitesi Dişçilik Fakül-
tesi Ta]ebe Cemiyeü- ro - İstadbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesi Talebe Comiyeti, rı - İstanbrd Üniversitesi Eczacı-
lü Fakülte,si Talebe Cemiyeti, rz - İstarıbul Üniversitesi
Tıp Fıüültesi Talebe Cemiyeti, 13 - İsüarıbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Taleibe Cemiyeti, ı+ _ İstanbul Ünive,rsitesi
Kimya Fa.kültesi TaJebe Camiyeti, ls -- İstanbul Üniversitesi
Jeoloji Fakültesi Ta]ebe Cemiyeti, ro _ İstanbul Üniversi-
tesitesi Edebiya.t Fakütesi Ta]ebe Cerniyeti, ız - Devrimci
Öğrenci Birliği, 18 - Ankara Ünive:ısitesi Siyasal Bilgiler
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Fai(üüesi Öğrencı Derneğ, 19 - Ankaüa Üniverşiteşı DjlTerih Ooğrafya Fairüte§l Öğı,encl Denıeğ, 20 - AıüaraUnivenıiteşi Fen Faı]rü esi Öğrencl Derneğ, 21 - Ani<araÜniversitesi Fen FaJıülteşi raUtll İtmle; Talebe Cerniyeti,za _ Ankarıa Üniı"ersitesi Tıp Faicütesi Öğrencl ;;"ğr:
2trı - Aıkara Üniversitesi Fen Fa,kri],tesi Matemaük Talebe
Cerniyeti, 24 - Ankara Üaive,rsitesi Kimya Fakütesi Tale-,be Cemiyeti, 25 - Gezi Eğitim Enstitfısü Öğrencl P"."ua,
26 - Dwlet Güzel Sarıaüar Akadernisl Öğrenci P.r"uğ,Zl - Karadeniz Te,ünik Üniversitesi İrrşurt FaJıütesi TaIe-
be Cemıiye,ti, »3 - Karadeniz Teknik Üniveı:sitesi Mimarlık
FaJ<ütesi Talebe Cemiyeti, 29 - Ese Üniverşiteşi Ziraat FarHı.lte§i Tblebe Ceıniyeü, 3o - İzınjr İttlsaal ve ficari
İlimüer Özel Yüürsek Okullor TaJebe Cemiyeti, eı _ t"-l,
Yak]n Doğu KiP,v" Mühendislik TaJebe Cerniyeti, ez - İş-
tanbul Teknik Üniverşitegi İnşaat Fa/kütesi Taldbe Cemiyeü,
ss - İgtanbıı-l Teknik Üniverşiteşi Mimarlık Faiküteai Tale-
be Cepiyeti, 34 _ İştaııbul T. Ü. Eıdgürik Fatrüte§i Tatebe
Ceniyeti, 3s _ İstanbul Tekoi& Üniversitesi Ma.kina F€^kü-
t€§i Talebo Cemiyeti, 36 - İ.T.Ü. Ma,den Falcültesi Tatabe Ce-
Toiı,eU, sz - İ.r.Ü. Kirnya Fa^kültesi Talebe Cemiyeü, 3s -İ.T.Ü. Telmik OkuIlEr Kiıııya Şubesi Talebe Cryriyeti, 39 -İ.r.Ü. retnik Okulla.r Mmarlü Şuib€§i Talebe Cerruiyeti,
ıo * İ.r.Ü. Ma,den Şubesi Taleübe Cemıyetı, ıı - İ.İ.U. vJ
kin"a Şubesi Talebe Crnriyeti. 42 - İ.T.Ü. İnşaa.t Şrıbesi Ta-
lebe Cemiyeü, 43 - İ.r.Ü. uettrık Şubeşİ Tatebe Cerniyeti,
44 _ İ.T.Ü. Teknik or,"]l9" Etektı:ik Şubesi Fİkir Kulübü,
ıl5 - Orte Doğu Teknik Üniverş:itegi MaJcina Fa&ütegi Mü-
hendislik Ögrenci Derneğ, 46 - Karabük A]rşom Teknik
Okul Öğrenci Derneğ, 47 - Bandıı:ma Dgırrjrnci Gerıçler
Derneği, 48 - Zongulda& Fikir Kulübü, 49 - Erzurum Ata-
türk Üııiversiteşi Fikjr Kulübü, 50 - Eldzığ Fikir Kulübü,
51 - Aıra,doluhişan Fikir Kulüb{ 52 - Xonya Ereğlisi Kül-
tür ve Tes. Cemiyeti, 53 - Sivas Devrimci Yüksek Okul Öğ-
renci.Derneğ, 54 - Oıdu İll Yii{<sek öerenim ve Kal. Der-
neğ IstaııJbul Şııbesi, 55 - Ordu Atatürkçü Eiüjr Derneği,
56 - Diya,rıbaJ<ır Öğrenci Derneğ, 57 - E,l€uıığ İlr.lcl rğ-
lumu Kg.jıkındınma Derneğ. 58 - İStaniUul Yilt<sek Teilrnilror
Okulu Telebe Cerniyeü, 59 - Siverek Yük§ek T,aiısil Genç-
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Açıkça görüldüğü gi,bi, bütün bu dernekler aynı doğ-

rultuda kurulan ve faaliyetlerini birlikte yüı,üten ve Ka,
mu Oyuna karşı çok geniş gençlilç kesimini temsil ettik-

leriinti,baınıvermeİmaksadıyleherbildirideadlarınr
geçirme,kteydiler..

Harun Karadeniz, g,ençlik eylemlerinin naşl içinde

olduğunu sonradan eylemlerin ne şekilde hüviyet değış-

tirağını, soi bir cunta kurulara.tç iktidara yönelindiğini

ve nu nedenlerle farklı görüşler içinde olduğundan na-

sıl ayrılmak zorunda kaldığını, yine kitabında şoyle an-

lat,maktadır: (27) «...1960 yılından 1970 yılına kadar bir

çok gençlik olayına kan$ım. Bazı olaylarda coşkuyla yü-

,tOtl*, bazı olaylarda bilinçle. Bazı olaylarda i,se hmı
coşku hem bilinçle yürüdüm - Bazı olayların düzenlen-

mesinae görev aldım, sorumlu kişilerden biri oldum, Kav-
galara katıldım, çatısmalarda taraf olduın, 1970'te ise

ğençlik eylemlerinin vardığı no'ktada coğunluğa ters düş-

İUrn ," biraz da sıhhi sebeplerle olaylardan çekildim",
1969 yılında Türkiye'de gençtik kuruluşlanna ha,kim

olan bir ölçüde de T.i.P.'i (Türkiye işi Partisi) ele geci-

lik Derneği, 60 - 19 Mayıs Fi]cir Kulübü, 61 - Zoıı,gulda}

Ytüsek Tatısil Öğrenci Yurdu, 62 - Fikir Kulüpleri Federas-

yonu stanbul Sekreterliğ,i, 63 - İ.r,Ü, rıııır Kulübü, et -
be-rrlmcl İşçi Sendikaları, 65 - TİSEN, oo - İstanbul Ytü-
sek Teknik Okullar Harita ve Kadastro Talgtıe Cemiyeti, 6z -
Y.T.o. Mimarlıtı Talebe Cemiyeü, og - i"r,r,o, Malkina Ta-

lebe Cemiyeti, 69 - İ.y.r.p. Elektrik Tale*tıe Cerniyeti 70 _
İ.Y.T.O. İn§aat Talebe Cemiyeti, zr - İsüaııbul Akşa,m Ytiı]r-

sek Teknik O]rullar Tale,be Birliğ, ze -- İstarıbul Alkşam

Yüksek Teknik Okutu Elektı:ik Taletbe Ceıniyeti, zs - İstaır-

bul Akşam Yüksek Teknik Okıılu Makinıı Ttılebo Cerniyeti,

z+ - İ.tr-.rtul Akşam Yüksek Teknik Olıulu İnşa,at TaJebe

Cerniyeti, 75 - E}bistan Kriıltür Derneğ{, 76 - Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fikir Kulübü.

(27) Harun Karadeniz, a.g.e. §s. 185 - 186.
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ren görüş, bu akımın temsilcilerince doğru <<Devrimci
Görüştü» ve adı «MiLLi DEMOKRATİK DEVRİM» idi.
Buna göre ise, anarşist nitelikte hareketlerle son tahlil-
de crıntaya oynayan ve eylemirı öncülüğünde <<Asker, Si-
vil, Aydın Zümreye» fazla yer veren ve işi şnıfını bi-
linçlendirmek yerine onun adına «A$<er, Sivil, Aydın
Zümreyleı» birlikte iktidarı ele geçirmeye yönelik ve ger-
çek M.D.D. (Milti Demokratik Devrim) ile ilgisiz bir ha-
reketti. Bu nedenlerle harekete katılmadım. özellikle
DEV-GüÇ olayında olduğu gibi bu harckete karşı çık-
trm. Karşı çıkış.larımın şonucunda «Oportünist, Pasifist
ve Ilairu> il6n edildim. 1969'da öğrenci eylemlerinin ve
Türkiye'nin geldiği nokta izellikle, öğrencilerin ve bizim
g,ücümüzü çoktan şmı$ı. Bu ana kadar güçlü olduğum
istanbul Teknik üniveıısitesi öğrenci Birliği'nde de Mil-
li Demokratik Dev:imciler (M.D.D.) yönetimi ele geçir-
diler. Ve ben biraz da zorunlu olaı"^k ayrrldım. Çünlıü
artık geri dönmemiz imkönşzdı...ı»

b) Dewimci Gençlik Derneği'nin Samsun Ankara
Yürüyüşü

Milli Demokratik Devrimcileııien Devrimci öğrenci
Birliği ve Dev-Güç (28) Samsun'dan Ankara'ya yürüyüş
dtiaentemi$i. 30 Ekim 1968'de Samsun Atatürk anıtının
önünde başlayan yürüyüş, 10 Kaşm 1968'de Ankara'da
Anrtkabir'de bitirilmesi pıogramlanmıştı. Dolayısıyle
Atatiirk'e sahip çıkılmış göriilerek, geniş kitlelerin ilgisi
çelriiecek ve bilhassa kamu oyu oluşturulmuş olacaktı.
Fakat yürüyüşe katılan gruplar Ankara'ya gelmeden Ma-
mak yakınında <<Slogan Söylemek Ytizünde» biıtirleriy-
le çatıştrlar. Böylelikle solcuların aralarrnda anlaşnaz-

("3) Dev-Güç, sonradan Devrimci Gençlik Derneği (DEV4ENÇ)
içinde yer aJmrştır.
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lıklar çıkıyor ve B Kasım 1968'de yürüyüş fiyaskoyla so-
nuçlanryordu.

c) Orta Doğu Te[nik üniversitesi Olaylan

Amerika'nrn Türki_ve Büyükelçisi değiştirilmiş ve An-
kara'ya Rdbert l(ommer tayin olmu$u. Amerikan Bü-
yükelçisi KommeıŞin Ankara'ya gelmesiyle istanbul'da
ve Arıkara'da sol gerıçliğin protastoları oldu. Büyükelçi
datıa Ttirkiye'ye gelmeden istanbul'da, 17 Ocak 1969 gü-
nü Kommer'in fotoğrafi ve bir Amerikan Bayrağı üstü-
rıe 8r dökiileıek yakılmıştı. (29)

Bu Tiirkiye'de yakılan ilk Amenikaıı bayrağı olmuş
ve basının olaya ilgi göstermesiyle de, bundan sonızJri
bir çok olayda Amerikarı bayrağı yakılma.sına deyam edil-
mişti. Bu olaylardan 10 gün soııra. Konırner Ankara'ya
geleıek Büyükelçilik göıevine başladı.

Büyükelçi Kommer pıutolıolda^rı sonra ilk olarak,
«Amerikan yardımı ve öğııetim §ştemine göre kurulan>
Orta Doğu Teknik Üniveışitşi'ııi ziyaret etti. Orta Do-
ğu Teloıik üniversitşi öğrenci Derneği, taırıamen aşırı
sol fikir ve görüşler içinde olan ve Milli Demokratik
Dewimcilerin elinde bulunuyordu. t

Büyükelçi Rdbert Kommer'in Orta Doğu Teloıik üni-
versitesi Re}rtönünü zıyareIi sırasında, üniversite'de bü-
yük olaylar patlak veriyor ve öğrenciler l(ommer aleyhi-
ne gösterilere başlıyorlardı. Tamamen önceden düzenle-
nen pıDgrama göre hareket ederr solcu öğrenciler, Bü-
yükelçi Kommer'in makam otomobilini yakınışlardı.. Bu
arada olayları önlemek §teyen güvenlik kuwetleriyle de
çatışmalara girmişler ve olaylann başnda geniş şkilde
yer almasını sağlamışlardı.

(29) Gazetelef, 18 oca.k 1968.
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d). 6. Filo'ya Karşı Diizenlenm Gösteriler ve
Çatışmalar

NATO'ya bağlı Arnerikan 6. Filo, 10 Şubat 1969 gü-
nü istanbul Boğazında Dolmahahçe önlerine demirlemiş-
ti. Aşırı sola menzup Milli Demokratik Deırrim fikrine
saplanmış gençlik örgütleri «§osYALİsr İrırtıAr,» ıae-
allerine erişmek için bu fıısattan yararlanmak istediler.
Pıtgramlı bir çalıEna içinde, şhirde gençliği ayaklandı-
racak, halkı kışkırtacak bildiriler dağıtmaya başladılar.
Bu bildirilerde bilhassa TTırk ve islörn geleneklerine ters
düşen hareketleri Amerikalı askerlerin yaptığı öne sü-
rülüyoıdu. Meselö, Amerikalı askerlerin Ttirk kız ve ka-
dınlarını para yolu ,ile kandırdıkları, namus'un elden git-
tiği gibi bildiriler(el ilönlan) dağıtmışlardı.

Şehrin en güzel ve görülecek meydanlarrna, duvarla-
ra yazılar yazılıyor, afişler, ilÖntar aslıyordu. «Kahrol-
zun Emperyalizrn»ı, «6. Filo Defol»», <<Filo Dışan» gibi slo-
ganiarı kapsayan bez panolar asrlıyoııiu.

Bin kişilik bir grup Ta^ksim'den Elmadağ yolu ile
Harbiye'ye yürümi§; Hilton Oteli girişi yakrnlarında bu-
lunan Mobil Şirketinin bayrağı indinilip yırtılmış, Racl-
yo evinin,karşısındaki «Ttirk Amerikan Dış Tiearet Ban,
kası» taşlanmrş ve camları tarıamiyle kırrlmıştı. Yol bo-
yunca ytirüyen gruplar, Haılıiye'nin giriş kapısında be-
raber siogan söylemeye ve bağırrnaya başlamış ozellikle
«Milli Ordu>, <<Ordu Gençlik Elele>ı, «Bağımsz Ttrkiye»
gibi sloganları tekrarlaınışlaıtı. Bilhassa aşrrı sol örgtlt
liderleri «Sosyalist thtilöl» için gerekli bir ortamın sü-
ratle oluşturulmaş taraftarı idiler...

Harun Karadeniz ş)yle yazıyordu: (30) «Cunta dar-
besine ortam hazır|ayarak kanlı çatışmalar çıkanlmak
isteniyordu. Dolayısıyle çıkacak anlamlı çatışmalar so-

(3o) Harun Karadeniz, a.g.e. §. lgg

-
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nunda iktidarın aqi ve milli sorunlardaki tavrından do-

layı <«Dwrimci Subaylar» iktidara el koyacaklar ve Tür-
kiye anti-emperyalist bir çizgiden başlax,arak devrimci
yönde ilerleyecekti!..»

Ankara'da Fikir Kulüpleri Federa.§yonu'na mensup
gençler ise zafer alanrnda A.B.D. bayrağını yakmışlar-
dı. (31)

11 Şu,bat 1969 giınüdaha öncelıi gençlik çatışmalann-
da yaralanan ve sonra hayatını kaybeden Vedat Demir-
cioğlu'nun regrıi bulunan bir bayrak BeyazıI kulesine
dewimci gençler tarafindan çekiliyordu. Yine devrimci
gençlerden oluşan bir grup Beyazıt'tan Taksim'e yilrü-
yerek, Taksimde bir miting düzenlerııişlerdi. Yürüyilş ve
miting'e katılanlar bu defa i§tiklil Caddeşine (Beyoğ-
lu'na) izinsiz yürümek istemiş, polis barikatınr zorlamış-
lar, güvenlik kuwetleriyle aralannda çatışırıalar çıkmış,
altmışa yakın dewimci genç tutuklanmış, gençlerden ve
polislerden yaralananlar olmuştu. (32)

12 Şubat 1969 günü istanbul üniııersitesi Merkez bi-
naşnda toplanan gençler, yine bir gö§.eri için eylem
birliği yaparai istanbul Adliyesine yürümüşler ve ön-
ceki sloganlarr aynen tekrarlamışlardır.

izinsiz gösterilerin ısrarla «Devrimci öğrenci Birli-
ğiı»nce süııiürti{mesi ve yürüyüşün Unkapanı yoluyla
Taksim'e doğru yapılmak istenmesine, güvenlik kuwet-
leri engel oldular. Detrimci öğrenci Birl,iği'ne mensup
gençlerin «Brı^ıısa Nutku» adı verilen kan,unsuzluğu teşvik
eden yazıyr okumaları ve polisle çatışmaları, gençlik ha-
reketlerinin «Şiddet, Eylemli»»'karakterde devam edeceği-
ni gösteriyoıdu.

13 Şubat'ta Çemberlitaş Kız öğrenci Yurdu, Devrim,

(s1) Ga,zeteler, 1]. Şubat 1969.
(32) Gaaeteler, 12 Şuba,t 1€69.
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ci öğreııci Birliği'niıı organize etmesiyle kısa bir yürüyüş
yaptılar ve kendi tabirleriyle «Savaş And»» içrrıişlerdi...

14 Şubat'ta Milli Türk Talebe Birliği ve Komünizm_
le Mücadele Derneği birlikte izinli olarak «BAYRAĞA
SAYGI MiTtNGi» düzenleyerek, aşrı ml öğrencilerin
NATO ve Amerikan düşmanlığı yapmalarını kınamışlar-
dı. Böylelikle <<ihtililci sol, solun da karşısrnda bir gru-
bun ortaya çrkmasını sevinçle karşılıyordu.. Zira çatış-
ma ortamr ancak bu şekilde tam olarak gerçekleşelıile.
cek, olayların görünümü, asıl niteliğini saklıyabilecek-
ti.>»

16 Şubat'ta Devrimci öğıenci Birliği (Dev-Genç) ve
aşın ml öryütler Kartal'da fabrikalarda çalışan Dev-
rimci işilerle i$irliği içine girmişlerdi. Onlarla birlikte
Miting yaprlması için Amerikan düEnanlığı ve ihtilaki
§osyalizm'e dönük sloganlar hazırladılar. Bu yürüyüş
Taksim'e gidilmederı güvenlik kuwetlerince önlenirken,
polisle çarpışmaya girişilmiş ve çatışmalarda polisten ve
gençlerden yüze yakın yaralı ve iki ölü meydana gel-

mişti.



ONBİRİNCİ BÖLÜM

1970 - ı971 DöNEMİ MARKSİ§T - LENİNİ§T
ŞİDDET EYLEMLERİ YE ÇATIŞMALAR

I _ ORGANİZE ŞİDDET VE TEDHİŞ IIAREKETLERİ

Aşırı ml basın, bütün şiddetiyle Marlısişt-lıeninist -
Maoist ve Giıney Amerika Komilııist gerilla liderlerinin
ihtiDl programlarını yayınlryarak «Bilin<lendirme - Aji-
tasyon - Propaganda çalışm.alanna devam ediyordu».
(Bilhassa bu dönemde ANT ve YöN dengileri ,bu göıeri
bşarıyle yerine getirm§lerdir.)

Bu kanunsuzluğu ve ihtinll teşvik eden yazılar sra-
§ında, sol öğrenci örgütlerinin oıganize şiddet eylemleri
tronolojik sırasıyle şöyle dwam ettirilmişti: (l)

a) 1970 Yılı öneıııli Olayları

1 - 6.3.1Yr0 Devrimci Gençlik Derneği militanlari-
nın (DEV-GENÇ) Anka(a'da Amerikan llaberler Meı*e-
zi'ni tahrip etmesi.

(r) İç İŞlorl Ba,kanlığ yayınları, Günlü} Gaacıte ve Dorgilciı
taratıması suretiyie elde ettiğimiz biğilerJe loonolojik sıra-
lamasıru yaptığrmız, "Şiddet Eylemteri vıı Tedh,iş olaylarr
tamamen Marksist-Leninist-lv{aoist ve Güney Aıner,ika Sol
Gerill,a örsü,tl€,rinin b€oz€ıtt olarak Tilılki:re'de ku,nılan öıı
gütleıre düzenlenmektedir. Bu ğneınli olalrlar .QgaçIik Ha_
reketleri çerçevesi dışına kayrn§ dış süçlü gizli kuwetten
kayna^klanrna,kta.dır. .Sil6hlı Şiddet Eyleoıleri. ile Prope-
ganda _ Ajitasyorı vo -KESİNTİSİz peVRjV, metod va yön-
temleri Tüıiıiye'do tathik editmektgdir.
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2 - 28.4.7970 Amerikan deposuna yaprlan sabotaj.
3 - 22.5.L970 Ankara'da üniversite öğrencisi Musta-

fa Kuseyri'nin öldürülmesi.. (İleride genişçe yazıldı)
4 - 8.6.1970 Edebiyat Fakültesinde öğrenci Yusuf

imamoğlu'nun öidürülmesi.
5 - 9.6.1970 Karadeniz Teknik üniversitesi'nde born-

ba patlatma olayı.
. 6 - |5/L6 IJaz,iran 1970 Şiddet Eylemleri. (ileride

genişe yazıldı)
7 _ 25.9.19?0 Amerikalılara ait DET 30 binasına sa-

botaj girişimi.
8 - 3.10.1970 CENTO ve Amerikan Haberler Merke-

zine yapılan sabotajlar.
9 - 2.10.1970 izmir'de Amerikan işyerinde bomba

atma olayı.
10 - 8.10.1970 Çorum ve tçel öğrenci yurtlarına ya-

pılan sabotaj.
LL - 22.L0.1970 6. Filo'yu protesto için NATO'da gö-

revli bir zubayın otomobilinin yakılman.
|2 - 22.10.1970 Hacettepe tıniversitesi'nde bir Ame-

rikan otomo,bilinin yakılması.
13 - 23.11.1970 Yeni Gine'ye asker çrkarılmasını pro-

testo maksadıyle Portekiz Büyükelçitiğine dinamit atıl-
ması.

L4 - 27.|L 1970 istanbul Kültür Sarayr'nuı yakıl-
Inası.

15 - 5.12.1970 öğrenci Hüseyin Aslantaş'ın öldürüi-
mesi.

16 -- 7.|2.1970 Wagon-Lits Ankara bürosu, Mobil Ge-
nel Miıdürlüğü, Stıell Böige Müdürlüğü ve Philips şirke-
tine molotof kokteyli atıimaş.

17 - 8.12.1970 Arıkara'da Amerikalrlara ait bir oto-
mobllin taiırlbi.

J
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l8 - 24.12.1970 Fransız Büyükelçiliğinin bahçeşine
dinamit atılması.

19 - 28.12.1970 gecesi sabaha karşı tıir polis noktası
kurşunlanmış ve 4 polisten biri ağır şeki.lde yaralanmış-
tır.

b) 1971 Yılı önemli Olaylan (12 Mart'a kadar)

1 - 6.1.1971 izmir Ege üniversitesi nıat,baasına bom-
ba atılman.

2 - 17.1.1971 istarıbul Çapa Yüksek öğretmen Oku-
lunda ve Edirnekapı Vatan öğrenci yurdunda bom,ba
olaylan.

3 - 18.1.1971 Ankara Edebiyat Fakültesi binası için-
de bomba atılması.

4 - 1,9.1.].971 Ankara özel Yükseliş l(olejine dinamit
atılmasr.

5 - 25.1.1971 Ankara'da Maltepe'de .Polis lokaline ve
yatakhaııesine bomba atılması ve Mithe,tpaşa'daki Türk
Yü}<seltme Cemiyeti'ne (Tüı{< Masonluk Cemiyeti) bom-
ba atılması. Ankara üniversitesi Siyasa.t Bilgiler Fakül-
tesi yurdunda öğrencilerin polisle çatrşnası.

6 - 26.1.1971 istanbul Çapa Yüksek Öğretmen Oku-
lu bahçe duvarına dinamit atılması.

7 _ 29.1,1971 Ankara Tuslog binası ixıünde Ameri-
kalılara ait bir otomobilin dinamitlenmesi. istanbul or-
man Fakültesi öğrenci yurduna dinamit atılması.

