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Tarih, geçmişin yitip gitmesini önlemek için, onu şimdiye 
çekme çabasıdır. Geçmişin şimdiye çekilerek, saptanması, 
yorumlanması, yeniden kurgulanması etkinliklerini içerir. 

İnsan geçmişiyle insandır. Geçmişin izlerini taşıyan varlıktır. 
Kendini anlamak isteyen, geçmişiyle anlayabilir. Belleğimiz, 
bireysel düzeyde geçmiş deneylerimizi taşıyıp yaşamımızın 
sürdürülmesine nasıl katkıda bulunursa, tarihimiz de toplum olarak, 
kültür olarak, var olma çabamızda geçmişimizi bize anımsatır. 
Geçmişten öğrenmemize destek verir. 

İnsan geçmişiyle derdi olan bir varlıktır. Yaşadıklarını, 
yaşamış olduklarını düzenlemek yorumlamak ve onlarla 
hesaplaşmak ister. Bundan dolayı yaşanmış olan pratiğimizi 
geleceğe aktarabilmek için yazılı hale getirmek gerekir. Bunun adı 
tarih yazmaktır. Ben bu kitapta sadece kendi bireysel ve örgütsel 
tarihimi yazmak istedim. Çünkü benim bildiklerim, içinde yer 
aldığım örgütlenmeler hakkında bütünlüklü bir değerlendirme 
yapmak için yeterli değildir. Eğer örgütsel bir tarih yazılmak 
isteniyorsa, bu örgüt hakkında bütünlüklü bilgiye sahip olunması ve 
yaşanmış olayların belgelenmesi gerekir. 

Benim amacım ise geçmişte içinde yer aldığım örgütlenmeler 
hakkında okuyucuya objektif yaklaşımla bilgi sunmak, bire bir 
tanıdığım ve yaşadığım bu tarihte yer alan bireylere yaptıklarıyla yer 
vermektir. 



Bugüne kadar makaleler düzeyinde polemiklerle, kısa 
değerlendirmelerle yaşanmış olan birçok olaya parmak basmaya 
çalıştım. Elinizdeki kitap bütün bu yazılanların harmanlanıp yeniden 
derlenmesinden ibarettir. 

Bir konu hakkında yazmak için o konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgiye ve doğru dürüst belgeye sahip olmak gerekir. “Bir örgüt 
hakkında yazabilmek için bu örgütün yönetim mekanizmalarından 
başlamak üzere örgüt militanlarının bildiklerini anlatması gerekir” 
dedim ve bu konuda ısrar ettim. 

Böyle söylemek, insanların örgüt içindeki kişisel tarihlerinin 
yazımlarının yan yana gelmesiyle oluşacak bir tarih değil elbette. 
Anlatımların bir sistematiği olacak ve genel siyasi değerlendirmeler 
yapılacak. Bizim gibi örgütlenmelerin illegaliteden kaynaklanan, 
hücre tipi örgütlenmeden gelen, aynı bölgede çalışma yaptığı halde 
birbirini tanımayan insanlardan oluşuyor olması tarih yazımında 
işleri zorlaştırıyor. 

Bu nedenle ben sadece bildiklerimin ve güvenilir 
kaynaklardan edindiğim bilgilerin ışığında bazı belirlemeler 
yapmakla yetineceğim ve esas olarak da kendi gerçekliğimi dile 
getireceğim. 

İllegal bir örgütlenme tarihini yazmanın zorluklarını 
gösterebilmek amacıyla bir örnek vereyim. İstanbul 
örgütlenmemizde yüzlerce yoldaşımız vardı. Ancak her birimizin 
tanıdığı insan sayısı sekizi onu geçmezdi. Öyle ki zaman zaman aynı 
evde ve ayrı odalarda yapılan toplantılar olurdu. Bir odada toplantı 
yapanlar aynı anda başka odada toplantı yapanları göremezdi. 
Çalışmalar aylarca hatta yıllarca böyle sürdü. 

İstanbul örgütlenmesi tarihini hakkıyla kaleme alabilmek için, 
eylem kadrolarının, kitle örgütlenmesi içinde yer alan kadroların, 
gençlik çalışmalarında yer alan kadroların, değişik dönemlerde il 
komitesinde yer alanların bildiklerini dile getirmesi gerekiyor. Bir 
araya gelmek ve bilgileri doğru değerlendirmek gerekiyor. Bu da 
yetmez, İstanbul’da yakalanmış yoldaşların sorgudaki işkencedeki 
ve hapisteki tutumlarının da değerlendirilmesi gerekir. Yurt dışına 
çıkanların yaşadıklarının da bilinmesi gerekir. 



Bu yöntem her şehir örgütlenmemiz için geçerlidir. Bunları 
öğrenen ve eli kalem tutan, yöntemi bilen yoldaşlardan oluşan bir 
komisyon, ancak ayrıntılı doğru bilgilerden sonra objektif bir tarih 
yazımı yapabilir. 

Bu açıdan elinizdeki kitap sadece yaşanmış belli başlı olayları 
dile getirecek ve yorumlarda bulunacaktır. Bu görüşler ve yorumlar 
elbette sadece yazarın kendisini bağlıyor. Benim yapmak istediğim 
gerçeği aramaktır. Çünkü içinden doğup geldiğim yaşam felsefeme 
göre, biz devrimciler geçmişin mistik dervişleri gibi hakikat 
arayıcılarıyız. Yani, bedeli ne olursa olsun, gerçeğin peşinden 
gidenlerdeniz. Bu arayışta elbette ki sırtımızı yoldaşlarımıza dayarız, 
birbirimize güveniriz ve birbirimizi ikircimsiz severiz. Bizim 
sevgimiz insan olanadır. Bu yolda tereddüdü olanların şaşkınlığına 
düşkünlüğüne sapkınlığına da elbette şahit olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz. Kendini insanlığın kurtuluş ideolojisinin 
erdemleriyle donatmış olanların hiçbir engel karşısında 
tökezlemediğini de göreceğiz. 

1970’lerden bu yana ülkemiz solunda yaşanmışları anlatan 
yüzlerce kitap yazıldı, yazılmaya da devam edecektir. Türkiye’deki 
devrimci mücadelede ses getiren eylemleriyle ve teorik 
donanımlarıyla ilkler arasında yer almış olan Acilciler ile ilgili 
geçmişin ayrıntılı analizi, bildiğim kadarıyla işin muhatapları 
tarafından yapılmadı. Bu görevi yine ilk olarak, hareketin yaşayan 
tek kurucusu Engin Erkiner ve biz bir avuç eski Acilci birlikte 
yaptık. Elbette bunun öncesinde ayrılan arkadaşlarımızın çeşitli 
değerlendirmeleri olmuştu. Ancak bizim yaptığımız hesaplaşma ve 
hesap verme tartışması kadar kamuya mal olan bir tartışma yoktur. 

Benim için bu hesaplaşma, kendimle ve içinde yer aldığım 
yapının yönetim kademesi ile yaptığım bir eleştiri-özeleştiri oluyor. 
İçinde yer aldığım yapıya yönelttiğim eleştiriler ve değerlendirmeler, 
elbette genel değerlendirmelerle zenginleştirilecektir. 

Bizler eğer hâlâ insanlığın kurtuluşu davasını güttüğümüzü 
iddia ediyorsak, bir görevimiz de örgütsel deneyimlerimizi, örgüt 
içinde yaşanan tartışma ve ayrılıkları, yaşanmış ihanetleri gelecek 
kuşaklara aktarma yükümlülüğüdür. Birilerinin kalbi kırılacak, 
birileri üzülecek veya genel deyimle düşman sevinecek diye 
yaşanmış gerçekleri gizleyenler de, tarih önünde suç ortağı olmaktan 



kurtulamayacaktır. İnanıyorum ki, hiçbir yoldaşımız kişisel 
kaygılarla, suçluların suçlarının üstünü örtme erdemsizliğine 
düşmez. Çünkü, yine biliyorum ki, devrimci kişi en başta kendisiyle 
hesaplaşmayı bilendir. Yaşadıklarıyla doğru dürüst yaşam savaşında 
dost düşman herkesle hesaplaşandır. 

Benim yapmak istediğim de işte tam budur. En başta kendimle 
hesaplaşmak, buradan çıkarak içinde yer aldığım yapılar ile 
hesaplaşmak, yanlışlarımızı hatalarımızı nedenleriyle ve sonuçlarıyla 
birlikte ortaya sermek, gelecek kuşaklara yaşanmış deneyimleri 
olduğu gibi aktarmak ve onların gözünü açmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUNUŞ  

 

Devrimci, kendi dünya görüşü ve idealleri doğrultusunda 
toplumda “kökten” değişim isteyen ve değiştiren kişidir. 

“Devrimci kimdir?” sorusu; hayatı yaşanılır kılacak; sınır sınıf 
cins ayırımının olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, her türlü 
sömürünün ortadan kaldırıldığı, herkesten yeteneğine göre katkı 
isteyen ve herkese ihtiyacı kadar olanak sunan bir dünya özlemiyle, 
bu gününü yarınlar için feda etmekten çekinmeyen insandır diye 
tarif edilebilir. 

İnsanlığa “yaşanabilir” bir dünya teklifinde bulunan her 
devrimci, emperyalist-kapitalist sisteme, sömürüye ve haksızlığa 
sonuna kadar karşı olandır. Olması gerekir, yoksa devrimci değildir. 
Devrimci, yukarıda dile getirilen idealleri içselleştirmiş, yarını 
bugünden yaşamaya başlamış, özel mülkiyetçi sistemin etkilerinden 
kurtulmuş, devrimi önce kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş kişidir. 

Devrimcilik zorlu bir yoldur. Devrimciliğin özünü 
kavrayamamış insanlar, eski düzenin verdiği alışkanlıkları 
sürdürmekte ısrarcı davranırlar. Devrimcileşme sürecini yaşamak 
yerine, kısa süreli olarak devrimci gibi davranırlar. Duvara çarpınca 
eski alışkanlıklarına dönerler ve dostlar alış-verişte görsün diye 
yapılan ufak tefek işler günü kurtarmaya yöneliktir. Oysaki devrim 
gerçeğin ta kendisidir. Bir gün mutlaka gerçekleşecektir, bu nedenle 
devrimci tarzda ısrar etmek gerekir. Bencillikten uzak durmalı ve 
kendi çıkarlarımızı devrimci hareketin gerisinde tutmalıyız. 

Devrimciliğin temel özelliklerinden biri de sevgidir. Bu sevgi 
yoldaşlarımıza ve halkımıza duyduğumuz sevgidir. Başkalarını 
sevmeyen, başkası için mücadele edemez. Etse bile, kendi çatlak 
egosunu tatmin etmekten öte gidemez ve bu bireyci bencil özelliğini 
de zaten uzun süre gizleyemez. 

Devrimciliğin olmazsa olmazlarının başında ise, eleştiri ve 
özeleştiri yapmak vardır. Fakat bunu yaparken meclis önünde 
yapılmalı, asla kulis gafletine düşülmemelidir. Eleştiriler aslında 
insanı bulunduğu durumdan daha ileriye götüren çok değerli uyarı 



kılavuzlarıdır. Ancak insanlarımız eleştirildiklerinde, eleştirilen 
konuya yoğunlaşıp olumsuz davranışlarını olumluya çevirmek 
yerine, hemen savunmaya geçip eleştiriyi yönelten yoldaşımıza 
saldırmaya başlıyor. Eleştiri yapan yoldaşa karşı intikam duyguları 
üretiyor. Bu da örgütlülüğümüzü geriye götürmektedir. 

Yaşamını bütünüyle devrimci bir yaşam tarzıyla 
örgütleyemeyen, devrimci gibi düşünemeyen, devrimci ahlâkı ve 
kültürü içselleştirememiş insanlar, yabancılaşmaya ve yozlaşmaya 
mahkûmdurlar. Kolektif irade ve olaylara kolektif refleks 
geliştirmek, yine devrimci yaşam tarzının başat aktörlerindendir. 
Denetimin paylaşımın kararların birlikte ele alınması gerekir. 
Birilerinin inisiyatifi hep kendinde bulundurma istek ve arzuları; 
moda deyimle “number one” olma telaşı, söylemeye dilim varmıyor 
ama “şef olma” hastalığı, kolektif iradeye hep darbe vurmuştur. 
Birilerinin güdümünde olmak, ortak akıl yerine başkalarının 
kuklalığına soyunmak ya da bu tür davranışlara muhatap kalmak, her 
şeyden önce o meclisteki devrimcilere hakarettir. Bu nedenle, ortak 
akıl ve meclis iradesi en büyük yol göstericimiz olmalıdır. 

Devrimcinin görevi devrimde çıkarı olan insanı iknadır. 
Yaşamıyla, fikirleriyle, sistem alternatifi projeleriyle bunu kitlelere 
kabul ettirerek sistemsel dönüşümün yolunu açabiliriz. Artık 
yaşanan deneyimler bize, halka rağmen halk için devrim 
olamayacağını yeterince göstermiştir. Ancak halk için, halk ile 
beraber, ötekileştirilen tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla 
devrimci dönüşümün kapısı açılabilir. 

Yine yaşanan deneyimler göstermiştir ki, devrim sadece bir 
sınıfın bir başka sınıfı iktidardan alaşağı etmesi değildir. Bunun 
ötesinde sürekli devrim biçiminde iktidarı tümden dıştalayan, 
kolektif komünal bir sistem savunuculuğudur artık. Yaşanan proleter 
devrim örneklerinin başarısızlığının altında yatan esas neden, 
devrimi yapanların devrimciliği içselleştirmemiş olmasıdır. Çokça 
söylenir, devrim kitlelerin eseridir. Devrimi gerçekleştiren kitleler ne 
kadar bilinçli, ne kadar ideallerine bağlı, ne kadar yaşamsal olarak 
devrimciliği içselleştirmişse, devrim de o kadar başarılı olur. 
Tepeden inmeci hiçbir iktidar değişikliği kalıcı değildir. 

Özel mülkiyet dünyasında “İnsan, insan olarak yoksullaşır” 
der Karl Marks. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde devrimci yaşam 



özel mülkiyet sistemine karşı bir alternatiftir. 

Özel mülkiyet dünyası bireye bireysel “kurtuluş” yolları 
gösterir. Bunu da rekabeti, bencilliği kendisi ile aynı “kaderi” 
paylaşanları ezme, yok etme bilincini vererek; bireyi kendi kendinin 
nesnesi haline getirerek yapar. Devrimci yaşam, burjuva yaşamın 
karşıtı ve reddidir. İnsana, insan olma, özgür birey olma bilincini 
devrimci yaşam sunar. 

Her devrimci öncelikle sistemle ve sistem içinde yaşayan 
kişilikle mücadeleyi birlikte yürütmelidir. Çünkü kendimiz ile 
yürüttüğümüz mücadele aslında sistem ile mücadelenin ön adımıdır. 
Kendini sistem sınırlarının dışına çıkarabilmiş bireylerin işidir 
devrimcilik. 

Ostrovski “Trajedi mücadele durduğu zaman başlar” der. 
Dönekliğin başladığı nokta, mücadelenin dışına düştüğümüz andır. 
Devrimci birey mücadelenin dışına düştüğü an yeniden özel 
mülkiyet sisteminin dişlisi haline gelir. Bu açıdan devrimci insan, 
hangi nedenle olursa olsun, örgütlü yapısının dışına düşşe de, 
devrimci duruşunu koruyabilmelidir. Bunu korumanın yolu ise, sınıf 
mücadelesinin, ezilenlerin kavgasının yanında durmaya devam 
etmektir. 

Söyledik, devrimci kısa tanımla dünyayı değiştiren veya en 
azından bu amaçla kendini ortaya koyandır. Eski, çürümüş kapitalist 
sistemin dünyasına, onun yarattığı açlığa sefalete eşitsizliğe, bireyi 
kul yapan felsefesine karşı mücadele edendir. Elbette bu çürümüş 
sisteme karşı mücadele etmek yeterli değildir. Devrimcinin amacı, 
eskiyi yıkmak ve yerine yeniyi, daha ileri olanını, koymaktır. 

İnsanı devrimci yapan içinde yaşadığı maddi yaşam 
koşullarıdır, denir. Ancak “aynı koşullar içinde yaşayan herkes 
neden devrimci olmaz” sorusu hâlâ cevapsızdır. 

Devrimci olmak, içinde yaşanılan hayat koşullarının 
yarattığı sorunlara cevap olmaktır. 

Günümüzün egemen sistemi, kapitalist sistem, insanlığı 
barbarlığa doğru sürüklüyor, toplumsal kolektif yaşamı yıkarak 
bireyselleştiriyor. Üretimde uygulanan modern teknoloji sadece 



tekelcilerin servetine servet katmak için kullanılıyor. Bireyler arası 
uçurumların artması yanında, ülkeler arası, ırklar arası, inançlar 
arası, sınıflar arası uçurum her geçen gün biraz daha büyüyor. 

Sermayenin birkaç büyük dünya tekelinin elinde birikmesi, 
ezilen halk tabakaları arasındaki sınıfsal farkları 
anlamsızlaştırmaktadır. Artık bir yanda bir avuç tekelci kapitalist, 
öte yanda bu sistem tarafından ötekileştirilmiş değişik toplumsal 
katmanlar var. Artık işçi sınıfı öncülüğünde devrim söylemi 
yaşamda karşılık bulmuyor. Bunu da içeren ve ötekileştirilmiş tüm 
toplumsal kesimleri, işçileri köylüleri kadınları inançsal baskı 
altındaki kesimleri, küçük ve orta burjuvaları, cinsel tercihlerinden 
dolayı dışlanmışları, etnik kökeninden dolayı ezilenleri aynı bayrak 
altında toplayarak sistem değişimine yol açacak doğru devrimci 
duruş ile sonuç almak olanaklıdır. 

Sistem karşıtı devrimcilerin bireysel veya özel yaşamları 
yoktur. Dolayısıyla paylaşılmayacak hiçbir şeyleri yoktur. 
Kavgamızı paylaşıyoruz. Acımızı tatlımızı inancımızı varımızı 
yoğumuzu umutlarımızı sevgimizi paylaşıyoruz. Emeğimizi 
ekmeğimizi yüreğimizi paylaşıyoruz. Beynimizi ve bilincimizi 
paylaşıyoruz. 

Yoldaşlarımızla paylaşımlarımız bu temeller üzerine 
oturmalıdır. Herşey en üst noktada paylaşılmalıdır. Paylaşmak, 
üretmek çoğalmak güçlenmek ve sorunları çözmektir. 
Yoldaşlarımızla paylaştıkça gelişiriz. Paylaştıkça kararsızlığımız 
azalır, eksiğimiz giderilir, güçlükler ve zorluklar aşılır. Paylaştıkça 
arınırız ve güçleniriz. 

Yoldaşımıza yaptığımız eleştiri, yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. 
Onların eksiğini yanlışını zaaflarını görüyorsak eleştirmekten 
çekinmemeliyiz. Alınır mı, gücenir mi, diye kaygıya kapılmanın 
gereği yoktur. Yerinde ve zamanında eleştirmeyi kolektif bilinç 
haline getirmeliyiz. 

Eleştiri, devrimci ve devrimcileştirici bir silahtır. Bu silahı 
kime karşı, ne zaman ve nerede nasıl kullandığımız bizim için çok 
önemlidir. Eğer yoldaşlarımıza karşı kullanıyorsak, onu çok iyi, 
özenli ve dikkatli, devrimcileştirici amaca uygun biçimde 
kullanmasını bilmeliyiz. Eleştiri üslubumuza özellikle dikkat etmeli, 



yoldaşımızı incitmekten kırmaktan ve yoldaşça ilişkilerimizi 
zedelemekten kaçınmalıyız. 

Yaptığımız eleştiriler yoldaşımızın yanlışını düzeltmesinde, 
eksiğini tamamlamasında, kendini aşmasında kaldıraç işlevi 
görebilmelidir. Eleştiri devrimcileştirmeli ve bu temelde ilerletici 
uyarı içerikli olmalıdır. Özeleştiri bir savunma ya da günah çıkarma 
yöntemi değildir. Özeleştiriyi bir savunma ve günah çıkarma 
yöntemi olarak görmek, ondan hiçbir şey anlamamak, özeleştirinin 
devrimcileştirme amacını ve işlevini gözden kaçırmak olur. 
Özeleştiri; örgüt ve yoldaşlar önünde eksiğimizi yanlışımızı ve 
zaaflarımızı açıkça ve yüreklilikle ortaya koymak, tahlil etmek, 
bundan sonuçlar çıkarmak ve bu temelde kendimizi yenileyip aşmak 
iradesi ve çabası olmalıdır. Bu işlevi görmeli, buna hizmet etmelidir. 

Bu anlayışla yaşadıklarımı kaleme alma ihtiyacı duydum. En 
başta kendimle ve akabinde etrafımda yer almış olanlarla 
hesaplaşmak istedim. Sezar’ın hakkının Sezar’a verildiği bir geçmiş 
değerlendirmesinin gelecek kuşaklara doğru dürüst miras olacağına 
inanıyorum. O yüzden ilk olarak aşağıdaki soruyu sorarak 
başlayacağım. 

  

Neden böyle bir çalışma?..  

40 yıllık devrimci mücadele pratiğimi ve bireysel örgütsel 
polemikleri kaleme alma fikri, 2009 yılında Engin Erkiner sitesinde 
başlatılmış olan, benim de 14 yıla yakın bir süre tanığı 
olduğum  THKPC/HDÖ (Acilciler) örgütüne ilişkin tartışmaları 
görmemden sonra doğdu. Ben de diğer birçok devrimci gibi 1988 
yılında söz konusu örgütle ilişkilerimi kesmiştim. Sonrasında 
kendime bir başka yol seçmiştim. Kendimi hiçbir örgütsel yapıya 
tabi tutmadan o gün bugündür karınca kararınca insanlığın kurtuluş 
mücadelesine destek verdim. 

Devrimciliği asla terk etmedim. Tam tersine, 1984 yılından 
sonra profesyonel devrimciliğin yanına bir de proleter olmayı 
ekledim. Bu sınıf kimliğim de bugüne kadar devam etmektedir. 2010 
yılı başlarında bir arkadaşım bana «İzliyor musun? Engin ile 
Mihraç büyük bir kavgaya tutuşmuşlar. Hergün birbirleri aleyhine 



yazıp çiziyorlar!..» diye bilgi verdi. Ben de merak ettim ve her 
ikisinin de yazdığı siteleri izlemeye başladım. Belli bir süre bu 
tartışmaları izledikten sonra, kendi kendime bir muhasebe yaptım. 

Aslında her ikisine de tavrım vardı. O çevreden Mehmet Koç 
ve birkaç arkadaş dışında hiç kimse ile ilişkim yoktu. Kendimi, 
Türkiye devriminin genel sorunlarından daha çok Türkiyenin 
demokratikleştirilmesi mücadelesine ve özel olarak da bulunduğum 
alanda Alevilerin örgütlenmesine ve bu inancın yeniden tarihsel 
kökleri ile buluşturulması çalışmalarına vermiştim. 

Bu tartışma zaten öteden beri bireyin başkasını 
yargılayabilmesi ve hesap sorabilmesi için, önce işe kendinden 
başlaması gerektiği fikrine ulaşmış olan bende, kendimle hesaplaşma 
duygusu geliştirdi. Akabinde hiçbir politik kaygı taşımadan Sezar’ın 
hakkının Sezar’a verilmesi gerektiği ilkesi gereğince bu tartışmaya 
kendi cephemden katılma kararı aldım. Bu kitabın yazılması fikri de 
bu tartışmaların içinde doğdu. Çünkü, döneme ışık tutabilecek esaslı 
bir çalışmanın ancak bu süreci yaşamış aktörlerin kendi yaşadıklarını 
dile getirmeleriyle olanaklı olduğuna inanıyorum. 

Burada yeri gelmişken, devrimci örgütlenmelerde çokça sözü 
edilen ama iş pratiğe gelince kaçınılan bir konuyu, eleştiri-özeleştiri 
konusunu, irdelemeye çalışalım.  

 

«Hayatta daima gerçekleri savun!  
Takdir eden olmasa bile, vicdanına 
 hesap vermekten kurtulursun.»  
(Che Guevara) 
 

Özeleştiri, kendini ve kendisinde bulunan eksiği yanlışı 
sorgulayıp değerlendirme, var olan eksiği yanlışı eleştirerek ve 
onları terk ederek daha olumlu ve bilimsel olanın yanına geçiş, her 
şeyi daha doğru kavrama ve hemen ardından bu yeni kavrayış 
ekseninde pratik eylem adımlarını atmaktır diye tarif edilebilir. 

Daha direkt bir ifadeyle, eleştiri ve özeleştiri yapılırken, 
anlayışta ve pratik eylemlilikte ortaya çıkan eksik yanlış ve hata olan 



zaaflar ortaya çıkarılır ve bunların karşıtı doğru olumlu alternatifler 
söz konusu edilir. Aslında eleştiri-özeleştiri bir oto disiplindir aynı 
zamanda. 

Ancak bireyin veya topluluğun işlediği suç içeren olaylar 
vardır ki, bu tür davranışlar eleşti-özeleştiri kapsamında 
değerlendirilemez. Bu tür durumlarda hukuksal olarak yaptırım 
gerekmektedir. Ortaya geri dönüşü olmayan bir sonuç çıkmışsa, 
ortada suç varsa, suçlu varsa, ceza da olmak zorundadır. Bu iki şeyin 
birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Belki de bu yanıyla 
eleştiri-özeleştiri olayında, masaya yatırılanın “suç” diye 
nitelenmesinin de ilk zemini oluşmaktadır diyebiliriz. Suç olayında, 
sonuçta bir cezalandırma, dolayısıyla da yaptırım dayatması 
bulunmaktadır. “Eleştiri-özeleştiri” ise, daha farklı işleyişler 
içermektedir. Örneğin, tartışma öneri ikna öz-eleştiri kavramlarının 
anlattığı anlayış ve davranış kalıplarıyla, barışçıl ve uzlaşmaya 
dönük seçenekler söz konusudur. 

Bu uyarıların yanı sıra denilebilir ki, “suç” kavramı ve onun 
beslendiği hukuk sistematiğinin dışında kalan bir işleyiş ve işlem 
bütünselliği, eleştiri-özeleştiri olayının ayırt edici karakteridir. 

Yine eleştiri ve özeleştiri olayı, kaba bir hukuksal işlem ve 
kurumsal işleyiş tarzı olmanın ötesinde, özünde vazgeçilemez bir 
yaşam tarzı elemanlarını içermektedir. Eleştiri-özeleştiri eyleminde, 
tamamıyla olumlu değişim ve dönüşüm anlayışı esastır. Bu temelde 
yanlışlardan veya en azından ilkesizliklerden uzaklaşmayı ısrarla 
önde tutma vardır. Eleştiri-özeleştiri özellikle toplumu değiştirip 
dönüştürme iddiası ile yola çıkan devrimci-demokratik hareket 
açısından vazgeçilmez eylemlerin başında gelmektedir. 

Devrimciliği sosyalistliği demokratlığı ve toplumsal 
ilerlemeciliği, bireysel toplumsal yaşamımızda öne çıkarıyorsak, bu 
uğurda bedel ödemeyi göze alıyorsak, eleştiri-özeleştiri silahını bu 
toplumsal ve bireysel yaşam tarzımızın temel silahlarından biri 
saymalıyız. 

Günümüzde içinde yaşadığımız tüm toplumlara dayatılan 
emperyalist sistem ilişkileri ve özellikle post-modernlik unsurları 
karşısında kişinin aldığı tutumlar çoğu kez belirleyicidir. Kişinin 
topluma karşı eleştirel ve kendine karşı öz-eleştirel konumda olması 



her zaman tercih edilmelidir. Bu bir dizi olumlu özelliğe sahip olma 
anlamındadır. Yanlışlar, sistemin yarattığı ve dayattığı toplumsal 
sapkınlıklar, yozlaşmalar ve çürümeler karşısında duruş 
sergilemenin önemi artık yadsınamaz düzeydedir. Demokratik adil 
özgürlükçü ve eşitlikçi saygın ilişkiler isteniyor ise, kişi bunları önce 
kendinde aramalıdır. Yani kişinin anlayış ve davranışlarında 
kendisine karşı saygı duyabilmesi, demokrat ve adil olması gerekir. 

Tüm bu saydıklarımızdan dolayı ben de işe önce kendimden 
ve bir dönem içinde yer aldığım siyasal yapıdan başlama gereği 
duydum. Çünkü, kendine dönük sorgu aynı zamanda devrimci bir 
eylemdir. Kişilik sahasında başlayan bu eylem, çerçevesini 
büyüterek kaçınılmaz olarak bizim de kişilik formatlarımızı yaratan 
çevreye yönelir. Bunların toplamı üzerinden ve bunlarla birlikte 
gruba veya topluma yüklenme yaşanır. 

Özgür bireysel yaşam içinde olduğu gibi, örgütsel yaşam 
içinde de eleştiri ve özeleştiri olayı sürekli gündemde tutulmalıdır. 
Bu kavrayış, her örgütlenmenin vazgeçilmez unsurdur. Birey için 
ise, yaşamda doğru konumlanmanın mihenk taşıdır. 

Eleştiri-özeleştiri, kendi içinde ilkesel özellikler de taşır ve 
bunlar önemle gözetilmelidir. Örgüt çizgisine ve iradesine bağlılık, 
açıklık, katılımcılık, eksiği yanlışı hatayı ifade etme ve kabul etme, 
objektif olma, gerçekleri sulandıran yozlaştıran şeylere karşı tavır 
alma, eleştiriyi somut nedenlere dayandırma, kişiyi veya olayı 
yıpratmadan açıklayıcı değiştirici yenileyici olma, tutarlı samimi 
doğru dürüst olma, eleştiri-özeleştiri disiplin alanının 
vazgeçilmezleridir.  

Eleştiri ve özeleştiri, kişilerin grupların örgütlerin ve toplumun 
örgütlü yaşam ilişkilerinin, eksiğinin yanlışının hatalarının 
zaaflarının ele alınması ve bu olumsuz özelliklerden arınması, en 
azından uzaklaşma ve tavır alma yöntemidir. 

 

  

 



Eleştiri ve özeleştiri doğru algılanmalıdır  

Yöneltilen bir eleştiri karşısında hemen her çevreden, 
topluluktan, örgütten sık sık “eleştiri yıkıcı olmamalıdır” denilir. Bu 
söz, kişinin veya grubun moral değerlerinin bozulmaması anlamında 
söyleniyorsa belli bir ölçüye kadar kabul edilebilir. Ancak eleştiri 
zaten hatalı zaaflı yanlış olan anlayış ve davranışları geriletme ve 
yerine doğru olanı koymaksa, doğaldır ki yıkıcı olacaktır. Aksi 
düşünülemez. Yani yanlış ve zaaflı olanı yıkma yoketme temelinde 
bir eylemdir. Üslubun ve araçların “sert” olması önemli değildir. 
Eleştiri dostane ve samimi içerikte yapılır. Konunun sert 
dillendirilmesi samimiyeti ortadan kaldıramaz. Bu da eleştiri 
konusunun yani hataların yanlışların önemine göre değişebilir. 
Olumlu tepki oluşması için üsluba dikkat edilir. Yanlış anlayış ve 
davranış ise, yıkılmak ve doğrusuyla değiştirilmek üzere ele alınır. 
Yani, eleştiride yönelim yanlış olanadır, kişiyi veya bir kurumu 
tahrip etme amacı eleştiri dışı bir şeydir. 

Benim anlayışım da bu temeldedir. İçinde yer aldığım siyasal 
örgütlenmeye ve dolayısıyla kendime yönelttiğim eleştirilerde 
amacım, yanlış olanı önce kabul etmek ve oradan doğru sonuca 
varmaktır. Eksik yanlış hatalı olan kabul edilirse, elbette onun 
yarattığı tahribatlar değerlendirilir ve tek tek bireylerin veya 
grupların suçları da yaptırıma tabi tutulur. Ya da bu hatalar ve 
yanlışlar en azından toplum vicdanında mahkûm edilir. Bizim 
olayımızda yapılmak istenen de budur. Ortak yaşanmış geçmişin 
tüm yanlarıyla masaya yatırılması ve bu geçmişin içinde yer almış 
bireylerin eksiğini yanlışını hatasını zaafını olduğu gibi ortaya 
koymak ve işlediği suçları deşifre etmektir. Tartışma sonunda birey 
ya da grup, yaptığı yanlıştan ve işlediği suçlardan dolayı sorumlu 
olduğunu toplum önünde kabul ederse, doğru tavır kararı toplumun 
vicdanına bırakmaktır. Zaten yapılan da bu olmuştur. 

Yaşadığımız dört yılı aşkın tartışmadan ortaya çıkardığımız 
şey, bir tarafın eksiğini yanlışını hatasını kabul ederek kendini 
değiştirmiş olması; diğer tarafın ise eleştiriye karşı uydurma 
suçlamalarla cevap vermesi ve işlediği açık olan sabit suçların 
üstünü örtmek için yalan yanlış ithamlarla gerçeği dile getiren tarafı 
susturma korkutma yıldırma metodu izlemiş olmasıdır. 

Bu tartışmayı dışarıdan izleyenlerin tutumu ise, el altından 



bizleri desteklerken toplum önünde sağır dilsiz tarafsız rolü 
oynamak ve “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığı ile günü 
geçiştirmek olmuştur. Biliyoruz ki, içinde yer aldığımız yapıya ve bu 
yapının başına çöreklenmiş olan zihniyete yönelttiğimiz eleştiri 
konuları, yaşadığımız olaylar ve işlenmiş suçlar, diğer devrimci 
yapılarda da üç aşağı beş yukarı aynen vardır. Bundan dolayı bugün 
bu yapıların başında yer almaya devam edenlerin susması doğaldır. 

Bu tartışma nedeniyle bize getirilen tek eleştiri “düşmanın 
eline silah vermek” eleştirisidir. «Söyledikleriniz doğrudur, 
eksiktir bile, ama bunları tartışarak devrimci hareketin 
düşmanlarının eline silah veriyorsunuz!.. » dediler. Bu tutum “kol 
kırılır, yen içinde kalır” feodal anlayışıdır. Oysa devrimciler, 
haksızlık ve zulüm nereden gelirse gelsin ona karşı tutum almakla 
yükümlü bir duruş sergilemekle yükümlüdürler. 

Feodal-kapitalist ilişkilerin ve anlayışların bir kültürel veri 
halinde devrimci saflarda etkili olmasının panzehiri, eleştiri-
özeleştiri mekanizmasının içeriğine uygun davranmaktır. Doğru 
devrimci davranışlarımız ve kültürel değerlerimiz, ancak eleştiri-
özeleştiri sayesinde titizlikle korunabilir ve geliştirilebilir. Başka 
çaresi yoktur. Yoksa post-modern kültürün yarattığı erozyonların, 
liberalizmin sulandırmalarının önüne geçilmesi çok zor olur. 

Eleştiriye tahammülsüzlük, örgütlü gruplarda ve bireylerde 
görülen ciddi bir zaafiyettir. Kesinlikle tedaviye ihtiyaç duyar. 
Tedavinin yolu, eleştiri ve özeleştirinin, devrimci anlamda 
kavranması ve uygulamasıdır. 

Kişi ve gruplara ait anlayış ve davranışı konu edinen eleştiriler 
karşısında, muhataplarının eleştiriyi kabullenmeme ve eleştirinin 
işlevini boşa çıkarma tutumları sergileme davranışı üzerinde 
durmakta yarar vardır. 

Eleştiri, başka bir deyişle, yanlıştan arınma, değişme 
değiştirme ve gelişme geliştirme formatında bir olgudur. Eleştiriye 
tahammülsüzlük, bir anlamda doğru devrimci gelişmelere kapalı 
olmak anlamına gelmektedir. “Ben bilirim”ci, “ben merkez”ci, 
“benden ötesi tu-kaka” tutumu gibi sosyal ve psikolojik sapkınlıkları 
da içeren anlayış ve davranışların açıkça dışa vurumudur. 



Eğer eleştiri işlemi bir toplumsal iletişim etkileşim biçimi ise, 
bunun işleyiş ve işlevlerine karşı tavır almak da onun olumlu 
içeriğine aykırıdır. Eleştiri-özeleştiri olayını sözde kabullenmek, 
ancak kendine dönük eleştirilerde tahammülsüzlük göstermek, 
kişilik ve grup varlığında hastalıklı unsurların, yanlış kültürel 
biçimlerin etkisinin ileri derecede var oluşuna işaret eder. Bu 
hastalığın yerleşikliğini kırmak ve etkilerini gidermek, çok zor olsa 
da mümkündür. Önyargılardan arınmak için, söylenenlerde ve 
davranışlarda samimi özgüvenli bilimsel ve cesaretli olunması 
gerekir. 

Eleştiri karşısında eksiğin yanlışın hatanın zaafın 
değerlendirilmesi ve kabullenilmesi sonrasında, aynı davranışları 
yeniden tekrarlamak, konunun dikkatle tartışılması gereken ilginç bir 
yönüdür. 

Özellikle solcu devrimci çevreler içinde ve ilişkilerde 
gözlemlenen bir durumdur. Aslında burjuva post-modern 
anlayışların ve davranışların yarattığı etkiler de bu çevrelerde 
yeterince olgunlaşmamış devrimciliğe, yetmez kişiliklere, içinden 
gelinen toplumsal ortamın özgün kültürel zayıflığına ve gelişim 
düzeyine bağlıdır. 

Örneğin, sol içi şiddet konusunda yaşananlar sonrasında 
tarafların birlikte özeleştirileri yaptıkları bilinir. Eleştirilen şeyi, 
daha sonra yine birbirine veya dost gördükleri çevrelere yeniden 
uyguladıklarına bakarsak, bir davranış bozukluğu içinde 
bulunduklarını görebiliriz. 

Siyasal tahammülsüzlük, demokratik olamama, samimiyetten 
uzaklaşma, grup çıkarlarını yanlış kalıplarda koruyarak motive etme, 
gibi hastalıkları bir davranış kültürü olarak görebiliyoruz. 

Eğer sol içi şiddetin yanlışlığından söz ediliyor ve bir süre 
sonra aynı şeyler bir daha yaşanıyorsa, ortada belirgin zaaflar ve 
kültürel sapkınlıklar var demektir. Bu durum, ideolojik politik 
yapılanışta ciddi arıza ve kaçaklar olduğu anlamına gelir. Öte 
yandan, bu duruma sessiz kalanlar tarafına baktığımızda, henüz 
açığa çıkmamış bazı sosyal siyasal çarpıklıklar görülebilir. Bunlar 
ayrı eleştiri konusu olabilir. 



Eleştiri ve özeleştiri devrimci bir eylemdir  

Eleştiri ve özeleştiri mekanik bir işlem değildir. Doğru 
devrimci tutum, değişme değiştirme etkinliği, bir eylem biçimi, 
bilimsel işleyişle neden sonuç ilişkisi taşıyan süreçler topluluğudur. 

Eleştiri almadan özeleştiri yapabilmek ve değişebilmek, 
gerçekten kelimenin içerdiği anlamıyla erdem sayılmalıdır. Örgütlü 
kişilerin, örgüt organlarının ya da politik önderliğin bu anlamdaki 
tutumları; kendi kitlesi ve halk kitleleri karşısındaki konumuna çok 
önemli değerler katar. 

Bu anlatımlardan sonra şu söylenebilir: Eleştiri ve özeleştiri, 
devrimci kişiliğin ve devrimci yapının, yaşam tarzımızın 
vazgeçilmez öğelerindendir. İnsan devrimci doğmaz ama, isterse bir 
devrimci olarak ölebilir. Devrimciliği kendine yaşam biçimi 
edinenler bir devrimci gibi ölmesini de becerebilirler. 

Günümüzden tam 44 yıl önce, 30 Mart 1972’de, THKP-C 
önderi Mahir Çayan ve 9 yoldaşı, 12 Mart faşizminin azgın 
saldırılarına karşı devrimci duruşun somut örneğini sergileyerek, 
ölüme giden yoldaşlarını kurtarmak için kendi yaşamlarını feda 
ettiler, devrim için çıkış yolunu gösterdiler. Kızıldere direnişi ile 
THKO ve THKP-C’nin birliğine dikkat çektiler. Bir yandan 50 yıllık 
mülteci önderlikli sol pasifist TKP ile diğer yandan etkisi altında 
kaldıkları kemalizm ile hesaplaştılar. O günün verili koşullarında 
kapitalist gericiliğe karşı tek çıkış yolu olarak silahlı direnişi seçtiler. 

Kemalizm’den tam anlamıyla ideolojik kopuşu yaşamamış 
olsalar da, THKP-C’nin doğuşu, yasal sınırlara hapsolmuş veya 
mülteci konumunu aşamamış soldan pratik kopuş olmuştur. 
Kızıldere’nin tarihsel işlevini anlayıp kavrayabilmek için, o günlerin 
koşullarını görmek ve dönemin somut olaylarını olgularını doğru 
değerlendirmek gerekiyor. Bugün bulunduğumuz noktadan geçmişe 
bakış, bizi çoğu zaman yanılgılı sonuçlara götürür. 

Bilindiği gibi, Türkiye egemenlerinin devrim mücadelesine 
verdikleri en büyük zararların başında bellek silme operasyonları 
gelmektedir. Amaç, gelecek kuşakların geçmiş kuşaklarla bağ 
kurmasını ve onların bilgi birikiminden yararlanmasını 
engellemektir. 12 Mart zulmünü bilmeyenler, 12 Eylül mezalimini 



yaşamayanlar, elbette bugün gerici yobazları “ileri demokrat” 
görürler ve sevimli masum mazlum göstermeye çalışırlar. Geçmişle 
bağını koparan kişinin veya hareketin geleceğe yönelme ve geleceği 
kazanma şansı yoktur. Her geçmişe yöneliş geleceğe açılma 
eğilimini de içinde taşır. Geçmişin doğru değerlendirilmesi, 
geleceğin kazanılmasının anahtarıdır. 

Ülkemiz halklarının kurtuluşu için bugün yola çıkanların da, 
tarihi kendinden başlatma hastalığına düşmeden, devrimci hareketin 
geçmişini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri, onları zafere 
taşıyabilir. Geçmişin araştırılması, o dönemde yazılanların ve 
yapılanların göz önünde bulundurulması, şimdinin aldatıcı 
görünümlerinin acımasız eleştirisine yönelmeyi sağlamak içindir. 

Nietzsche “yaşama ve eylem için, tarihe gereksinimimiz var” 
derken, kişinin yaratıcı üretici olmak için insanlık dünyasını sürekli 
sorgulaması gerektiğine parmak basıyor. 

Tarih eğer yaşama hizmet ediyorsa, insan da ona hizmet eder. 
Tarihsel materyalizme inanan devrimci, her dönemde ve koşulda 
kendisini bitişe götürecek olan konformizme karşı, geleneği yeniden 
ve yeniden diriltmeye çalışmalıdır. Ancak geçmişe ilgi, devrimden 
kaçışçı ve gerici bir biçimde olmamalıdır. 

Lucien Febvre «Geçmişi incelemek, yaşama bağlı kalarak 
ölümü incelemektir. Geçmişin insanın omuzlarına tüm ağırlığıyla 
çökmesini engelleyen ve düzenleyen tarihtir.» diyor. 

İşte ülkemiz devrimi için yola çıkanlar da geçmişe böyle 
bakabilmeli ve Kızıldere sonrasında yaşanan gelişmeleri de göz 
önünde bulundurarak, belleklerimizin silinmemesi için üzerlerine 
düşen tarihsel arınma ve araştırma görevlerini de yerine 
getirmelidirler. 

Mahir Çayan 1 Mart 1971’de THKP-C’nin ilanını açıklarken, 
«Bu örgüt, Türkiye’de karşı-devrim cephesinin tüm baskı ve şiddet 
ve cebrini göğüsleyerek, kırsal alanlardan fabrikalara, 
üniversitelere kadar bütün kesimlerdeki devrimci mücadeleyi 
yönlendirme gayreti içinde olanların örgütüdür.» diyor. 

Bu anlayışla yola çıkış bugünün devrimcilerinin de önünde 



duruyor. ’68 kuşağı görkemli bir direniş sergiledi. Onların 
devamcıları olarak yeniden başlangıç yapan 78’liler, anti-faşist 
mücadelede 3.000’ini aşkın yoldaşını kaybetmelerine ve işkencelere 
hapislere rağmen devrim için, eşit ve özgür bir dünya için, “Savaşa 
devam!..” dediler. Öldüler, zindanlara girdiler, işkencelerden 
geçtiler. Pratik mücadelenin yoğunluğu, Mahirlerin yarım bıraktığı 
ideolojik-politik donanımlı devrimci kadroların yetişmesini bu 
dönemde de engelledi. 

’71 sonrasında ortaya çıkan liderlik sevdası yüzünden 
bölünmüş olarak mücadele sahasında yer alan örgütler süreç içinde 
yeni bölünmeler yaşadı. 71’e göre nicel olarak her bir örgüt 
Mahirlerin Denizlerin örgütlerinden kat be kat güçlü olduğu halde, 
12 Eylül faşizmine karşı 12 Mart sonrası eylemlerini nicel ve nitel 
olarak kat be kat aşan onlarca kahramanca eylem yapmasına karşın, 
Mahirlerin Kızıldere eylemi kadar etkili olamadı. 12 Eylül öncesinde 
ve 12 Eylül sonrasında yapılan silahlı eylemlerle Mahirlerin 
Denizlerin İboların, devrimci dik duruşlarıyla ve tek başına çıplak 
bedenleriyle yarattığı etkiyi aşan bir etki yaratamadık. 

12 Mart sürecinde Kızıldere’de devrimci hareketin öncüleri 
fizikî olarak imha edildi. 12 Eylül karşısındaki tutumu ile devrimci 
hareket esas olarak siyasal yenilgi yaşadı. Mahirlerin çizgisini 
savunmakta yarışanlar, bireysel çıkışları aşan örgütlü devrimci 
direniş yapmadılar. Mücadeleyi sürdürmekte kararlı kadroları saf 
dışı bıraktılar. Devrimci hareketi tasfiye ettiler. 

  

12 Eylül öncesinde uzansak devrime dokunabilirdik!..  

12 Mart müdahalesiyle devrimci önderler fiziken yok edilmiş 
olsalar da, devrimci hareket beklenen büyük çöküşü yaşamadı. 
Birkaç yıl yattıktan sonra aftan yararlanıp hapisten çıkan 
devrimciler, dışarıda kalmış dağınık örgütsel potansiyeli toparlama 
uğraşısına koyuldular. İbo, Deniz, Mahir artık yoktu. Ama onların 
gençliğin gözünde ikonlaşmış kişilikleri ve yol gösterici eylemleri 
üzerinden yeni bir devrimci çıkış yapılacaktı. 

Bu yeni ama referansları sağlam olan devrimci hareket, 
Türkiye tarihinde görülmemiş bir kitlesel güce ve politik etkiye 



erişecek, çeşitli sol örgütler halkın doğrudan yaşamının bir parçası 
haline gelecek ve 68′e doğru başlayan paramiliter faşist güçlerle 
girilen çatışmalar artık ülkede açıkça iç savaş görüntüsüne 
ulaşacaktı. Devrimcilerin ve devrime gönül vermiş olan geniş 
yığınların gözünde “devrim”, fazla sürmeden gerçekleşecek bir 
mutlu yarın olarak belirmişti. Devletin baskı politikaları 
yoğunlaşmış, sıkıyönetimler başlamış, toplum tam anlamıyla 
kamplaşmış ve son büyük kavga için bilenmek gündeme gelmişti. 
Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye “emperyalizmin zayıf halkası” 
olarak görülmekteydi. 

Ancak 12 Eylül faşist askeri darbesi sol örgütlenmeleri silindir 
gibi ezecekti. Yüzbinleri harekete geçiren örgütlenmeler binlerce 
militanını esir vermiş ve geride kalanlar direnmeye çalışsa da kısa 
sürede fiziki imha ile karşı karşıya kalmıştı. Bu çatışmalardan 
kurtulanlar yurt dışına çıkacaktı. Dönemin düşman kardeşleri TKP 
ve TİKP, hâlâ cuntanın “ilerici mi, gerici mi” olduğunu tartışıyordu. 

Gün Zileli 11 Ekim 2011 tarihli yazısında alıntılarla bu iki 
yapının 12 Eylül’e bakışını ortaya koydu: 

«Ocak 1981 tarihli Politik Durum ve TKP’nin Tutumu adlı 
politbüro imzalı broşür, cuntaya ilişkin görüşleri kökten 
değiştiriyordu. Broşürde cuntanın Amerika ve NATO’nun 
kuklası olarak değerlendirilemeyeceği, özgün bir dış politika 
izlediği, Atatürkçü niteliklere sahip olduğu, antidemokratik 
uygulamalarına karşın MHP’ye de vurduğu, ‘sol terörist 
gruplara karşı önlemler’in demokrasi güçlerine karşı saldırı gibi 
algılanamayacağı; ordu içindeki antiemperyalist öğelerin 
desteklenmesi gerektiği belirtiliyordu. Broşüre göre, cunta 
içinde ‘çeşitli kanatlar’ ve bu kanatlar arasında ‘çelişkiler’ 
vardı. ... şöyle devam ediliyordu: ‘Başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere sosyalist dünyanın gücü cuntanın politikasını etkiliyor. 
Cuntanın sosyalist ülkelerle işbirliği yolundaki girişimleri, 
emperyalizmin en saldırgan kesimlerinin politikasıyla çelişkiler 
taşıyor. Bu yolda atılan adımlar ülkede işçi sınıfı ve ilerici 
güçlerin savaşımı için daha elverişli koşullar yaratıyor.’» (s.146) 

Bundan sonra yazar, “düşman kardeşler” TİKP ve TKP ile 
ilgili olarak şu doğru saptamayı yapmaktadır: 



«İlginç olan, TİKP’nin düşman gördüğü, tam zıt 
yaklaşımlara sahip olduğunu düşündüğü TKP’nin de 12 Eylül 
cuntasına karşı aynı tutumu takınmış olmasıydı. Üstelik 
Sovyetler Birliği de, ABD’nin desteğiyle gerçekleşmiş darbeye 
karşı çıkmamış, tersine desteklemişti.”» (s. 186) 

«Aslında bu iki örgüt, hangi nedenle, ortalığı toza dumana 
bulayacak ölçüde düşman olmuşlarsa, aynı nedenle cuntaya dost 
olmuşlardır. İkisini de yönlendiren Sovyetler Birliği’nin ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarıydı. Bu iki ülke, ulusal çıkarları 
doğrultusunda, dünya çapında olduğu gibi, Türkiye solu üzerinde de 
kıyasıya bir rekabeti sürdürmüş; aynı çıkarlar doğrultusunda 12 
Eylül cuntasıyla işbirliğinin yollarını aramış ve kendi piyon 
partilerini de buna yöneltmişlerdir. Elbette bu iki partinin, bağlı 
oldukları ülkelerin yönelimine uygun bir şekilde içerde egemen 
sınıflarla işbirliği yollarını arayan partiler olmaları da bu 
siyasetlere katkıda bulunmuştur.» 

Sonraki yıllarda sol yapılar toparlanmaya çalışsalar da, 
Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi (FKBDC), Sol Birlik 
deneyleri ile ortak cepheler kurmayı deneseler de, bu birlik 
girişimlerinden somut sonuçlar alınamamıştır. 

Mahirlerin Denizlerin İbrahimlerin devrimci yürüyüşünün 
takipçileri Kürdistan dağlarında halklarımızın ortak kurtuluşu için 
can bedeli mücadele eden yiğit gençlerimiz olurken, eskinin devrim 
teorisyenleri liboş entellere dönüşerek kendi karşıtlarına alkışa 
durmakta tereddüt etmediler. Tüm olumsuz koşullara karşın 
devrimci kalmakta inat edenler ise, güçlü bir çizgi yaratma şansını 
yakalayamadıkları için seslerini yeni kuşaklara duyurmada yetersiz 
kaldılar. Kızıldere devrimci direnişinden 44 yıl sonra hâlâ devrim 
için yüreğimiz çarpabiliyorsa, bunu Mahirlerin Denizlerin 
İbrahimlerin açtığı yoldan can bedeli ilerleyen binlerce isimsiz 
kahramanın mücadelesine borçluyuz. 

Ancak hakkını yememek lazım ki, bugün ’78 kuşağı olarak 
adlandırılan kuşak da, yetersiz örgütlenmeye, dayatılan ideolojik 
politik ve ahlaki yozlaşmaya karşın, ’68 kuşağının mücadele 
pratiğini kat be kat aşan direnişçiliğiyle, işkenceye zulme ve 
zorbalığa karşı dik duruşu ilke edinerek canlarını vermekten 
kaçınmayan bir gelenek yarattı. Bugün her şeye karşın hâlâ bu 



topraklarda direniş filizlenebiliyorsa, bu ’78 kuşağının can bedeli 
mücadelesi ile yarattığı direnişçi yoldaşlık geleneği sayesindedir. 

Burada sözü şaire bırakalım. Muazzez Uslu Avcı diyor ki, 

«Benim kuşağım 78’di 
Öyle bir kuşaktık ki 
Gökkuşağı kıskanırdı bizi 
İsyan ateşlerimiz kadar al 
Mutlu, sevinçli ve pembe 
Mavi kadar derin 
Yeşil kadar serin 
Sarı ve sıcak 
Mor kadar kararlı. 
  
Biz renkli kuşağın çocuklarıydık 
Öyle bir sarmalardık ki bir birimizi 
  
Renk cümbüşü olurduk bir anda 
Tüm renkler bizimdi  
Biz çizmiştik mutluluğun resmini 
Öyle bir kuşaktık ki 
Gök kuşağı kıskanırdı bizi...» 

 

BUGÜNÜ YARINA BAG ̆LAYAN YOLDAŞLIK 

İnsanların gitgide kendine ve birbirine yabancılaştığı 
günümüzde, sınırları olmayan ve çıkar hesaplarına dayanmayan 
yoldaşlık ilişkilerine rastlamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bireyi 
kuşatan duvarlar, duyarsızlaşmayı ve bireyci varlık olarak yaşamayı 
dayatıyor. Arkadaşlık yoldaşlık ilişkisini sürdürmek bile külfet 
haline geliyor. Ya da kapitalist toplumda fiziksel yaşamı sürdürmek 
adına ortaya çıkan çıkar çatışmaları, arkadaşlık yoldaşlık ilişkilerini 
bitiriyor. Paylaşımlar ise, günlük olayların “paylaşılmasıyla” sınırlı 
kalıyor. 

Acılar hep içeri atılıyor. Ancak patlama noktasında gelmiş 
duygular paylaşılıyor. Bu patlama anlarının dışında duygular ve 
düşünceler baskı altında tutuluyor. Öfke kendi kendine birikiyor. 



Yapıcılık yaratıcılık üreticilik paylaşımcılık engelleniyor. Sevginin 
dile getirilmesi bile ayıp veya gereksiz sayılıyor. İnsan kendi duygu 
ve düşüncelerini ifade etmekte bu kadar zorlanırken başkalarının 
duygularını düşüncelerini doğru anlayabilir mi? Başkasının 
sorumluluğunu almak, üzerine titremek, özveride bulunmak, ancak 
en yakın aile bireylerimiz için söz konusu oluyor. Ya da hiç 
olmuyor. Yani, “her koyun kendi bacağından” asılıyor!.. 

Ve bugün ilişkilerdeki tüm olumsuz koşullara rağmen sınırlı 
sayıda insan arasında ve dar bir alanda yaşanıyor da olsa, bu 
ilişkilerin çok daha ötesinde bir ilişki tarzıdır yoldaşlık ilişkileri. Bu 
öyle bir ilişkidir ki, duygusal düşünsel birliğin en üst noktasını, 
umarsız çıkarsız ölümüne bağlılığı temsil eder. Hesapsız kitapsız 
sonsuz bir güvenle kendisini yeniden üreten, ancak tüm bunlarla 
birlikte ve bunların ötesinde gücünü yüzünün geleceğe dönük 
olmasından alır. Temelinde ortak toplumsal çıkar hedefi olan ve bu 
hedefe ulaşmak için, birbiriyle rekabet içine girmeden ve birbirinin 
üzerine basmadan, karşılıklı gelişimi ve motivasyonu gözeten bir 
paylaşımdır. 

Kendini ifade etme ihtiyacı, tüm insanlarda bir ortak paydadır. 
Bilgi birikimi kendini ifade etmede farklı seçeneklere imkân 
verirken, bilinç yetersizliği tekrarı getirir. Kişisel yeteneğin azlığı ve 
başarıların zayıflığı, dışsal yeteneklerle özdeşleşme gayretini 
kuvvetlendirir. İlişkilerde sekterlik, kendini dayatmak, farklılıklara 
tahammülsüzlük; bireyci kişilik yapısıyla ilintili olsa da genellikle 
başarı yoksunluğu ve gizli kalmış zayıflıklar ruhsal doyumsuzluğun 
ürünü olarak dışa vurur. 

Türkiye solundaki örgütlenmelerin 12 Eylül sürecinde 
dağılması, sorgu ve tutsaklık süreçlerinden büyük kayıplarla 
çıkması, devrimciliği bir yaşam biçimi olarak içselleştirememiş 
olmanın göstergesidir. Demek ki, yoldaşlık bilinci, değerlere bağlılık 
ve bedel ödeyebilme olgunluğu gelişmemiştir. Böyle bir yenilgiden 
çıkarılması gereken sonuç, tekrarını önlemeye yönelik olmalıdır. 
Kendini bu yenilginin dışında görmek, kendi dışında kabahatli 
aramak, “devrimciler içinde en devrimci” olduğunu kanıtlama 
gayretine boğulmak; yoldaşlık ilişkilerinin gelişiminin önünde engel 
oluşturur. 

Bundan dolayıdır ki, geçmiş pratiklerinde devrimciliği ve 



yoldaşlığı doğru kavramayanlar, bugün ya sisteme yakışıksız 
biçimlerde geri dönmüş, ya da kendi ihtiyacı olan bir örgütlenme 
yaratarak sistemi sola taşımıştır. 

Solculuk adına egemen sistemi yeniden kendi içimizde 
yaratmak, taşıdığımız zaafları gizlemek veya taşımakta ısrar etmek, 
devrimcileri ve devrimciliği daha iyi bir yere taşımaz. Yaşanmış 
bütün olumsuzluklara karşın birbirimizi sevmek için çokça 
nedenimiz var. Ortaya koyduğumuz tablonun içinde hepimiz varız. 
Bu nedenle güzellikler de günahlar da hepimize aittir. 

Yoldaşlık sadece aynı yolda yürüyen yol arkadaşlığı değildir. 
Birlikte yürüdüğümüz insanların yükünü omuzlamaktır. Hataları 
kendi hatası olarak görmek ve aşılmasına yardımcı olmaktır. 
Çıkarsız umarsız bütünleşmek için yol kardeşliğidir. 