8 - 30.1.1971 istanbtı] Hilton otelin.e saat]i bomba
konulması.

9 - 11.2.197l Türk Amerikan Derneğine ve Vietnam
Büyükelçiliğine bomba atrlması.

|0 - L2.2.L971 Ankara'da Küçükesa1. Ziraat Bankası
şubesinin soyulması.

1l - 18.2.19?1 Ankara Emniyet §arııyına bomiba ko-
nu]ması.
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12 - 19.2.1971 Ankara iş Bankası Cebeci şu,hsine
bomiba atr]ması ve Hacettepe üniversitesi'nde bombalı
çatışrna. Hukuk Fakültesinde patlama.

13 - 20.2.|S71 Gaziantep',te Genç ülkticüler Derneği
ile Çınarlı Camiine dinamit atılması. Ankara'da Ulu-
canlar semtinde patlama. Ankara Odalar Birllği binaş-
na moloüof kokteyli atılması.

14 - t2.2.I971 istanbul Meşrutiyet Caddesi Osmanlı
Bankasr'nda patlama. Kurtuluş'taki Niğde Talebe yur-
dunda patlamalar. Bahçelieııler semtinde patlama. Arrta-
ra, Askeri Yaıgıtay ve Ttirk ocakları binası arasındaki
boşlukta bom,ba bulunmaş

|5 _ 24,.2.|971 Adalet Partisi Gençlik Kolları Genel
Merkezine dinamit atılması.

16 - 5.3.1971 Orta Doğıı Teknik üniııersitesi'nde gü-
venlik kuwetlerinin arama yaptığı §ırada, öğrencilerin
güvenlik kuwetleriyle çatışması.

17 - 6.3.1Yl1 izmir Ege üniversitesi iktisadi ve Ti-
cari Bilimler Fakülte§i'ne dinamit atılması. izrnir_An-
kara yolunun trafiğe kapatılarak, dinamitler patlatıl-
ma§ı.

18 - 12.3.197| Trabznn'da bir konser salonuna dina-
mit a,tılması.

, - öĞRENCİ MUSTAFA KUSEYRİ,NİN öLDüRüL_
MESİ, İSTİSMARI VE GEnÇEĞİN ANLAŞILMASI

Mustafa Kuseyri Deyrimci Gençlik Derneği üyelerin_
dendi. Bu öğrencinin öldtirülme§yle, sol örgütler birlik
ve dayanışma içinde (taktik icahı olarak) demeçler ver-
piş, bildiriler dağıtmrşlar ve eylemler diiaenlemişlerdi.
Şimdi oiayın istisırıarını rıe gerçek yüzünü sergileyelim:
Aşırr sol yazarların bulunduğu bazı gaznteler olayı ka-
mu oyu'na şöyle duyıırmuşlaJ,,iı:
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«Basın-Yayın Okulu'nda gece bir cinayet işlendi, öğ-
ırenciyi öldiirenler kaçtı.» (2) Olayları claima dewimci
açıdan ele aian ve deıırimcillği ihtilal aniamında kulla-
nan Çetin Altaıı şöyle 5ıazıyordu. (3) <<Bu cinayetler ser-
uıaye politikacılarının Türk kamu oyuna yansıtmaya ça-
lı$ıkları gibi üniversitelerdeki bir sol - sağ çatışrna§ının
sonucu değildir. üniversitelerde bağımsızlıktan, Anaya-
§anrn ulryulaıımasından ve sömürünün mna ermesinden
yana olan gençler, sirısi bir plön gerğince katliama ta-
bi tutulmaktadır. Bu sinsi plöru uygüamakta olan örgüt
bir yandan CIA ile Aramco'ya bir yandan da sermaye
siyasetçilerine dayanrrıaktadır. ?A şaü içinde CIA'dan
Aramcoya uzanan çizgide öı3ütlenmiş olan sinsi cinayet
Şbekesİnİ ortaya,ç,ıkaümak ve bu şbekeye yardımcılık
etmiş olanları çok sert şekilde cezalaırdrrmak genekmek-
tedir»

Cumhuriyet Gazetesinde ilhan Selçuk, Kuseyri'nin
öldürülmesini giyle ele alıyor ve niteüyoııiu: (4)

«...Katiller gecenin karanlığına ve iktidarın holtuğu
altına sığınmışlar uzul uzul ilerliyorlaıdı... Kinıse yoktu
okulda... Silöh da yoktu okulda... iktidarın polisi bir gün
önce arama tarama yapm§ katillere cinayet olanağı ya-
ratmıştı.>ı

Bu cinayeti Devrimci Gençlik Derneği (DEV-GENÇ)
yayln orgaıır «iLERi» dergisi de kendine göre yonımlu-
yarak veımişti: (5» <<22 Mayıs 1Si0 günü akşamı Ameri-
kan eırı,peıyalirrrinin kuışuni,arı DEV-GENÇ üyesi kar-
deşiniz Mustafa Kuseyri'yi öldürdü, Hainler datıa sonra
olay yerinden kaçtılar.»

(2) cumİıuriy ğt, 23.5.L97o.
(3) Çetin AJtan, A\sam Gaaetesi 24 Mayıs 1970.
reı İıharı Selçu_tr, Cumhuriyet. 24 M€ryıs 1970.
rsı İıerı Dergisi Mayı,s lg?ouen naJ<]en, "Türkiye Gerçekleri ve

Terörizm a.g.e. S. 147.
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Bütün diğer aşırı sol gazete ve dergiler bu olayı is-
tişnar ederek, cinayeti sağcrların yaptığını öne sürmüş-
ler, dolayısıyle çatışma ortamrnı harekete gçirmek iste-
mişlerdi... Bu.arada Mustafa Kuseyri'nin öldiirülmesin-
den sonra yoğun gösteriler, ytırüyüşler ve mitingler dü-
zenlenmiş çeşitli protestolar yapılmıştı. Bunların en dik-
kati çekeni Ankara'da bazı öğretim üyelerinin katıldığı
<<Anayasa'ya Saygı» yürüyüşü olmuştur. Pek tabii }ıer za-
man olduğu gıbi bu olay ve yürüyüş yine istimar edil-
di. (6)

Anayasaya Saygı Mitirıgi DEV-GENÇ tarafından dü-
zenlenmiş, aşırı sol kuruluşlar ve bazt öğretim üyeleride
üniversite kıyafetieriyle (Cüppeleriyle) katılmışlardı...
Gösterileııie devamlı sol yumruklar havaya kaldınlmış,
sol ütilöl sloganları ile birlikte gövde gösterisi yapılmış-
tır. (7)

Bu arada istanbul'da yayınlanan §abah Gazetesi,
Mustafa Kuseyri'nin kendi arkadaşları Devrimci gençler
tarafindan öldilıüldüğünü öne sürüyor ve «...Bu, komü-
nist metod'da sık rastlanan bir uygulamadıı». (8) diye-
rek ,bu cinayetlere paralel yabancı ülkelerden örnekler
veriyordu.

Bir yıl snra, cinayete kuıtan giden l(useyri'nin ölüm
yıldönümü 22 Mayıs 1971'de, gös[eriler dtizenlenirken, ta-
lihsiz öğrenci yine istisrıar ediliyoıdu. Bu gösteriler ş,
rasında ve rcnrasında olaylar günlerce stirdürülürken, 9
Hazıran 1$il günü Antara'da <<Devrimci Gençlik Fede-
ra§yonu) (Dev-Genç) üyesi Nejat Arun adında bir öğ-
renci yaJ<alanryor ve Mustafa l(useyri'yi kendisinin öl-

(6) 12 Mart Nasıl Getirildik, a.g.e. s. ]5.
(7) a"g.e. s. 17.

i8) Sabah, 27 Mayıs 1970.
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dürdüğiinü itiraf ediyordu: (9) «DEV-GENÇ'in cinayetimaksatlı olarak'Olyr" uaeUlİmJ-lçln ortadan kaybol-duğunu ve saklandığını anlat* trtİİ Nejat Arun sözle-rine şunları da eklemişti: (r0) unnV-İnŞÇ bu olayı ken-di yönünden kullanmrşt r.' Ortaya 
-çÜmazOım. 

Çilnkütesti1_9tmam haünde olayın ;;;-İ;o"ü aydınlanacakve DEV-GENÇ'in durumır oĞlr."lrtİ.,
2 - 16/16 HAzİnAN ı9?0 OLAYLAnI vE ÇATIŞMALAR

(9) a.g.g. 27.6.tS77.
(1o) a.g.g. 27.6.1f,77 ve ]2 Ma.rt'a Nası] Getİrjtdik, a.g.e. s. 15.trrl DİSr< (Dovrirnci İşi SendiJratu., r.rİ*"ı.a§yonu) 13 Şubat1967'do Tiiırkiye İşçı Partisi'ni" l.".""J,..rnın çoğunluğu ta.

ffHİl} 
kuru ImuŞ, ]rfaı'ksist-Lenİİjrİl,rr"rıeıme iıe örgü t_
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ı,e Askere taş ve sopalarla, saldırılmis, Askerlerle işçileri
çatıştırmak i,cin provakoş*onlar yapılmış, polis araçları
devrilmiştir. Askerlerin ellerinden silihlarının bile alın-
mak ist,enmesi ve ağıı küfürlerle hakaretlerle tecavüzün
had safhada devam ettirilmesi karşısında Subaylar ve
Emniyet Arnirleri, olayların tam bir çatışma haline dö-
nüşmemesi için büyük gayret sarfetmişlerdi. (12)

Tamamen proleter ihtilati provasr olan olaylar daha
da ırtınca bu bölgede Sıkıyönetim illn edilerek güvenlik
sağlandı. (13) 15/16 Haziran 1970 olaylarrnın esas kay-
naklandığı metod ve program hedefi, olayları organize
cdenlerce şu sloganiarla ifade ediliyordu: (14)

- <<Askerler, Su,baylar, Polisler! Zulüm emirlerini
dinlemeyin, halkla birleşin...»

«- Halk Savaşı Uzun ı,e Çetin bir mücadeledir».
«- Marksizrrı-Leninizm-Mao Zedung düşüncesinin

devrimci Ghtilalci) bayrağını yükseltelim.»
<<-Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düştincesi işçi

sınıf ının düşüncesidir.»
«- Devrim (ilıtilAl), bir srnıfın bir diğer sınıfı yık-

tığı, bir isyan, bir şiddet eylemidir.»
«- 1970'de yurdun her yerinde ayaklanan işçiler,

köylüler ve gençler kurtulirsun ancak devrimle (İhtilal'-
le) olacağını kavrayarak amansız bir mücadeleye atıldı-
lar. Miting. Yürüyüş, toprak irsgali olma;ıan şehir, greı,,
boykot, işgal olmayan fabrika ve işyeri kalmadı.»>

- «<Lenin diyor ki; grevler işçi sınıfinui kurtuluş
uğrunda mücadele yollarından biridir. Fakat tek yolu
değitdir. tşçiler dikkatlerini diğer mücadele yollarına çe-

(].2) Ttirkiye Gerçekleri ve Terörizrn. a.g,e. s. &5.
(13) cazeteler, i7 Haziran 1970.
(14) "15-16 Haziran Yolunda İleri" kita,bından naklen, Türkiye

Gerçekleri ve Terörizm a.g.e. ss. 25-36.
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virmezlerse, işçi sınıfının gelişnesini rıe başarılarını ya-
vaşlatacaklardır... işçiler hangi şartlar altrnda olıırsa ol-
sun sadece gıev eylemleriyle ve grev dernekleriyie yeti-
nemezlen.»

II - 1. ve 2. ERİM HüKüMETİ DEVRESİ YASADIŞI
G|ZL| ÖRGÜTLER VE SİLAHLI ŞİDDET
EYLEMLERİ

A - Prof. NİIIAT ERİM HüKüMETİ

12 Mart 1971 Muhtrrasındaıı §onra Başbakan Demir-
el istifa ediyor ve hükümet çekiliyordu... Cumhurbaşka-
nr Cevdet §unay, Anayasa'nın 102. maddesi uyarınca Ko.
cae}i Milletvekili Pıof. Nihat Erim'i yeni hükümeti kur-
makla görevlendirmişti.

Başbakan Nihat Erim'in (15) 26.3.19?1 günü kıııduğu
hükürnet, 7 Nisan 1971 tarihinde 321 oyla Meclis'ten gü-
ven oyu almış ve görwine başlamı$ı. 26 Mart l$i1 günü
hükilmet programnı hazırlama,k için ilk defa toplaııan
Bakanlar Kurulunda Başbakan Erim şunları söylüyo-
du: (16) «...Bizim Hükümetimiz Atatürk m,illiyetçisidir
ve bizim hüıkümetimiz en başta hızla şu andaır itibaren
Türkiye'de huzurun yeniden_ iadesine çalışacaktır. Silöh-
1ı Kuwetlerin içerisindeki huzurzuzluğun giderilmesine
çalışılacaktir... Hükümetimiz parlamento ile daima ya-
kın bir işbirliği ve anlaşma zihniyeti içinde çalışmaya
üstün önem veı,,ıecektir.>ı

Ba$bakan Erim Silahlı Kuwetler içindeki huzurzuz-

(15) Prof. Ni]ıat Eriııı, 20 TemJııuz 19so eünü İista,rıbu]'da d<lrt
solcu militanın açtığı yaylrm ateşiyle yanrrıda bulunan ko-
rurna polisi ile birlikte fecr bir şekilde öldürü_ldü.

(16) Erim Hülıümetleııinin 1. Yılı, Başbakanlık Basrn-Yayın Ge-
nel Müdii,rlüğü Ankara 19./2 ss. 7-8.
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luğu açıkça bel,irtrniş ve parlamento ile <«Daima Yakıiı
iŞbirliği, Anlaşma Zihniyeti» stizleriyle, meclislerin öne-
mini dile getirmişti. İ}aŞbakan Nihat Erim konuşma§ına
şöyle devam etmişti: (17) «Yıllardan hri Türkiye'dc aşı-
rı sol ,bir proietarya diktatöryası, kendi deyimleriyle bi;:
Halk demo{krasisi, daha doğruzu proleter diktatoryası
kurmak isteyen Milletlerarası Komün{zınin komplosu,
özeltikle gençlerin beyinlerini yıkayarak, bir kızıl ihti-
lölin zeminini hazırlamış ve hatta sonunda şehir geril-
lacılıSna yani silahlı terörist anaışist eyleme geçmişti.»

Türkiye'de tehlikenin aşırı soldan geldiğini her ta-
rafsız göz apaçık görüyordu. Zira o dönemin eylem mi-
litanları, ait oldukları sol fraksiyonu ve yapmak istedik-
lerini çelrinmeden ve saklamadan söylüyorlaııiı.

23 Nisan 197l Egemenliık ve Çocuk bayramı müna-
sebetiyle Ba§bakan Nihat Erim özetle şu mesajı ya.yınlı-
yordu: (18) «...VatandasJarımtz|n ana hak ve hürriyet-
lerini tedhiş, sabotaj, soygunculuk. çocuk ııe büyük in-
san kaçrrma yollarından yürüyerek yok etmek isteyenler
var. Bıınlar, Türkiye'yi adi ne olursa olsun. aslında bir
karanlık ve zalim diktatöryanın hükmü altında yaşatmalı
için örgütlenmişleıdir. Bunlarrn gazeteleri, d8rgileri vo
çıeşit}i yerlerde sözcüleri vardır. Düşüncelerini serbestçe
yayıyorlar. Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini ar-
tık gizlemek lüzumunu bile duymuyorlar. Bunlardan siz.
lere örnekler vermeye ihtiyaç hissetmiyorum, bunları sizı
he;" giin görüyorzunuz ve okuyorsunuz. Bunların bayrağı
Atatürk değildir. Bunlar yabancl ülkeden adamları. Ata"
türk'ün yerine kendilerine örnek ve önder seçmişlerdir.,
Bunlar bir süredir Türkiye'de kendi deyimleriyle eyleme
de geçmişlerdir. Eylem dedikleri, banka soymak, adam ö]-

(17) a.g.e. S. 8.
(18) Gazotelor, 24 Nisan 197t
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dürmek, aııne ve bajbalardan ytidbınlerce lira koparmak,
dlnamit lokumu patlatmalı, molotof kokteyli atnıaktrr.
Krsacası vatandaşları huzuışuz ve tedirgin etmek için el-
lerinden geleni yapıyorlar... Hükümet b,ıı tedhişçi, silih-
lı paralr ve kimisi de dışarıdan her ttiırlü teşvik ve yar-
dımı gören örgütlerin fenalıklarına mutlaka şn verecek-
tir. Bundan başta eylemcil,er, hiç kimsenin şüphesi bu-
lunmasın. Türkiye'de huzuıısuzlui olsun, güvensizlik ol-
zun, üniversiteler, dlrullar rahat çalışmasın, fiirk gerıçli_
ği iyi okuyup iyi yetişmesin, ekonomik faaliyetler felco
uğrasın, Ttirk toplumu içinden çürüsün, çöksiiıı, dağılsın,
Türkiye parçalansın diye gayret sarfedenlerin ülkemize
yapageidi'kleri kötülükleri önlemek için alamıyacağımız
ted,bir yoktur... Alınacak tedbirler balyoz gibi hemen ka-
falarına üıecektir»

Başbakan Nihat Erim devletin en büyük yetkiiisi oia-
rak gerçekleri böylece kamu oyu'na duyurmuştu. Erim,
26.3.1971 tarihinde kurduğu hükümetten 3.12.1971 gtinü
istifa ederken I. Erim hükilmeti deırre§i mna eriyordu.
Cumhuıbaşkanı Sunay, hüktimet kurma görevini tekrar
Nihat Erim'e vermiş, 11.12.1S71 günü Erim yeni hiüüme-
tini kurnuş ve bu hükümet'de |7.4.L972'ye kadar görevi
yapmıştır.

Prof. Nihat Erim'in başkanlığında kurulan hükümet-
ler döneminde «Olağanüstü Tedtbirlerin Sayesinde» şid_
det eylemlerine karşı çok etkili bir çalışma yapılabilmiş-
ti. Simdi hu dönemde geçen olaylarr ve şiddet eylemlerini,
yasadışı dernekleri de ele alarak izatı edelim.

B - TüRK Ii;lLK KURTULUŞ ORDUSU (T.H.K.O.)

12 Mart döneminin en örıemli tedhiş ve terör eylem-
lerini organize eden yasadışı lbir örgüt olan, Türk Haik
I(urtuluş Ordı:su (T.H.K.O.) hakkında aşırı sol'un yayın
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organlarından Ant deı3isi şiyle xiz etmektedir: (19),
<<... Deniz Gezmiş, Yuzuf Aslan ve Arkadaşlarınrn «dTür-
kiye HaIk Kurtuluş Oııiuzu» adına geçen ay giriştikteri,
eylemler, burjuva devletini kurtarmaya çalışırken esa-
sen rezil olmuş bulunan hakim sınıfların ve burjuva po-
litikacılarının ttirn aczlerini kitteter önünde açığa vur-
muştur.ı»

Devlet Kuwetlerinin acz içine düştüğ,iınü öne sürerır
yazıda, bu hususa örnek olarak gösterilen eylem ııe bil-
diri şöyle açıklanıyordu: (20) «Amerikan emperyalizmi-
nin Ankara'da görevli çavuşlarrndan Sexton, Cholson,
Caravl ve Heavner'i kaçırarak 400 bin dolar fidye iste-
yen «dTürkiye Halk Kurtuluş Ordu§ı»ı, bu eyleırıle birlik.
te dünya halklanna ve Türkiye halkına bir bildiri yayın-
Iayarak amaçlarrnı yiyle açıklamıştır:

«1 _ T.H.K.O., halkımrzın kurtulıışu lre ülteınizin
bağımsızlığının silöhlı mücadeleyle kazanılacağına ve bu
yolun tek yol olduğuna inanır.»

«2 - T.H.K,O., bütün ;ıurtseverleri bu kutsal müca-
de]e saflarına çağrrır ve hainlere karşı giriştiği kavgada,
en son savaşçısına kadar devam edeceğini hildirir.»

«3 - Amacımız, Amerika'yı ve bütün yabancı düş-
maıı]arı temizlemek, hainleri yoketmek ve düşrıandan
temizlenmiş tam bağımsrz Türkiye'yi kurmaktır..ı»

Bu bildiride çok açık ifade edildiğine göre; tam an-
lamıyle bir savaşın devlete karşı devam ettirildiği ve dev-
letin ele geçirilmesi için, silöhlı mücadelenin bu savaş
kazanılıncaya kadar süıdürüleceği belirtilmelrteydi.
Bu sitAhlı mücadele ve şiddet eylemleri hususunda yino
sol bir gazetede §u yazı çıkıyordu: (21) «...Dünya'nın

(19) Ant Sa,yı: 12 Ni§arı 1971 S. 6
(2o) Ant, ,a.g.Ğ Nisaır 19T7 sa,yı 21 s, 6.
(21) İlhan Selçuk, CumJhurİyet, ?2.g.].:gTl

-
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her yanında yürürliüteki bozuk düzenlere başkaldıran,
ülfl<ücüler görülür. Bunları adi suçlarla bir tutmak müm-
kün «İeğildir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları tuttukları yo-
lu kendileri icad etmediler, Güney Amerika'daki daha
önce uygulanmış yöntemleri uyguladılar.»>

Aşrı Sol'un en kuwetii eğitim ve yaym organr, ya-
sadışı sol örgütlerin koruyucusu Ant dergisi, T.H.K.O.'nun
kanurışız eylemlerini şu şekilde övmektedir: (22) «...T.H.
I(.O.'nun eylemleri, empeıyalizmin ve gericilerin köğıt-
tan kaplanlar olduklannı giistermesi balumından çok
önemlidir. Bu olay, sıcak mücadeleyi seçen yürekli dw_
rimcilere de bir,çok objektif deıısler veııniştir....»

Yasadışı örgüt T.H.K.O. militanlarının eylemleri Ant
dergisinde takdir edilirken, Türkiye'de Aşırı Sol'un ihti-
l6lci hedef ve amacı apaçık şöyle belirleniyordu: (23)

<<... Mücadeleye baş koymuş, canlarrnr vermeyi göze almış
devrimcilere eleştiri yöneltmdk, masa başlarında ahkim
kesenlerin değil, mücadel,enin en keskin noktalarındaki
dewimcilerin hakkıdır. Gerçtğin tek ölçütü pratiktir. Ve
hu somut pratü, riirkiüre gibi bir ülkede öışütlü her tür-
lü mücadele biçimine hazırlanan kararlı dewimciler için,
sosyalist mücadelenin içinde bulunduğumuz durumunu
yeniden g(ızlet önüne sermiş, teorik ve pratik açıdan ob-
jelrtif dersler ortaya koymuştur»

Ttirk Halk Kurtuluş Ordusu adlı yasadışı örgüt
Devlet Güvenlik l(uwetlerine ve kamu oyu'na karşı, da-
ha geniş ve büyük görünmek ma[csadıyle Türk Halk Kur.
tuluş Cephesi (T.H.K.C.) ve Türk Halk Kurtuluş Parti-
si (T.H.K.P.) adlarıyle yasadışı gruplar kurmuşlardır.
Aslında ttiın_ü ile biı.birlerine paralel çalışmalarla orga-

(22) Ant, a.g.d. S. 7
(23) a"g.d. s, 7.
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nize şiddet eylemleri ve terör faaliyetlerini uygulamıslar-
dır.

a) THKO'nun 12 Mart öncesi Silihlı Teılhiş eylem-
Ieri (24)

l - istanbul'daki Eylemler

15 Ocak 1971'de Philips şirketinden tehdit yoluyle
10.000 TL. alınmıştır.

].7 Ocak 1971'de Çapa Yüksek öğretnren Okuluna di-
namit atılmr_stır.

5 Şubat 1971'de iştanbul'da bir banka soyulmuştur.
4 Nisan 1971'de istanbu]'da yine bir banka soyulmuş-

tur.

2 - Ankara'daki Eylemler

28 Aralık 1970 gecesi sabaha karşı bir polis noktasr
kurşunlanmış ve 4 poli§ten biri ağır yaralanmıştır.

11 Ocak 1971 günü NATO'ya ait. bir Amerikaiı er ka-
çırılmış bir süre sonra serbest bırakılmrştır.

27 Şu,bat 1971 gtınü Orta Doğu Teknik üniversitesi
Atölyeler şefini bağlayıp otomobilini gaspetmişlerdir.

4 Mart 1971 günü Nato'ya ait 4 Ameri]<an askeri ka-
çınlmış ve serbest bırakmak için 400.000 dolar fidye iste-
mişlerdir.

b) T.H.K.O.'nun 12 Mart'tan Sonra Tedhiş Eylemleri

12 Mart 1971'den sonra Malatya'da Akçadağ b<iigesin-
deki mağaralarda T.H.K.O. militanları biraraya gelmiş ve
terör program]arınr plönlamışlardı. Tamamiyle Güney
Amerika sol ihtilölcilerinin gerilla düzenlerine uygurı

(ı4) T.C. İçişleri Bakanlrğ ve 28 ocak 1970 - 4 Mart 1971 ara§r
gazetelerden alrnmıştır.
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olarak çalışma sistemlerini tespit, etmişler ve Sinan Cem-
gii liderliğinde faaliyetlerine başlamışlardı.

Toplam 22 kişiden meydana gelen bu örgütün önem-
li militanlarr şu isimlerden kurulmuştu: (25) <«Sinan

Cemgil, Recep §akın, Sadık Soysetenci, Ceııgiz Baltacı,
Metin Güngörmüş, Semih Orcan, Tuncer Sümer, Osman
Arkış, Yusuf Aslan, Ahmet Erdoğan, Mustafa Ya)çıner,
Kadir Manga, Ercan Öztüı,k, Osman Bahadrr, Metin Yıl-
dırımtürk, Mehmet Asal, Feızi Bal ve Adem Tbpal.

Bu gerillaların şiddet eylemlerinde kullandrkları si-
löh, techizat rıe Malzeme]er kaçakçı Teslim Töre (26) ta-
rafından getirilmiştir. 22 kişilik gerilla grııbundan Mus-
tafa Yalçıner, Atillö Keskin, Kadir Manga ve Ahmet Er-
doğan El-FETiH'te (27'1 eğitim gördüklerinden gerekli
fiziki ve teknik formasyonu elde etJmişIer, böylelikle ar-
kadaşlarınr da aynı usullerle ğitmeleri kolay olmuştu.

Bu örgüt 1. Safhada Kürecik'deki Ra.dar üssü'nü tah-
rip etmeye karar vermiş, 2. safhada ise çeşitli Bankalar-
dan Adıyaman'a gönderilen paraların, sevk sırasında si-
löh kuwetiyle ele geçirilmesi plönlanmıştır. Bu pllnın
tatbiki maksadıyle lıiehmet Asal, Metin Yıldrrımtürk,
Yusuf Aslan, Hasan Krrteke, Kürecik'e kadar giderek
arazinin tetkikini yapmışlardır. (2B)

Sinan Cemgil liderliğindeki tahrip ve imha grubu
ise; Mustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan, Hacr Tonak, I(a-
dir Manga, Alpaslan Erdoğan ve Metin Güngörmüş, 28
Nisan lffil günü inekli köytiıı'de köy bekçisi Vakkas Uçan
tarafından Jandarma'ya ihbar edilmişleıdi. Bir kaç jan-

(25) Türkiye Gerçekleri, a.g.e. S. 62.
(26) a.g.e. S. 6z.
rzzl E1-1llrİ.H: Orta - Doğu'da gerilla savaJiuır yürüten, geı,illa

yetiştiren ve Türkiye'den giden aşırı solculaırn da esitildiği
süçlü bir gerilla oku]udur.

(28) Türki5,g Gerçekleri, a.g.e. S. 6s.
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darma eri başlarında komutanlarıyle köye gelmiş ve ge-
ri]laları teslim olmaya davet etmişler fakat geril]alar tes-
lim olmayarak güvenlik kuwetleriyle çarpışmışlar ve bu
sırada; Ahmet Erdoğan ve Metin Güngörmüş kaçmış,
IIacı Tonak teslim olmuş, Sinan Cemgil, Kadir Manga,
Alpaslan özdoğan ölü olarak, Mustafa Yalçıner yaralı
olarak ele geçirilmi$i.

Gerilla glrıbu, inekli köyü cıvaıında arkadaşlarının
akibetini radyo haberlerinden öğrenmiş ve aralarında
aniaşarak üç ayrı hücreye ayrılmışlardı: I. Hücre: Semih
Orcan, Eıran öztilJük, Oşrıan Arkış. 2. Hücre: T\ıncer Sü-
mer, Sadık Soysetenci, Osrıan Balıadır, Cengiz Baltacı,
Fevzi Bal. 3. Hücre: Yuzuf Aslan, Mehmet Asal, Cemal
(...), Hasan Kırteke, Metin Yıldırımtürk.

Militanlardan Osrrıan Arkış, Elbistan'da polis tara-
frndan, diğerleri de daha sonra muhtelif yerlerde halkın
ihbarları sonucu yakalanmışlardı. Yakalanan militanla-
rın biri şnları söylemi,ştir: (29) «Kır hareketine teves-
sül etmiş olan Sinan Cemgil ve arkadaşlart krstırılıp öl-
diirülmemiş olsalardı, Güney-Doğu Anadolu'da T.H.K.O.
olarak lrıendimizi kabul ettirecek ve kurtarıbnış bir böl-
genin sahibi olduğumuzu işat edece'ktik. O anda biz,e en
yakın durumda olan devrimci örgütlerden <<Filistin De-
mokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile Filistin Halk Kurtu-
luş Cephesi'nden yardım alınacak ve dolayısıyle işbirliği
yapılacalrtı.»

1 - Anailolu'daki Silihlı Teithiş Eytemleri

Şimdi bu örgütün yakalanmadan önce diğer bö]gp-
]erdeki hücrelerin militanları ile yaptıklarr eylemlere ba-
kalım. T.H.K.O.'dan Deıl.z Gezmiş, Yusuf Aslan ve bir
arkadaşı Ankara'da 4 Amerikalıyı kaçırıp elleri kolları

(29) a-g.e. S. 04.
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bağlı yanlarrna almışlardı. Güvenlik kuvvetlerinin An-
kara'yı çok srkı şekilde aramaya haşlamasıyle 15 Mart
1971 gecesi Amerikalıları bırakıp Ankara'dan bir motor-
sikletle ayrrlmışlar. Akçadağ ve Nurhak b<ilgelerinde-
ki (30) arkadaşlarına katılmaya karar vermişlerdi. (Bu
tarihte Kır gerillaları yakalanmamıştı.)

16 Mart 1971 akşam üzeri Şarkışla'da bir pikap (Jip)
kiralamışIar ve motorsikleti de bu araca yükleııken du-
rumlarrnı şüpheli göıen bir enıniyet görevlisi tarafından
karakola davet edilmişlerdi. önce bu daveti kabul etmiş
görülen militanlar, karakola giderken ani olarak polis-
lere ateş açmışlar ve polisle yapılan çatışmada Yusuf Aş
lan yaralanmtş, Deniz Gezrniş ise kaçmıştı. Deniz Gez-
miş elinde makineli tabanca olarak öniiııe ilk gelen bir
eve kaprnrn kilidine ateş ederek girmiş, evin sahibi bir
assubayın eşini tarbanca ile yaralamış, assubayı da silöh
tehdidi ile yanına alarajk onun otomobiliyle oradan sü-
ratle ayrrlmıştı. Yolda önlerini kesen güvenlik kuvvetle_
riyle çatışrıaya girişrı militan aynı yerde toplanan halk
tarafından yakalandı. Nurhak dağlarında köyleırieki ge-
rilla faaliyetini yürütmek için saklanan T.H.K.O.?an Si-
nan Cemgil ve hücresini köy muhtarı Mustafa Mordeniz
güvenlik kuwetlerine ihbar etnı§ti. Bunuıı üzerine Mark-
sist-Leninişt militanlar, halkın göziırıü korkutmak ve gü-
venlik kuvvetlerine ihharda h,ulunulmasrnı önlemek
malcsadıyle köylü Muştafa Moııdeniz'i pusu kurarak fe-
ci şekilde öldürdülu.r.

.2 - istanbul'daki Silihlı Tedhiş Eylemleri

T.H.K.O. militanları 3 Ni-san 1971'de :islanbul'da Dr.
Rahmi Duman'ın (31) oğlu Hakan'r kaçırmış 250 biıı li-

(30) a.g.e. S. 159.
(31) İ§ta.nbul'da bir özel hastahanenin sahibi bı-ılunmaiktayü.
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ralık fidye aldıktaıı sonra bıraıkmışlardı. |6 Nisan 1971
tarihinde Türkiye'de 11 ilde Sıkıyönetim il6n edilmişti.
Sıkıyönetimle birlikte devlet güvenlik kuwetleri Mark-
sist-Leninist ve Maoist çıstelere kaışı daha başrılı ha-
reketlerde,bulunuldu.

istanbul'da Sıkıyönetim Komutanlığr'nca arananlar
}istesinde bulunan T.H.K.O. kadın militanlarından Gülay
öz,deş, bir banlıayı dolandırmak i§tediği srrada yakalan-
mış ve bu sayede aynı örgüte mensup kınk kişilik bir şe-
beke de ortaya çıkarılmış ııe tutuklanmıştır.
3 - TIIY UçAğının Bulgaristan'a KaçırıIması

üst üste yakalanan ve örgütleri dağıtılan T.H.K.O.
ve bu paraleldeki yaşadışı kuruluşlar, şaşkınlık içinde ye-
ni çareler düşünrnüşler ve Türk Hava Yollanna ait bir
uçak kaçırmayı plinlamı$ardı.

22 Ekiırı 1972 giimü T.H.K.o.'na menflıp Hacı özde-
mir, Denıiş Elmacıoğlu, Ahmet Maden ve Yücıel Bozkurt
adlı 4 militan tarafından THY'nın Truva adlı uçağı si-
!öh zoruyla Bulgaristan? kaçırılmış ve §ofya.Hava Ala-
nına indirilmişti. Bu olay sırasında kendilerine karşı çık-
mak isteyen pilot Aziz BayrakIar ve yolculaıdan Nihat
Coşar'ı militanlar tahancayla yaralamıştı.

Tedhişçiler uçak yolcularıyle mürett,e|batını 30 saat
uçak içinde rehi,n olarak tutmuşlar ve bu arada; Deniz
Gezmiş, Hüseyin inan ve Yus,uf Aslan ha'kkında T"iırk
mahkemelerinin rıerırıiş olduğu idam kararının infazrnı
önlemek maksadıyle Türkiye'ye muhtıra vermişlerdi. Fa-
kat Türk Hiikümeti'nce bu talep ka,bul editmeyince dört
militan Bulgaristan'a iltica etrniş, b<iylelikle ıçakla nıü-
ı,ıettebat ve yolcular serbest kalmışlarü.
4 - JanalaJü,ıııa Genel Komutanına Yapılan Suikast

5 Mayıs 1972 günü Jandarma Genel Komutanı Or-
general Kemalettin Eken'i TIIKO'nun dört militanı, ka-
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çırmak veya bu olmazsa öldürmek kastıyle ateş açmışlar-
dı. Org-.neral Kemaiettin Eken, emir su,bayı ve bir er ya-
ralanmış. bir er de ölmüştü. Bu sırada T.H.K.O.'na meıl-
sup militanlardan biri ölü biri yaralı olarak ele geçiril-
mis diğer ikisi (Ergun Adairlı ve Hasan Ataol) kaçmıştı.
Bu olayın çok büyümeden baştırılmasr tedhişilerin mo-
ralini tam anlamıyle bozmuştu.

III -.YASADIşI 
,IüRKİyE HALK KURTULUş PAR_

TiSi (T.H.K.P.) vc TüRKİYE HALK KURTU-
LUş CEPHE§İ (T.H.K.G.) SİLAHLI EYLEMLERİ

a) T.H.K.P. / T.H.K.C. Tüziiüıleri, Banka Soygunu ve
iki iş Adamınrn Kaçırrlarak Fiilye Alınması

Türk Halk Kurtuluş Ordusu T.H.K.O. adlı yasadışı
örgüt, kamuoyu'nu ve Devlet Güvenlik Kuw,etlerini ya-
nıltmak ve daha büyük görünmek rnaisadıyle, Ttirkiye
Hatk Kurtuluş Partisi (T.H.K.P.) ve Türkiye Halk Kurtu-
luş Cephesi (T.H.K.C.) adlarıyle yasa dışı gruplar kur-
muşlardı... Daha önce de ifade ettiğimD gibi aslında bü-
tün bu örgütler, birbirlerine paralel oıganize şiddet ey-
temlerini ve terör faaliyetlerini birlikte sürdürmüşler ve
dış güçler tarafından tek merkezden kumanda edilmiş-
1erdi.

T.H.K.P. rıe T.H.K.C. kurucuları; Mahir Çayan, Er-
tuğrul Kürkçü, Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpe-
li'dir. T.H.K.P.'nin lideri Mahir Çayan, örgütünü 1971

Şubatında kurmuştu.
«<f.H.K.P., Marksist-Leninist silihlı ihtilal hareılıe[i_

nin politik ve önder gücü olacak T.H.K.C. ise, siliıhlı ey-
lemleri yapan vurucu kuweti teşkil edecekti.» (32) Her
iki örgütün asıl lider kadrosu 12 kişi olup, yine aralarrn_

{32) Türkiye Gerçekleri, a.g.e. S. 66.
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da hücre faaliyeti ile çalısmalarrnr düzenlemişlerdi. Par-
ti ı,e Cephe Aııkara'da bir banka'nın şubesini silihlı bas-
kınla soymuş, fakat kamuoyunda daha etkili olabi]mek
için bir yabancı ülkenin Türkiye'deki elçisinin kaçırılma-
sı plinlanmıştı.

26 Nisan 1971'den sonra devlet güvenlik kuvvetleı.i
tarafındaır yapılan aramalarda, T.H.K.P. ve T.H.K.C.'nin
gizli tüzüğü de ele geçirildi. Bu tüzüğün üye kaydı ile il-
gili ınaddesi şöyleydi: ($) «THKP/THKC'ne üye olabil-
mek için Marksist-Leninist bir formasyona sahip oluna-
cak ve parti içinde verilen görevler kabul edilecektir.

Tüzüğün 7. maddesi: (34) «THKP bizrat savaşan par-
tizanlardan oluşmaktadır. TTIKP politik ve askeri lider-
liğin birliği ilkesini esas almaktadır. THKP'nin önderli-
ğinde _ı,ürütülen gerilla savaşı, halkın gerçek orduşunu
doğuraca^}<tır. Türkiye ihtililinin yolu, partimizin yoiıı-
dur.ı>

THKP, tarafından yayınlanan ve birçok adreslere
postayla gönderiien «IHTİLALİN YoLU» başlıklı, 1 nu-
maı,a]r bültende şoyle denilm,ekteydi: (35) «içinde bulun-
duğumuz bu aşama, başta işi srnrfrmrz olmak tızere bii-
tün halk kitlelerinde var olan memnuniyetsizlik ve baş-
kaldırrna duygularını güçlendirme, onlarr sildhlı müca-
dele.ve ajite etme iıe partimizin teşkilit yapısını sağlam-
laştırma a.şamasıdır. Savaşın ikinci aşaması, gerilla sava-

şının yurt çapında yaprlmasr, şehir gerillası yanında kır
gerillasının başlatılması aşamasrdır. üçüncü ve dörCünctı
aşamalar. gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüşme
aşama}arıdır.»»

(33) T.ii.K.P ve T.H.K.C. tüzüğü 1. maddesi.
(34) a.g.t. 7. ırnaddesi.
(35) "İhtila]in Yolu, bildirisi 1971 ve a.g.e. S. 6z
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Marksist - Leninist ideoloji'nin uygulayıcrları kendi
tüzüklerinde belirttikleri gibi, gerilia §avıışr ve silihlı ey-
lemler THKP ve THKC militanları tarafından devam et-
tirilmiştir.

Ankara'da sil6h tehdidiyle soydukları banka şube-
sinden 48.660 lira elde eden örgüt militıınları Ankara'-
darı istanbul'a geçmiştir. örgütün genç kız ve erkek ele-
manları sahte hüviyetierle kendilerini k:ırı - koca gibi
tanıtarak istanbul'da muhtelif apart.man daireleri kira-
lamışlardı. Bu dairelerde güvenlik kuwetlerince aranan
militanlar saklanmış ve barınmıslardı. Soygunlarda elde
edilen paralarla bu dairelerin kir1 ücret]eri rahatlıkla
odenmişti.

ilk banka soygunu fai]lerinden Mahir Çayan. Hüse-
yin Cevahir, Kömii Dede ve Oktay Etiman. Ulaş Bardak-
çı otomatik silihlar ile İstanbul'a yerleşmislerdi. 15 Mart
1971 günü istan,bul Erenköy semtindeki bir banka bu
militarılarca soyuluyordu.. 4 Nisan 197l günü iki iş ada-
mi Talip Aksoy ve Mete Has kaçırıldılar. Aiieleriırden
400 bin lira fidye isteyen tedhişçiler fidyeyi aldıktan son-
ra iş adamlarını serbest bırakmışlardı. Fakat günlerce
basının kendilerinden bahsetmesini temin ,etmişler ve o
günün sartlarında önemli bir paranın da sahibi olmuş*
lardı.

b) israil Başkonsolosu Eiraim Elrom'un Kaçırılması
ve öIdi.irülınesi

11 ilde Sıkıyönetimin ilArıından 8 gün sonıa 4 Mayıs
19?1'de israil'in istanbul Başkonsolos,ıı Efraim Elrom
evinden silih zoru ile alınrp kaçırılıyordu. (36) Giirılerce
Basın ve Yayın oı3anlarını meşgul eden, en önemli olay
olarak gazetelerin ba"5 sayfalarında yer alaıı Radyo ve

(36) Gazeteler, 5 Mayr§ 197ı



TKP ve Oıganize Gençlil< Hareketleri 31?

Tblevizyonda ilk haber olarak verilen büyük olay'dan ka-
muoru önemli derecede etkilenmişti.

Elrom ka,çırıldıktan sonra önceden temin edilen bir
eve götürülmüş ve bu arada, !ıu çok önemli olayın yar-
dımcr militanlarından Necmi Demir ile ilkay Demir ta-
rafından bir ültimatom teksir edilerek muhtelif adreslere
postalanmıştı. Bu ültimatomda şu üç şart öne sürüı-
müştü: (37)

«1) - Ttıtuklu bulunan bütün Marksist-Leninist mi-
litaniarın seı<best bırakılması.»»

<a) - TTIKC'nin 1 numaralı bülteninin üç gün de-
vamlı olarak radyoda okunması.»»

«3), - Bu istekler üç gün içinde yerine getiriimediği
takdirde Başkonsolos Efraim Elrom'un kurşuna dizile-
ceği.»

Nitekim bu istekler hükümet tarafından kabul edil-
meyince 22 Mayıs 1971 günü Efraim Elrom şakağına sı-
kılan üç kurşunla öldiirüldii.. (38)

c) THKP/THKC Liderlerinilen Mahir Çayan ve Hü-
seyin Cevahir'in Eylemleri

israil'in istanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u ka-
çırrp acım:as|zca öldürenler, muhtelif yerlere kaçmış ve
gizlenmişlerdi. Zira I. Ondu Komutanlığı istarıbul ve çev-
resinde askeri birliklerle takviye edilmiş güveniik kuv-
..ıetleriyle, çok sıkı ,bir arama yapmaya başlamış, aşırı sıl
örgüt hücrelerinin önemii kişj_Ierini de yakalamrştı.

TI{KP//THI(C iiderlerinden Mahir Çayan r,,e Htıseyın
Cevahir, bir bayan militanın yardımıyle istanbul'un Mal-
tepe serntinde bir eve gizierımek için girerken bir emniyet
mensubu tarafından görülmüştü. Emniyet mensubu-

(sz) .hülelin Yolu. baş]ıldı büten 1971
{38) Gazeteler, 23 Mayıs 19?1.
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nun militanları yakalamak istemesi üze:rine Mahir Ça-
yan derhal silöhını çekerek bu emniyet mensubunu slr-
tından ağır şekilde yaraladı.

Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, keııdilerini yakala-
mak isteyen ha]ka ve göreviilere engel olmak için, oto-
matik silihlarıyle havaya ateş ederek c:ivardaki bir eve
gelmiş rıe zorla içeri girmişlerdi. Silihlı kuvvetler men-
subu bir binbaşıya ait olan bu apartman dairesinde. yal-
nrz bulunan 14 yaşındaki küçük kızınr silöh tehtidiyle
30 Mayıs 1971 gtınü rehine aldıiar.

1971 yılının erı önemli oiaylarından olan ve Basın
Yayin organlarırun ilgisiyle kamuoyu'nıı büyük ölçüde
ilgilendiren olay 3 gün devam etmişti. «I Ordu Komuta-
ırı Orgeneral Faik Türün'ün, militarıları yakalanıak içiır
bizzat olay mahalline gelerek güvenlik kuwetlerini yö-
netmesi, harekete daha büyük arılam ver.irken». güvenlik
kuwetlerinin apartman,çevresinde çok sıkı tedbir almasr
militanların kaçma sansın]. .sıfrra indirnıişti.

Mahir Çayan ve Hüseyln Cevahir, güvenlik kuvvet-
]erinin defalarca tekrarladıkları «teslim olmaları için
yapılaıı çağrıları>> kabul etmemişler ve bir saldlrı karşı-
sında rehin tuttukları küçijık Sihe] Erkan'ı öldürecekle-
riııi biidirmişlerdi. (39) Mahir Çayan ve Hüseyin Ceva-
hir, küçük Sibel'i geri vermek için «Can güveniikieriniır
temin edilerek, Filistin'e iltica ha,kkı veril:mesi şartıni öne
sürmüşler» bu yapılmadığı takdirde ktiçük Sibel'i hesin-
likle öldüreceklerini bildirmişler ve otornatik sildhlarla
dışarıya ateş etmişlerdi... (40)

Güvenlik kuwet]erini,n, teslim o]malıarr için yaptık-
ları çağnlara ve bütün baskılara rağmen militan]ar tes-
lim oimayarak Sibel Erkan'r senbest bırak:namısiardı. Bu-

(39) Gazeteİer, 31 Mad/E 1971.
({l) Ga,zeteler, 3ı. Maü,ıs 1971.
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nun üzerine, Güvenlik kuvvetleri, Sibel'in sağ olarak kur-
tarılması ve militanlarrn ele geçirilmesi amacıyle, deği-
şik bir opera§yon düzenlediler. Sı$ıyönetim Komutanlı-
ğı'nda görevli binbaşı Ciharıgir Eıdeniz (41) üçüncü gün
olan 1 lİazlran 1971 günü tüfek ile dışarıdan ateş ederek
Hüseyin Ceyahir'i vurmuş aynı anda güvenlik kuwetleri
eve girmiş, Mahir Çayan'ı yaralı olarak ele geçirmişler ve
küçük Sibel'i korku içinde bir köseye büzülmüş haide
bularai kurtarmışlardı. Bu şırada diğer semtlerde de bir
çok TTIKP / THKC üyesi lider pozisyonlu rrıilitanlar ele
geçirilmiş ve olaylarrn üstüne gidilmişti.

IV _ THKP/THKC LİDERLERİNİN HAPİSHANEDEN
KAÇIRILMALARI

THKP/THKC liderlerinden Mahir Çayan, Ulaş Bar-
dakçı, Ziya Yı|maz ve THKO'dan Cihan Alptekin ile
ömer Ayrıa 29/3a Kasım 1971 gecesi istaıIbul Maltepe
semtindeki Sıkıyönetim Komutanlığı'na bağlr bir askeri
hapishaneden <<bir teğmenin yardımr ile kaçmışlardı».
(42)

Bir süre §onra bunlaıdan Ziya Yılmaz ve Ulaş Bar-
dakçı istarıbul'da satlandülarr bir evde güvenlik kuv-
vetleri tarafından sıkıştırıldılar... Güvenlik kuwetlerine
teslim olnamakta direnen ve silAhiı çatışmaya giren mi-
litanlaııian Ziya Yı|maz yaralı, Ulaş Baıdakçı ise ölü
olarak ele gçirilmi$i. ASkeri hapishaneden kaçaıılardan;

(41r Cihang:ir Erdeniz Yarbay olduktan sonra emeilrliye aynlmıs
ve İstanl,ıul'cia Pendik'te bir dükkan açmıştr. 23 Haziran
1978 günü dükkanında .Marksist-Leninist Sila}ı]ı Propagan-
da Birlıği"nin 3 milita.rıı tarafrndan ani bir ibaskınla öldü-
riildü. Bu srrada, ka,tıller, dü,kkAnda bulıınaır çırak lIasan
Erdem'i de öidtiı,erek kaçtilar.

(42) Türkiye Gerçek]eri, a.g.€. S. 73.
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Mahir Çayan, Cihan Alptelıin ve ömer Ayna ise Aııka-
ra'da bir araya gelrnişler, yeni plintar uygulamayı tasar-
iamışlardı.