Devrim yoldaşlığı, kapitalizmin yarattığı “yabancılaşma” 
denilen zehirin devrimci ilişkilere sızması önlenemediği için artık 
çıkar yoldaşlığına dönüşme riski altındadır. Bu risk orta yerde 
durduğu için, devrim yoldaşlığı günü kurtarma yoldaşlığına 
dönüştüğü için, sistem içi solculuk prim yapar hale gelmiş, içten 
bağlılık ve sadakat yerini gösteriş yoldaşlığına bırakmıştır.Yani, 
artık bahsettiğimiz çıkarsız umarsız yol arkadaşlığının pabucu dama 
atılmıştır. Bundan dolayı, mevcut düzenin kanlı kirli çıkarcı ilişkileri 
devrimci hareket saflarına sızma imkânı buluyor ve bu ortamı 
bozuyor. Kapitalist sistemin kitleler üzerinde yarattığı 
yabancılaştırma, kişiliksizleştirme ve ahlâksızlaştırma anlayışları 
devrimci ortamı bozarak, tüm iyi niyetli başlangıçları daha ruşeym 
halinde iken boğmaktadır. 

Bu durumun temel nedenlerinin başında yoldaşlığın yaşamda 
karşılık bulamamasıdır. Yani “Ben devrimciyim!..” diyenlerin 
devrimci gibi yaşamamasıdır. Yaşamda içselleştirilmemiş bir anlayış 
ise, ütopik olarak zihinlerimizde var olmaya devam etse bile, 
toplumsal karşılık bulamaz. Devrimcilik bir yaşam biçimi haline 
getirilirse, inandırıcılığı da o kadar kolay olur. Böylesi bir ilişkide 
birbirini yıpratma tüketme olasılığı, yerini birbirini anlamaya 
tamamlamaya ve sahiplenmeye bırakacaktır. Gerçekte bu bir nitelik 
sıçramasıdır. Bu durumda, devrimci ufuk açımız netleşecek, teoriden 
yaşama aktarılan devrimci değerlerin ilişkilere kazandırdığı kalite 
gönülleri de güzelleştirecektir ve gönüllerde yoldaşlara ayrılan yeri 



büyütecektir. 

  

Değişim isteyen önce kendinde başlamalıdır!..  

 

«Kendi kendini değiştirmenin  
ne kadar güç olduğunu düşünürsen,  
başkalarını değiştirmeğe çalışmakta  
şansının ne kadar az olduğunu anlarsın...»  
(Voltaire ) 

 

Dünyayı ve insanı değiştirmek isteyen insan, öncelikle ve 
kesintisiz biçimde kendini değiştirmelidir. Devrimci hareketlerdeki 
örgütsel ilişkilerde yaşanan en büyük sorun, kişilerin devrimcilik 
öncesi nitelik ve alışkanlıklarıyla (içinden çıkıp geldikleri kapitalist, 
feodal, ataerkil değerlerle) hareket etmesidir. Hele bir de yeterli 
politik düzey kazanılmamış ve buna bağlı örgütü içselleştirmiş kadro 
düzeyi yakalanmamış ise, örgüt içinde herkes herşeyden anlıyormuş 
ve sorumluymuş gibi davranmaktadır. Sonuçta, devrimci çalışmanın 
ihtiyaçları değil, kişilerin işlev ve yorum farkları öne çıkmakta, 
kaçınılmaz olarak karşı karşıya geliş yaşanmakta ve daha ilk adımda 
örgütsel ayrılıklar gündeme gelmektedir. 

Ülkemiz solunun tarihini objektif analizden geçirenler 
görecektir ki, yaşanan tüm olumsuzlukların altında yatan ana neden 
yetmez yoldaşlıktır, sosyalizmi içselleştirememiş kişiliktir, 
devrimciliği yaşam biçimi olarak özümseyememiş bireydir. Örgütlü 
olmayı, bir araya gelmiş insanların aritmetik toplamından ibaret 
gören anlayış, insanları uzun süre bir arada tutacak yapıyı 
oluşturamaz. O yüzden, aynı ortak idealler etrafında bir araya 
gelenler her şeyden önce “ben”lerinden vaz geçmelidir. Birbirine 
aşkla katılım sağlamalıdır. Böyle ileri ilişki yakalayan yapılarda 
birey bir başkasının yükünü omuzlarken bunu fedakârlık olarak 
görmez, ilişkinin doğal seyri içinde gerçekleşen ve tadı da anlamı da 
bağrında taşıyan gönüllü yardımlaşma dayanışma işi olarak görür. 



Burada söylenmek istenen, devrimcilerin doğuştan mükemmel 
insan oldukları düşüncesi değildir. Biliyoruz ki birey , devrimci 
saflara katılmış olsa da kendisiyle mücadelesi bitmez. Devrimci 
birey yaşadığı her sorunda önce kendisini gözden geçirmelidir. 
Kendisine karşı acımasız, yoldaşına karşı merhametli olmalıdır. 

Albert Einstein’in “karşılaştığınız sorunları, o sorunları 
yarattığınız düşünce düzleminde çözemezsiniz” içerikli bir 
saptaması vardır. Burada anlatılmak istenen yaşadığımız sorunda 
haklı tarafta olsak da, bu zeminin dışına çıkmak ve olaya başka bir 
düzlemde bakmak gerekir. Einstein’in bu aforizması sözde herkesçe 
kabul edilmiş görünse de, olayları değerlendirirken çoğu kez göz 
ardı edilmektedir. 

  

Mücadeleyi geliştirmek, devrimci olmaktan geçiyor!..  

İçinden geçmekte olduğumuz süreç devrimcilere daha ağır 
görevler yüklüyor. Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu devrimci 
görevlerin yerine getirilmesi, yoldaşlık bağlarının sağlamca 
örülmesine bağlıdır. 

Bundan da öte, ülkemizdeki anti-kapitalist tüm yapılanmaları 
bir araya getirmek için sistem muhalifi ortak aklın harekete geçmesi 
gerekmektedir. Aksi halde, birikmiş toplumsal sorunları çözecek 
devrimci atılım yapmak ve emin adımlarla ileriye doğru yürümek 
söz konusu olamaz. Dahası, “küçük olsun, benim olsun!..” mantığını 
aşamamış parçalı bir duruşta ısrar etmek, kendini tekrarlayan ve 
çoğulculuğu dışlayan despotik anlayıştır. Böylesi anlayışlardan 
devrimci gelişme beklenemez. Böylesi yapılarda yoldaşlık ilişkileri 
sağlamca örülemez. 

Ülkemiz devrimcilerinin kavrayamadığı, devrim yoldaşlığı 
esprisidir. Bu örgüt yoldaşlığını aşan bir anlayıştır ve adı da siper 
yoldaşlığıdır. Ortak hedefe ortak yönelmenin yoldaşlığıdır. 
Geliştirilmesi gereken bu yoldaşlıktır. Mahirlerin Denizlerin 
İbrahimlerin, mazlumların, Kemallerin ve Hayrilerin  siper 
yoldaşlığını kavrayamadığımız ve kavratamadığımız için, bugün 
hâlâ onları aşamamanın sancısını yaşıyoruz. Artık nostaljik 
bağlılığın ötesine geçilmeli ve onların ayrı örgütsel yapılarda 



olmalarına karşın, birbirleriyle siper yoldaşlığı yapmış olması doğru 
anlayışı içselleştirilmelidir. 

Bunu sağlamanın yolu geçmişimizle doğru hesaplaşmaktan 
geçiyor. Sadece geçmişimize güzellemeler yaparak geleceği 
kuramayız. Söz konusu ettiğimiz yoldaşlık ilişkilerine zarar veren ve 
içini boşaltan kendini dayatmacı örgütleri ve bölücü parçalayıcı 
eğilimleri acımasızca eleştirmek gerekiyor. Devrimci ahlâka ve 
yoldaşlık hukukumuza uygun olmayan anlayışlar mahkûm 
edilmelidir. 

Devrimci örgütler arası çatışmaları körüklemiş ve örgüt içi 
çelişkileri şiddet yoluyla çözmeye yönelmiş anlayışlarla 
hesaplaşmadan, bu suçları işleyenler teşhir ve tecrit edilmeden, 
devrim yürüyüşü yapıyoruz demenin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 

Devrimci değiştirici dönüştürücü bir anlayışın sağlıklı zemin 
üzerinde yükselebilmesi için, geçmişle doğru temellerde 
hesaplaşmak, örgütsel yapılara düşman sızmasını açığa çıkarmak, 
yanlış ideolojik yaklaşımları mahkûm etmek ve devrime öncülük 
edecek siyasal iradeyi yeniden oluşturmak gerekiyor. En küçük 
birliktelikte bile güçlü yoldaşlık bağları gerekiyor. 

İşte o yüzden yoldaşlığın ne olduğunu bir daha hatırlamanın 
yararı vardır. Yoldaşlık, amaca ulaşma yolunda kurulan ortak 
iradedir. Tarihte ailesel, kabilesel, aşiretsel ve ulusal amaçlar 
olmuştur. Elbette bu amaçların hepsi toplumsal öz taşırlar. Bundan 
dolayı da insani özü içlerinde barındırırlar. Kendini sosyalist veya 
komünist olarak adlandıranların ilişkilerinde, büyük insanlık sevgisi, 
birbirine ölümüne bağlılık ve özgürlük aşkı vardır. Ancak birbirine 
böyle umarsız çıkarsız yaklaşabilen bireylerin ortak iradeleri ile 
oluşmuş yapıların geleceği kurma iddiaları gerçekçi olabilir. 

Sosyalistler hakikat savaşçılarıdır. Amaçları, yeni yaşamı ve 
yeni insanı yaratmaktır. Her yeni eskinin bağrından doğar ve eskiyi 
yıkarak kendisine yer edinir. Yeni bir yaşam kurmak, yeni insanı 
yaratmak devrimci dönüşümü zorunlu kılar. Kendini toplumsal 
ilerlemeye adamış bireyler topluluğunun arasındaki ilişkinin adı 
yoldaşlıktır. Görüldüğü gibi, ortak amaca kilitlenmiş bireylerin 
ortaklaşmış iradesi ile sonuç alınabilir. 



Ülkemiz sosyalist hareketinin bu kadar bölünmüş ve dağınık 
olması, ayrılıklarda şiddet unsurunun kullanılması, örgütlenmelerde 
yoldaşlık bağlarının zayıflığına işarettir. Devrim ve sosyalizm 
amacına bağlılıkta zayıflık vardır. Elbette bunun başlıca 
nedenlerinden biri, bireyin bilgi birikiminin yetersizliğidir. Buna 
bağlı olarak, örgütte bireyin bilgi birikimine ve tecrübesine göre 
değil de, eylemsellik boyutuna bakılarak sorumlu mevkilere 
gelmesidir. Örgütte özden daha çok söze ve eyleme göre mevki 
verme ön planda olmuştur. Bu elbette o dönemdeki anti-faşist 
mücadele şartlarından kaynaklanmaktadır. 

Ortak ülkemizin devrimci örgütleri, yeterli bilgi birikimine, 
teorik ve ideolojik donanıma kavuşmadan kendilerini anti-faşist 
günlük mücadelenin içinde buldular. Bu durum örgütlü bireylerin 
günlük arkadaşlık ilişkilerini yoldaşlık ilişkisi olarak algılamasına 
sebep oldu. Mahalle arkadaşlığı, bölgecilik, hemşehricilik, aynı 
toplumsal kesimden (köyden veya aynı inançtan) geliş gibi, eski 
düzen kalıntısı şekillenme ile birlikte örgüte gelen insanlar, örgüt 
yaşamında bu özelliklerini aşacak bilgi birikimine kavuşmadıkları 
için, birbirlerine çok bağlı olduklarına inansalar da, hiçbir zaman 
yoldaş olamadılar. 

Yaşanmış örgütlenmelere ve örgütsel parçalanmalara 
baktığımızda, yukarıda söylediklerimizin ne kadar gerçek olduğunu 
görebiliriz. Ülkemizde her örgüt adeta bir bölgenin ve bir şehrin adı 
ile anılır oldu. Bu bir tesadüf olabilir mi? 

Buradan şu çıkarılmalıdır. Yoldaşlık için doğru temelde 
edinilmiş ideolojik-politik bilinç gerekiyor. Ancak bu bilinç tek 
başına yoldaşlık değildir Yoldaşlık olağanüstü duyguları içinde 
barındırır. Paylaşımı, emeği ve üretimi gerektirir. Yoldaşlık 
ilişkisinde, bireysel bilincin yanında, kolektif bilinç, örgüt bilinci 
doğar ve gelişir. Ortak bir ahlâk anlayışı ortaya çıkar. Buna devrimci 
ahlâk diyoruz. Devrimci ahlâkta; yoldaşça sevgi, denetim, paylaşım, 
eleştiri-özeleştiri ve güven vardır. 

Yoldaşlığın en güzeli, en zor günlerde yaşanmış gelişmiş 
olanıdır. Paylaşılan bir simit, yürümekten şişen ayakların ortak 
sızısı, gece yarısı kuytu bir köşede birbirine sığınıp gizlenmek, 
sobasız evde beraber titremek, ortak özveride bulunmak, düşmana 
karşı sırt sırta vermek, en elverişsiz koşullara rağmen birlikte 



üretmek, direnmek, kendinden sakındığı güzelliği yoldaşına layık 
görmek, ihaneti acıyı inadı direnci paylaşmak... Bütün zorlukları 
sızlanmadan, şikâyet etmeden, sadece yapılmak zorunda olunduğu 
için değil, bilerek ve isteyerek yapmak... İnsanlar arasındaki ilişki 
zor zamanlarda çok daha hızlı ve güçlü bir biçimde gelişir. 

Yoldaşlık ilişkisi, insanlık değerlerinin en yoğun ve rafine 
tarzda üretildiği ve hayata geçirildiği ilişkidir. Sevgi saygı doğruluk 
dürüstlük dayanışma güven sadakat inanç, hepsi doruktadır. 

«Sorgulamanın ve akıl etmenin bittiği yerde putlaştırma 
başlar.» (Ali Şeriati) 

Binlerce yıl öncesinden Platon diyor ki: 

«Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama 
milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi 
eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa, demokrasi, 
otokrasiye geçebilir. 

Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demogoglar, 
kötü de olsa başa geçebilir. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti 
idare edebileceği zannedilir. 

Demokrasi, eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye 
geçilirse, oligarşi olur. Devam edilirse, demagoglar türer. 
Demagoglardan da diktatörler çıkar.» 

Bizim ülkemizde de olan budur. Hem egemenler cephesinde 
bu tür eğilimler işbaşındadır. Hem de kendisini devrimci gören 
örgütlenmelerde bu böyledir. Devrim için yola çıkan yapılar, önce 
kendilerinde devrimci değişim yaratarak işe başlamadıkları ve tüm 
eski toplumsal anlayışıylarını taşıyarak devrim saflarına geldikleri 
için, dönüştürücü dinamik yaratılamamıştır. Kolektif örgütlenme, 
kolektif bilinç, kolektif akıl ve kolektif ahlâk anlayışının gelişmediği 
devrimci yapılarda, ortamdan yararlanan fırsatçı tipler öne çıkarak 
lider olmuş ve geride kalanları da kendine mürit haline getirerek, 
devrimci örgütü adeta bir tarikat teşkilatına dönüştürmüştür. 

Mürit olmayı kabul etmeyenler iki yol izlemiştir. Bir kısmı 
ayrılmış ve köşesine çekilmiştir. Bu durumda onlara eski örgütü 



genellikle dokunmamıştır. Bir kısmı ise, yeni bir mürit hareketi 
yaratmak ve yarattığı yapıya yer açmak için, düne kadar içinde 
yaşadığı örgütü, birdenbire karşı-devrimci, revizyonist, reformist, 
halk düşmanı ve benzeri sıfatlandırmalar yaparak suçlamıştır. Tabii 
karşı taraf da, ayrılanları aynı sıfatlarla isimlendirilerek teşhir ve 
tecrit etmeye çalışmıştır. Bu tartışmalar zaman zaman tarafların 
birbirine karşı şiddet kullanmasına kadar varmıştır. Bütün bunlar 
aslında başından beri “devrim yapacağız” diye yola çıkanların, 
devrimi kendi kişiliğinde bile gerçekleştirememiş olmasının 
kanıtıdır. Oysa çoğumuzun ağzından düşürmediği sözdür, “Devrim 
yolu engebelidir, dolambaçlıdır sarptır”. 

Yani, yola çıkarken zorlukları göze almak gerekir. Ancak gel 
gör ki, başarısızlığımızın altında yatan ana nedenlerden birisi de, işte 
bu zor olan yola kolay insanlarla çıkmamızdır. Bu tür kolay insanlar 
devrim yolunda ilk fırsatta hem yoldaşını satmıştır ve hem de 
devrimi satmıştır. Aynen ozanın dediği gibi, “Zor yola kolay 
insanla çıkarsan, yolu da satar yolcuyu da!..” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. BÖLÜM 

BİR DÖNEMLE HESAPLAŞMA  

 

 

«Benim ilgimi çeken insanlar deli olanlardır, yaşamak için 
deli olan, konuşmak için deli olan, her şeye aynı anda ihtiras duyan, 
hiçbir zaman esnemeyen ya da sıradan bir şey söylemeyen. ... çünkü 
benim için yalnız çılgın insanlar önemlidir, yaşamak için çıldıranlar, 
konuşmak için çıldıranlar, kurtarılmak için çıldıranlar, aynı anda 
her şeyi birden arzulayanlar, hiç esnemeyen, beylik laflar etmeyen, 
yıldızların arasında örümcekler çizerek patlayan ve en ortalarındaki 
mavi ışığı görenlere "Vay canına!.." dedirten o muhteşem sarı 
maytaplar gibi yanan, yanan, yanan insanlar. » ( Jack Kerouac – 
Yolda)  

Benim için devrimcilik, insanlığın eşit özgür ve bağımsız 
kişilik olma serüvenidir. Sıradan insanların işi değildir. Düzenle 
düşünsel bağlarını koparmamış olanların işi değildir. Ve ben 
inanıyorum ki, hayat denilen bu serüvende son sözü hep direnenler 
söylemiştir ve söylemeye devam edecektir. 

“ey aç bebelerin, dirençli çocukları ey bir sesin yankısında 
kalanlar ey terini toprağa katan ustalar ey bağrımıza bastığımız deli 
sevda 

siz ki anlardınız o aşkın dilinden uzakta olsa bir umut 
adına siz ki bilirdiniz coşkuyla sevmesini gelecek uğruna ölürcesine 

kızgın bir demiri dövercesine ve tarihin en güzel yapraklarını 
güneşin parmağıyla çevirircesine siz bilirdiniz sevmesini zora 
direnirken yüreklerde söylenen o büyülü şarkılar sustu bilinsin ve 
hatta demiri çürüten bilekler mühürlendi gün ve güneş denilsin 

siz de bilirsiniz o kır çiçeklerini özgürlük renginde sevgiyle 
açarlar hangi rüzgar dağıtırsa dağıtsın düştükleri yerde yeniden 
çoğalırlar 



sabrın çiçeklerini açtığı yerden asla kapanmaz yaşanan defter 
çünkü tarihin en güzel yerinde son sözünü hep direnenler söyler » 

(Nazlı Yoldaş) 

İşte ben de yukarda şairin dizelerinde tarif etmeye çalıştığı ve 
ölüme “bir bayram yerine nümayişe gider gibi” gitmiş olan 
devrimci kuşağın üyesiyim. Bizim kuşağın temel sloganı “liderler 
masa başında oturmazlar, devrim kavgasında en önde savaşırlar” 
idi. Bundan dolayı 1968-80 aralığında sadece toplumun doğal 
önderlerini, kavga içinde, mücadele içinde sivrilmiş halk önderlerini 
görürsünüz. 

O kahramanlar her eylemin bizzat örgütleyicisi ve yürütücüsü 
oldukları için bugün hâlâ halkların gönlünde yaşıyorlar. Kendilerini 
düzmece kongrelerle toplantılarla değişmez ebedî şef seçtirenlerin 
adlarını bugün hatırlayan bile kalmamıştır. İşte bu anlayışın ve bizim 
kuşağın da hâlâ aşılamamış olması, bizzat bizim kuşak içinde 12 
Eylül sonrası örgütlerin başına çöreklenmiş bu şef bozuntularının 
toplumda ilerletici bir ivme yaratamamış olmasından kaynaklanıyor. 

Devrim, bu uğurda hiçbir kişisel politik çıkar hesabı yapmayan 
isimsiz kahramanların omuzlarında yükselir. Bilinenlerin aksine, 
Türkiye’de yürütülen devrim mücadelesinin isimsiz kahramanların 
işi olduğunu bilenlerdenim. Ebedî şeflik ideolojisinin yenilgiye yol 
açtığını tarih bize gösterdi. Başarının da kolektif bilinçli örgüt 
olmaktan geçtiğini ve kitlesel hareketlerin işi olduğunu, en son Gezi 
olayları bize gösterdi. 

Artık biat kültürüne ve ebedi şef hegemonyasına dayalı 
örgütlenmelerin miadını doldurduğu gün gibi ortaya çıktı. Bu açıdan 
geçmişte yaşadığım olayları objektif bir gözlemle dile getirmeye 
çalışacağım. Bunu, Engin Erkiner sitesinde yer alan yazılarımı 
okuyanlar bilirler. Zaten bu kitabın ana iskeletini de o yazılar 
oluşturacaktır. Kitap haline gelmesi için ekleme çıkarma değiştirme 
düzeltme yapmakla yetineceğim. 

Engin Erkiner sitesinin ziyaretçi defterine birkaç not 
gönderdim. Orada sadece bazı gerçeklere parmak bastım ve olaylara 
objektif yaklaşacağımı belirttim. Ben bir devrimci olarak olayları 
polis ajan işbirlikçi hain gibi kavramlarla açıklamaktan yana 



değilim. Olaylar olduğu gibi ortaya konulursa, herkes gereken 
mesajı alacaktır. 

Yalan ve iftira üzerine kurgulanan düşünceler uzun ömürlü 
olmaz, bir yerden açık verir mutlaka. Bizim solumuzda bir gelenek 
oluşmuş, ayrılan herkese bir kulp takılır. Ayrılanlar ayrıldıkları 
örgütün kötülüğünü keşfediverirler hemen. Ama sıra kendilerine 
gelince kendilerinin o örgütteyken de, ayrıldıktan sonra da, 
doğruluğundan dürüstlüğünden bahsederler. Her iki anlayış ta 
gelişmemiş kişiliklerin nelere yol açabileceğinin kanıtıdır aslında. 

Sol içi ayrılıklar ve sol içi şiddet konusunda bir örnek olsun 
diye 1997 yılında Halkın Birliği dergisinde yayınlanmış bir yazıyı 
olduğu gibi alıyorum.  

 

“HALK İÇİNDEKi ÇELİŞKİLER 

Türkiye’de ilerici devrimci yurtsever ve komünist güçlerin 
tarihi zengin deneylerle doludur. Yürünülen yolda, kat edilen 
mesafede çokça olumlu deneyimin altına imza atılmıştır. Acılar 
çekilmiş, bedeller ödenmiştir. Bugün dönüp gerilere baktığımızda, 
öğrenmemiz gereken çokça şeyin olduğu görülecektir. Dünya işçi 
sınıfı ve ezilen halkların öncü kurmaylarının tarihinde olduğu gibi, 
bizim kendi tarihimizde de, dünden bugüne, bugünden yarına 
taşınması gereken paha biçilmez yığınla değerler söz konusudur. 
Madalyonun bir yüzünü bu olumlu miras hazinesi oluştururken, 
diğer "karanlık" yüzünü ise yapılan ağır hatalar, halka ve devrime 
karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. 

Devrimci ve komünist hareketin yakın ve uzak tarihi zengin 
deneylerle doludur. Yeter ki geçmişe karşı burun kıvırarak onun 
öğretici gücü küçümsenmesin. Tarihin bizlere öğrettiği gerçeklerden 
biri de, devrimci ve komünist örgütlerin pir’ü pak ve hatta 
zaaflarından arınmış dört başı mamur “kutsal” yapılanmalar 
olmadığıdır. Hatalardan arınmış ve her yönüyle mükemmel olmuş 
bir komünist örgüt beklentisi yanlıştır. Böyle bir yaklaşımın son 
derece mükemmeliyetçi ve idealist olduğu tartışma götürmeyecek 
kadar açıktır. Sınıf savaşımı içinde en deneyimli komünist 
partilerinin bile hata yaptıkları çokça görülen bir gerçektir. 



Komünistler hatalarından korkan yaratıklar değillerdir. Komünistler 
için, hatanın yapılması önemli olmakla birlikte, daha da önemli olan 
bu hataya yol açan nedenlerin araştırılması ve onların amansız bir 
eleştiriye tabi tutularak gerekli sonuçların çıkarılmasıdır. Bu 
noktadan bakıldığında Türkiye’deki devrimci ve komünist hareketin 
önemli bir bölümünde küçümsenmeyecek oranda tutuculuk söz 
konusudur. 

Geçmiş sürenin değerlendirilmesi yapılırken sapla saman 
birbirine karıştırılarak geçmişe veryansın edilmekte ya da geçmişte 
doğru olanın yanı sıra yanlışlarda ısrar edilmektedir. Her iki 
yaklaşım da nesnel değerlendirmeden uzak olduğu içindir ki, 
geçmişin olumlu farkları kopuşu, hata ve zaaflardan arınma ise 
tutuculuğu ifade ediyor. Kendi geçmişiyle barışık olmayan bu 
yaklaşım tarzı, doğası gereği geçmişin devrimci olmayan bir takım 
özelliklerinin bugüne taşımasına neden olur. Bugün hâlâ geçmişin 
kronikleşmeye yüz tutmuş bazı hastalıklarını üzerimizde taşımamız 
bir tesadüf olarak görülmemelidir. 70’lerden günümüze dek süren 
adeta kronikleşmeye yüz tutan devrimciler arasındaki sorunların ve 
çelişkilerin çözümünde şiddet vakaları dün olduğu gibi, bugün de 
önemli bir sorun olarak gündemi meşgul etmektedir. Son 20 yıllık 
sürece baktığımızda görülecektir ki, bu sorun kimi zaman azalarak, 
kimi zaman artarak, Türkiye devrimci hareketini sürekli meşgul ede 
gelmiştir. 

Geride bırakılan süreç yaşanılan onca olumsuz örneklere 
rağmen, sorun bugün hâlâ tartışma konusu oluyorsa, bu, Türkiye 
devrimci hareketinin üzerinde taşıdığı kara lekeden arınmadığının 
somut göstergesidir. İlerleyen tarihsel sürecin sunduğu ve pratik 
verilerin ortaya koyduğu gibi, sorun sadece A ve B örgütleri sorun 
olmaktan çıkmış, Türkiye devrimci hareketinin tümünün bu gününü 
ve yarınını yakından ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. Yine 
sürecin ortaya koyduğu diğer önemli bir veri ise, Türkiye’deki 
devrimci ve komünist hareketin soruna ilişkin teoride ve pratikte 
sergilediği eklektizmdir. Kimileri soruna ilişkin genel teorik 
doğruları savunmakla birlikte, pratikte savunduğu teorilerden 
önemli ölçüde uzaklaşırlarken, kimileri ise, gerek teorik cephede ve 
gerekse pratik cephede tamamen bir sapma içindedirler. 

Bunlar mı sosyalizmde, halka sosyalist demokrasiyi 
uygulayacaklar. Güldürmeyin. Dün A ve B örgütleri arasındaki 



şiddete amansızca karşı çıkan ve devrimciler arasında şiddet 
kullanılmasına tavır alarak mangalda kül bırakmayanlar, bugün 
sanki yazdıklarının ve söylediklerinin hiçbir önemi yokmuş gibi, 
kendinden ayrılanlara ya da başka örgütlere karşı şiddet kullanma 
hak ve yetkisini kendisinde görebilmektedir. 12 Eylül sonrası konuya 
ilişkin tartışmalara bakıldığında sayfalar dolusu eleştiri veya 
özeleştiriye rastlamak mümkündür. Ne var ki, yazılıp çizilenlerin 
pratik açıdan pek te ilerletici olmadığı ilerleyen süreç içinde açığa 
çıkmıştır. Dahası, yürütülen tartışmalar sorunun kaynağına 
inmekten uzak ve birçok yönüyle soyut olmanın ötesine 
gidememiştir. 

Bunun böyle olmasının nedeni, sorunun özünün 
kavranmamasından ziyade, örgütlerin teorik ve pratik 
yaklaşımlarındaki çelişik ortamdır. 

Aynı hata ve yanlışlara düşen bir örgütün başka bir örgüt 
üzerine kararlılıkla gitmesinin inandırıcılıktan uzak olacağı açıktır. 
Doğaldır ki, aynı yanlış hatta yol alanlar arasında ciddi bir 
ideolojik mücadele yaşanmayacağı gibi, ortaya çıkacak olan tablo 
da ister istemez üstü örtülü ya da açık biçimde oportünistçe uzlaşma 
olacaktır. Bugün Türkiye’nin devrimci ve komünist hareketi içinde 
çelişkilerin çözümünde artan oranda şiddete baş vurma eğilimleri 
ağırlık kazanıyorsa bu tesadüflerin eseri olmasa gerek. Bunun böyle 
oluşunun önemli nedenlerinden biri de, Türkiye devrimci hareketinin 
tarihsel şekillenmiş sürecinde saklıdır. Her şeyin olduğu gibi, 
devrimciler arasında uygulanan şiddet sorununun tohumları 
günümüze has bir olgu olmadığı bilinmektedir. Fazla uzaklara 
gitmeden 70-80 arası dönemde devrimciler arasında şiddet 
eylemlerinin artarak tırmandığı dikkate alınırsa, bugün yaşadığımız 
olumsuzlukların köklerinin dünde saklı olduğu görülecektir. 12 Eylül 
sonrasında ileri sürülen “yenilenme” ve “eskinin hastalıklarından 
kopma” gibi bol keseden ileri sürülen iddiaların konuya ilişkin 
gerçeği yansıtmadığı açıktır. Bugünün dünün kronikleşmeye yüz 
tutan hastalıklarının artan boyutlarda devam etmesi düşündürücü 
olmakla birlikte, ilerisi açısından son derece tehlikeleri de 
beraberinde taşımaktadır. Dünden bugüne devrimci yelpaze içinde 
yer alan birçok örgüt, sicili temiz olmamakla birlikte, sicilin 
temizlenmesi ve girilen yanlış yoldan geri dönülmesi için ciddi bir 
çabada harcamamıştır. Tablo olumsuzluktan ibaret olunca, devrimci 



güçler arasındaki çelişkilerin çözümünde devrim ve sosyalizm 
davasına büyük zararlar veren anlayışların gelişmesi de şaşırtıcı 
olmayacaktır. 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de sol örgütler arasındaki şiddet 
olaylarını, çeşitli nüans farklılıklarına rağmen, değerlendirme ve 
yanlışı aklama yöntemi, üç aşağı beş yukarı hep aynı olmuştur. İster 
ayrılıklar nedeniyle olsun, isterse var olan örgütler arasındaki 
çelişkilerin çözümünde olsun, şiddete başvuran tarafın gerekçeleri, 
“partiyi bölmek”, “parti düşmanlığı yapmak”, “örgüt değerlerine 
saldırmak”, “parti mallarına el koymak”, “anti-parti faaliyeti 
yapmak”, “devrim düşmanlığı yapmak” ve hatta daha ileri giderek 
“mücadele kaçkını olmak”, “karşı-devrimci olmak”, “ajan olmak”, 
“provokatörce girişimde bulunmak” gibi bilinen suçlamalardan 
ibaret olmuştur. Burada tartışma konusu olan gerçek anlamda karşı 
devrim saflarına veya karşı-devrime hizmet eden yapılanmalar değil, 
ağırlıklı olarak ayrılık döneminde ortaya atılan ve maddi 
dayanaktan uzak içi boş çirkince iddialardır. 

Ayrılan tarafı teşhir etmenin en kolay yolu, onu düşmanla aynı 
kefeye koyarak, gerçeklik payı olmasa da, ona çeşitli çamur 
atmaktır. Basit ve ilkel bir yöntemle rakibi alt etmektir. Özellikle 
ayrılık dönemlerinde ortaya atılan iddiaların gerçekleri 
yansıtmaktan ne kadar uzak olduğu ve önemli ölçüde özel niyetlere 
dayandığı bilinmektedir. Bunları hep birlikte gördük ve yaşadık. 
Yıllar öncesinde birbirlerini “ajan, provokatör olmak” ve “karşı-
devrime hizmet etmek” veya “karşı-devrimcilik yapmak” ile 
suçlayan akımların, işi devrimci kanı akıtmaya vardırmalarına 
rağmen, aradan belli bir zaman geçtikten sonra, bir araya gelerek 
platformlarda ve ortak eylem birliklerinde yer aldıklarının sayısızca 
örneklerine tanığız. İşin ilginç ve ibret verici yanı ise, tüm bu olup 
bitenler üzerine ciddi bir özeleştiri yapılmaksızın aynı şeylerin 
tekrarlanmasıdır. 

Dünden bugüne devrimci örgütler arasındaki çatışmalarda 
akıtılan devrimci kanı az değildir. Söz konusu olan, devrimcilerin 
ilericilerin ve yurtseverlerin kanıdır. Bu kanı akıtanlar, bunun için 
çaba harcayanlar, kan akıtılmasını hedef gösterenler, yaptıklarının 
yanlarına kâr kaldığı rahatlığı içinde hareket ettiler. Birinci 
derecede sorumlu olan örgüt yöneticileri, işin gereğine göre gerçeği 
olduğu gibi açığa çıkarmadılar ve esaslı bir özeleştiri yapmadılar, 



kendilerini aklamayı esas aldılar. Canını dişine takmış devrim ve 
sosyalizm uğruna canla başla mücadele yürüten devrimciler, yine 
aynı amaçlar uğruna mücadele yürüttüğünü iddia eden sorumsuz ve 
adalet duygusundan yoksun yöneticilerin talimatıyla katledildiler. 
Bunların hesabı sorulmadı, hesabı verilmedi. Bunun içindir ki, 
bugün hâlâ devrimciler devrimcilere karşı rahatlıkla şiddet 
kullanabiliyor. Devrimciler hakkında ölüm fermanları 
çıkarılabiliyor. 

Bugün hâlâ devrimci kanı akıtılıyorsa ya da bu yönde 
çabalara varsa, bu sadece kanı akıtılanın ve kan akıtanın sorunu 
olmaktan çıkmıştır. Akıtılan kan davanın devrimin ideallerimizi 
kanıdır. Bunları korumak tüm devrimcilerin, yüreği devrim için 
çarpan herkesin görevidir. 

Bugün bu yönlü sorunlar yaşanıyorsa bunun birinci derecede 
sorumlusu “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mantığıdır. Bu 
mantığın yarattığı çürümedir. Eğer bu mantık yaygınlık 
kazanmasaydı, devrimciler arasındaki şiddet olaylarının üzerine 
kararlı bir şekilde gidilseydi, en azından şiddete baş vuran mantık 
rahat ve pervasızca davranma hakkını kendinde göremezdi. Bu 
olumsuz gelişmenin çarpık ve ibret verici diğer bir boyutu ise, gücü 
yeten yetene anlayışının yaygınlaşmasıdır. “Güç” olgusu burada 
haklı ve doğru olma ilkesel anlayışına değil, tamamen zorbalık 
temelleri üzerine oturmaktadır. 

Güç dengeleri şiddete başvuran tarafın lehine ise, şiddete 
başvurma doğallık kazanabilmektedir. Bu da aslında doğruluk ve 
haklılık bakımından güçsüzlüğün ifadesi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Unutulan, unutturulmaya çalışılan, doğru ve haklı 
olanın karşısındaki fiziki güç ne kadar güçlü olursa olsun doğruların 
karşısına geçemeyeceği gerçekliğidir. Kendisinden küçük örgütlere 
saygısızlık yapma, her şeyi söyleme hakkını kendinde görme, 
küçüklerin söylediğini dikkate almama, kendisinden büyük örgütlere 
karşı ise oportünistçe saygılı olma, büyüklerin hatalarını 
görmezlikten gelme, onlarla iyi geçinmeye çalışma ve hatta onların 
huzurunda el pençe divan durma, doğru devrimci davranış olabilir 
mi? 

Açıktır ki, bu yaklaşım tarzının devrimcilikle hiçbir bağlaşır 
yanı yoktur. Netice itibarıyla, güç dengeleri bakımından 



oportünistçe bir teslimiyeti de beraberinde getirir. En güçlü 
dengelerin bile, sağlam doğru marksist-leninist ilkelere 
oturmadıkları için tarihe karıştıklarına tanıklık ettik. Buradan ders 
çıkarmak, güç olgusunu olduğu gibi görmek, sadece geriletici 
fiziksel temellere değil, ilerletici dayanaklara oturtmak zorundayız. 
Bu marksizm-leninizm’in a-b-c’sidir. Komünist bir örgütün oluşumu, 
düzenden köklü kopuşu zorunlu kılar. Köklü kopuş başarısı 
gösteremeyen şu ya da bu şekilde düzeni temsil eden, eski düzenin 
hastalıklarını içinde taşıyan bir örgüt kendi varlığını bile uzun süre 
koruyamaz. Düzene karşı savaşım, sadece siyasi ve askeri alanla 
sınırlı değildir. Yeni bir toplum yaratma iddiasıyla yola çıkan 
komünistler, ideolojik politik askeri psikolojik kültürel alanda, 
kısacası toplumsal yaşamın her alanında, düzene karşı savaşımı 
sürdürmek zorundadırlar. Eskinin bağrından doğacak olan yeni, 
yaşamın her alanında mücadelenin her dalında eskiye karşı 
savaşarak kendini yaratmak zorundadır. Bu savaşım da bütünlük arz 
eder, daha doğrusu arz etmek zorundadır. Genel doğruları 
sıralamak ve onları programatik düzeyde kararlı bir şekilde 
savunmak, atılan adımın sadece ve sadece ilkini oluşturur. Eğer 
atılan bu ilk adım, atılması gereken ikinci adımla, yani genel 
doğruların pratikte ete kemiğe bürünmesiyle, devam etmezse, atılan 
birinci adımın fazla değeri yoktur. Devrimci örgütler, özellikle de 
bizim gibi ülkelerde burjuva, küçük burjuva, gerici ve feodal değer 
yargılarına karşı, bilimsel hareket tarzıyla savaşmak zorundadır. 
Kuşkusuz, kapitalist düzen sınırları içinde mücadele yürüten 
komünist örgütün onun etkilerinden kurtulamayacağı anlamına 
gelmez. 

Komünist örgütü bu savaşımda başarılı kılan, onun kendisini 
yenilemesi ve yürütülen savaşı günlük mücadele içinde sürekli diri 
tutmasıdır. Türkiye devrimci ve komünist hareketinde yenilenme 
olgusu çoğu kez soyut kalmıştır. Ya da çok basite indirgenmiştir. 12 
Eylül sonrasında yenilenme basitleştirilerek “eskiyi reddetme” 
olarak algılanmıştır. Bunun bir yenilenme olmadığı ve olmayacağı 
açıktır. Yenilenme olgusunun içeriği pratikte ifadesini bulamadığı 
içindir ki, geçmişin olumlu değerleri bugüne taşınamamış ama 
kendiliğindencilik geçmişin olumsuz hata ve zaaflarını sürdürmede 
başarılı olunmuştur. Türkiye devrimci hareketinde ayrılıklar istisnai 
değil, genel bir olgudur. Kimse bu ayrılıkları istemese de bunların 
yaşanmayacağı anlamına gelmez. Ayrılıklar genel olarak bölünmeyi 



ve parçalanmayı beraberinde getirdiği için olumsuzluğu ifade eder. 
Ancak buradan tüm ayrılıkların yanlış olduğu anlamı çıkarılamaz. 
Ayrılıklardan çok, ayrılık döneminde izlenen yol ya da yöntem 
önemlidir. İdeolojik politik zeminden çıkılırsa ve sorunları kirli 
savaş yöntemleriyle halletme yoluna girilirse, eski yoldaşlar yeni 
düşman olur. 

Ayrılık dönemlerinde sorunları ideolojik politik tartışma 
yöntemleriyle halletme, rakibi tartışarak ideolojik politik yönden 
etkisizleştirme anlayışı geri plana itilerek, sorun basitleştirilerek, 
sıradan mahalle kavgalarına, karalama kampanyalarına, kin ve kan 
davalarına dönüştürülmektedir. Siyasi anlayışları tartışma yerine 
bireylerin tartışılması ön plana çıkmaktadır. Yoğun siyasi ideolojik 
mücadele yerine, yoğun dedikodu, fısıltı gazetesi ön plana 
çıkmaktadır. Sorunun özünün tartışılması yerine, “kim kime ne dedi, 
hakkında neler söylendi, kişilerin kirli çamaşırları” tartışma konusu 
olmaktadır. Ayrılıklar siyasi olmaktan çıkarılarak, kirli çamaşır 
tartışmaları haline dönüştürülüyor ve aslı astarı olmayan iddialar 
ortaya atılıyor. Burada sıradan bir insanın aklına gelen ilk soru; 
“madem bu insanlar böyleydiler neden bunları yıllarca içinizde 
barındırdınız, neden bu insanları önemli mevkilere getirdiniz, neden 
tüm bunlar daha önce tartışmadınız da bugün tartışıyorsunuz” gibi 
basit sorular olmaktadır. 

Öldürme yöntemlerine ilerlemek ve halkın bunları anlayışla 
karşılaması bir tarafa, devrimci tabanın bile nefreti 
kazanılmaktadır. Komünistler toplumun önder gücü olma iddiasıyla 
yola çıkarlar ve bu iddia soyut değil somuttur. Toplumun önder gücü 
olma iddiasının somut gerekleri vardır. Bu gereklerin en 
önemlilerinden biri, devrime ve halka karşı sorumluluk duygusudur. 
Bu duyguyu pratik yaşamda günlük tutum ve davranışlarda 
odaklaştırmaktadır. 

Kitleler karşısında inandırıcı olmak, kitlelerin derin güvenini 
kazanmak, teoride sol düşünüp pratikte sağ yaşamaktan geçmez. 
Teoride güzel laflar ederek kitlenin güveni kazanılmaz. Kitle her 
zaman iyi bir gözlemcidir. Bugün toplumsal harekette bir yükselme 
söz konusu olmakla birlikte, devrimci ve komünist örgütlerin hızlı bir 
şekilde gelişmemesinin önemli nedenlerinden biri de, devrimcilere 
karşı var olan derin güvensizliktir. Bu güvensizlik durup dururken 
var olmuş değildir. Kitlelerin güvenini sarsacak hataların sayısı az 



değildir. Daha önemlisi, geçmişte yapılan hataların bugün değişik 
biçimlerde sürmesidir. Devrimin çekici olabilmesi için, devrim için 
mücadele yürüten güçlerin özendirici olması gerekir. Bu da günlük 
mücadele içindeki pratik tutumlarda somutlaşır. Eğer devrimci 
güçler kendi aralarındaki sorunların çözümünde gereken saygı 
hoşgörü ve dostça eleştiriler çerçevesinde sorunlara çözüm bulma 
başarısı gösteremiyorlarsa, kitlelerden kendilerine anlayış 
göstermelerini, kitlelerin kendilerine güvenmelerini de 
bekleyemezler. Ne ekilirse o biçilecektir. 

Öncülerin yaptıkları olumlu olumsuz tüm eylemler kitlelere 
mesaj niteliği taşır. Öncülerin birçok eylemi özendirici olabilir. 
Kitlelerin beğenisini kazanabilir. Yapılan bir veya birkaç olumsuz 
davranış, kazanılan olumlu değerlerin heba olmasına yol açar. 
Devrimciler arasındaki sorun ve ayrılıklardan karşı-devrimin 
yararlanmaya çalıştığı bilinen gerçektir. 

Yanlış olan, sorun ve ayrılıkların yaşandığı dönemlerde 
kullanılan yol ve yöntemlerin, yürütülen karalama kampanyalarıyla 
sorunun kişiselleştirilmesi, kişilerin hata ve zaafları üzerine politika 
inşa edilmesi, dedikodu yapılması, hatta daha da ileri gidilerek kafa 
kol kırılması ve bununla da yetinmeyip sorunun devrimci kanı 
akıtılmasına kadar vardırılmasıdır. Tüm bunların devrim ve 
sosyalizm adına yapılması bir yana, kitlelere verdiği somut mesaj 
önemlidir. Tartışmalar siyasi platformda yürütülmediği için kitlelere 
verilen mesaj da siyasi olmaktan uzaktır. Uzaktır çünkü, ayrılık 
dönemlerinde siyasi ve ideolojik yaklaşımlar ele alınmadığı için, 
karşı-devrimin devrimci güçlere karşı uyguladığı yasaklar devrim ve 
sosyalizm adına devreye sokulmaktadır. Ayrılan tarafın yayın bildiri 
yazılı ve sözlü propagandasına ambargo koyma, dağıtımını 
engelleme, kendi tabanına ayrılan kesimin yayınlarının okunmasını 
yasaklama, vs. yöntemlerin ideolojik politik yönü olabilir mi? 
Dahası, bu tür yöntemler hangi amaca hizmet eder. Artık burjuva 
liberallerinin bile kabul etmek zorunda kaldığı gibi, düşüncelere 
ambargo koymakla, düşünceleri yasaklamakla, onları ortadan 
kaldırmanın imkânsız olduğu bilinmiyor mu? Kendisine devrimciyim 
diyenlerin bu tür yöntemlere başvurması gülünç değil midir? 

Ne kadar gülünç olsa da bugün siyasi olgunluktan uzak bazı 
anlayış sahiplerinin bu tür yöntemlere başvurduğu gerçeğini 
ortadan kaldırmaz. Üstüne üstlük bütün yapılanlar Marksizm-



Leninizm adına yapılmaktadır. Bir yandan yasaklara karşı mücadele 
yürüteceksin, diğer taraftan dost devrimci güçlerin düşüncelerine 
yasaklar koyacaksın. Gazete ve bildiri dağıtımını engelleyeceksin, 
bu yayınları dağıtanlara şiddet uygulayacaksın. Tutturulmaya 
çalışılan bu yöntemde devrimciliğin zerresi olabilir mi? Kaldı ki, 
özellikle de ayrılık dönemlerinde, tabanın kendi iradesiyle hareket 
edip karar verebilmesi için, sorunun kişisel dedikodu ve karalama 
kampanyasına dönüştürülmeden görüşlerin, görüş ayrılıkların tüm 
yönüyle tartışılmasından kim ne kaybeder? Tabanı sağlıklı ve kendi 
iradesiyle karar verebilmesinden korkulacak hiçbir şeyin olmadığı 
açık değil midir? 

Doğru olmayan bir şey çok doğruymuş gibi bir empoze etmek 
ise, tabanı sürü görme anlayışından kaynaklanır. Doğru olmayan 
temeller üzerinde devrimci politik hat izlenemez. Yalana yanlışa 
dayalı anlayışlar kaçınılmaz olarak yenilgiye uğramak zorundadır. 
Gerçekler bir dönem gizlenebilir ve üstü küllendirilerek gün 
ışığından uzak tutulabilir. Ancak gerçekler inatçıdır, gizlemelerle 
küllenmelerle yok edilemez. 

Görüldüğü gibi, devrimciler arasındaki şiddet eylemlerini 
yapan ve savunan anlayışın altında anti-demokratik tutum ve 
davranışlar yatmaktadır. Bugüne karar konuya ilişkin yürütülen 
tartışmalarda daha çok devrimciler arası şiddetin, devrime 
faydasının olmadığı ve karşıdevrime hizmet ettiği öne çıkarıldı. 
Bunlar genel doğrulardır. Bunda yanlış olan birşey yoktur. Fakat, 
sorununu bir o kadar hatta daha fazla önemli olan diğer boyutu ise 
girilen bu yanlışların devrimci cephede yarattığı dejenerasyondur. 
Devrimci ahlâk ve devrimci adalet duygularının baltalanarak 
ayaklar altına alınmasıdır. Devrimci adalet adına adaletsizliğin, 
devrimci ahlâk adına ahlâksızlığın geliştirilmesidir. 

Türkiye devrimci hareketinin egemen sınıflara ve onların 
çürümüş kokuşmuş düzenine karşı yıllardır kan ve can pahasına 
yürüttüğü mücadelede önemli silahlardan birisi de, devrimci ahlâk 
ve devrimci adalet duygusudur. Bu silahın yanlış kullanılması veya 
içinin boşaltılması, devrim cephesinde tahribatlara yol açar ve 
karşı-devrimin bu zaafımızdan faydalanmasını sağlar. Bu nedenle, 
hataların Türkiye devriminin ilerleyişinde yarattığı yaratacağı 
tahribatları görmemek için insanın kör olması gerekir. Soruyu başka 
bir boyutta sormak gerekirse, bugüne kadar yapılan eleştiriler ne 



kadar inandırıcı ve değerlidir? Yapılan öz-eleştiriler, günah 
çıkarmaktan öteye gitmezse, bizleri ilerletebilir mi? 

Devrimci örgütler arasındaki (başka bir deyimle, halk 
arasındaki) çelişkilerin çözümünde niçin şiddete baş vurulduğunun 
ipuçlarını yukarıda ele almaya çalıştık. Fakat sorun bununla sınırlı 
değildir. Herhangi bir örgütün dışa yönelik faaliyetleri bizlere o 
örgütün iç işleyişi hakkında sınırlı da olsa bazı veriler sunmaktadır. 
Bir örgütün kendi içinde proleter demokrasiyi son sınırına kadar 
işletmesi, bu yaklaşım tarzını ister istemez dışa da yansıtır. Keza, 
herhangi bir örgüt içinde proleter demokrasi işlemiyorsa ya da 
yeteri kadar işletilmiyorsa, bu da doğal olarak örgütün dış 
ilişkilerine yansır, yansımak zorundadır. 

Ülkemiz devrimci ve komünist hareketinin belgeleri yakından 
incelendiğinde, dikkat çekici önemli bir nokta, komünist örgütlerde 
olması gereken örgüt içi sosyalist demokrasinin olmazsa olmaz 
koşulu olan konferansların ve kongrelerin çok sınırlı bazı kesimler 
için neredeyse tabu haline geldiğidir. Bu üstü atlanılacak basit bir 
nokta değildir. Diğer bir yaklaşımla bu tablo var olan devrimci ve 
komünist örgütlerin iç işleyişi konusunda (burada tüm örgütleri 
kastetmediğimizi belirtelim) bize somut veriler sunmaktadır. 
Konumuz örgüt içi demokrasi sorunu olmamasına rağmen, 
belirtilmesinde ki amaç, kendi içinde proleter demokrasiyi 
uygulamayan örgütün kendi dışındaki güçlere ve içindeki düşünce 
ayrılıklarına yaşam hakkı tanıyıp tanımama sorununu gündeme 
getirmektir. Sorunun önemli bir boyutunu da bu nokta oluşturur. 
Türkiye devrimci ve komünist hareketi, taban ve kadroları siyasal, 
ideolojik olarak örgüt kültürüyle eğitme yerine mülkiyetçi feodal-
küçük burjuva zihniyetiyle yetiştirildiği için, mülkiyetini korumak 
için, zorbalık kullanan mülkiyetçi sınıfların zihniyetini devrimci ve 
komünist örgütlere taşınmakta ve taban bu çarpık bilinçle 
yetiştirilmektedir.» 

Bu yazıyı buraya almaktaki amacım, bir örgüt içinde çıkan 
ayrılıklara ve ayrılık sonrası gelişen olaylara taraf olmak değildir. 
Amacım, bir örgüt özgülünde yaşanan olayların genel sol hareket 
için de geçerli olduğunu okuyucuya aktarmaktır. Bütün sol 
örgütlerde benzer olaylar yaşanmış ve benzer yaklaşımlar 
gösterilmiştir. Ayrılanlar geride kalanları, geride kalanlar ayrılanları 
suçlamıştır. Sözlü saldırılar zaman zaman fiziki şiddete ve ölümlerle 



sonuçlanan çatışmalara yol açmıştır. 

Bence asıl karşı çıkılması gereken, gerekçesi ne olursa olsun, 
yapılan bu fiziki saldırılardır. Bu saldırılarda kaybedilen devrimci 
hareketin ortak değerleridir. Ortak değerlerin korunması gerekir. 
Sakat anlayışların mahkûm edilmesi gerekir. Ama bizim gibi geri 
ülkelerin geri zihniyetli sol örgütleri, içinden çıkıp geldikleri 
toplumsal değerlerin etkisinden kurtulamadıkları için, olayları da bu 
mantığı esas alarak çözmeye çalışırlar. Her ayrılıktan sonra örgütler 
ayrılanlar hakkında eskiden gizli kasalarda tuttukları arşivleri 
açarlar. 

  

Her ayrılık sonrası hemen kirli arşivlere başvurulur.  

Örgüt yönetimleri, hemen arşivleri açar ve ayrılan şahsı 
karalamak için uygun görülen belgeleri bilgileri, tahrifat ve 
karalayıcı katkı yaparak, örgütten ayrılan elemanlara dair 
“açıklamalar” diye piyasaya sunar. Bu bizim gibi ülkelerin az 
gelişmiş devrimcilerinin gelişmemiş devrim anlayışlarının ürünüdür. 
Niyetlerden bağımsız bir durumdur. Benim de içinde yer aldığım 
örgüt başlangıçta bu tutumlara girmedi. Örgüt tarihimizde yönetici 
yoldaşların yurt dışına çıktığı 1980’lere kadar örgütten ayrılan 
arkadaşlara ne fiziki ve ne de sözlü olarak hiçbir saldırı yapılmadı. 
Sorunlara ideolojik çözümler bulmak için özen gösterildi. Bölgesel 
çapta kimi küçük çaplı sürtüşmeler yaşanmış olsa da örgütün 
merkezi yapılanması, ne diğer sol örgütlere karşı ne de örgüt içinde 
hiçbir zaman şiddete başvurmadı. Böyle olduğumuz için de haklı 
olarak övünüyorduk. 

Bu örgütün tarihini izleyenler görecektir ki, bozulma daha 
önce bizden ayrılan Ali Çakmaklı’nın 12 Eylül’ün hemen ertesinde 
Adana’da öldürülmesi ile başlamıştır. Sonrasında ise bu eğilim, 
sistematik olarak kendisine rakip gördüğü yoldaşları becerebildiği 
yerde fiziki olarak ortadan kaldırmış, beceremediği yerde iftira 
atarak ve karalama yaparak hile yoluyla etkisizleştirmek için 
uğraşmış, örgütü örgüt yapanların örgütten uzaklaşmalarını 
sağlamıştır. Bunun baş nedenlerinden birisi, içinden geldiğimiz 
toplumun sorunları şiddetle çözme anlayışının bizde de etkisini 
göstermesidir. 



Demokrasi bilinci gelişmemiş topluluklarda ideolojik 
yetmezliğe düşülen yerde fiziki saldırı eğilimleri zaten güçlenir. 
Acilciler örgütü silahlı propagandayı esas alan bir yapılanma 
olmasına ve yaptığı silahlı eylemlerle adını duyurmasına karşın, 
pratiğinde düşman gördüğü güçlere karşı bile bireyi hedef alan 
silahlı eylemlere en az başvuran örgüt olmuştur. 

Silahlı eylemi siyasal propaganda aracı olarak kullanmıştır. 
Bundan dolayı bırakalım örgüt içi çatışmayı, sol içi çatışmayı da 
şiddetle reddetmiş, anti-faşist mücadelede bile silahlı saldırılarda 
insan kaybı olmamasına azami özen göstermiştir. Ancak ne acıdır ki, 
bu örgütün daha kuruluş aşamasında yediği darbelerle içine girdiği 
yönetim zaafiyetinden yararlanarak süreç içinde örgütün başına 
çöreklenmiş bir zihniyet tarafından bu kural 12 Eylül’ün hemen 
ertesinde bozuldu. Örgüt sığınılan ülkenin istihbarat örgütünün 
uzantısı oldu. Buna karşı çıkanlar çeşitli yol ve yöntemlerle etkisiz 
hale getirildi. Binlerce sempatizanı, yüzlerce savaşçı militanı olan 
örgüt 5-6 yılda tasfiye edildi. Bunu ilerleyen bölümlerde somut 
örneklerle vermeye çalışacağız. 

Devrime yabancı zihniyetin örgüte egemen olması sonrasında 
geçmişte yabancısı olduğumuz çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. 
Bazı yoldaşlara karşı alçakça komplolar kurulmuş, bazı yoldaşlara 
zorla “itirafname” imzalatılmış ve konuşması bu yollarla 
engellenmeye çalışılmıştır. Örgütten ayrılan arkadaşlar ile ilgili özel 
“dosya”lar yayınlanarak kamuoyunda karalama yapılmıştır. 
Ayrılanlar, komploculukla ajanlıkla veya hainlikle suçlanmıştır. 

Ancak, Suriye’ye yuvalanmış bu zihniyetin amacını görmede 
bir çoğumuz geç kaldık. Bazı hataları, eksiklikleri görüyorduk ama 
örgüt lideri olmuş bir kişinin bu derece aşağılık metodlarla örgütü 
tasfiye edebileceği aklımıza gelmedi. Özellikle bu şahıs ile uzun süre 
birlikte olmamış biz Avrupa’daki yoldaşlar, Suriye’de içine girilen 
ilişkileri ve devrimci çizgiden sapmayı göremedik. Suriye’den 
Avrupa’ya kitlesel kadro gelişleri başlayınca, bizler de yavaş yavaş 
devrimcilikten sapma eğilimini anlamaya kavramaya başladık. 

Çıkan örgüt yayınlarında sürekli daha ileri bir atılım yaparak 
partileşme hedefi ortaya konuyor ve bu amaçla kongre çalışmaları 
yapılmakta olduğu haberleri geliyordu. Hatta kurulacak partinin adı 
üzerinde bile kadrolar arasında görüş birliği sağlanmıştı. Partinin 



adı, Anadolu Komünist Partisi olacaktı. İşte o yüzden, kongreye 
katılamayan birçok kongre delegesi, kongre divanına gönderdikleri 
mesajlarında Anadolu Komünist Partisi’nin kuruluşunu 
selamlıyordu. 

Oysa, sonradan görüldüğü gibi, 1986 yılının son günlerinde 
toplanan 1. Kongre, bu örgütün tasfiye kongresi olarak tarihe geçti. 
Kongre sonrasında Suriye’de bulunan kadrolar Türkiye’ye 
gönderildi. Türkiye’de beş parasız bırakılan bu insanlar eylemlere 
sokularak yakalattırıldı. 