Sıkıyönetim mahkemelerinde idama mahküm ed.ilerı
ve ceza$ tasdik edilen Deniz Gezırıiş ve arkadaşlannın
idamlarının önlenmesi için «Ortak Pazar üyesi ülkelerden
aır dışişleri görevlisinin kaçırıiması veya Türk siya§ şah-
siyetlerinden birinin rehin almması» (43) konusıı ü§tün-
de karar alınmıştı. Fakat aynı günleırie, kendilerinin dı-
şanyla irtlbatını sağlıyan bir başka militanın polisle çz-
tışarak bu]undukları ev civannda ölmesi, filçirlerinfuı tat-
bik imkönına aaman bırakmıyordu. Zira o bölge de, gü-
venlik kuwetlerince aranrnaya başlamıştı.

V _ THKP/THKC MiLİTANLARININ İKİ İNGİLİZ VE
BİR KANADALI TEKNİSYENİ KAÇIaIP
ÖLDÜRMELERİ

Yasadışr örgüt militanları Mahir Çayan, Cihan Alp-
tekin ve öm.er Ayna, temin etıt,ikleri bir kamyonla Anka-
ra'dan ünye'ye gitmişlerdi. Yanlarında önemli miktarda
sillh ve mühimmat buiundwuyorlardı. (44) «3 Maiineli
tabanca, 1 sten, 800 mermi, 3 adet 14'lük browning tabaır-
ca. 1 adet 9 mm. ]ik 3 adet uzun narnlulu tabeınca ve 26
el bombası».

26 Mart |972 pazar gecesi, silihlı ve bombalı beş mi-
litan ünye Itadar üssü'nde görevli üç yabancıyı otu:ı-
duk]arı apartrnandan silöh zoru ile kaçırıyorlardı. (45)

Ertesi günkü gazeteler ve fayın organları bu olııyı geniş
olarak birinci haber halinde verdiler.

Bu kaçırma olayı. hak]arında idam cezası verilmiş

(43) a.g.e. s. 73.
(44) M. İlısan Özgen, a.g.a. ve a.g.e. S. 73.
(45) Gazeteler, 27 lMaİt L972.
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olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inan adlı
militanların, Askeri Yargıtay tarafından İade-i Muha-
keme isteğinin reddedildiği gün yapılmı$ır. THKP /
TIIKC ve TTİKO Mahir Çayan'ın liderliğinde plAnlanan
bu önenıli eylemin Cihan Alptekin, Ertuğrul Kürkçü, Si-
nan Közım özüdoğru rıe ömer Ayna'nın gerçekleştirdiği
teşit edilmişti. (46)

Bütün güvenlik kuvvetleri alarmb geçmiş, her taraf
didik didik aranmaya başlanmıştı. 30 Mart 1972 günü
saat 05.00 sıralarrnda Mahir Çayan ve arkadaşlan Nik-
sar'tn, Kızıldere köyiindeki muhtara ait eırde kuşatıldılar.
Kendilerine saat 13.30'a kadar sürekli olarak teslim ol-
malarr ihtar edildi. Bu arada ingiliz teknisJıenlere bir şey
yapmamaları istendi. Alınan cevap (arESLiM OLMAYA-
CAĞIZ VE iNGiLiZLERi öLDüRECF,ĞLZ (47) biçimin-
deydi.

Neticede militanlar üç masum teknisyeni öldürmüş-
müşlerdi. Güvenlik kuwetleriyle de çatışmaya girişen 11

militan'dan 10'u öldürülmüş biri ise sağ olarak ele geçi-
rilmişti. (4B) «Mahir Çayan, Cihan Alpte,kin, Közım özii-
doğru, Hüdai Aıtan, ömer Ayna, Ahmet Atasoy, Saffet
Alp, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz
ölmüş, Ertuğrul Kürkçü ise sağ olaral< yakalanmıştı.>»

üç yabancı teknisyenin cesetleri hemen ertesi gün
bir uçakla Güihane Askeri Tıp Akademisine nakledilmiş
ve dört mütehassıs hekimin iştirakiyle otopsi yapılmrştı.
Olayın gçtiği eyde, Savcılıiıça yapıları teşite ve otopsi
raporlanna göre şu huşrslar belirlendi: (49)

(46) ..Klzı]ciere olayı Ne İai", Hürriyet Gazc.Lesi, 26 Mart ]979.

G7} Gazete|er, 1 Nisan 19/2.
Qü Ga,zete|er, 1 Ni§an 1972

ı(49J 7.4Jığ72 tarihli Gülharıe As[<eı,i Tıp Akademisi Otopsi Ra-
^0.. , .poru ve Türkiye Gerçekleri a.g:e. S. 74.

a
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«1 - iki ingiliz ve bir Kanadalı teknisyene ait ce-
setlerin, alt katı tamamen hayvanlar için tefrik edilmiş
iki katlı binanın salonunda, çatıya çıkan merdivenin di-
binde eileri arkadan bağlı olarak yan yana ölü olarak
bulundukları ve her üç teknisyende, başta tespit olunan
kurşun yaralarının kafatasrnın aynı nahiyesine isabet
ettiği.»

«2 - üç teknisyenin kafatasında mevcut kurşun de-
liklerinin seyir istikimetlerine göre, kafatasına isabet,
eden atışlarrıı, ceşgtlerin bulundukları yer itibariyle, bi-
na dışından yapılm.asuıın mümkün bulunmadığı, kurşun
yaralarının ,bina dahilinden yapılan atışlarla meydana
getdiği, kesinlikle anlaşılmıştır.ı>

Böylece üç teknisyeni de örgüt elenıaıılarırun öldür-
düğü hesinlik kazanıyordu. Sağ olarak aynı yerde güven-
lik kuwetleünce yakalanan Ertuğrul Kürkçü, ifadesinde
bu durumu açıkça teyid etrn-iştir. (50)

(50) Cazeteler, 2 Nisaıı LgTz vo a.g.e. S. z+. a



TÜRKİYE,DE ŞİDDET EYLEMLERİNİN
İIAZIRLANMASINDA VE UYGULANMASINDA

TAKİP EDİLEN METOD VE YÖNTEMLER

A - MARKSİST_LENİNİST TEDHiş öRGüTLERiNİN
İŞÇİ VE KÖYLtİ KESİMLERİ ÜSTÜNDE
FAALİYETLERi

1 - işçi Kesimieri üstünde Faaliyetler

öğrenci gençliği, Marksizm-Leninizme göre bir sınıf
sayılmıyordu. Dolayısıyle sınıf mücadelesi yapması mün-
kün değildi, ihtitilci solcrı genç]er arasrnda yapılan otok-
ritik sonucunda bu husus dikkate a]rnarak kendilerinin
de bizzat işçi sınıfına dahil olmaları gerekli oluyordu.

Bunun için militan öğrencilerin, fabrikada işçinin,
tar]ada köyltırıün yanında bulunma]arı görüşüne ı,aı"ı1-

mrştıı,. (1) Devrimci öğrenciler, işi sendikalarınrn kuru-
luşunda görevlendirilmişler, hatta fabrika, imalöthane
gibi her türlü kuruluşta kendi tabirleriyle «Bilinçlendi-
ricb> (Eğitici) olarak bulunmuşlardrr.

Marksişt-Leninisl teori ve bu teorinin pratiğe geçiril-
mesi konuzunda, ihtil61ci militan öğrenciler işçiler üstün-
de p16.nlı olarak kullanılmışlardır. (2)

işçi ve köylü kitleleriyle Türkiye çapında bağ kurui-
ması ve onlara Marlısist-Leninist şuur vermenin en

(1) Türkiy€ Gerçekleri ve Teröı:izim, Ankara 1973 s. 109.
(2) a.g.e. s. 108

ONİKİNCİ BÖLÜM
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önemli şart olduğu, bu görevin D,EV-GE;NÇ'in görevleri
arasında bulunduğu, Aydınlık Sosyalist deırgisinde ele alı-
nryordu.

Bu nedenlerle ihtilölci Türk Marksist-Leninistleri iş-
çi sınıfı i.istünde çok yönlü bir şekilde çalışarak «Tah-
rik ve Krşkırtma»» politikalarınr sürdürnıüşlerdi. Bunun
en önemli belirli örnekleri 15-16 Hazirarı 1970 işçi olay-
larında görülmüştür.

Gerçekten bu olayiarla bilhaşsa Deırimci işçi Sen-
dikalan Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı olan işçi ke-
simi <<Kesintisiz Devrim» metoduyla eylerrılerde yerini alı-
yordu.

istanbul'daki işi olaylarının ikinci günü olan 16
Haziran 1970'de; Tuncay Çelen, Enis Salı:ızlı, Münir Ra-
ma:,an Aktoiga, Hü,seyin Onur ve Cengiz Çandar gibi
DEV-GENÇ yöneticileri Ankara'da sanal.i çarşısında is-
tan,bul olaylarrna paralel bir ortam hazıriamak istemiş-
lerse de, işçilerin sert tepkisiyle bunda başarılı olama-
mrşlardı.

DEV-GENÇ işi kesiminde sürdürdüğii organize çalış-
masınt tamamen metodik olarak uygulan:ıış, faaliyetleri-
n^i daha raşyonel bir açıdan değeriendirınek maksadıyle
de, ne gihi hareketlerin hangi zamanlarda yapılacağmı
önceden pl6nlamak için işçi ve fabrika arıketleri yapmış-
tır. (3)

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1

Haziran 1970'de DEV-GENÇ tarafrndan düzenlenen bir
forurnda şunlar söylenmişti: (4) «Biz siljırr*a silöhla mü-
cadele etmeye kararlıyız. Bize silöhla karşı çıkanlara biz
de karşı çıkmaya deyam edeceğiz. Bizim hareketimiz sa-

(3) a.g.e. s. 1o8
(4) 12 Mart'a Nasıl Gedrilük, Ufuk Ajansı Yayınlan, Anka.

ra 1971 s. 45.
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dece üniversite içinde kalmamış, her tarafta meydana
gelen işçi-köylü hareketlerine arkadaşlarımrzr göndere-
rek teorik ve bilinçli bir şekilde yön verilmeye çalışılmış-
tır. Buna devam edilecektir. Arkadaşlarımızın işçi-köylü
hareketlerinin bulunduğu yerlerde uzun müddet kalma-
]arı l1zımdır. Karadeniz'deki çay ve tütün hareketierine
bütün arkadaşlarımız giderek teorik yönü ve bilinci ver-
mişlerdir. Bir Zonguldak, bir Ege'de aynı seyler yapıl-
mıştır.>ı

2 - Köylü Kesimleri üstünde Faaliyetler

|2 Mart 1971'den önce ve sonra ve 12 Eylüt 1980 ön-
cesine kadar kurulan örgütlerin faaliyetleri tam.anla-
mıyle, Marksist-Leninist ihtilölci tmrinin tatbikatı ile
siyasi ilçtidarı gerçekleştirme hedefine ve maksadına dö-
nük olmuştur.

So1 tedhiş örgütleri ara]arında çeşitli fraksiyonlara
da bölünmüştü. Bu bölünme daha ziyade; liderlik müca-
delesi ve Marksist-Leninist teoriyi pratiğe geçirme za-
manlarrnrn tesbit edilmesi srrasrnda meydana gelmiştir.

Marksist-Leninist ihtilÖtci militanların Türk köylü-
leri üstündeki direkt tahrik ve teşvikleri başarıya ulaşa-
mamıştır. Zira Türk köylüsünün dinine bağlıhğı, gele-
nekleri ve bilhassa Rus düşmanlığı (5) komünizıne ke-
sinlikle karşr olmannı sağlıyordu.

Bu sebeplerle ihtilölci sol örgütler köylülerin karşı-
srna açık hüviyetleriyle çıkmamış, onları başka yollardan
kaz,anma ve istismar etmek metodları ve taktiklerini kul-

(5) 'I'ürklel Ilrıslar]a ilişkiier.inde dajma savaşlarla geçen dö-
nemleri unutmamışlardır. Bu sa,vaşlarda Anadolu'da he-
men her aile, şehit vermiş ve acı hatıraJarla o günleri
hala yaşa,ma}tadırlar. Komünizm rejirninin de Ruslara
ait bir politika olduğıınu k,a,bu] eden Anadolu köylüsü
bu rejimi hiçbir za.man sevmomiştir.
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lanmışlardır. Ancak bu şekilde l«iylüleri örgütlendirme,
toprak reformu fikirleri çerçevesi etrafınıla «köy Birlik-
leri» kurma, toprak işgallerini teşvik etme ve iktisadi
amaçiı mitingler düzenlenmesinde sürekli faaliyetler gös-
termişlerdir.

Bu ihtiiölci sol örgütler içinde köylerde en önemli
çalışmalari yapan DEV-GENÇ olmuştur. 19?0 yılında bu
örgüt tarafından teşvik ve tahrik edilereık düzenlenen
köylü mitinglerinin sayısı 28'dir. <<Köylüler bu mitingleri
aslında DEV-GENÇ'in ideolojik hesabına ve bilerek yap-
mamışlardır.» (6)

DEV-GENÇ'in tahrikleriyle yapılan mitingler; Tütün.pamuk, buğday, pancar gihi geniş kitle ziraatine giren
mahsu]]erin piyasaya arzı mevsimlerinde düzenlenmisti.

Kararlarında daima köylü menfaatbrini dt§ünen
Cumhuriyet Hüktlrnetleri, kitle ziraatine giren Uuli.1l
ürünlerin taban fiyatlarını hentiz açıklamadıklarr za-
manlarda DEV-GENÇ'liler, hükümetin, köylünün matı-nı düşük fiyatla elinden alacağı gibi, asılsız şayialar çı-karmış]ar ve bu suretle köylüleri kışkırtarak tanrlt et-mek yollarını sürdürmüşlerdir.

DEV-GENÇ,15/ü6 Haziran işçi olayları ile cesaretlen-
miş w. köylüleri de bu tür olayların içine sokmak heve-
sine düşmüştü. Köylüler]e tam bir dayanış;ma içine giri-
lebilirse, köylüleri kitle hareketlerine ve :zaman]a yasa-dışı davranışlara itmenin daha kolay olaı:ağına inananDEV-GENÇ'liler, onları silöhlandırıp halk Juuş,"u 

"*-mak düşüncesinde idiler. Zira Türkiye'de büyüt nl" rc-simi teşkil eden köylüler, halk *rrjrru katrlmazlarsa,halk ihtilöli ve dolayısıyle sol ihtihİ başarıya uüaşama-yacaktı.
1970 yılında köylüleri tahrik etmek içiııı görevlendiri-

(6) a.g.e. s. İc3.
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len ve işçi-Köylü gazetesini dağıtırlren köylüler tarafın-
dan yakalanan bir DEV-GENÇ militanrnın üstünde ya-
zılr bir talimat ele geçirilmişti. Bu talimat şöyleydi: (?)

«1 _ Köyler arasınt mutlaka yaya yürüyün,»
«2 - Köye girdiğiniz zamarselöm vererek kahveye

uğrayın. işçi-Köylü gazetesinden geldiğinizi, köyleri in-
celemek için gezdiğinizi söyleyin. Onlara şunu deyin:
<<Biz halkın durumunu görmek, kooperatifleri olup olma-
dığını incelemek için geldik. Topraksız köylülerin duru-
munu görmek için geldik. Bunun için köyleri gvziyoruz.»

<<3 - Yemek vakitlerinde mutlaka köyde olun. Ye-
meğe çağırdıkları ?;,mar. çekinmeden gidin.>>

«4 - Herkese selöm verin, halini hatırrnı sorun. Be-
lirli bir yakınlaşmadan sonra gazeteleri bütün kahve hal-
kına dağıtın.»»

«5 - Karşı devrimcilerin konuşınalarından korkma-
yın. Cesaretle köylülerin şomut meselelerinden |ıareket
ederek onların çirkin yüzierini açığa çılrarın. Eğer tecrit
edilmek istemiyorsanız mutlaka köylülerin somut mese-
lelerinden hareket edin.»

<<6 - Isrnarlarlarsa mutlaka çay için. içtikten sonra
teşklriir edin.>>

«7 - Engeç saat 5'de kalkın. Bir köyde 3 saat kal-
maruz yeter. Gece hangi köye rastlarsanız orada kalrn
Çok konuşmayın, öncelikle köylüleri dinleyin. Yoksul
köylü}erin davranışlarına dil{<at edin, Devrimimize kar-
şı olanlara ajitasyon taktiğini uygulayın;»

«8 - Ağabey, istersen ödını ver de arada sırada sa-
na gazete göndereyim diyerek uyanılı köylülerin adını
a]ın.»

Proleter Devrimci Aydınlık Dergisinin 23-29 ve 30.

(7) Tiit'Iıiye Gerçekleri ve Terörizm, a.g.e. s. 104-105.
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sayıiarrn,da şunlar yazılmıştı: (8) «Yurctun muhtelif yer-
lerinde mitingler düzenlenmiş, toprak işgallerine girişil-
miş, yüryüşler yapıimıştır. Cıençler mahalli devrimcilerle
ve devrimci örgütlerle sıkı bağlar kurarak geniş köy ça-
lrşmalari içine girmişlerdir. Bu çalrşınalardan DEV,
GENÇ rnilitanlarr yeni tecrübeler kazanmrşlardır. Pro,
leter devrimciler yurduıı en ücra köşelerine kadar şes-

lerini duyıırmuşlardir. Kitle hareketleri düzenlemişler-
dir. Ege rıe Karadeniz'de tüttırı üretic;ilerirıin baştattığı
rrıücadele için mitingler yapılmış ve bu mitinglerde dev-
rimci gençler bulunmuştur. Karadeniz'de Fındık üretici,
leriniıı mücade]elerinin devam ettiği günlerdebaşka bir
grup DEV-GENÇ militanları Ege bölgesinde köy çalış-
malarr yapmışlardır. Söke'de, Ayvalık'ta, §alihli'de dü,
zenlenen gösteri ve yürüyüşlere ve kıiylü eylemlerine
DEV-GENÇ üyeleri katıtmısJardır. Çarşam,ba'da, Çorlu"
da, ödemifte, Mersin'de, Turhal'da yapılan işizliği pa_

halrlığı, r,amlrarı protesto gosterilerine ve mitinglerine de
DEV-GENÇ militanlArı katılarak aktif görevler aimışlar-
dır. I(itlelere siyasi hedefler göstermeye çalışmışlar ve
yeni yeni tecrü,beler kazanmışlardır.»

Köyleri dolaşan DEV-GENÇ militanları «Pıoleterya,
nın önderliğinde işçi-köylü ittifakı ve halk savaşl propa,
gandas»» yaptıklarını açıkça ilin ediyorlardı. Hatta bir
köylü yurtdaşımızın <<siz işçi ve köylülenle ihtilal mi yap,
mak istiyorsunıız?ı» soruzuna <«Eııet ihtilat yapmak isti_
yoruz» dişıe cevcaplandırryorlar ve burıu açıkça deıgile,
rinde yazıyorlardr. (9)

Yaşadışı Türkiye ihtilölci işi-Köylü Partisi'nin
(riiKP) ele geçen programında köy ve.köylülerle ilgili
şu hususlara yer verilmi$i: (10)

(E) a.g.e. s. 106.
(9) koleter Devrimci Aydmlık, s'a,!l:27. Ocıak 1971

(1o) Türkiye Gerçekleri, a.g.e. s. 106.
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- «<Demokratik Halk ihtl16li, Marksizm-Leninizm -
Mao Zu.tung düşüncesi ile silAhlanmış, pıoleterya partisi-
nin önder]iğinde «Haik Savaşr» yoluyle zafere ulaşır. ih-
tilllci §avaş, halk yığınlarının savaşıdır. Ancak yığınları
sefeı+ber ederek ve ancak yığınlara güvenerek yürütü-
lür.ıı

- <<Yarr feodal yaıı sdrııilrge toplumumuzda geniş
köylü yığınları hal}ımızın büyük çoğunluğunu ve dev-
rimci temel güciınü meydana getirirler. Feodalizın ile
halk yığınları arasındalıi çelişmenin özü, gen§ köylü yı-
ğınlarıyle, toprak ağaları ve tefeciler arasındaki çelişme-
lerdir. Ancak bu çelişmeyi dewimin esas halkaş olarak
kawayıp, geniş işçi-köylti yığınlarını halk orduzu içigıde
örgütleydbilirj özü toprak reformu olan halk ihtilölleri-
ni başrır ve em,peryalizmin hakimiyetini kırabiliriz.»

- «ülkemizde halk savaşı e§a§ olarak sillhlı müca-
dele yoluyle iktidarın köylitü alanlarda parça parça ka-
zanılması, dewimci üster lİurulması, şehirlerin kd,ylüh
alanlardan kuşatılıp, gerici iktidarın ülke çapında yıkıl-
ması ve halkın devrimci iktidarının kurulmasıyle zafere
ulaşrr.»»

Yine yasadışı Ttıılkiye ihtilölci işi-Köylü Partisi
programında köy!ülere şöyle vaatlerde bulunuluyor-
du:

«- Toprak ağalarının' topraklarina ve mülklerine
taarıiııztsız el konacak ve bu topr4klar «toprak işleye-
nindin» esa§ına göre toplaksu ve yoksul köylülere dağrtı*
lacak rıeya köylü komitelerinin denetiminde halk çift-
likleri haline getirilecektir.»

«-- Yoksul ve orta köylülerin tefecilere ve bankala-
ra olan borçları, bütün kira ve faiz borçları ve ipotekleri
iptal edilecek, senetler iırıha olunacaktrr.»

<«- Demokratik halk ihtilali köylüye makine, alet,
kredi, tohumluk gübre, il6ç vererek tarımın gelişuıesi için
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gerekli imkön]arı sağlayarak yokzul ve oıta köylüyü des-tekleyecek, işçi-köylü ittifakını sağlamlaştıracaktır»>«- Denıokratık halk ;hl.ildii lalkırr,İzın nlıvtit ço-ğ,rıııiuğuntı meydana getiren işçilere, köylülere, küçıkburjuvazi ve orta burjuvazinın'oevrım şıfında yer alaııkesimine demokrasi sağlayacaktır. Bir avuç işUlrlİtçi ;;-juvazi ve toprak ağasına karşı diktatörlük uygulayacak-tır. Eski toplumun bir avuç lşLlrllÇl burjuvazi ve toprakağasının hiçbir siyasi hakkı'ol^mİz Emekçi halk yığın-ları ve onların hükümeti ,*ı,ı *tı-tı"ü ve baskı düzenini
;;rl 

setlrmek isteyen bütün teşenOtlslerl şlOOetle ezecel<-

«- Demokratik halk hükümeti, hakirrı sınıfların mrı-hafzlığını meslek 
.99.i1ımlş İ;;;' kaldıracak, işçi ııeköylülerin genel silihı"rrjr"rı*"o.ra dayıınan halk or-dusunu kuwetl end j recek ru Ulyl*l-İr' lll nrgrr sızlığımız

nJ"HİHİzun §avunmasını gerçek temjnatına kavuş_

«_ Ordudaki her türlü şitsizlik, rütbe ve ünvanlarkaldırılacak, komutanıa"r., dımırrj" urt""ler xiz sahi-bi olacaktır. Toplanma ve Dernek kurma hiirriyeti asker-lerin en tabii hakkıdır.»
«- Polis teŞkilitı lraldırılacak ve halkın güvenliğihalk milislerince sağlanacaktır.ıı
«- Eski aüzeni_s{irmek amacıyle hatka suç işleyen-

:L;:.rr*"na 
kalkışanlar dışınd; İ;* ceza§ı kaldırı]a-

Yasadışı glzİl rltXPnin ele geçirilmiş ;ırogramındaıralınmıs bir kaç maddesi, rıırtıye'ae soı «ırgııtıerin İhtilöliçin gerekli ortamın hazırlanııİasİ *u1.oarvle ne derecesistemli ve organize çalıştıtlarİnİ ;*r, göstermektedir.
Şiddet eylemleri ve tedhiİ tıaretetleİlnin diğer propagan-da faaliyetleriyle koordineli ola"at ne şelıild|e yürütüIdü-ğü husıısunda önemli gu"çutl". ,rrrrt göriilmektedir.
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B_ SOSYAL DEMOKRASİ DERNEKLERi FEDERAS-
YoNU,NUN TüRKİYE,Yi NATo,DAN vE BATI
BLOKUNDAN AYIRMA GİRİŞiMLERİ

Uluslararası l(omünizmin Türkiye siyasetinde en
önemli konusu, NATO'darı ve Batı Blokundan Türkiye'-
nin aynlmasının sağlanma§ı idi. Bu nedenle, öğrenci
harelıetleri ««NATO'ya Hayır» sloganıyla da süıtürülmek-
teydi.