Son olarak 1987’de “Büyük Balık Operasyonu” adı altında 
ANAP binalarına yönelik bombalama eylemleri yaptırıldı. Bu 
eylemlerle yine bir taşla iki kuş vurulmaktaydı. Bir yandan 
Muhabarat’ın isteği doğrultusunda yapılan eylemlerle kendisini ve 
çevresini “esaretten” kurtarmış, öte yandan kendisine itiraz eden ve 
1. Kongre’de alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğinde ısrar 
eden, örgüt mali kaynaklarının örgütün emrine verilme kararının 
hayata geçirilmesini dayatan kadrolardan kurtulacaktı. 

Bu eylemlerden hemen sonra örgütün son temsilcileri de 
tutuklandı ve yıllarca hapis yattı. Düşmana karşı operasyon, örgüte 
karşı operasyona dönüştü. Polis yaptığı operasyona aynı adı vererek, 
eyleme katılanlar dahil, tanıdığı bildiği birçok eski Acilci’yi 
yakaladı. Bu operasyondan sonra Acilciler diye bir örgüt kalmadı. 
Yurtdışında yaşayan örgüt militanlarının ezici çoğunluğu 1988 
başlarında örgütten ayrıldı. Ayrılıklarını bir broşür yazarak devrimci 
kamuoyuna duyurdular. Bu broşürde de belirtildiği gibi, örgüt 
olduğunu söyleyen birkaç çapsız kendi kaderleri ile başbaşa bırakıldı 
ve örgütün tüm dürüst militanları bu çapsızlara karşı tavır almaya 
çağrıldı. 

Bu ayrılıktan sonra Avrupa’da tutunamayan çapsızlar grubu 
pılısını pırtısını toplayarak yeniden Suriye’ye döndü ve orada 
bulunan örgüt olanaklarının başına çöreklendi. Suriye’de yaşamaya 
devam edenler arasında bu duruma itiraz edenler bir bir ortadan 
kaldırıldı. Yusuf ve Sami olayı bu kaldırmalara örnektir. 

Ayrılıktan 23 yıl sonra, her kuruşunda örgüt militanlarının 
emeği olan örgütün yarattığı değerler sayesinde ekonomik olarak 
palazlanan Genel Sekreter, yeniden Türkiye sol hareketinin içine 



sızmak için bir “atak” başlattı. Ancak bu “atak” hareketini 
yaparken boyundan büyük bir yanlış yaptı. Örgütten 1982 yılında 
ayrılmış olan Engin Erkiner ile polemiğe girme gafletine düştü. 

Sözkonusu anlayışın temsilcisi Engin’i devrimci sol saflara 
yeniden sızmanın önünde engel görmüştür. “Atak” ismini verdiği bir 
dergi ve bir dernek vasıtasıyla o engeli aşacağını düşünmüştür. Bu 
nedenle, ilk önce kendince zayıf halka olarak gördüğü 1977 polis 
ifadesi üzerinde vurmaya çalışmıştır. 

Tartışmanın giderek boyutlanması ve eski yoldaşların da bu 
tartışmaya dahil olması sonrasında ise, bu “zindan fatihi” iftira ve 
karalamalarında sınır tanımaz hale gelmiştir. Bir zamanlar kahraman 
gördüğü ve çeşitli yazılarında övgüler dizdiği yoldaşlara ajan 
provokatör ahmak joker kılçık ve benzeri tanımlamalarla saldırma 
cüreti göstermiştir. Bu tavrı onun için sonun başlangıcı oldu. 

Ayrılan herkese malûm şahıs tarafından kara çalındı. 
M.Burgaz Antakya örgütlenmesinin ilk kadrolarından ve herkesin 
güven duyduğu, yoldaşlığa bağlı, inancı uğruna her türlü riski göze 
almış ve bunu yaşam pratiği ile ispatlamış bir emekçi iken, nasıl 
oluyor da 35 yıl sonra “35 yıllık ajan” oluyor! Tek başına bu bile şef 
bozuntusunun konumunu korumak için bir zamanlar kendisini 
solculuğa kazanmış birini ve kendisine en yakın olanları nasıl 
harcayabileceğine bir örnektir. Mamak zindanında Acilciler’in ve bir 
bütün olarak Türkiye devrimci hareketinin onur timsali Haydar 
Yılmaz nasıl oluyor da polis işbirlikçisi, ajan, joker ve benzeri 
yaftalarla karalanıyor? Bu da açıklanmalıdır demiştim. Ancak 
bugüne kadar hiç bir açıklama yapılamamıştır. 

“Çamur at izi kalır” denilmiştir. Ancak meydanın boş 
olduğunu düşünenler fena yanıldılar. Yaşanmış bunca deneyimin, 
bazılarının tasfiyeci eğilimlerini kursağında bırakacağını 
göremediler. Devrim mücadelesinde bedenlerini düşmana siper 
edenler, zalimlerin işkence odalarında direnenler, Türkiye 
zindanlarında örnek dik duruşun sahipleri, ülkede ve sürgünde 
yüreği hâlâ aynı devrimci heyecanla çarpanlar, yani kısacası gelecek 
kuşakların örnek alacağı devrimciler artık sahipsiz değildi. Meydan 
bu inkârcı anlayışa bırakılmadı ve bırakılmayacak da. 

  



İşimiz kişilerle değil temsil ettikleri anlayışladır  

Ben bu tartışmaları başlamasından bir yıl sonra haberdar 
oldum ve bizzat içinde yer aldım. İlk nasıl başladı, kimler çıkardı 
bilmiyorum. Bu yüzden ilk okuduğumda iki tarafa da tepki duydum. 
Birbiriyle örgütsel ilişkisi on yıllar önce bitmiş olan insanlar neden 
bu kadar öfke ile birbirine saldırıyorlar diye düşündüm. Ancak süreç 
içinde bu tartışmada bir tarafın haklı olduğuna karar verdim. Elbette 
tartışmanın biçimini pek beğendiğim söylenemez. Çünkü, tartışma 
bir iki kişi etrafında sürüyordu ve bu örgütün asıl yaratıcıları hiç 
hesaba katılmıyordu. Ben de tartışmaya katıldım. Bu örgütün 
tarihinin birkaç kişinin bireysel tarihinden ibaret olmadığını, binlerce 
taraftarı ve yüzlerce militanı olan yapılanmanın böylesi dar bir 
tartışma ile izah edilemeyecek kadar ülkemiz devrim mücadelesine 
büyük katkılar sağladığını anlatmaya çalıştım. 

Ve süreç içinde kısır döngüye dönüşen tartışmayı amaç 
gerçekleşince durdurduk. Çünkü bizim için görev tamamlanmış ve 
söz konusu kişi tek başına bırakılarak devrimci saflara sızma olanağı 
elinden alınmıştı. Nitekim daha sonraki gelişmeler ve malûm şahsın 
içine girdiği ilişkiler bizi tarihsel olarak haklı çıkarmıştır. Bu kişi 
artık yaşamakta olduğu ülke Suriye’yi kendi ana vatanı olarak 
gördüğünü söylemiş ve Suriye’deki savaşta Esat yönetimi yanında 
yer aldığını pratiğiyle ispat etmiştir. 

Oysa biz “Sen Esatçısın, onların adamısın!..” dediğimizde 
çok kızıyordu. Yine biz “Böyle bir örgüt yok, 1988 yılından sonra 
tasfiye edilmiştir!..” dediğimizde, örgüt adına bilmem kaç nolu 
bildiriler yazdı. “Senin yanında kimse kalmadı!..” dediğimizde, 
kimseye danışmadan eski yoldaşlarımızın adını da ekleyerek örgüt 
üyesi listesi yayınladı. Bu yayınlamadan sonra operasyonlar yapıldı 
ve onlarca insan yakalanarak yargılandı. 

Reyhanlı olaylarını Türk basını malûm şahsa mal edince 
hemen basın açıklaması yaptı. “Böyle bir örgütün 20 yıldır var 
olmadığını” ilan etti. Tarih bizi yine haklı çıkarmıştı. Malûm şahıs 
bu örgüt ismini lazım olduğunu hissettiği her zaman ortaya 
sürmekten çekinmemiştir. Acilciler örgütünün 20 yıldır olmadığını 
beyan ettiğine göre umarız bu konu da kapanmıştır. 

  



Örgütler düşmanların arşivini tutar  

Tartışmanın başlangıcından bu yana Lazkiyeli Genel 
Sekreter’in tartışma yönteminin devrimci olmadığını gördüm. 
Tartışma onun zorlamasıyla bir eleştiri-özeleştiri tartışması değil, 
karşılıklı suçlama ve hesap sorma tartışmasına dönüşmüştü. Elbette 
haklı olarak insanlar soruyordu: Bu tartışma neden 23 yıl sonra 
ortaya çıktı? Kim çıkardı? Neden çıkardı? Söz konusu olan olaylar 
ve sorumluları hakkında neden 23 yıl sustuktan sonra neden 
konuşuluyordu? 

Bu tartışmayı başından beri izleyenler görecektir ki, ilk 
başlatan Lazkiyeli köçektir. Özgür Medya sitesinde köşe yazarı 
olmak isteyen malûm şahsın bu istemi kabul edilmeyince, buna 
Engin Erkiner’in engel olduğunu düşünerek saldırıya geçmiştir. 
Elbette her saldıran karşı savunmayı da hesap etmek zorundadır. 
Ancak zaman içinde bu tartışma bu iki şahsın karşılıklı hesaplaşması 
olmaktan çıkmış ve bir örgütün nasıl tasfiye edildiğini incelemeye, 
araştırmaya, örgütte yaşanmış iç hesaplaşmaların deşifre edilmesine 
ve yoldaş öldürmeye kadar varan alçalıkların hesabını sormaya 
evrilmiştir. 

Yine bu tartışma sayesinde, bir kirli mantığın birgün lazım 
olur diye yoldaşlarına ilişkin arşivler oluşturduğunu öğrendik. 
Kafasının arkasında birgün yoldaşları ile hesaplaşmayı taşıyan 
bireyin devrimci olmayı içselleştirmediği bilinir. Söz konusu şahıs 
bu tartışmadaki tutumu ile bunu açıkça ortaya koymuştur. Kişilerin 
yaptıkları hataları zamanında yüzüne vurma yürekliliği 
gösterememiş, birgün yoldaşına karşı bu hatayı kullanmayı 
düşünerek o yoldaşı uyarıp doğru yola koymamış, birçok örnekte 
görüldüğü gibi “Yoldaş sen bu hatayı yapmışsan bir nedeni vardır, 
sen hiç merak etme, benim sana güvenim tamdır, bu konuyu 
kafanda büyütme!..” demiştir. 

Burada amaç, kişinin zaaflarını yakalayarak kendine 
bağlamaktır. Bireyin hatalarını gizleyerek elinde bir silah gibi 
tutmak ve bireyi kendine bağlama aracı yapmaktır. Bu burjuva 
siyasetçilerinin ve istihbaratçıların bildik yöntemidir. Bu yöntem, 
devrimci anlayışa yabancıdır, fırsatçı bireyci anlayıştır. Aynı anlayış, 
kişi kendisi ile birlikte iken kendisine biraz methiye dizenleri överek 
göklere çıkarır, onlara olmayan makamlar verir. Ancak bu insanlar 



kendisini eleştirmeye veya örgütten ayrılmaya kalkarsa, ünlü arşiv 
hemen devreye girer ve bu insanlar hemen ajan, provokatör, alçak, 
hain, aptal ilan edilir. 

Biz yurt dışında yaşayan bir grup, ülkeden birçok yoldaşın 
bilgisi dahilinde 25 yıl önce bu şahıs ile yollarımızı ayırdık. 

Geçerken belirteyim, Avrupa’da Hanna Maptunoğlu ile tanışıp 
arkadaş olmasaydım, cezaevlerindeki yoldaşlarla ilişkiye 
geçebilseydim, Engin ayrılmadan önce gerekli bilgilendirmeleri 
yapsaydı, ben de Engin ile birlikte ayrılmış olurdum. 

Bu konu hâlâ bazı arkadaş tartışmalarında dile gelir. “Engin 
ayrılırken tüm yoldaşları bilgilendirseydi, bu malûm çevrenin 
Suriye’deki ilişkilerini açıklıkla dile getirseydi, ayrılan Engin 
değil, örgütten atılan bu çevre olurdu” denilmektedir. Özellikle de 
ülkedeki yoldaşların Engin’e öfkesi bundandır. Ancak, Engin neden 
bunu böyle yapmadığını çeşitli yazılarında dile getirmiştir. 

Benim o dönemde örgütte kalmaya devam etmemin önemli 
nedenlerinden biri Hanna yoldaş ile olan güven bağımdı, diğeri 
hapishanedeki yoldaşlardı. Prensip olarak onlara ulaşmadan ve 
onları bilgilendirmeden ayrılmak istemiyordum. 

Yaşamımda bir şey biliyordum, birlikte belirlenmiş amaç için 
yola çıktığım insanlarla sudan nedenlerle yollarımı ayıramazdım. 
Varsa bu yoldaşların hataları veya örgütsel duruşta terslikler, bunları 
kendi aramızda tartışarak halledebilirdik. Ayrılık çaresiz 
kalındığında baş vurulacak yöntem olabilirdi ancak. Bundan dolayı 
her türlü eksiği yanlışı görmeme karşın, en kötü örgütlülüğün 
örgütsüzlükten daha iyi olduğuna inanarak, yapıda kalmakta ısrarcı 
oldum. 

Bu durum 1.Kongre’ye kadar sürdü. Kongre’de yaşanan 
birçok olumsuzluğa karşın, birlik içinde çıkıldığı bilgisi alıyorduk. 
Kongre’ye katılan arkadaşların büyük kısmı yeniden Türkiye’ye 
dönmüştü. Bize gelen bilgilere göre örgütlenme çalışmaları hızla 
sürüyordu. Bizler de Avrupa’da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Kongre’den sonra Avrupa yapımıza güç vermek üzere İ.Yalçın 
gönderildi. Bize söylenen buydu en azından. Ancak bu yoldaşın ve 
ardından A.Sönmez’inde buraya gelmesi ile Suriye’de örgütün içine 



girdiği devrimci olmayan ilişkileri, yoldaşlara karşı iki yüzlü tutumu, 
devrime ve sosyalizme inancın yerini kişisel çıkar ilişkilerine 
bıraktığı bilgisini birinci ağızlardan öğrendik. 

Ayrılık somut argümanlara dayanıyordu. Örgüte, devrime ve 
sosyalizme inancını yitirmiş, örgütlü olmayı kişisel çıkar 
çevresinden ibaret gören, seçilmiş yönetimin yanında atanmış paralel 
yapıyı sürekli yedekte tutan bir anlayış egemen olmuştu. Bizler her 
ne olursa olsun seçilmiş iradeye saygı temelinde yaklaştık. Ancak bu 
anlayış seçilmişleri alay konusu yaptı. Klikya kralı olduğunu sanan 
bu zat yanına üç beş soytarı alarak, örgütün tüm bedel ödemişleriyle 
alay etmekteydi. Artık ne olursa olsun yollarımızı ayırmaktan 
başkaca seçenek kalmamıştı. 

Onlarca yoldaş ayrılmıştık. Bizimle birlikte ayrılanlardan biri 
de İbrahim Yalçın’dı. Bizler bir broşür ile ayrılığımızı deklare 
ederek TKEP’e katıldığımızı kamuoyuna duyurduk. Aynı broşürde 
İ.Yalçın’ın polis ile girdiği ilişkiye ilişkin açıklamalarını samimi 
bulmamıza rağmen, tutumunun bir zaaf olduğunu aşağıda 
belirttiğimiz şekilde deklare ettik. 

“İbrahim Yalçın, Acilciler örgütünün kuruluşundan bu yana 
örgütün içerisinde yer almıştır. 1982 sonrası MK üyesidir. Toplam 8 
yıl cezaevinde yattıktan sonra, 1986’da cezaevinden çıkarak 
Ortadoğu’ya gitmiştir. Örgüt merkeziyle görüştükten sonra 
1.Kongre öncesi Türkiye’de çalışmak için geri dönmüştür. 
Türkiye’de, döndüğünden kısa bir süre sonra polis tarafından 
yakalanmış, kendisinin ifadesiyle “örgütü kurtarmak amacıyla” 
polisle girdiği ilişki sonucu tekrar Ortadoğu’ya dönmüştür. 
Döndüğünde ve öncesinde polisle içine girdiği ilişkiyi örgüte yazılı 
ve sözlü olarak aktarmış, konuyu örgütün bilgisine sunmuştur. Örgüt 
bu açıklama karşısında, kendisinin geçmişiyle birlikte durumu 
değerlendirdiğinde güvenini belirtmiş, Kongre’de Merkez Komitesi 
ve Politik-Büro üyeliğine seçilerek iki yıl bu görevi sürdürmüştür. 

Sorunun bu şekilde bittiği düşünülürken, iki yıl sonra ayrılığın 
gündeme gelmesiyle birlikte, konu yeniden ve değişik ifadelerle 
gündeme getirilmiş, İbrahim Yalçın’ın “ajan” olduğu ilan edilmiştir. 

Daha önce konuyu bilenlerin tepkilerine, olay karşısında 
devrimci tutumun takınılması istenmesine karşın, örgüt merkezinin 



güven belirtme ve konunun üstünü örtme tutumu, ayrılığın yaşandığı 
süreçte, bilindiği gibi çok farklı bir görünüm almıştır. 

Devrimciler açısından, her ne gerekçeyle olursa olsun, polisle 
girilen bu ilişki bir zaaf olarak değerlendirilmeli, ancak olayın 
hemen ardından örgüte konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama 
samimiyetini göz önünde tutarak davranılmalıyken, önce güven 
belirtmek ve bunu temellendiren davranışla Polit-Büro üyeliğine 
seçip iki yıla yakın bu görevin sürdürülmesine izin verildikten sonra, 
ayrıldığında “ajan” diye ilan etmenin devrimci tutumla uzak yakın 
hiçbir ilişkisinin olmadığı açıktır.» (THKP-C Acilciler’den 
Ayrılıklarımız broşürü, sayfa 38-39, Nisan 1989) 

Evet, yazılışında benim de emeğimin olduğu bu broşürle, bana 
göre doğru devrimci tutum takınılmıştı. Ayrılanların sırtında 
yumurta küfesi yoktu. Hepsinin ortak noktası örgütüne, yoldaşlarına 
ve esasta devrime olan bağlılıktı. Her birimiz bu örgütün değişik 
bölgelerinden gelmiş, değişik yerlerde sorumluluk üstlenmiş 
insanlardık. Bu ayrılıkta bizi bir araya getiren ve ortak açıklama 
yapmaya iten neden, örgütümüzün başına çöreklenmiş yetmez bir 
kişiliğin uygulama ve ilişkileri ile örgütümüzü çizgisinden ve 
devrimci özünden uzaklaştırarak bir istihbarat örgütüne çevirdiğine 
kanaat getirmiş olmamızdı. 

Buna rağmen o dönemde genel devrimci hareket zarar görür 
diyerek, malûm şahsın bu tür ilişkilerini dile getirmedik ve 
ayrılığımızı ideolojik gerekçelerle açıklamaya çalıştık. Malûm şahıs 
doğrudan devrime ve devrimci değerlere saldırmasaydı, ayrılığımız 
sonrasında kendi yoldaşlarına karşı fiziki imhayı da içeren eylemlere 
girişmeseydi, bugün söylediklerimizin çoğunu söylemek zorunda 
kalmayacaktık. Ancak artık “mızrak çuvala sığmıyor”. Bugünkü 
pratiği bu şahsın insanlık karşısındaki duruşuna bir kanıttır. Fazla 
söze gerek bırakmayacak bir şekilde, geçmişte ısrarla reddettiği 
istihbari ilişkilerini bugün devrimcilik olarak ortaya sürebilmektedir. 

 

 

  



Örgüt bilinçli olarak tasfiye edilmiştir  

Ayrılıktan bu yana 27 yıl geçti. Bu 27 yıllık süreçte kendisini 
örgüt olarak tanımlayan ve Acilciler imzasını kullanan birkaç kişi 
hiçbir siyasi çalışma yürütmedi. Ben o dönemde yapılanın tasfiye 
olduğunu söyledim. Bugün de aynı görüşteyim. Hatta arkadaşlarla 
konuşmalarımızda bu ayrılığımızla tasfiyecileri tasfiye ettiğimizi 
söylüyorduk. 

Bu ayrılıktan sonra örgüt artık tarihe karıştı. Örgütün 
olanaklarını gasp eden şahıs Avrupa’da barınamadı ve soluğu 
yeniden Lazkiye’de aldı. Uzun yıllar suskunluğunu koruyan bu 
şahıs, Türkiye’de sol içi birlik tartışmalarının yeniden gündeme 
geldiği bir süreçte her zaman başvurduğu yöntemlerle “bir yayın 
organı ve bir dernek ile” solun içine yeniden sızmaya çalıştı. Ancak 
uzun yıllar boyunca hiçbir pratik faaliyeti olmayan bu şahıs, 
köprülerin altında çok sular aktığını bilemedi. Siyasetin boşluk 
tanımadığını anlamadı. 

İlk iş olarak eski yoldaş çevresiyle ilişki geliştirmeye çalıştı. 
Buradan açık kapı bulamayınca HDK ve benzeri yapılanmaların 
oluşturulması çalışmalarına adamlarını sızdırmaya çalıştı. Ancak 
buralarda da beklediği ilgiyi bulamadı. Bu durum malûm zatı 
gündemde kalmak için eski yoldaşlarına saldırmaya yöneltti. İlk 
önce sadece Engin’i hedef yaparak sonuç almaya çalıştı. Akabinde 
bu tartışmaya kim katıldıysa onlara saldırdı. Kendince iki zayıf halka 
yakalamıştı, birisi 1977 yakalanmalarında Engin’in poliste verdiği 
ifadesi, ikincisi İ.Yalçın’ın son yakalanmasında polis ile girdiği 
ilişkiye ait el yazması notları. 

Söz konusu kişi, İ.Yalçın durumunu hemen açıklamasına 
rağmen, Kongre’de bu durumu gizleyerek örgüt suçu işlemiştir. 
Kongre delegelerinden ve öteki MK ve yedek üyelerinden konu 
gizlenmiştir. Ortada suç varsa en azından İbrahim kadar kendisi de 
suçludur. Bana göre suç vardır ve en büyük suçlu da malûm şef 
bozuntusudur. Kongre sonrasında İ.Yalçın ile birlikte MİT’e yanlış 
bilgiler verilerek zaman kazanmaya çalışıldığı biliniyor. “Kongrede 
seçilen MK ile ilgili MİT’e yanlış bilgi veriyoruz” adı altında, 
herkesçe tanınanlar dışındakiler gizlenerek, bunların yerine örgütle 
ilişkisi olmayan veya daha önce örgütten ayrılan masum insanların 
ismi polise verildi. İ.Yalçın ismi verilen bu insanların hiç birini 



tanımıyordu. Bu isimlerin uydurma olduğu söylenmişti. 

Mihrac bu insanların kim olduğunu biliyordu ve bilinçli olarak 
bu isimleri verdi. Daha sonra ülkeye giden iki insan (Mehmet Koç 
ve Refik Buğdaycı) bu bilgilerden dolayı gözaltına alındı ve 
sorgulandı. İ.Yalçın zaaf sonucu polisle ilişkiye girerek bir kere 
suçlu ise, Mihrac bu insanın içine girdiği ilişkiyi kongre 
delegelerinden ve kongrede seçilen yönetimden ve yoldaşlarından 
sakladığı için iki defa çok suçludur. Ama o bu yolla İbo’yu kendime 
bağlarım mantığı ile hareket ederek olayı gizleme yoluna gitmiştir. 
Amaç bu zaafı yoldaşının başı üstünde demoklesin kılıcı gibi 
sallamak ve istediği zaman o insanı kendine suç ortağı yapmaktır. 
Bu tipik istihbarat elemanı mantığıdır. Devrimcilikle, sosyalizmle 
alâkası yoktur. 

Eğer bu yoldaşımızın beyanları dikkate alınsaydı, Kongre’de 
durum açıklansaydı, İbrahim gerekli yaptırıma tabi tutulurdu. 
Kendisini yeniden ispatlayıncaya ve güven kazanıncaya kadar bütün 
görevlerinden el çektirilirdi. Oysa bunu yapmak bir yana, durum 
herkesten gizlenmiş ve bu insan oy birliği ile politbüroya 
seçtirilmiştir. Bu yoldaşımızın zaafı da, diğer yoldaşlarınki gibi, 
ilerde kullanılmak üzere gizlenmiştir. 

Şimdi geriye bakıp düşündüğümüzde, bir yandan İ.Yalçın ve 
Engin Erkiner dışında tüm Acilcilerin birer kahraman olduğunu 
söyleyen, “Acilciler ser verip sır vermemiştir” diyen bir sözde lideri 
görürüz, diğer yandan geçmişte kendisi ile birlikte olup da sonradan 
ayrılan hemen herkesi ajan, hain, korkak diye damgalayan bir iftiracı 
görürüz. Hangisi gerçek acaba? Bizleri kahraman diye niteleyen, 
pohpohlayan sahtedir. Bu tür şahsiyetlerin insan sevdiği 
görülmemiştir. Bunlar, kendine sevdalı megaloman tiplerdir. 
Hastadırlar, ileri derecede şizofrenik vakıadırlar ve tedavi 
edilmedikleri için de etrafına zarar verirler. İlerlemiş şizofreni tedavi 
kabul etmez ve etrafındaki herkesten şüphe duyduğu için de, ya 
saldırganlaşır, ya da kendi içine kapanarak insanlardan fersah fersah 
kaçar. Karşımızda böyle bir vakıa var. Bu açıdan böylesi insanların 
neler yapabileceklerini kestirmek oldukça güçtür. Onlar için bugün 
peygamber olursununuz, yarın şeytana dönüşürsünüz. 

  



Önemli olan geçmişimizle doğru hesaplaşmaktır.  

Birincisi, örgütümüz de diğer sol örgütler gibi, ne tek başına 
bir kahramanlar örgütüdür, ne de hainler alçaklar dönekler 
örgütüdür. Bu örgüt, her örgüt gibi, içinden doğduğu toplum 
gerçekliğinden dolayı, hem kahramanı bol olan ve hem de alçağı 
haini olan bir örgüttür. Önemli olan, geçmişimizle doğru 
hesaplaşmaktır. Ayrıca devrimcilik salt tek başına kahramanlık 
değildir. Bilgi ve birikim işidir, bilinçli inanç işidir. 

Türkiye’de moda olan bir deyiş var, her ayrılan içinden geldiği 
örgütü “gerici, despot, ajan, vs.” olmakla suçlar, her örgüt de 
kendisinden ayrılanları aynı isimlerle anar. Her iki tutum da gerçekçi 
değildir. Duygusal yaklaşımdır, intikamcı yaklaşımdır, bir cahil 
yaklaşımıdır. Evet, devrimci kuşkucudur, araştırıcıdır, olayları 
nedenleriyle sonuçlarıyla birlikte analiz eder ve ondan sonra 
hükmünü verir. Ama asıl amacı insanı kazanmaktır. Devrimci için 
aslolan insandır. 

Söz konusu tartışmamıza konu olan tüm olaylara objektif 
gözle yaklaşmayı esas almaya çalıştım. İ.Yalçın’ın anlattıklarında 
polisle girdiği ilişkide niyetinin iyi olduğuna inanıyorum, tutumunu 
her insanın içine girebileceği zaaf olarak değerlendiriyorum, 
geçmişte de böyle değerlendirdim. Bu konuda samimi olmasaydı, 
hemen açıklamazdı, daha ülkede iken, anında örgüte bilgi 
aktarmazdı. Kongre’de yazdıklarını okumak istediğinde engelleyen 
bizzat örgütün lideri olmuştur. Avrupa’da yoldaşlarına anlattığında 
ona kızan yine aynı şahıs olmuştur. Bu konuda taktik yapıyor 
olsaydı, böyle ahmakça yapmazdı. Lazkiyeli ile birlikte devam 
etseydi hiçbir şey bilinmiyor olacaktı. Ancak içine girdiği ilişkiyi, 
örgüte ne zaman ve nasıl aktardığını, örgüt yöneticisinin nasıl tutum 
belirlediğini, malûm şahsın ve çevresinin bu konuyu herkesten 
gizleyelim kararına rağmen, eskiden tanıdığı veya yurtdışında 
tanıştığı tüm yoldaşlarına anlatarak samimiyetini göstermiştir. 

4 yıllık tartışma sürecinde bu sitede yazan yoldaşlarla birlikte 
birçok eski Acilci de sözkonusu Klikya kralının saldırı ve 
karalamalarından nasibini almıştır. Bu saldırgan karalamacı şahıs 
yıllarca yanından ayırmadığı A. Özden’i bile ajan ilan etmiştir. 
Özden’in örgütten ayrılması ve öldürülen Yusuf ve Sami yoldaşlar 
ile ilişkileri “ajan” ilan edilmesi için yeterli olmuştur.  



Devrimcilik dik durmaktır, özü sözü bir olmaktır  

Yukarda değindiğim bir konuya yine dönersem, bana göre 
malûm şahıs, M. Burgaz, Erkan Ulaşan, Haydar Yılmaz, Haydar 
Kılıç başta olmak üzere bu örgüte ve halkına büyük hizmetler vermiş 
yoldaşlara cepheden saldırmakla hayatının en büyük hatalarından 
birini yapmıştır. 

M. Burgaz, Antakya’da doğruluğu dürüstlüğü ve mücadeleye 
bağlılığı ile nam yapmış bir insandır. Hayatının her alanında dik 
duruşu vardır. Ben de buna Avrupa’da uzun yıllar şahit oldum. 

Keza, diğer yoldaşların da bulundukları alanda, yoldaşlar 
içinde hatırı sayılır bir saygınlıkları vardır ve mücadeleye bağlılık 
konusunda bizzat bedel ödeyerek kendilerini ispat ettikleri gerçeği 
orta yerdedir. 

Bir devrimci yıllarca yoldaşlık yaptığı eski arkadaşlarına 
sadece ayrı düştü veya ayrı düşündü diye kara çalarsa, esasında 
kendisini karalamış olur. Bir devrimci yıllarca ajanlarla birlikte 
yaşamış ve hiç kuşku duymamışsa, örgütü bu “ajan”larla birlikte 
yönetmişse, en basit deyimiyle büyük bir aymazdır veya apolitik bir 
kişiliktir. “Siyaset yapıyoruz” adı altında, ta başından beri hiç 
kimseye güvenmeyen, yoldaş dedikleri için düzmece belgeler 
toplamaya çalışan, yazılan her bilgi notunu ve konuşulan her şeyi, 
günü geldiğini zannederek arkadaşlarına karşı kullanan şahıslar, 
ömürlerinde hiçbir zaman devrimci olmamışlardır. 

Türkiyeli devrimciler, hiçbir ayırım yapmadan söylüyorum, 
ideallerine ölümüne bağlıdır. İşkencede çözülmeyen binlerce 
devrimci vardır. Dünya devrim hareketine örnek alınacak miraslar 
bırakmıştır. 

Ancak her zaman devrimin tarlasında ayrık otları da 
bitmiştir ve bitmeye devam edecektir. Bize düşen bu tarlanın 
verimini arttırmak için ayrık otlarını tarladan söküp atmak ve bir 
daha bitmemesi için önlem almaktır. 

Sözünü ettiğimiz bu çakma lider, yaşamıyla ilişkileriyle 
davranışlarıyla devrim tarlasının arsız bir ayrık otu örneğidir. Attığı 
her adımda sadece kendi politik hesaplarını ve ekonomik sosyal 



çıkarlarını her şeyin önüne koymuştur. Girdiği her ilişkide şahsi 
çıkarlarını her şeyin önüne almıştır. Böylesi bir kişilik devrimciliğe, 
devrimci harekete yabancıdır. İçinde yer aldığımız hareket, yoldaşı 
için ölümü göze alanların hareketiydi. Biz birbirimize güvendik, 
böyle davrandık, böyle yaşadık ve böyle yaşamaya devam ediyoruz. 
Daha ilk günkü devrimci heyecanı duyuyoruz. 

Bu “Ayrı Varlık” tanıdığımdan beri hep önder olma sevdası 
içinde bir kişilikti. Ancak ne yaşı, ne kapasitesi, ne eğitim öğretim 
seviyesi, ne kültürel düzeyi bu duruma hiç uygun değildi. Önderlik 
diye bildiği birkaç ezber ajitatif laf olmuştur. Ve hayatının hiçbir 
döneminde kendisini eğitmeyi becerememiştir. 

Eğer kendini yetiştirmiş ve devrimci hareketin geçmişini 
incelemiş olsaydı, topu topu iki yılı biraz geçkin hapislik hayatını, 
30 yıldır büyük kahramanlık destanı yazmış biri edasıyla dile 
getirmezdi. 16 zindan gezdiğini söyleyerek böbürleniyor. Bir kere 12 
Eylül öncesinin hapishaneleri birer zindandan ziyade, bilenler için 
birer eğitim yuvası halini almıştı, işkence desen 12 Eylül sonrası ile 
karşılaştırıldığında yok sayılırdı. 

12 Eylül zindanlarında, Mamak’ta yaşamış ve bir direniş 
abidesi olmuş Haydar Yılmaz’a işbirlikçi, ajan, joker ve benzeri 
yakıştırmalar yapmak için insanın aklını peynir ekmekle yemesi 
gerekir. Gıyabında  “Polit Büro”ya seçtirdiğin ve “Acilciler 
tarihinin direniş kahramanı” ilan ettiğin insan örgütten ayrıldığı için 
hemen 180 derece ters laflar edebiliyorsun. Kendine bile saygını 
yitirmiş olmalısın ki, böyle bir ruh haleti içine girmişsin. 

Sen işkence de ser verip sır vermediğini söylüyorsun. Lakin, 
bir falaka ile veya birkaç tokat ile işkence altında direniş destanı 
yazılmıyor. 1978’de yakalandığında toplam 15 gün gözaltında 
kaldığını söylüyorsun. Biliniyor o dönemde işkence denilen, falaka 
ve kaba dayağı geçmiyordu. Engin ve Isparta Cezaevi’nde kalan 
diğer yoldaşlar; sen 15 gün gözaltında kaldıktan sonra hapishaneye 
gittiğinde futbol oynadığını söylüyor. Bu durum da senin falakaya 
bile yatırılmadığını gösteriyor. Bunu kendi pratiğimden biliyorum. 
Gözaltında tutulduğum 8 gün boyunca iki defa birer saat falakada 
kaldım. Bir kere de kaba dayağa maruz kaldım. Mahkemeye 
giderken, son üç gün dinlendirilmeme rağmen, ayakkabımı 
giyemiyordum. Ayağımda oluşan yaraların izleri aylar sonra silindi. 



Sen nasıl oluyor da falakadan elektrikten sonra hapishaneye gelir 
gelmez futbol oynuyorsun ve sabah sporlarına katılıyorsun. İzah 
edemezsin. 

Ayrıca, sana sorulan “İfaden nerede?” sorusuna inandırıcı bir 
cevap veremiyorsun. Avukat Nizar’ı ara, sana bulup göndersin, 
yayınla kurtul. Bak benim ifadem sende var, yayınlasana. Kim 
ötmüş, kim direnmiş herkes görsün. B.Gürdil’in üç satırlık ifadesini 
yayınla, devrimciler görsün kim kahraman. Senin asıl ekibim deyip 
pohpohladığın ve aslında arkalarında ana avrat küfrettiğin kare 
aslarının ifadelerini de yayınla. 

Yayınlayamazsın. Çünkü, senin kare aslarının hepsi bülbül 
oldu. Daha ilk tokatta polisi benim Gebze’deki evime getirdiler ve 
ben tesadüfen evde olmadığım için kurtuldum. Senin as yoldaşın 
evimin önünde polis otosunda oturuyordu ve ben ona yüz metre 
yakındım, görüyordum. Evim basılmasaydı ve yeniden hem de 
afişlerle aranır duruma düşmeseydim, Avrupa’ya çıkmazdım. Siz 
benim ve benim gibilerinin kaderi oldunuz. Yıllarca 12 Eylül 
zindanlarında yatanlar ve ser verip sır vermeyenler bugün işbirlikçi 
ajan ilan edilecek, hayatında bir mantar tabancası bile 
patlatmayanlar büyük önder olacak. Kim inanır, kim müsaade eder 
bütün bu komikliklere. 

  

Megalomani bir hastalıktır  

İnsan megaloman olunca her şeyi unutuyor ve kendisinden 
başka büyük göremiyor. Hadi diyelim ki, siz tesadüfen bizim 
önderimiz oldunuz, ancak bu durumu sürekli hale getirebilmek için 
hiç olmazsa kurallara uymak gerekir. Bu örgütte 1982 yılına kadar 
hiç Genel Sekreter olmadı. Ama sen 1981’de Engin Erkiner 
Suriye’yi terk ettikten hemen sonra bir konferans düzenleyerek 
kendini Genel Sekreter seçtirdin. 

Oysa biz parti değildik. Partileşmek istediğimizi söyleyen 
sendin ve normalde 1.Kongre’de Anadolu Komünist Partisi (AKP) 
adını alacaktık. Kongre’ye gönderdiğimiz rapor sizin elinizde, 
birçok yoldaşın raporu da elinizde. Hemen hepsinde Anadolu 
Komünist Partisi’nin kuruluşu selamlanıyordu. Ama siz kuruluşu 



ertelediğinizi söylediniz. Yollarımız yavaş yavaş ayrılıyordu artık. 

Hazırladığınız Tüzüğe göre iki yılda bir kongre yapılması 
gerekiyordu ama 27 yıldır hiç kongre olmadı. Nedendir dersiniz? 
Hâlâ hazırlık aşamasını tamamlayamadınız mı? Çünkü senin aslında 
örgüt derdin hiç olmadı. Yanında şu an sadece iki eski MK yedek 
üyesi kaldı. Herkes örgütten ayrıldı. Sen hâlâ neyin devamı 
olduğunu iddia edebilirsin ki. Acilciler örgütü artık tarihe 
karışmıştır. Senin söylediğin hiçbir sözün değeri yoktur. Örgüt olma 
iddian varsa, 27 yıl önceki kongre delegeleri ile MK asil ve yedek 
üyelerini bir yerde toplayalım ve alacağı her karara uyacağımızı ilan 
ederek kongreye gidelim. Seçilirsen, sen liderimiz olacaksın, ama 
baştan bütün sonuçları kabul etmeliyiz. 

  

Liderler tek başına devrim yapamaz  

Kendi açımdan söyleyeyim, hayatımın hiçbir döneminde 
birinci adam olmayı istemedim ve istemem de, müsterih olunuz. Ben 
devrimci bir örgütte en alttan en üste kadar her mevkide kurallar 
dahilinde çalıştım ve çalışırım da. Ama hayatımın hiçbir döneminde 
irademi hiç kimseye tabi kılmadım ve kılmam da. Türkiye’deki 
örgütlü yapılarla yolumu ayırmamın asıl nedeni de budur. Kendisi 
demokrat olmayan yapılar topluma demokrasi getiremezler. 

Bir Ortadoğu ülkesi olan Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde 
demokrasi ile yönetilmediği ve böyle bir geleneği içselleştiremediği 
için lidere tapınma kültü geliştirmiştir. Türkiye’de önderlik, 
kurumsallaşma olarak değil, bireyin sultası olarak algılanmıştır. 
Devrimci örgütlenmeler her ne kadar demokrasiden eşitlikten ve 
özgürlükten bahsetseler de, örgüt kolektivitesi yerine, hep ağzı çok 
laf yapan ve az biraz kendini yetiştirmiş önderlerin arkasında giden 
toplulukların örgütü olabilmiştir. Demokrasi bilincimiz, içinden 
çıkıp geldiğimiz toplumu aşarak içselleşememiştir. 

Bu yüzden kitleler, örgüt bilinciyle değil, örgütlerin yarattığı 
önderlerin peşinden gitmeyi tercih etmiştir. Hem örgüt kadroları ve 
hem de örgütleri destekleyenler kendi güçlerinin farkına varamamış 
ve devrimin kitlelerin eseri olduğunu kavrayamamıştır. Bu durumun 
farkına varan liderler ise örgütlerin veya partilerin değişmez 



önderleri olagelmişlerdir. 

Bugün bizim gibi ülkelerdeki devrimci hareketlerin dağınık ve 
çok parçalı olmasının altında yatan ana nedenlerin başında işte bu 
lider kültü yatmaktadır. Her lider kendi doğrusunda direttiği ve 
peşinden gelen kitleler de o doğruyu sorgulamadığı için, liderlerimiz 
«Küçük olsun, benim olsun!..» diyerek parçalı duruşlarında ısrar 
etmektedirler. 

  

Örgüt olanakları yoldaşların hizmetine sunulmalı  

Ömrünün yarısından fazlasını sürgünde geçirmiş biri olarak bu 
sözde lidere düşen görev, lidercilik oyununa son vermek ve elindeki 
tüm olanakları bir vakıf kurarak ona devretmektir. Devrim 
mücadelesinde hayatını kaybedenlerin ailesine ve onlarca yıl 
cezaevinde yatmaktan dolayı çalışamaz hale gelmiş yoldaşlarımıza 
ekonomik katkı yapacak bir girişime öncülük ederek, geçmişte 
yaptığı hayati hatalar nedeniyle özür dilemelidir. Yoksa hayatlarını 
devrim yolunda kaybetmiş yoldaşlarımızın ruhları ne seni ne de 
bizleri rahat bırakmayacaktır. Ben de birey olarak elimdeki tüm 
olanaklarımı ortaya koymaya söz veriyorum. Sen de elindeki bütün 
olanakları böyle bir vakıf için ortaya koyma sözü ver. İnanıyorum ki, 
bütün eski Acilciler de böyle bir Vakıf için ellerinden geleni 
yapacaklardır. Ne dersin, var mısın? 

Yoksa yıllarca bize kara çalmaya devam edeceksin. Biz de 
seni deşifre etmeye ve işlediğin suçları bir bir ortaya koymaya 
devam edeceğiz. Bu ise kimseye fazla bir şey kazandırmaz. 

Ama bu önerimi ciddiye alırsan bir noktada buluşabiliriz, bir 
amaç etrafında geçmişle hesaplaşmamızı yaparız, belki yeniden bir 
araya geliriz. Sen de biliyorsun ki, ortada ne ajan var, ne işbirlikçi 
var, ne hain var. Bu gibi yalanlara kimseyi inandıramazsın. Varsa 
yoldaşlarına bağlılığın, Acilciler’in yarattığı değerleri, ihtiyaç sahibi 
eski yoldaşlarına ve yitirdiğimiz yoldaşların anasız babasız kalmış 
çocuklarına yarayacak “hayırlı” bir işe bağışla ve günahlarından 
biraz da olsa kurtul. 

  



Duygusuz insan devrimci olamaz  

Beni tanıyan tüm yoldaşlar, arkadaşlar, Türkiyeli ve 
Kürdistanlı devrimciler, benim maddi temeli olmayan söylemlere 
itibar etmediğimi bilirler. Zaman zaman duygularım öne geçse de 
hep akılla hareket ettiğime inanırım. Ama duyguları olmayanların da 
devrimci olamayacağını bizzat yaşamımda gördüm. 

Ben inanıyorum ki, yoldaşlarına karşı politik hesaplar içine 
girenler önünde sonunda düşman bildikleriyle işbirliğine girerler. 
Çünkü, onlar için bulundukları politik konum her şeyin önündedir. 
Bu tipler için, devrimin slogan olmaktan öte anlamı yoktur, halkın 
emekçilerin veya işçi sınıfının çıkarları boş laftır. 

Var olan liderin kendi konumu ve yaşamıdır. Lider olursa, 
örgüt olur, kitle olur, devrim olur. Bu nedenle, liderin konumunun 
korunması ve varlığı her şeyin önündedir. Acilciler’in tek adam 
olmak için bin takla atan çocuğu da işte bu tiplerdendir. Belki 
başlangıçta iyi niyetli olarak bu harekete katılmıştır. Ama sonradan 
örgütün zamansız yediği ağır darbeler, onun hayalinden dahi 
geçmeyen bazı olanakları önüne sermiş ve örgütün birinci adamı 
noktasına kadar gelmesini sağlamıştır. Bunda kendisinin etrafında 
bulunan üç beş şakşakçının ve kendisini yeterince tanımamış olan 
diğer bölgelerdeki yoldaşların iyi niyetli katkısı vardır. 

Yoksa bir insan ne kadar akıllı olursa olsun, daha 20 yaşında 
devrimci örgütün en tepesine tırmanamaz. Buna ne tecrübesi, ne 
bilinci, ne de yetenekleri elvermez. Birileri tarafından ardından 
itilmeden, pohpohlanmadan bu olanaklı değildir. Bu lider bozuntusu, 
şunu belki de hiçbir zaman bilmedi, etrafındaki şakşakçılar onun 
bazı gerçekleri görebilmesini hep engellediler. Kendisinin yakınında 
bulunan birkaç kişi dışında hiç kimse onu gerçek önder olarak 
görmedi. Dışa karşı öyle imiş gibi davranıldı. Ancak örgüt içinde 
herkes onun çocukluğundan ve teorik birikim eksikliğinden hep 
bahsetmiştir. Belki kendisi de bunları duymuştur. 

  

 

 



Fırsatçıların mumu yatsıya kadar yanar  

Söz konusu liderlik sevdalısı ancak HDÖ-Acil ayrılığı ve öncü 
yoldaşların hapishaneye düşmesi veya yurt dışına çıkması sonucu 
kendisi de Suriye’ye geçmiştir. Engin yoldaşın örgütten 
ayrılmasından sonra önderliğini açıkça ilan etmiştir. Bu dönemde 
ben Hanna yoldaş ile birlikte Avrupa’daydım ve kendisinden yana 
tutum belirledik. Bu tutumumuz da onun işini kolaylaştırdı. 

Salih’i de alarak Almanya’ya geldi. Gelişine kadar tüm 
Almanya’yı dolaşmış ve belli şehirlerdeki sempatizanlara ulaşarak 
bir toparlanma yaratmıştık. Stuttgart, Frankfurt, Aalen, Karlsruhe, 
Darmstat, Hamburg, Bielefeld, Köln gibi şehirlerde komiteler ve 
bazılarında da dernekler kurmuştuk. 12 Eylül 1981 yılında Birlik 
Yolu ve Cephe bayrağı altında tüm Türkiye devrimci hareketlerin 
katılımıyla yapılan yürüyüşe 1.000 kişiyle katılmıştık. Kendisi ancak 
bundan sonra geldi. Yani, yaratılmış olan olanakları ele geçirmeye 
geldi. Nitekim gelişi ile birlikte birçok şehirde paneller ve seminerler 
organize ettik. Belli bir süre sonra Hanna yoldaşın aracılığıyla 
Frankfurt-Darmstat bölgesindeki yoldaşlar bir sempatizanımıza 30 
bin DM kredi çektirerek kendisine teslim ettiler. 

Daha sonra kendisi ve Salih, Stuttgart’ta polisin yol çevirmesi 
nedeniyle arabadan kaçtılar ve takip sonucu yakalandılar. Kendi 
köylüm olan bir Devrimci Halkın Birliği militanı tanıdığımız 
vasıtasıyla Avukat tuttuk ve 20 gün sonra üzerlerinde çıkan Suriye 
kimlikleri ile Suriye’ye yurtdışı edildiler. Alman Polisi onların Türk 
vatandaşı olduklarını arabadan çıkan örgütsel dokümanlar ve ehliyet 
sonucu anlamıştı. Buna rağmen Suriye’ye verildiler. 

Fetihçi liderimizin Almanya serüveni birkaç ayda işte böyle 
noktalanmıştı. O hep hayali bir fatih olmuştur. Ağzının laf 
yapmasını kullanarak, emek vermeden değerlerin üstüne konmuştur. 
Çok sıkıştırıldığında ise, kendisini sıkıştıranları, onlar için düzdüğü 
methiyeleri unutarak, ajan hain işbirlikçi ilan edebilmiştir. 

Yusuf ve Sami onun en gözde adamlarıydı. Sonları ortada. 
Konuşmalarında onları bize örnek gösterdiğini hatırlıyor mu acaba? 
Hanna yoldaş ile olan kardeşliğe varan birlikteliğimiz yüzünden 
1982’de Engin örgütten ayrılırken Hanna’nın tutumunu kendi 
tutumumum gibi görerek örgütte kaldım. Benim için kalmanın esas 



nedeni, cezaevlerinde bulunan Haydar Yılmaz, Eşber Yağmurdereli, 
İbrahim Yalçın, Niyazi Baysan, Halil Güven, Ali Sapaz ve başka 
yoldaşların doğrudan veya dolaylı, örgütün dağılmasını istemeyen ve 
beklememizi isteyen telkinleri oldu. Nitekim, daha sonra cezaevleri 
ile sürekli yazıştığımızda, beklememiz istendi. 

Bu durum İbrahim Yalçın’ın Avrupa’ya gelmesine kadar 
sürdü. Biz artık yollarımızı ayırma kararı vermişken, İbrahim sürekli 
bekleyin, düzelteceğiz telkinleri ile eski ayrılanları bile örgüte 
katılmaya çağırıyordu. Ta ki, kendisinin 1. Kongre’den hemen önce 
içine düştüğü durumu bize açıklayana kadar örgüt ile birlikte hareket 
ettik. Kongre’ye eleştirilerimizi içeren rapor yazmamıza, 
“Avrupa’ya Salih’in yerine Cemal’i gönderdik, durum düzelecek!..” 
diye cevap veriyordu. İbrahim durumu bize açıkladı, onlar 
gizlemeye çalıştı. Daha sonra dayatmamızla onlar da açıkladılar. 
İbrahim’in güvenilir olduğunu, ortada hiçbir sorun olmadığını, 
İbrahim vasıtasıyla kongreye katılanların salimen yerlerine 
döndüğünü ve Türk Polisi’ne iyi bir ders verildiğini belirttiler. 

Bu durum İbrahim’in “Ayrılıyorum!..” demesine kadar böyle 
sürdü. Sayıları 30’u bulan arkadaşların ortak bir kitapçık yazarak 
örgütten ayrıldığını ve TKEP’e katıldığını açıklamasından kısa süre 
sonra İbrahim Yalçın kendi el yazısıyla örgüte yaptığı açıklamalar 
gerekçe gösterilerek ajan ilan edildi. 

  

Yoldaşların zaafları üzerinden devrimcilik yapılamaz  

Bu durum içten pazarlıklı olmanın ve yoldaşların açıklarını 
biriktirerek onları kendine bağlamanın kanıtıydı. Bu devrimcilik 
değil, istihbaratçılık örneğidir. Benim için böyle bir örgüt tarihe 
karışmıştı. İbrahim Yalçın’ın tüm samimiyetiyle bize yaptığı 
açıklamaların zaaf olduğunu söylemiştik. Yoldaşların zaaflarını 
onlara karşı kullananların ancak alçaklar olabileceğini de bilince 
çıkartmıştık. Şunu da söylemiştik; bu yoldaşın ajan olduğuna kanaat 
getirdikten sonra neden onu politbüro üyesi yaptınız? Avrupa’ya 
niçin kurtarıcı olarak gönderdiniz? Kongre’de durumu açıklayarak 
onu orada niçin etkisiz hale getirmediniz? Bu eleştirilerimize tatmin 
edici hiçbir yanıt verilememiştir. 



Ben sonraki yıllarda Haydar Yılmaz ile birlikte Toplumsal 
Kurtuluş çevresi ile belli bir süre hareket ettim. Daha sonra ise, Kürt 
halkının doğuştan gelen hak mücadelesine omuz verdim. Bu durum 
hâlâ böyle sürmektedir. 

Eski örgütümdeki insanlar üzerine yazmayı hiç düşünmedim. 
Ancak bu tartışmaları izledikten sonra kendimle bir vicdan 
muhasebesi yaptım. Durumu tarttım, tartışmayı çok sert görmeme 
rağmen, ben de bildiklerimi objektif olarak kaleme almaya karar 
verdim. Bu yazdıklarımı Engin Yoldaşa gönderdim. Noktasına 
virgülüne dokunmadan yayınladı. Mihrac da yayınlayabilirdi ama 
yapmadı. Kim isterse o yayınlar. Benim kendime ait haber ve 
benzeri sitelerim yok. Mihrac sanal kahramanlığı çok sever. 
Türkiye’de yaşatamadığı, tam tersine bilinçle tasfiyeye uğrattığı, 
THKPC/Acilciler örgütünü anlaşılan artık sanal alemde 
yaşatmaktadır. Biz bu alana da el atarak kendisini yalnız bırakmadık. 
Bu alemde de devrimci tutum alınacağını ve kafa bulandırmaya izin 
verilmeyeceğini göstermeye çalıştık. 

Yeri gelmişken bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. 
Benim yurt dışına çıktığımı sadece iki yoldaş biliyordu. 1980 yılında 
12 Eylül’ün hemen öncesinde başlamak üzere İstanbul sokaklarına 
ve bütün hava alanlarına bizim örgütten Engin Erkiner’in Belma 
Gürdil’in ve benim de fotoğrafımın bulunduğu afişler asıldı. 
Hürriyet gazetesi bu afişi yayınladı. İstanbul Sıkıyönetim 
komutanlığı tarafından asılmıştı ve başımıza ödül konmuştu. Oysa 
biliyordum ki, benim 1977 Acilciler davası iddianamesinde 
hakkımda örgüt üyeliği dışında hiçbir iddia yoktu. İfademde ve tek 
katıldığım mahkeme celsesinde bu suçlamayı kabul etmedim. 
Nitekim 1984 yılında biten bu davada beraat ettim. Buna rağmen 
nasıl oluyor da ben Türkiye’nin en «Azılı 78 Terörist» afişine girmiş 
biri olarak aranıyordum. Bu soruya şu ana kadar cevap verebilmiş 
değilim. 

  

Kahramanlar hain, hainler kahraman sayıldı  

Ortak ülkemiz Türkiye’nin devrimcileri, demokratları, 
yurtseverleri, insanlık için yola çıkmış tüm bireyler, içinde geçmekte 
olduğumuz süreç bizlere tarihsel sorumluluklar yüklemektedir. Bu 



ülkede 68’liler ve 78’liler olarak tanımlanan iki sol kuşak yaşadı. 
Ben bu iki kuşağı da yakında tanıma olanağı buldum. Onlarla 
yoldaşlık yaptım. Örgütlü sol içinde yer aldım. Biliyorum ki, 
binlerce yaşıtım da değişik örgütlenmeler içerisinde yer aldı. 
Binlercesi devrim yolunda şehit düştü. On binlercesi işkencelerden 
geçirildi, zindanlarda onlarca yıl tutsak edildi. Yine on binlercesi 
yurtdışına kaçarak sürgünde yaşamını sürdürebildi. 

Biliniyor ki, devrimci hareket saflarında binlerce kahraman 
çıktı, direniş destanı yazanlar çıktı, gerçek öncüler önderler çıktı. 
Buna ek olarak hainler çıktı, zayıflar çıktı, işbirlikçiler çıktı, 
yoldaşlarını yarı yolda bırakanlar çıktı. Elbette bütün bunlar eşyanın 
doğasına uygundur. Uygun olmayan, hainlerin kahraman, 
kahramanların hain gibi gösterilmesidir. Türkiye devrimci 
hareketinde bunun örnekleri çoktur. Polis sorgusunda itirafçılığı 
kabul edenler, bir tokat dahi yemeden teslim olanlar, devrimci önder 
ilan edildi, kahraman yapıldı. Kahramanca direnenler, işkencelerde 
kendi adını bile vermeyenler, bu sahte önderler tarafından kendi 
gelecekleri için engel görüldüklerinden, ya intihar benzeri eylemlere 
sürülerek imha edildiler, ya da iğrenç iftiralara maruz bırakılarak saf 
dışı edildiler. Hedef yapıldılar, hatta kendi örgütleri tarafından 
kumpas kurularak öldürüldüler. 

Bu 40 yıllık sürecin mütevazi bir tanığı olarak vicdanımla 
hesaplaşmak gerektiğine inandım ve bildiklerimi gelecek kuşaklara 
aktarmayı kendime görev edindim. İlk önce 1975-1988 yılları 
arasında yakından tanıdığım THKP-C/HDÖ (Halkın Devrimci 
Öncüleri /Acilciler) örgütü ile ilgili tanık olduğum bazı olaylar ve 
kişiler hakkında yazmaya karar verdim. Bunu yaparken amacım, 
gerçeğin olduğu gibi öğrenilmesini sağlamaya katkı sunmak ve 
herkesin hak ettiği biçimde tarihte yer almasını sağlamaktır. Artık 
kimse “kendi kaderi ile” baş başa bırakılmayacaktır. Herkes 
geçmişte işlediği suçların hesabını verecektir. Hiçbir kötülük 
yapanın yanında kalmayacaktır. Doğrusu budur. 

Doğru tutum, her devrimci bireyin önce kendisiyle 
hesaplaşmasıdır. Kendisiyle hesaplaşan ve kendisiyle barışan birey, 
diğerleri için de doğru dürüst vicdanlı değerlendirme yapabilir. 
Artık, politik kaygılarla hareket etme lüksümüz bulunmuyor. 
Geçmişte örgütlerimizin içine girdiği bazı ilişkileri politik kaygılarla 
deşifre etmedik, şimdi edilebilir. Geçmişte devrimcilere kucak 



açtığını sandığımız bazı ülkelerin örgütlerimize sızmalarına göz 
yumduk, şimdi bu ifşa edilebilir. 

  

Devrimciler önce kendisiyle hesaplaşmalıdır  

Bu hesaplaşma devrim mücadelesinin geleceği için elzemdir. 
Herkes kendi örgütü içinde cereyan etmiş olan kirli oyunları açığa 
çıkarmak için bildiklerini anlatmalıdır. Doğru dürüst özeleştiri 
yapabilirsek, kitleleri inandıracak ve harekete geçirecek devrimci 
örgütlenmeye hizmet etmiş oluruz. Elbette anlatın dediğimiz sadece 
yaşadığımız olumsuzlukları değil, arkadaşlık yoldaşlık ilişkilerimizi, 
kahramanlarımızın kahramanlıklarını, birbirimize ölümüne 
bağlılığımızı ve devrime olan inançlarımızı anlatmalıyız. Olumlu 
yanlarımız olumsuz yanlarımızdan kat kat fazladır. 

Biliyorum ki, yüz binlerce devrimci, şahsi çıkar gözetmeden, 
kendi geleceğini feda ederek, bazı şeyleri ellerinin tersiyle iterek, 
halklarımızın kurtuluşu için, ölüm dahil, her türlü tehlikeyi göze 
alarak kahramanca mücadele ettiler. Ancak bu kahramanların 
sırtından kendine pay çıkaran sahte önderler ve sahte devrimciler de 
tanıdık. İşte şimdi yaptığımız yapacağımız iş, tarihe tanıklık ederek 
bu sahtekârları deşifre etmek olmalıdır. Sol örgütler bunu 
becerebilirse, gelecekte kimse bu tür sahtekârlıklarla devrimci 
hareketlerin içine sızamaz ve yüzlerce insanı bir hiç uğruna ölüme 
gönderemez. 

Devrimci hareket 12 Eylül’den sonra hâlâ örgütsel özeleştiri 
yapmadı. 40 yılda bir türlü kitleselleşememiş ve iktidar olma 
umudunu yitirmiş marjinal sol hareketler ve bunların önderleri 
burunlarından kıl aldırmıyorlar. Geçmişte hiç hata yapmadıklarını 
iddia ediyorlar. Buna inanan birkaç genci yanına alan bu sanal 
önderler hâlâ siyaset sahnesinde barınma olanağı bulabiliyorlar. Bu 
bizim kuşağın hataları sayesinde olmaktadır. Susmamızdan cesaret 
alan bazıları, yıllarca sustuktan, yarasalar gibi karanlık dehlizlerde 
yaşam sürdükten sonra bile yeniden siyaset sahnesine çıkmaya cüret 
edebilmektedirler. Bunlara müsaade edilmemelidir. 

12 Eylül öncesinin Türkiye’sine şöyle bir göz attığımızda 
görürüz ki, devrimci-demokratik hareket oldukça kitleselleşmişti. 



Yüzbinleri sokaklara dökecek hareketler vardı. Sendikaların bir 
bölümü devrimcilerin denetimindeydi. Sivil toplum örgütleri 
devrimcilerin etkisindeydi. Halk yoksulluğun ve zulmün 
sorumlusunun ülkeyi yıllardır yöneten gerici iktidar ittifakı 
olduğunun bilincine varmıştı. 

İşte bu tehlikeyi sezen günün iktidar yürütme araçlarından 
ordu yönetime el koyma kararı aldı. Ancak gel gör ki, halk adına 
yola çıkan devrimci hareketler iktidara yönelmiş bu öfke selini 
örgütleyip yönetecek bilgi birikiminden ve deneyimden uzaktı. 
Türkiye’nin belli başlı kitlesel örgütlenmeleri darbeyi bile doğru 
tahlil etmekten aciz kaldılar. Özellikle en kitleselleri darbe içinde 
ilerici kanat arayışlarına girdiler ve bölük bölük sıraya girerek 
darbecilere teslim oldular. Oysa darbenin ayak sesleri daha bir yıl 
öncesinden görülüyordu. Ama kitlelere dayanarak devrimcilik 
yapma geleneğinden yoksun solumuz, her zaman cuntacılıktan 
medet ummuştur. 27 Mayıs uzun yıllar sol cenahta bir devrim olarak 
nitelenmiştir. 12 Mart birçok sol güç tarafından başlangıçta destek 
görmüştür. 

Bugün ortaya çıkmıştır ki, ne 27 Mayıs, ne 12 Mart, ne de 12 
Eylül darbelerinin ilericilikle devrimcilikle uzak yakın ilişkisi 
yoktur. Bu bir yana, cumhuriyet rejiminin kendisi karşı-devrimci bir 
rejimdir. Bu rejimin rayından çıktığına inanan iç ve dış egemenler, 
rejimi yeniden dizayn etmek için vakti gelince söz konusu darbeleri 
gerçekleştirmişlerdir. Burada ilericilik veya devrimcilik arama solun 
Kemalist ideolojik eksenden kurtulamadığının göstergesidir. Bugün 
en azından solda bu anlayış aşılmıştır. Bu bile başlı başına büyük bir 
kazanım olarak algılanmalıdır. 

  

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin Öncesi ve Sonrası  

«Bir kere yanlış trene bindiyseniz  
koridordan ters tarafa yürümenizin  
hiçbir faydası yoktur, ancak trenden  
inerek yanlıştan dönebilirsiniz.»  
 
(Friedrich Nietzsche) 
 



12 Eylül askerî darbesi ve bu darbenin nedenleri üzerine 35 
yıldır yazılıyor ama bu sürecin başlıca aktörlerinden olan devrimci 
sosyalist solun gerek askerî darbe öncesi süreçteki, gerek darbe 
karşısında ve gerekse darbe sonrası süreçteki tutumu üzerine esaslı 
bir muhasebe yapılmadı. 

Bilindiği gibi, 12 Mart 1971’de askerî darbe yapıldı. Silahlı 
mücadeleyi savunan ve tarih sahnesinde yerini henüz almış olan 
THKO, THKP/C ve TKP/ML fiziki olarak etkisiz duruma getirildi. 
Bu üç hareketin lider kadrolarının nerdeyse tamamı devlet tarafından 
öldürüldü. Sağ kalan az sayıdaki kadro hapse konuldu. 12 Mart 
1971’de yapılan askerî darbe sonrası tutuklanan devrimci kadroların 
önemli bir kısmı, 1974 yılında bir af yasası çıkarılması sonucunda 
serbest bırakıldı. 1974 affıyla serbest bırakılan bu kadrolar, 12 Mart 
1971 öncesinde bağlı oldukları akımları yeniden yapılandırmak için 
harekete geçtiler. 

Özelikle 1976 yılı sonrası yükselmeye başlayan toplumsal 
muhalefeti de arkasına alan bu devrimci kadrolar, 12 Mart 1971 
askerî darbesi ile fiziki olarak etkisiz kılınan örgütlerini çok kısa bir 
zamanda yeniden ve daha güçlü olarak kurmayı başardılar. Öyle ki, 
12 Mart 1971 darbesinin arifesinde ortaya çıkan ve kadro ve 
taraftarları bakımından sayıları birkaç yüzle ifade edilebilen THKO, 
THKP/C ve TKP/ML akımlarının mirasçısı yapılanmalar 1977 
yılında sayıları binlerle, on binlerle ifade edilen kadro ve 
taraftarlarıyla yeniden tarih sahnesindeki yerini aldı. 

Bu kadar kısa sürede böyle bir büyümeyi devrimci akımlar ve 
devlet öngörebilecek durumda değildi. Bu beklenmedik büyüme 
egemen güçleri paniğe düşürdü, sosyalist solu ise kazanılmamış 
zaferin sarhoşu yaptı. Başlangıçta gençlik içinde yükselen hareket, 
kısa sürede toplumun tüm ezilen kesimlerini etkiler hale geldi. En 
küçüğünden en büyüğüne devrimci hareketler hemen her ezilen 
toplumsal kesim içinde kendine taraftar buldu. İyte böyle bir 
ortamda devrimci hareketler, ne 12 Mart 1971 öncesi sürecin bir 
muhasebesini yaptı, ne 12 Eylül 1980 darbesi öncesi gelişen 
olayların nedenlerini analiz etti, ne de bu sürece bağlı olarak gelişen 
ya da gelişebilecek karşı saldırılara karşı doğru devrimci tavır 
geliştirdi. 12 Eylül 1980 yenilgisinin ilk adımı da bu yolla atılmış 
oldu. 



1974 affı ile hapishanelerden çıkan kadrolar önce ana akımlar 
etrafında bir araya geldiler ve hızla birbirinden ayrışarak onlarca 
örgüte bölündüler. Gruplar arasında anlaşılması ve izah edilmesi güç 
bir düşmanlık ortaya çıktı. Öyle ki, aynı geleneğin mirasçısı 
olduğunu iddia eden ve aynı geleneğin temel tezlerini savunan 
gruplar arasında bugün bile izah edilemeyen “düşmanlık” vardı. 

Bu gruplar, birbirleriyle olan ayrılıklarını ne ideolojik olarak, 
ne de politik olarak izah edebiliyorlardı. Ama her grup diğer grupları 
“mirasa ihanet” etmekle ya da “revizyonist, oportünist, pasifist” 
olmakla suçluyordu. 

12 Mart öncesi tarih sahnesine çıkmış bu üç akımı eleştirmek 
ihanetle eşanlamlıydı. Bu nedenle ayrılıklar, 12 Mart öncesinde 
ortaya çıkmış olan bu üç yapılanmanın eleştirisi üzerinden değil, bu 
üç akımın çizgisine ve pratiğine koşulsuz bağlılık yarışı üzerinden 
oluyordu. Bir grup, var olan yapılanmadan ayrılırken, mevcut 
yapılanmayı mirasa uygun davranmamakla suçluyordu. 

Sosyalist solun önemli bir kısmını birbirine düşman kamplara 
ayıran nedenler ideolojik veya politik değildi. Ama buna rağmen, 
her ayrılık kendisine taban buluyordu. Bunun en büyük nedeni, 
sosyalist solun ideolojik politik olarak kazanılmış bireylere değil, 
sosyal bağlar yoluyla etkilenmiş kitleye dayanıyor oluşuydu. 

12 Eylül öncesinde kitleselleşen sol, ne yazık ki, 
siyasallaşamadı. Bu kof büyüme, 12 Eylül sürecinde hemen 
çöküşünün en büyük nedenlerinden biridir. 12 Mart sonrasında 
askerî kışlaya çevrilen üniversitelerden “özgür üniversite, özgür 
eğitim” talebiyle yükselen öğrenci hareketi ve muazzam bir 
yükselişe geçmiş olan Kürt ulusal uyanışı, sosyalistlerin tarih 
sahnesinde yeniden yer almasına yol açtı. Sözün özü; toplumun 
neredeyse bütün taşları yerinden oynamış durumdaydı. Lakin, 
Türkiye’nin devrimci demokratik hareketi bütün bu kitlesel uyanışa 
öncülük edebilecek durumda değildi. 

Devrimci sosyalist hareketin bir kesimi, halkın akın akın 
kırdan şehirlere aktığı bir dönemde göçün tam aksi yönünde 
savaşmak için kırlara çekilmeye hazırlanıyordu. Şehirleri esas 
alanlar kitlelerden kopuk olmayı ve “ayrı durup, ayrı vurmayı” 
tercih etmekteydi. 



Kitlelerle kitlelerin dar ihtiyaçları üzerinden bağ 
kurulmaktaydı. “Hazine arazisi” diye adlandırılan araziler kırsaldan 
şehirlere göç etmiş yeni proleter ordunun neferlerine dağıtılıyordu. 
Yeni oluşan gecekondu mahallerinin güvenliği sağlanıyordu. 
Elektrik su kanalizasyon ihtiyacı karşılanıyordu. Buralara yol 
yapılıyordu. Yiyecek taşınıyordu. 

Daha sonra ise, bu mahalleler örgütler tarafından bölgelere 
ayrılıyor ve paylaşılıyordu. Her örgüt kendi bölgesinin devleti gibi 
hareket ediyordu. İstediğini bölgesine sokuyor, istemediğini 
sokmuyordu. Mahkemeler kurup insanları yargılıyor ve kurallar 
yasalar yasaklar koyarak tebaanın bunlara uymasını istiyordu. Bu 
kadar kitleselleşmiş görünen ve öncülük örtüsü altında kitlelerin 
ardından nal mıh toplayan solumuz aslında egemenler için büyük bir 
tehlike oluşturmuyordu. Ancak, Türkiye’yi bölgede stratejik ileri 
karakol olarak gören uluslararası sermaye yine de işini sağlama 
almak istiyordu. Bir yandan sol örgütlerin içine sızmaya çalışıyor, 
diğer yandan NATO merkezli Gladio’nun Türkiye kolu olan 
kontrgerilla ve sivil faşist güçler devreye sokuluyordu. Kontrgerilla 
güdümlü silahlı faşist ve paramiliter komandolar üzerinden devrimci 
harekete, işçi sınıfına, öğrenci gençliğe, çeşitli meslek örgütlerine, 
alevi toplumuna ve düzenle barışık olmayan tanınmış şahsiyetlere 
karşı sistemli saldırılar yapıyordu. 

Bu saldırılarla devrimci hareketin enerjisi tüketildi. Terör 
ortamının parçası haline getirilerek emekçi sınıflarla olan bağları 
imha edildi. Devrimciler yerel savunma hattı mevzilerine çekildi. Bu 
yolla devrimci hareketin işçi sınıfı ve diğer emekçilerle ezilenlerle 
birleşmesi engellendi. 

Devlet eliyle örgütlenen terör o derece başarılı oldu ki, terörist 
saldırılar sonucu devrimci mücadeleye katılmış kitlelerin önemli bir 
kısmı askeri darbenin gerekliliğine bile ikna oldular. Yalnızca ikna 
olmakla da kalmadılar, 12 Eylül askerî darbesi yapıldığında bu 
kitleler darbeye aktif veya pasif destek verdiler. Böylece, 12 Eylül 
askerî darbesine karşı direnişin temel öznesi olabilecek işçi sınıfı 
bile darbe yapılmadan önce büyük ölçüde saf dışı bırakıldı. Bir diğer 
temel özne olabilecek Kürt halkı ise, bu sürecin kendisi için ne 
anlama geldiğini kavramaktan ve direniş örgütleyebilecek örgütten 
yoksundu. 



12 Eylül 1980 darbesini örgütleyenler o derece başarılı oldular 
ki, darbe günü geldiğinde darbeye karşı direnebilecek olan 
kesimlerin direnebilecek enerjisi kalmamıştı. Bundan dolayıdır ki, 
toplum bu kadar kolay teslim alınabildi. Öyle ki, cezaevlerinde 
işkence altında inleyen devrimcilerin aileleri bile, cezaevlerindeki 
zulme rağmen, “buna da şükür, hiç değilse çocuklarımız yaşıyor” 
diyebilmekte ve bu yolla 12 Eylül paşalarına üstü örtülü minnet 
duyabilmekteydiler. 

Sol MHP’nin misyonunu kavramaktan uzaktı. MHP, klasik bir 
faşist hareketin karakteristik özelliklerini taşıyor olmakla birlikte, ne 
1980 öncesi ve ne de 1980 sonrası süreçte iktidarı isteyen bir hareket 
olmamıştır. Örneğin 20. Yüzyılın ilk yarısında tarih sahnesine 
çıkmış olan Batı Avrupa’daki faşist hareketlere baktığımızda, bu 
hareketlerin tek hedeflerinin iktidara yürümek olduğunu görürüz. 
Ama MHP, bütün tarihi boyunca merkezi devletin disiplini 
içerisinde hareket etmiş ve bir an olsun bağımsız davranmamış, her 
daim devletin hizmetinde olmuş, devlet ne görev vermişse onu 
yapmıştır. 

MHP’nin 1980 öncesi misyonu, gelişen kitle mücadelesine 
saldırmak ve yükselen toplumsal hareketi ezmek, en azından terörize 
etmek ve bir kaos ortamı yaratarak askerî darbenin koşullarını 
hazırlamaktı. MHP, kendisinden istenileni layıkıyla yerine getirdi. 
MHP gibi oldukça kitlesel olan faşist bir hareketi de yedeğine alan 
Kontrgerilla, dört yıl gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede 
askerî darbenin koşullarını fazlasıyla hazırlamakta hiç de 
zorlanmadı. Dört yıl gibi bir sürede binlerce cinayet işlenmiş, Maraş 
ve Çorum örneklerinde olduğu gibi toplu kıyımlar örgütlenmiş ve 
bütün bunların sonunda bir askerî darbenin gerekli olduğu fikri geniş 
kesimlerde kabul görür duruma gelmiş ve darbe yapılmıştır. Bu 
oyunun senaryosu egemen güçler tarafından yazılmıştır. Karşıt veya 
taraf olan her kesim bu oyunun parçası haline getirilmiştir. 

Devrimci hareket bu oyunu bozacak öngürüye sahip olamadı. 
Her devrimci grup kendi “kurtarılmış” mahallesine kapanarak, 
kendini bu mahallenin hükümdarı ilan etti. Devlet güçlerinin ve 
faşistlerin girmesi bir yana, diğer devrimci grupların bile bu 
mahallelere girmesi yasaklandı. Sanki herkes kendi küçük devletini 
ilan etmişti. “Kurtarılmış bölge” olarak tanımlanan bu mahallelerde 
yasa koyma ve yargılama görevi, bu bölgenin egemen gücü olan 



devrimci gruptu. Mahalleye egemen olan grup yasa koyuyordu, 
mahkeme kuruyor, kimlik kontrolü yapıyordu. Asıl trajik olan ise, 
bütün bunlar halka rağmen “halk adına” ve çoğu zaman halka karşı 
yapılıyordu. 

Devrimci grupların büyük çoğunluğunun işçi sınıfı ve ezilen 
diğer topluluklarla bağları yok denecek kadar azdı. Buna karşın 
negatif anlamda işçi sınıfı ve ezilen diğer kesimler üzerindeki etkisi 
oldukça fazlaydı. Sol kendi içinde düşman kamplara bölünmüştü. 
Sosyalist gruplar birbirlerini “Sosyal Faşist”, “Goşist”, “Maocu 
Bozkurt” olarak tanımlıyordu. Bu ayrışmalar nedeniyle gruplar 
birbirlerinden insan öldürüyordu. 

Emekçiler ve ezilenler hem devrimci hareketlere ve hem de 
kendi çıkarlarına o derece yabancılaştılar ki, 12 Eylül askerî 
darbesinin en temel hedeflerinden biri örgütlü işçi sınıfını ve 
ezilenleri atomize etmek olduğu halde, işçi sınıfının ve ezilenlerin 
büyük bir çoğunluğu darbeye aktif, pasif ya da kerhen destek sundu. 
Bu bakımdan, 1982 Anayasası’nın %92’lik bir kabul oyu alması 
bile, darbecilerin ne derece başarılı olduklarının bir kanıtıdır. 

Darbeden 2 yıl sonra bile, grevlerin yasaklanmış olmasına, 
toplu sözleşme hakkının ve her türlü örgütlenme özgürlüğünün 
ortadan kaldırılmış olmasına, ücretlerin dondurulmuş olmasına ve 
her türlü özgürlüğün ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, işçi sınıfı 
ve ezilenler darbecilere güvenoyu vermiştir. 

  

Biz çok fatihler gördük!..  

Şimdi gelelim Acilciler örgütüne. Ben bu örgüte 1975 yılında 
İstanbul’da katıldım. 1972 yılından beri THKP-C’ye sempatim 
vardı. Üniversiteye 1974 yılında geldiğimde buradaki THKP-C 
sempatizanları ile tanıştım. Okulda 5-6 arkadaş kendi aramızda 
eğitim çalışmaları yaptık. Kesintisizleri okuduk. Öğrendiklerimizi 
bildiklerimizi etrafımızdaki gençlere aktarmaya başladık. 1975 
yılında okula gelen B.Gürdil ile tanıştık. Türkiye Devriminin Acil 
Sorunları (TDAS), Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz, Rus 
Devriminden Çıkan Dersler broşürlerini okuduktan sonra bu guruba 
katılmaya karar verdik. Biz o dönemde İYÖKD üyesi idik ve 



okulumuzdan iki arkadaşımız yönetim kurulu üyesi olmuştu. Örgütle 
tanışmamızdan kısa süre sonra 26 Ocak 1976’da Beylerderesi 
olayının olması bizi önemli ölçüde sarstı. Önder yoldaşların 
katledilmesi ve birçok yoldaşın da operasyonlar sonrasında 
hapishaneye düşmesi henüz örgütle tanışma safhasında olan bizleri 
okulu bırakarak profesyonel devrimci olmaya itti. 

Bizi zamansız yakalayan Beylerderesi darbesi, 
sempatizanlarda bir an önce bu darbeye cevap verme anlayışını 
teşvik etti. Nitekim örgütümüz daha oluşum aşamasındayken yıllar 
sonra başlatmayı düşündüğü silahlı mücadeleyi, hemen başlatmak 
zorunda kaldı. Bu eylemler sırasında iki önemli kadrosunu Yüksel 
Eriş’i ve ardından Ömür Karamollaoğlu’nu eylem hazırlığı yaparken 
kaybetti. Genel Komite’nin bir başka üyesi Rıza Salman ise 
cezaevine düştü. 

Sözün kısası, örgütün ortada bir tek Kurucu üyesi ve birkaç 
Genel Komite Üyesi kaldı. Eylem kadroları yeterli bir askeri ve 
politik eğitim sahibi değildi. Yani, işler çıplak yürekle 
yürütülmekteydi. Sonradan büyük örgüt olacak olan THKP-C 
kökenli örgütlerin kendilerini ilan etmedikleri bir süreçte 1977 yılına 
ülke çapında ses getiren eylemlerle başlayan örgütümüz ülke 
çapında büyük popülarite kazandı ve Ağustos 1977’de İstanbul’da 
büyük bir operasyona maruz kaldı. 

Ağustos 1977 operasyonunda gözaltına alınanlardan biri de 
bendim. Bir haftalık gözaltı süresinden sonra çıkarıldığımız 
mahkemede birçok kişi gibi ben de serbest bırakıldım. Savcının 
itirazı üzerine ikinci gün birkaç arkadaşla birlikte gıyabımda 
tutuklama kararı verildi. Bu operasyondan birkaç ay sonra Mihrac 
Ural arandığı İstanbul’a yerleşti. Yanında yine aranan Nebil ve iki 
üç kişi daha vardı. Burada 6 ay kaldıktan sonra yakalandı. Mihrac bu 
süreci anlatırken kendini “İstanbul fatihi!..” olarak ilan ediyor. Ben 
kendisiyle iki veya üç defa Günay Karaca’nın evinde ve 3 veya 4 
defada Gebze’de kendi evimde görüştüm. 

O dönemde örgütümüzde lider veya önder kavramı yoktu. 
Bölge sorumluları vardı ve bunlar Genel Komite’yi yani bugünkü 
adıyla MK’yı oluşturuyordu. Mihrac da bu komitenin üyesiydi ve 
üye olmaktan da aranıyordu. Kendisi arandığı şehir İstanbul’u 
fethetmekle meşgulken, bana da “Sen aranıyorsun, o yüzden 



şimdilik örgütsel ilişkiler içinde yer alma, kaldığın Gebze ile 
çalışmalarını sınırlandır” diyordu. Yorum okuyucuya ait. 6 ayda 
İstanbul’da benim bildiğim kadarıyla hiçbir yeni ilişki kurmadı. 
Hiçbir alanda yeni örgütlenme yaratmadı. Bütün ilişkileri birkaç eski 
yoldaşla görüşmekten ibaretti. Ama anılarını anlatırken hızını 
alamıyor ve tüm İstanbul’u örgütlediğini söylemeye çalışıyor. 

Oysa, İstanbul örgütlenmemizi tanıyanlar, söz konusu şahsın 6 
aylık İstanbul macerasında ilişkileri deşifre etmekten öte bir işe 
yaramadığını bilirler. Operasyondan sonra biz çalışmalarımıza 
devam ettik. Haydar Yılmaz ve Günay Karaca ile ilişkilerim hep 
sürdü. 

Geçerken belirteyim, ben Gebze’de örgütün tuttuğu bir evde 
yaşıyordum ve giderlerimizi örgüt karşılıyordu. 1977 
operasyonundan sonra durum değişti. Kendi olanaklarımızla evde 
kalmaya başladık. Mihrac İstanbul’a geldikten sonra örgütten 
defalarca para talep etmeme rağmen bizlere hiçbir maddi destek 
verilmedi. Yine 1977 davasından yargılananlar belki bilmiyor 
olabilirler. Arkadaşların avukat parası, ben mahkemeye gelirsem 
sorgulamaların tamamlanacağına ve kardeşinin serbest kalacağına 
inanan bir doktor tarafından karşılandı. Mihrac birkaç defa dile 
getirmemize rağmen avukat paralarını ödemeye yanaşmadı. 

O dönemde bu davaya Burhan ve Orhan Apaydın kardeşlerin 
bürosu bakıyordu. Ben gıyabi tutuklu iken bu doktorla oraya giderek 
vekaletname verdim ve Ocak 1978’deki duruşmaya katıldım. 
Sorgum yapıldı. Mahkemeye tahliyemi isteyen bir dilekçe verdim. 
Mahkeme’de Isparta’dan gelenler ifade vermedi. Hakim, Engin 
yoldaşın doğum tarihini karıştırınca mahkeme karıştı. Tutuklu olan 
bazı arkadaşların avukatları tahliye istedi. Hakim “tüm tahliye 
taleplerinin reddine” karar verdi. Bu karara göre benim de 
tutuklanmam gerekiyordu. Ancak ben mahkemeye dışardan 
katıldığımdan, kapıdaki askerler sadece kendi getirdiği tutukluları 
götürdü. Ben ise Avukatın işareti ile dışarı çıktım ve arkadaşımızın 
kardeşi doktorla oradan uzaklaştık. Doktor bana kesin tahliye 
olacağımı söylemişti. Avukatlar da öyle demişti. 

Ancak ben tutuklanmıştım ve kaçak durumuna düşmüştüm. 
Nitekim 1979 yılı ortalarında durumumu sorması için bir avukat 
arkadaşımı Selimiye’ye gönderdim Beni duruşmalara çağırmak için 



tüm cezaevlerine yazı yazıldığını, buna rağmen benim hiçbir 
cezaevinde bulunamadığımı, bu nedenle benim kaçak olarak 
arandığımı söylemişler. İşte böyle bir durumda evim 1978 Şubat 
operasyonda basıldı. Ben tesadüfen o gün evde olmadığım için 
kurtuldum. Polis evin bana ait olduğunu bilerek ve beni gerçek 
ismimle mahalleden sorarak gelmiş. Bu durum hâlâ benim için 
aydınlanmış bir olay değil. Doğrudan ihbar olmadan evin bilinmesi 
ancak yakalanan birinin konuşması ile olanaklıdır. Eğer eve gelenler 
izlenmiş olsaydı, gelenlerin tümünün veya bir bölümünün sonradan 
yakalanmış olması gerekiyordu. 

Mihrac ise, kendi ifadesine göre İstanbul’daki operasyondan 
bir ay sonra Mart 1978’de yakalanmış. Ancak bu yakalanmadan 
sonra Türkiye çapında onlarca kişi gözaltına alınıp tutuklandığı 
halde, bu şahıs her nedense örgütün zayıflamasını hep Ağustos 
darbesine bağlamaya çalışmıştır. Ağustos yakalanmaları sadece 
İstanbul’da izlenmeye takılanlarla sınırlı kalmışken, Şubat-Mart 
1978 operasyonu tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Dahası, neden böyle 
olduğu örgüt içinde tartışma konusu yapılmamıştır. Engin’in 
ifadesini çarşaf çarşaf yayınlayan bu şahıs kendi ifadesinin kayıp 
olduğunu söylemeye devam etmektedir. 

Oysa artık biliyoruz ki, bu şahıs yakalanır yakalanmaz polis ile 
işbirliğine girmiş ve bildiği tüm ilişkileri ele vermiştir. 
Yakalanmaların asıl sebebi bu şahsın ya polisle işbirliği yapması ya 
da çözülerek itirafçı olmasıdır. Bu örgütü az çok tanıyan yoldaşların 
anlatımları ve operasyonun bu şahsın bilmediği ilişkilere sıçramamış 
olması konuyu yeterince açıklıyor zaten. 

Nitekim söz konusu kişi bir hastalık numarasıyla Adıyaman 
Cezaevi’nden Adana’ya naklini yaptırmış ve iki yılı aşkın bir süre 
kendi deyimi ile “16 zindan dolaşıp yüzlerce militan yetiştirdikten 
sonra” Adana Cezaevi’nden kaçarak 1980 Eylül darbesinden önce 
Suriye’ye geçmiştir. Onun Türkiye’de, 2 yıl Antakya, 6 ay İstanbul 
Samsun Bursa ve Ankara faaliyetleri olmak üzere toplam iki buçuk 
yıl örgütsel pratiği var. Yaklaşık 2,5 yıl da hapis hayatı var. Böylece 
toplam 5 yılda ülkenin en önemli örgütlerinden birisinin Genel 
Sekreteri olduğunda 25 yaşındaydı. Ne büyük zekâ, ne büyük başarı. 
Öve öve bitiremediği Türkiye’deki devrimci mücadelesi yarısı 
cezaevinde toplam 5 yıl. Sonrası 35 yıllık Suriye macerası. 



O bugün ajan hain işbirlikçi dediği insanlara yatıp kalkıp dua 
etsin. Eğer bu insanlar 1978 Acil-HDÖ ayrılığında kendisiyle 
birlikte davranmasalardı, kendisi tek başına örgütten kovulmuş birisi 
olarak anılacaktı. Engin Erkiner, İbrahim Yalçın, Eşber 
Yağmurdereli başta olmak üzere cezaevlerindeki yoldaşlara, dışarıda 
Haydar Yılmaz, Günay Karaca ve ben olmak üzere İstanbul 
Örgütünden onlarca yoldaşa oturup kalkıp dua etmelidir. O dönemde 
yaşanan ayrılığın Güneyliler ile örgütün kalan kısmı arasında bir 
ayrılık olmasını bizlerin tavrı önledi. Yoksa tek başına kalacaktı. 

Hasan Hami Gönen ve Mete Özer bana örgütün 
cezaevlerinden yönetilmesine son verilmesini, Hilal ile birlikte 
bizlerin Genel Komite olarak görev üstlenmemizi ve örgütü 
bölünmekten kurtarmamız gerektiğini önerdiler. Onlar Rıza’ya rest 
çekeceklerdi, bizler de Engin’le Mihrac’a rest çekecektik ve örgüt 
bölünmekten kurtulacaktı. Ancak ben sonraki randevu yerine gittim 
ve o yeri beğenmedim, etraf gözetleniyordu. Oradan ayrıldım ve 
arkadaşlara haber gönderdim. Ancak bir daha bu arkadaşlar benimle 
görüşmediler ve akabinde ayrılık yaşandı. 

Bu ayrılıkta başta hemen herkes, Güneyliler dediğimiz 
Antakyalı yoldaşların dışında kalanlar aynı düşünmekteydik. 
Örgütün cezaevinden yönetilmesine karşı çıkıyorduk. Cezaevindeki 
yoldaşların esas görevinin teori üretmek olduğunu, pratiğin ise 
dışardakilere bırakılmasını istiyorduk. Ancak cezaevinde bir başını 
Rıza’nın bir başını da Mihrac’ın çektiği ikili bir mekanizma 
kurulmuştu. Engin bu işleyişi ya görmüyordu ya da gördüğü halde 
önem vermiyordu. Zaten alttan alta Engin hakkında dedikodular 
yayılıyor ve polisteki tutumu hakkında spekülasyonlar yapılıyordu. 
Ancak aklı başında tüm kadrolar Engin’in tutumunu belirleyici 
görmekteydi. Mihrac kurnaz olduğu için örtülü biçimde Engin 
düşmanlığı yaparak kendisine örgüt içinde yer açarken, kadrolara 
karşı Engin ile birlikte görünmeye özen gösteriyordu. Ancak bütün 
bunların unutulacağını zanneden Mihrac sanki o yıllarda Engin’i 
sırtında taşımış gibi anlamsız söylemler üretiyor. Oysa gerçekler tam 
tersidir. Mihrac’ın politik formasyonu yoktu ve önermeleri de 
olamazdı. Teoriyi yazan hep Engin olmuştu. Anlaşılan, Mihrac 
ihtiyaç duyduğu noktaya kadar Engin ile birlikte oldu, ihtiyacının 
olmadığını zannettiği anda yolunu ayırdı. Herkese yaptığı gibi. 

Bugünden baktığımızda söz konusu bu şahıs, aslında hiçbir 



zaman özgürlüğe devrime demokrasiye insanlığın kurtuluşuna 
inanmadı. O hep tek başına iktidar olmak istedi, bunun olanaklı 
olduğuna inandığı anda önünde engel olarak gördüğü herkes ile 
yollarını şu ya da bu şekilde ayırmaktan çekinmedi.  

 

İftiracılık zayıf kişiliklerin silahıdır  

Büyük Şef bir iftirasında İ. Yalçın’ın eşinin Adana Polisi 
tarafından gözlerinden ameliyat ettirildiğini yazıyor. Paris’te 
yaşayan onlarca eski yoldaşımız biliyor ki, Yalçın’ın eşi burada 
ameliyat oldu. Ben onu defalarca doktora götürüp tercümanlık yapan 
kişiyim. Ameliyat günü de hastanedeydim. 

Bu kadar alçalmanın ne gereği var? Bu kadar iftiranın açığa 
çıkmayacağına nasıl inandın? “Örgüt arşivinde bulunsun!..” gibi 
gerekçelerle insanlardan aldığın ve insanların bazı yoldaşlarını 
karalamasını “eleştiri” diye yazdırarak arşivlediğin “el yazmalı 
belgelerle” susturabileceğine mi inandın? 

Elbette insanlar bir dönem seninle birlikte kalmışlarsa, sana 
inanmışlarsa, örgüt yaşamı ve arkadaşlar hakkında düşüncelerini 
yazacaklardır. Yazılanlar, sonradan insanların senin yaptığın ihaneti 
görerek seni terk etmeleri gerçeğini değiştirmez. Bu durumda olan 
yoldaşların çekinmesi boşunadır. Köprünün altında çok sular 
akmıştır. Dün doğru dürüst devrimci bildiklerimizin akan zaman 
içinde üçkâğıtçılar olduğu açığa çıkmışsa, biz olayın eşyanın 
gerçeğin adını niye koymayalım? “Dün gerçeği bilmiyorduk?..” 
diye hayıflanmanın veya bu kişiyi “niçin daha erken tanıyamadık” 
diye üzülmenin gereği yoktur. “Dün gerçeği söylemedik, dün onları 
övdük, o yüzden bugün eleştiremeyiz!..” demek saflıktır. 

  

Susmak suça ortak olmaktır  

Susmak ortak olmaktır. Susmak şehit yoldaşlara ihanet 
etmektir. Susmak ömürlerini zindanlarda geçen ve dışarı çıkınca 
ekmek bulamadığı için onurunu ayaklar altına alan yoldaşların içine 
düştüğü duruma sebep olmaktır. Eğer konuşursak, hem vicdanımız 



rahatlayacak, hem de bazıları hâlâ devrimci maske takmaya ve bu 
maske ile yeni kuşakları aldatmaya devam edemeyecek. Maskeleri 
alaşağı olacak, bu durum devrime hizmet olacaktır. 

Ben de işte bu nedenlerden dolayı yazmaya karar verdim. Bu 
tartışmada yer alan yoldaşlar olarak defalarca ilan ettik, kimsenin 
örgüt kurma veya örgütü yeniden diriltme diye bir derdi yok. 
Derdimiz, ömrünün yarıdan fazlasını ülke sınırları dışında geçirmiş 
bir sahte devrimcinin, bir laf ebesinin, bir kez daha, yeni bir kuşağı 
zehirlemesinin önüne geçmektir. Yoksa bu kişinin geçmişi, dünü 
bugünü artık bizler tarafından bilinmektedir. 

Bundan 27 yıl önce bu durumu görerek onu ve bir iki 
yalakasını kaderiyle başbaşa bıraktık. Bu süreç içindeki tek faaliyeti, 
gasp ettiği örgüt mal varlığı sayesinde bazı ticari işlere girerek 
zenginleşmek ve aile şirketi olarak Suriye’nin zenginleri arasına 
girmek olmuştur. Bugün yeniden devrimci görüntü altında sahneye 
çıkmasının altında kesin olarak bir çapanoğlu vardır. Bu çıkış 
efendileri tarafından kendisine verilmiş yeni bir görevdir. Yoksa, 35 
yıldır gelmediği gitmediği bir ülkede örgüt kurmaya çalışarak siyaset 
sahnesine kuklacı varlık olamayacağını kendisi de en az benim kadar 
bilecek zekâ seviyesine sahiptir herhalde. 

Yurt dışında yaşayarak yurt içinde örgüt olunamayacağını, 
yurt içindeki örgütün dışarıdan yönetilemeyeceğini biz kendisine 27 
yıl önce söyledik. Ayrılığımız gerekçelerinden biri de buydu. Sürekli 
MK’nın ülkeye dönmesi gerektiğinde ısrar ettik. Ülkeye gönderilen 
insanların finanse edilmesi gerektiğinde ısrar ettik. Ama ne yazık ki, 
birçok yoldaşımızın yıllarca boşu boşuna zindanlarda yatmasına 
engel olamadık. Bu yoldaşlara ulaşabilseydik en azından 1987-
1988’de kendilerini uyarabilirdik. Bu konuda üstüme düşenleri 
layıkıyla yapamadığım için vicdanım hâlâ kanıyor. Bu konuda özür 
dilemek veya özeleştiri vermek kaybedilenleri yerine getirmez. O 
yüzden söylenecek söz de bulunmuyor. Yurt dışında söz konusu 
yapıyı ve o yapının lideri geçinen sahtekârı çok iyi tanımış olmamıza 
karşın, yoldaşlarımızı zamanında uyarmadığımız için birçok 
yoldaşımızın büyük bedeller ödemesine sebep olduk. 

Eğer devrimci isek, ülkede devrim yapmak için mücadele 
ettiğine inandığımız çevreye veya örgüte destek olmaktan öte bir 
rolümüzün olamayacağını o zaman olduğu gibi bugün de 



düşünmekteyim. Nitekim, 27 yıldır bu anlayışla Kürt halkının kimlik 
mücadelesine destek oldum, dayanışmada bulundum, kurumlarında 
gönüllü olarak çalıştım. Bugün de bu görevimi sürdürmekteyim. 

  

Başka ülkenin tutsağı olanlar devrim yapamaz  

Suriye’de oturarak, Suriye istihbaratının esiri olarak yaşayıp, 
Türkiye’de devrimcilik yapılamayacağı biliniyor. Söz konusu 
bireyin varsa bir inancı, ilk iş olarak içinde bulunduğu esaret 
koşullarından kurtulmalı, o sahayı hızla terk etmelidir. Eğer 
durumundan memnunsa ağzına devrim lafını almaktan imtina 
etmelidir. Dünya değişti, Suriye dünkü baba Esat’ın Suriye’si değil. 
Sen de onların esiri olarak onlara hizmet etmek zorundasın. 
Suriye’de yaşayarak, Muhaberat’la iç içe geçerek, Suriye yönetimi 
düşmanı, Kürt halkının dostu olamazsın. İnsanları kandırmayı bırak, 
safını belirle. Bugün içinde bulunduğun ortam itibarıyla safını 
belirle. 

Eğer hâlâ devrimci saflara gelmek istiyorsan önce devrim 
düşmanlarının esiri veya uşağı olmaktan kurtul, o sahayı hemen terk 
et. 1.Kongre delegelerine ve cezaevlerinde yatmış Acil militanlarına, 
eski tüm militanların ve yöneticilerin kongre delegelerinin katılacağı 
bir toplantının iradesini kabul ettiğini açıkla. Yoldaşlarına karşı 
işlediğin suçlar için özür dile. Kendini devrimci adalete teslim et. 
Sonra elindeki tüm olanakları devret. Bilinmelidir ki, ben de eski bir 
arkadaşınız olarak böyle bir toplantının vereceği her kararı 
tanıyacağımı şimdiden beyan ediyorum. Bizden sorulacak hesap 
varsa bu işin yetkilisi, tüm Acil militanları ve bunların temsilcileri 
olarak kongre delegeleridir. 

Şimdi soruyorum. Eğer sen bizlerin ayrıldığını, bu yüzden 
kongre delegesi olma, yönetici olma sıfatımızın olmadığını 
düşünüyor ve bunu söylüyorsan, neden 27 yıl boyunca hiçbir 
toplantı yapmadın? MK’nın tüm asil ve yedek üyeleri örgütü terk 
ettiği halde, sen hangi yetki ve ahlaki anlayışla örgüt sekreteri 
imzasını kullanıyorsun? Örgüt adına Yusuf’u öldürüyorsun, Sami’yi 
işkence ile katlediyorsun, sen kendini ne sanıyorsun? Bu iki 
arkadaşın katli hakkında kamuoyuna tatmin edici hiçbir açıklama 
yaptın mı? Bildiğim kadarıyla öyle bir açıklama yapmadın. Daha 



önemlisi, tüm kongre delegelerini ve seçilmiş tüm organlarını 
kaybetmiş bir yapı örgüt olabilir mi? 

Ortada 1988 ayrılığından sonra örgüt kalmamıştır. Sonraki 
yıllarda Suriye’de senin yanında bulunan birkaç kişiden bugün kala 
kala tek bir iki kişi kalmıştır. İnan onlar da kaçmanın fırsatını 
kollamaktadır. Yol yakınken kendini Suriye’deki tutsaklık 
ortamından kurtar ve eski yoldaşlarının adaletine güvenerek hesap 
vermekten çekinme. Unutma, bizim yöntemlerimiz seninkiler gibi 
değildir. 

Biz devrimciyiz ve devrimci hoşgörüye sahibiyiz. Kendisini 
aklama sözü verenleri affederiz. Oysa sen hâlâ tek kişilik ordunun 
komutanı edasıyla kükremektesin. İ.Yalçın için “Artık muhatabım 
değil, ibretlik sonunu beklesin” diyorsun. Bu son, Sami’nin sonu 
gibi mi olacak? Yoksa, Yusuf’un sonu mu olacak? Bu tehdit 
sözlerinden dolayı uluslararası mahkemelere verilebileceğini 
bilmiyor musun? 

Sen hangi yetki ile insanlara “ibretlik son” hazırlarsın, hangi 
demokratik toplumda insanlar yargılanmadan infaz edilebilmiştir? 
Bu ancak senin yaşadığın ülkede olabilir. Şeriat ile yönetilen doğu 
toplumlarının bazılarında olabilir. Asgari demokrasinin olduğu 
toplumlarda bile senin yöntemlerin geçersizdir. Gel yol yakınken 
kendini devrimcilerin adaletine teslim et. Bundan sonra halkına 
hizmet ederek suçlarını afettir. Bu senin son şansındır. 

Yıllar önce böyle yazmıştım, oralı olmadı. Lakin, şimdi safını 
belirledi. 20 yıldır böyle bir örgütün var olmadığını kamuoyuna 
açıkladı. Suriye rejimi saflarında ve bir Suriyeli olarak vatan 
savunması yaptığını söylüyor. Yani, dediklerimiz ispatlanmış 
oluyor. Şimdi anlaşılıyor ki, o daha Suriye’ye geçer geçmez Suriye 
vatanını savunmayı ana görev olarak belirlemiş. Aslında uyanık 
olmayan bizdik. Müntecep Kesici bu durumu öğrendiği için “kaza 
kurşununa” kurban gitti. Günay Karaca bunları gördüğü için 
ülkesine döndü ve “sınırı geçer geçmez infaz” edilmekten son anda 
kurtuldu. Ahmet Çolak bunun için sınırda infaz edildi. Hanna 
Maptunoğlu Filistinliler arasındaki çatışmalarda Suriye yanlısı 
güçlerin yanında savaşmayı kabul etmediği için “trafik kazasına” 
kurban gitti. 



Bundan 4 yıl önce bunları söylediğimiz için bizleri devrim 
düşmanlığı yapmakla ve MİT ajanı olmakla suçlayan bu zat bugün 
açıkça bir Muhabarat örgütlenmesinin başında olmayı şeref sayıyor. 
Esat rejimini devrimci ve anti-emperyalist yapıyor. Herhalde 
kimsenin anti-kapitalist mücadelenin ne olduğunu bilmediğini ve 
herkesin sosyalizmi marksizmi unuttuğunu sanıyor. Bugün duruşu 
ile bu zat-ı muhterem kim olduğunu gizleme gereği duymadan 
gerçek kimliğini ifşa etmiştir. 

  

Devrimcilik sözü ile özü bir olanların işidir  

Tüm inanmış insanlar gibi ben de emekçilerin zalim 
egemenler karşısında kazanması dileğiyle devrimci hareketin 
saflarında insanlığın kurtuluş mücadelesine katıldım ve bu kavgam 
yaşamım boyunca da devam edecektir. Bir dönem can bedeli bir 
kavgada, birbirimize ölümüne inanarak yola çıktığımız veya 
çıktığına inandığımız yoldaş bildiklerimizle yollarımız ayrıldı. 
Ancak bu yol ayrılığına rağmen insanlığın kurtuluşu için doğru 
bildiği yolda yürümeye devam edenleri her zaman yoldaş bildim ve 
bilmeye devam edeceğim. İçinde yer aldığımız örgütlerin yapısı, 
bulunduğumuz coğrafyanın ayrılığı veya etnik köken farklılığı 
insanlığın kurtuluşuna olan inancımızın ortaklığı karşısında bir engel 
teşkil etmedi ve etmiyor. 

Bu zat ile yollarımı ayırdıktan iki yıl sonra Paris’te tesadüfen 
karşılaştım. Kendisi bana “Yollarımız ayrı olsa da biz yoldaşız!..” 
diyerek ilişkilerimizin devam etmesi gerektiğini söyledi. Benim 
cevabım ise “Ben yaşamını devrime adamış olanlarla, devrimci 
olduğuna inandıklarımla her zaman yoldaşım. Sen de bunu yaparsan 
seninle de yoldaş olabiliriz!..” dedim. 

Ancak zaman bana bu şahısla yoldaş olamayacağımı gösterdi. 
Ayrılıktan önce bu şahsın bizi daha evvel kaza ile öldüğüne 
inandırdığı Müntecep dışında bildiğimiz büyük bir hata yaptığını 
bilmiyorduk. Aldığımız duyumlardan dolayı Hanna’nın ölümüne 
kuşku ile yaklaştık ama bu duyumları kanıtlayacak hiçbir belge veya 
tanık bulamadık. 

“1988 ayrılığından sonra tüzüğümüzde düşman dahil kimsenin 



öldürülmesini kabul etmedik, bu birinci kongre kararımızdır” diyen 
bu şahsın elini Yusuf’un ve Sami’nin kanına buladığından artık 
kuşkum yok. Yusuf, Paris’ten Suriye’ye hanımını ve çocuğunu 
getirmek için gitti. Paris’de kendisiyle görüşen eski yoldaşları ve 
değişik örgütlerden birçok kişi Suriye’ye gitmemesi gerektiğini, 
giderse dönemeyeceğini söyledi. Buna rağmen, Yusuf “Başıma 
birşey gelmez. Suriye’de kimse bana zarar veremez!..” diyordu. 
Ancak zaman bizi haklı çıkardı. Yusuf, Acilci olduğu bilinen biri 
tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Daha sonra, Sami aynı şahıs 
tarafından kaçırıldı ve sorgulandı, yer yarıldı içine girdi, akıbeti 
bilinmiyor. Buna benzer birçok olayın olduğuna inanıyorum. 

88 ayrılığımızda Ali Sönmez elinde Mihrac’ın siyasi sonunu 
getirecek belgeler olduğunu ve bunları açıklayacağını söylüyordu. 
Yaptığımız toplantılarda bunu 25-30 yoldaşın önünde defalarca 
söyledi. Ancak hiçbir zaman belgeleri açıklamadı. O da, şimdi eşi 
olan bayanı, Suriye’den çıkarana kadar bizimle birlikte davrandı. 
Anadolu Komünist Partisi’nin tarafımızca kurulmasını isteme 
noktasına geldi. İşi bittiğinde Fransa’yı terk ederek Almanya’ya 
yerleşti. Ser verip sır vermeyen Ali yoldaşımız iş adamı oluverdi. 
Çoluk çocuğa karıştı. Bir daha devrimcilik adını ağzına almadı. 
Bütün çağrılara rağmen sesi soluğu çıkmadı. Neden acaba? Yoksa 
suç ortaklığının kanıtlanmasından mı korkuyor? 

Ali Sönmez’in Suriye’de örgüt ile devlet arasındaki ilişkileri 
bizzat yürüten ve bütün sırları bilen kişi olduğu biliniyor. Bir kez de 
ben çağırıyorum. Ali Sönmez ortaya çıkıp gerçekleri söylemek için 
neyi bekliyor acaba? Doğru bildiklerini gelecek kuşaklardan niçin 
saklıyor? Devrime veya yoldaşlarına hiç mi bağlı olmadı? 

Daha önce de değindim. Genel Sekreter bozuntusu hayatının 
her döneminde bir zamanlar kendisine en yakın olmuş ve kendisine 
itirazsız biat etmiş olanlara yöneldi. Yusuf ve Sami hiç kimsenin 
olmadığı kadar onun taraftarı idiler. A.Özden kendisinin sağ 
kollarından biriydi, sonradan “ajan” ilan edildi. Şimdi bu şahıslar 
düşman sayılıyorlar. Kendisi adına tüm yoldaşlarıyla kavgalı hale 
gelen ve yoldaşlar arasında adı nefret ile anılır hale getirilen Zafer 
bile şimdi bu kişiyle yollarını ayırdı. Şimdi yanında iki zavallı ile 
yalnız başına kaldı. Acaba neden böyle oldu? 

Ya da açık sorayım, acaba böyle olmasını kendisi bilerek 



istemedi mi? Bir örgütü binlerce taraftarı ve yüzlerce militanı ile 
yavaş yavaş tasfiye ederek tek başına kalmayı kendisi istemedi mi? 
Peki şimdi yeniden hidayete mi erdi de, tasfiye ettiği örgütün adını 
kullanarak, yeniden siyaset sahnesine çıkma ihtiyacı duydu? Bu 
sorular cevap bekliyor. 

Eğer eskilerden ders çıkarmış ve hatalarından arınmış ise, 
işlediği bütün suçların hesabını verme yürekliliğini göstermelidir. 
Hesap vermek erdemli devrimcilerin işidir. Varsa erdemlilik, suçlar 
itiraf edilir, gerekçeleri açıklanır ve devrimci adalete inanılır. 
Devrimcilik bunu gerektiriyor. Bunun dışındaki her tutum teşhir ve 
tecrit edilmekten kimseyi kurtaramaz. 

  

İnsan kendiyle hesaplaştıkça büyür  

Yeter artık gına geldi. Her gün sanal medyada Engin 
Erkiner’in polis ifadesi, İbrahim Yalçın’ın örgüte verdiği itirafname 
diye hep aynı şeyleri yayınlayarak kimi inandırabilirsin? Kendin hiç 
inanmadığın şeylere başkalarını nasıl inandıracaksın? 

Bugün seninle yollarını ayırmış olanların polis ifadelerini veya 
örgütüne verdiği özeleştirileri yayınlıyorsun. O zaman sormazlar mı 
adama, madem polis ifadeleri yayınlıyorsun, ilk önce niçin kendi 
ifadeni yayınlamıyorsun? “Bu insanlar benimle beraber 78’den 
sonra örgütü yeniden yarattılar” dediğin ve “kare as” ilan ettiğin 
kişilerin polis ifadesini yayınlamaktan niçin korkuyorsun? 

Önce kendi verdiğin ifadeyi ve “kare as” ilan ettiğin kişilerin 
ifadesini yayınla. Bu ifadelerle birlikte “ajan” dediğin İbrahim 
Yalçın’ın ve Haydar Yılmaz’ın polis ifadesini yayınla. Benim de 
poliste verilmiş ifadem var, benim ifademi yayınlamayı unutma. 
Herkes karar versin kim devrimci, kim işbirlikçi, kim direnişçi, kim 
teslimiyetçi, kim hain, kim hırsız. Az biraz objektif olmayı dene, 
hapishanelerde yatanların içerdeki tutumlarını yaz, herkes kararını 
ona göre versin. 

Eğer bir gün “Kadim Roma Kenti Antakya”ya dönmeyi 
düşünüyorsan Alevilerin deyişiyle arınman gerekir, çilehaneye girip 
çile çekmen gerekir. Alevilik’te düşkün kaldırma cemleri vardır, 



böyle bir ceme katılıp günahlarından arındığının ceme katılanlar 
tarafından onaylanması gerekir. Senin arınmaya ihtiyacın var. 

Hâlâ devrimci olduğunu iddia ediyor isen, yaptığımız çağrıya 
uyarsın. Eski yoldaşların, kurucu kadroların, kongre delegelerinin, 
diğer devrimci örgüt temsilcilerinin şahitliğinde yapacakları bir 
toplantıya katılırsın. Kimin ajan olduğunu ve kimin işbirlikçi 
olduğunu açıklarsın. Senin hakkındaki iddiaları da dinler ve kendini 
savunursun. Ya aklanırsın, ya suçlanırsın. Ya haklı çıkarsın, sana 
karşı olanlar teşhir olur. Ya da sen teşhir ve tecrit olursun. 

Her katılan, toplantının alacağı kararlara uyacağını önceden 
ilan ederek katılır. Toplantı sonunda sorun çözülmüş olur. Sen bu 
çağrıya olumlu yanıt vermediğin sürece, töhmet altında kalırsın. 

“Genel Sekreter” seçildiğin kongrenin delegeleri tarafından 
terk edildin, yalnız bırakıldın. Bu nedenle o kongre ve aldığı 
kararlar pratik anlamını yitirmiştir. Sen artık olmayan bir örgütün 
genel sekreterisin. Yani, sanal bir sekretersin, sadece sözde varsın, 
pratik bir anlam ifade etmiyorsun. Bunu kabullen, unutma bunu 
sen istemiştin. Filistin kamplarında eğitim gören ve ülkesine 
mücadeleyi yükseltmek için dönen yüzlerce Acilci acaba neden hep 
yakalandılar? Aklı olan her devrimci bu sorunun cevabını biliyor. 
Türkiye’de yaratılan her örgütlülük Suriye’de bulunanların ilişki 
kurması sonrasında hep operasyonlara uğradı. Bunun nedenleri 
de biliniyor. 

Bir zamanlar tasfiye olmasını gönülden istediğin, bunun için 
türlü oyunlar çevirdiğin bilinirken, şimdi nasıl oluyor da yeniden bu 
örgütün adının arkasına saklanarak örgütlenmek istiyorsun? Bunun 
gerekçeleri de elbette düşünmesini beceren devrimciler tarafından 
tahmin ediliyor. Sen artık kimseyi değil, ancak kendini 
kandırabilirsin. Kaldı ki, 4 yıl önce Türkiye’de Acilciler adına 
örgütlenmek isterken, bunu başaramayınca örgütümüzün amblemini 
Mukaveme-i Suriyyi isimli Muhabarat örgütlenmesinin amblemi 
yaptın. Suriye olan vatanını savunmana itirazımız yok. Lakin, 
Türkiye’de devrim yapmak üzere yola çıkmış olanların kurduğu 
örgütün elde kalan son değeri amblemini bile satmana ne demeli? Bu 
amblemi kullanmanın altında ne yattığı yeterince açıktır. 

  



Acilciler’in eline devrimci kanı bulaşmadı  

Acilciler örgütü Türkiye’de hemen hemen tüm sol örgütler, 
buna Kürt örgütleri de dahil, birbiri ile silahlı çatışmaya girerken, 
birbirinden adam öldürürken, bu çatışmalara katılmamak ile 
ünlenmiş bir örgüttür. Acilciler hiçbir zaman başka bir sol örgüte 
silahlı saldırıda bulunmadılar. İçinde benim de bulunduğum birçok 
yoldaş 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde üç arkadaşımızın 
HK’liler tarafından bıçaklanması sonrasında bu örgüte yönelmek 
istedik. Hatta hemen cevap verilmesi için hazırlık dahi yaptık. 
Ancak o dönem örgüt sorumlusu olan Engin yoldaş bizleri böyle bir 
eylemin asla yapılmaması gerektiğine ikna etti. 

İşte böyle bir devrimci gelenekten gelen bu örgüt. Acil-HDÖ 
ayrılığından bir yıl sonra, hem de 12 Eylül darbesinin hemen 
ertesinde, örgüt içi infazlar yapar hale geldi. Adana’da Ali Çakmaklı 
“Karanlık Adam” diye bir yazı yayınlanarak Acilciler tarafından 12 
Eylül darbesinden hemen sonra infaz edildi. 

Hemen ardından, Nebil Rahuma yöneticisi olduğu HDÖ 
örgütü tarafından hakkında iğrenç iftiralar yapılarak öldürüldü. Bu 
iki cinayet araştırılmaya ve sebepleri açığa çıkarılmaya muhtaçtır. 
Olayların tanıkları var ve yaşıyorlar. Bu insanlar tarafsız olarak 
bildiklerini açıklarsa gerçekler açığa çıkarılabilir. Bu iki cinayette de 
yolların bir ucu bu şef bozuntusuna çıkıyor. 

Çakmaklı öldürüldükten sonra Almanya’ya “Karanlık Adam” 
yazısı geldi ve elimize ulaştı. Hanna yoldaş bu yazıları çoğalttı ve 
biz tüm örgüt taraftarlarına dağıttık. Eğer bu yazı örgüt tarafından 
kabul edilmemiş ise, Almanya’ya nasıl geldi? Biz neden dağıttık? 
Birçok seminerde HDÖ’cülere karşı bu yazıyı neden savunduk? O 
zaman HDÖ’lü olduğunu söyleyen Yener Orkunoğlu bu durumu 
bilmiyor mu? Darmstad’ta kendisinin ve Hanna Maptunoğlu’nun 
katıldığı semineri unutmuş olabilir mi? 

Daha sonra Müntecep Kesici örgütten ayrılan birkaç kişinin 
örgüt tarafından gözaltına alınmasına müdahale etmek için gittiği bir 
örgüt alanında öldürüldü. Üyesi olduğumuz FKBDC bu olayı 
kınayarak THKP-C/Acilciler örgütüne uyarı cezası verdi. Örgüt hem 
cinayeti işlemişti, hem de cenazeye sahip çıkmıştı. Tipik bir şark 
siyaseti örneği. Bu durum daha sonra böyle sürüp gidiyor. 



12 Eylül’den birkaç gün önce Suriye’ye çıkarak yarattığını 
söylediği bazı muammalı ilişkilerden de yararlanan söz konusu kişi 
kendisini Genel Sekreter ilan ettikten sonra Acilciler örgütü içinde iç 
infaz eylemleri ard arda gelişti. Bu bir tesadüf mü acaba? Yoksa bir 
anlayış mı? Bunun yorumunu okuyucuya bırakıyorum. 

Yoldaşımız Mehmet Koç ağır hasta olarak hastanede yatarken 
anılarını anlattı. Bu anıları ve sohbetlerimizi kameraya aldık. Çok 
ilginç anıları var. Bir dönemi aydınlatıyor. Kişileri kişilikleri 
tanıtıyor. Süreçleri yorumluyor. Gelecek kuşaklara mücadele dolu 
bir ömrün nasıl geçtiğini canlı anlatıyor. Yoldaşlıkları, yoldaşlık 
görüntüsü altında çıkarcılıkları, küçük hesapçılıkları bulacaksınız bu 
anılarda. Bu anılar kitaplaştırmak için söz vermiştik ve bu sözümüzü 
yerine getirdik. Mehmet Koç’un hayatını ve mücadelesini anlattığı 
anılarını Türkiye devrimci kamuoyuna sunduk. 