Türk sosyalistleri de bu gdfüşe paralei olarak diğer
bütün konulardan önce, NATO ve Amerika aleyhtarlığı
propagandasına ağırlık verm§leıdi. Bu sırada (Tam Ba-
ğımsız Tiirkiye» sloganlarıyla yurüyüşler diizenleyen ve
organize işallere yönelen solcu öğı.enci kesimi, kamu-
oyu'nda büyük 8üç olduğu imajını da yaratmak istiyor-
du. Bunun için göıde gösterisine büyük ölçüde önem ve-
rilerek, y[irüyüşler bu göruş altında yapılıyordu.

Sosyal Demokrat Dernekleri Federasyorıu (§DDF)
NATOlya tamamen karşıydı. Zira Markşist-LeninişL bir
açıdan görüşlerini düzenliyordu. Aşırı solcu şartlandrr-
mayla yoğurulmuş ve flluslararası Komünizrı pıDpagan-
daşna tamamen açık tutulan bazr sos5d demokrat genç-
ler, 1 Nisan 19?0'de CIIP Genel Başkanı ismet İnönü'ye
bir <«mıütır»> vermişlerdi.

<<Kurtuluş savaşımızda ikinci inönü zaferinin 49. yıl-
dönümü kutlanışı srrasında SDDF yönetim kurulu ve
genel başkanları Nail Gürman tarafindan, ismet inö-
nü'ıre eırinde bir ziyaret şrasında verilen muhtrra'yı inö-
nü, paragraf paragraf okuyarak cevaplandırdı. (11)

Bu Muhtırada; a) Türkiye'nin artık bağımsız olma-
dığı,

b) Amerika tarafından sömürüldüğü,

(11) Ulus Gazetesi, 2 Nisan 1970.
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c) NATO'dan çıkılması gerektiği, ileri sürülüyordu..
ismet inönü, sosyal demokrat gençİer],: konuşmaİında;

a) NATO'nun Amerikan emperyal;:zrninin bir aracı
oimadığını,

b) Türkiye'niır NATO'da kalmasının büyük fayclala-rı buluııduğunu,
c) Türkiye'nin bağımsızlığını kaybettiği iddialarının

tamamen yanlış olduğu ve Amerika tarafından somürül-
mediği,

d) NATO'dan çı.kmamızr isteyenlerin kesinlikie,Marksist mantığa esir o]anlar taraİınclan öne sürüldü-
ğünü, belirterek sol pmpagandayı kesnıişti.

ismet inönü'nün SDDF üyesi genclerle yaptığı bukonuşma, aşrrr solcu çevreleri de öflne]erıdirmişti. inönü'-ye solcu kesimlerden önemli tenkid]er 8,9ldi.
<<Bizim Radyo>> 13 Nisan 19?0 tarihli yorumunda, inö-nü'yü kötüleme kampanyasına katılmış ve şrınları söyte-mişti: (12) «Halk Partisi Genel Başkanı inönü'nün, ÜlkPartisine bağiı Sosyal Demokrasi berne,kleri Federasyo-nu yöneticilerine söylediği, Amerikan emperyalistlerineve NATO'ya bağlı kalmak gerektiği hakkındaki s<ialeri-nin altına, Başbakan Demirel *r" ,u*. imzaşnr atar.işbirlikçi burjuvazinin muhalefetteki kolunun yani inö-nü grubunun sınıfsal çıkarlar endişesi lle, işUirİikçi bur-juvazinin iktidardaki kolunu aestetlemeye koyuiması,Demirel hüktimetini ve biaat Başbakanı yurts-.ver güç-lere saldırılarında cesaretlendirm§tir.»

a) SDDF ve Milletlerarası Komünizm Propagandası
işbirliği

SDDF'nin 19 Mayıs 1970'de 3. Gene] Kurul kongre-
(1_2) Bizirn Radyo, 13 NiisaJı l97o ve Süreyya Kııç, Sosyal Demok-rasi ve S.D.D.F. Anlrara 197J s. 35.
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sinde, Nail Gürman başkanlıktan düşürülmüş Semih Er-
yıldız adındaki öğıenci başkahlığa getiriimi$i. Semih Er-
yrldrz'ın devresinde, ilk olarak bir bildiri yayınlanmış
ve bu bildiriyle üzel|e; (13) «İntııaıcı yöntemlerin be-
nimsendiği ifade edilmemekle beraber, ihtilölci sosyaliz-
me açıkça cephe alrnmasından kaçınılmakta ve Millet-
lerarasr komünizmin en ziyade önem verdiği bir konu
oian NATO'dan çıkma isteği ile ihtilölci sosyalistleriıı
görüşüne uyulmaktaydı. Yine ayrlca SDDF'nin de NATO
düşmanları ara§ına katıldığı ilön edilmişti».

Oysa inönü'nün hu konudaki sozleri henüz 20 güıı
önce söylenmiş ve tam olarak SDDF'nin görüşüne ters
bir tutumdu. CHP'nin yan kuruluşlarından biri olan
SDDF'nin yeni genel başkanı da «CHP ile ülkü birliği
devam edecektir»> dediği halde, bu önemli temel konuda
CHP'ye veya bizzat inönü'ye karşı çıkmış oluyordu.

CHP içind,e NATO'ya karşı olanların bulunduğu biı:
ortamCa esasen gençlerin inönü'yü NATO aleyhtarlığı-
na itme teşebbüsünün de bu. gruptan telkin edildiği bi-
linmekteydi. <<Bunda baosarılı olamayırıca yeni bir dev-
reye girilmesi gereği evveli CHP sol yöneticileri tara-
f ından hissedilmiştir».

Nite]rim Cihat Baban Cumhuriyet gaz,etesi'nde bu
konuyu işlemekte ve özetle şunları yazmaktaydı: (14)

<<Açıkça bilindiğine göre Sosyai Demokrasi Derne,kleri,
Cumhuriyet Halk Partisi paralelinde gençlik örgütleri-
dir. Politik fikirlerde ve eylemlerde sürekliliğe inanan
sosyalistler umarlar ki, bu sosyal demokrasi dernıCsleri,
CHP içinde gelişerek ve genişleyerek hürriyetçi sosyaliz-
mi yahut demokratik sosyalizmi, Cumhuriyet Ha]k Par-

(13) a.g.o. ,§. 36.
(14) Cihat Baban, Cumhuriyet Gazetesi, 27 Nisan 1970
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tisi'ne kurultayın «Sosyalist Değiliz» demesine rağmen
bir gün benimsğtecektir.»»

SDDF'nİn NATO'ya karyı çıkması, yerli yayın organ-
larrnrn yanısıra, Milletlerara$ Komünizınin pıopaganda
metkezleri tarafından da hararetle övülmüştü. Meselö
Sofya Radyozu 26 Nisan 1970 günlü yayınında ylyle de-
mekteydi: (15) «Sosyal Demoiırasi Dernekleri üçüncü ge-
nel kurul toplantısından sonra yayınlanan bildiride, Tür-
kiye'nin emperyalim.in aracı olan saldıı3an NATO'dan
çıkmasını istemi$ir. Federasyon toplantılarrnın lehinde
bir demeç veren CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in,
NATO'yu korur şeklinde konuşmasından sonra, federas-
yonun bildirisinde NATO'dan çüılmasının istenmesi
CHP gençliğinin partinin gelişine karşı olarak yurtsever_
ce davrandığı şeklinde yorumlanmıştır. Bildiriye NATO'-
dan çıkma isteğinin konmasr tizerine bazı gençlik yöne-
ticileri buna itiraz etmişlerse de, gençlik kitlesinin bas-
kısı karşsında gerilemişleııiir.»

..

1970 nisan ayınrn sonlarına doğru, Ankara'nın en iş-
lek caddelerinde, duvarlarrn üstüne yazılan baa slogan- ı
lann altında §DDF imzasr vaıdr. «Katınolsun Amerika»
ve «NATO'ya Hayın» slogarıları büttın Ankara duvarla-
rı ııe kısa bir süre §onra istanbul duvarlarını da doldu-
racaktı. SDDF:nin Genel Başkaru Semih Eryıldız büttin
bu hareketleri tamamen aşırı solla birleştiren bir tutu-
mu şöyle açı,klıyordu: (16) «ülkemizin çıkarlanna karşı
olan her andlaşmaya karşıyız. Bu nedenle Amerikan em-
peryalizmine karşıyız. NATO'dan, Amerikan çrkarlarının
temşilcisi olduğuna inandığımız için bu kuruluş Innet-
liyoruz!» CHP Genel Başkanı «NATO'da,kalacağız»» der-

(15) Sofya Radyosu, 26 Nisan 1970.
(ı.6) e.s.e, Ş. 39.
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ken, SDDF'nu da NATO'yu lönetliyor ve CHP ile ülkü
birliğinin sürdürülecğini «iylüyordu.

b) Orta Dogu Teknik üniversitesi öğrenci Birliği ve
ihtililci Markstst-Leninist Propaganda

1S9 yılında Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTü)
öğrenci bbliği seçimlerini sösyal demokrasi derneği ka-
zandr. Birlik başkanlığına da Erhan Erdoğmuş adındaki
öğrenci geçti.

Erdoğmuş, Marksişt_Leninist'lerin baskr ve tehditle-
rine dayanaınaıruş ve aşırl sola kaymıştı. Erhan Erdoğ-
muş, §Gsyalistlerle §birliği yaparken «ulusal kurtuluşçu
sosyal dgnokratlar>» diye yeni bir sloganla ortaya çıktı
ve sosyal demokrasi derneklerinden topladığı büyük bir
grubu aşırı solculann emrine verdi.

Erdoğmış, ODTü öğrenci birliği başkarılığına seçil-
dikten §onra <<f}evrimciler Güç Birliği»ı adı ile bir bro-
şür yayınladı. Bu broştirün tek bir cümlesi bile Batılı an-
lamda §osyal Demokrasi anlayışına ve geleneklerine uy-
gun değildi. Marksi,st-Leninişt propagandanln ve slogan-
larının tekrarlanmasından ibaret bir broşürdü.

Bu broşür, ya|nızca <«Devrimci Güç Birliğiı» adıııı
taşımasına rağmen, hemen bütün konularda ihtilölci
Marksizrrıin fikir ve sloganlarını aJmen ele alarak işle-
mlştir. «Ulusal Kurtuluşu Sosyal Demokratlar» deyimi
boşlukta bırakılmıştı.

ihtililci Marksizm-Leninizmi açıkça ortaya koyan
bu broşürün bazı bölümlerini alıyoruz: (17)

«1 - Bugün gençlik olarak yürüyüşle, mitingle, boy-
kotla, işgalle, coplanaralı, hapislere düşrek, meydanlar-
da ölerek verdiğimiz savaş geniş halk yığınlarlnın sava-

(17) .Devrimai Güç Bırlığ" adlı broşür, 1970 ve Süroyya Koç,
,a.g,e. s. 41.

J



336 TKP ve Organize Gençlik Hareket]eri
sıdır. Bizi bekleyen devrimci gönev, köylüIarını bilinçlendirmek ve oruİİ""or'].r,ni sağlamaktır.>>

ve işçi yığın-
eline geçmesi-

hrı;r^;#ffi,ri yatnızca AP iktidarı o]arak koymak,
sa nd ı k ou,not",,ı,Şl 

İiTi# 
"İ"H H:H jİifr ffi,savunınak, bilinçli, olaTk ;;;;r'r*' *Or'"*en sakla-*"T:'# 

i,#u" 
d"*;Ji ;;İlete ıiıanettioı.

larını .ırı,r"_".c.Jr^ımızrn 
ekonomik v9 sosval şartlanma-

parıament er;*; 
^1.^uİ 

*-.tT-'::Hil;;ş, 
;lk #]amentocu]uğu reddedİ; ;İ; JJ.h.u.ı «Marksist_Le -

;','İ',Tİ.:,"#;H1:,l'", oaııa ooe"ıiijİ',ruo,, iıe komünist

C - MABKS İs T-LE_NİN_İS,T İHTİLALCİ s OSYALİSTLE -RıN DEvAnıır nyırın-EftT;rTıLMEı,ERı
a) Marksist-Leninist Basrnrn Faaliyeti

(18) ANT, Kasım 1970 s. 3

-
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işçileri, Tütünçiftlikte Anadolu Döktım fabrikası işçiieri,

Çolai<oğlu Demir POl,Um Fa,brikası işçileri, Eyüp'te Lis-

tikli Dokuma raurıi.ası işileri, Adana,da temizlik işçi_

leri. Ordu'Oa r'ınOıX r',n"jİ", işileri, Kayseri'de fırın

;;;İ, İooOyear lşllerl, M,_g,* işçileri grev ya da boy-

kota gideret airenÖ gjmişlerai1, Türkiye işi srnrfınrn

direnişi sadece yoJ 
"İİ"l,"İ 

lçl"O" kalmamrş, Almanya'-

da Ford ratrltasınJ v"X U"n*rna sömürülen Türkiye'li

is.çi]er. yüzde onbeş "rn 
lçl" Alman işçileriyle omuz omu-

za grev mücadelesine slrİşmlşler, grev krıcılarrna karşr

en ön safta çarprşalak' pıoleteryanrn enternasyonal da-

yanrşrıasrnın somut örneğini vermişlerdin»,

1970'in o,g*,İ" Oİ,""lş hareketlerini aşrı sol der-

gi açıkça anlatıygr ve haklı olarak nitelediği davanın

;;";; ettlrileceğlni de belirtiyordu,

Aşın sol Tü";;" ;ş;İ P"ti,l',,ln. tamamen destğin-

de oiup ve CrlP'nİn a, 
"İ" 

geçirilmesi soz konusu oluyor-

du. 1967 yılında Olnİ:O" y"er alan bir yazı oidukça, ilgi

çekiciclir: t''l ""İ,eJ, 
ni, AP,_ solda bir TiP ve ikisi-

nin ortasrnaa rıem Jlculuktan dem vurup solun oyları-

nl, hem de aşırı 
-Ju 

OU,*anlrktan soz edip hakim ş-

nrflarrn desteğini 
--ruğıu*rva 

çalışan bir CHP vardrr'

TiP ve AP'nin x",l"İ,sllerlne karşılık CHP çizgisi hi-

liı zigzagla,i, aoİ,O",_ İ,u ard hesapları ne olursa o1-

sun, taze *," ,JJ"u"- C"P, fas]st teşdbbüslere karşı

anayasa .upt,",l"O"- sağlam ş9kild_". saf tuttuğu, emper-

yalizme ve taşizme t,İo "*"l,çi 
kitlelerinin kavgasınr

desteklediği stıreie] i*ii-rı bir ro1 oynamış o]acaktrn>, 
_

Demekriaş,.ısolCHP,dençoJ<büyükfaydabekli-
yor ve nu tayOanı" O",i"ll1,1e CHP'den geleceğine inanr-

yordu.

(19) Doğan
Türk

Özgüden, ANT, 2,5,196? s, 18,

Solu dergisincle cie n" Xo""y, paralei ilgi çeki-
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ci bir Yaeı vardı:_ 
Lro) :1: 

._Çankaya şemtinin ve benzeri*ırıtlerin oylarını Ecevit,e ui*tiru*. Çünkü o semtleringerydk temsilcisi,Sp. Nasıl ki, lşçİnln ve köy emekçisi-nin gerçek temsilcisi biz isek, .g"İtşr"ristler bütün mil-Iici güçieri, rllrtir9ni" b;;İİ;*ğİm slıçlerini bir dev_rimci güçbirliği içinde t"pı;;ş; önayak olacaklarsa,b<iyle ufak tefek tavizı""au uuiu"r"ayı öğrenmelidirler.»
Ecevit o devrede 

^CHPnin genel sekreteri idi. Demeko yıllaıda onun.ileride CHP'nİ.r-'u"şrr" 
'eçeceğini 

veonun yönetiminde daha rahat olacatlarını tahmin et*mişlerdi... ı

Yine CHPnin Genel Sekreteri Ecevit'in ortaya çı-.karttığı, inönü'nün ae nenlınsemeİ rorrrro" kaldığı «OR-TANIN S.LU» konuzu o yıllaııca aşın sol tarafından se_vinçle karşılanmıştr. Ortanln'JlŞ'utlrurrUr, CHP'ninsloganı olma§ı, aşın ,soJcular ,rl"a" ileride büyük bi;aşama oiarak ka,but edilmişti. VĞ.İ, konuda Türk So-Iu dergisinde; (2l) <«O"t";;; 
'ğr"r,"ru"* 

toplumündaönemli bir gücü teysll 
"O." l.tl*tlİ burjuva .büıokrasi-§nin içinde yaşadıği-r, i"iı,tJ*'anoa polİtik ifadesi-dir. Bu zümrenin, O<i_1UşUmcu 

-r" 
.İlllly"tçl niteliğiyle,. önümüzdeki emperyalPmg ve lşİl'"'l'Ü''"rine kaışı De-

§"Şi,:İ#H'*,, n***l"a. o"J.''o'" r"" lş"İ'"tİ"_

(2o) Türk So]u, 15.12.1967.(2r) Tüd( SoIu, 15.12.1967.
(22) Mihfi Betli, Türk Soiu, 16.I.1968.
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örgütleriyle katılacaklarr Devrimci Güç Birliği'ni zorun-

lu saymı$ır.>>

ihtiiAlci Marksizmi açıkça savunan ve gerçek şiddet
eylemlerininnasılyapılmasıgerektiğininsafhalarrnior-
taya koyan <<Dewimci Güç Birliğb Mihri Belli tarafın-
dan2Nisan1968,dekurulmuştu.BukonudaBelli:(23)
<<Türk toplumunda emperyalizmin işbirlikçisi somürücü

güçiere karsr durarı, tam bağımslz ve gerçekten demokra-

İll. rti"tlye'nin bir gerçek olmasınr özleyen ve bu uğur-

da anayasanın sağladığı hak ve özgürlüklerden son kat-

resine kadar yararlanarak eyleme girişmek azıninde olan

örgüt, kurum ve çevreleri kucaklayan Devrimci Güç Bir-
liğ"ikurulmuştur.DevrimciGüçBirliği,nintemelilkele-
ri, milli demokratik dewimin ilkeleridir,»

.1968 yılında üniversite öğrenci hareketleri olarak

başlayan ve ma§ım öğrenci eylemleri olarak adlandrrı-

lan gellşmeler bu şekilde organize olarak kaynaklanıyor-

Ou. İ.qZO yılrnda Orta Doğu Teknik üniversitesi öğrenci

olayları sırasrnda aynr yıl içinde eie gqcirilen «Devrimci

Ctlç nlrllgi» ad]ı broşür, daha önce istanbul'da aynı ad-

ia l<urulan örgütün gerçek fikirterini yanstmakta idi,

b) Komünist Darbelerinin Başarr l-öntemi

TürkSoludergisi,ndeyayıniananbiryazr,gerçek
sosyalistlerin ne yapması gerektiği konusunda şunlarr
öne sürilyordu: (24) «...Sosyalist kol, Türkiye'nin şehir ve

köy emekçilerinin gerçek özlemini temsil eden ak,rmdır,

Gerçet sosyalist. ta başından beri MDD'nin gerçekleşme_

si içln toplumdaki öteki devrimci güçlere dost elini uzat-

,nuktu., ğeri kalmamıstrr, iki devrimci lçoiun Dev-Güç

(23) Mihri Be]li, Türk Solu, 29,4,1968,

(24) Türk solu, 14.5.1968,
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saflarında güçbirliği kurması olayr, çağdaş Türk tarihin-
de son derece önemli bir gelişmedir.»

. Aynı dergide eylemlere yönelme yönünden şu yazı
da yer alıyordu: (25) «Sçimlerde davranrşrmrz adayları
pasif değil, aktif bir tarzda desteklemek davranışr olma-
lıdır. Seçim ?a;mant şosyalist eyleme hrz verme zamanl-
dır...»»

ANT dergisi bu konuyu daha da açarak, rcsyalist
mücadelenin nasıl olmaş gerektiğini ve sosyalist parti-
nin b4şarıya ulaqması için nelerin yapılmasını şöyle an;
latmaktaydı: (26) «Bir sosyalist partinin başarısı içiİı
tek ölçüt, bilimsel msyaliarıin ilkelerine (27) göre çalı-
şır olması, üyelerinin işi sınıfı ideolojisini ve dewimci
teoriyi tam anlamıyle öğrenmiş bulurıması ve teoriyi
pratiğe geçirelbilecek hale gelmesidir...»1

Ma.oist-Leninist ve tam bir komünist örgütlü çalış-
mayı tek çare olarak gösteıen ANT deıgisi, yine şu ya-
zıyla kendini şiyle tanı,tmaktadır: (28) «196S yazından
itibaıen AMr, sosyalist mücadelenin diğer }önteırılerine
de, gerek deıgide, gerekse yayınladığı kitaplarında dün-
ya darrimci pratiğinden ve halk savaşlarından örnekler
göstererek büyük ağırlık vermiş ve parti yönetiminin pa-
sifizrnine şiddetle lıarşı çıkmıştır»

Gerçekten ANT dergisi, 1917 Sovyet komünist ihti-
löli gibi diğer bütün komünist darbelerinin yaprlışr sr-
ralarında; gençlik eylemlerinin nasıl yapıldrğını, işgal-
lerin, .boykotların, anarşi ve terör yaratan harelçetlerin
naşl dtizenlendiği lıonuzunda geniş bilgiler veren kitap-
lar broşürler yayınlamıştır. Bu zuretle gerlçliğin en iyi

e5) Mihİ]i BelLi, Türk Solu, 14.5.1968.
(26) ANT, 11.6.1968 s. 76,
(27) Marksist-Leninist ihtilAlci teori ve Sürekli Devrim Teoı:isi.
(28) ANT, Kasun 1970 s. 16.
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şkilde organize olmasrnr sağlamı$ır.
Fakat Ttırkiye işi Partisi'nin bilhassa yöneticileı,i-

nin pasif çalışmasından şikiyetçi. olduklarınr da, şu şe-
kilde yazılarla belirtmişlerdir: (29)

«... 6. Filo'ya karşı gençlik direnişi ile, bozuk eğitim
düzenine kaşı girişilen üniı,eısite boykot ve işgalleri sı-
ra§rnd,a, tam anlamıyle pasifist bir tutum takrnarak, hat-
ta «aman faşizm gelirı» geııekçesiyle boykot ve eylem kr-
rıcılrğr yaparak gençlikten tamamen kopmuşlardır. Bu
durumdan Genel Başkan Mehrnet A}i Aytar kadar, o
sırada yönetimde bulunan Genel Sekreter Nihat Sargrn,
Behice Boran ve özellikle gençlik işlerini ytlrütmekle gö-
revli Merkez Yiirütme Kurulu üyesi Prof. Sadun Aren'in
dahil oiduğu bütün TiP yöneticileri de sorumludurlar.
Parti yöneticilerinin parti disiplini uygıılayaraft fiP'li
gençleri ve TiP'e yandaş FI(F (Fikir Kulüpleri Federas-
yonu) yöneticilerini de pasifiz-ıne zorlamaları, birçok mi-
litan gencin gençtik çylemlerinin dışna düşmesine se-
bep olnıuştur.»»

'Görüldüğü gibi gençlik eylemlerinin, diiuıya devrim-
ci, pratiğinden gerektiği ölçüde faydalanılaralı yapılma-
srna TtP'li yöneticilerin engel olduğu ve bazı devrimci
dernek ve federasyonların pasifize olunduğundan ANT
şiköyetçiydi.