Bakın 4 yıl önce ne söylemişiz; “ey sekreter bozuntusu eğer 
hâlâ devrimcilik iddiası taşıyorsan, öncelikle Suriye diktatörlüğünün 
değiştirilmesi, alaşağı edilmesi için mücadele eden hareketleri 
desteklemelisin. Suriye’de emekçilerin, kadınların, Kürtlerin yani 
kısacası ezilen sınıf ve tabakaların insanca yaşaması için mücadele 
etmelisin öncelikle. Bunu yapabilirsen, Türkiye’de yaptığını 
düşündüğün devrimci mücadele için inandırıcı olabilirsin. Tersi 
durumda, senin niyetinin üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğu 
açığa çıkmış demektir. 

Bana göre sen bu sonuncu kategoriye giriyorsun. Sen baba 
Esat’ın döneminin değiştiğini gördüğün halde, Amerika’nın dümen 
suyuna giren Oğul Esat’a karşı en küçük bir tavır içinde değilsin. 
Nasıl oluyor? Türkiye’de anti-ABD’ci olacaksın, Kürt Halkının 
yanında olduğunu iddia edeceksin, Suriye’de bir 
dönemler  Amerikancıolduğunu saklamayan  yönetimi 
destekleyeceksin, kimliği dahi bulunmayan Kürt’ten hiç 
bahsetmeyeceksin. Bu ne yaman çelişkidir? Artık mızrak çuvala 
sığmıyor. Karşında kandırabileceğin çocuklar yok. 

Amiyane deyişle, feleğin çemberinden geçmiş 40 yıllık 
devrimcilerle aşık atmaya çalışıyorsun. Buna gücün var mı? Artık 
bizim de elimizde arşivler bulunuyor. Bizim de elimizde 20 değil 30-
40 sayfa çözülme ifadeleri bulunuyor. Bunları bugüne kadar 
devrimci harekete zarar verir anlayışı ile deşifre etmedik. 



Ancak sen her fırsatta bunu yapıyorsun. Bu tutumunda ısrar 
edersen kaybedersin. Varsa farklılıkların bunu ifade etmek için 
birilerini karalaman gerekmiyor. Birilerini tehdit etmen gerekmiyor. 
Birilerini kimse bilmeden ortadan kaldırabileceğini düşünmen 
gerekmiyor. Farklılıklarının maddî temellerini, ideolojik temellerini 
ortaya koymaya çalış. Suriyeli biri olarak Türkiye devrimci 
hareketinin içinden elini çek. Varsa gücün, devrimci hareketi 
desteklemeye ver. Boş önderlik hayalleri arkasında koşma. Fena 
yanıldığını anladığında arkanda kimseyi bulamazsın.” 

  

İnsanlığı kazanma inancı  

“İnsanlar, dağların ardındaki ya da denizlerin ötesindeki 
güzelliklerin yerine, yalnız ayaklarının altındaki toprağı görmeye 
alışınca, kuyunun dibindeki kurbağa kadar dar görüşlü olurlar. 
Oysa kafalarını kaldırıp evrenin sonsuzluğunu, yaşamın 
zenginliğini, insanlığın yüce davasının güzelliğini ve erdemini, 
insan yeteneklerinin çeşitlerini ve bilginin verimini gördüklerinde 
daha alçakgönüllü davranmaya başlarlar.” (Mao Zedung) 

Benimkisi mütevazi uyarıdır. İnsanları sevmeyi dene, nefretle 
bir yere varılamaz. Bizim inancımız, insanlığı kazanma inancıdır. 
Kaybetmek kolaydır, kazanmak ise emek ister. İnsanı sevmek bir 
erdemdir. Erdemli olmak için, kişisel çıkar hesaplarından ve 
hırslardan arınmak gerekiyor. 

Merak ediyorum, omuz omuza mücadele ettiği yoldaşlarını 
günün birinde yolları ayrıldı diye cezalandıranlar, onlara komplo 
kuranlar geceleri nasıl uyuyabiliyor? Nasıl oluyor da çoluk çocuk 
sahibi olabiliyor ve bir aile ortamı yaratıp gülebiliyor. Çocuklarını 
sevebiliyorlar. Anlamakta en çok zorlandığım budur. On yıllarca 
seninle birlikte tüm kişisel yaşamını bir yana iterek, insanlığın 
kurtuluşu için mücadele eden bir insanı, yollarınız ayrıldı diye nasıl 
ortadan kaldırabiliyorsunuz? Onları karalamak için “ajan”, “polis” 
veya “MİT” ilan ederken niçin hiç utanmıyor musunuz? 

Az çok devrimci mücadeleden bilimden ideolojiden nasibini 
alan hiç kimse bu tür tutumları haklı göremez. Bu tutum, tavır 
aldığın, imha ettiğin, ajan dediğin insanların değil, senin sorunlu 



olduğunu ortaya çıkarır. Demek ki, sorun sendedir. Baştan beri gizli 
ajandası olan sensin. Çünkü yüreğini hiçbir zaman ortaya 
koymamışsın. Artık senin bugünkü tutumunu izah etmeye fazla 
gerek kalmamıştır. Yaptıklarınla çırılçıplak orta yerdesin. 

Bundan 10 yıl önce Paris’te görüştüğüm 78’liler Vakfı 
yöneticilerinden birisi birkaç şahit huzurunda Türk istihbaratının 
hemen hemen Türkiye’deki tüm örgütlere sızdığını, hatta 
merkezlerine kadar geldiğini, bir tek PKK’nin merkezine 
sızamadığını anlattı. Hatta bazı örgütlerin kuruluş aşamasında ele 
geçirildiğini söyledi. O zaman bunu abartılı bulmuştum. Ancak 
şimdi bazı olayları yan yana getirdiğimde, söz konusu 
değerlendirmelerde gerçeklik payının oldukça yüksek olduğuna 
inanıyorum. 

Devlet sadece sol örgütlere sızmadı. Sağın da merkezine sızdı. 
12 Eylül bunun için oldukça kolay biçimde tezgahlanabildi. 

68 kuşağı 12 Mart 1971 öncesinde tüm ideolojik ayrılıklara 
rağmen birbiriyle çatışmadı, tam tersine birbirinin özgürlüğü için 
dayanışma içine girdiler. Devrimci dayanışma için ölümü göze 
aldılar. Mahir Çayan ve yoldaşları Denizleri kurtarmak için 
hayatlarını feda ettiler. 

78 kuşağı ise, bu devrimci geleneğin devamı olmasına karşın 
birkaç yıl içinde birbirini vurur hale geldi veya getirildi. Elbette bu 
çatışmaları hepten içimize sızdırılmış ajanlara bağlayarak işin 
içinden çıkamayız. 

Devrimci örgütler arasındaki çatışmaların bir nedeni, Sovyet-
Çin-Arnavutluk kutuplaşmasıydı. Diğer bir nedeni, mahallelerde 
etkin olma kavgasıydı. Adeta toplum mahalle mahalle örgütlerin 
egemenlik alanı haline geldi. Buralarda örgütlenmek isteyen diğer 
örgütler, mahalleye egemen olan örgüt veya örgütler tarafından 
şiddet kullanılarak dışlanmaya çalışıldı. Ya da mahalleye girmek 
için silahlı saldırılar yapıldı. Yine başka bir sebep örgütsel 
bölünmelerdi. Düne kadar birbirini için ölümü göze alanlar, birlikte 
faşizme karşı omuz omuza olanlar, birbirini vurur hale geldiler. 
Bunun altında gelişmemiş bireyin liderlik sevdası yatıyordu. Elbette 
içimize sızdırılan ajanlar birçok sol içi çatışmada rol oynadı. Ancak 
bu belirleyici değildi. 



12 Eylül’den sonra ise, örgütler kendi içlerinde hesaplaşmaya 
başladı. HDÖ, Acilciler, TİKKO, Dev-Sol, Dev-Yol başta olmak 
üzere hemen hemen tüm sol örgütler, yenilginin faturasını kendi 
yoldaşlarına yükledi. İnfaz yapanlar bir zamanlar birlikte ölüme 
yürüdükleri yoldaşlarının katili oldular. Bu bir tesadüf olamaz. 

  

Toplumsal meşruiyeti olmayan “büyük” örgütler  

Bu örgütlerin ortak paydası, toplumsal meşruiyet dışında 
kalmış olmalarıydı. Her ne kadar 1990’lardan sonra birçok illegal 
örgüt artık legalleşmek gerektiğini savunsa da, Türkiye’de hâlâ 
sözde illegal örgütlerden geçilmiyor. Ancak bu örgütler toplumsal 
meşruiyet sahibi olamadılar. Kitleler nezdinde varlıkları dahi kabul 
edilmeyen sayısız örgütçükler bulunmaktadır. Kitlelerle 
buluşamayan ve kitlelerden soyutlanmış devrimci örgütlerin akıbeti; 
istihbarat örgütleri ağına düşme, çeteleşme, mafyalaşma ve hatta 
uyanık bireyler tarafından kullanılmaktır. Bu tip örgütlenmeler, 
kendisini lider ilan eden çapsız ve gayrı meşru kişiliklerin elinde 
oyuncak haline geldiler. 

Geçmiş mücadeleden ders çıkaran ve kendini yetiştiren 
devrimciler, bulundukları sahada toplumsal meşruiyet kazandılar ve 
toplumsal kişilik haline geldiler. Sözde “örgüt lideri” olan bazıları 
toplumda en ufak bir değer kazanamazken, tek başına devrimci 
mücadeleyi sürdürebilen bazı bireyler toplumsal meşruluk kazanarak 
kitlelere mal olmuş değerlerin sahibi oldular. Sözde önderleri 
kızdıran aslında bu tip toplumsallaşmış bireylerdir. 

Bu bireylerden biri, THKP-C/Acilciler örgütü kurucularından 
ve daha sonra TKEP yöneticiliği yapmış olan Engin Erkiner’dir. 
Boynunda idam ipi taşırken cezaevinden kaçarak Orta-Doğu’ya 
çıkan ve oradan Avrupa’ya geçen insanlardan biridir. Bulunduğu 
sahada ömür boyu devrime devrimcilere emekçilere adanmış bir 
yaşam sürdürdü. Birçok örgüt içinde yer aldı. Birçok kitap yazdı. 
Birçok edebi ve politik yayın organı çıkardı. Tek başına bir örgüt 
gibi çalışıyor. Yollarımız hayatın bir döneminde ayrı düşse de, onun 
mücadelesini hep izleyenlerden birisi oldum. Her yaptığını 
beğendiğim söylenemez. Ama mücadeleci yanına hayran kaldım. 



İnsan devrimci ise, devrimci gibi yaşar  

Engin Erkiner inandığı gibi yaşayan ender devrimcilerden 
biridir ve bu özelliğinden dolayı çok değerlidir. Beni ilgilendiren, 
bireyin düşündüğü ve inandığı gibi yaşamasıdır. Devrimci olan, 
devrimci gibi yaşar. Yaptıklarıyla düşünceleri arasında uyum 
olmayanlar tutarlı insan sayılamaz. Benim 4 yıl süren bir tartışmada 
taraf olmamın gerekçesi işte budur. İnsan toplumsal kurtuluş için 
neler öneriyor ve önerdiği şeylere uygun olarak yaşıyor mu? 

Sen toplumun kurtuluşu için çok büyük laflar edeceksin, ama 
iktidardan uzaklaştırmak istediğin egemenler gibi yaşayacaksın, bu 
kabul edilemez. Yukarıda bahsettiğim birçok sahte önder hâlâ böyle 
yaşamaktadır. Devirmek istediklerini söyledikleri egemenler gibi 
yaşamayı seçiyorlar. Ezilenlerin emekçilerin önderliğine 
soyunuyorlar. Çağın değiştiğini ve yaşamlarını gizleme olanağı 
kalmadığını anlamıyorlar. Gizlilik koşullarının ortadan kalktığı bir 
ortamda kendi gerçek kişiliklerini gizleme olanağı yoktur. 

Gelelim “coker” ilan edilen Haydar Yılmaz’a. Bu insan kendi 
rüştünü Mamak Cezaevi’ndeki direnişiyle ispatlamış ender 
devrimcilerden biridir. Örgüt içinde bulunduğu önder konumu 
nedeniyle boynuna geçirilmiş idam ipine rağmen, inandığı gibi 
yaşamaya devam eden ve toplumsal meşruiyeti olan özgün bir 
bireydir. Hiçbir karalama bu bireyin devrimciliğine veya 
inanmışlığına gölge düşüremez. 

Yolları çoktan ayrılmış da olsa onun kadim yoldaşları, ona 
yapılan alçakça saldırılara siper olmasını bilirler. Çünkü gerçek 
devrimciler, örgütsüz de olsa ömrünü devrime adamış olanların, 
sözde örgütlü yapılar tarafından hırpalanmalarına seyirci kalmazlar. 
Biz devrimciler vefalı insanlarız. Öyle olmak zorundayız. Geçmişini 
inkâr ederek düşman safına geçmemiş olmak şartıyla, bugünkü 
konumu ne olursa olsun, devrimci mücadelenin bir momentinde 
şahsi çıkarlarını bir tarafa bırakarak halkların kurtuluş kavgasına 
katılmış ve bu uğurda hapis yatmış veya sürgün olmuş, kısacası bu 
uğurda bedel ödemiş  hiç kimse yalnız bırakılamaz, 
bırakılmayacaktır da. Buna inancım tamdır. 

Yine tarafımdan yaşamının bir kesitinde zaaf göstermiş bir 
devrimci olarak değerlendirilen İbrahim Yalçın, uzun yıllar yaşadığı 



cezaevi koşullarında gösterdiği mücadeleci kişiliğiyle hepimize 
örnek olmuştur. 9 yıla yakın hapis yattıktan ve tahliye olduktan kısa 
süre sonra bir daha yakalandı. Polis sorgusunda takındığı zaaf içeren 
tutumu hiç ikircim içine düşmeden anında örgütüne aktarmakla 
örgütün tedbir almasını sağlamış olması, onun dürüstlüğünün 
göstergesidir. Sorgudaki tavrını kendi özgür iradesiyle yazarak 
örgüte sunmuştur. İçine girdiği ilişkiyi 1. Kongre’de açıklaması 
kendisine ikircimsiz inanıldığı söylenerek yöneticiler tarafından 
engellenmiş ve kendisini sonradan “ajan” olarak ilan edenler 
tarafından önerilerek politik büroya seçilmiştir. Avrupa Sorumlusu 
olarak atandığı için Suriye’den Avrupa’ya geçmiştir. Söylendiği gibi 
kaçarak Avrupa’ya geldiği koca bir yalandır. 

Övünmek gibi olmasın ama, 1975 yılından 1988 yılına kadar 
Acilciler örgütü içinde yer aldım. Bulunduğum sahalarda yönetim 
düzeyinde görev aldım. Kitlesel ve politik çalışmalara katıldım. 
Ayrılık sonrasında çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptım. 
Yüzlerce makale yazdım. Yüzlerce seminer verdim. Kürdistan 
Aydınlar Birliği, Kürdistan Gazeteciler Birliği  ve iki dönem 
Kürdistan Ulusal Kongre üyeliği yaptım. 

Özgür Gündem gazetesi ile başlayan günlük Kürt gazetelerinin 
hemen tümünde muhabir ve yazar olarak çalıştım. Kürdistan 
Aleviler Birliğinde 8 yıl yönetici düzeyinde çalışma yürüttüm. 
Zülfikar dergisinde ve Semah dergisinde Genel Yayın yönetmenliği 
görevinde bulundum. Hâlâ da bu görevlerimin bir kısmını 
yürütüyorum. Toplumsal meşruiyeti olan bir birey oldum. 

Kendisine “örgüt lideri” sıfatını yakıştıran soytarı bu 30 yılda 
ne yaptı izah edebilir mi acaba? Hiç birimiz bu yaptıklarımızla 
övünme derdinde değiliz. Devrimci olarak yapmamız gerekenleri 
yaptık. Yaptıklarımızın yeterli olduğunu iddia etmiyorum. 
Yapabileceklerimin hepsini yaptığımı da söyleyemem. Kendimi 
yapamadıklarımdan dolayı acımasızca eleştiriyorum. 

  

 

 



Tasfiyecileri tasfiye ediyoruz  

İnsan kendisine önderlik edenleri elinde hiçbir kanıt olmadan 
ajan ilan ederse kendisinden başka kimi inandırabilir. Kendisini her 
eleştirene “ajan” diye bakıyorsa bireyin ciddi bir sağlık sorunu var 
demektir. Tavsiyem, bu hastalıklı tipin acil olarak doktora 
görünmesidir. Hastalığı kabul etmiyorsa, tasfiyeci olduğunu kabul 
etmek zorundadır. Bir noktaya daha değinerek bu konuya son 
vermek istiyorum. Lazkiyeli Sekreter benim için bir tasfiyecidir. Bir 
örgütün maddi olanaklarını ele geçirmek için örgütü tasfiye etmiştir. 
Bizim şimdi yapmak istediğimiz ve 88’de yaptığımız da tasfiyecinin 
tasfiye edilmesi eylemidir. Türkiyeli devrimcilerin kendi içlerindeki 
tasfiyeci yöneticileri bulup ortaya çıkarması ve tasfiye etmesidir. Bu 
başarılabilirse, devrimci hareket sağlıklı bir yapıya kavuşabilir. 

Şunu açıkça ilan ediyorum. Her kim olursa olsun, politik ve 
bireysel çıkarları için eski yoldaşlarına “ajan”, “işbirlikçi”, “hain” 
deme hakkını kendinde bulamaz. Meydan o kadar boş değildir. Her 
yazılana, sorulan her soruya, bazı çapsız ve ne idüğü belirsiz kişileri 
araya sokarak onlar üzerinden cevap yetiştirmeye çalışan, akıl dışı 
tehditler savuran bilmelidir ki, o tehditlerin karalamaların ve olası 
saldırıların tamamı benim için vız gelir tırıs gider. 

Benim susmamın tek koşulu var. Söz konusu Genel Sekreter, 
attığı iftiralardan vazgeçecek, polis ajan işbirlikçi hain suçlamalarını 
terk edecek, varsa ideolojik politik eleştirileri yapacak, ama kendisi 
de hesap vermekten kaçmayacak. Bunun tek koşulu 27 yıl önce 
toplanan ve kendisini Genel Sekreter, bizleri de yönetici seçen 
1.Kongre delegelerinin tarafsız bir sahada, devrimci hareketin 
şahitliğinde, yapacakları bir toplantının iradesini kabul etmektir. 
Bunu kabul etmezse suçlu olduğunu itiraf ediyor, demektir. Bunu 
yapmazsa, iddia ettiği gibi bir örgüt ve Sekreteri yok demektir. 
Nerede görülmüştür, 27 yıl hiçbir kongre yapmadan lider olmak. 

Bu durum kişinin yalnız kaldığının göstergesidir. Bir daha 
soruyorum, Yusuf niye öldürüldü, Sami’ye ne oldu? Müntecep’i 
“kaza” ile öldüren kişiye ne yaptınız? Sorulacak çok şey var ama, 
şimdilik başka soru sormuyorum. Bunları bilmek eski Acilciler’in 
hakkıdır sanırım. 

Yine söylüyorum, 27 yıl sonra yeniden Acilci olma niyetim 



veya eskiye dönme eğilimim yoktur ve olamaz. Ama ömrüm 
boyunca yaptığım her şeyin ardında olduğum için, hâlâ devrim için 
en ufak bir çabanın içinde olan eski yoldaşlarımın haksız olarak 
hırpalanmasına da sessiz kalmam. Benim asıl amacım budur. 

Bunun dışında ne gizli ajandam var, ne de politik hesaplarım 
var. Ben 40 yıl boyunca onurumla devrimcilik yaptım. Bundan böyle 
bir Kürt aydını olarak halkımın haklı mücadelesine destek vereceğim 
ve becerebilirsem, yaşadıklarım da dahil, kazandığım deneyimlerimi 
gelecek kuşaklara yazılı olarak aktarmaya devam edeceğim. Bugüne 
kadar yaptığım gibi, bugünden sonra da, biat etmeyeceğim ve 
insanların biat etmesinin önüne geçeceğim. Çünkü kulluğu kabul 
etmeyen bir inancın mensubuyum. Kendini kul olarak gören insanın 
bir başkasına kulluğuna karşı olduğum gibi, insanın tanrıya kul 
olmasını da kabul etmiyorum.  

 

Biat kültürü ve devrimcilik  

Biat, İslam’a özgü bir kavram olarak bilinir. Arapça kökenli 
bir kelimedir. Bir kimsenin egemenliğini tanıma anlamına geliyor. 
Doğu toplumlarında İslamiyet’le birlikte oldukça yaygınlaşır 
birilerine biat etmek. İslamiyet’in ilk yıllarında Muhammed’in elini 
tutarak ona inanıldığını ve bağlı olunduğunu göstermek için yapılan 
hareketlere biat denilmiş. Daha sonra, İslam ve Türk kökenli 
devletlerde halifenin hükümdarın elini eteğini veya tahtının kenarını 
öpmek suretiyle bağlılık bildirme biçimini almış. 

Günümüzde ise, İslam kuralları ile yönetilen veya Türkiye gibi 
demokratik cumhuriyet olduğunu iddia eden ülkelerde devlet 
başkanlarına ve parti liderlerine sorgusuz sualsiz bağlılık biçimini 
almış. Bu bağlılık biçimi sınıfsız, sömürüsüz bir dünya isteyen, 
eşitlik ve kardeşliğe inanmış olan, sınır sınıf ulus cins inanç 
ayırımına karşı çıkan, sosyalist hareketlerde de aynen devam 
etmektedir. Lider ölünceye kadar başta kalıyor. Yapılan toplantılar, 
kongreler, konferanslar sonuçları önceden bilinen göstermelik 
eylemler olmanın ötesine geçmiyor. 

Demokrasi bilinci edinmemiş toplumlarda kitleler eğilimlerini 
lider bildikleri bireyler aracılığıyla yansıtırlar. Günümüzde tüm 



sınıflı toplumlarda liderler sultasına rastlanmasına karşın, lidere 
tapınma derecesine varan davranışları özellikle doğu toplumlarında 
görmekteyiz. Batıda son yıllarda bir kişinin en fazla üst üste iki defa 
başbakan veya başkan olarak seçilmesi genel kural haline gelmişken, 
doğu toplumlarında lider hâlâ ölünceye kadar makamın sahibidir ve 
hatta liderlik babadan oğula kadar geçmektedir. Bu anlayış sosyalist 
hareket olma iddiasındaki örgütlerde de geçerlidir. Böylesi bir 
örgütsel yapılanmada bireyin kişiliğinin gelişmesi hemen hemen 
olanaksızdır. Örgütlenmenin başında lider ve etrafında ona biat eden 
küçük bir grup bulunur. İşin geri kalan kısmı teferruattır. Lider ve 
avanesi dışındakilerin piyon olmaktan öte bir rolleri 
bulunmamaktadır. 

Böylesi örgütlenmelerin kitleselleşmesi ve iktidar alternatifi 
haline gelmesi olanaklı değildir. İktidar olanlar da ancak uluslararası 
egemen güçler müsaade ettikleri sürece iktidarda kalabilirler. 

İşte böyle bir toplumsal zeminde şekillenen sol örgütlerde de, 
bir birey kazara lider olursa, onun liderliğine hiçbir kongre veya 
konferans son veremez, o ancak öldüğünde liderlikten ayrılır. Onun 
önderliğini sorgulayanlar, ne yapılır edilir söz konusu örgütten 
uzaklaştırılır. Uzaklaştırılamazsa, ya lider tarafından fiziki olarak 
ortadan kaldırılır, ya da asılsız suçlamalarla gözden düşürülerek 
susmaları sağlanır. 

Türkiye devrimci hareketinde yer alan tüm örgütlenmelerde 
durum aşağı yukarı aynıdır. Hemen hemen hiçbir örgüt liderine 
rağmen, liderini dışlayarak örgütsel varlığı sürdürememiştir. Bu biat 
kültüründen kaynaklanıyor. Biat kültüründe birey önderine koşulsuz 
bağlıdır. Önder sorgulanamaz, eleştirilemez. Eleştirenler, 
sorgulayanlar örgütsel yapının dışına atılır, sembolik olarak imha 
edilir. 

Türkiye’de Demirel 35 yıl bu ülkeyi yönetebildi ise, bu ondan 
yetenekli insan olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır, sorun 
toplumsal olarak biat etmeye yatkın bir toplum olmamızdan 
kaynaklanıyor. İtiraz ancak yeni yeni oluşabilmekte, eğitim 
seviyesinin yükselmesi, iletişimin yaygınlaşması bireyi sorgulayan 
düzeyine çıkarıyor ve artık kendini yenileyemeyenler, çağa 
çağdaşına ayak uyduramayanlar, liderlik koltuklarında rahat 
edemiyorlar. Çağa çağdaşına ayak uyduramayanlar, lider 



müsveddesi olmanın ötesine geçemiyorlar. 

İktidar amaçlı politik örgütlenme olma iddiası ile yola çıkan ve 
zaman içinde bu amaçtan sapan örgütlerde parçalanma dağılma 
kaçınılmaz hale geliyor. Marjinal küçük yapılar kendi içinde de 
bölünerek minyatür örgütlere dönüşüyor ve bu minyatür örgütlerin 
sözde önderleri de önderliğini sürdürebilmek için elindeki yapıyı 
dağıtarak, etrafında biat eden birkaç kişiden başka kimseyi 
bırakmayarak, ölünceye kadar lider olmayı garantilemiş oluyor. 
Örgüt tasfiye edildiği için artık büyük önderi eleştirecek kimse 
kalmamıştır. O artık krallığını yaşayabilecek ortama kavuşmuştur. 
Oysa çağ değişmiştir. İletişim çağında bu tip hastalıklı bireylerin 
kitlesiz örgütlere önder olmaları bile olanaksız hale gelmiştir. 

Birey bilinçlendikçe önder geçinen hastalıklı kişinin aslında 
hiçbir olağanüstü özelliğe sahip olmadığını anlıyor. Soru sormaya 
başlıyor, uğruna ölümlere gittiği davasının kişisel çıkar için nasıl 
satıldığını görüyor ve lidercikleri yalnızlaştırmakta tereddüt etmiyor. 
Birçok sol örgütte olduğu gibi, THKP-C/Acilciler örgütünde de 
1982’den başlayarak 1988’de son bulan böyle bir süreç yaşandı ve 6 
yılda yüzlerce kişi Şef müsveddesini yalnız bırakarak örgüt saflarını 
terk etti. Aslında bu terk ediş, 1979 Acil-HDÖ ayrılığı ile başladı ve 
bugüne geldi. 

1979 ayrılığında ideolojik ayrılıklar belirleyici oldu dense de, 
gerçeklik öyle değildi. İdeolojiden daha çok bölgecilik belirleyici 
oldu. Gencecik insanlar birkaç kitap okuyarak devrimcilikte karar 
kılmış ve doğrudan anti-faşist mücadeleye katılmıştı. Hücre tipi dar 
örgütlenmeyi tercih eden Acilciler’de yaşanan ayrılıklara 
baktığınızda, birbirini biraz daha fazla tanıyanlar ortak tutum alıyor, 
bazı bölgeler bir tarafta ve bazıları öte tarafta yoğunlaşıyor. Hatta 
cezaevlerinde bile aynı cezaevinde kalanlar birlikte tutum alıyorlar. 
Tabii insanların politik seviyeleri de ayrılıklarda rol alıyor. Ancak 
belirleyici olan ahbap çavuş ilişkileri gibi basit nedenlerin ötesine 
geçmiyor. 

Kendini şef ilan eden söz konusu kişiye karşı en belirgin tutum 
1988’de Avrupa ağırlıklı kitlesel boyutlu ayrılıktır. İsteseydik diğer 
Türkiyeli örgütler gibi davranabilir ve yeni bir örgüt ilan edebilirdik. 
Bu tür talepler olmasına karşın çoğunluk, var olan örgütlere bir örgüt 
daha eklemenin anlamlı olmayacağına karar vermiştir. Daha sonra 



bu arkadaşların her biri kendisine bağımsız bir yol çizerek değişik 
çevrelerde yer aldılar. Bir kısmı da politik yaşamdan çekildiler ve 
kendi yaşam dertlerine düştüler. Kitlesiz lider bu ayrılıktan sonra 
yeniden Suriye’ye çekilerek saltanatını yaşamaya başladı. Örgütü 
tasfiye ederek etrafına bir iki müridini alarak ticarete atıldı. Gerçek 
olan budur. 

Bunun dışındaki iddialar cila yapmaktır. Bu süreçte geçmişte 
kendisinin sağ kolu olmuş Yusuf ve Sami de fiziksel olarak imha 
edilince nispeten rahat bir ortamda Turistik tesisler faaliyete geçmiş 
ve bu güne kadar gelinmiştir. Yine her yerde elinin altında olan Salih 
ve Zafer de onu şu veya bu nedenle yalnız bırakınca Avrupa’daki 
varlığı son bulmuştur. 

Bu şef bozuntusu hemen hemen her yazısında Avrupa’da 
Türkiye’de Suriye’de hatta Libya’da zindanlarda yattığını, ağır 
işkenceler gördüğünü, ser verip sır vermeyen eşsiz direnişler 
sergilediğini söyler. Ancak düşünmez ki, birileri bir gün sorar: Sen 
bu gözaltılarda tutuklanmalarda ne ile suçlandın, hangi suçlardan 
dolayı hapislerde yattın, hakkında açılmış bu davaların iddianamesi 
yok mu? Siyasi suçlu olarak yargılanıp hapis yattı isen açıkla 
bakalım, Suriye’de hangi siyasi eyleminden dolayı hapis yattın? 
Libya’da ne için gözaltına alındın? Bunları açıkla ki, insanlar da 
senin o eşsiz direnişlerini örnek alsınlar. İşkembeden atmakla 
kahramanlık olmuyor. 

  

Sosyalistler biat etmeye, kölece bağlılığa karşı çıkıyor  

Artık insanlar hiçbir işte çalışmadan zengin olmanın önceden 
yaratılmış bir birikim yoksa olanaklı olmayacağını biliyorlar. Bu 
birikim THKP-C/Acilciler militanlarının alın teridir, iş gücüdür, 
emeğidir. İnsan bir durumu açıklamaya çalışırken kendisiyle 
çelişmemelidir. Ancak sen her yazıda bir başka hatanın içine 
düşüyorsun. Engin Erkiner bir taraftan sana göre Özel Harp Dairesi 
mensubudur. Bir taraftan hayatta hiçbir şey başarmamış sıradan bir 
taksi şoförüdür. Sence hangisi doğru? İkisinin de doğru olmadığını 
çok iyi biliyorsun. Buna rağmen işkembeden atıyorsun. 

Engin Erkiner ajandır demek, THKP-C/Acilciler örgütünü 



ajanlar kurdu demektir. Oysa böyle olmadığını herkes biliyor. Öyle 
ise ilk önce hesap vermesi gerekenler bu iddianın sahipleridir. 
Yıllarca bir ajanın önderliğinde yüzlerce militanı eylemlere sürenler 
herhalde önce kendileri özeleştiri vermek zorundadır. Lakin, bizim 
Lazkiye soytarısında ne gezer bu. Kendi söylediğine kendi de 
inanmadığı ve Beyni “çamur at, izi kalsın”dan öte çalışmadığı için 
senaryoları da bir gün ömürlü bile olamıyor. Kişi yalan söylemeye 
başlarsa nerede duracağını kestirmek zordur. Bu tutum 
sürdürüldükçe bir gün önce söylediği yalanı unutarak ikinci gün yeni 
bir iftira ile karşımıza çıkar. Bizde olan da budur. İnsanın işi yapmak 
değil de yıkmak ise, yalan ve hile onun dağarcığında hiç eksik 
olmaz. 

  

Engin Erkiner örnek bir kişiliktir  

Engin Erkiner eski bir örgüt lideri olarak bugün kendi emeği 
ile geçinen ve yarattığı olanaklarla da devrimci harekete ideolojik 
politik katkı sağlayan örnek devrimcilerden biridir. Bir iddiada 
bulunuyorsan tutarlı olacaksın, işkembeden atmayacaksın, alan 
araştırması yapacaksın, eleştirdiğin suçladığın insanın yaşam 
biçimini öğreneceksin. Şimdi de Engin’in İlker Akmanları ihbar 
ederek öldürttüğünü, bacısı ile evliyken onu çocuğuyla birlikte terk 
ederek sokakta bıraktığını yazacak kadar bayağılaşıyorsun. Böyle bir 
iddiada bulunmak çamur atayım izi kalır mantığıdır. 

Seni eleştirenler senin hangi koşullarda yaşadığını ve hangi 
ilişkiler içinde olduğunu az çok biliyorlar. Ancak sen birçok isim ile 
yazılar yazarak mesnetsiz suçlamalarla insanları töhmet altında 
bırakmayı amaçlayan bilgi kirliliğine yol açmak istiyorsun. Lakin, 
eleştirdiğin demeyeceğim çünkü eleştirmiyorsun, suç atıyorsun. 
Kara çalmaya çalıştığın insanların son 27 yılda ne yaptıklarını, nasıl 
yaşadıklarını, hangi politik yapılar içinde bulunduklarını bilmeden 
yel değirmenlerine saldırıyorsun. 

Önce saldıracağın hedefi seç, doğru dürüst bilgi sahibi ol, 
kiminle uğraşmak istediğine karar ver, daha sonra gözün kesiyorsa 
saldırıya geç, yoksa nereye tosladığını bilemeden bir köşeye yığılıp 
kalırsın. Kalbinin zayıf olduğunu biliyorum. Yaşayacağın şokların 
etkisiyle bir krize kurban gidersin. Bence seninle tartışmak, seni 



yazmak, artık anlamını yitirdi. Yeterince tanındığını biliyorum. 
Başından beri bu konuda yazmamak için kendimi dizginledim. 
Ancak sınırları çok zorladın. Türkiye’de devrim yapmak diye bir 
amacının olmadığını biliyorum. 20 yıl sustuktan sonra yeniden 
siyasete bir iki sayı çıkardığın bir dergi ve aile bireylerine 
kurdurduğun bir dernek ile yeniden siyasete soyunur gibi 
görünmenin altında ne yattığını epey merak ettim. 

Hele senin bu Kürt sever incilerin beni epey düşündürdü. 
Biliyorum ki, senin Kürt halkının özgürlüğü için en ufak bir 
girişimin olmadı ve olamaz da. Bulunduğun ülkenin vatandaşı olarak 
ve bu ülkenin iktidarına yakın durarak Kürtler yararına hiçbir iş 
yapamazsın. 

Biat kültürüne rest çekmiş sıradan bir birey olarak soruyorum. 
Kürt halkını ve ulusal önderi Abdullah Öcalan’ı madem o kadar çok 
seviyorsun. Öyle ise, maiyetinde olduğunu iddia ettiğin insanlardan 
bir ikisini yakınındaki Kandil dağlarına göndersene, bir iki kişiyi 
gerilla saflarında savaştırsana. Bunu yapabilir misin? Yapamazsın, 
çünkü elinde bu bir iki kişi bile yok. Önünü bir iki kırıntı fırlattığın 
ayyaşların da öyle iş yapacak yürekleri yok. 

Oysa bugüne kadar gerek tek tek birey düzeyinde, gerekse de 
küçük gruplar halinde onlarca Türkiyeli solcu Kürdistan dağlarında 
gerilla saflarında zulme karşı savaştılar, savaşıyorlar, şehit 
düşüyorlar. Onlarca Türk devrimcisi Kürt kurumlarında gönüllü 
olarak çalışıyor, emek veriyor. Ama hiç biri senin gibi Abdullah 
Öcalan’a yakınlığı ile övünmüyor. Kürt özgürlük hareketi önder 
kadroları ile arkadaş olduğunu söylemiyor. 

Ama biliyorum ki, klasik doğu toplumuna hayran biri olarak 
sen biat ettirmeyi sevdiğin kadar, biat etmeyi de seversin. Bu biat 
sayesinde hâlâ sığınabilecek bir yer bulabilmektesin. Bilinir ki, 
insanların kendisine biat etmesini isteyenler, kendisinden güçlü 
olanlara biat etmeye hazırdırlar. Biat kültürü devrimci hareket 
saflarından sökülüp atılmadan, işi bilenlerin öncülük ettiği hareketler 
oluşturulmadan, Türkiye’de başarılı bir sosyalist hareket oluşturmak 
ve kitlelere mal etmek olanaklı değildir. 

  



Bir senaryo denemesi  

Dört yılı aşkın bir tartışma sürdürdük. Bu tartışmaları 
izleyenler, hergün yeni bir şey öğreniyor. Kim kimdir, örgüte nasıl 
ve ne zaman katılmıştır, hangi düzeylerde görev almıştır, bir bir 
ortaya çıkıyor. Artık öyle bir noktaya gelindi ki, insanlar giderek 
düzeyi düşen bir tartışmayı değil, daha teorik, daha politik 
değerlendirmeleri içeren, insanların içinde bulundukları ruh halini 
irdeleyen, bu ruh halinin düşüncelere yansımasını çözümleyen derin 
analizler beklemektedirler. 

Acilciler örgütünün eski üyeleri arasında yürüyen bu tartışma 
aslında tüm Türkiye devrimci hareketini ve örgütlerini 
ilgilendirmektedir. Bu tür ilişkiler ve daha vahimleri diğer örgütlerde 
de yaşanmıştır. Bizler cesaretle böyle bir tartışmanın içine girdik, 
öğrendiklerimizi bildiklerimizi açıkça ortaya serdik. İstenir ki, diğer 
sol örgütlerde yer almış, emek vermiş, bedel ödemiş tüm insanlar 
yaşadıkları olumsuzluk ve olumlulukları objektif bir anlayışla dile 
getirsinler. Dostu düşmanı ayırmayı öğrensinler. 

Tartışmaların bir tarafı olan Lazkiyeli, geldiğimiz noktada 
kendini tekrar eden bir girdabın içine girmiştir. Tek argümanı, 
İ.Yalçın’ın örgütü bilgilendirmek için içine girdiği bir olumsuz 
ilişkiyi açıkladığı el yazması belge ile Engin Erkiner’in 1977’de 
polis sorgusu ifadesidir. Bunun dışında elinde ne bir belge, ne de bir 
eleştiri konusu yoktur. Tartışmayı başlatan kendisi olmasına karşın, 
sanki karşı taraf başlatmış gibi, hep bilmem kaç yıldır, “27 yıl önce, 
23 yıl önce, örgütten ayrılmış ve başka örgüte katılmış olanlar bizi 
eleştiriyorlar, neden bugüne kadar sustular” diyerek demagoji 
yapmaktadır. Etrafını kandırmaya çalışmaktadır. 

Bir kere, seninle uğraşmak kimsenin aklında yoktu. Kaldı ki, 
sen de politik mücadele içinde değildin ve çekildiğin Akdeniz 
kıyısında rahat mutlu ve tatlı bir hayat sürdürmekteydin. Türkiye 
devrimi ve benzeri konularda ara sıra bir iki makale, birkaç yılda bir 
de örgüt adına bir iki açıklama yetiyordu. Sen asıl mesleğin olan 
ticaretle meşguldün. Almanya, Fransa, Türkiye ve Suriye’de 
yatırımlarla, şirket açıp batırmalarla, «örgüt»ün sermayesini, yani 
ailenin sermayesini, büyütmekle meşguldün. 

Her şey senin Engin aleyhine yazılar yazmaya başlaman ve 



cevap almanla alt üst oldu ve rahatın epeyce bozuldu. Sen elinde 
bugünler için sakladığın meşhur arşivini hemen harekete geçirdin. 
Arşivde haklarında kullanacağın bir şey olmayanlar da Engin’in 
sayfasında senin zırvalarına cevap vermeye başlayınca iyice 
zıvanadan çıktın ve denize düşen yılana sarılır misali hiç 
sevmediklerinle işbirliği yolları aramaya başladın. Ancak o cephede 
de başarılı olamadın. Uydurma isimlerle yazılar yazmaya başladın. 
Tartışmaları bitirdiğini ve kimseyi muhatap almayacağını defalarca 
söylediğin halde değişik isimler altında devam ediyorsun. 

Ben bu konu ile ilgili yazdığım hiçbir yazıyı Facebook 
ortamına yansıtmadığım halde sen hep oraya çekmeye çalıştın. Öner 
adında biri vasıtasıyla hakaret içerikli yazılar yazarak beni de aynı 
aşağılık dili kullanmaya çekmeye uğraştın. Beni tanımayan ve 
örgütsel geçmişimi bilmeyen bir yaratık beni Kürt faşisti olmakla 
suçlama cüretini gösterdi. Benim muhatabım o değil, onun akıl 
hocası olan sensin.  

 

Devrimciler hesap vermekten kaçmazlar  

Benim istemim bu tartışmanın şu veya bu biçimde son 
bulmasıydı. Haksızlığa uğramış olan ortaya çıkmalı ve aklanmalıdır 
dedim. Sana da çağrı yaptım. Kendin de inanmadığın bu ajanlık, 
Özel Harp Dairesi üyeliği, hainlik gibi suçlamaları ya ispat et, ya da 
vazgeç dedim. Bu aynı zamanda seni aynı ifadelerle suçlayanlar için 
de geçerlidir. Ancak onların bir farkı var. Onlar, Türkiye devrimci 
örgütlerinin kuracağı komisyonda veya eski yoldaşların hazır 
bulunduğu bir toplantıda seninle ilgili iddialarını ispat etmeye hazır 
olduklarını ve senin iddialarından birini bile ispat etmen durumunda 
tüm suçlamaları kabul edeceklerini peşinen söylemektedirler. Bu 
onları şimdiden 1-0 öne geçirmiş bulunmaktadır. 

Benim bu arkadaşlarla aynı sitede yazı yazmamın sebebi de 
bundandır. Ayrıca senin iddialarının temelinin olmadığını ve kişisel 
kaygılarla dile getirilmiş iftiralar olduğunu en iyi bilenlerden 
biriyim. Bu nedenle sessiz kalmak vicdanen ve insan olarak beni 
rahatsız ettiği için yazıyorum. Ben son bir kez daha kendi 
konumumla ilgili bir gerçeği dile getireyim. Kendimi yurtsever 
devrimci demokrat Türkiyeli bir Kürt aydını olarak tanımlıyorum. 



Kürt özgürlük mücadelesinin bir taraftarıyım. Ömrümün geri 
kalanını Kürt halkının ve mensubu olduğum Alevi toplumunun inanç 
özgürlüğü için adadım. Ancak bu durum beni geçmiş örgütlerimden, 
yoldaşlarımdan, emek verdiğim süreçlerden koparmaz. Bu gibi 
konuların gündeme geldiği platformlarda söz söyleme hakkım da her 
zaman saklıdır. 

“Bunların bizim örgütümüzle 23 yıldır ilişkisi yok. Şimdi 
bunlar nereden çıktı? Bizi niçin eleştiriyorlar? Bunlar ajandır, 
tasfiyecidir!..” demekle kimseyi susturamazsın. Geçmiş bizimdir, 
kirletemezsin. Geçmişte yarattığımız değerleri kullanarak devrimci 
geçinip burjuva gibi sefa süremezsin. Bu tartışmada ihanetle 
suçladığın herkes senden daha çok örgütlü mücadelenin sahibidir. 
Senden daha çok bedel ödemiştir. Senden daha çok hapis yatmıştır. 
Senden daha ağır koşullarda sürgün yaşamıştır. Aç kalmıştır. Açıkta 
kalmıştır. Ama devrimci onurundan asla taviz vermemiştir. Bu 
örgütte bedel ödemiş edebiyatı yapması gerekenler içinde en 
sonunculardan birisin. 

Sen 27 yıldır bizlerin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda 
yaşadığını, hangi politik mücadelenin içinde olduğumuzu 
bilmiyorsun. Ama biz seni hep izledik. Sen devrimci bir insanı, 
İ.Yalçın’ı MİT ajanı ilan ediyorsun. Biliyor musun, MİT ajanı 
dediğin insan hangi koşullarda yaşıyor, hangi ekonomik zorluklarla 
boğuşuyor. Bu nasıl ajandır ki, başından beri «MİT olarak örgüte 
sızmıştır» ama, toplam 9 yıla yakın hapis yatmış, açlık grevlerine 
girmiş, onlarca kez işkencelerden geçmiş, senin gibi sanal işkence 
değil, gerçek işkencelerden geçmiş, şahidi ispatı var. Bu işkencelerin 
izlerini hâlâ bedeninde taşıyor. Ama örgütten ayrılınca «ajan» 
oluyor. Buna senden başkası inanır mı? Sen de gerçeği biliyorsun. 
Engin Erkiner sana göre Özel Harp Dairesi mensubu oluyor ama ne 
hikmettir ki, geçimini sağlamak için 65 yaşında taksi şoförlüğü 
yapıyor ve sen şoförlüğüyle de iğrenç söylemlerinle alay ediyorsun. 
Hangisi doğru? 

İşte senin bu iftiraların beni yazmaya itiyor. Çok bekledim ne 
zaman susacaksın diye, yazmamak için çok direndim. Ama sen dur 
durak bilmedin. Önüne gelene “ajan” damgasını yapıştırdın. Ben 
söz konusu insanları yakinen tanıyanlardan biriyim. 23 yıl hiçbir 
ilişkim de olmadı. Politik mücadele de yollarımız ayrılmıştı ve 
herkes kendi kulvarında yürüyordu. Sen bizi bir kez daha bir araya 



getirdin, bravo sana diyorum. 

Sen Haydar Yılmaz’ı hiç tanır mısın? Mücadele içinde hiç 
karşılaştın mı? Bildiğim kadarıyla hiç karşılaşmadın. Haydar, 
Engin’in sitesinde yazmaya başlayınca hemen «Senin de 
dokunulmazlığın kalktı!..» diyorsun. Sen misin karar verici olan? 
İnsan kendine senin kadar sevdalanabilir mi? Ben “senin tedaviye 
ihtiyacın var” derken samimiyim. Aklı başında bir insan bile bile 
önüne gelene ajan hain diyebilir mi? Bile bile yalan söylemek en iyi 
ihtimalle bir hastalıktır. Yok eğer sen sağlıklı olduğunu iddia 
ediyorsan o zaman senin hakkında türlü türlü senaryolar yazmak 
mümkün hale gelir. 

Birinci senaryo şu olabilir: 26 Ocak 1976’da İlkerler öldürülür. 
Örgüt başsız bırakılarak doğmadan yok edilmek istenir. Geride, 
Engin, Yüksel ve Rıza kalmıştır. Sonra, Yüksel ve Ömür ölür, Rıza 
cezaevine düşer. Engin tek başına kalmıştır. Engin ile ilişkiye 
geçilir, Hatay’a çağrılır. Silah ve dinamit verilir. Engin takibe alınır 
ve birkaç aylık bir takipten sonra 1977 Ağustos operasyonu yapılır. 
Bölgedeki tüm eylem kadroları ve yedek eylem kadrolar yakalanır. 
Takip olduğu ve takipler fotoğraflandığı için Engin zorunlu olarak 
birçok şeyi ifadesinde kabul etmek zorunda kalır. Bu zaten 
senaryoya göre önceden bilinmektedir. 

Türk basını Engin’in her şeyi bir bir açıkladığını ve örgütü ele 
verdiğini yazar. O dönemin Hürriyet Milliyet ve Günaydın gazeteleri 
“Devrimciler yalan söylemez dedi ve her şeyi bir bir açıkladı!..” diye 
manşet atar. Oysa açıklanan yeni bir şey yoktu. Engin’in ifadesinde 
sadece polisin önceden bildiği eylemlerin ve ilişkilerin 
kabullenilmesi vardı. Engin’in ifadesinde bilinenlerin dışında her 
şeyi gizlediğini, örgüt elemanlarını ele vermediğini, fotoğrafları 
poliste olmasına karşın isimlerini polisin bilmediği arkadaşları ise 
takma isimleriyle tanıttığını, Orhan Zuhal Filiz diye geçen isimlerin 
sahte olduğunu ve bu kişilerin başına bir şey gelmediğini 
bilmekteyim. Yeri gelmişken söyleyeyim, “itirafçı” dediğin Engin’in 
ifadesinden dolayı sonradan yakalanmış bir insan gösterebilir misin? 
Sen de iyi biliyorsun ki, ben de o dönemin keskin koşullarında 
Engin’in poliste verdiği ifadeyi eleştirmiş insanlardan biriyim. 
Ancak onun “itirafçı” olduğunu ne sen ne de bir başkası o dönemde 
asla dile getirmedi. 



Sen o dönemde de ince ince “Aslında bu ifadesiyle Engin 
liderimiz olmayı hak etmiyor ama, örgütün genel çıkarları için şu 
an susmamız gerekiyor” demekteydin. Bunları senin ağzından, 
Hasan’ın evinde Nebil’in Günay’ın Filiz’in ve Kayseri’den gelen 
adını bilmediğim karı koca iki yoldaşın huzurunda defalarca dile 
getirdiğini biliyorum. Bu ince propaganda ile sen aslında kendine 
yol açıyordun. Kimbilir belki birileri de başından beri senin için 
yolları temizliyordu. Ne dersin, nasıl senaryo ama? Senin 
senaryolarından daha tutarlı değil mi? 

Dahası sen gittiğin her bölgede, geçmişte Engin’e ve Rıza’ya 
bağlı olarak tanıdığın hiçbir yoldaş ile ilişkiye girmedin. Örneğin, 
İstanbul’a gelmiştin, yanında sempatizanımız olan okuldan 
arkadaşım bir bayan ve eşi vardı. İlk ilişkiyi Hasan ve Günay Karaca 
ile kurdun. Ne tuhaf değil mi? Bir de hemşerin doktor ile ilişkin 
vardı. Mete ile ilişki kurmamıştın. Legal ilişkilerimizden 
sorumluydu. Ziya ve Karakız’lar ile ilişkiye geçmemiştin. Hami ile 
ilişkiye girmemiştin. Benimle ilişkiye girmemiştin. Devrimci Sağlık 
İş Başkanı Yakup Göktaş ile ilişkiye girmemiştin. Haydar Yılmaz’ın 
ilişkilerine hiç gitmemiştin. Örgüt sempatizanı sayılan ve Engin ile 
İstanbul’da hiç karşılaşmamış olan Günay ile Hasan’ı önceden 
tanıyan ve o zamana kadar sadece sempatizanımız olan okul 
arkadaşımız üzerinden İstanbul örgütlenmesine sızmıştın. İşleri 
sağlama aldığını düşündüğün anda benimle ilişkiye girdin. Beni de 
yanına çektiğine inandığın için uzaktan ilişki sürdürdün ve “Yoldaş 
sen aranıyorsun!..” diyerek örgütsel sorumluluk almamın önüne 
geçtin. Oysa sen de aranıyordun, yanındakiler de, Nebil dahil 
hepiniz aranıyordunuz ve buna karşın İstanbul Sorumlusu olarak 
seninle birlikte aranan Antakyalı arkadaşını atamıştın. Kendini de 
artık yavaş yavaş Türkiye sorumlusu görüyordun. 

Engin’i Rıza’yı sorduğumuzda, görüşüldüğünü ve aslında 
emirleri onlardan aldığını ima ediyordun. Bizleri kandırdığını 
düşünüyordun. Aslında zaman senin kendini kandırdığını gösteriyor. 
Şu an senin yanında başından beri senaryoda birlikte yer aldığın bir 
kişi ile yalnız kaldığını görüyorsun herhalde. 

Senin “en yakınım” diye pohpohladığın Salih ve Zafer bile 
bunları öğrenince hayretler içinde kalıyordu. Çünkü sen kendinden 
başka kimseyi sevmezsin, daha doğrusu sevemezsin. Bundan dolayı 
yalnızlık sendromuna yakalanmışsın. 



İşte senin Genel Sekreterlik koltuğuna oturmanın yolları bir 
bir böyle temizlendi. Bu senaryoya göre sen hapishaneden kaçırılıp 
Suriye’ye götürüldün. Engin Suriye’ye gelince senaryo gereği onun 
oradan gitmesi gerekiyordu. Engin bilgi birikimi ve devrime olan 
inancı ile senin girdiğin istihbaratçı ilişkileri gözden kaçırmaz ve bu 
durumu onaylamazdı. 

Ondan kurtulman gerekiyordu. Rahatsız edip Avrupa’ya 
çıkmasını sağladın. Ardından bir toplantı ile kendini Genel Sekreter 
ilan ettin. Seni sekreter ilan edenlerin geçmişinde Acilcilik yoktur. 
TÖB-DER Başkanı Salih arandığı için oraya gelmiş. Zafer 
hapishanede örgütlenmiş biri. Acilciler örgütünün kuruluş 
aşamalarını bilmiyor. Engin oynadığın oyunu kabul etmediği için 
kendi kurduğu örgütten ayrıldı. Senin liderliğine itiraz eden 
“akrabam” dediğin Müntecep ise bir “kaza” kurşunu ile öldü. 
Eskiden senin en yakın yoldaşın olan Günay seni terk ederek ülkeye 
döndü. Yine bugün toz kondurmadığın, bizce sempatizan olan ama 
senin tarafından MK’ya seçilen bayan yoldaş da seninle kavga 
ederek Türkiye’ye döndü ve yine her zaman olduğu gibi kısa sürede 
yakalandı. Yıllarca hapis yattı. Kim sana tavır aldıysa hemen tasfiye 
edildi. Geçerken belirteyim, TKEP’li oldukları için eleştirdiğin 
insanlardan önce, bizzat sen TKEP ile örgütsel birliği hedefleyen bir 
birlik kurdun, bunu unutma sakın. Senaryo nasıl ama? 

İşte senaryo bu. Sen başından beri, bu senaryoya göre, örgüt 
içine girmiş sızmasın. Ne gariptir ki, senin işte böyle biri olduğunu 
söyleyenlere sen sızma diyorsun. Ama böyle tutarlı bir senaryon bile 
yok. Varsa yoksa bir ifade. Bunu da elinden alacağız bil. 

Sürdürdüğümüz tartışmaların sonucunda görüldü ki, yukarıda 
senaryo olarak yazdıklarım tarih tarafından doğrulandı. Geçmişte 
tanımadığımız çeşitli bölgelerden yoldaşlarla yaptığımız görüşmeler 
sonucu ortak bir kanaat oluştu. Sen bu örgüte sızdırılmış bir ayrık 
otusun. Zaten kendini de “Ayrı Varlık” olarak adlandırdın ve 
Acilciler’i ehlileştirmekle övündün. 

Suriye’de seni tanımış tüm Türkiyeli solcuların ortak kanaati 
de senin basit bir cambaz olduğun yönündedir. Onlarca solcuyu 
ihbar ettiğin, yakalattığın veya kendi yarattığın çalışma kamplarında 
karın tokluğuna çalıştırdığın biliniyor. Gerçeğin çıplak olduğu bir 
kez daha kendini ispat etti.  



Arkadaşım Günay Karaca  

İnternet ortamında süren tartışmalarda Günay Karaca ve 
arkadaşlarının 1979’da büyük bir operasyonla yakalanmaları üzerine 
epey spekülasyon yapıldı. 1974-1978 yılları arasında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde okul arkadaşım ve yoldaşım olan Günay ile ilgili 
anılarımı ve değerlendirmelerimi ilgili olan okuyucularla paylaşmayı 
tarihe bir not düşmek açısından önemli görmekteyim. 

Günay 1974 yılında Ön Lisans Yüksek Okulu bilgisayar 
bölümüne başladı, bir yıl sonra hem bölümünün ve hem de okulun 
birincisi olarak Mühendislik Fakültesi’ne geçmeye hak kazandı. 
Hepimiz arasında en zeki insan olarak bilinirdi. Okula geldiği zaman 
benim gibi o da THKP-C sempatizanı idi. 12 Mart’tan sonra daha 
lisede iken Dev-Genç üyesi olması iddiasıyla göz altına alınır ve 
Mamak Cezaevi’nde 3 ay hapis yatar. Yani, daha 16 yaşında siyasi 
faaliyetlerinden dolayı işkence görmüş bir insandır. 

Okulda aynı yıl tanıştık. Bir yıl içinde okulda sayısı 15 kişiye 
ulaşan THKP-C sempatizanı bir grup olmuştuk. Bu grup kendi 
arasında Mahir Çayan’ın yazılarını okuyor ve eğitim çalışmaları 
yapıyordu. 1975 sonlarında okulumuza Belma’nın gelmesiyle 
grubun doğal önderi sayılan 4 arkadaşın inisiyatifinde Belma ile 
ilişki geliştirdik. TDAS’ı ve Kesintisiz’leri okuduk. Sonradan 
THKP-C/HDÖ veya Acilciler olarak adlandırılacak olan yapıya 
katılma kararı aldık. Belma ile ilişkilerimizi sonradan diğer 
arkadaşlara aktararak hemen tüm arkadaşların Acilci olmasını 
sağladık. 

Örgüt yapısı ve örgütsel ilişkilerimiz hakkında 4 arkadaş 
dışında kimsenin bilgisi yoktu. Bilinen sadece THKP-C’nin yeniden 
toparlanması için bir grubun çaba gösterdiğiydi. Gruba bizlerin de 
destek vermesi gerektiği konusunda tüm arkadaşlar hemfikirdi. 26 
Ocak 1976’da Beylerderesi olayının olmasından sonra, İlker Akman, 
Ziya Güneş ve Hasan Basri Temizalp yoldaşların şehit düşmesinden 
sonra, örgütsel yapıyı tanıdık. Belma bu olaydan sonra şehit olan 
yoldaşların örgütün öncü kadroları olduğunu anlattı. Zamansız gelen 
bu ölümlerin bizi beklenenden daha erken harekete geçmek zorunda 
bıraktığını belirterek, grubumuzun öncüsü 4 erkek arkadaş ile 
birlikte iki kız arkadaşın artık okuldan ayrılarak profesyonel 
devrimci yaşama geçmesini istedi. Biz bu dönemde İstanbul Yüksek 



Öğrenim Derneğinde çalışıyorduk ve bazı arkadaşlarımız yönetime 
kadar girmişlerdi. Ancak biz hâlâ örgüt ismimizi gizleyerek THKP-
C sempatizanı olarak çeşitli kurumlarda faaliyet yürütüyorduk. 

1977 yılının başlarında okulu bırakan bir grup arkadaş olarak 
doğrudan örgütsel çalışmalara katıldık. Bu grup diğer okullardaki 
arkadaşlarla ilişkiler geliştirdi. Bazı bölgelere yerleşerek mahalli ve 
sendikal faaliyetlere katıldı. İstanbul Sorumlusu arkadaşları tanıdı. 
Bu arada İstanbul’a yerleşen Engin yoldaşı da tanımıştık. Zaman 
zaman bir araya gelerek örgütsel sorunları değerlendiriyorduk. 
İllegal bir örgüt olarak birbirini tanıyan insan sayısını mümkün 
olduğunca asgariye indirmeye çalışıyorduk. Neyse, söylemek 
istediğim sadece bir gerçeğin altını çizmektir. 

Bu sürece kadar Günay, çalışmaları sadece okulla ve birkaç 
tanıdığı ile sınırlı sempatizan düzeyinde bir arkadaşımızdı. Bu 
yüzden örgütün 1977 Ağustos’unda maruz kaldığı operasyonda 
gözaltına alınmadı. Ağustos darbesi örgüt tarihimizde bir dönüm 
noktasıdır. Bir süre önce Yüksel yoldaş şehit olmuş, Rıza yoldaş 
hapishaneye düşmüş, örgütün kurucularından dışarıda kalan tek kişi 
kalmıştı. Engin de bu operasyonla yakalanınca, örgüt doğal olarak 
örgütsel deneyimi ve ideolojik politik birikimi daha düşük olan 
eylem deneyimi sınırlı kadroların eline kaldı. 

Daha eski yazılarımda değinmiştim İstanbul’da operasyondan 
sonra ilişkileri sürdürmeye çalışan Doktor, beni de bulunduğum 
bölgede ziyaret etti ve gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Ben de 
yakalanmayan birkaç arkadaşla ilişkiye geçerek belirli bir 
toparlanma yapmaya çalıştım. Ancak arandığım için ve illegal bir 
örgütlenmede darbelerden sonra yeniden ilişkiye geçmenin 
zorluklarından dolayı bu çalışmalar yavaş yürüyordu. 

Ağustos darbesinden bir müddet sonra Mihrac birkaç kişiyle 
birlikte gelip İstanbul’da Günay ve A.Özden’in evine yerleşmiş. 
Örgütsel ilişkileri buradan sürdürmüşler. Bir müddet sonra benimle 
ilişkiye geçtiler. İstanbul örgütü hakkında bildiğim kadar kendisini 
bilgilendirdim ve tek tek her arkadaşın örgütsel konumunu, eylem 
deneyimini ve ilişki düzeyini aktardım. Kendisi de dediklerime 
katıldığını, ancak elde yeterince deneyimli ilişki olmadığı için, 
sempatizan da olsa çeşitli arkadaşlarla ilişki geliştirdiğini söyledi. 
İstanbul’da yaptığı çalışmalar 5-6 ay ile sınırlı kaldı ve başta şubat 



1978’de A.Fuat, eşi ve benim eşim göz altına alındı. Ben kaçarak bu 
operasyondan kurtuldum. Mihrac ise, gazetelerin yazdığına göre, 13 
Mart 1978’de yakalandı. Yani, İstanbul örgütlenmemizin daha 
yarısından fazlasını öğrenemeden ele geçti. 

Benim ilişkilerim daha sonra Hami ve Mete ile sürdü. Ancak 
HDÖ ayrılığının hemen öncesinde Günay kaldığım eve gelerek 
kendisinin de bizler gibi Acilciler grubu ile hareket ettiğini ve örgüt 
tarafından İstanbul Sorumlusu olarak atandığını söyledi. 
Cezaevlerini ziyaret ettiğini, örgütün büyük bir kesiminin THKP/C 
Acilciler safında kaldığını söyledi. 

Kasım 1979’da Avrupa’ya çıktım. Çıkışımdan sadece Günay 
ve Haydar yoldaşların haberi vardı. Almanya’da bu yoldaşlara 
bıraktığım adres ile ilişkiye geçtim ve Hanna yoldaş ile tanıştım. 
Birlikte çalışmaya başladık. 

Şimdi gelelim operasyona. Son günlerde yayınlanan 
iddianamelerdeki tarihler de, operasyonun kurgulanması da 
aldatıcıdır. İddianame okunduğunda hemen birçok tarihin 
karıştırıldığı görülüyor. Yine öylesine bir imaj verilmeye çalışılmış 
ki, sanki herkes bir başkasını ele vermiş gibi bir kurgu yapılmış. 

Oysa çok yakın zamanda yüz yüze görüştüğüm Günay’ın 
ablasının anlatımlarına göre, ilk operasyon Kayseri’de tahminen 8 
Aralık 1979’da yapılmış. Operasyonun ikinci veya üçüncü gününde 
polis yanında Erol adlı arkadaşı getirerek Günay’ın Kayseri’deki 
baba evini basmış. Bir gün sonra Fikri ile birlikte gelmiş ve 
Günay’ın bulunduğu yeri sormuş. Bu durumdan hemen sonra 
Günay’ın ablası Günay’a bir arkadaş aracılığıyla “Kayseri çöktü, 
tedbirini al” diye bir not göndermek istemiş. Günay’ın babası 
arkadaş zarar görmesin diye bu notu arkadaştan almış ve Günay’a 
haber salınmasını önlemiş. Tahminen 1315 Aralık tarihlerinde polis 
Günay’ın İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ndeki odasını basmış ve 
Günay’ı gözaltına almış. Operasyon artık İstanbul’a sıçramış. 
Günay’ın yakalanmasından tahminen iki hafta sonra Haydar Yılmaz 
yakalanmış. Haydar’ın anlatımlarına göre Günay ile gözaltında iken 
yüzleştirilmiş. Günay kimliğini polisten gizleyen Haydar Yılmaz’ı 
tanıdığını söylemiş. Burada dikkat çekmek istediğim şey, Günay 
13/15 Aralık’ta yakalanıyor ve en az üç hafta gözaltında kalıyor. 
İddia edildiği gibi iki günde mahkemeye çıkarılmıyor. Yakalanan 



her arkadaş en az iki hafta gözaltında kalıyor ve işkence görüyor. 

Gelelim başka bir sorunun cevabına, çözülme var mı? İtiraf 
var mı? Günay’ın ablası ile sohbetimizde Günay’ın cezaevinden 
çıktıktan sonra ablasına anlatımlarında kendisinin asla kimseyi 
bilerek ele vermediğini, ancak polisin elinde takipten dolayı birçok 
fotoğraf ve belgelerin olduğunu, kendisinin inkâr edilemeyecek 
kadar açık olan resimlerdeki bazı arkadaşları teşhis ettiğini, bu tür 
ilişkileri olduğunu kabul ettiğini, örgüt yöneticiliğini ise kabul 
etmediğini söylemektedir. Bunlar bence en önemli açıklamalardır. 

Bir kere operasyon izlenme ile gerçekleşiyor. İlk operasyon 
Kayseri’de başlıyor. İlk yakalananların sorumlusu dönem dönem 
cezaevlerini ziyaret edenler. Özellikle de Niğde cezaevini ziyaret 
ediyorlar ve takip buradan başlıyor. Zaten en kolay izlenmeler de 
ancak böyle yapılır. Dikkat ediniz, Niğde’yi ziyaret eden hemen 
herkes bir yerlere sorumlu atanmış. Kapasite var mı, yok mu 
bakılmamış. Ömer Ödemiş “Günay operasyondan 15 gün önce 
Genel Komite üyeliğinden alınmıştı” diyor. Tabii Mihrac’dan aldığı 
bilgiyle bunu söylüyor. 

Mihrac’a sesleniyorum, hani Günay senin en iyi yoldaşındı. O 
zaman arşivinde bulunan Günay’ın yazılarını yayınlasana. Günay’ın 
Suriye’den ayrılırken örgüt ile ilişkilerini dondurduğunu senin bize 
önceden anlattığını ne çabuk unuttun. Şimdi kim “ölü 
konuşturuculuğu” yapıyormuş, okuyucu karar versin. Geçerken 
belirteyim, iddianamede adı Savaş olarak geçen ve bugün Tacettin 
Sarı olarak bilinen şahıs hakkında neden hiçbir zaman aranma 
durumu olmamış ve soruşturma açılmamıştır, acaba neden? Buna bir 
cevap verebilir misin? Günay da Tacettin Sarı’nın örgütten kaçtığını 
ve hakkında cezalandırma kararı alındığını kız kardeşine anlatmış. 
Sen de şimdi unutmuş bile olsan 1981’de Almanya’da bu şahsın 
örgütten olmadığını ve Suriye’de resmi polislik yaptığını 
sohbetlerinde dile getiriyordun. Oysa birçok kişi seni Suriye’ye 
Tacettin Sarı’nın götürdüğünü iddia ediyor. 

Günay’ı Suriye’de görenler, onunla tartışanlar hâlâ yaşıyor. 
Onun da Müntecep gibi sana muhalif olduğunu ve senin bu yüzden 
onu hiç sevmediğini bilenler yaşıyor. Hatta Günay bir sohbetinde 
ablasına “Beni sınırda geçiren arkadaş, beni çok sevdiği için bana 
kıymadığını bana açıkladı” diyor. Günay 7 ay süren hastanelerdeki 



ölüm yolculuğunda yaptığı değerlendirmelerde “Suriye’ye gidip 
geldikten sonra anladım ki, bu örgüt varlığını 10 yıl dahi 
sürdüremez” diyor. Kendisinin örgüt ile ilişkilerini dondurduğunu, 
arayış içinde olduğunu ve bir süre süreci izlemekle yetineceğini 
belirtiyor. Yani, Günay Suriye’den Türkiye’ye döndükten sonra artık 
Acilci değildir. O daha Suriye’de Müntecep ile birlikte 
davranmaktadır. Bu kesin biliniyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. 
Bu bakımdan kimse Günay’ın arkasına saklanarak ona buna 
saldırmaya yeltenmesin. 

Günay yoldaş da benim gibi örgüt içindeki ender Kürt 
kökenlilerden biriydi. Ailesi uzun yıllar önce Kayseri’ye yerleşen 
Dersimli Kürt Alevilerindendir. Babası Derviş Cemal ocağından 
gelen bir Alevi Pir’iydi. Günay babası tarafından Alevi kurallarına 
göre el verilerek Pir postuna oturtulmuştu. Yani, babasından sonra 
ailede Pirlik görevini sürdürecek kişi olarak belirlenmişti. İyi saz 
çalardı. O bütün bunları bir yana iterek sosyalizmi seçti. Hepimiz 
gibi zaaflı ve yetenekli yönleri vardı. Bu uğurda mücadele etti, bedel 
ödedi ve amansız bir hastalık yüzünden aramızdan gencecik bir 
fidanken ayrıldı. 

Kendi yaşamımızı ezilenlerin emekçilerin çıkarları uğruna 
feda etmiş insanlar olarak anılmayı ve örgütümüzün onurlu 
tarihi içinde yer almayı hak etmiş bireyleriz. 

Şimdi devrimciye düşen onu mezarında rahat bırakmaktır. 
Ama örgüt tarihini aydınlatmak için elbette bütün bir örgüt süreci 
araştırılmalı. Kişiler rolleri konumları yararları zararları birlikte 
irdelenmelidir. Hiç kimsenin yanına topluma ve bireylere verdiği 
zarar kâr kalmamalıdır. Herkes tarihimizde hak ettiği biçimde yer 
almalıdır. Unutulmaması gereken şey, bugün geldiğimiz konum ve 
içinde bulunduğumuz koşullar ne kadar farklı da olsa, polisteki 
duruşumuz, işkencelerde direnişimiz, hatta çözülmemiz bilinmelidir. 
Düşmanla işbirliği yapmadığımız sürece, tümümüz bir bedeli 
ödemiş, kendi yaşamımızı emekçilerin ezilenlerin çıkarları uğruna 
feda etmiş insanlar olarak anılmayı ve örgütümüzün onurlu tarihi 
içinde yer almayı hak etmiş bireyleriz. Bu durum objektiftir, 
birilerinin niyetine ve istemine dayanılarak değiştirilemez. 

İşte o yüzden ben böyle bir tartışmanın içine katıldım. Uzun ve 
zahmetli devrim yolculuğunda çeşitli gerekçelerle tökezlemiş veya 



olumsuz tutumlar içine girmiş olsalar da, insanlar hâlâ iyi niyetle 
devrimci yaşamını sürdürüyorsa, hâlâ insanlığın kurtuluşu için 
olanaklarını seferber ediyorsa, ihtiyacı olan insanlar aç yatarken 
kendisi tok yaşamayı kabul etmiyorsa ve ekmeğini ihtiyaç 
sahipleriyle paylaşıyorsa, ben her eski yoldaşıma devrimciye 
demokrata sahip çıkarım. Çıkmaya da devam edeceğim. 

Şunun da bilinmesini isterim. İnsanların kolaycılığa kaçarak, 
karalamaya karşı, başka bir karalamayla karşı çıkmasını da kabul 
etmem. Bunun için diyorum ki, birbiri hakkında bu kadar büyük 
suçlamalar getirenler, buna ben de dahil, tüm tarafların kabul 
edeceği devrimci örgüt temsilcilerinden oluşan bir komisyon önünde 
hesaplaşmayı göze almalı ve bu komisyonun vereceği kararı peşinen 
kabul etmelidir. Bu tartışmanın iyi bir sonla noktalanması, gelecek 
kuşaklara ve diğer örgütlere örnek olabilir. Yoksa hepimiz her gün 
yeni bir senaryo üreterek, birbirimize kara çalar, birbirimizi ajan 
veya hain olarak damgalamaya devam ederiz. Aklıselim artık 
egemen olmalı ve birbirini tehdit etmeler, birbirleri hakkında ferman 
çıkarmalar son bulmalıdır. 

Genel Sekreterlik sevdalısına burada bir kez daha soruyorum. 
Yusuf’un öldürülmesini bugün bir kişinin kendi başına aldığı karara 
bağlıyorsun. Cephe dergisinin Kasım 1993 tarihli 66’ncı sayısında 
Bedrettin Mahir adıyla kaleme aldığın “Örgütsel Hukukta Devrimci 
Tutum ve Devrimci Sol Hadisesi” isimli yazıda, Bedri Yağan 
Grubunu kastederek, bak nasıl değerlendiriyorsun: 

“Tesadüf o ki, kendi örgütündeki her türden değeri çiğneyen, 
kendi yoldaşlarına karşı en adi davranışı reva gören bu şahıslar, 
örgütümüzde türeyen Yusuf adlı bir haini parayla satın alıp 
kışkırtmaları ardından hak ettiği sonuçla karşılaşmasının 
sorumluları kendileridir.”(yani, Bedriciler’dir) diyorsun ve devam 
ediyorsun: “Sonuçta cezasını çekmekten kurtulamayan 
provokatörün ardılı olan bir soysuzu Paris’te şu ana kadar 
koyunlarında örgütümüze karşı beslemeye devam ediyorlar. 
Yaptığı işler ile tasfiyeci çabaları polisiye tarzda sürdüren Aleattin 
Özden adlı karanlık bir kişiyi, hâlâ ne amaçla besledikleri belli 
değildir. Aynı zamana denk düşen bu kesişmede, örgüt ahlakı 
taşımayanların yöntemlerinde tüm devrimci güçlere zarar 
verdiklerini görmekteyiz.” 



İşte belgesi, Yusuf’u öldürttüğünün itirafıdır bu yazdıkların. 
Yine gerekçesini açıklama zahmetine katlanmadan bir zamanlar 
kendi yanından ayırmadıklarını nasıl da kolayca ajan ilan 
edebildiğinin de belgesi. Hatırlatayım, belki bir çok okuyucu bilmez. 
Aleattin Özden, Günay Karaca’nın kız kardeşi ile evli ve 25 yaşında 
bir oğlu var. 20 yılı aşkındır karı koca Kürt Özgürlük hareketine 
hizmet ediyorlar. Mihrac için şimdi kim hangi örgüt ile çalışırsa 
çalışsın, bu örgütlerde hangi konumda olursa olsun, eğer kendisini 
eleştiriyor ve işlediği örgütsel suçları deşifre ediyorsa “ajan”dır, 
“hain”dir, hemen cezalandırılmalıdır. Zaten, becerebildiklerini 
cezalandırmış, beceremediklerine ise her türlü karayı çalmaktadır. 

Ama takke düşmüş, kel görünmüştür. Artık insan kandırma 
şansı kalmamıştır. Tüm diktatör müsveddeleri gibi yapayalnızdır. 
Arınmaya ve aklanmaya muhtaçtır. Özeleştiri verecek kadar bile 
yürekli değildir. Çünkü, örgüt içi şiddet uygulamıştır. Örgüte ve 
halkına can pahasına hizmet eden yiğit devrimcileri öldürtmüştür. 
İnkâr etme şansı yoktur. Yaptıklarını kabullenmeli ve devrimci 
hareketten af dilemelidir. 

Günay hakkındaki değerlendirmelerimi burada noktalarken, o 
dönemin iç tartışmalarına ve sürdürülen dedikodulara cevap 
olduğuna inandığım üç şiirini sizinle paylaşmak istiyorum. 

Günay Karaca yoldaşın bu şiirleri dikkatle okunduğunda bir 
devrimcinin devrime yoldaşlarına bağlılığını ve kendisine yapılan 
haksızlık nedeniyle çektiği acıları ve bütün bunlara karşın devrim 
yürüyüşündeki kararlı duruşunu görürsünüz. İşte bizim de ortaya 
çıkarmak istediğimiz Acilcilere yaraşır bu kararlı devrimci tutum 
sahiplerinin hakkını tarih önünde teslim etmeye aracı olmaktır. 

Günay Karaca’nın yaşadıklarını dile getiren şiirleri: 

“KAVGA DOSTLUK VE İHANETE DAİR 

Günay Karaca 

03.01.1980 Selimiye 

İhanetin kara elleri miydi elimi tutan / bir sürgünün gurbet 
sancısı gibi / içimdeydi kara bulutların habercisi / gelip götürdüler 



Cano Aralığın on birinde. / Kıyamet mi kopmuştu / yoksa can alıcı / 
bir deprem miydi? / Kara gömleklileri böylesine kızdıran, / neydi 
bilmiyordum Cano. / Bilmiyordum / o günler / kavga, / dostluk / ve 
ihanet adına türküler yazıldığını. / Bir bilsen Cano / bu türkülerin 
asırlardır söylendiğini / asırlardır yasak aşklar gibi gizli, / sessiz / 
ama umut denilen fidanı / toprağından koparmadan / bu türkülerle 
ağıt yazıldığını / bir bilsen, / bir bilsen Cano / bugüne nasıl 
gelindiğini. / Gözlerimi siyah bir bantla sarıp / üç gün, üç gece / 
uykusuz ve aç bıraktıklarında / bu türküyü söyledim, / bu türküyü 
dinledim, / bu türküyü yaşadım. / Ama duvarlar sağırdı / kara 
gömlekliler ise / bu türkünün / iki numaralı aktörüydüler. / Bu bir 
oyundu Cano, / ya onlar kazanacaktı / ya da ben. / Onlar kazanırsa / 
kocaman bir “aferin” / ya da üç beş kuruşluk bir ikramiye alacaklar, 
/ ben kazanırsam / sadece ve sadece / yoldaşlık unvanını 
kazanacaktım. / Bu bir oyundu Cano, / ve inan ki umudumun en 
güzeli / yaşanmaya değecek kadar / değerli bir oyundu bu. / Çiçekler 
bana yoldaştı / ağaçlar, ormanlar / gül dolu bahçeler bana yoldaştı, / 
deniz ve gökyüzü / toprak ve güneş / hep kardeşiydi yoldaşlarımın / 
ve onlar için / onların yandaşı olmak için / böyle bir oyunda / bir 
numaralı oyuncu olmaya bile / değerdi Cano. / Dost dolu bahçelere 
gittiğim / ve toprağına suları / damla damla döktüğüm, / gece gündüz 
başında nöbetler / tuttuğum fidanları düşündüm hep. / Hava soğuktu 
/ soğuk kurşun gibiydi, / tohumları bir bir ayıklayan / çiçek kurtlarını 
öldüren / ve fidanlarımı sulayan / kimse de yoktu üstelik / bensiz ne 
yapardı onlar / onlar olmadan n’eylerdim ben? / Uyku ve yemek / 
güneşi ve madde adına en küçük şeyi görmek / yasaktı; / ve sanki 
Cano, / seni bir daha görmeyecekmişim gibi / uzun bir yolun / inişli 
çıkışlı / ağrılı sancılı duraklarına / gül yüzlü / dost bakışlı haberler 
bırakmıştım. / Kocaman bir bağırtı acı / bir feryat / ardından sille 
tokat / dur-durak bilmeyen küfür ve sopalar. / Dayanıyordum Cano / 
ellerime bağlanan elektrik yüklü kablolara / bile alışmıştım. / 
Arkadan gelen zehirli oklardan gayri / atılan oklar amansızdı / ve 
vücuduma her değişinde / ölen benden başka, yoldaşlarım oluyordu / 
ki: beni kahreden de buydu. / Kara gömleklilerin / vücudumda açtığı 
yaralar önemsizdi Cano; / ama güllere / gül dolu bahçelere / 
ellerimle diktiğim fidanların toprağına / atılan çamurlar, / kuşlara ve 
ceylanlara / deniz ve güneşe / ve bil-cümle mazlumlara / atılan 
zehirli oklar / hepsinden daha öldürücüydü, / dayanmak ise çok daha 
zor. / Nasıl dayandım / nasıl yeniden doğmuş gibiydim / sorsana 
Cano. / Hangi zemzem sularda yundum / hangi ormanlarda türküler 



söyledim / sorsana Cano / sor bir kere / sor iki gözüm / sor. / Neden 
böylesine suskunluğa isyan ediyorum / neden böylesine kinliyim / ve 
neden Cano’m / ölesiye bağlıyım yoldaşlarıma / sor ki anlatayım / 
aklındaki / bir yığın nasıl, neden ve niçinleri. / Umudu gördüm Cano 
/ dört kızın dört yoldaşın siyah gözlerinde. / Güneş mi ödünç 
vermişti bu canlara / en güzel pırıltılarını / gökkuşağının halkalarını 
mı / bağlamışlardı alınlarındaki saçlara / neydi öyle, gözlerimi 
kamaştıran / neydi gülüm / yüreğimi böylesine sevindiren / o 
işkenceli günlerde? / Biz hep ağlamaklı türküler mi söyledik, / 
ayrılığın sancılarına / mavi-yeşil köşkler mi yaptık, / düşman mı 
olduk / umudun bakır saplı bıçağına. / Hangi rüzgâr bizi böylesine / 
sürükledi karagömlekliler yatağındaki / zehirli oklar önüne? / 
Tuttuğumuz eller / yaslandığımız göğüsler / ve yiğitliğine hayran 
olduğumuz yürekler nasıl / böylesine bir bir oklandı? / nasıl 
yaralandı? / türkü söyler gibi yaşadığımız günler? / Baharın 
yeşillikleri için / nadasa bıraktığımız toprak / yaralı mı Cano, / kan 
mı ağlıyor sararmış güller / umudun rüzgârı terk mi etti / bizi 
böylesine / yapayalnız. / Ya o, gözlerinde umudu gördüğüm dört kız 
/ çığlıklarımı duyduklarında / yas mı tuttular / yoldaşlarının önünde. 
/ Neydi Cano, bizi böylesine dipdiri koyan / neydi gülüm, / 
umutlarımızı bir eden / ölürken dahi inancımızı sarsmayan / kavga, 
dostluk ve ihanetin / en acı türkülerini söyleten, neydi Cano? 

04.01.1980 Selimiye 

Aralığın yirmialtısında /Çaldım Selimiye kapılarını / artık 
güneşe dayadığım merdiven bensiz / bir başkalarının ağırlığını 
taşıyacaktı. / Hücrelerimde bıraktığım izler / duvarlarına yazdığım 
türküler / benden yarına uzanan bir köprü gibi / daha nicelerine umut 
verecekti. / Yolunuz düşerse yoldaşlar / İstanbul birinci şubenin / 
oniki numaralı hücresine / Ankara birinci şubenin / yedi ve dokuz 
numaralı / soğuk zindanlarına, / Kayserili karagömleklilerin / nerede 
ve kaç numarada / olduğunu bilmediğim karanlık bir yerine, / 
bazılarını tırnaklarımla oyduğum / bazılarını ise kibrit çöpüyle / 
kanıma batırıp yazdığım / iki cümle göreceksiniz: / “seni ve güneşi 
seviyorum / sevdiklerim için dayanmalısın yüreğim”. / Yüreğim 
şimdi nerede bilmiyorum, / belki de parça parça / aç sofralarda / bir 
başka açlığın türküsünü söylüyor. / Belki de Cano, / güneşi gözlerine 
çizmiş dört kızın / türkülerini dinliyor. / Sizi bu günler için mi 
diktim toprağa / ey güneşi damla damla / gözlerinden akıtan fidanlar 



/ ya siz, yarının ormanı olacak ağaçlar / rüzgâr savursun diye mi 
büyüttüm / bunun için mi / her birinize en güzel adlar taktim? / 
Sevgimi nakış nakış / alınlarınıza / ve yüreğinize yazdım? / Umut ne 
zaman kurşun / kurşun ne zaman umut olur / bilir misin Cano? / Bilir 
misin uğruna başlar koyduğum / başında gün boyu nöbetler tuttuğum 
/ gece-gündüz demeden / sancılarına ilaç olduğum / bilir misin, ne 
zaman / umut diye kurşun sıkılır / kurşun diye umut verilir? / 
Gözlerini kapat Cano, / söylediklerimi / yeni baştan bir daha düşün. / 
Öfkemi ve kinimi / anlattım sana, / yüreğimdeki kabarmalar / ve 
gözlerimdeki pırıltılar / ne diyorsa ve ne anlatıyorsa o zaman / 
kurşunu umut umudu kurşun yapacaksın. / Bu ancak yaşanılır gülüm 
/ söylenmez, anlatılmaz. / Acı ve sevinç yaşanılmadan / nasıl 
bilinmezse öyle, / öyle bileceksin dünü / bugünü / ve yarını, / 
yaşayarak söyleyeceksin / kavga / dostluk / ve ihanetin türkülerini. / 
Hangi çiçekler solacaktır birgün / güllerden hangileri dikenlidir / ve 
ne zaman dökülecek yaprakları / ancak o zaman / tanıyacaksın / 
dostu düşmanı. / Özlemlerimizde yatan / dünün çocuksu körebe 
oyunları değil Cano. / Yarının denenmemiş dostlukları da 
olmayacak. / Fırtınalarla boğuştuk. / Soğukluğunu / acısını ve 
yıkıntılarını / ve sevincini / ve dünden bugüne taşıdığı izleri / hep biz 
yaşadık, / hep bizler / söyledik en güzel dostluk türkülerini / 
sancılarla kıvranırken. / Ne zaman önümüze koydularsa / dostluğun 
zemzem dolu bardağını, / bir yudum alıp gerisini dağıttık yudum 
yudum. / Kollarımız açık ve sıcaktı Cano / herkese yer ayırmıştık / 
yüreğimizin gizli odalarında. / Hep aynı sofralarda / aynı yemekleri 
yedik, / aynı tasdan / aynı suları içtik. / Yürüdüğümüz yol / nasıl 
hayat ve ölümün dönemeçleri olduysa, / yaşadığımız günler de / acı 
ve sevinç denilen / bir bütünün parçaları oldu Cano. / Bazen güldük, 
/ bazen ağladık, / ama ne duygusallığın sularında boğulduk / ne de 
acılarımızı unuttuk. / Dostlukları ve ihaneti / acıyı ve sevinci / 
sevmeyi ve sevilmeyi / hep yaşayarak öğrendik / yaşayarak 
savunduk ölmeyi / fırtınalarla boğuşa boğuşa. / Nasıl bir sızı bu 
bilmiyorum Cano. / Gözlerimin acılı bakışı mı / yoksa gönlümün 
suskunluğu mu / beni böylesine ayakta tutan? / Nedir Cano / seni 
benden ayırmayan? / Bir özlem mi vücudumu saran / yoksa bir tutku 
mu / yoldaşlara türküler söyleyip / gel diyen? / Nedir bu Cano / 
nedir, seni benden ayırmayan? / Güneşli günleri görmek için / uzun 
bir merdiven dayadık ona / yıldızları bir bir / hep beraber 
düğümledik / gecenin sessizliğine. / Gece demedik / gündüz 
demedik / yol aldık gülüm / Yol aldık ezile ezile / geldik bugüne. / 



Ne ağrılar oluştu vücudumda / ne sancılarla kıvrandım / bir bilsen 
Cano, / bir bilsen / nasıl içtim / sevinç bardağından / acı suları / 
bunlar dahi öldürmedi beni / “konuştu” diyenlerden gayrı. / Bu ölüm 
değil gülüm / ölümden daha beter. / Ne oligarşinin kurşunları / ve 
üzerimde denediği işkenceleri / ne de dost bildiklerimin / beni ele 
vermeleri. / Bu ölüm değil gülüm / sadece kinimi ve acımı biledi. / 
Arkamdan gelen dost elli / zehirli oklar / bana ölüm vermedi / 
“konuştu” diyenlerden gayrı. / Bu ölüm değil Cano, / ölümden daha 
beter. Keşke bana güç vermeseydi / güneş gözlü dört kız / keşke 
dışarda çarpışan / yoldaşlarımı düşünmeseydim de / oligarşinin 
zindanlarında / ölüme kucak açsaydım. / Ve inan ki gülüm / ne ben 
duyardım bu sözleri / ne sizler, / böyle yapsaydım eğer. / Kurşun ne 
zaman umut, / umut ne zaman kurşun olur / bilir misin Cano / bilir 
misin gülüm / ne zaman “konuştu” denilir / ve ne zaman birçok şey / 
onun üstüne yıkılır / yaşayarak öğrenecek / yaşayarak bileceksin. / 
Omuz verdiğin dostlar / gönül verdiğin yoldaşlar / nasıl kusuyor / 
ihanetin balçıklarını / yaşayarak göreceksin. / Gördüğün ve 
öğrendiğin kötü şeyler / umut topraklarında boy atmış / 
çakırdikenleridir Cano. / Bastığın toprak / kan ağlıyor da olabilir / 
susuzluğu ise ağıttır. / Çakırdikenlerine ağıtlar söylemek / yakışır mı 
bize? / Biz yaşamak için ölümü göze aldık / yaşamak için / umudu 
kurşun / kurşunu umut yaptık, / üzülmek yakışır mı Cano. / Bak ki 
gör Cano / gün geçtikçe yükselen, şu bayrağa. / Nasıl da 
dalgalanıyor / çarpışanların önünde. Bak ki gör. / Bak ki gör gülüm, 
/ ilkbahar kapıya gelip dayandı / buzlar yavaş yavaş çözülüyor artık, 
/ ağlayan toprak / boynu bükük dallar / zehirli günlerden güneşli 
yarınlara / uzanıyor artık yavaş yavaş. / Bu bir yol ayırımı Cano. / 
Ya umudun türkülerini söyleyeceksin / ya da ihanetin, / ya 
dayanacaksın ihanetin sisli bulutlarına / ya da unutacaksın / 
geçmişini, / geleceğini / ve dost yüzlü yoldaşlarını. / Üzerinde 
bilmem kaç voltluk elektrik denendiği zaman, / veya çarmıha gerip / 
seni astıklarında Cano / çırıl çıplak soyup / cinsel organlarına 
elektrik verdiklerinde / ya dışardaki kavganın türkülerini 
dinleyeceksin / ya da kendi benliğinin türkülerini. / Acılı ve kinli / 
Yarı suskun ve kararlı / kocaman bir ordu savaşıyor / dayan Cano, / 
dayan umudumun en güzeli, / dayan / bak ki gör / neler yapacağız o 
zaman. 

12. 01.1980 Selimiye 



Kavga, dostluk / ve ihanetin türkülerini söyledim Cano, /ne bir 
kasaba akşamının / hüzünlü sokaklarında / ne de beni ve fidanlarımı, 
/ ölesiye sevdiğim / umut çiçeklerimi / bir bir karagömleklilere 
teslim eden / hain dalgaların koynunda / türkü söyler gibi yaşadım. / 
Geleceğin güneşli sabahları için / nice sularda yundum / nice 
kuytularda sabahladım / yorgun-argın, / şu kör olası gönlüm, / 
sadece dostluk için türküler söyleyen / ve ondan gayrı / sevda nedir 
bilmeyen yaralı yüreğim / yine bir kere olsun / sızlanmadı. / En kötü 
yokluklarda bile. / Şimdi neden suskunsun / yaralı yürek, / neden 
öylesine yaralısın, / hasretliğin güneşe mi? / Söylenmemiş türkülere 
mi? / Seni böylesine üzen / söylesene. / Dost olmamış gönlünün / 
bilinmez uykularında / dostları gördüğün, / onlarla sabah-akşam / 
sarmaşdolaş / söyleştiğin / yalan mı yüreğim, söylesene. / Şu 
karşıdan gelen, / aynı sofralarda / aynı türküleri / söylemek için ant 
içtiğin / Ayhan Yavuz değil mi? / Şimdi nerededir / hangi hain ellere 
/ kurşun sıkıyor / söylesene. / Nasıl dayanırım bunca acıya / nasıl 
yaşarım Cano, / yaralarımla böyle bir başıma. / Bahçemdeki fidanlar 
kırılmış / hain rüzgârlar önünde / oradan-oraya / sürüklemiş 
karagömlekliler. / Yıllardır nadasa bıraktığım, / su yerine terimi / ve 
kanımı verdiğim bahçem / şimdi bensiz / yapayalnız / ve türküsüz, / 
yolgeçen hanına dönmüş. / Nasıl dayanırım bunca acıya, / nasıl 
dayanırım yokluğuna / Ayhan yoldaş, / artık sensiz mi söyleyeceğim 
/ savaşın sıcak türkülerini / sensiz mi geçecek günlerim / söylesene. / 
Bu acılara dayanmak zor Cano / susmak daha zor; / gönlüm yaralı ve 
suskun, / doyasıya / ve kendi başıma / ağlamak neye yarar. / Bak 
gözlerimdeki kavgaya / nelerle boğuşuyor bir bilsen / hangi sancılı 
suların / sıcaklığıyla / hangi dostlukların / türkülerini söylüyor / dinle 
Cano, / dinle umudumun en güzeli / söylediğim / kavga / dostluk / ve 
ihanetin türküleri olacak hep.” 

Evet, okuyanlar görecektir ki, zindana düşmüş, bedel ödemiş 
her kim olursa olsun, oradaki zaafları ve direnişleri hangi derecede 
olursa olsun, yoldaşlarına davasına ve halkına yaklaşım üslubu ile 
kimliğini ortaya koyar. 

Ben, Günay yoldaşın dizelerinde her şeye karşın bir direnişi, 
azmi ve halka bağlılığı görüyorum. Benim için bunu görmek 
yeterlidir. Yaşananları kişiselleştirmeden halkın davasına bağlılığı 
esas alırsak, yoldaşlarımızın ne kadar erdemli davrandıklarını 
görebiliriz. Eksiği yanlışı ne olursa olsun, bu kavgada 



kaybettiklerimiz bizimdir. Anılarına bağlı kalmak ve davalarını 
sürdürmek te bize düşer. 

  

Sol içi şiddet üzerine  

Kendi yakını da sol içi şiddete kurban giden Erdal 
Boyoğlu’nun Ölümden Öte Sol İçi Şiddeti Sorgulamak ve Aşmak 
adlı kitabını okudum. Geçmişte sol örgütlerde ve sivil kurumlarda 
önemli konumlarda bulunmuş insanların bu konudaki görüşlerini 
öğrendim. Genel olarak olumlu görüşlerin ve önemli konuların dile 
getirildiğini söyleyebilirim. Bence önemli çok bir çalışma ve 
devamının da getirilmesi gerekiyor. 

Özellikle dikkatimi çeken bir durumu dile getireyim. 
Röportajlar şu an aktif siyasette yönetici konumda olmayan kişilerle 
yapılmış. Ben ise, özellikle illegal sol geçinen örgütlerin 
yöneticilerinin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Acaba 
geçmişe eleştirel bakış yapma ve yapılan büyük hataların, hatta 
suçların hesabını verme cesareti var mı bu yöneticilerimizde? Bu 
soruyu sormak ve cevabını almak isterim. Ülkemizde 1975’te 
başlayan ve 80’e kadar yüzlerce devrimcinin öldürülmesine yol açan 
sol içi şiddet, 80 darbesinden sonra bu sefer örgütler içi şiddete 
evrilerek devam etti. Hâlâ da devam etmektedir. Bunların da 
sorgulanması ve yeni kuşaklara hesap verilmesi tüm devrimciyim 
diyenlerin ertelenemez görevlerinin başında gelmektedir. Herkes 
önce kendi kapısının önünü temizlemeli, daha sonra ortak devrim 
evimizi temizlemek için kendimizi arındırmış olarak bir araya 
gelmeliyiz. Gelecek kuşaklara büyük bedeller ödenerek 
oluşturduğumuz temiz bir geçmiş bırakmanın yöntemlerinden biri de 
budur. 

Kitapta dile gelen görüşlerin ortak bileşenlerinden biri, solun 
ortak hukuk kavrayışı olması gerektiği ve ortak etik anlayışı 
yaratılması ihtiyacıdır. Bu olmadan, meydana gelen her olayı “bu 
bizim iç sorunumuzdur, diğer örgütler karışamaz, bu şahıs veya 
şahıslar örgüt suçu işlemiştir” gibi gerekçelere sığınarak şiddeti 
meşrulaştırmaya çalışmanın, bırakalım devrimciliği, sıradan insan 
olmayla bile alâkası yoktur. 



Mevcut kapitalist yönetimleri daha ileri bir yönetimle 
değiştirmeyi amaç edinen ve bu amaca ulaşmak için kişisel 
çıkarlarını bir yana itenler, nasıl olur da mevcut sistemler kadar bile 
hukuki olamaz veya değişik görüşlere karşı onlar kadar hoşgörülü 
davranamaz? Bu soruyu ben hep kendime sordum ve inanıyorum ki, 
binlerce devrimci de kendisine sormuştur. 

Bir devrimci, düne kadar kendi canını emanet ettiği yoldaşına 
nasıl işkence yapar? Ona itiraf adı altında nasıl ifade imzalatır? 
Bunlar şiddete tapmak değilse nedir? Bunlar kişinin karşıtına 
dönüşmesi değil midir? Örgütün bölünmesi devrime zarar verecek 
gibi gerekçelere sığınarak, örgütten ayrılanları fiziki olarak tasfiye 
etmek ne kadar mantıklı olabilir? Bu nasıl bir demokrasi anlayışı 
olabilir? Bu soruları hep soruyorum. Sorduğum soruların cevabı 
yoktur. Bunu yapanlar bizzat uyguladıkları bu yöntemlerden dolayı 
örgütlerini tasfiye etmişlerdir. 

Binlerce devrimci hiçbir ideolojik ayrılıkları olmadığı halde 
yarın benim de başıma arkadaşımın başına gelenlerin aynısı gelebilir 
kaygısı ve korkusuyla sessizce örgüt saflarını terk etmiştir ve 
konuşmadıkları sürece kendilerine dokunulmayacağını düşünerek 
bugüne kadar konuşmadan fiziki yaşamlarını korumuşlardır. Ancak 
bu kişiler bildiklerini söylememekle, devrimci ortamlara 
gelmemekle, aslında kendi varlıklarına intihar etmiş gibi bir duruşla 
son vermişlerdir. 

  

Susmak Onaylamaktır  

Bugün artık konuşmanın zamanı gelmiştir. Elbette konuşma 
derken, kimseye örgütlerini veya yaratılmış devrimci değerleri 
karalamayı önermiyoruz. Önerdiğimiz, devrimci hareketin saflarına 
sızmış ayrık otların temizlenmesidir. Devrim tarlasındaki bu ayrık 
otları temizlenmeden verimli ürün almanın olanağı bulunmuyor. 

Bu ayrık otlarıdır ki, devrime ve devrimciliğe inancın 
zayıflamasına yol açmıştır. Gün, devrimci hareket saflarındaki bu 
ayrık otlarını ortaya çıkarma ve saflarımızdan temizleme günüdür. 
Bunu başarmak için, yürekli bilinçli ve inançlı olmak gerekiyor. 
Devrime inançlarını kaybetmiş olanların böyle bir işi başarmaları 



düşünülemez. Saflarımızdan yukarıdaki nedenleri bahane ederek 
ayrılan ve bugün kurulu düzenin dişlisi haline gelmiş olan eski 
yoldaşlarımızın, eksiklerimizi yanlışlarımızı hatalarımızı devrime 
inancı zayıflatmak için kullanmalarının önüne geçmek gerekir. Bu 
ise, hâlâ devrimci saflarda bulunan arkadaşların konuşması ve 
hataların yanlışların üstüne gitmesiyle olanaklıdır. 

Yoksa “Bunlar dönektir, devrim kaçkınıdır!..” söylemleriyle 
hatalarımızın yanlışlarımızın üstünü örterek kitleleri devrimci 
mücadelenin saflarına çekemeyiz. Artık dünya saydamlaşıyor. Kol 
kırılınca yen içinde kalmıyor, herkes kırılmış kolu görüyor. 
Hataların yanlışların üstünü örtme, gerçeği gizleme uzun vadede 
kaybettiriyor. Bunu her devrimci örgüt söylemde kabul ediyor. Ama 
eylemi ile söylemi bir olmadığı için inandırıcı olamıyor. 

12 Eylül’den önce, Türkiye’de ve Kürdistan’da devrimci 
hareketler arasına kan girdi. Hiç kimse bu süreci gerçek anlamıyla 
irdelemedi. Sebeplerini sonuçlarını açıkça ortaya koymadı. Bunu 
yapmadan birçok birlik girişimi oldu. Hatta devrimci birlikler 
kurulduğu iddia edildi. Ama hiçbiri uzun erimli olamadı. Çünkü, 
kendisiyle her alanda hesaplaşmamış sol, kurulan birliklere de günü 
kurtaracak taktik olarak baktı, birçok örgüt içindeki fırtınaları 
dindirme amacıyla bu tür birlik girişimlerinde bulundu. Sol siyasal 
tarihimizde şiddetin işgal ettiği yer, başta aydınlar olmak üzere tüm 
muhalif dinamikler tarafından sorgulanmasına karşın, toplum 
nezdinde mahkûm edilemediği için azalmamış ve giderek artmıştır. 
Elbette bunun sebebi, sınırlı ve sınıflı bir dünyanın hüküm sürüyor 
olmasıdır. Sınıflara ve sınırlara ayrılmış bir dünya, şiddetin 
artmasına ve bir nevi toplumsal meşruiyet kazanmasına ebelik eder 
olmuştur. 

Bir ezilenler dünya görüşü olarak sol örgütlenmeler ontolojisi 
gereği şiddete karşıdır. Yani, sol sorunların çözümünde başka 
olanaklar var olduğu sürece şiddeti seçme eğilimine girmez. Bu 
onun doğasına aykırıdır. Devrimciler sorunları çözme 
mücadelesinde egemenlerin legal siyaset yapma şansı bırakmadığı 
durumlarda, devrimci örgütlenmelere ve ezilen sınıflara uygulanan 
şiddete karşı meşru savunma anlamında devrimci şiddeti 
uygulamışlardır ve de uygularlar. 

Özellikle geri-bıraktırılmış ülkelerde, solun enternasyonalist 



devrimci dönüştürücü haksever doğasına aykırı şiddet sarmalına 
kapıldığı gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. Geri-bıraktırılmış 
ülke toplumlarında en basit sorunları bile şiddetle çözme eğilimi 
baskın karakterdir. Bu karakter kısmen sol ideolojiye enjekte 
edilerek dominantlaştırılmıştır. Ülkemizin devrimci hareketleri, 
toplumsal meşruiyeti olan hareket olma ve topluma öncülük etme 
iddiasında olan örgütler konumuna yükselmek ve devrime öncülük 
etmek istiyorlarsa, özelikle sol içi ve örgüt içi şiddet konusunda çok 
ayrıntılı özeleştiri yapmalıdır ve bir biçimde kendi tarihine ayna 
tutmalıdır. 

Kuşkusuz bunu basit bir özeleştiri biçimde geçiştirmemelidir. 
Bunu pratikleriyle kitlelere gösterebilmeli, solcu örgütler arasında 
veya örgüt içi ilişkilerde ve giderek toplumsal çelişkilere çözüm 
amacıyla şiddete başvurmaktan kaçınmalıdır. Yukarda belirtmeye 
çalıştığımız gibi, çağımızda artık şiddet ile, savaş ile hiçbir sorunun 
çözülemediğini yaşanan deneyler yeterince göstermektedir. 
Şiddetten bıkmış insan kitleleri ortak tarih bilinci oluşmaktadır. 
Devrimci şiddet sadece ve sadece kitlelerin meşru savunma 
durumunda anlamlıdır. Bunun dışındaki silahlı mücadele ile devrime 
yol açalım bakışı artık aşılmıştır. 

Biz bu kitapçıkta solun kendisiyle hesaplaşması gereken 
yönünü öne çıkarırken sanılmasın ki, solun tarihini sadece 
hesaplaşacağımız bölümden oluşmuş bir tarih olduğunu söylüyoruz. 
Bugün hesaplaştığımız tarih, sahiplendiğimiz ve sahiplenmeye 
devam edeceğimiz tarihimiz karşısında zerre kadardır. Ancak 
dünyayı değiştirme idealimizin bize yüklediği sorumluluklar 
nedeniyle tarihe farklı bir pencereden bakmak durumundayız. 

Hiç kuşku yok ki, devrimciler tarihe egemen zihniyetten farklı 
olarak, seçici değil, bir bütün olarak bakar. Tarihsel bağlam içinde 
bakıldığında, Türkiye’de solun geçmişine düşen sol içi ve örgüt içi 
şiddet tohumları önemli ölçüde 70’li yılların ikinci yarısı tarihlidir. 
Birkaç yıl öncesine gidersek, Deniz’ler asılmasın diye Mahir’ler ve 
İbo’lar hayatını feda etmekte bir an bile tereddüt etmemelerinin 
tarihte kaydı yok mudur? Böylesi bir dayanışmacı gelenek sola ait 
değil midir? İnsanın kendi örgütünden olmayan birisinin kapitalizme 
karşı olmasını yeterli görmesi ve onu idamdan kurtarmak için kendi 
canını feda etmesi kadar asil davranış var mıdır? Yani, solun tarih 
bagajı anlatılmak istendiği gibi şiddet tarihi değil, aynı zamanda 



dayanışmanın ve özverinin tarihidir. 

Solun sol içi ve örgüt içi şiddet konusunda kendisiyle 
hesaplaşması, raydan çıkmış trenin yeniden rayına yerleşmesi ve 
tarih sahnesinde yolculuk etmesidir. 

Şimdi, bu genellemeleri yaptıktan sonra, gelelim 1988 yılına 
kadar içinde yer aldığımız Acilciler örgütüne. Örgütümüz 12 Eylül 
ile birlikte diğer devrimci örgütler gibi öncü kadrolarını yurt dışına 
çıkardı. Bunların ezici çoğunluğu Suriye’ye çıktı. Onlarca militan 
Filistin kamplarında eğitim gördü. Görünen amaç, eğitim gördükten 
ve toparlanma yapıldıktan sonra ülkeye dönmekti. Ancak gelişen 
süreç bunun tam tersine işledi. Ülkeye gidenlerin çoğu daha çalışma 
alanlarına varmadan yakalandı. Bu durum Suriye’de bulunan 
insanlar arasında tartışmalara yol açtı. Mihrac ilk fırsatta Avrupa’ya 
çıktı. Birkaç ay Almanya’da kaldıktan sonra yakalanarak Suriye’ye 
iade edildi. Neyse uzatmadan söyleyeyim, 1982 yılı sonlarına doğru 
örgütte ayrılık sesleri duyulmaya başladı. Mihrac, Suriye’de TKEP 
ile örgütsel birleşmeyi hedefleyen eylem birliği kurdu. Bu birlik tüm 
kadrolarca sevinçle karşılandı. Ancak örgütten ayrılanların TKEP’e 
katılma istemi ortaya çıktığında bu birlik hemen bitti. 

Bu dönemde Acilciler’den ayrılan birkaç arkadaş Suriye’de 
örgüt tarafından tutuklanır. Durumu öğrenen Müntecep Kesici bu 
arkadaşların bulunduğu alana giderek serbest bırakılmasını ister ve 
silahla vurularak öldürülür. Acilciler’in ilk örgüt içi infazıdır. 
Mihrac tarafından  “bir kaza” olarak ilan edilir ve Müntecep’in 
cenazesine sahip çıkılır. Acilcilerin de üyesi olduğu FKBDC bu 
açıklamaya inanmaz ve örgüte “uyarı cezası” verir ve bu cezayı 
verdiğini bir bildiriyle açıklar. Bildiri yurt dışında dağıtılır. Yani, 
FKBDC Acilcilerin cinayet işlediğini ilan etmiştir. Mihrac bunun 
“kaza” olduğunu söylese de, bu kazayı yapan adam ne olmuştur 
açıklayamamıştır. Bu kişi neden o zaman FKBDC platformunda 
ifade vermeye götürülmemiştir acaba? 

THKP-C Acilciler örgütü 12 Eylül öncesinde yaşanan sol içi 
çatışmalarda yer almamış ender örgütlerden olması ile haklı olarak 
övünmüştür. Örgütte ipler yavaş yavaş Mihrac’ın eline geçince bu 
durum değişmeye başlamıştır. Mihrac, iktidarına karşı çıkan Ali 
Çakmaklı’nın ve Nebil Rahuma’nın öldürülmesinde başrol oyuncusu 
olmaktan çekinmemiştir. Ali Çakmaklı hakkında “Karanlık Adam” 



başlıklı bir yazı yazmış dağıttırmış ve 12 Eylül’ün ilk günlerinde 
Adana’da Çakmaklı öldürülünce bu cinayeti örgütümüz adına Cephe 
dergisinde üstlenmiştir. Ama bugün inkâr etmektedir.    

El altından “Nebil’in HDÖ’den ayrılıp örgüte geri döneceği” 
propagandası yaparak Nebil’i hedef göstermiştir. HDÖ, her ne sebep 
gösterilmiş olursa olsun veya hangi iftira atılmış olursa olsun, 
esasında Çakmaklı’nın öldürülmesine misilleme olarak kendi öncü 
kadrosunu alçakça katletmiş ve bugüne kadar en ufak bir özeleştiri 
bile yapmamıştır. Bu öldürme olayının bildiğimiz kadarıyla iki ana 
argümanından birisi Nebil’in bir yoldaşının eşiyle içine girdiği 
uygunsuz ilişkidir, diğeri Nebil’in Acilciler’e borç para vermesidir. 
Ancak bu argümanların hiçbir tutar yanı yoktur, buna karşın 
varsayalım ki doğrudur. Bu durumda olan biri, hem dillere destan bir 
mücadelenin sahibi ve hem de örgütün Genel Komite üyesi bir 
devrimci böyle eften püften gerekçelerle öldürülür mü? Bu olaya 
şahit olanlar sustukları müddetçe töhmet altındadırlar. Yeraltının 
karanlık dehlizlerinde yaşamaya mahkûmdurlar. Söz konusu örgüt 
THKP-C/HDÖ adına hareket ettiğini söyleyen ve devrimci olduğunu 
iddia eden bu arkadaşlara buradan bir daha soralım. Nebil’in 
öldürülmesi olayına siz bugün nasıl bakıyorsunuz? Bu cezalandırma 
mantığını hâlâ savunuyor musunuz? 

Yine, 1986’nın son günlerinde toplanan Acilciler’in birinci 
kongresinde; bırakalım örgüt içi infazı, örgüte sızmış hainlerin bile 
ölümle cezalandırılmasını yasaklayan bir tüzük kabul edildi. Ancak 
tarihin paradoksuna bakın ki, bu tüzük ile övünen dönemin Genel 
Sekreter’i tarafından Yusuf ve Sami yoldaşlar öldürülmüş, Yusuf’un 
öldürülmesi Cephe dergisinde üstlenilmiştir. 1988 yılında Paris’te 
örgütten ayrılan Cabir ve İsa yoldaşlar kaçırılarak işkence ile 
İbrahim Yalçın’ı karalayan düzmece itirafnameler imzalattırılmıştır. 
Bu arkadaşlar daha sonra yeniden açıklama yaparak ifadelerinin 
düzmece olduğunu kamuoyuna açıklamışlardır. 

Bütün bunlar bu kadar açık iken çakma Genel Sekreter hâlâ, 
Engin Erkiner ve İbrahim Yalçın’ı örgüte ihanet etmekle ve ajan 
olmakla suçlayarak onları “ibretlik sonlarını beklemeleri” 
söylemiyle tehdit etmektedir. Yani, açıkça kendi yazdığı örgüt 
tüzüğünü de ihlal ederek onları ölümle cezalandıracağını 
söylemektedir. Yine son günlerde, nereden türetildiği şüpheli, 
Alevilerin önderlerine suikast yapacağı haberlerine ilişkin yaptığı 



açıklamalarda da bu şahıs büyük bir pişkinlikle örgütünün şiddeti 
bıraktığını, en son eylemlerinin 1987’de Büyük Balık Operasyonu 
adı altında ANAP binalarının bombalanması olduğunu, bundan 
sonra hiçbir silahlı eylem yapmadıkları söyleyerek ne kadar 
barışsever ve şiddet karşıtı biri olduğunu iddia ediyor. Ancak 
yoldaşlarına karşı kullandığı şiddeti unutuyor. Suriye’de işlediği adi 
suçları unutuyor. Bu suçlardan dolayı defalarca hapis yattığını 
unutuyor. 

  

Devrimci olanın eylem ve söylem birliği vardır  

Söz konusu kişi, söylemlerinde ezilenlerden yana olduğunu 
ifade etmiş, eylemlerinde yoldaşlarını yıllarca devrim hayalleriyle 
kandırarak sömürmüştür. Yani, eylemlerinde ezendir. Aynı şekilde, 
söyleminde Kürt halkının dostudur. Lakin, Suriye’de en kötü 
koşullarda yaşamaya mahkûm edilmiş Kürtler başta olmak üzere 
Kürt halkı için parmağını dahi kımıldatmamıştır. Kürt halkını 
destekleyen bildiriler dışında hiçbir pratik eylemi yoktur. 
Söyleminde barışçıl mücadele yöntemlerini savunur, eyleminde 
yoldaşlarını kurşunlatır. Kendisinden ayrılan her yoldaşı, işbirlikçi 
ajan hain ilan eder. Bilmez ki, birgün biri sorar, bre gafil bu kadar 
işbirlikçi ajan hain arasında sen hangi yeteneğinle bu örgütte önder 
oldun? Bu yüzlerce işbirlikçi ajan hain neden sana müsaade ettiler? 
Bunu “sorarlar birgün, sorarlar”!.. 

Bir şey daha sorayım. Geçenlerde baban vasıtasıyla son çıkan 
haberler hakkında dava açtığını yazmışsın. Bu haberleri yapanların 
imzası haberin altında bulunuyor. Neden bu kişileri değil de, AKP’yi 
dava ediyorsun? Bu kişilere sorsana, yazdıkları haberleri kim servis 
etmiştir ve bu haberler en çok kime yaramıştır? 

Şimdi sana tavsiyem, politika sahasında var olmak istiyorsan, 
önce işlediğin suçların hesabını vereceksin, özeleştiri yapacaksın, 
iddialarını içinde devrimcilerin yer aldığı ve senin de onayladığın 
komisyon önünde ispat edeceksin. İspat edemezsen, komisyonun 
vereceği karara razı olacaksın. Senin suçladığın insanlar böyle bir 
komisyon önüne çıkmaya hazır olduğunu iddia ediyor, sen neden 
kaçıyorsun? Sana her türlü güvence verilecektir. Yeter ki, bir 
samimiyet ifadesi olarak bu önerilere cevap ver. Yok eğer “ben sizi 



tanımıyorum, siz bir avuç hainsiniz, size verilecek hiçbir hesabım 
yoktur” diyorsan, bunun da sonuçlarına katlanırsın. 

Bu durumda biz de senin karabasanın olacağız. Seni teşhir 
etmeye devam edeceğiz. Biz haklı olduğumuzu iddia ediyoruz ve 
haklılığımızdan dolayı da kimseyi tehdit etmiyoruz. Sadece 
gerçekleri açıklamakla yetiniyoruz. Tek isteğimiz şu; hiç olmazsa 
kendin ile tutarlı davran. Bak herkes biliyor, sen bu örgütün başına 
geçtiğin andan itibaren, her alanda sadece sana bağlı olan, örgüt 
bilinci ve öğrenme kapasitesi olmayan, bilgisiz beceriksiz insanları 
örgüt yönetimi yapmaya çalıştın. Esas olarak “Hatay Davası” 
peşinde koşan bir Uruba üyesi gibi davrandın. Hapishanedeki 
Hataylı olmayan birkaç arkadaşı ve Avrupa’da olan bir iki kişiyi 
dışarda tutarsak, örgütün esas yönetimini Suriye’de yaşayan 
Hataylı’lardan oluşturdun. Bu bilinçli bir seçimdi. 

  

Devrimcilik bir yaşam biçimidir  

Süreç içinde örgütü tasfiye ettin ve örgüte ait her türlü mal 
varlığının üstüne oturdun. Uruba hareketi sevdasından vazgeçtin. 
Şimdi bir aile örgütü haline geldin. Hataylı olmak ve Arap ulusal 
azınlığının davası da seni ilgilendirmiyor. Yaptığın her şey sadece 
günü kurtarmaya yöneliktir. Sana defalarca sorduk, “Türkiye’de 
yaşayan Arap azınlığının kültürel sosyal siyasal haklarını savunan 
bir örgütlenme yaratmak istiyorsan bunu açıkça ilan et, seni 
destekleyelim” dedik. Ama sen bunu yapmıyorsun. Çetleşmelerinde 
Arap halkının sorunlarına şöyle bir değinip geçiyorsun. Çünkü, senin 
egemen olanlarla hiçbir sorunun yoktur. Sen kendin de egemenlerin 
safında yer almaktasın. Egemenler gibi yaşıyorsun, ezilenlerin 
safındaymış gibi yazıyorsun. Bunu itiraf ediyorsun, ayrı varlık 
olduğunu söylüyorsun. Sen aslında devrim saflarında sadece bir 
ayrık otusun. Bizim işimiz ise ayrık otlarını tarladan sökmek 
olacaktır.  

“Bazı insanlar alçak gönüllüdür,  
bazıları da alçak olmaya gönüllüdür.”  
 
(Necip Fazıl Kısakürek) 



 

Suriye’deki savaş sürecinde Lazkiyeli kamuflaj giysileri giydi. 
Vatan savunması adına elemanı olduğu Muhabarat vasıtasıyla 
örgütlenerek bulunduğu alanı koruma komitesi oluşturdu. Eline 
tüfek aldı, savaşçı numarasına yattı. Zaman zaman yaralandığını, 
hatta öldüğünü açıkladı. Ardından bir kahraman edasıyla ortaya 
çıktı. İnternet ortamında efsane olmayı denedi. Oysa biliniyor ki, bu 
şahıs ölüm riskinin olduğu hiçbir yerin yanına dahi yaklaşmaz. 
İktidar boşluğundan yararlanarak ve şeflerinin emriyle bulunduğu 
alanı savunan güçlerin yönetime getirilmiş olabilir. Ancak çokça 
güvendiği Esat yönetiminin de sona yaklaştığını bildiği için, gelen 
duyumlara göre, kendisine Rusya’da bir gelecek hazırlamayı da 
ihmal etmemiş. Bakmayın siz onun esip gürlemesine, düne kadar 
yayınladığı bilmem kaç numaralı bildiriyle örgütün var olduğunu 
iddia eden Genel Sekreter, Reyhanlı olayları ertesinde kuyruğu 
sıkışınca basına verdiği demeçlerde “Acilciler örgütünün 20 yıldır 
var olmadığını” itiraf etmiştir. Peki sormazlar mı, madem ki böyle 
bir örgüt yoktu, sen neyin davasını güdüyorsun, kim adına eski örgüt 
yoldaşlarına saldırıyorsun, kim verdi bu görevi sana? 