Yine ANT deı3isinde sol'un tam birlşmeşi ve dev-
rimci mücadelenin yapılarak kaırganrn tam zamanr oldu-
ğu şu sozcüklerle belirtilmektedir: (30) <<Kavga artık çok
keskin çizgilerle ortaya çıkmrştır. Bir yanda anti-emper-
yalist ve sosyalist güçler, öte yanda eırıperyalizmin üc-
retli şa]kları ııe onların ümmetçi sloganlarla rckağa sür-

düğü aldatılmış kitleler. Savaşçısı ile, polisi ile, zorbası

(29) ANT, Kasım 1970 ss. 16-17.
(3o) Doğan Özgüden, ANT, 6.8.1968.



ile hep <<Sol»a saldırıyorlar. Hatta bazı solcularrmrzrn

umut Lağladıkları ortanın solcularr bile", TİP'i ile, çeşit-

li örgütleri iie, yayın .organlarr ile, bütün solun variığı

uzerine verilen bir ölüm kalım kavgası bu... Sosyaiist_

]erin kısır çekişmelerle kaybedecek zamıınr yoktur artrk,

Zaman emperyalizıne ve faşizme karşı omuz omuza kav-

ga zaman:ıdır artık.»
Devletin savcr$na poiisine ve kamu hizmeti yapan

görevlilerine en ağır ithamlarla hücum ederek, omuz

omuza kavga zaman| olduğunu soyleyerek tüm sol dü-

şiınüşte olanları, şiddet eylemlerine teşviik edici ve can-

1ı hedef gösteren yazr, Türkiye'de anarşinin ve terörün

yaygınlaşmasında önemli yer tutmaktadır,

Emek dergisinde sosyalist dewimin tam başrıya
ulaşması şöyle anlatılmaktaydı: (31) «Sosyalist devrim,

işi ve diğer emekçi sınıfların siya§i itçtidarı ele geçir-

mesl dernettir... Buda fii}iyatta ancak işi ve emekçi sı-

nrfların sosyalist siyasi örgütünün (partisinin) iktidara
gelmesiyie g"erçekleşir. Yoksa dewim, bazılarının sa5ıdı-

ğı gibi, kapitalist iıretim biçiminden sosyalist üretim bi-

İi-lr" geçmek değildir. Çünkü sosyalist üretim biçimine

devrimile,yanibiraniçindedeğii,fakatdeı,rimdenson-
ra ve bir sürı,ç içinde geçilir...»

c) Doğu Anadolu Bölgesiniteki Ayırım ve Bölücülük

Çalrşmaları

Bu arada Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde ya-

şayan halkın da bölünmesi için, gerekli çalışınaların ne

şuİ.llO" düzenleneceği ve metodlarr belirlenmiştir, Yine
bu tonuda ANT'da yer alan bir.yazrda şöyle denilmek-

te idi: (32)

U2 TKP ve Organize Gençlik Hııreketleri

(31) Sadun Aren, Emek, 30.6.1969 s, 5,

(32) Ant, Te,mınuz, 1970, ss. 3{-35,
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«Türkiye'de Türk ve Kürt halklarının gerçek kurtu-
luşu ancak emperyalizme ve ona bağlı bütün unsurlara
karş oluşturulan <<Devrimci Halk Cephesiı> ile gerçek-
lştirilecektir. Bu kavgada Türk ve Kürt sosyalistlerinin
birliği esastır. Halkların kardeşliği ve eşitliği üzerinıie
Ttirk ve Kürt sosyalistleri, emperyalizme ve ona bağlı
unsurlara karşı Devrimci Halk Cephesi'ni gerçekleştirip
en geniş yığınları harekete sokmalıdırlar. Bu mücadele
içinde Türk ve Kürt sosyalistleri, hangi taraftan gelirse
gelsin, her türlü küçük burjuva milliyetçisi eğilimlerle,
T'ürk]erin yada Kürtlerin yalnız başrna kurtulabileceği-
ni savunan yanlış iddialarla, şoven görüşlerle yada halk-
lar nihilizmini ortaya süren görüşlerle kıyasıya müca-
dele etmelidirler.» ö

I(urtuiuşun ne anlam taşidığı ve devamlr mücadeleyi
teşvik eden yüzlerce bu tür yazının halkı teşik etmek-
ten uzak, halktan tamamen kopuk olduğu da bir gerçek-
ti. Fakat yine de rsrar]a. bu tür anlamsrz ideolojik çatış-
maların düzenlenmesi yönünden çalrşrnalar sürdürülü-
yordu.

D - BİLİMSEL SOSYALtZ.NI «MARKSİST-LENiNİST
KESiNTiSiZ DEVRİM» §AVAŞ TAKTİKLERİ

(3i}) Behice Boran, Ernek, 3c.3.1969 s. 24,
(34) ANT, Ka^srm 1970 §atr: 7 s. 51.

Emek dergisinde Behice Boran şöyle diyordu: (33)

«Türkiye'nin şartlarına uygun rnücadele yöntem ve bi-
çimlerini te§lıit etmek ve teslbit edilen hedeflere ulaşmak
için geceli gündüzlü çalışmak geıekir».

Behicp Boran'ın işaret ettiği bu çalrşmalann nasrl ve
ne şkilde yapılması gerektiği ANT dergisinde şöyle an-
latılıyordu: (3a) «Sosyalist Devrim ilk hedef olaral< gös-
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terilirse, tabii ki Türkiye'de dewimin objektif şartları
yoktur ve <<wsyalist devrim» fetişizmi yapanlara da bu-
nun için karşı çıkılmaitadır. Marksist-Leninist <<I(eşinti-
siz Devrim>» süreci içinde sosyalistlerin önünde anti-em-
peryaiist ve demokratik görevler vardır, anti-emperyalist
ve demokratik mücadelenin objektif koşulları vhrdrr».

Açık ve seçik olarak mücadeleyi, organiz,e çatışmayı
ve şiddet eylemlerini henimsediklerini beiirten devrimci-
ler, şu şkilde fikirlerini a,çıklamaktaydılar: (35) «Tilr-
kiye Pıoleter sosyalistleri, bilimsel msyalizmin önerdiği
Marksist-Lerıinist Kgintisiz Dewim teorişinin bütün rcs-
yalistlere yiiülediği ikili girevi yerinti getirmek için sa-
vaşmak zorundadrrlaı».

Kendi tabirleriyle:. (36) <<Devrimci işi-köylü iktida-
rrnı kurmak amacıyle *esintisiz devrirn şüreci içind*
işçi sınıfının mutlak iktidarınr gerçekleştirmek ve ssya-
lizmin kesin zaferini sağlamak mümküıı olabilecektir.ı»

Bunun içinde: ı

<<1 - Proletaryanın siyasi bilinç dtizeyini arttırmak,
işi sınıfı içinde pıoleter ideolojisinin kesin egemenliği-
ni sağlamak, işçi sınıfınrn örgütlendirilınesini gerçekleş-
tirmek.»

<€ - işi sınıfrnı ve işçi srnıfınrn dostları olan ya-
rı işileri, yoksul köylüleri ve toplumda emperyalizrr ve
onun yerli işbirlikçileriyle çelişen bütün srnıf ve taba-
kaları <<Dewimci Halk Cephesiıınde toplarnak ve bu cep-
hede işi srnrfınrn politik ideo§ik, örgütsel ve donan-
mış gücünün önderliğini gerçekleştirmek.»

<<Dolayısıyie işçi srnıfının, başta yoksul köylüler ol-
ma^k iiuere ittifak kuracağr srnıf ve tatıaJ<alar arasında
§irekli çalışarak, ancak §çi sınıfının önderliğinde cep-

'(35) Dogaİı Özsüaen, ANT, Nisaıı 1971 sayı: :t2 s. 26.
(ao) Dogan öz,güden, a.g.d. s. 26.
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he kurarak devrimci halk cephesini gerçekleştirmek ve

devrimci işi-köylü iktidarının kurulması savaşmakla ye-

ri.e selel]iİeceğinin inandırıcı biçimde anlatılması, bu sı-

nıt ve tabakaların dewimci saflara kazanılması",>>-- 
işte açıtıça belirtildiği gibi sınıflara bölünecek top-

1umun arasrnda ."pn" t-uraraı< <<Devrimci İşi İktidar»ı

pİ"l"ri"l temin lçiıİ savaşrnak ve devrim yapmak açıkça

ifade edilmekteydi.

I - BiLiMsEL sosYALİsT TEoRİDEKİ
AJİTASYON VE PROPAGANDA

işi sınıfının örgütlenmesi_ve_ işçi sınıfinrn önderli-

ğinde <«devrimci r"İİ-,"en"slnl» |ulyak, 
devrimci işçi-

köytü iktidarınr gerçekle$irme ve giderek sosyaiizınin

muttak zaferine k;;;" «Gesintisiz deıırim mücaĞetesini»>

strrdürme yolunOalçİ çalışmatrarı, bilimsel sosyalisL teo-

rideki adıyle, Ajitasyon ve Propaganda ile sağlanacağınr

öne sürüyoriardı, (37)

Bu arada: (3B)

«a - Kitlelerle bağ kurulmasr, mitingler, yürüyüs-

ler grev ve genel ;;";d gaınle,.radyo, telwizyon, broşür,

afiş, bildirl, slos;, fili;, tiyatro, soşalist savunmalar

gi,bi çeşitli imk6nlaıdan yararlanarak yürütülen-Ajitas-

yon ve rrnp"g",tu -laiİş-a!an, 
dünya devrimci prati-

ğinde «Sil6hlı propasanO" il" en vurucu ve etkin biçi-

mini bulmuşt}?' ıde propaganda, e-
«b - Proieter sosyalistlerin eliı

mekçi kitlelerin İlİlÜ,"-esini örgütlenmesini ve dev-

rimci atrlrmrnı sağlayan bir siiiht^ır,»

((e - I(arş, ;;;;;;"dayı srnıf kavgasrndaki yerine

(37) ag.d. §. 27,

(38) agd. §. 27.



oturtmak ve buna karşı mücadele biçimlerini önerebil-
mek için. her seyden önce devrimci Ajitasyon ve Propa-
ganda'nın proleter sosyalistler tarafından çok iyi bilİn-
mesi gerekir. Tlırkiye a,çısından büyük önem taşıyan böy-
]e bir incelemeye girebilmek ve pratik öneriler sunabi]-
mek ise, daha önce-Ajitasyon ve Propaganda- konusun-
da dünya devrimci pratiğinden örnekle:ı. de vererek teo-rik bir yaklaşım getirilmesi zorunlu kılınaktadır.ı»

II - KESİNTİSİZ DEVRİMDE AJİTAIiYON VE
PROPAGANDA

Amaçları bakımından bir bütünlük göstermekte be-raber fonksiyonları yönünden Ajitaşıorı ve propaganda
arasında önemli bir ayırım vardır. (39) Plehanor ve r.e-nin'in açıklamalarında pı,opaganda; birçok f ikrin birdenbir yada birkaç kişiye şunulmasıdır. öyle ki, bu fikirler
biı,birleriyle bağlantılı bir bütün olarak aııcaJ< az sayıda
]<im.ş]e1 

tarafpÇan anlaşılabilir. Ajitasyon ise, bir yada
bir-iki fikrin blr insan yığını önünde ileri şürülüp savu-
.n1 

l_ı^n_asıd ır. Dinleyic i ler in kol aylıkla anlayabilecesi r" lvlbildiği bir geıçek bir örnek tizerinde durarak yığınlar
araşnda hoşnutzuzluk ve öfke yaratmaktır.»

Tamamen bozgunculuk tıolücülük ve huzıırsuzluk
yaratılmasının amaçlandığı Ajitasyon rıe Pıopaganda me-

<ta) Propaganda ve Ajitasyon, hiçbir zaman diğer
devri mci çalışmalardan soyutlanmamalrdır. rropagan"Oa
ve Ajitasyon ile devrimci eğitim ve öngütlenme ııra§ın-
da diyalektik bir bağ vaııiır.ı>

.<<b) IIer şeyden öncıe, s<ısyalist ajitıxyon ve propa-

346 TT(P ve Organize Gençlik Ha,reketleri

(39) a_g.d. s. 28.
(40) a.g.d. ss. 28-29,
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ganda bir beyin yıkama aracı değil, ki,tlelerin kendi kur-
tuluşları doğrultuzunda, keııdi çıkarları için eğitilmesi-
dir ki, bu nokta.da gerici sınıflarrn propagandasından
yüzde yiız ayrılmaktadır »ı 

'

«c) Kesintisiz dewim süreci içerisinde öı3ütleııme,
hiç şüphesiz başlangıçta, bilinç taşıyıcı devrimciler ta-

rafrndan, gerçekleri ifşa etmek, iktidaıdaki unsurlan aç-ı-

ğa çıkartmak ve kitleleri seferber etmek için ajitasyon
ve pnopagandanın başarılı biçimde yürütülmesini gerek-

tirir. Bu propaganda da ajitasyıın çalışmaları, ayil ?a'

rnanda işi sınıfının «<kendisi için sınıf olmasını» sağla-
yacak ve kesintisiz devrim de onu önder kılacak bir dev-

rimci eğitimi de kapsar.»

<<ti) Ajitaşyon ve Propaganda en etkin biçimine, özel,

likle proietaryanın ittifak kuracağı sınrf ve tabakalar
içinde cephe olu$urulmasını sağlayacak yapıya, ancak

bir işçi sınıfı örgütünün elinde ulaşbilir, Ancak bu ol-
gu, h[çbir zaman deınimcileri işi sınıfı örgütü yoksa,

ajitasyon ve pıopaganda çalışması yaprlamafacağı yanrl-

grrrrr re pasİtirmine sürüklememeli, öıgütlenme ile aji-
İasyon-pro,paganOa arasrndaki diyalektik bağ asla ih-

mat edilmemelidir.»
Kesintisiz devrimde, yani devamlı ihtilölde; ajitas-

yon ve pıopaganda'nrn l(omünizmin yerleşmesi için ne

İekitde yapılması geııektiği ANT dergisinde çok geniş ve

açıt oıaral belirtilirken, neticede aynen şu satırlarla ele

a]ınmaktadır: (41)

«Devrimci çekiııieklerin işi srnıfrru eğitmek yolgn-

daki ilk çalışmalarr, fabrikalaıııa ve sendikalarda sürdü_

rülen çalışmalar, gerilla savaşında ve giderek halk sava-

şında 
"., 

uttlrı ifadesini butan <<Silflhlı Pıopaganda» kur-
tarılınış bölgelerde uygulanacai ajitasyon ve prt»pagan-

(41)'a.g.d. §. 29 a
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da çalışmaları; krsacası, devrirnci işçi-kı)ylü iktidarınıngerçekleştirilmesine kadar yürütülen ajitasyon ve propa-ganda çalırsmaları, amaç ve bilim bakınıından desişlltözellikler gösterir. Ama, ,bu dönemin ajitıısyon ,. pÖpu-ganda çalışmalarının hedefi iktidardaki unsurlarİ uçrsu
çıkarmak ve kitleleri seferber etmek, xısyalist nııin"cıarttırrnak, kadroları Marksist-Leninist <iüşünce ile do-
natmaktır.»»

Görüldüğü gibi, açıkça şiddet eylemieri teşvik edil-mekte «Silihlı Propagando>, <<Kurtarılmış Bölğeler»» vetüm kadroların Marksist-Leninist düşünce ile donatıla-rak, silihlı propaganda ve Kurtarılmış l}ölgelerin (Ko-münist militanlann egemen olduğu bölgelerf ortaya çık-ması, devrimci işçi,köylü iktidarrnın kurrılmasına taharajitasyon ve propagandanın yürütülmesi istenmektedir.Dolayısıyle açrkça, organize şiddet eyıemıerıninMark§st-Leninist teorinin geretlerine uyı]un olarak ya-pılması teşvik edilmekte, gerilla savaş, ve halk savaslnlnyaprlmasıyle Komünist ihtilölin gu"çLuuştı;İ;;İ ;;;:mektedir.
Tfırkiye'de 12 Mart 19?1 öncıesi ve sorırasında yuka-rıdak;. şekiide siiAhlı propaganda ile bombalarla sabota;-lar, sildülı soygunlar düzenlenmiş, cinayetler işlenmİşve Marksist-Leııinist tatbikat ile, organize ı;iddet 

"yı..ı"-ri yapılmıştır.
1971-1976 arasında da bu ttir yaşadışı eylemtere de-vam edilmiş ve 1977-1980 yıllarında-da anaışi, terör ııeorgarrize şiddet eylemleri ile birlikte, kurtarıİmış bolge-ler' a<iıyle, komünist militanların büyük keııtlerde bilhas-sa istanbul'da küçük geoekondu semtlerinıie nanmlyetkundukları ve hatta Doğu Anadolu bölgesiııde bir iki vi-lAy-ette aşırı terör hareketleriyle korku ve sindirme tak-tikleriyle ---geçici hakimiyet kr"-rya çalışıLıkları- maa-lesef görülrnüştür.
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İstanbul'da ümraniye, Çeliktepe gibi şehrin merkezi-

ne uzak gecekondu semtlerinde Türk Halk Kurluluş Or-

dusu 1TİxO) ve Marksist-Leııinist Siliıhlı Propaganda

Partisi(IVILSBP)birlikteorganizeettiklerişiddeteylem.
leriyle <<Kurtarılmış Bölge» adıyle günierce polisin gire-

mejecegi şetilde korkunç tedbirler almışlardrr, (42)

Ayrrca, Doğu Anadolu Bölgesinde E|lızığ, Diyarbakır
,i,e Kars'ta halkın korku ile ancak günlük ihtiyacının te-

mini amacıyle sokağa zorluk ile çıktığı günler olmuş se

yine bel;rli yerJerde komünist mi]itanların kendi tabirle-

riyle «trırtarılmış bölgeler» (küçük köyler) meydana ge-

tirmislerdir. f,

a) Marks ve Engels'e Göre Ajitasyon ve Propağanda

Sosyalist teori ve eylem dergisi Ant; (kendi özel adıy-

le) Marks ve Engels'in Ajitasyon ve Propaganda hakkın-

daki çalışmalarrnr anlatmrş, Devrimci Ajitasyon ve Pro,

pagandanrn iik örneklerini verenlerin, (43) Bilimsel Sos-

yallr*ln kuruculari oian Karl Marks ve Friedrich Engels

olduğunu ifade etmiştir,
Bu dergide Marks ve Engels'in yalnrz tmrisyen ola-

rak kalmadığı aynı zımanda <«işçi sınıfı hareketinin iki

güıçlü savaşçrsı, propagandacl ve Ajitatör olarak da güç-

Ili. l<avgalar verdikleri» kaydedilmiştir,
Devrimci propagandanln en mükemmel örneklerin-

den olduğu one İtlrtllen yazıda Komünist Manifesto vı:

yazar?arı büyük ölçüde övülmüş bu arada özellikle En-

gels'in <<silöhlı propaganaa» konuzuncla önemli çalışma-

larr ifacle edilmiş, i. snternasyonal,in tüzüğü,nün ajitas_

,ro., ," propaganda ile ilgili 6, maddesinin yorumu yapıl-

mıştır.

(42) Gazeteler, 15 Nisan 19?9 - 1 Tommuz 1979,

(43) Ant, a.g.s. s. 30.
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b) Lenin'e Göre AJitasyon - Propaganda ve «Sitihlı
Propagandaı»

Lenin'in 1902 de yazdığı «Ne Yapmalı» adlı kitabın-dan öaetler verilerek komünist ihtihl açıkça teşvik edil-miş pıtpaganda ve_ajitasyon çalışmala, irrh-;;İiJ.Lenin Profesyonel devrimcilerln Üllanılmaşnrn şart ol-duğunu öne sürerken; (ı14) «Ajitör işinin bütün ?,ama-nını §yasi eyleme ayırabilmesi ,çin, eğer tecrübesini art-tıracak§a, görüş ufuklarını geniştetecekse ve Çar'rn ian-darmasına karşi mücadeledJ rııç oeeıı§e bi"d;i';";
nabilecekse, çİlıŞıgı yeri değiştlııeb]he§i için onun ge-

ış;#*ilHJİffiilü,#H,lTxİ"#lff fffTİİ-mektedir.
Ant dergisi Lenin'in, merkezi bir gazetenin militan-Iar arasında nasıl bağ kurulacağını, örgütlenmeyi nasrloluştuıacağını ve grevlerin en'lyİ şİln nasrl sınır Şİ-rımının ortaya çrkmasına yaradığı,.açıklanıyoıdu. t+İl...Lenin «SiIöh_I.ı Propagahdayı» en tesirli çare ola-rak görinekteydi. silehh mücaoeienin her tiı"ıi il#-nin kullanıldığı 1905 Rus ihtil,linde başan yotu sitflhlıpıopaganda ile olmuştu- (46) «Kitle gösterileri, ult" Ö]pındaki genel grevler, barikat kavgaLn, oıtuda ve dotnanmada isyanlar,.köylü ayaklanmalan ve birçok kentve tasabalarda işçi-köylü ittifalıı taıafından yt 

"Uttİ""birleşik isyancı eylemler gibi ajıta§yonıar giderek, Lenintarafından da diğer botş€vik y<ınetıciıerın muhalefetinerağmen desteklenen «gerilla savaşlan»na kadar varmıs-
(44) Ant, a.g.s. §s. 31-33.
(45) Ant, sa}ı; 16o 2o.|.7wo ss. 8-9 -'enin ,9O5 Kaıı]ı Pazarınıarllatıyor,, Ant, Nisan 19?1 s. s.(46) a.g.d. s. 45 (Wi]Iiam J. Pomera,11 Gerit]a Savaşı ve Mark-sizm, 1969 s6. ı3-14).
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tır . Marks ve Engels'in «gerilla savaşı))nl ulusal direniş
mücadelesi olarak değerlendirmesine Lenin, bu hareke-
tin içsavasın ve başkaldırmanrn da bir yolu olabilecc,

ğini göstermiştir.»
ec) niğer Komünist Liderlere Göre Sitihtı

Propaganda

Ant Cergisi Stalin'in de silihlı propagandayı uygu-
ladığını örneklerle anlatmış (.4'I) ayrıca, Çin devrimi'nde
silöhlı pıopaganda (4S) bölümleri geniş olarak verilmiş-
tir.

Ho Şi Minh, Bayo, Guevara ve Bravo'nun <«Silöhlı

Propaganda Birliği» ve siltrhlı propagandanın tesirliliği
konularında geniş açıklamalar yer almıstır. (49)

III - SİLAHLI PROPAGANDA METODLARI

a) Şehir Gerillısı ve Propaganda

Bu konu Ant dergisi'nde Doğan özgüden'in kalemin-
den, komünist gerilta liderlerinden örnekler verilerek el,tı

alınmıştı. (50) «SiHiılı propaganda en etkin uygulama bi-

çimine Carloş Marighella'nın geltştirdiği «Şehir Gerillasıı>
ile kavustuğu öne sürtilmüstür. Cephane silöh ve erzak
gi,bi kaynakların çok şayıda ve d,aha kolay ele geçirilme-
,l yOrrtl.rO"n gerillanın şhirde başlatılması zorunlu ol-
maktadınr «...Ienin ve stalin döneminden beri dünya
devrimci pratiğinde uygulamaları sık şk görülen soy-
gunlar, ba§<ınlar, işga}ler, puzular, adam kaçırmalar,
grry ve boykotlar, silöh, cephane ve patlayıcı madde de-

polarının soyulması, mahktımların kurtarılma§ı, sabotaj,
terör, sinir savaşı, nüfusun ve kaynakların yoğun olduğu

(4i]- 
- 

(48) 
- 

(49) Ant, ag.s. ss. 47-50.
(50) Ant a.g.s. §. 51.



şehirlerde daha sarsıcı şkilde ve dünya kamuoyunda
daha büyük yankılar yaratarak uygulanmıştır» aenlle-
rek, Brezilya'daki gerilla hareketi şehirkırde sabotajlar,
grup eylemleri ve sonunda 1964 A§keri ,Carbesinin mey-
dana geldiğini, b<iylelikle demokrasinin eıı küçük bir loş-
]uk kalmamaeasına ortadan kalrlırıldığı belirtilmektedir.
Dolayısıyle, devrimin objel(if şartlarını tam anlamıyle
oluşturmuş ve d,evrimin bir numaralr gü.ndem mad.desi
haline geldiği açıklanmıştır.

Şehir gerillası4ın komünist bir devriın için en önem-li şart olduğu ve şehir gerillasının «silöhlı propagandas»»
ile, kısa süre içinde Kitle Haberleşrne.Araçlannda büyük
ölçüde etki uyandırdığı belirtilerek; «ço]r geçmeden ge-
rilla eylemleri tam sayfa fotoğraflar, dergi kapakları,
gazete nıanşetleri, radyo ve televizyon yayınlarıyle bütüıı
ülkeye duyurulmuştur.» (51)

b) Sosyalisü Ajitasyon ve Propaganda

Ant dergisinde Doğarı Özgüden tarafından komünist
ihtilölin uygulanmasr konusun<ia gerekli bilgiler verilir-
ken. si16]ıh propaganda husuşında Türkiye'de de nelerin
yapılabileceğine işaret edilmiştir. Doğan özgüden Ant'da
ya.yınlanan inceleme yazısıyla ilgili özetle şunlarr yaz-
maktadır: (52) 

.

«Sildhiı Propagandayı hiçbir şekilde ı;osyalist ajitas-
yon ve propaganda çalrşmalarından soyutlamamak gere-
kir. Ajitasyo,n ve Propaganda çalışmaları. dönemden dö-
neme. aşamadan aşamaya, ülkeden ülkeye amaç ve biçim
değiştirmektedir. Sillhlı propaganda ayrı bir tür değil,
propagandanın bir biçimi, ama en etkin ıze vurucu biçi-
midir. Silihlı propaganda, gexçekten örgütlenmeyi sağ-

352 TT(P ve Orgarıize Gençlik Hareketteri

(51) a.g.d. s. 51.
(se) a.g.d. §s. 52-53.
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layabilecek veya mevcut örgütleri dewimci mücadeleye
alçtif olarak sokabilecek başlıca yol olarak görünmekte-
dir. Doğru deyrimci çizgı, dür^ya devrimci pratiğinin çe-
şitli örneklerle de işatladığı gibi, daha başlangıçta siya-
sal ve asheri yönlerin birliği. gerilla-kitle hareketinin
birbirinden kopmazlığı, devrimci mücadele için şehir pro-
],etarürasr ile köylüiük arasrnda devrimci ittifak kurul-
masıdır. Sillhlı pıopaganda, ancai böyle bir çizgide, dev-
rimci nitelik kazanabilmekte ve başarı sağlayabilmekte-
dir.»

Yine Doğan özgüden Ant dergisinin 13. Mayıs 1971
sayısında, Türkiye'de Komünist ihtilal için şart olan si-
Iihlı propaganda konusunda şunları yazmaktadır: (53)

<<Geçen yazımızda, gerek.işçi sınıfını örgütleme ge-
rekse işi srnrfrnrn önderliğinde <<dewimci halk cephe-
si»ni kurma, <<kesintisiz devrim»» mücadelesini sonuna ka-
dar sürdürme yolundaki Ajitasyon ve Propaganda çalış-
maları üzerine, dünya devrimci pratiğ-inden örnekler de
vererek, teorik bir yaklaşım getirmiş, Marx, Engels, Le-
nin. Mao'nun bu alandaki görüşlerini ve uygulamalarrnr
teşit etmiş ve nihayet çağrmrzda devrimi propagandanın
en etkin ve vurucu biçimi olan «Silöhlı Propaganda» ko-
nuzunda yine Marx. Bayo, Bravo, Marighella'nrn görüş
ve uygulamalarrna dayanan açlklamalarda bulunmuş-
tuk.»

c) Devrimci Ajitasyon ve Propaganila

1971 döneminde Tünkiye'de şiddet eylemleri ve terö-
rist hareketler, aşrrı soia menzup gruplar tarafından yu-
karıda adı gqçen komünist ihtildlcilerin yöntemlerine u;z-
gun olarak sürdürülmekteydi.

Ant dergisinin Mayıs 197l sayısında (Baskı tarihi

{53) Ant, Iltay§ 1971 satı: J"3 s. 48.
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25.4.L97L olarak verilmiştir) Doğan özgüden, Türkiye'de
Komünist ihtililin gerçekleşmesi amacıyle ne gibi şrt-
larrn hazırlanı]ması konuzunda uzun bir yazr yayınla-
mrştır. 12 Mart döneminin şiddet eylemleri sırasında ko-
münist militanlara yol gösterici anlamda olması düşü-
nülerek yayınianan yazının son kısmında özatle şunlar
yer almaktadır: (54)

«a) Türkiye'de bir stiıreden beri soıı derece zayıf im-
könlarla've çoğunca örgütsüz olarak şürdürülen devrim-
ci ajitasyon ve propagandanın karşısnda emperyalizrn
ve yerli iŞbirlikçileri tarafindan, beş duygunun hepsine
birden hitap eden, tüm hücrelerine kadar işleyen bir
karşı-propaganda yiirütülmektedir. Pıoleter sosyalistler,
bu çalışmamrzı bir ilk yaklaşım kabul ederek karşı -
propaganda konusu üzerine daha derinliğine durmalr ve
gerek bı:rada zikıtdilen, gerekse kendilerinin bulabilece.
cekleri örnekler iizerinde en geniş bilgileri toplayarak
bunlara karşı mücadele yöntemlerini araş,tırmalıdırlar.»

<ö) ister küçük burjuvaziden işter yok§ul köytülük-
ten isterşe işçi srnıfırrdan gelsin, kişinin gerici ideoloji_
lerin şartlandırmalarrnı yıka^rak devrimci saflara gele-
bilmesi, militanlığa adaylığını koymuş olması gerçekten
saygı duyulacak bir bilinçlilik, yüreklilik ve feragat örne-
ğidir. Bütün bu şartlandııınalara rağmen, kişi deırrimci
saflaıa katılabilmiş ve sürekli karşı-propagandaya dire-
nerek o saflarda katabilmişse, aynntıdati anlaşmazlık-
lardan dolayı hiçbir şekilde toptan reddedilmemeli, bi-
lim,sel sosyalist teorinin re}ıherliğinde ideoloji ve örgüt
birliğini sağlamak için eleştiri, özeleştiri ve ikna metod-
larr en olumlu ve yaprcı biçimde kullanrlmalıdrr.»»

«c) Asla g<iaden uzak tutulmamalıdrr ki, böylesine
körleştiren ve sağırlaştıran bir ortamda, bütün imk6n-

('4) Aıt, Maryıs 1971 s. 76.



TKP ve Organize Gençlik Hareketleri 355

sizlülara rağmen, <<bütün engelleri yrkarak devrimci
ajitasyon ve propagandayı kitlelere ula$ırabilmek için,
feragatını, yürekliliğini, bilinçliliğini işatlamış militan-
lar gerekmeldedir. Bu militanlar ise, h\ğbir zaman Tür-
kiye dısından gelmeyecek, yine kendi kitlelerimizden ka-
zanilacaktır. Ve öncelikle bugün, çeşitli gruplara bölün-
müş olan milita.nlar, bu tarihi göreve adaydırlar, lıatta
o görwin uygulanması içindedirler.ıı

<<d) Karşı-Propaganda engelini aşabilmiş tüm prole-
ter sosyalistler, Marksist_Leninist teoriyle ve dünya dev-
rimci pratiğinin tecrübesiyle donanarak, Türkiye koş'uila-
rlna uyglın ajitasyon \re propaganda yöntemleriyle kitle-
lere gitmelidirler. Karşı-Propagandanın kaleleri birer bi-
rer çökertilme]idir.»

Hiçbir kelimesiııi değiştirmeden aldığımız bu yazı;
gençliğin ne feci durum]ara ne şekilde ve kimler tara-
fından sevkedildiğini açıkça göstermektedir. Bu yazmrn
soıı böiümünde ise; Türkiye'de ihtililin tamamen, Mark-
sist-Lıeninist teoriyle ve dünya dewimci pratiğinin, yaıri
ihtil6lci propagandanın en tesirli ve vurucu biçimi olan
«SilAhlı Propaganda>> ile gerçekleştirilmesi gerektiği ifa-
de edilmektedir.

Dünya devrimci pratiğinin tam karşrlığı, yine kendi
yazılarrnda belirtildiği gibi (55) <<En tesirli ve vurucu bi-
çimi Silalılı Propaganda Marx, Engels, Lenin, Mao, Ho Şi
Minh, Guevera, Bayo, Bravo, Marighella'nın görüş ve uy-
gulamalarıydı>>.

Türkiye'de 12 Mart 1971 öncesi ve sonrası sürdürü-
len şiddet eylemleri organize çatışmaların kaynağı, yuka-
rıdaki satrrlar içinde açılıça görülmektedir.

(55) Doğa.rı Özgiiaen, Ant, Mayıs lgut s. 48,
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Iv - MARKsİsT_LENiNisT EĞİTİM vE
BİLİNÇLENME

a) Kesintisiz Dewim ve Devrimci işçi-Köylü iktidarı

Şimdi yine Ant dergisinde, Çetin özek'in (56) Mark-
sist-Leninist eğitim ve bilinçlenmeyle ilgili yazrlarrn-
dan paragraflar alarak örnekler verelim.

a) «...işçi. köylü, gençlik hareketlerine karşı girişi-
len hukuk saptırmaları, fiili zorbalık tutumu, burjuva
demokratik özgürlüklerini biçimsel plönda dahi kaldır-
maye yönelik <<dtueni koruma kanun tasarrlarrnı»», fiili
saldırganlıklarr, <<kanlı pazarlarr)), emperyalizmin ve iş-
biriikçi burjuvazinin en ucuz bir model içinde faşizıni
uygulama çabalarının belirtileri olarak sıralayabiliriz.
Bildiğimiz gibi, siyasai biçim ne olursa olsun, srnıfsal.
bir siyasal iktidar değişimine karşı çıkiş faşizmdir.» (57)

b) «...Türkiye'nin geri bırakılmışlık koşulları için-
de, sosyalizm'e varacak <<kesintisiz deyrim»» süreci için-
de <«devrimci işçi-köylü iktidarı»na yönelmek «devrimcb»
davranışrn en belirgin niteliğidir. Bu yönelişe sırt çevi-
rip, küçük burjur.a aydınlannın devrimciliğine bel bağ-
lamak, işçi sınıfı mücadelesini engellemekten, emperya-
lizme ve dolayısıyle faşizıne yardım etmekten başka bir
anlamda ele alrn-amaz.» (58)

b) Dewimci Halk Cepheleri ve iktidar

a) <<Devrimci Halk Cephesb>ni gerçekleştirelim, baş-
lığıyle yaz|ya şöyle devam ediliyordu: (59) «Faşizme kar-
şı devrimci halk cepheleri kurulacaktır. üzerinde durul-

(56) Çetin Özek, İstanbul Üniveı,sitesi Hukuk
Hrüuku Ögrutlm üyeleri4dendir.

(57) Çeün Özek Ant, Kasrm 1970 s. 75.
(58) Ç. Özgk .a.g.d. s. z6.
(59) Ç. Özdk a.g.d, s. ZO.

Fakültesi ceza
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ması gereften konu, şomut koşullar ve yapılar içinde
<<devrimci halk cephelerinioı kurulma koşullarınr sapta-
mak, cephe içindeki sınıfsal güçlerin },a.p§ını bilmek,
devrimci yöntemleri alaştırarak, «işi-köylü il<tidarının»
kurulmasına yönelik «cephe» taktiklerini son amaca yö-
nelik bir biçimde eie almaktır. Diinyadaki örneklemeler
bize göstermiştir ki <«halk cephelerb> faşiane üstün gelse
ve halk iktidarlarına yaklaşsa bile, sosyalist d,evrim ken-
diliğinden oluşmamakta ve devrimci gelişim yer yer yüz
geri edip <<gerici» siyasi düzenlere varabilmektedir. Bu-
nun örneğini kendi Ulusal Kurtuluş Savaşımız açısındaıı,
savaş sonrası gelişim ve bugün vardığımız nokta da bu-
la:bilmekteyiz...»

b) «... Emperyalizmin ve f,aşizmin yenik düştüğti blr
yapı üz,erinde §osyaliuni kurmakla görwli sosyalistler.
<«halk cephelerini» bu amaç yönünden sistemleştirmek
zorundadırlar. Proletaryayı kendi srnıfsal iktidarına yal<-

laştıracak olan «<halk cephesi»», devrimci ve öncü prole-
taryanrn, antiemperyalist ve antifaşist kavganın pıule-
tarya devrimine yönelişinin bir aracr o]arak kabul edil-
me§ zorunludur. Bu amaca yönelik bir <«halk cephesi»»
uygulamasının öncü gücünün pıoletarya olması zorunlu-
dur. Ancak proletarya, kendi sırufsal iktidarına yönelik
bir eyleme girebilir, proletarya devrim,ine yonelebilir. Sqs-
yalistler için, «üıalk cepheleri»» yalnız işi sınıfınırı değil,
bütün halkların, bütün milletlerin başlıca düşmanına
karşı geniş ittifakların kaçınrlmazlığı gerçeğinin ürünü-
dür. Fakat demokrasi, ulusal 'bağımsızlık ve barış için
birli,lçte 9v&ş, ilerleme ve sosyalizm için gerçekleştirile-
cek genel savaşrn aynlmaz bir parçasıdrr ve bu nedenle
<<halk cıephelerinde» iş! sınrfinın ve partisinin kesin rol
oynaınasr, zafer için zorunludur...» (60)

(60) Ç. Özek a.g.d. s. 77,
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c) <<...Amaç <<halk yığınlarrnın devrimci, demokratik
eylemiyle iktidarı almaktır.»» Demokrasi, barış ve antiem-
peryalizn uğrunda savaş, sosyalistler için, sosyalizm için
savaşa ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Deneyler, bütün
demokratik ve antiemperyalist güçlerin ortak cephesi ol-
madan oligarşinin ve empeıTalizınin iktidarını alaşağı
etmenin olanağı buiunmadığını göstermiştir....» (61)

I{i,Çbir satırınr değiştirmeden aldığrmız ve ya|r,ız arzL
başlık paragraflarını aktarmakla yetindiğimiz, yukarıda-
ki ifadelende açıkça belirtilen hususlar; devrimci halk
cephelerinin kurulmasırrrn istenmesiyle, devlete karşı ya-
sadış bir güç birliği ile, ihtili,l fikrinin prensipleri ve
or3anize çatışmaların, ne şekilde yapılmasr gerektiği an-
latılmaktadır.

Dünyadaki örneklerine göre Türkiye'de kurulmasr ve
yapılması istenen sava|s, çok açık bir ifadeyle «Gerilla
Savaşı Mücadelesb> olmaktadır ki, bu yasadışı öıgütlerin
kurulması isteğidir.

Gerçekten Türkiye'de bu tür yasadışı örgütler, Ant
dergisi ııe bu gibi aşın sol eğitim veren aynı paralelde-
ki yayınlarla eğitilmişler, bilinçlendirilmişler ve örgüt-
lü-oıganize olarak çeşitli adlar altında kurulmuşlaııiır.

Bu örgütler 12 Mart 19i1 döneminde ve daha sonra-
ki yıllarda; Türkiye Cumhuriyeti ni yıkmak, devleti par-
çalamak ve Anayasayı Marksist-I_eninist, Maoisl bir gö-
rüşle dğiştirmek amacryle, devletin güvenlik kuwetle-
riyle rnücadele yapmrşlardrr.

Meselö kendilerine <<Türk Halk Kurtuluş Ordusu
(THKO) adrnr rıererek. yasadışı örgüt kurup, silihlı soy-
gunlar yaparak adam kaçıran, fidye alan, çeşitli şiddet
eylemlerinde bulunan, ac|mas:ızca insan öldüren, yarala-
yan ve devletin güvenli_k kuwetleriyle çarpışan (kendi

(61) Ç. Özek, Aııt, Kasım |slo s. ?7,
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tabirleriyle savaşn) örgütler,,ideallerini saklamaktan bi-
le çekinmemişlerdir. Zira yaptıL<lan savaşrn ancak orga-
nize çatışmalarla, şiddet eylemleriyle, <<Gerilla Savaşları»»
sonucunda başarıya ulaşa.bilecğine inanmışlardı.

Tam anlamıyle ihtilöli ve terörü savunan görüşlerin
etkisiyle; yaptıkları mücadeleye inanan, bu tür fikirlerle
şartlanan yasadışı örgüt militanlan, yakalandıkları za-
man bile aynı fikirleri açıkça mahkemelerde savunmuş-
lardır.

c) Proletarya Birliği ve Sınrf Partisi

Çetin özek'in Ant dergisindeki yazılarından küçük
paragraflarla tekrar konumuza devam edelim.

a) «Proleter sosyalistler, sosyalist devrimi amaçlaya-
rak katılaca,l<ları <tdevrimci halk cepheleri»ıni gerçekleş-
tirme göırcvi yanrnda, <çıoleteryanuı birliğini»» sağla-
mak ve isçi sınıfının gerçek sınıfsal partisini kurmak
zorundadırlar. Bu rcrunluluk, emperyalizme ve faşizırıe
kaışı saııaş veren bütün ülke sosyalistleri için, her tür-
lü koşul içinde yerine getirilmesi zorunlu acil bir görev-
dir. işi sınrfınrn partisi her bölgede, her yörede, her
fabri'kada birleşik cepheyi kurmak, işi sınrfınrn eylem
birliğini sağlamak ve bu eylem birliğini faşizne karş
bir sil6h olarak ü<u]lanmak zorundadır. . .» <<...Proletarya-
nın partisinin gerçekleştirilmesinde, proletaryanın ve par-
tisinin öncülüğüne inanç, kesintisiz de,vrim süreci içinde
sosyalizme ulaşma amacı, faşizrne ve emperyalizıne karşı
savaşta deınokratik güçlerle parti dışı ittifakın nitelik-
leri, oportunizm ve sekterizm ile mücadele konularında
sosyalistlerin varacakları ilhe birliği en önemli adımın
gerçekleştirilmesi anlamını taşıyaca,ktır.» (62)

b) <cBilimsel sosyalizın ilkelerine dayanacak, bilim-

(62) a.g.d. aüynr sayı s. 78.
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sel sosyalizmi koruyup geliştirecek, sosyalizmin devrim-
cilik ilkelerine göre çalışacak, strateji ve örgüt mesele-
ierini çevzümleyecek ,parti çizgisini ortaya koyacak, ide-
oloji, örgüt birliği ve demir disiplini açısından sağlam
olacak nitelikte bir işi sınrfı partisi bugünün Türkiye'-
sinde mevcut değildir. Bu yoklu'k, Türkiye'de işçi sınıfı-
nın partisi kurulamaz anlamrna alınmamak ve bu ko-
nuda değişik yanılma ve sapmalara düşmemek gerekir:
işçi sınıfı partisi konusunda düşülen bir yanılgı, Türki-
ye'de sosyalizme giden mücadelenin «emekçi partisi»»,-,lin-
de başarıya ulaşacağını stiyleyerek ortaya çıkmaktadır.
Böyie bir görüş sağ sapma olarak belirmelıtedir. işçi par-
tisi, sadece işçilere açık parti anlamrna gelmei; parti
kadroları işçi sınıfi ideolojisini benimsemiş kişilere açık-
tır. Partinin, değişik sınıf ve tabakaları, sınıf ve tabaka
olarak bünyesinde toplamasr eğilimleri, partinin «<işi sı-
nıfınrn örgütlü öncü müfrezesiı» olma niteliğini silecek,
partiye ktiçük burjuva eğilimlerini egemen kılacak, teh-
li'keli bir <ryığın particiliğine»» yol açacaktır. Bu durumda,
proleter sosyalizmin örgüt içinde yayılması ve işçi sınıfr-
nın partisinin oluşarak, «işçi, köylü iktidarına ve sosya-
list dewime» ulaşmasr o ana"kları kalmama]çtadır. TiP'in,
populizrne, pasifizme, parlamentarizme sürüklenmesinde
bu sapma geniş ölçüde etken olmuştur. TiP konuzunda
ikinci bir sapma, TiP'i proletaryanın partisi olarak gör-
mek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Parlamentarizmi bir
amaç olarak benimsemiş, küçük burjuva ideolojilerinin,
revizyoniarıin, proleter soşnlistler birliğine karşı tepki
nin egemen olduğu, sınıf ve tabakalarla parti içi ittifak-
ların amaçiandığı bir parti, işçi srnıfının partisi ola-
maz. Kaldı ki uygulamada da, parti, profesyonel devrim_
ci]ere dayanmamakta,yığınlarla ilişki kuramamaK,a,
parti dışı devrimci örgütleıımeleri ideolojik birlik etra-
fında toplayamamaita, demokratik merkeziyetçilik ilke-
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sini uygulayamamaktadrr. Her türden teorik ve pratik
hastalıkları yapısında toplayan bir partiyi işi sınıfı par-
tisi olarak takdime kalkrşmak, yığınları aldatmak, ger-
çek bir işi sınıfı partisine yönelişleri yıpratmak anlamı-
nı taşır. Böyle bir aldatmaca, <<devrimci hai'k cepheleri-
niruı kurulma§lnı, bu cephe [çinde pıoleteryanın partisi-
nin öncülük görevini görmesini ve giderek belirli bir sü-
reçte sosyalist devrime varılmasını engelleyecek veya hiç
değilse geciktirecektir. TiP işçi sınıfının partisi değildir
ve faiıat bu potansiyele halen sahip tek siyasal örgüt-
dür.» (6[l)

c) «İşçi sınıfının örıcülüğü konusunda ileri sürülen
bir diğer görüş de, (Türkiye'de bugün proletarya, devri-
me öncülük edecek objelçtif ve sübje}rtif şartlara sahip
değildir. Milli demokratik hareketimiz böyle bir partiye
kavuşmadıkça Milli Dömokratik deırrimimiz haline gele-
meyecektir» görüşüdür. B<iyle bir görüş, işçi sınıfrnın he-
ntiz Ttirkiye'de emeğinden ,başka satacak bir şyi olma-
yan bir duruma gelmediği, işçi sınıfının kapitalist üre-
timin yapıldığı sanayi alanlarrrıda toplanmadığı, köylü-
lükle, öz,el mülkiyetle tüm bağlarının lıopmadığı önyar-
grlarına dayanmaktadrr. Bu önyargıdan hareket edilin-
eg, bu tiir düşünce sahipleri, proletaıyaya söylenen nite-
likleri verecek olan ve «sivil - asker aydın kadrolara» da-
yanacağı anlaşrlan küçük burjuvazinin «milli demokra-
tiic» hareketlerine bel bağlamaktadır. Bu tür bir düşün-
cenin, işi sınıfr öncülüğünün fiilen küçtık burjuvaziye
terkediimesi, işçi srnıfının deyrimci eyleme katrlmaşrnın
sağlanmasr konuzunda işin kolayına kaçrlması anlamrnı
taşıdığı ve belirli yanlışları bulunduğu açıktır. Gerçekte

(63) a.g.d. aynı §&yı, ss. 78-79.
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proletaıyanın bilinçlendirilmesini ve devrimci eyleme ka-
tılmasrnı sağlayacak olan da «Partb» dinı (64).

d) «...15 - 16 Haziran olayları, bize hiç değilııe, işi
sınıfının devrimci atrlımlara gittikçe hazırlandığını, yat-
kınlaştığınr gösternıelidir. Ayııı olaylar bize, örgütsüz
bir hareketin dağınıklığı, hareketten beklenilen doğal so-
nuçlarrn elden kaçırılabileceği ve hareketin belirti bir
süre için sona erdirilebilecği konusunda da ders vermiş
o]malıdrr. proletaıryanın bilinçlenmesi konusundaki ken-
di,beceriksizlik, yetersizlik ve yanlışlıklarımızın giinatıı-
nı proletaıyaya yükleyerek, proletaryanın öncülüğtinü
savsaklayan, devrimi küçük burjuva kaypajkiığına terke-
den dayranışlara halii<ımrz olmasa gerektir...» (65)

L5/I6 Haziran olayları L!I0 yılınrn ve 12 Maıt 19?1
öncesinin en önemli olaylarından birisidir. özek'in öne
sürdüğü anlama göre bu hususu şöyle ifade edebiliriz:
<<Türkiye işi Partisi'ne bağlı Devrimci işçi Sendikaları
Konfederasyonu'nun (DisK) işileri tahriki ile birli,kte,
işçiler arasrna katılan ve olaylarr organize eden DEV -
GENÇ militanlannın yaptııdıkları bir miting ve yürü-
yüştür. proleter bir ihtilöl haline dönüştürülmek istenen
veya bir ihtilal provaş mahiyetinde olan bu yürüyüş, iş-
çilerin Marksişt-Leninisl fikirlerle tam olarak <oııinİıen-
dirilemediği ve örgütlenemediği» ve bu bakımdan diiaen-
siz bir pıogramla şuuı§uz saldırgantık halinde sonuçIan-
dığı belirtiliyordu. Bu açıdan eyleırrlerin neticesi; mili-
tan devrimcilerin ve gençlik liderlerinin, işileri <<Sosya-
]ist Dwrimin»> şartlarrna göre gerektiği şekilde bilinçlen-
dirememesi ve yönetememesi büyük hata olarak ele alm-
mış ve işçilerden ziyade bu militan gençlik kesiminin
ve bu kadroların yetersiz olduğu öne sürülmüstür.>ı

(64) a.g.d. ayılr sayr, s. 79.
t65) ag.d. a,ynr sayı, ss. ?9---8o.
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TKP. yasadışı ve gizli faaliyetini Mondros Mütare-
kesi'nden itibaren başlatmıs, Milli Mücadele sırasında
ista_nbu] ve Anadoltı'da sürdürmüş, fakat başarılı adın
atamamırsti. Zira Atatüı.k'ün komünizıne kesinlikle karşı
o]ma.sı r,e bu dikta rejimini getirmek isteyenlere, yasalar
yolu,yle mücadele vermesi, bu yasadışı partinin her faa-
liyetini anında durdurmustu. Dolayısıyle çalışmalarını
ancak yeraltında sürdürmek zorunda kalan TKP, yasal
kuruluşiara srzma ve yerleşme yollarını yıllarca aramış
ve yeti$irdiği «Fikir Mi]itanları» aracılığıyle yasal yan
örgü'ıler kurulmasına ve güçlendirilmesine çalışmıştır.