Bizimle girdiğin tartışmada sıkışınca ülkede senden habersiz 
yaşamını sürdüren birçok yoldaşın adının altına örgüt adı yazarak 
bildiri dağıtmadın mı? Bu bildiriden sonra yapılan operasyonda 
birçok insan göz altına alınıp yargılanmadı mı? Sen o zaman bu 
girişimle kimlere mesaj veriyordun? Elbette başta Muhabarat’a 
veriyordun. Gerçeği gizlemek olanaklı değil. Suriye’nin nereye 
gittiği gün gibi ortada. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 

  

Suriye nereye gidiyor?  

Nereye gidildiğine bakalım. Arap Baharı veya Arap Devrimi 
adı verilen dalganın devamı olarak Suriye’de başlayan kitle 
gösterilerine Esad rejiminin şiddet uygulaması ve İslami maskeli 
ithal  sözde muhalif güçlerin yarattığı çatışma ortamı nedeniyle 
bugüne kadar 300 bin insan yaşamını yitirdi. Yüzbinlerce insan sakat 
kaldı. Yaşadığı toprağı terk edip Suriye dışına çıkan insan sayısı 4 
milyon kişiye ulaştı. 



Ülke dışına çıkan mültecilerin yanı sıra, Suriye içinde de ayrı 
bir dram yaşanıyor. İngiliz Guardian gazetesinin verdiği habere göre, 
yaklaşık 6 milyon Suriyeli de kendi ülkelerinde yaşadıkları şehirleri 
değiştirmek zorunda kaldı. Yani, kendi ülkesinde mülteci durumuna 
düştü. Sözün kısası 20 milyonluk Suriye’de toplumun yarısı artık 
eski bulunduğu yerde yaşamıyor. 

Bu durumdan en başta Esat ailesinin 40 yıllık dikta rejimi 
sorumludur. İkinci olarak bölgeyi Arap Baharı veya Arap Devrimi 
diye adlandırılan halk kalkışmalarını kullanarak “böl, parçala, 
yönet” anlayışı ile Suriye’yi savaş alanına çeviren batılı ve doğulu 
emperyalistler sorumludur. 

Suriye son 50 yıllık süreçte bir halklar ve inançlar 
hapishanesine çevrilmiştir. Sovyetler Birliği ile geliştirilen ilişkilerle 
ilerici görüntüye bürünen yönetim, zaman içinde iktidar çevresinde 
yer almayan tüm toplumsal kesimler için bir baskı ve zulüm aracına 
dönüştü. Suriye iktidarı bir çıkarcılar çevresi iktidarıdır. İçinde her 
inançtan egemenlerin yer aldığı bir zenginler koalisyonudur. 
Suriye’de devlete Alevilerin egemen olduğu iddiası büyük bir 
aldatmacadır. Bu iktidar döneminde toplumun ezilen tüm kesimleri 
içinde Aleviler de vardır. Bu durum içten içe iktidara diş bileyen 
çeşitli kesimlerin zaman zaman çıkış yapmasına yol açsa da her 
kalkışma kanla bastırıldı. Hama örneğinde olduğu gibi. 

Suriye solu toplum içinde kitlesel taban bulamazken, 
Müslüman Kardeşler örgütü epey başarılı oldu. Hama’da toplu 
katliamdan geçirilmelerine karşın yine de en etkin muhalif kesim 
olmaya devam etti. Son kalkışmanın da en etkili güçlerinden biridir. 
Suriye’de bugün Kürtler dışındaki muhalif güçlerin ezici çoğunluğu 
dış güçlerin maşası olmanın ötesine geçemedi. Bu durum Esat 
yönetiminin işine gelmektedir. Bölge ülkeleri ve emperyalist güçler 
savaşın içinde yer almadıklarını söyleseler de, aslında her biri birkaç 
İslami çeteyi besleyip savaşa sürmektedir. Yani bölgede her devlet 
kendine bağlı güçler eliyle vekaleten savaş yürütmektedirler. 

Bir yanda başını Suudi Arabistan’ın çektiği Selefi gericiliği, 
diğer yanda batılı güçlerin istihbarat örgütlerinin uzantısı katil 
çeteleri, öte yandan Türkiye devletinin cephe gerisi hizmet sunduğu 
El Kaide’nin bölgesel çeteleri kanlı kirli çatışmanın tarafı oldular. 50 
yıllık Esad rejimi boyunca Kürtlerin ulusal haklardan mahrum 



edilmeleri ve tutsak hale getirilmeleri, Arap halkını da tutsak hale 
getirdi. 

“Bir insanı ezen insanın, bir halkı ezen halkın, bir ulusu ezen 
ulusun, bir sınıfı ezen sınıfın, bir görüşü ezen görüşün, bir dini 
mezhebi ezen dinin mezhebin özgür olamayacağı” ahlâksal ilkesi 
Suriye için de geçerli oldu. Suriye olaylarında gelinen aşamada 
herkes kendine bir pencere açmış ve açtığı o pencereden olayları 
görmeye çalışıyor. Açılan bu pencereden görülenlere göre rejimi 
veya rejim karşıtlarını kutsuyor. 

Kim neyi kutsarsa kutsasın, hangi pencereden bakarsa baksın, 
Suriye’de bugüne kadar dünyanın en güzel tarihi şehirleri Şam ve 
Halep harabeye dönmüş, resmi rakamlara göre 300 bin insan 
hayatını kaybetmiş ve o kadarı tutuklanarak hapishaneye konulmuş, 
kalanlar ise zor yaşam koşullarında kendilerine yeni bir yaşam alanı 
açmak üzere yollara düşmüş durumdadır. 

İki taraftan da halk adına savaştığını söyleyenlerin aslında 
halkla hiçbir bağlantıları bulunmuyor. Bir tarafta iktidar koltuğundan 
inmeyen ve halkın demokratik taleplerine göz yumarak savaşı 
tetikleyen Esat ailesi, diğer taraftan bölgenin gerici Arap rejimleri ve 
Türkiye başta olmak üzere batılı güçlerin destekleyip savaş sahasına 
sürdüğü uluslararası paramiliter katil şebekeleri, önüne geleni imha 
etmeye devam ediyorlar. 

Ortadoğu rejimleri “pire için yorganı yakma” veya “karıncayı 
öldürmek için evi yıkma” zihniyetine sahiptir. Ne yazık ki Suriye 
rejimi de, Suriye’deki sözde muhalefet de bundan farklı değil. Hama 
olaylarında Müslüman Kardeş üyesi bir kişinin bulunduğu binalar 
yıkıldı. Şimdi bile, Esat rejimi birkaç muhalifin bulunduğu 
mahalleyi veya kenti havadan bombardımana tutmaktadır. Rejime 
karşı olduklarını söyleyen katil sürüsü İslamcı çeteler de bastıkları 
Kürt ve Alevi köylerinde çoluk çocuk demeden, hayvanlar dahil, 
canlı gördükleri her şeyi hunharca yöntemlerle öldürmektedir. 
Katliam görüntülerini de utanmadan sıkılmadan sosyal medyada 
bölüşmektedir. 

Emperyalistlerin paralı askeri olan gerici cinayet şebekeleri 
Kürtlerin bölgede demokratik tek seçenek haline gelmesinin önüne 
geçmek için, Kürt ve Alevi bağımsız bölgelerinin oluşmasını 



önlemek için, amansız bir saldırı savaşı başlatmış bulunmaktadır. Bu 
grupların sözde Şeyhleri ise fetva üstüne fetva vererek “Alevi ve 
Kürt kanı helaldir!..” diye toplumu hızla etniksel ve mezhepsel 
çatışmanın içine sürüklemektedir. 

Ne yazık ki bu kanlı savaşın bölgemiz halkları için, inançları 
veya sınıfları için kazananı olmayacak. Suriye’de iktidar kimin eline 
geçerse geçsin, Esad kalsın veya gitsin, ülke çok uzun yıllar kendini 
toparlayamayacak. 

Bir yandan Esat rejimi ayakta kalmak için her türlü yöntemi 
denerken, öte yandan kendi aralarında bol parçalı olan ve bundan 
dolayı da başarı şansı olmayan Suriye muhalefetinin Türkiye’den 
beklentileri ise Türkiye’nin yapabileceklerinin çok üzerinde 
görünüyor. Beklentiler çok yüksek olunca karşılanamayan her 
beklenti büyük memnuniyetsizlik oluşturuyor. 

Suriye’deki rejim muhalifi güçler de verilen sözlerin yerine 
getirilmediğini ve birkaç ayda gider denilen Esat’ın direnmeye 
devam ettiğini görmüş bulunuyor. Bu süreçte olaylara balıklama 
dalarak yanlış ata oynayan Türkiye ise, içine girdiği kirli ilişkiler 
girdabında debeleniyor. 

Yukarda belirttiğimiz memnuniyetsizlik, giderek “Bizi niçin 
ittiniz?” sorusuna dönüşerek sıkıntılı bir bakış açısı oluşturuyor. 
Türkiye bugün, ABD’nin Afganistan’da El Kaide örgütünü kurup 
Sovyetler Birliği’ne karşı savaştırması gibi, DAİŞ ve El Nusra 
örgütünü Esat rejimine ve Kürtlere karşı savaştırmaktadır. Bu 
örgütlerin bir gün kendi kurucusuna ve destekçisine karşı döneceği 
uzak ihtimal değildir. El Kaide’nin ABD’ye yaptığı gibi. 

Nitekim uluslararası terör örgütü olan El Kaide’nin Somali 
kolu Türkiye’nin bu ülkedeki elçiliğine intihar saldırısı düzenledi. 
Türkiye şimdi bölge siyasetini gözden geçirmektedir. İçine girdiği 
ilişkiler Tayyip iktidarının sona yaklaştığını göstermektedir. Kürtler 
ile Türklerin bölgedeki bu gelişmelerden kader birliği yaparak çıkma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun dışındaki her tutum taraflara 
kaybettirir. Türkiye hızla siyasal İslam çizgisini gözden geçirmek ve 
bölgedeki mezhep savaşından sıyrılmak zorundadır. 

Tayyip iktidarının desteklediği sözde “müslüman” örgütler 



kendilerini darülharp durumunda sanıyorlar. “Alevilerin canı da, 
malı da helaldir!..” diyen Ebussuud efendilerinin izinden gidiyor. 
Tayyip’in ve yardakçılarının desteklediği katil sürüsü işte budur. 
Yarın bu katiller Suriye’de iktidar olursa, ilk önce kendilerini 
örgütleyen besleyen destekleyen efendilerine karşı dönecektir. Yani, 
ilk hedefleri Tayyip ve Fethullah olacaktır. Bugün bu gerici güçleri 
Türkiye’de eğiterek Lazkiye’de Alevilerin ve Batı Kürdistan’da 
Kürtlerin üzerine gönderenler Türkiye’yi büyük bir batağın içine 
itmektedir. 

Kendi haline bakmadan Suriye’deki diktatörlüğü bahane 
ederek insanlığa karşı işlediği suçlarını gizlemeye çalışan Tayyip, 
kendilerinden yana olmayan bölge halklarına ve farklı inançlara 
saldırı emri vermekten çekinmiyor. Lazkiye’de Alevi öldüren Nusra 
katillerini dost gördüğünü açıklamaktan geri durmuyor. Esad ailesi 
ile ortak tatil yapan ve ortak bakanlar kurulu toplayan Erdoğan, 
bugün onun ne kadar zalim diktatör olduğunu söylüyor. ABD’den 
gelen emirlere göre görüş değiştiriyor ve hemen karşı cepheye 
geçiyor. Dünün dostu aniden kanlı bıçaklı düşman haline geliyor. 
Olan budur. 

Rojava kan ağlarken, Lazkiyeli Aleviler kan ağlarken, bunları 
görmezden gelerek siyaset yapanların, ülke çıkarı örtüsü altında bu 
insanlıktan çıkmış cinayet şebekelerine yardım edenlerin, yarın 
bölge düzenlemesi yapılırken söz ve karar hakkı olmayacaktır. 
Türkiye devleti bir an önce içine düştüğü veya düşürüldüğü bu 
katliam girdabından sıyrılıp çıkmalıdır. 

Bugün bölgede gerçek anlamda demokratikleşmenin yolu, 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin başını çektiği devrimci demokratik 
muhalefet çizgisini güçlendirmekten geçmektedir. Kürt Özgürlük 
Hareketi, Kürdistan’da yaşayan tüm halkları inançları bünyesinde 
örgütlemiş ve onlara yönetimde yer vermiş yegâne harekettir. 

Bölgedeki halklar inançlar cinsler ve tek tek bireyler, özgür 
olmak ve kardeşçe yaşamak istiyor. Gerçek olan budur. Bugün 
bölgede yaratılan kan gölünün boğmak istediği insanlığın işte bu 
özgürlük damarıdır. Bölgenin savaş istemeyen halkları inançları ve 
tek tek bireyleri bu özgürlük damarını besleyip güçlendirmekle 
yükümlüdür. 



Bölgemizdeki Müslümanın da, Alevinin de, Hristiyan’ın da, 
Musevi’nin de, Türkün de, Kürdün de, Arabın da, Farsın da, Ermeni, 
Asuri, Keldani, Dürzi ve diğerlerinin de kardeşçe yaşamasının 
yegane teminatı; şeriat yönetimlerinin olmadığı özgür ve demokratik 
devletlerin minimize edildiği konfederal bir yapıdır. Bunu savunan 
isedemokratik Kürt hareketidir. Öyle ise bütün ilerici güçlerin ve 
bireylerin görevi, ne gerici köhnemiş yönetimler ve ne de onlara 
karşıtlık adı altında bölgemizin içine sürüklenmek istendiği şeriatçı 
İslam yapılanması olmasın diyen, Kürt Özgürlük Hareketi’ni 
desteklemektir. Ortak bir gelecek için bütün güçlerini birleştirerek 
mücadele etmektir. 

  

Geçmişi anlatırken kendimizi anlaşılır kılmak  

Yazmaya başladığım zaman belirttim, yazan arkadaşlar da 
belirttiler. Yazmamızın amacı, Acilciler örgütünü diriltmek veya 
yeniden örgütlenmek değil, böyle bir derdimiz hiç olmadı. Bunun 
böyle olması da ayrıca hepimizin hakkıdır. Geçmişte aynı örgüt 
içinde yer almış insanlar olarak bugün böyle bir örgüt kalmamış dahi 
olsa bu örgütü yeniden oluşturma hakkımız saklıdır. Ancak, herkes 
emin olsun ki, böyle bir amacımız yok. Çünkü, hepimiz yurt dışında 
yaşarken Türkiye’de devrim yapmanın olanaklı olduğuna inanan 
ahmaklardan değiliz. En çok eleştirdiğimiz de budur. 

Engin’in 1982-1988 arasındaki Acil tarihiyle ilgili ikinci 
yazısına bakarsanız, MK üyelerini sayarken, ülke içinde bir MK 
üyesinin dahi bulunmadığını eleştirdiğini göreceksiniz. Anlaşılması 
gereken şudur. Bu örgüt 1988 yılındaki ayrılıklardan sonra esas 
olarak bitmiştir. 1980’den sonra faaliyetlerin merkezi Avrupa ve 
Suriye olmuştur. Ülkeye dönüş yolunda hiçbir ciddi adım 
atılmamıştır. Tabanın zorlaması nedeniyle 1986 sonunda Kongre 
yapılmıştır. Buradan “ülkede örgütlenme” kararı çıkmasına karşın 
hiçbir adım atılmadığı gibi, ülkede adım atmak isteyenler de dışarı 
çağrılarak örgüt tasfiye edilmiştir. Kendi iradesiyle ülkeye gidenler 
ise, “Büyük Balık Operasyonu” adıyla ANAP binalarının 
bombalamasıyla ilişkilendirilerek yakalanmış ve tasfiye işlemi 
bitmiştir. 

“Genel Sekreter”i ziyaret için Suriye’ye gelenlerin büyük bir 



kesimi inancını yitiriyordu. Kalan kısmı ise Avrupa’ya çıkıyordu. 
Büyük ayrılıktan sonra Avrupa’ya gelen Haydar Yılmaz da 
kendisine verdiğimiz 6 aylık süreci dahi tamamlayamadan Mihrac 
ile yollarını ayırdı. Bu süreçte, A. ve Z.Özden, M. ve A.Burgaz ve 
Haydar Yılmaz arkadaşların da aralarında bulunduğu son grup da 
ayrılınca Mihrac, Fransa’da Yavru ve Kâtip ile tek başına kaldı. 
Kitlesi olmayan sözde yapının getirdiği yalnızlığa dayanamayan 
Mihrac, yanında gezdirdiği gizli kabinesinden Şerif ile birlikte 
Suriye’deki inine çekildi. Hâlâ da o inden çıkabilmiş değil. Şimdi 
kala kala elinde internet ortamında kurulu sanal örgüt kaldı. Bizlerin 
çabası, THKP-C/Acilciler adını kullanarak şanlı tarihimizin üstüne 
oturmaya çalışan sahtekârlar bunu beceremesin, tarihimiz 
kirlenmesin diyedir. 

İnanıyoruz ki, bu örgüte az çok emek vermiş yoldaşlarımızın 
da bu örgüt için, Suriye’deki sözde liderden daha çok söz söyleme 
hakkı vardır. Bunu yapmak, bugün içinde bulunduğumuz 
örgütlenmelerden, yeni yapılarımızdan ayrılmamızı, bugün varsa 
içinde bulunduğumuz ideolojik politik çizgimizi değiştirmemizi 
gerektirmiyor. Bunun böyle anlaşılması gerekir. 

Bugün bir araya gelen yoldaşlar 1982’lerde yan yana 
gelebilmiş olsaydı, bu örgütün tarihi de başka türlü olabilirdi. Ancak, 
herkes bilmelidir ki, hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Devrimci 
olmanın veya devrimci kalmanın zamanı mekânı yaşı başı yoktur. 
Hangi zamanda ve hangi mekânda yaşarsak yaşayalım, hangi yaşta 
olursak olalım, yeni başlamış gibi heyecanlı olabiliriz. “Yeter ki 
kararmamış olsun sol memenin altındaki cevahir”!.. Gerisi boş 
laftır. 

Yazmaya başladığımdan bu yana çokça duyuyoruz. “Bu şahıs 
elbette anlattığınız gibidir, her türlü hatayı yapmıştır, ancak böyle 
bir tartışma devrimci harekete zarar verir” diyorlar. Bazıları daha 
ileri gidiyor. “Engin, İbrahim, hatta Haydar da onun kadar suçludur, 
kendilerini aklamaya çalışıyorlar!..” diyerek susmaya devam 
ediyorlar. Bunların büyük kesimi, Mihrac tarafından benden daha 
çok mağdur edilmiş, yoldaşlarına karşı eylemlerde kullanılmış, suç 
ortağı yapılmış ve işleri bitince sümüklü mendil gibi çöpe atılmıştır. 
Hatta bu yoldaşlardan bazıları işbirlikçi ajan olmakla suçlanmıştır. 
Bunlardan Yusuf ve Sami öldürülmüştür. 



Yazmamızın asıl nedeni, yoldaş dediklerini öldüren ve 
muhaliflerine her türlü karalamayı yapan karakteri bozuk birinin 
eline geçirdiği örgüt mal varlığının da verdiği güçle 20 yıl sustuktan 
sonra kirli amaçlarını gizleyerek yeniden siyaset sahnesinde yer 
almasını engellemektir. En azından bunu sağlamış bulunmaktayız. O 
artık Türkiye’de sol siyaset sahnesinde sözüne güvenilmeyen ve 
uzak durulması gereken bir suçlu olarak tescil edilmiştir. 

Şimdi tek tek ulaştığımız veya kendileri bize ulaşan tüm eski 
yoldaşların bildiklerini anlatmasıyla bir mevta olarak tarihin 
çöplüğüne atılacaktır.  

 

Geçmişiyle yüzleşemeyenler kaybetmeye mahkûmdur  

Buradan bir kez daha geçmişte THKP-C/Acilciler örgütünde 
yer almış tüm yoldaşlara çağrı yapıyoruz. Yazdıklarımızı yetersiz 
veya yanlış bulabilirsiniz. Sizleri bu konularda yazmaya davet 
ediyorum. 

Kapalı kapılar arkasında bildiklerinizi aktardığınızı biliyoruz. 
Bunu artık açıktan yapmanın zamanı geldi. Geçmişiyle 
yüzleşemeyenler, yeni başlangıçlar yapamazlar. Yeni örgütlerde 
olmak, yeni görevler üstlenmek, geçmiş hakkında susmayı 
gerektirmiyor. Ünlü bir laf var, geçmişi olmayanların geleceği 
olamaz. Geçmişi ile yüzleşemeyenler geleceği kaybetmeye 
mahkûmdur. 

Evet, bizler de hata yapabiliriz. “Kulaktan dolma bilgiler!..” 
veriyor olabiliriz. Buyurun siz daha doğrusunu yazın. Burada yazın, 
başka sitelerde yazın veya kendiniz site kurun ve orada yazın. Yeter 
ki yazın. Susarsanız, size ajan muhbir hain diyenleri aklamış 
olursunuz. Kaygılarınızı anlarım. Ancak bu kaygıları bahane ederek 
susmanızı onaylamam. 

Bizi izliyorsanız, bir komisyon önerimiz olduğunu bilirsiniz. 
Biz kendimiz de dahil suçlanan kim varsa ve kim tarafından 
suçlanırsa suçlansın bu komisyona gelmeye suçlamaları dinlemeye 
varız diyoruz. Tüm davacıların ve davalıların özgür bir ortamda 
dinlenmesi gerektiğini ve tarafların önceden onayladıkları bu 



komisyonun kararlarına uyma sözü vermesi gerektiğini ısrarla 
belirtiyoruz. Biz her zaman hazır olduğumuzu açıkladık. Mihrac bu 
çağrılara cevap vermedi. Altını bir kez daha çiziyorum. Kendisini 
aklama kaygısı olsa böyle öneri yapmaz. İ.Yalçın her yazısında 
belirtiyor, aklanmazsam veya suçlu bulunursam kendi cezamı kendi 
elimle vereceğim diyor. Karşı taraftan da böyle bir teminat gelse 
çözüm olur. 

Ben sadece İ. Yalçın’ın bu teminatı için dahi olsa bu önerisini 
sonuna kadar yineleyeceğim. Ben de eğer insanlar ağır suçlamalara 
maruz kalıyorlarsa, buyursunlar devrimci örgütlerin oluşturacağı 
bağımsız bir komisyon önünde kendilerini aklasınlar. Suçlu olanlar 
suçlarını itiraf etsinler ve hesabını da versinler istiyorum. Başkaca 
bir amacım ve gizli ajandam yoktur. Bu yazıyı kendimi anlaşılabilir 
kılmak için kaleme aldım. Ayrıca, yoldaşlarım hakkında eksik veya 
yanlış bilgi vermişsem bunun için özeleştiri yapmaktan 
çekinmeyeceğimin bilinmesi gerektiği için yazdım. Ben de 
yoldaşlarımdan doğru bildiklerini devrimci kamuoyu ile 
paylaşmalarını isteme hakkım olduğuna inanıyor ve çağrımı bir kez 
daha yineliyorum. Öğrendiklerimizi bildiklerimizi, kim ne der veya 
nasıl anlar kaygılarından uzak, objektif olarak paylaşalım. Gerçeğin 
arayıcıları olarak devrimci hareket tarihinde hak ettiğimiz onurlu 
yerimizi alalım. 

Bazı sol örgütler bizim bu tartışmamıza gülüp geçiyorlar gibi. 
Ancak onların büyük kesimi bizden daha kirlidir, bundan eminim. 
Haklarında duyduğumuz bildiğimiz veya tanık olduğumuz bilgiler 
var. Biz hep ilk neşteri atan olduk. Biliyorum ki, bu tartışmamız, 
yakında diğer örgütlerin geçmişleri için de yaşanacaktır. Bundan 
adım gibi eminim. Sol içi şiddette öldürülenler, örgüt içi infazlar gün 
yüzüne çıkacaktır. Bu sağlanırsa, devrimciler ve devrimcilik 
halklarımızın gözünde meşruiyet kazanacaktır. Ezilenlerin 
horlananların ötekileştirilenlerin birleşmesinin önündeki engeller 
ancak böyle bir iç hesaplaşma ile ortadan kaldırılabilir. 

  

 

 



Aptallık senin soyadındır  

Bak bakalım aptallık ne demekmiş. «Tanıdığım en aptal 
kişiler, her şeyi bilen kişilerdir.» (Malcom Forbes) 

Afrika atasözü aynı şeyi daha güzel ifade etmiş. «Bilge her 
şeyi bilmez, sadece aptallar her şeyi bilir!..» demiş. 

Sen değil misin her şeyi bilen? Sen değil misin, bırakalım 
Türkiye’yi, dünyadaki her sorun konusunda akıl fikir yürüten? 
«3000 makale, 70 kitap ve broşür yazan, yüzlerce sayı dergiler 
çıkaran» ve her konuda bilgiçlik taslayan ukala büyük aptal sen 
değil misin? 

İnsanın bir yazdığı, bir yazdığını tutmaz mı? İbretle izleyin bu 
haini. Bundan bir yıl öncesine kadar saygı duyduğu ve değer verdiği 
Erkan Ulaşan, meğer 35 yıl önce hakkında şüphe edilen, örgüt 
tarafından aranan bir ajanmış da hiç kimseye söylenmemiş. Erkan 
doğru bildiklerini kaleme almış, öğrendiklerini bildiklerini 
inandıklarını kamuoyu ile paylaşmaya başlamış, işte o zaman ajan 
olduğu hemen anlaşılmış. Engin ve İbrahim gibi, birkaç yazıda 
M.Burgaz gibi, belki yarın H.Yılmaz gibi veya benim gibilerinin de 
ajan olduğu anlaşılır. İnsan her şeyi bildiğini sanan bir aptal olunca, 
olmayacak şey yoktur. 

Böylesi tipler doğru dürüst devrimci olmayı ve hiçbir politik 
hesap içine girmeden öğrendiklerini bildiklerini olduğu gibi yazmayı 
aptallık sayar. Yoldaş dediklerini boş laflarla karalamayı, onları 
gözden düşürmek için işbirlikçi ajan hain ilan etmeyi, gücü yettiği 
yerde vurmayı kırmayı öldürmeyi, bindiği dalı kesmeyi akıllı olma 
sanır. Şimdi sorarım size bu bir aptal değilse nedir? Diğer 
arkadaşların dediği gibi içimize sızdırılmış bir ajan mıdır? 

Ben fikrimi söyleyeyim. O kendi benliğine esir düşmüş bir 
zavallıdır. Egosunu tatmin etmek için en yakınındakini bile 
harcamaktan çekinmeyen ve her türlü kirli ilişkiyi siyasi deha olarak 
algılayan zavallı bir megalomandır. Aptallığını gizlemek için de her 
zaman yanında kendisinden daha aptal birkaç kişi bulundurmuş ve 
güdemeyeceğini anladığı yoldaşlarını da fiziki veya siyasi olarak 
tasfiye etmiştir. Olan budur. 



  

“Her aptal, kendine hayran olacak  
daha aptal birini bulabilir!..”  
 
(Simon de Beauvoir)  

Birçok defa belirttim, yine belirtiyorum. Öğrendiklerimi 
bildiklerimi yazmamın tek nedeni var. Lazkiye soytarısı tarafından 
yapılmak istenen tarihsel haksızlığa susarak ortak olmamak için 
yazıyorum. Her insanın yaşamın bir yerinde hata yapabileceğinin 
bilinciyle, yoldaşlarının hatalarını ve onlar hakkındaki görüşlerini 
gizleyerek, günü geldiğinde onlara karşı kullanmak üzere belge 
toplayarak siyaset yaptığını sanmak, aptallığın da sınırlarını aşan, 
insanlık adına hareket ettiğini söyleyenlerin muhatap almayacağı 
büyük bir zavallılıktır. Aynı zamanda büyük bir alçaklıktır.  

 

Bir yalana veya yalancıya inanmak kişiyi aptal yapmaz  

Bildiğim kadarıyla bu tartışmayı bu lider bozuntusu başlattı, 
şimdi sonuçlarına katlanacak. Bu tartışmayı bitirecek olan öneri, 
devrimci örgütlerin içinde yer alacağı tüm taraflarca onaylanmış bir 
gerçekleri ortaya çıkarma komisyonudur. Bu öneriye olumlu cevap 
vermeyenlerin gerçek suçlu olduğu tescillenmiş olacaktır. 

Şimdi biliyorum hemen yine bazı satırların üzerine 
atlayacaktır. “İşte bak İrfan, yine bildiğimiz İrfan, şecaat arz 
ederken sirkatin söylüyor” diyecek. Bu söz öz anlamıyla “Kişi 
kendini överken, ayıbını veya hatasını da birlikte söylüyor” diye 
tercüme ediliyor. Yani, söz konusu zata göre ben Engin’in 
İbrahim’in oyununa geliyorum ve onların suçlu olduğunu bildiğim 
halde onları savunuyorum. Yine onların grubunun pamuk ipliğiyle 
birbirine bağlı olduğunu da söylemiş oluyorum. 

Oysa bu söz tam da malum zavallı için söylenmiştir. Bakınız, 
aynı şahıs aslında İbrahim’in ajan olduğunu söylerken kendi suçunu 
itiraf etmiş oluyor. İbrahim MİT ile içine girdiği zorunlu ilişkiyi 
daha Türkiye’de iken kendisine telefonla bildirmiş olduğu halde 
kendisi Kongre’yi yine yapmıştır. İbrahim’in Kongre delegelerine 



hitaben yazdığı yazının Kongre’de okunmasını kendisi engellemiştir. 
Böyle bir zaafın içine girmiş olan İbrahim’i kendisi MK üyeliğine 
önermiş ve oy birliği ile seçtirmiştir. İbrahim’in bu zaafından dolayı 
artık kendisine esir olarak yaşayacağına inandığı için böyle 
yapmıştır. Şimdi ne derse desin, gerçek budur. 

İbrahim kendisiyle birlikte yürümeye devam etseydi o meşhur 
el yazısı hep arşivde kalacaktı. Oysa onun yanıldığı bir konu vardı. 
İbrahim her görüştüğü sorumlu yoldaşlarına dürüstçe bu ilişkiyi 
anlattı. Bunlardan biri de bendim. Mihrac’ı tanıyan herkes, 
insanların iki satır el yazısının, bir arkadaşı hakkındaki düşüncesinin 
veya duygusal nedenlerle söylenmiş bir suçlamasının bile arşiv adı 
altında saklandığını biliyor. Bu saklamaların nedeni nedir acaba, 
gelecekte örgüt tarihini yazmak için belge biriktirmek mi, yoksa 
kendisiyle yollarını ayıranları suçlamak için dosya hazırlamak mı? 
Ya da daha ileri gidersek, birilerine karşı girilecek pazarlıkta bu 
bilgileri servis etmek midir? 

Son yazısında «Acilciler 1. Kongresi, bunlar için hezimetlerin 
hezimeti oldu ve bu defter kapandı» diyor. Bu ne aptallık, bu ne 
aymazlık. Engin bu Kongre’den 5 yıl önce örgütten ayrılmıştı. 
İbrahim senin önerinle Politbüro üyeliğine seçildi ve Kongre’den 
sonra ilk MK toplantısında seni Genel Sekreter’liğe öneren de 
İbrahim’di. Kongre sonrasında İbrahim’i görevlendirmek suretiyle 
“aldatmak için” MİT’e yanlış bilgi vermediniz mi? Bu bilgilerde, 
yüzlerce savaşçımızın Lübnan’da bulunduğunu, Kürt hareketinin 
binlerce kişiyle Bekaa’da olduğunu ve benzeri yalan yanlış bilgilerle 
sözüm ona MİT’i kandırmaya çalışmadınız mı? İbrahim’in asla 
tanıyamayacağı Mehmet Koç, damadı Refik Buğdaycı, bizimle 
hiçbir örgütsel ilişkisi olmayan M.Ali Pınar gibi isimleri kendi 
isimlerinizin yanında MK’ya seçtiğinizi bildirten sen değil misin? 
Ne tez unuttun bunları. Bu mudur, Engin’e İbrahim’e Erkan’a ve 
diğerlerine yaşattığın hezimet? 

Sen aslında o Kongre’yi örgütü tasfiye etmek için topladın. 
Seçtiğin MK’ya bak, ülkede aktif siyaset yapan bir tek insan yok 
içinde. Çokça övündüğün Hatay bölgesinden ülke içinde faaliyet 
yürütebilecek bir tek MK üyesi seçemedin. Örgüt bu bölgede ve 
Türkiye’de bitmişti veya sen bitirmek istiyordun. Bitmeyen bir tek 
Avrupa idi. Onu da sen hemen Kongre sonrasında bitirdin. Ülkeye 
dönmek ve mücadeleye devam etmek isteyenler sana “maddi 



olanakları ülke örgütlenmesinin emrine ver” dediğinde, sen hep yan 
çizdin. İnsanları Avrupa’ya yönlendirdin. Gelenler bir süre sonra 
kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca sen kudurdun. Çünkü 
evdeki hesap çarşıya uymadı. Suriye’de senin yanından hiç 
ayrılmayan akrabaların bile sana sırt çevirdiler ve bizimle birlikte 
ayrıldılar. Bu senin sonunun başlangıcı oldu. 

Bak “şecaat arz ederken sirkatin söylemek” işte böyle olur. 
Sen hep hezimetlerini başarı gibi göstermeye çalıştın. Ama takke 
düştü kel göründü artık. 

Sen içinde olmadığın zamanı ve mekânları yok sanıyorsun. 
Oysa dünya yaşadığın Lazkiye’nin küçücük Basit kasabasından çok 
daha büyüktür ve dünyada senden başka da insanlar yaşıyor. 
Devrimciler mücadele ediyor, okuyor öğreniyor öğretiyor ve seni 
fersah fersah geride bırakıyor. Kafanı kumdan çıkar ve dünyaya bak. 
Bulunduğun sahadaki egemenlerin penceresinden değil, 
ötekileştirilenlerin penceresinden bakmayı dene. Belki bizleri biraz 
anlayabilirsin. 

Bir zamanlar emeğinden yararlandığın ve evinde barındığın, 
İstanbul’da ve daha sonra Suriye’de omuz omuza olmaktan onur 
duyduğunu söylediğin, senin gerçek devrimci katili yüzünü görünce 
seni terk eden ve kendi olanakları içinde senden hesap sormaya 
çalıştığı için “ajan” ilan ettiğin, A.Özden’in arkasına saklanarak 
bana ateş etmeye çalışman aptallık gösterisinden başka şey değildir. 
Z.Karaca, yani Günay’ınkız kardeşi, sana öyle özlü ve öyle içeriği 
dolu bir cevap vermiş ki, bana söyleyecek söz bırakmamış. Bu 
açıklamayı da aşağıya alarak okuyucunun konu hakkında bütünlüklü 
fikir sahibi olmalarını sağlamaya çalıştım. 

“Zeycan Karaca tarafından yazıldı 30 Ekim 2010 

Mihrac Ural, siz ne utanmaz bir insansınız ki bir yanlışı 
düzeltmemi fırsat bilip bundan nemalanmaya çalışıyorsunuz. Sizin 
ile ne benim ne de eşimin (A.Özden) hiçbir ortak yanı kalmamışken 
üzerine atılıp bundan bizi kendinize yamamaya çalışıyorsunuz. 

Ben gayet demokratik hakkımı kullanarak bir yanlışa itiraz 
ettim ve bu itirazım, sizin hiç bilmediğiniz demokratik bir biçimde, 
noktasına dahi dokunulmadan yayınlanmış. 



Benim İrfan ve eşiyle ve hatta Engin sayfasının birçok yazarı 
ile sizden daha çok ortak yanım var. Bundan böyle hiçbir şekilde 
beni ve eşimi kendi ortamınıza çekmeye çalışmayın. 

Ha hatırlatayım, Günay’ı öldürmek istemenizi küçük bir 
günlükten öğrendim. Ayrıca o günlükte daha neler var neler. 

Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş, sen de, sağa sola 
dostum dostum diye yazılar yazıyorsun ama boşa uğraşma, herkes 
biliyor ki, senden olsa olsa ancak Raşit Dostum olur.» 

  

Aklın yolu birdir  

Gördün mü, aklın yolu birdir. Artık kimse senin küçük laf ve 
ayak oyunlarına kanmıyor. Herkes gerçeği görmek için gerekli 
bilgiye birikime sahip oluyor. Sen ancak aptalları kandırabilirsin, 
cahilleri ve bilgisizleri bulabilirsin ama bu takımdan dünyamızda 
fazla bulunmuyor. Solun devrimci dünyasında bunlar kalmadı. 
Kendine başka yer araman gerekiyor. Artık sayemizde devrimci 
örgütlenme sahasında sana yer yok. Senin kızgınlığın bunadır. Hani 
demişsin ya, “Türkiye devrim sahası geniştir, ancak bunların niyeti 
devrimcilik değil, benimle uğraşmaktır”. 

Aslında doğruluk payı var, ben her yazımda bunu dile 
getirdim. Sen siyasi bir mevtasın. Sol cenahta sana yer kalmadı. Sen 
27 yıl önce bu sahadan ayrıldın. Ticarete atıldın, zengin oldun. 
Örgütün olanakları üzerine oturarak milyarder oldun. 
Çetleşmelerinde bunu açıkladın. Sınıf değiştirenlerin, ideoloji 
değiştirmesi ve kendi sınıfına uygun konumlanması da doğaldır. Sen 
artık burjuvazinin saflarındasın. Bazı arkadaşlara göre sen aslında 
hep böyleydin ve aslına dönüş yaptın. Sınıfına hizmet etmek senin 
en doğal hakkındır. Yeter ki devrimcilerin sahasına yeniden sızmaya 
çalışma. Korkma kimse sana ilişmez. 

Hâlâ devrimcilikte ısrarın varsa çık komisyon karşısına, 
suçsuz günahsız masum melek olduğunu söyle. Suçladığın herkes 
çıksın, iddiasını kanıtlasın, alınan karara da uysun. Aklandıktan 
sonra herkes kendi yoluna gitsin. Var mısın, yok musun? İşte aklın 
yolu budur. Yokum dediğin sürece biz senin peşini bıraksak bile 



bizden sonrakiler bırakmaz. Mağdur ettiklerin, katlettiklerin senin 
peşini bırakmaz. Hani bir söz var ya “alma mazlumun ahını, çıkar 
aheste aheste”. Şimdi senin başına gelen budur. 

Gel çağrımıza uy ve hesap ver. Biliyorsun, benim inandığım 
Alevi meclisinde öldürme ve ölme yoktur. En büyük ceza düşkün 
ilan edilmektir. Düşkünlük ise, haktan hakikatten yanayer alarak, 
mağdur ettiklerinden geride kalanlara yardım ederek, süreç içinde 
ortadan kalkabilir. Yeter ki sabırlı olalım ve suçu itiraf etmekten 
korkmayalım. Bu benim sana yönelik iyi niyetli ve bu tartışmayı 
bitirici son çağrımdır. Gerisi seni ilgilendirir. 

Bilmen gerekir ki, Alevilikte düşkün düşkünlüğünü inkârda 
ısrar ederse ortamdan sürgün edilir, gitmemekte ısrar ederse kapısına 
taş dikilir. Bu taş o kişinin düşkün olduğunun nişanıdır ve o kişi ile 
artık hiç kimse konuşmaz, ta ki suçunu kabul edip toplumun verdiği 
cezayı kabul edene kadar. İşte sana yapacağım son öneri budur. 
Bundan sonrası ve senin tutumuna bağlıdır. 

  

Tüm eski yoldaşlara çağrı  

Dört yılı aşkın bir süre boyunca devam eden, bir tarafında 
Engin Erkiner’in ve diğer tarafında Mihrac Ural’ın başını çektiği bu 
tartışma, bir nevi geçmişle hesaplaşma biçiminde yürütüldü. Birçok 
arkadaş gibi ben de başlangıçta bu tartışmaya taraf olup olmamakta 
tereddüt ettim. Tartışmanın dilini ve hitap biçimini beğenmedim. 
Hâlâ da bazı yazılardaki dili beğenmediğim gibi. Başlangıçta bir yılı 
aşkın süre bu tartışmadan hiç haberim olmadı. Tesadüfen öğrendim. 
İki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını okudum ve bir karara vardım. 

Öğrendiklerimi bildiklerimi kendime saklamaya hakkım 
olmadığını, haksızlığa kim uğramışsa onun yanında olmam 
gerektiğini anladım. 1988’de tasfiye ettiği örgüt adına çalışma 
yürüten, kendisinden hesap soran herkese hakaret eden, yoldaşlarını 
öldürmekten çekinmeyen, sekreter bozuntusuna dünyayı dar etmek 
için bu sitede yazmaya karar verdim. Belirtmek isterim ki, bu sitede 
yazan herkes kendi yazdıklarından sorumludur. Bu açıdan 
yazdıklarımı yayınladığı sürece bu sitede yazmaya devam edeceğim. 
Bu bir duruştur. Bu sitede yazma tavrım bilinçli bir tercihtir. 



Bu tartışmanın tüm eski değerlerimizi, olumlu özelliklerimizi 
ikinci plana iterek, sadece hataları yanlışları suçları öne çıkaran bir 
tartışma olmaması, hesap sorma yazılarının yanında örgüt tarihinin 
yazılmasına yardım edecek bilgiler içermesi, her yoldaşın kendi 
örgütlenme alanı ile ilgili bildiklerini dile getirmesi gerektiğini 
düşünmekteyim. Hiçbir yoldaş şehitlerimizi şahit göstererek 
iddialarda bulunmamalıdır. Ne kadar sert tartışırsak tartışalım, bu 
tartışmalarımıza aile anne baba kardeş karıştırmamalıyız. Şehit 
yoldaşlarımızın ailesini rencide edecek belirlemelerden özenle 
kaçınmalıyız. Bu benim düşüncem. Bir kişi ile tartışırken, onunla 
ilgili belge bilgi açıklarken, onun çevresini tartışmaya katmanın etik 
olmadığını düşünüyorum. 

Hukukta suç sonuçta bireyseldir. Bir kişi suç işlemişe ailesi de 
suçlu olmaz. Birçok arkadaşımız bu tartışmada böyle bir dil 
kullanılmasından dolayı tarafsız kalmayı seçiyor. Bu sitede yazan 
arkadaşların yoldaşların eleştiri yaparken daha dikkatli olacağına 
inanıyorum. Artık tartışma bireysel olmaktan çıkmış, bir örgütün 
şanlı tarihini kirletenlerle, bu tarihi olduğu gibi açığa çıkarmak için 
ayrık otlarını temizlemeyi amaç edinmiş tüm eski Acilcilerin 
tartışmasına dönüşmüştür. 

Öğrendiklerimizi bildiklerimizi yaşadıklarımızı dile getirirsek 
bu tartışmada kimin haklı haksız eksik yanlış suçlu olduğunu ortaya 
çıkarabiliriz. Bu açıdan hiçbir yoldaşın geçmişimizle ilgili 
bildiklerini bazı kişisel kaygılarla kendine saklama lüksü yoktur. 

Bu tartışmayı izleyen herkes görmüştür. Engin Erkiner kendi 
sitesinde kendisini eleştiren ve bu tartışmaya farklı yaklaşan 
arkadaşların yazdıklarını yayınlamıştır ve yayınlamaya devam 
edeceğini açıklamıştır. Burada herkes kendi yazdıklarından 
sorumludur. Yani, yoldaşların “bu sitede yazımız çıkarsa ben de 
taraf olmuş olurum” kaygıları yersizdir. Ben de örgütsel çalışma 
yürüttüğüm alanlarda şahit olduğum olaylara ilişkin bilgilerimi dile 
getiren anılarımı yazacağım. Okumakta olduğunuz yazı zorunlu 
kalmadıkça benim son yazım olacaktır. Tüm yoldaşlarıma çağrım 
ise, susarak gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeyin. Susarak 
suçlulardan hesap sorulmasını engellemeyin. Bizim hesap sormamız 
manevidir. Bizim hesap sormamızda şiddet yoktur, suçluları teşhir 
ve tecrit vardır. Suçlarının üstünü örterek hâlâ sol siyaset sahnesinde 
yer almaya çalışanlara müsaade etmemek vardır. 



Tarihi isimsiz kahramanlar yapar  

Yapmamız gereken şey, tarihimizin üç beş kişinin 
mücadelesinden ibaret olmadığını açıklamak, bu tarihin asıl 
yazıcılarının can bedeli mücadele yürütmüş ve büyük bedeller 
ödemiş isimsiz kahramanlar olduğunu yazmak, öğrendiklerimizi 
bildiklerimizi deneylerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. 

Dört yıl süren bu tartışmanın en büyük eksiği, az sayıda 
yoldaşın tartışmaya katılması ve katılanların da gerçeğin sadece 
kendi bildiklerinden ibaret olduğunu sanmasıdır. Oysa biliyoruz ki, 
gerçek bu bilinenlerden farklıdır. Bu örgütlenme, liderleri dahil, 
birçok yöneticisinin hayal edemeyeceği kadar büyük bir etki 
yaratmıştır. Direniş destanları yazan örgütümüz, Suriye pratiği ile ne 
kadar kirletilmiş olursa olsun, şanlı şerefli bir geçmişe sahiptir. 
Örgütsel tarihimizin herhangi bir durağında bu yapıda yer alan 
yoldaşlar bildiklerini dile getirmekten çekinmesinler. 

Bulundukları konum itibarıyla kendi adlarına yazamayanlar, 
bildiklerini güvendikleri yoldaşlarına aktarmak suretiyle tarihsel 
görevini yerine getirebilirler. Bilinmelidir ki, hâlâ bu örgüt adıyla 
sanal ortamlarda kahramanlık taslayan bir zavallı Genel Sekreter 
Suriye’de Muhabarat’ın esiridir. Onların müsaade ettiği alanda 
devrimci liderlik rüyası görmektedir. 

Bir örgüt düşünün, tarihinde sadece bir kez kongre toplamış, 
bu kongreden sonra tüm kongre üyelerinin yüzde yüze yakını örgütü 
terk etmiş, kongrede seçilen yöneticiler örgütten ayrılmış, Genel 
Sekreter tek başına kalmış olsun. Buna rağmen, lider olduğunu 
söyleyen zat hâlâ bu kongre kararlarına göre örgütün var olduğunu 
iddia etsin. Kendisine yaptığım “o kongreye katılan herkesi 
toplayalım ve mevcut durumu değerlendirelim” çağrısına, 
delegelerin ilk işinin kendisini tutuklamak olacağını bildiği için yanıt 
vermesin. Aklına estikçe bildiri yazmaya devam etsin. 

Ben bu tartışmada başından beri kanıtsız iddiaların sahibi 
olmadım ve olunmaması gerektiğini yazdım. Sürekli bir komisyon 
önerisi yaptım ve iddiaların bu komisyon önünde dile getirilmesini 
ve kararın da bu komisyonca verilmesini istedim. Aynı öneri, 
Haydar ve İbrahim başta olmak üzere birçok arkadaş tarafından da 
yapıldı ve herkes komisyonun vereceği kararlara koşulsuz uyacağını 



açıkladı. Bu öneriye sadece Lazkiyeli Genel Sekreter cevap vermedi. 

Kendisiyle ilgili olarak yaptığımız yoldaş katilliği ve benzeri 
iddialarımızı kanıtlayan birçok belge açıkladık. Yusuf’un 
öldürülmesini Cephe dergisinde kendi yazısı ile üstlenmesini ve 
yıllarca kendisine kol kanat germiş A.Özden’i ajan ilan ettiğini 
yayınladık. Ali Çakmaklı’nın öldürülmesini kabul ettiği Cephe 
dergisinde yazılı. Suriye’den gelen Karanlık Adam başlıklı yazıyı 
Avrupa’da çoğaltıp dağıtanlardan biri de benim. Yazıyı dağıtan 
arkadaşların çoğu hâlâ Avrupa’da yaşıyor. Müntecep olayı zaten 
ispatlı. FKBDC’nin kınama cezası var. Kınama cezası yazılı olan 
FKBDC bildirisi Avrupa’da bizimde içinde olduğumuz FKBDC 
örgütlenmesi olan BİR-KOM tarafından dağıtıldı. 

Bütün bunlar şeflik sevdalısı şahsın örgütten ayrılanları 
susturmayı esas aldığını, gücünün yettiği yerde fiziki imha 
uyguladığını, yetmediği yerde kara çalmayı ilke edindiğini 
gösteriyor. İbrahim ajan ilan edildi, Erkan Ulaşan ajan ilan edildi. 
Haydar önce ajan sonra joker ilan edildi. M.Burgaz ajan ilan edildi. 
Engin önce itirafçı sonra özel harp dairesi üyesi ilan edildi. Dilin 
kemiği yok. Tek belgen Engin’in polis ifadesi ki o ifadede polisin 
bildiklerini kabullenme ve esas suçu kendi üstüne alma dışında 
hiçbir şey yok. Orasından burasından cımbızlayarak yarattığın 
«çözüldü, teslim oldu» argümanına malzeme olacak bir şey de 
bulunmuyor. Bir de varsa yoksa İbrahim’in örgüte verdiği bilgi 
notları. 

Senin ise suçun sabit ve sen hesap vermeye yanaşmıyorsun. 
Suçladığın yoldaşlar devrimci örgütlerin kuracağı bir komisyon 
önünde hesap vermeye ve verilecek kararı kabul edeceklerini 
açıklıyorlar. Sen böyle bir şey yapmıyorsun. Şimdi sormazlar mı, 
sormamalı mıyız, seni bu kadar pervasız yapabilen nedir? 

Yoksa geçmişte İbo bana öyle davrandı, Engin böyle yaptı, şu 
arkadaş benim için şöyle düşündü gibi basit ikilemlere esir olursak, 
yoldaş katilleri meydanı boş bulurlar. Kimseden kimseyi 
savunmasını istemiyorum. Kimseden kimseyi sevmesini de 
istemiyorum. Hiçbir yoldaşa “gel birleşelim, örgüt kuralım, fiziksel 
hesap soralım” çağrısı da yapmıyorum. Yoldaşlarını öldürmüş 
birinin kendini Acilciler’in lideriymiş gibi göstermesi sizi rahatsız 
ediyorsa sessiz kalmayın diyorum. 



Şöyle bir düşünün. 12 Eylül sürecinde Suriye’ye çıkıp ülkeye 
döndükten sonra yakalanmayan ve hapis yatmayan hiçbir yoldaş var 
mı? Bu yoldaşların kaçı hapisten çıktıktan sonra devrimci bir yapıda 
çalışmaya katıldı? Suriye’den Avrupa’ya çıkan yüzlerce yoldaştan 
kalan kaç kişi devrimciliğe devam ediyor? Birkaç kişi hariç, 
diğerleri her bakımdan değiştiler. Yıkmak için ölümü göze aldıkları 
kapitalist sistemin çarkı haline geldiler. Acaba kime kinlerinden 
dolayı böyle savruldular? Devrimciler bugün niçin bu zat ile 
uğraşıyorlar, suçlarını ortaya seriyorlar, hesap soruyorlar. Sizleri de 
bu hesap sorma kavgasına, gerçekleri ortaya çıkarma kampanyasına 
çağırıyorlar. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BÖLÜM 

44 YILLIK DEVRİMCİ YAŞAM MUHASEBESİ  

 

 

62 yıllık yaşamımın 44 yılı aşkın süresini devrimci olarak 
geçirdim. Benim için devrimcilik bir yaşam biçimidir. Örgütlü 
örgütsüz yönetici militan sempatizan olarak hemen her alanda politik 
pratik mücadele ile geçen 44 yıla dönüp baktığımda hâlâ yapabilir 
olduğum halde yapmadığım birçok şeyin olduğunu görüyorum. 
Birçok şeyi aynı anda yakalamaya çalışıyorum. Adeta koşuyorum. 
Bir koltukta birkaç karpuz birden taşımak istiyorum. Bunun için 
biraz acele ediyorum. Aceleciliğimden dolayı hata yapmış 
olabilirim. Hata yapmaktan korkmuyorum. 

Ancak baştan belirteyim, bugünden bakıldığında, doğru veya 
yanlış ne yapmışsam, ülkemizin devrim mücadelesine hizmet etmek 
için yaptım. Hiçbir zaman birlikte yürüdüğüm yoldaşlarıma ihanet 
içinde olmadım. Hiçbir yoldaşıma zarar verecek bir davranışın 
içinde bulunmadım. Daha önemlisi, bir prensip olarak kendi kişisel 
zorunlu harcamalarım için bugüne kadar içinde yer aldığım hiçbir 
örgütten maddi yardım almadım ve almayacağım. 

1975-1988 yılları arasında en alttan en üste kadar içinde yer 
aldığım THKP-C/Acilciler örgütünden hiçbir çalışma için maddi 
katkı almadım. Tek aldığım katkı, ilerde de anlatacağım gibi, sadece 
kitle çalışması için iki kişi olarak gittiğimiz alanda kiralanan evin 6 
aylık kirasıdır ve Karakız tarafından bana ödenmiştir. Hayatımın her 
döneminde kendi emeğimle yaşam sürdürmeyi kendime ilke 
edindim. Benim için bu bireysel özgürlüğümün teminatı idi. Bunda 
ne kadar haklı olduğum, bugün yaşanan tartışmalarla bir kez daha 
doğrulanıyor. 

Örgüt adına profesyonel çalışma için gittiğim alanlarda bile 
bizzat iş bulup çalışarak, hem örgüte yük olmadan yaşamayı 
sağladım, hem de legalite sağlayarak polise yakalanmadım. 34 yıldır 
yaşadığım yurtdışında yine aynı mantıkla hep emeğimle geçindim. 
61 yaşımda hâlâ günde 9 saat, haftada 6 gün çalışıyorum. Acilciler 



örgütünden dönem dönem aile olarak aç kalmamıza, evsiz 
kalmamıza, dernek lokalinde aylarca yatıp kalkmamıza rağmen bir 
lira maddi katkı almadık. Almamayı ilke edindik. Bu 
olanaksızlıklara rağmen birçok arkadaş aramızdan para toplayarak 
cezaevlerine gönderdik. Şahitleri yaşıyor. Bu ilkem daha sonra 
içinde yer aldığım örgütlenmeler için de geçerlidir. 

Devrimcilik bir yaşam biçimidir dedik. Daha doğrusu, 
devrimcilik esas olarak özgür yaşam biçimidir. Özgürlük ekonomik 
bağımsızlığı zorunlu kılar. Ekonomik bağımsızlığı olmayan birey 
hangi tür örgütlenmede yer alırsa alsın kendini özgürce ifade 
edemez. 

Elbette, devrimci bir birey örgütlü olmayı esas alır. Ancak bu 
örgütlülük gönüllü olma esasına dayanır. Bireyleri birbirine 
bağlayan, uğruna mücadele ettikleri ortak amaçtır. Yoldaşlık, ortak 
amaçlar için birbirine söz vermiş ve ölümü göze almış bireyler 
topluluğu arasındaki sarsılmaz güven ilişkisidir. 

Yaşamım boyunca yoldaşlığa böyle baktım. Yoldaşlarımdan 
asla kuşku duymadım. Sırtımı döndüğümde arkamdan söz 
söyleneceğini asla düşünmedim. Ancak yaşam bana bu kadar 
safiyane duygularla hareket edenlere devrimci siyaset sahnesinde 
bile saf ve enayi gözüyle bakıldığını öğretti. Gördüm ki, düzenle 
bağını koparamamış bireylerin yarattığı devrimci yapılanmalar 
önünde sonunda devirmek istedikleri siyasal yapılanmalara 
dönüşmektedirler. Solculuk devrimcilik arkadaşlık yoldaşlık süreç 
içinde sadece sözde kalıyor ve özde kişilerin birbirini kullanmasının 
adına siyaset deniliyor. 

José Marti “Gerçek insan, başkasının yüzünde patlayan bir 
tokadın acısını kendi yüzünde duyabilendir” diyor. 

Bizim kuşak devrimcilerinin yola çıkış gerekçesi tam da 
budur. Egemenlerin halkımızın yüzüne nakşettiği tokadı kendi 
yüzümüzde hissettiğimiz için bu sistemin karşısına çıplak yürekle 
dikildik. Tek güvencemiz birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş bir avuç 
yoldaşlar topluluğu idi. 

  



İlk hatırladığım şey  

Hayatımda ilk hatırladığım şey, hiç hatırlamak istemediğim 
şeydir aslında. Daha üç yaşında iken yabancısı olduğum bir şehirde, 
tanımadığım bir insanın alçakça saldırısına uğradım. Ölümden kıl 
payı döndüm. Daha o yaşta adına ne denilir bilinmez bir 
saldırganlığa maruz kaldım. Hayatımın hemen her döneminde bu 
olayın etkisinde yaşadım. Üç yaşında benim için kazılan mezarımı 
gördüm. Bir karakol inşaatının zeminine benim için mezar 
yapılmıştı. Öldürülecektim ve bu inşaatın dibine gömülecektim. 

Ama katil zanlısının şansı yaver gitmedi. Üç yaşında olduğum 
halde yaşamak iç güdüsüyle bir fırsatını buldum ve çok yakında olan 
evimize kaçtım. Üç ailenin üst üste oturduğu geniş tek odalı evde 
ısınmak amacıyla kurulu olan kömür mangalının üstüne kapatılmış 
yorganın altına girdim. Daha üç yaşında olmama karşın, feodal aile 
kuralları her gün anlatılan biri olduğum için, “erkek evdeki 
kadınlara başından geçenleri anlatmaz” diyerek durumu gizlemeye 
çalıştım. Yengem Safey “Bu çocukta bir şey var!..” diyerek çekip 
çıkardı beni yorganın altından. Feryat figan başladı, ben yaralıydım. 
Hemen yakındaki Amerikan Hastanesi’ne götürdüler. Polis geldi. 
Beni olay yerine götürdüler. Zanlı kıyafet değiştirmiş ortalıkta 
dolanıyordu. Onu hemen tanıdım. Zanlı göz altına alındı. Yüzleşmek 
için karakola gittiğimizde babam ile amcam zanlıya saldırdılar. 
Polisler araya girdi. Dava bir yıla yakın sürdü Esma Nenemin 
yanında defalarca mahkemeye gittim geldim. Zanlı ağır cezaya 
çarptırıldı. 