Ge.nç Türkiye Cumhuriyeti temelinin kuvvetli ola-
bilmesi. tilkenin bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin sağ-
lanmaş amacryle getirilmiş bulunan Lg24 Anayasası ve
diğer ilgili yasalar. Atatürk döneminde ve sonraki dev-
re]erde Cumhuriyet Hükümetleri'nce başarıyla tatbik
ediimisti. Böylelikle TKP'nin bütün gizli çalışnıaları her
defasında ortaya çıkarılmış. üniversite, Yüksek öğrenim
ve çeşitli kuruluşlara sıüna ve yerleşme hareketi önlen-
misti. Fakat 1960 hüküıııet darbesi'nin getirmiş oiduğu
ortanı ı,ı. 1961 Anayasası'nın tefsire yol açan maddeleri-
nin devamlı istismarı sonucunda, <<devletin kuweti ve
güvenliği için gerekli oian önleyici tedbirlerin ve yasa
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hükümlerinin>> zamanıncta getirilememesi, TKP'nin «Fi-
kir Militan]arr»ı ve sempatizaırlarının 1960'iı yıllarda çe-
sitii kuruluşlara. belirli siyasi partilere ve üniversitelere
yerleşnıe irnkaırlarmı hazırlamıştır.

Hakiki hüviyetini saklamak suretiyle bilhassa üniver-
site, Akademi v,e Yüksek öğrenim gençliği arasında kir-
rulan derııelçler içinde çaiışmalarını sürdüra-I bu yasa-
dışı gizli siyasi parti'nin yönetimi, yurt dışından piiri-
lanmış ve organize edilmiştir.

Türiıiye'cie, Organize Şiddet Eylernlerini. Marksist -
Leninist teorinin metodlanna uygun olarak başlataıı.
SDDF, FKF v,e DEV-GENÇ gibi dernekler; Fikir \{ili-
tanlarr'ıırn direktifine paralel olarak, tedhiş hareketleri-
ni, bölücülük ve yıkıcılık esas olmak üzere, ayrı kutup-
larda çekismeler, kavgalar halinde göstcırmek i.sternişleı,
plönlarını buııa göre uygulamışlar ve gençliğin büyük
enerji potansiyetinden istifade ederek, onları ideolojik
emellerinde araç olarak kullanmışlardrr.

Bütün resmi ve özel. kaynaklar, yayınlar ve gizli kal-
nrış belgelerin ışığında, derinlemesine incelediğimiz
TKP, kuruluşundan itibaren Sovyet Rusya'nın emir ye

direktifinde <<Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda>ı
metodlu ve sistematik çalışmalarla, Türkiye üstünde yı-
kıcı ve bölücü faaliyetlerine devam etmektedir.

Organize Gençlik Hareketlerinin bilinçli olarak şid-
det eylemlerine dönüştürülmesi, belirli parti, dernek ve
sendika gibi kuruluşlarla organik bağlar kurulması, işçi
ve köylüler arasında krşkırtıcılık yapılması yolları. TKP'
nin hazırladığı pl6,na göre sistemleştirilmiştir.

Türkiye'de halktan ve gerıçliğin çok büyük bir kesi-
minden tamamen kopı,ık olarak, sadece profesyonel mili-
tanlar tarafından devam ettirilen olaylar, işlerıen cina-
yetler, sabotajlar ve tedhiş hareketlerinin hakiki yüzü;
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 dönemlerinde açık olarak
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ortaya çıkmıştır. Gençlerin kimler tarafrndan ne şekilde
ve hangi ideolojik fikirlerle kullanıl ığı belirlenmiştir.

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin hürriyetçi demokratik dü-
zenini yı,kmak amaç ve hedefinden kaynaklanan bu olay-
lar, dış güçlerin Tüııkiye üstünde yıllaıdanheri tatbik et-
tikleri oyunlarının,bir paıçası olup, yıkıcı ve ,bölücÜ bir
özellik taşımaktadır.

itıtilölci T[iı,k Marksist-Leninistlerin Türkiye dışın-
da[<i ya,bancı kaynaklarca desteklenmekte olduğu, Türk
istihbaratı ve yakalanan teröristlerin kendi açı,klamaları
ve ele geçirilen belgelerle anlaşılmıştı. Milletlerarası ko.
münizm çerçevesinde dayanışma, gerilla ve sabotaj eği-
timi, silöh, malzeme ve para yardrmı, orgarıae olarak
dışarıdaıı yapılmrştı. Yurt dışında faaliyetine devanı
eden ve yurt içinde Markşist-Leninist propagandayı me-
todik ve sistematik olarak yöneten TKP, bu lıususta da
çpk önemli rol oynamış, yerleştiği ülkedeki mahalli oto-
ritelerin de yaıdımlanyle, Tiirkiye'de ve Türkiye dışın-
da bulunan ihtilllci solculara ;büyük yardım yapmıştır.

26 Nisan 1971 ve 20 Ocak 1973 tarihleri arasrnda dev-
let güvenlik kuv.ıetlerinin ınuhtelif aramalarrnda ele ge-

çirilen si16,h, bomba ve mühimrnatın yaklaşık değeri o
günkü raryiçle ikiyiiız milyon Tl.'sı, bugün[<ü 1982 yılı de-
ğeri ise ]/aklaşık iki rnilyar Tl.'şnı bulmakta idi. 1980 yı-
lrnda ele geçirilen sili.h, bomba ve mühimmatrn yak-
laşık değeri ise otu/lıeş milyar Tl.'srdır. Bu kadar büyük
değerde ııe çok büyük miktaııia silöhın bir yabancı ül[<e-
nin yardımr olmadan teröristlerce elde edilmesi mümktin
değildir. Ele geçirilen ve devamlı zurette Türkiye'ye so-
kulan silöh ve mühimmatın büyük böliiırnünün Sovyet
Rus yapısı olmasr, diğer bdlümüntrn de Doğu Bloku ülke-
lerine ait olması gerçekten önemli bir huzustur.

Türkiye genelinde oı,ganize şiddet eylemlerine karı-
şan ve Marksist-Leninist ideolojiyi fiirkiye'de silöh zoru
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a ile yerleştirmek maksadıyle TIIKO-THKP/THKC gibi ;ı'a-

sadışı örgütler X.r,,*l, uSUngKLt DEVRİM», «PROPA,

GANDA ve AJİ.TASYoN>», «sİıAııır PRoPAGAIDA»,

taktikleriyle oı3anize eylemleırie bulunan mi!ıtaniarın,

bir veya bir kaç vuU^"cı devletten büyiik ölçüde destek

," vrrO* göıdükleri, çok açü olarat ortaya çıkmış bu-

lıınmalrta,dır. Bu tUr silanlı eylemleıde gerçliği kull_arıa1_

larrn esas hedefi, rnr,lıiye Cumhuriyeti'ni ve demokratik

düzen'ini yıkmai<, yerlne komünist bir dikta rejim kur-

maitu.
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KORI(UD, Refik: Sos,yalizme Karşr Ata,türk, Ankara 1967,

KÖKNEL, Özcarr, Cumhuriyet Gençliğ,i ve Sorunlan, İştanbul

1979.

KURAN, Atm€d Bedevi: osmsJİr İm,para.torluğu,nda ve Ttirki_

ye Cuırüuııi,yeti'nde İnl<ılap Ha,rıeketleri, İstaıııbul 1969,
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KUTAY, C,eırıa,l: -Milli Mücadele'de Yeşilordu Efsaııesi, .Tarib
Konuşuyor - 5, Ist. 195,6-

KUTAY, C-erna.l; Türkiyede İ]l< Komrlnlgtler, Tarih Konuşuyor, _
o İstanbul rgso.

KUTAY, Cemal: Ey Türk, Uyan! (Eskişehir Açı[rl,sması), Tarih
Sohıbetleri, Cilt II, Ağustos 196o, İstaııbu].

LANrrAU. Jac-op M.: Tüııkiye'de Aşın Airımlar, 196o Sonrası Sos-yal ve Siyasal ÇekişmeJer, Ankaıa ıs78.

LAQUEUR, Walteı Z.: T]he Soviet Union and the Middle Ea§t,
Neı./ York 1950.

LAQI'EUR, WaJter Z.: Comnunism and Nationalişm in the Midd-le East, Third Edıtion, Lon<lorı 19ot.

LEı.IİN, V. İ., İki Taktik, Aıüara 1968.

Illİllİ Oemol<ratik Devrim ve İçy,üzü, TKP'nin Yayınl,a,dığı bro-
şüİ. 1969.

NADİ, Yunus; Aıkara'run İlk Gılnleri, İstanbul rs55,

12 MART6 Nesıt Getirildjk, Ufuk Ajansı Yayınl,an, Arıkara 197t-
OZANKAY.{' Özer, Üniversite Öğ,ııenoiierinin siy,§al Yönolim-leri, Ardıa,ra 1966.

ÖĞnn*cİ He,reketleninin Bilimsel Yönd.en Araştırması, Ede,biyat
Fakültesi Matbaası, İstarıbul ıszo.

Öllnl,ÇİN, H. Adna,n: Nutuk'un (S<iylevtn) içinden, İ§tanbul 19B1.

özcsN, lvfuhmut İhsan, Erıneni Terörü ve Aıkasında Gizlenen
Güç, Tercüman Gazete,si, Aıaştıı:ına, 3-14 Temmuz 1981 İb-
tarıbul.

Özcnır, ııatşııut İhsan, Mi]li Müca.dele Döneminde Anadolu,daSol Hareketler, Ara,ştırrna, İsi;aırbul rs82.

ÖZçnll, ivftıtımut İtısan, C,sma.rılı İrnparatorluğu'nda İlt ÖrE:titlüSol Hsreketler, Aıuştrrna, İstaııbul rsg2.

özcrıı, Mahmut İıısaıı, ıxp ve oıgarıize Gençlik ltrareılıetlerİ,
Araştııına, Terciiman Gazeteoi, 4-9 Şuba]t ıssz İut"..b,rı.



TKP ve OrganDe Gençlik Haıeketleri 377

ÖZCBŞ, Matımut İhsaıı, Basın Hün-iyeü ve Rejimleı:i, İ.İ.T.İ. A]ıa-
ffrfu"*"teğit]ik 

ve }tralkla İİlştll"" Ytiü<seJ< Ol."lr, İ-Ü"-

ÖzCpll, Matımut Pyt Başın Ahlğ,kı, İ.İ.r.İ. Alçademisi Gaze-tecilik ve Ha]J<Ia İIlşkller Vti**t Oirulu, İstanbul ıss2.ÖznjTtKıvf,N, Kenan: Tlıirkiye İşçı partısıntn İç Yüzü, İstanbü1965.

ÖzrÜn«ırmı.J, Kenan: Komünizm ve Tüı{<iye, İstanbul 1965.
PARvUs, (Alexander Israel Helphand): Umüfi Hart Neticele-rindeq Almeııya GaJip Geürs€, İstanbul rşn.

'*Trİ,, r§ügni 
Hanb Neticelerinden; İıu:ilterg Gatip Geljrse,

rrnİlVÇll<, Dogu: .Türkiye İşa Farti§ Üyelerinin Sıruf Yapısı,,Aydıııiüç Sosryatist D*rci;, s O"rl.-ıs6g, ss. 20&228.
PEITOVİCIİ, Pieıo, 

_.Ia _vie Po}itique et les Partis en Turquie.Res Publica (Bnıxelleş), 
" trl, lĞ, §§. 63-75.

nErİK, Neıvzaıt; Sosyalizm ve Rehber-i Amele, İstanbul ıgle.
BEFİK, Nevzatı Fıı{<alar ve Sosyalistler, Teşkilöt 1327, Nu. 2oo.
nouLEAU, Eric: .Les Nouveaux Jeuneo Turgs,, Etudes M-6diter-ran6ennes (Pgris), V[I, Nov. 1960, §§. 67-73.
SABLİER, Edoue,rd: De L'Oural A L'Atlantique, le bond Russ€ enAfriqug, Librtıirie A. Fayard, PJ" leoe, pp. 105-127.
SADAK, Necıneddin: .Suç olan Sağcılü ve Solculuk Nedir?,,Ai§an Gazetesi, rz O"rl. ıgzİ.
SAİA, Peyaıni: Dqğu-Batı sentezi, İstanıbul rsge.
SANÇAR, Nejdet: Tüı{<iye'de Kızı-l Teşekküller: 3 (Türkiye Genç-ler Derneğ), Müca,de]e o""ei*, i^;r 1964/65 Aralık .-Ocalr, sa,yı, lo.

SANÇAR, Neidet, 
'*_P:*everier Cemiyeti, Mücadele Dergi-si, İ-.ir, AraJık 1965, s,a,yı: 8 (2o)

6AİrIÇ.ı{8, Nejdet: Gizli Komünist Betgeleri, Aııkara 196tt.
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SARICA, Murat: Toplumcu Açıdaı - Halkçılık-Milliyetçilik-Dev-

rimcilik, İgt, re60,

SAYILGAN, Aclan, İnker Fırtınası, İbtanbuü rs62,

SAYII,GAN, Aclan: YaJ<ın Teilikq Komünizm, Ankara ı963,

SAYILGAN, Aclan: Komiinİzmin *Tek Ceh}ıe, Ça,lŞmalan: Dtin-

yada ve rü"},iy;;;;ü;actele Der$isi, İzrrıir, Nisan l9ö4,

S9,Yl: 2.

SAYILGAN, Acla,n: Soldalıi Çatla,klar (19a7-1966), 2, Ba§!u, An-

kara 1967,

SAYİI,GAN, Aclan: Solun 94 Yılr (1871-1965), Ankara 19€8,

SAYILGAN, Aclg,n: Yeni Kawg:a, Milli Dernokratik Dwrirn Ne-

dif Aİı,lL 19?0,

SERTEL, Yıldız: Türkiye'de İleriol A,l<ımlar ve Kdkınmo Dava_

mız, İstanbul 1969,

SPECTOR, İvar: The Soüet Union and the Muslim world, 1917_

195a, Universıw oı wasınlngton Pıess, Sea,tle, 1959,

STACT(,ELBER,G, G, Von: Bal<ü'daJr Bangıduneı'o kadar, Dersı, I_

Yıl, No z, Nisan-Haziran 1955,

SUPHİ, Must,afa: Sosyalizın Cereyanlan, Hai< Gazetesi, 2 Mayrs

.t.912, Nu: 50

SUPHİ, Musta,fa: Tarihi Bir Vazıfe, 28129 KenunusAni 1921, Mos-

kova ı923,

slİnİ{EN, Süleyman: Sağ-Sol Ka,vgasr, Ankara ıgos,

ŞEREF, Muvaffak: Tüllriye ve Soaıyalizm, İsta,nbul 1968,

ŞİŞMANOV, Diınitır: Tiırkiye'de İşçl ve Sçyalist Hareketi (1908-

1965) ista^nbul 1978,

T.B.IVI.M. Zabrt Ceridesi, Cilt 3 (14,8,1936),

TEVEToĞLU, Fettıi: Tii,rkiye'de Sosyelist ve Komünist Fağliyetler

(191G19oo), Ankara 1967,

TEVEToĞLU, Fettıi: Amarrsrz Bir Komünizm Düşmaııı; Ata,türıL

Müoadele ;;;:- İ,-ir 1964 Kasım, safı: 9, Toprair Der-

g:isi, 31,12,1964, sa[ı: 35-36,
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TEVEToĞLU, Fetİıi: Açülıyorurn (Ata,tii,rk'ün Scııryet Folitikası)
Ankara 1965.

TEVEToĞLU, Fethi, Mlli Eğiümde Kızıl Fa"öliyet, Türık Küıtü-
. rg, ŞuUat 1966, Yıl: IV, sayı: 4o.

TKP Biı,inci Se]areted Yaftub Demir Yoldaş'ın Konuşması, Yeni
Çağ, Prag, Eylü ].965, saiı; 9

'IOKER, Meün: Solda ve Sağda vurışa.nlar: Tti,rkiyedeki iiri yön_lü
ihtilöf or+;ıirnının Anatomisi, Anka,ra 19?1.

TOYNBEE, Arnold: Türkiye; Bir Devletin Yeniden Doğuşu, Milli-
yet Yay. 1971.

TONGUÇ, İsınail Hatakı: Eğitim Yolu ile Canlandınlacak Köy, 2.

Baskı, İst. 1s{7.

lÖXİŞ, Finızaıı Husışv: fiirkiye'de Siyasi Partiler ve Siyasi Dü-
şünc€nin Gelişmesi, (18:}$.1965) İ§taİİbıll 1965.

TUNAYA, Tarık Zafer: Türkiye'de S:yasi Partiler (1859-1952), ist.
1s52.

TUNAYA, Tank Za,fer, Tiir,kiye'run Siyasi Ha,yatrnCa tsatüılaşma
Haro]<etleri, İstanıbul 196(l

TUNAYA, Tank Za,fer: Devrim Hareketleri İçinde Ata,türk ve
Atattirkçülük, İstaııbul 19O{.

TUNÇAY, Mete: Türkiyo'de Sol A]<ım],ar (1a08-1925), Anı(ara 1967
ve 3. ,Baskı, İbta^rftul rc7g.

TURAN Osmon: Türkiye'de Komünjzm Ka,ynaklan ve Kültür İh-
tila[, İ§tan]bul 1sso.

rÜll İlıtlgatçılar Birliğ, Türılriye İşçi Sınfı ve Mücıadeleleri Ta-
rihi, Ankara 1976.

TÜRKİYEıDE Siya,si Dernekler, İçişieri Ba.}rarılığı Emniyet Genel
Müdürlüğü Neşriyatuıdaıı, AıJ<ara 195o.

rÜnlrİYğOS Anarşi, ,dyduüik Yayını (Açık Oturum) İst. Şubat
1979.

TÜRıKİYE Gerçekteri ve Terı<irizm, tseııaa Kitap, Aıüara 1973.

r,trnXİYS İtıulala İşçi-Köylü Panüisi Dosyusı, Uçurumun Kena-
nndal<i Türkiye, İst. rgrc.
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TÜRKİYE'DE Ten ı -ı!bdl İpe}rçi, Semineri, İst. Gszeteğiler Cemi*yeti Yayını, Mayıs 19Bo.

*'İJ,'"|}#Ş#ci Mücadeıe ve Dev-Genç, 1966_197ı Kur_

rtrnllıys cumhuriyeti Anayasesı, istarıbui ıgzg.
ULUÇ, Fuad: NAızrm Hi,tımet ve 1S8 Hartbokuiu Olıayırun Ger-çek Yönü, Ankara 1967.

ÜNrn, Abdu]Iaı}ü ve.Gencer, A.N.: Kqmünizın 
- Soşyaliarı veilsiU Ya.rsıtav kararlan, 

^;;h.u"u'l*: 
lffi;r"ffi1 }Iarbind,e Boışevıirterıe sekiz Ay 19aı

VA-liÜ, (Vö]A Nureddin): Bu Dünyadan N6zım Geçli, İstaııbut19&5.

VAN Neşüe, Dom.inique: "La TurQuie et ie Problğm d'Int6gration,Civiiisation (Bruxeiles), V (2): 190§, s§. rs8-2o§.

'r""iffi: Bornard: Armğe et Politique au Moyen Orien, Paris

vEnNİER, Bernard, "L'Armöe T-trrque et İa RĞpublİque Nğo{(e-
#r"r., 

Politique rt"rİıso.. iP"; ;r*. (3): 19&5, §ı 250-

YAKUP, Demir ""'1lr,, Okan: Iiirkiye; Kal&ıınma Yollan, Tür-key: Ways of ddvelo_p_m""t) W;,JIO"**'Rgıriew, Toıpnto(Kana,da), Vo]. e. ıvıavıs ı96s.
YALÇIN,.Mehmet A]i (Der.): Teınel Kanun]tı, İstaıı,uuı ıs6s. ar ve Seçirn Mgvzue-

'""'r*.::Şr:'r.'*'o' Kadro, Fjkir Harei<etıeri, 29 Teşrinieweı

YAMAKOĞLU, N.C.: Ben Bir lbt ia;m, istanbul rs6s.
YAŞ"ASIN Emekçiler, Yaşasın Tüılriye, Anılıara bty. l965_1s66.YErKiN, Çetin: T.tiİkive.de^pldaJd.. &ilünmeler (le6Gl97o): Tar-tışrııqJar, Nedenler, çor,:r"--orr"rti#,' *u"* rrro.
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DERCİ VE GAZETE KOLEKSİYONLARI

AdaJet
A,kşaJn
Alorndar
Alemdar Niis}ıa-i Edabiyesi
Aııt
AydınlıIt
Bayıalç
Beşeriyet
Beşeriyet (P€ri§)
Bolu
.cihad
.Cuitura T\ırcica
€umiıuriyet
,Cumüıuriyet Senatosu

Tu,tarıak Derıg:isi
Der Welt des Islam
Devı:iın
Dış§leri Ba&a.rılığ Belleteni
Dünya
Dilstür
Düşünen Ada,m
,Ernek
E§t et Ouest (Paris)
Fikir Harelretleri
Genç Türk
Gerçek
Hak
HAıkimiryet-i Milliyo
Hareket
Hürriyet
İarak
İth,am G,aaetesi Edebi İlavesi
İIeni
itaan
.İnsanivet

İstanbui Ansilrtopedisi
İştir&k
Kadıo
Kızı.l Şaıiç
kommu-nisticjıe Inüernationale
Komüniane K,a,rşı Mücadele

Dergİ,d
Kurtuluş tİgtanUull
Kurtuluş (Berlin)
Meclis,i Mdb'usaıı Zabıt

Cerideei
Milliyet
Müoadele tıaulrl
Novyi !-ostdı
Oralı Çe{riç
Orient
Oşmanlı (Cenevre)
Öhetınen Düııraşı (İzmir)
ötüken
Sosyalist
Son Çağ
Son Ha,vadjs
Söz
Tanin
Tanz,imgt
Tarih Diinyası
Tarlh sohngtlerl
T.B.M.M. Tutanak Dorgrsı
T.B.M.M Zabıt C,eridesi
Tominat
Tercürnan
Teşkilöt
Tho Week (Aıüara)
Tüı.kiye İlçtlsat Gs.zetesi
Türkiye Ticaret Poeta^sr
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Tü::k Kütürü
]'üıi< Solu
Türk Yurdu
Ulus
Valcit
,Y€ııi ABır
Yeni Çağ Prag)
Yeni Gazete
leni Gün

Yeni Haya,t
Yenı fudam
yeni İstaııbu]
yeni s,abatı

Yeni Ses (Sarnsun)

Yeni Aeır
Yön
7ıaier

Not: Bu eserde en çok kuilanıları ka,yııai<]arın belirtilrresiyle ye,

ünilm.iştir. Okwucrı, elr nalaerıe iste,diğ"indo ilgiü üpnot-
larıııa ,bdımelıür.



Matmut İnsanÖzgen
Mahmut İhsan özgen, 1947 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul Anadolu Lisesi'ni (1965), İstanbul Gazetecilik
Yüksek Okulu'nu (1968) ve İ.İ.r.İ. Akademi§i Gazeteci-
lik ve Halkla İllştiler Yüksek Okulu'nu (1976) bitirdi.
Sorbonne üniverşitesi'nde ihtisas ve mesleki araştırma
(1977) yaptı. 1964 yılında gazeteciliğe başlayan Mah-
mut İhsan özgen, çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve ya-
zı işleri müdiirü olarak çalışmış, 1 Ekim 1971'de Şampi-
yon Spor Dergisi'ni yayınlamış, bu arada, Basın-Yayn
Organizasyon ve Halkla Ilişkiler Şirketini kurarak, do-
kuz yıl bu kuruluşun genel müdiirlüğiinü ve Şampiyon
Dergisi'nin Yazı lşleri Miidlirlüğü ile Başyazarlığını ara-
lıksız siirclürmi§tür. 1980 Şubat'ında, Turizm ve Tarut-
ma Bakarılığı Bakanlık Müşavirliğine ve İştanbul Basın
Yayın Merkezi Müdiirlüğtine atanmış ve bu görevlerde
bulunmuştur. 1981 Ağustos'unda Basın-Yayn Genel
Müdiirlüğü'nden istifa ederek aynlan Mahmut İhşın öz-
gen, halen İ.İ.T.İ. Akademisi Gazetecilik ve Halkla İiişki-
ler Yüksek Okulu'nda "öğretim görevlisi" olarak meslek
dersleri vermekte ve İstanbul gazetelerinde araştırma ve
inceleme yazı|an yazmaktadır. Bugiine kadar çeşitli ya-
yın organlannda 350'yi aşkın makalesi yayınlanmış olan
özgen'in yayınlanmış araştırma ve incelemeleri şurılar-
ür: "Ttirkiye'de Halter Sporu" (1967 Bugün), "Roman-
ya Beden Terbiyei ve Spor Enstitiisü" (1973 Şampiyon),
"Ermeni Terörü ve Arkasında Gizlenen Güç" (1981 Ter-
ciiman), "TKP ve Organize Gençlik Hareketleri" (1982
Terciiman). İ.İ.T.İ. Alİademisi Gazetecilik ve Halkla İliş-
kiler Yiikşek Okulu'nda okutmakta olduğu denlerle ilgili
"Basın Hiiniyeti ve Rejimleri" (1982) ile "Basın Ahldkı"
(1982) ders notlan bulunmaktadır.
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