Olay 1958 yılında Gaziantep şehrinde meydana geldi. Ailem 
olayı unutmak için yeniden Malatya’ya bağlı köyümüze döndü. 
Belki ev halkı bu vesileyle olayı unutmuştu. Kimse bu olaydan 
bahsetmiyordu. Köyde birçok aile olayı bilmesine rağmen bir gün 
dahi başımdan geçenleri bana hatırlatacak hiçbir davranış olmadı. 
Ama ben rüyalarımda hep karabasanlarla uyanırdım. Sebebini 
bilmediğim korkularla yaşamaya başlamıştım. Adeta insanların 
hepsine güvenimi yitirmiştim. 

Daha 5 yaşındayken büyüyünce gidip o adamı bulmak ve 
cezalandırmak içi planlar yapardım. 5 yaşında geldiğim köyümden 
12 yaşında ayrılarak yeniden Antep şehrine geldim. Ortaokulu 
burada okumak istiyordum. Bu şehre gelir gelmez o olayın geçtiği 



mahalleyi ve evi tek başına arayarak buldum. Evin avlusuna kadar 
gittim. Ev sahibini sordum ve buldum. Kendimi ev sahibi kadına 
tanıttım. Hal hatırdan sonra kadın beni geçirmek için kapıya 
çıktığında kadına o adamı sordum, adamın af ile cezaevinden 
çıktığını ve kısa süre önce öldüğünü söyledi. Kadına inanmadım. 
Yıllarca adamı aradım ama bir sonuca ulaşamadım. 

Ama içimdeki bu intikam duygusu hiç yok olmadı. Nereye 
gitsem oraya taşıdım içimdeki yarayı. Ne zaman ki, devrimcilerle 
tanıştım, devrimciliği, sosyalizmi anlayıp analiz eder hale geldim, 
bana boşu boşuna o davranışı reva gören adamı da anlamaya 
çalıştım. Onu katil ruhlu hale getiren toplumsal değerleri 
sorguladım. Buna rağmen olayın etkisinden hiçbir zaman tam olarak 
kurtulamadım. Üç yaşında başımdan geçen bu acımasız olayın 
yaraladığı ruhum bir daha iyileşmedi. Kanamaya devam ediyor. 

Biliyorum, böylesine yaşanmış nice yaşamlar var. Benim 
yaşamım da kendine özgüdür. Başımdan geçen bu olayın etkilerini 
yaşamımı her kesitinde görüyorum. Bu etkiden kurtulmak için 
müthiş bir enerji harcadım. Yaşadığım travmayı anlatacağım bir 
arkadaşım veya psikoloğum olmadı. Olayı hep içimde gizledim ve 
gizlediğim için olayın etkisi altında kaldım. Devrimci yaşam beni 
yeniden hayata bağladı. Devrimci İrfan ile önceki İrfan, artık aynı 
kişi değildir. 

Beni devrimci yapan da, yaşamımda uğradığım haksızlıklara 
isyandı. İlk büyük isyanım yoksulluğa idi. Kendimi bildim bileli 
yoksullukla tanışırım. Kendi köyümde yaşayanların çoğun yoksuldu. 
Ancak benim ailem daha da yoksuldu. Buğday ekilebilen susuz 
tarlalar bire iki bile zor veriyordu. Herkes ektiği tarlasından ancak 
yıllık nafakasını çıkarabiliyordu. Şehirden alınması gereken temel 
gereksinim malları için köyün erkekleri kış aylarında gurbete gider 
ve hamallık gibi ağır işlerde çalışırdı. Kışın orda çalışan köy 
erkekleri baharla birlikte yeniden tarlaya dönerdi. 

Ben bu duruma olan isyanımdan dolayı okuyup “büyük adam” 
olmayı kafama koydum. İdare lambasının ışığında ders çalışırdım. 
İlkokula başladığımda köyün Türkçe bilen tek çocuğuydum. Onu da 
Gaziantep’te öğrenmiştim. 5 yaşında başlayarak iki yıl boyunca 
iklim koşullarının elverdiği ölçüde kayıtsız olarak ilkokula amcam 
Halil’le gider gelirdim. Sonra 7 yaşımda okula kayıtlı olarak 



başladım. İlkokulu hiç zorlanmadan her sınıfta birinci olarak 
bitirdim. Ortaokul için Gaziantep’e geldiğimde kendimi dev bir 
şehirde yapayalnız hissettim. 

İlkokul evimizden iki üç kilometre uzakta olan köyün 
ortasındaydı. Köyümüz yerleşim bakımından çok dağınık bir köydü. 
Dağların arasında 6-7 mezra şeklinde kümelenmiş 300 hanelik 
büyük bir köydü. Kışları çok kar yağardı. Küçücük boyum ile bazen 
karların içine gömülürdüm. Bir elimde okul çantası diye kullandığım 
halı heybe, diğer elimde okulu ısıtmak için her öğrencinin getirmek 
zorunda olduğu tezek taşırdım. Bazen yolda soğuktan elleri donardı 
çocukların. Ama büyük bir çabayla herkes okumak istiyordu. Onlara 
yoksulluktan kurtuluşun tek çaresi olarak okumak anlatılmıştı. 

Annem çocuk yaşta evlenmiş. Komşu köydendi. Daha 14 
yaşına yeni basmış bir çocukken alıp getirmiş Esma nenesi oğlu 
Mehmet’e. Mehmet 19 yaşındaymış. Evlendikten sonra Askere 
alınmış. Çocukken bir gözünü yılan soktuğu için o gözü görmezdi, 
bu yüzden 6 ayda terhis edilmiş. Okuması yazması yokmuş. 
Askerlik yaparken okumayı yazmayı öğrenmiş. 

Annem Gule evlendikten 4 yıl sonra 18 yaşında ilk çocuğu 
olarak beni doğurmuş. Çocuğu geç oldu diye hakaretlere katlanmış 
Gule gelin. Kaynanası Esma oğluna defalarca “oğlum herhalde bu 
kız kısır, istersen bırak bir başka gelin getireyim” demiş. Gule daha 
üç yaşında annesini yitirmiş. Öksüz büyümüş, çok sessiz ve saygılı 
biriydi. Karınca ezmezdi. Kimseye karşı çıkmazdı. Yapılan 
hakaretleri duymazdan gelmiş. Köylü kadın Esma nene 35 yaşında 8 
çocuğuyla tek başına kalmış. Çünkü, Derviş dedem 4 çocuklu bir 
başka kadınla adı çıkınca kadını alıp gitmiş. Esma nene de 13 
yaşında evlenmiş ve 14’ünde ilerde babam olacak ilk çocuğu 
Mehmet’i doğurmuş. Bu yüzden Gule gelin 4 yıl hamile kalmayınca 
onun kısır olduğuna kanaat getirmiş. 

Anlaşılan, Gule anamın geç hamile kalması küçük yaşına 
bağlıymış. Nitekim 18 yaşında ilk çocuğu olarak beni doğurmuş. 
Ardından, 7 çocuk daha yapmış. Bunlardan ikisi çocukken ölmüş. 
Kaç düşük yaptığını kimse bilmiyor. 

İlk okulu bitirdikten sonra Orta okulu okumak için Antap’e 
geldim. Bir kaç ay İsveçte işçi olarak çalışan Hüseyin amcamın eşi 



Safey Yenge’nin tek odalı evinde yaşadım. Daha sonra aile benim 
peşimden sürüklenerek Antep’e geldi. 

Liseyi 1973 yılında bu şehirde bitirdim ve bir yıl ara verdikten 
sonra 1974-1975 öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni 
kurulan Ön Lisans Yüksek Okulu Matematik Bölümü’nü kazanarak 
İstanbul’a gittim. Tek başına yaşamayı öğrenecektim. 

  

Ne zaman ve nasıl devrimci oldum?  

Bu girişten sonra 44 yıllık devrimci geçmişimi anlatmaya 
başlayabilirim. 1970 yılında okumakta olduğum Gaziantep 
Lisesi’nde devrimcilerle tanıştım. Okuldan sonra Türkiye 
Öğretmenler Sendikası (TÖS) lokaline gider orada verilen 
seminerleri dinlerdik. Gaziantep TÖS Başkanı Yaşar Azaz hem 
benim sınıf öğretmenimdi ve hem de Fransızca hocamızdı. Benim 
devrimci mücadeleye katılmamı sağlayan en önemli kişilerden biri 
oldu. Kendisini şükranla anıyorum. 

Daha sonra, Antep’te kurulan Dev-Lis lokaline gelip gitmeye 
başladım. Orada İstanbul Üniversitesi’nden gelen Hüseyin Jawa ve 
Celal Doğan bizlere birkaç kez seminer verdi. Sosyalizmin Alfabesi, 
Felsefenin Temel İlkeleri gibi kitapları alıp okumaya ve Dev-Genç’e 
sempati duymaya başladım. Bizim için Dev-Genç, Mahir demek, 
Deniz demek, İbo demekti. Gençlik içindeki ayrılıkları bilmiyorduk. 
THKO’lular ve THKP-C’liler bizim gibi sempatizanlara ayrılık filan 
anlatmazlardı. 

1971 yılında İstanbul’dan gelen Dev-Genç’lilerin girişimiyle 
Lise mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen yasanın iptal 
edilmesi istemiyle Lisemizde boykot yapıldı. Türkiye’de yapılan ilk 
Liseli boykotu idi. Ben de boykot komitesi içinde idim. Boykotu 
sabah başlattık. Öğrencilerin büyük bölümü boykota katıldı. 
Dönemin ülkücüleri boykotu kırmak için derslere girmek istediler. 
Ancak, karşı koymamız nedeniyle giremediler. 

Geçerken belirteyim. Gaziantep Lisesi aynı zamanda yatılıydı 
ve yurt Türkeşçi öğretmenlerin denetimindeydi. Yurtta kalan ve 
yoksul ailelerin çocukları olan öğrencilerin büyük kesimi ülkücülere 



sempati duyuyordu. Bunlardan Malatya Pötürgeli Kürt kökenli 
Mehmet Şener, M. Ali Ağca ve Oral Çelik gibi birçok hemşehrisinin 
akıl hocası olarak kamuoyunda anılacaktı. Bu kişi aynı zamanda 
benimle aynı sınıfta okuyordu. Hatta 12 Mart’tan sonra bizimle 
görüşerek “ülkücüler içinde kendisini Şamanist olarak niteleyen 
İslami kesimin kendisine karşı provokasyon düzenleyebileceğini” 
görebilecek ve bizim bunu bilmemizi istediğini söyleyecek kadar 
zeki biriydi. 

Okulda azımsanmayacak sayıda ülkücü vardı. Öğleden sonra 
bizler okulun iki kapısında onar kişilik gruplar halinde nöbet 
tutarken sivil giysili polisler kapıya gelerek bizim kapıları 
tutmamızın yasadışı olduğunu söylediler ve kapıları açmamızı 
istediler. Biz bunu kabul etmedik. Bunun üzerine kalabalık sayıda 
toplum polisi kapılara saldırarak bizleri zorla polis arabalarına 
bindirmeye çalıştı. Benim de aralarında olduğum birçok arkadaş 
polisin elinden kaçmayı başardı. Gözaltına alınan 8 arkadaşımız bir 
hafta süreyle siyasi şubede işkence gördüler. Daha sonra bir kısmı 
serbeste bırakıldı, üç arkadaş elebaşı olarak tutuklandı ve üç aya 
yakın hapis yattılar. 

Boykot polis zoru ile kırılınca lisenin devrimci sempatizan 
öğrencileri olarak arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını ve boykotun 
kırılmasını protesto etmek için korsan yürüyüş yaparak olayı 
kınadık. Ben daha sonraları Dev-Lis’e gelip gitmeye devam ettim. 
Derken, 12 Mart muhtırası geldi. TÖS, Dev-Genç ve İşçi Partisi gibi 
örgütlenmelere yönelik baskılar arttı. Yöneticiler bir bir içeri alındı. 
Dev-Lis lokali basıldı. Polis merdivende bir poşet içinde bomba 
bulduğunu iddia etti. Dernek kapatıldı. 

Bizim ilişkilerimiz okul çevresiyle sınırlandı. Denizlerin idamı 
ve Kızıldere olayı sonrası yapılan küçük çaplı protesto eylemleri 
hariç yaprak kımıldamaz hale geldi. Gözaltına alınanlar ağır 
işkencelerden geçiriliyor ve üzerlerine hiç işlemedikleri suçlar 
yüklenerek yıllarca hapishanede tutuluyordu. 1973 yılının sonunda 
lise eğitimini tamamladım. 12 Mart’ın devrimci hareketi ezmesi 
sonucu öndersiz kalan bizim gibi gençler bir arayış içine girdik. 
Küçük bir grup arkadaş bu baskıcı ortam geçene kadar CHP gençlik 
kollarında faaliyet yürütme kararı aldık. 

1973 seçimlerinde Ecevit’in insanca hakça bir düzen getirme 



vaatleri ve bir genel af beklentisi birçok devrimciyi bu partide 
çalışmaya itti. Bizler seçim kampanyalarında CHP’yi destekleyerek 
her türlü eylemde yer aldık. Ancak seçimlerden sonra yapılan il 
yönetimi kongresinde Kürt kökenli Alevilerin dışlandığını ve delege 
yapılmadığını, ayrıca 300 kişinin üyeliklerinin silindiğini öğrenince 
parti ile ilişkilerimizi kestik. 

1973 yazında üniversite imtihanları için İstanbul’a gittim. 
İstanbul, Antep’ten Adana’dan Malatya’dan sonra gördüğüm ilk 
şehirdi. Bu şehirden çok etkilendim. Ancak imtihanlarımız o sene 
soruların çalındığı sebebiyle iptal edildi. Yeniden yapılan 
imtihanlara Almanya’ya gidip amcalarımın yanında okuma kararı 
aldığım için katılmadım. Almanya’ya gidemeyince ikinci yıl bir 
dershaneye gittim ve 1974-1975 öğretim yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’ne girme hakkını kazandım. Bu üniversite 1970 yılında 
Robert Kolej’in üniversitesi olarak açılmış ve bizler merkezi 
imtihanlarla okula giren ilk öğrenciler oluyorduk. Okul paralıydı ve 
sömestr başına 4.500 lira alınıyordu. Parayı ödeyip okula başladım. 
Yoksul bir ailenin çocuğuydum. Sonrasında devam edip 
etmeyeceğim bile meçhuldü. Hemen burs başvurusu yaptım ve kabul 
edildi. Eğitimimi bu burs ile sürdürdüm. 

Bilinen hemen tüm büyük iş adamlarının çocuklarının 
okuduğu bir okula ilk defa Anadolu’dan Mezopotamya’dan insanlar 
gelmişti. Burjuva çocukları bize öcü gibi bakıyorlardı. Ne 
giyimimiz, ne hareketlerimiz, ne de yaşam biçimimiz onlara 
benziyordu. Okula başlar başlamaz yurtta yatılı olarak kalmak için 
başvurmuştum. 

Okul yurdunda yer olmadığı için taşradan gelenleri Orman 
Fakültesi’nin Sarıyer-Bahçeşehir köyündeki yurduna verdiler. Yurda 
ilk gidişimizde şoke olduk. Yurt tamamen ülkücü faşistlerin 
denetimindeydi. Yurda gelen Boğaziçi öğrencilerinin büyük kesimi 
sol sempatizanı gençlerdi. Aramızda ülkücülere sempati duyan bir 
kişi vardı. Adanalı bir genç, diğerleri ise örgütlü olmasalar da 
sosyalizme sempati duyuyorlardı. Bu yurttaki yaşamımız üç aya 
yakın sürdü. Ama bir cehennem hayatı yaşadık. Cumhuriyet gazetesi 
okumak bile yasaktı. Sonunda biz bu yurtta kalan öğrencilerin 
öncülüğünde boykot yaparak Ortaköy Eğitim Enstitüsü’nün öğrenci 
yurduna naklimizi sağladık. 



İlk günlerde herkes birbirini kolluyordu. Kim kimdir, necidir, 
sağcı mı, solcu mu, diye araştırma içindeydik. Okulda spor derneği, 
izcilik derneği gibi derneklerin yanında bir de folklor derneği vardı. 
Biz okulda artık folklor derneğine gider olmuştuk. Burada bizden bir 
iki yıl önce okula başlamış devrimci arkadaşlarla tanıştık. İlk 
önceleri devrimci gençler hep birlikte davranıyorduk. 1974 sonunda 
çıkan afla birlikte durum değişmeye başladı. Okulda Aydınlıkçılar 
TKP’liler TSİP’liler ortaya çıkmaya başladı. Bir de Aydınlıkçılardan 
ayrılan Kaypakkayacılar ile sonradan TSİP’ten ayrılacak olan 
Doktor Kıvılcımlı grubu vardı. Ben de kendilerini “THKP-C 
taraftarı” olarak adlandıran bir grup arkadaş ile birlikte 
davranıyordum. 

1974 yılında geldiğim İstanbul’da ikinci yılımı doldururken 
artık sıradan bir devrim sempatizanı olmaktan sıyrılmıştım. Eskinin 
devrimci mirasının devamcısı ve aynı zamanda geleceğe daha kararlı 
bakan bir örgütlenmenin militanı olmaya başlamıştım. Devrimci 
mücadelede belli bir çizginin insanı olmadan önce elbette herkes 
gibi benim de arayışlarım olmuştu. Okulumuzda tanıştığım 
Aydınlıkçı TİKKO’cu Doktorcu TSİP’li arkadaşlarla belirli 
ilişkilerim oldu. Ortak eğitim çalışmaları gibi çalışmalara katıldım. 
TİKKO’cu arkadaşlardan Hindistanlı Çaru Mazumdar’ı ve 
mücadelesini tanıdım. Görüşleri İ.Kaypakkaya ile bire bir 
örtüşüyordu. Diğer arkadaşlardan legal mücadele sahasında çalışma 
gerektiği telkini aldım. Ancak benim duygularım beni hep silahlı 
mücadeleyi savunan örgütlere itiyordu. Bu belki de Kürt ve Kızılbaş 
kimliklerimin ötekileştirilmesinden dolayı içimde biriken 
tepkilerden kaynaklanıyordu. Teorik birikimim yoktu. Eylemlerine 
sempati duyarak kendimi THKP-C çizgisine yakın buldum. 

Okulda ilk tanıştığım arkadaşlarımdan en sevdiklerim bu 
çizgiyi savunuyordu. Bütün bunlar beni bilinçle değil, duygularla bu 
harekete yaklaştırdı. İlk okuduğum politik yazıların başında 
Kesintisizler geliyordu. Bu yazıları okula Günay Karaca arkadaşımız 
getirmişti. Günay daha çocuk yaşta iken bu harekete sempatiden üç 
ay hapis yatmıştı 1972’de. Bu çevre ile ilişkileri vardı. Tam tarihini 
hatırlamıyorum ama bir gün, Mayıs 1975 olabilir, Günay’ın ilişkide 
olduğu İstanbul Üniversitesi’nden Kayserili bir bayan arkadaş bizi 
Taksim civarında bir eve götürdü ve af ile hapisten çıkmış eski 
Cephecilerle tanıştırdı. Bu arkadaşlar biraz konuştuktan sonra Mahir 



Çayan’ı eleştirmeye başladılar. Ben birikimim olmamasına karşın 
Kesintisizlerin eleştirilemeyeceğini söyleyerek konuşmamıza nokta 
koydum ve evden ayrıldık. Sonradan bu arkadaşlardan birinin 
Halkın Yolu olarak örgütlenecek olan yapının liderlerinden Ömer 
Güven olduğunu öğrendim. 

  

Gençlik mücadelesi okullardan fabrikalara kayıyor  

Devrimci mücadele yavaş yavaş okullardan mahalleye, 
mahalleden fabrikaya taşınıyordu. Bizler bir yandan üniversitelerde 
başlayan mücadele içinde yer alıyorduk, diğer yandan işçi 
eylemlerini destekliyorduk, grevlerle dayanışma içine giriyorduk, 
sendikal çalışmalara katılıyorduk. Bizim okulda sağ-sol çatışması 
yaşanmıyordu, çünkü MHP’nin örgütlenebileceği bir zemin yoktu. 

 Zengin sınıfın çocukları çoğunluktu, bunların çoğu da apolitik 
bir yapıdaydı. Öğrencilerin büyük kesimi lafta CHP’yi savunuyordu. 
İşleri güçleri kız tavlamaktı. Hatta faşist eğilimli çocuklar bile kız 
tavlamak için kendini CHP’li gösteriyordu. Devrimci kesim ise, 
yavaş yavaş kendi aralarında ideolojik bölünme yaşıyordu. Aydınlık, 
Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu, TİKKO açıktan açığa Üç Dünya 
Teorisi diye Maocu veya Enver Hocacı görüşler savunuyordu. 
THKP-C taraftarı olarak bizler silahlı propaganda ve öncü savaşı ile 
kitlelerin devrime kazandırılacağına inanıyorduk. Öte yandan, 
Sovyet çizgisindeki akımlar başta TKP ve TSİP olmak üzere legal 
mücadeleyi savunuyor ve bizleri “goşist” olarak adlandırıyordu. 
Artık kabaca üç ana çizgi oluşmuştu. 

Birinci çizgi, Sovyetler Birliği’ni sosyalist gören legalci TKP 
ve türevlerinin çizgisi. İkinci çizgi, Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Arnavutluk eksenli çizgi, birinci çizgiyi ve savunucularını baş 
düşman gören çizgi. Üçüncü çizgi ise, Latin Amerika devrimci 
hareketlerinden etkilenen, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler 
Birliği çizgilerini sosyalizmden sapmış revizyonizm olarak gören, 
bizlerin de içinde olduğu THKP-C çizgiydi. Bu üç çizginin üçü de 
zaman içinde ayrışarak onlarca gruba bölünecekti. Birbirine teorik 
olarak en yakın olan gruplar arasında bile ucu silahlı çatışmalara 
kadar varan tartışmalar yaşanacaktı. 



1975 sonlarından itibaren içinde yer aldığım THKP-C Halkın 
Devrimci Öncüleri (Acilciler) en keskin silahlı mücadele örgütü 
olarak tanınmasına karşın, sol içi tartışmaların çatışma boyutuna 
çıkmasını hiçbir zaman savunmadı. 1976’dan itibaren başlayan sol 
içi silahlı çatışmaların hiçbir yerinde yer almamıştır. Örneğin, 1976 
yılının başlarında üç arkadaşımızın Halkın Kurtuluşu taraftarları 
tarafından bıçaklanması olayı yaşandı. Olayın çıkış sebebi, aldığımız 
bir haberdi. Habere göre, HK Ankara’da Dev-Genç taraftarlarına 
saldırmış ve bir kişiyi öldürmüştü. Haberi aldığımız sırada yurt 
binasında örgütsel toplantı yapıyorduk. Hemen kantine indik. İki 
arkadaşımız silahlıydı. Biz onların çıkabilecek kavgaya 
karışmamasını, sadece izlemekle yetinmesini istedik. Kantine 
indiğimizde daha önceleri bizimle birlikte olan ve sonradan HK’ye 
geçen bir arkadaşın Halkın Kurtuluşu gazetesi sattığını gördük. 
Arkadaşı uyararak standı kaldırmasını istedik. Devrimcileri 
katledenlere bu okulda siyasi faaliyet yaptırmayacağımızı belirttik. 
Arkadaş hemen bıçak çekerek bize saldırdı. Biz bu kişiyi saf dışı 
eder etmez kantin birbirine girdi. 

Ben uzakta duran ve faşist olduğundan şüphelendiğim, ama 
HK’li geçinen tipi arkadaşlara göstererek “buna dikkat edin” dedim. 
Kavga olursa karışmasını istemediğimiz silahlı iki arkadaş da ilk 
anda kavgaya katılmıştı. Karşı taraf daha kalabalıktı. Buna rağmen 
püskürtmüştük. Amacımız silah kullanmak olmadığı için bu yola 
başvurmadık. Bu durumdan faydalanan eli bıçaklı kişi Muzo’ya 
saldırarak kalbinden yaraladı. Sonra elimizden kurtulmak için önüne 
gelene bıçakla saldırdı ve iki arkadaşımız daha (Bülent ile Hacet) 
hafif yaralandı. 

Kavga bu olay üzerine durdu. Muzo’yu revire götürdük. 
Doktor, faşist eğilimli olduğunu bildiğimiz biriydi. Muzo’yu 
muayene ettikten sonra, «Bu ölmüş, kurtulmaz. Diğer yaralılara 
bakalım» dedi. Biz oksijen verilerek hastaneye kaldırılmasını ısrarla 
istedik. Doktor “Bir şey yapamam!..” deyince, İlham arkadaş 
Doktor’a «Seçimini yap, ya arkadaşı kurtarırsın, ya da seni de öte 
tarafa göndeririz!..» diye tehdit etti. Doktor hemen oksijen takarak 
Muzo’nun nefes almasını sağladı ve İstinye Hastanesi’ne sevk etti. 
Birkaç arkadaş Muzo ile birlikte hastaneye gitti. Ben iki silahı “polis 
gelebilir” diyerek okul dışına gönderdim. Doktorcu M.Ali arkadaşla 
birlikte arkadaşları bıçaklayan kişiyi okul binalarında aradık. Şahıs, 



İdari Bilimler binası müdürünün odasına sığınmıştı. Biz teslim 
etmesini istedik. Müdür vermedi. Müdürü de tehdit ederek 
“bekleyeceğimizi” söyledik. Dışarıda bir süre bekledikten sonra 
şahıs binadan çıkarak okuldan uzaklaşmaya başladı. 

Ben arkasından koşarak yakalamak istedim. Yanımdan geçen 
TSİP’li bir arkadaşa kısık sesle şahsın bıçaklı olduğunu söyledim ve 
bana yardım etmesini istedim. O da yüksek sesle, “Boş ver İrfan!..” 
deyince, şahıs bana dönerek bıçağını çekti ve “Şimdi sıra sende!..” 
diyerek bıçağını sallaya sallaya bana doğru gelmeye başladı. Ben o 
anda yapacak tek şeyin bir blöf olduğunu düşünerek elimi kazağımın 
altında boş belime attım ve “İşte şimdi yandın alçak!..” dedim. 
Şahıs arkasını dönerek hızla kaçtı. Daha sonra bu şahsı iki yıl okula 
sokmadık. Muzo kalbine çok yakın yerden bıçakla yaralandığı 
saldırıda ölmedi. 

Darüşşafaka Lisesi’nin Beyoğlu’ndaki dernek lokalinde 
okuldaki arkadaşlar ile Darüşşafaka Lisesi’nde Muzo’nun 
örgütlediği arkadaşların katıldığı kalabalık bir grup oluşturduk ve bir 
toplantı yaptık. Engin yoldaşı ilk defa burada tanıdık. 

Toplantıda ben de dahil hemen tüm arkadaşlar bu olayın 
cevapsız bırakılmamasını istedik. Cağaloğlu’nda bulunan Halkın 
Kurtuluşu bürosunu basmayı ve sert bir cezalandırma yapmayı 
önerdik. Engin bizleri dinledikten sonra, sağduyulu davranmak 
gerektiği konusunda uzun bir konuşma yaptı. Sol içi çatışmaların 
düşman işine yarayacağını söyledi. Devrim mücadelesinde yanlış 
yapan devrimcileri bırakın, düşman bile olsa zorunlu kalmadıkça 
insan öldürmeye karşı olduğumuzu unutmayın, diyerek ikna etti. 
Daha sonra, Halkın Kurtuluşu temsilcileri bizimle görüşerek, 
“olayın bilinçli olmadığını, spontane olduğunu, eylemi yapan kişi 
hakkında araştırma yapacaklarını” söylediler ve olay kapandı. 

  

Acilciler örgütü insanı araç değil amaç gören hareketti  

İdeolojik olarak beğeni toplayan, silahlı eylem yapan, banka 
soyan, bomba atan, teorisi pratiği birbirine uyumlu olarak tanınan 
örgütümüz, insan yaşamına azami özen gösteren devrimci bir 
yapıydı. Öldürmeyi asla amaç edinmedik. Yapılan eylemlere 



bakarsanız, ölümle sonuçlanan merkezi hemen hiçbir eylemimiz 
yoktur. Bazı bölgelerde MHP’ye yönelik ölümle sonuçlanan bazı 
eylemler olmasına karşın, örgütün merkezi olarak planladığı ve 
MHP dahil birçok gerici merkeze yönelik eylemlerde bile can 
kaybının olmamasına azami özen gösterilmiştir. 

Karakızın Boğaziçi Üniversitesine gelmesiyle birlikte örgütsel 
bir işleyişe kavuşan ilişkilerimiz bizleri okul dışına taşıdı. Elka 
direnişine okuldan kitlesel katılım gösterdik. Aylarca bu greve 
destek verdik. İstanbul Yüksek Öğrenci Derneği çalışmalarında öne 
çıktık. İYÖD yönetimine girdik. Arkadaşlarımız mahallelerde 
işçileri ev ev örgütleme çalışmaları yaptı. Üniversite yurtlarında 
yapılan seminerlere ve devrimcilerin öldürülmesi sonrasında yapılan 
üniversite işgallerinde en önde örgütleyici düzeyinde katıldı. 
İYÖKD’ün ilk ve ikinci başkanları bizim örgüt arkadaşlarımızdı. Bu 
arkadaşlar hâlâ devrimci demokratik mücadelenin bir yerlerinde 
çalışmaya devam ediyorlar. 6 Mayıs, Kızıldere, 30 Mayıs olaylarının 
yıl dönümlerinde okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenliyorduk. 30 
Mayıs 1976’da Sinanları anmak amacıyla diğer devrimci gruplarla 
ortaklaşa bir forum düzenledik ve okulun direğindeki bayrağı yarıya 
indirdik. Rektörlük okul bekçileriyle birlikte bayrağı indirmek 
isteyince engel olduk. Daha sonra, aralarında Şekerkız’ın da olduğu 
6 kişilik bir komite ile Rektör ziyaret edilerek yaptığımız eylemin 
amacı anlatıldı. 

Artık okulla ilişkilerimiz yavaş yavaş azalıyor ve mahallelerde 
yürüttüğümüz çalışmalar artıyordu. Belma ile birlikte Kâğıthane 
Sular İdaresi’ndeki inşaat işlerinde çalışan işçileri örgütlemek 
amacıyla o mahallede yoğunlaştık. Ben düzenli bir biçimde bu 
bölgeye gitmeye başladım. Birkaç sempatizan aile kazandım. Artık 
bu evlerde kalabiliyordum. İnşaat işçilerinin kaldığı yatakhanelere 
gittik. İşçilerin sendikalı sigortalı olması gerektiğini anlattık. 
Belma’nın genç bir kız olarak onların yaşadığı barakalara kadar 
gelmesi ve onların haklarını savunması hepsini etkiledi. 

Nitekim kısa bir süre sonra Karakız vasıtasıyla MLSPB 
taraftarlarının yönetiminde olan İleri Yapı İş Sendikası’nı buraya 
getirdik ve çalışan 600 kişiden 500’e yakınını sendikaya üye yaptık. 
İşveren bu durumu öğrenmiş ve olaya tepki göstermiş. İşçileri 
sendikadan istifa etmezlerse işten atmakla tehdit etmiş. Belma ile bir 
kez daha işyerine giderek işçilerle görüştük. Sendika’dan arkadaşlar 



da oradaydı ve direniş kararı alınmıştı. Biz de direnişe katılacağımızı 
belirttik. Sendika’dan arkadaşlar sanki bu işçileri örgütleyenler biz 
değil de kendileriymiş gibi havaya girdiler ve bize eylem 
komitesinde yer vermek istemediler. İşçiler duruma müdahale 
ederek bizlerin buraya ilk ve en çok gelip giden devrimciler 
olduğumuzu söylediler ve bizim dışlanamayacağımızı belirttiler. 
Sendikacı arkadaşlar da istemeden bizi kabullendiler. 

Derken, direniş başladı. İlk bir iki gün işyerinde işler durunca 
patron Bölge Jandarma Komutanlığı’na başvurarak “izinsiz eylem” 
diye iş yerine jandarmayı çağırdı. Jandarma işyeri çevresini kuşattı. 
İşçilerin işlerinin başına dönmesini istedi. İşçiler direnişe devam 
kararı aldılar. Herhangi bir baskında bizlerin yakalanmaması için 
işçiler benimle Belma’yı eylem alanından çıkararak mahalleye 
götürdüler. Bizi emniyete alan işçiler tekrar işyerlerine döndüler. 
Daha sonra, jandarmanın yatakhanelere girerek arama yaptığını 
öğrendik. Ben tekrar işyerine girmeye çalışırken jandarmanın 
sendikacı arkadaşlar dahil birçok işçiyi arabalara bindirdiklerini 
gördüm. Eylem de bu şekilde sona erdi. 

Bunu niye anlatıyorum? Bazıları İstanbul örgütlenmesinden 
veya genel olarak Acil örgütlenmesinden bahsederken bizleri, 
kitleden kopuk ve gizli odalarda eylem yapmayı bekleyen 
grupçuklar olarak göstermeye çalışıyor. Oysa, biz de diğer örgütler 
gibi başlangıçta Üniversite öğrencileri liderliğinde bir yapı 
olduğumuz halde kitleselleşmeden amacımıza ulaşamayacağımızın 
bilincindeydik. Elbette legal ve illegal örgütlenmeyi birbirinden 
ayırmaya çalışıyorduk ama, acemiliklerimiz bu iki çalışmanın zaman 
zaman içiçe geçmesini de beraberinde getiriyordu. 

Başından beri ilerde eylem kadrosunda yer alabilecek 
arkadaşlarla kitle içinde legal sahada önderlik yapabilecek kapasitesi 
olan arkadaşların çalışmalarını birbirinden ayırmaya özen gösterdik. 
Bu açıdan bugün örgütün tarihini yazmak isteyen her arkadaşın 
kendi tanıdığı dar bir sahada sıkışmasının nedeni de bizim gibi 
illegal hücre tipi örgütlenen yapılardan kaynaklanıyor. Her arkadaş 
örgütü kendi tanıdığı bildiği veya sonradan öğrendiği bir alanla 
sınırlı olarak görüyor ve dolayısıyla tanımadığı bilmediği çalışmaları 
yok sayarak kendini dar bir alana hapsediyor. Benim amacım, 
bilebildiğim kadarıyla bu örgütü tanıtmak ve bilmediğim şeyleri de 
bilen arkadaşların yazması için onları ikna etmektir.  



Tarihi bireyler değil, kitleler yazar  

Baştan belirttim, bu örgütün tarihinde, tanınan bilinen ve çok 
emeği olan arkadaşların sayısı azdır, tanınmayan bilinmeyen ancak 
hayatını devrime adamış ve bu uğurda her türlü fedakârlığı yapmış 
çok sayıda isimsiz kahraman vardır. Bir amacım da bu 
bilinmeyenleri bulup ortaya çıkarmaktır. Ben 1974’ten 1979 sonuna 
kadar İstanbul örgütlenmesi içinde şu veya bu düzeyde yer aldım. 
Yakalanmalara darbelere eylemlere ayrılıklara doğrudan katıldım. 
Bazı olayların içinde ve bazılarının da tanığı olarak yer aldım. Yine 
1980-1988 arasında bu örgütün Avrupa yapısında yönetici 
konumlarda görev yaptım. Benim burada yapmak istediğim, 
doğrudan anlatımlarla yaşanmış bir döneme tanıklık etmektir. Bire 
bir yaşanmış olanları dile getiren, gerçeği olduğu gibi ortaya koyan, 
olayları nedenleriyle birlikte açıklayan, kahramanları hatalarıyla 
sevaplarıyla günahlarıyla ve devrime katkılarıyla bir bütün olarak 
ortaya çıkaran, eski yoldaşlarımın çalışmasına naçizane bir destek 
vermekten ibarettir. 

Örgüt tarihi, öncüllerinin ve ardılı olarak ortaya çıkan 
örgütlerin de tarihini bir biçimde kapsamak zorundadır. Okuyucunun 
kapsamlı bilgiye kavuşması ancak böyle sağlanabilir. 

Karakız ile tanışmamızdan sonra, başta TDAS olmak üzere, 
Kesintisizleri, Rus Devriminden Çıkan Dersler’i, Suni Denge 
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz’i küçük gruplar halinde 
okuyarak tartıştık. TDAS’da belirlenen görüşlerin ışığında bugün 
Acilciler olarak bilinen örgütlenme içinde yer almaya karar verdik. 
Bu kararımızla birlikte birçok arkadaş okul çalışmalarından ayrıldı, 
işçiler arasında sendikal çalışmalara ve öğrenci örgütlenmesi 
çalışmalarına katıldı. 

Okulları terk etme eğilimimiz 26 Ocak 1976’da Beylerderesi 
olayından sonra kafamızda somutlaşmaya başladı. Başlangıçta 
okullarla ilişkilerimizi kesmeden mücadele için daha çok zaman 
ayırdık. Dev-Yol çevresi olarak tanınan yapı ile hareket 
edilemeyeceğine karar verdik. 

Beylerderesi olayı sonrası Ankara Cephe grubu çevrelerinde 
bize yönelik olumsuz tavırlar ortaya çıktı. Örgütlenmemizi deşifre 
edecek girişimler yapıldı. İlker Yoldaş şizofren ilan edildi. Basın 



açıklamaları yapılarak bizim grup ile hiçbir ilişkilerinin olmadığı 
açıklandı. Bizimle birlikte hareket eden arkadaşlar bir bir ortaya 
çıkarılarak adeta ihbar edildi. Ortaya çıkarabildikleri arkadaşlarımızı 
yurt toplantılarında isim isim “teşhir” ettiler. Bir yandan eğitim 
çalışmalarında TDAS’ı referans aldılar, diğer yandan emperyalizm 
tahlillerinde yararlandıkları yazılarımızı karaladılar. Daha önemlisi, 
bizleri Mahir Çayan çizgisinden sapmış Troçkist olarak göstermeye 
çalıştılar. 

Hapiste iken sonradan Kurtuluş adını alacak grubu kuran 
arkadaşlarla aynı düşünerek Mahir Çayan çizgisini ve öncü savaşı 
anlayışını eleştiren veya yetersiz bulan bu arkadaşlar af ile hapisten 
çıktıklarında kendilerinden önce gençlik derneklerinde örgütlenmiş 
öğrencilerin Mahir Çayan’ın Kesintisiz Devrim teorisini 
savunduklarını görür görmez fikir değiştirmiş gibi yaptılar. 
İnanmadıkları şeylerin savunucusu kesildiler. O dönemi yaşayanlar, 
Dev-Yol pratiğinin Mahir Çayan’ın öncü savaşı teorisiyle hiçbir 
ilgisinin olmadığını yaşayarak gördüler. Kurtuluşçular sonradan 
bunu her yerde dile getirdiler. 

Görüştüğümüz birçok öğrenci önderi yazılarımızı okuduktan 
sonra bizlerle aynı düşüncelere geliyordu. Beylerderesi katliamı biz 
sempatizanlar üzerinde bir an önce kendimizi ispat etme baskısı 
oluşturuyordu. Bizler de kendi pankartlarımızla öğrenci 
eylemlerinde yer almak ve kitlesel gösteriler yapmak istiyorduk. 
1976 yazında Dev-Genç’in düzenlediği «Gerici Eğitimi Protesto» 
yürüyüşünde örgüt olarak bir pankart açma kararı aldık. Ancak, 
gelecekte örgütün illegal yapısı içinde yer almasını düşündüğümüz 
arkadaşlar bu eylemde örgütten yana görünmeyecekti. 

Eylemden önce Karakız ile eylem komitesinin bize verdiği ses 
cihazlarını bulma görevi gereği, bu cihazları almayı umut ettiğimiz 
ve TKP eğiliminde olan Aksaray TÖB-DER şubesine giderek 
yönetimden bu cihazları bize birkaç saatliğine vermelerini istedik. 
Yönetimdeki öğretmenler «goşistlere verilecek cihazımız yok» 
dediler. 

Oysa bu şubeye üye birçok öğretmen arkadaşımız vardı ve bu 
arkadaşlar da bu istemi dile getirmişlerdi. Ancak onlar vermemekte 
kararlı idiler. O anda eylem yerine Aksaray çok yakın olduğu için 
birçok Dev-Gençli arkadaş da oradaydı. Daha sonra Dev-Sol 



örgütlenmesinin önemli öncülerinden biri olacak olan Abdullah 
Meral arkadaş bir masanın üzerine çıkarak «revizyonist TÖB-DER 
yöneticileri bize cihazları vermiyorlar, onları sizin önünüzde 
teşhir ediyoruz» diye başlayan bir konuşma yaptı. Biz bu 
konuşmadan sonra bir daha ısrar edince TKP’liler sertleştiler. Biz ise 
cihazları zorla da olsa alacağımızı belirterek cihaz odasına yöneldik. 
İtiş kakış sırasında cihazlar kırıldı. 

Sonra biz eylem alanına gittik. Mete Özer başta olmak üzere 
legal çalışmaları yürüten arkadaşlarımız «Beylerderesi 
Kızıldere’nin devamıdır. İlker Ziya Hasan, savaşa devam!..» 
diye yazan dev bir pankart açarak yürümeye başlamışlardı. Zamanın 
İYÖD yöneticileri ilk şaşkınlığı üzerlerinde attıktan sonra pankartı 
açan arkadaşlara “bu yaptığınız doğru değil, pankartı kaldırın” 
diyerek uyarıda bulundu. 

 Onlara göre “Beylerderesi Kızıldere’nin devamı değil” idi. 
Pankartı açan arkadaşlar kendilerinin de Cepheci olduğunu ve olayı 
böyle değerlendirdiklerini belirterek pankartı toplamayacaklarını 
belirttiler. Pankart açan arkadaşlarımızın önüne barikat kurarak 
yürüyüş kolunun sonuna bırakmaya çalışıyorlardı. İllegal yapıda yer 
alan arkadaşlar yürüyüşün güvenliğinden sorumlu olduğu için olayı 
izlemekle yetiniyordu. Sonunda biz kışkırtmayı önlemek için 
arkadaşlarımızla görüşerek kaldırma kararı aldık. Pankart 
toplandıktan sonra bazı İYÖD yöneticisi arkadaşlar pankarta el 
koymak istediler. Pankartı vermemekte direnen Mete’yi tokatladılar. 
Biz kenardaki beş altı arkadaş tokatlama olayı ile birlikte aldığımız 
karışmama kararına rağmen olaya müdahale ettik. Bu sırada bizi 
gören İYÖD yöneticisi arkadaşlar «Sizler de mi onlardansınız!..» 
diye şaşkınlıklarını ifade ettiler. Artık ok yaydan çıkmıştı. Bu defa 
biz arkadaşlarımızı haberdar ederek pankartı yeniden açma kararı 
aldık. Yürüyüş kolunun orta yerine geldik ve bir kez daha 
pankartımızı açarak bizleri susturmak isteyenlere meydan okurcasına 
sloganlarımızı haykırdık. 

Lafın kısası, İstanbul örgütlenmesi öyle bilindiği gibi kapalı 
kapılar ardında birkaç eylemciden oluşan bir yapı değildi. Birileri 
ısrarla bugün bunu böyle göstermeye çalışıyor. Tek kitle 
örgütlenmesinin kendi bölgesinde olduğunu söylüyor. Gerçekler 
öyle değildir. İstanbul’da Devrimci Sağlık İş diye binlerce üyesi olan 
bir sendikamız vardı. İstanbul’un önemli tüm mahallelerinde 



mahalle komitelerimiz vardı. TÖB-DER’de örgütlenmemiz vardı. 
Onlarca kadrosu olan gençlik örgütlenmemiz vardı. İstanbul’da 
gelişen her öğrenci eyleminde kilit konumlarda arkadaşlarımız vardı. 
Öğrenci eylemlerinde silahlı çatışmalara giren onlarca arkadaşımız 
vardı. Öğrencilere yönelik faşist saldırılardan kendini korumak 
amacıyla silahlanan ilk grup bizdik. Sonradan binlerce öğrenciye 
önderlik edenlerde mantar tabancası bile yokken, bizim her 
üniversitede silahlı arkadaşlarımız vardı. Bu söylenenlerin canlı 
tanıkları hâlâ yaşıyor. 

  

Devrimci olmak, zulme uğrayanların sesi olmaktır  

Rıza Salman yoldaşın Ankara’da yakalanmasında yanındaki 
arkadaşlardan birisi İstanbul kadrosu idi. İstanbul’un bir mahallesi 
sizin  “bölge” dediğiniz yerin nüfusundan daha kalabalık kitlelerin 
yaşadığı alanlardır. Elbette bugünden o döneme baktığımızda, 
örgütlenmeler içinde yer alan insanların teorik düzeylerinin hemen 
hemen sıfır olduğu görülüyor. Bizlerin sol bilinç dağarcığı birkaç 
yarım yamalak okunmuş sol kitap ile birkaç örgütsel kitapçıktan 
ibaretti. O günlerde 20’li yaşlarda olan insanlardan da daha büyük 
hiçbir şey beklenemez. Bizi ölümü göze alan bir mücadelenin içine 
iten esas olarak ideallerimizdi. 

Zulme uğramış toplumun vicdanı idik. Devrimcilik aslında 
tam da budur. Haksızlığa zulme uğrayanların vicdanı olmaktır. 
Politik bilinç düzeyimiz yükseldikçe birbirimize karşı düşmanca 
tavırlar geliştirdik. Oysa politika mücadele karşıt sınıflar arasında 
yapılır, bilirdik. Buna rağmen, siyaseti kirlettik ve kendimizi 
sağlama almanın bir aracı haline getirdik. Benim itirazım bunadır. 

Birini suçlarken veya savunurken önce o kişinin politik bilinç 
düzeyine, yaşam içindeki duruşuna ve geçmiş mücadele pratiğine 
bakmak gerektiğine inanırım. Bugün nerede olursak olalım, hâlâ 
insanın insan olmaktan dolayı doğan doğal haklarını savunuyorsak, 
devrim mücadelesi içinde yapılmış her hata bağışlanabilir. Yok eğer 
siyaseti kendi aile çevremizin refahı için bir araç olarak 
kullanıyorsak, söylemimiz ne olursa olsun, ayrı bir varlık oluruz. 
Aslolan budur. 



4 yılı aşkın bir süre tartışma sürdürdük. Türkiye devrimci 
hareketleri tarihinde ilk defa içe yönelik bir tartışma kamuoyu 
önünde yapıldı. Bu tartışmada Lazkiyeli Genel Sekreter’in elinde iki 
argüman vardı. Engin’in poliste verdiği ifade ile İbrahim’in zorunlu 
olarak girdiği ve kendi isteğiyle açıkladığı polis ilişkisi. Dönüp 
dolaşıp aynı noktaya geliyordu. “Siz ajansınız, örgüte sızdınız, özel 
harp dairesi üyesisiniz, İlker’i Engin ispiyon etti” gibi kanıttan 
yoksun safsataları tekrar ediyordu. 

Evet, diyelim ki, İbrahim “ajan”dır. Öyle ise “Bugüne kadar 
kime ne zarar vermiş, kimi öldürmüş, kimi yakalatmış, kendisi şimdi 
hangi koşullarda yaşıyor, çocukları hangi lüks ortamda keyif 
çatıyor?” sorularına cevap verilmesi ve iddianın ispat edilmesi 
gerekir. 

Beylerderesi olayından sonra İlker’in ablasının Engin’den 
ayrıldığını, onu ihbarcılıkla suçladığını söylüyorsun, kanıtın yok. 
Engin, Ankara’dan İstanbul’a eşiyle taşındı. Bu şehirde çocuğu oldu 
ve 1977 ortalarına kadar evliydi. Daha sonra Engin tutuklandı, 
hapisten kaçtı ve yurtdışına çıktı. Durum bundan ibarettir. Kimin 
kiminle niçin evlendiği veya boşandığı başkasını ilgilendirmez. 
Engin bugün 65 yaşındadır. Yaşamını taksi şoförü olarak 
sürdürüyor. Her gün en az bir yazı yazıyor. Devrimci demokratik 
platformlarda bulunuyor. Kendi gücü oranında politik mücadele 
yürütüyor. 35 yıldır ayak basmadığı Türkiye adına “ajanlık” 
yapmanın bedeli böyle mi olur? 

Gelelim esas soruya. Bu tartışmalarda bir taraf olarak bizler 
senin kendi yazılarına dayanarak, senin bir yoldaş katili olduğunu 
ispat ediyoruz. Sen ise iddia edilen konularda hiçbir açıklama 
getirmeden onun bunun “ajan, korkak, alçak” olduğunu iddia 
ediyorsun. Fransızlar buna “quel alaka” diyorlar. Yani, senin cevap 
vermen gereken şey yoldaş katilli olduğun ile ilgili söylemlerdir. 

Hemen her yoldaşın hakkında ilerde kullanılmak üzere elinin 
altında hazır tuttuğun dosyalardır. Bir zamanlar hakkında ajanlık 
dosyası hazırladığın Ali Sönmez sessiz kaldığı sürece senin yoldaşın 
oluyor. Sen Yusuf’u öldürttükten sonra bildiri yayınlayarak bu olayı 
kınayan ve bu olaydan sonra senin örgütünle ilişkisini kestiğini 
kamuoyuna açıklayan Salih her nedense yeniden senin MK üyen 
oluveriyor. Bu ne yaman çelişkidir, Ali Kasım!.. 



Salih’in kim olduğu sadece bize sorulmasın. Paris’te yaşayan 
diğer sol örgütlere, Hataylı eski Acilci yoldaşlara sorulsun. Fazla 
söze gerek yok. Sen hayatın boyunca hep yanlış ata oynadın ve 
bunun için duvara tosluyorsun. Ali Çakmaklı’nın Nebil’in Yusuf’un 
Sami’nin Müntecep’in ve diğer yoldaşların öldürülmesi olaylarına 
inandırıcı cevap verirsen, anlamlı bir iş yapmış olursun. 

Yoksa dönüp dolaşıp İbrahim’e ve Engin’e hep aynı 
argümanlara sığınarak saldırırsan kimse sana inanmaz. Sen önce 
bizim sorduğumuz sorulara ve komisyon önerisine cevap ver. Bu 
arkadaşların ajan olduğuna inanıyorsan herkesin önünde iddialarını 
ispat et. Ben kendi adıma özeleştiriyi vermeye hazırım. 
Devrimcilerin doğruluğundan dürüstlüğünden adaletinden korkusu 
kuşkusu olmayanlar, doğru veya yanlış her şeyi devrimin çıkarları 
için yaptığına inananlar her iddiaya cevap vermeye hazır olduklarını 
belirtiyor. Sen de var mısın? İşte asıl mesele bu Ali Kasım!.. 

22 Ocak 1977’de Yüksel Eriş ve ardından 24 Mart 1977’de 
Ömür Karamollaoğlu şehit oldu. Rıza yoldaş hapisteydi. Kurucu 
yoldaşlardan Engin İstanbul’da bizimle birlikteydi. Örgütümüz tüm 
olumsuz koşullara rağmen adını tüm Türkiye’de duyuracak olan 
onlarca bombalama eylemini gerçekleştirdi ve silahlı mücadeleyi 
başlattığını ilan etti. Örgütün elinde her bölgeye yetecek sayıda 
kadro yoktu, ama inançlı onlarca insan çalışmalara omuz vermek 
için artık okul yurtlarından çıktı ve bizzat halkın içinde örgütlenme 
faaliyetlerine başladı. Ben de 1977 başlarında sonradan hayat 
arkadaşım olacak olan Şekerkız ile birlikte bir işçi yurdu olarak 
bilinen Gebze’ye yerleştim. 

  

Devrimci Sendika önderi Yakup Göktaş  

Bu bölgedeki çalışmaları anlatmaya başlarken bölge 
ilişkilerini bizi devreden Devrimci Sağlık İş başkanlığı yapmış 
yoldaşım Yakup Göktaş’ı anmadan geçemem. Bu arkadaş bölgedeki 
Karslı işçi ilişkilerini bize devretti. Bölgedeki çalışmalarımız daha 
sonra İzmit’i de içine alarak İstanbul yönünde Maltepe’ye kadar 
uzandı. 

Yakup yoldaş mütevazi yaşamı ve kararlı devrimci duruşu ile 



Karslı hemşehrileri arasında haklı bir itibar kazanmış yoldaşlardan 
biriydi. O dönemin sendika ağalarının tersine devrimci sendika 
önderliğinin olumlu örneklerinden biriydi. Defalarca evinde 
kaldığım Yakup yoldaş yoksulluğun sınırlarında eşi ve çocukları ile 
yaşam sürdürürken bir de biz yoldaşlarına sık sık ev sahipliği 
yapıyordu. Mücadelemizin kahramanlarından biri de Yakup 
yoldaştır. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. 

Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın THKP-C/Acilciler 
örgütlenmesinde özel bir yeri vardır. Örgütümüzün oluşum 
aşamasında 1974 Ocak ayında kurulan Dev Sağlık İş Sendikası’nın 
kurucu Genel Başkanı Ahmet Akdoğan’dır. Bu yoldaşımızı 3 Mayıs 
1975 günü yanında Süheyla hemşire ve Ahmet Kuş ile birlikte 
İzmir’e giderken trafik kazasında kaybettik. Bundan sonra yapılan 
kongrede Cemil Orkunoğlu arkadaşımız Genel Başkan oldu. 

Bu sendikal örgütlenme daha sonra ülkenin birçok şehrine 
yayıldı. Acilciler’in işçi sınıfı eksenli bir hareket olma özleminin 
örneği oldu. Yine aynı sendikanın eğitim sekreteri Yakup Göktaş 
yoldaşı 12 Eylül zindanlarında yenemeyen ölüm, onu da elim bir 
trafik kazasıyla elimizden aldı. 

Yakup yoldaş benim yaşamımda önemli yeri olan yoldaşlardan 
biridir. Üniversiteyi terk ederek profesyonel devrimci yaşama 
geçtiğim süreçte tanıştık. Örgüt kararıyla benim bir bayan yoldaşla 
Gebze’ye yerleşmem gündeme gelince orada bulunan sempatizan 
ilişkilerini bize devretti. 

Acilciler örgütü sadece ülke çapında eylem yapan kadrolardan 
değil, sendikacılardan işçilerden öğrencilerden aydınlardan ve 
yoksul köylülerden binlerce insanın yer aldığı kitlesel 
örgütlenmeydi. 12 Eylül sürecinde 2.000 kişi sadece Acilciler 
davalarında yargılandı. Bunların yanında HDÖ ve Dev-Savaş 
davalarında da yüzlerce yoldaşımız yargılandı. Yüzlercesi uzun 
yıllar hapis yattı. Bunun için ben ısrarla Acilciler örgütünün sadece 
birkaç kişi ile sınırlı çabanın sonucu olmadığını, yüzlerce isimsiz 
kahramanın emekleriyle kurulduğunu, ülke çapına yayıldığını 
belirtmekteyim. Bunu da örnekleriyle vermeye çalışacağız. 

Aşağıdaki değerlendirme Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın 
web sitesinden alınmıştır.  



 

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ  

13 Mart 2006 

Bir mücadelenin kısa geçmişi ve geleceği ve yeni dönemi 

Her biri bir yerden gelmişti... Kimileri Kars’tan, Kastamonu 
ve Sivas’tan, kimileri başka bir diyardan... Ama hepsinin amaçları 
aynıydı: İş, aş ve yeni bir yaşam derdindeydiler... Onlar için 
hastanede iş bulmak bir nimetti. Hastanede çalışmak; tarlada 
ormanda, bağda ve bahçede çalışmaktan daha rahat gelmişti. Artık 
“memur!” olmuşlardı. Büyük şehirlerde yaşıyorlardı ve ne de olsa 
devlet kapısında işleri vardı. Ancak maaşları yetmiyordu. Bir de 
memleketten, yağ, peynir, bulgur, mercimek ve bilumum erzak 
gelmeseydi hiç geçinemeyeceklerdi. Bahsettiğimiz 1960’lı yıllardı ve 
başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere açılan hastane ve 
fakültelerde bir iş bulabilmiş insanlardı. İş buldukları içinde 
kendilerini şanslı hissediyorlardı. 

Hizmet üretenlerin çoğu ilkokul mezunuydu. Bir yanıyla 
köylüydüler. Bir eğitim almadan, sadece tarifle hastabakıcı, hademe 
ve temizlik elemanı olmuşlardı. Onlar da birleşerek daha iyi yaşam 
koşullarına kavuşmayı istiyorlardı. 

Sorunlar ortak, çözümde ortak olmalıydı 

Her biri bir yerden gelmişlerdi ama dertleri ortaktı. Döner 
sermaye birine veriliyordu, bir diğerine verilmiyordu. Aynı işi 
yapıyorlardı ama kadroları ve dereceleri farklıydı. Yöneticilerden ve 
birlikte çalıştıkları doktorlardan tutun da hemşire ve baş hemşireye 
varıncaya kadar hepsinden zaman zaman azar işitiyorlardı. Hatta 
kimi zaman hor görülüyorlardı. Çünkü onlar en alttakilerdi. 
Hastabakıcı, hademe veya temizlik elemanıydılar... O yıllarda sağlık 
hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu fikri bugünkü gibi pek revaçta 
değildi. Sağlık hizmetinde her şey hekim odaklıydı. Hizmet 
üretenlerin çoğu ilkokul mezunuydu. Veya okuma yazmayı sonradan 
öğrenmişlerdi. Bir yanıyla köylüydüler. Bir eğitim almadan, sadece 
tarifle hastabakıcı, hademe ve temizlik elemanı olmuşlardı. Onlar da 
birleşerek daha iyi yaşam koşullarına kavuşmayı istiyorlardı. 



Somut taleplerden sendika doğdu 

Devrimci Sağlık-İş Cerrahpaşa’da doğduğu için öne aldığımız 
işyeri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’dir. 1973 yılında birikmiş dokuz 
aylık maaş farklarını alamamak çalışanları iyice çileden 
çıkartıyordu. 14 Ekim 1973 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
öncü çalışanların teşvikiyle tüm personelin katıldığı kitlesel bir 
eylemin ardından birikmiş maaş alacakları ödenir. Bu eylem kendi 
gücüne güvenmeyi, birlikte mücadele etmeyi teşvik etmiştir. Kısa bir 
süre sonra verilecek olan sendikalaşma kararının alt yapısını 
oluşturmuştur. Yine o yıllar her kesimden insanın hak arama 
bilincine eriştiği yıllardı. Artık karar kesindi: Kendilerinin eseri 
olan bir sendika kurmak istiyorlardı. Ama nasıl? 

Birleşmenin adı Devrimci Sağlık-İş 

Yıl 9 Ocak 1974. Birleşmenin adı; Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde Devrimci Sağlık-İş olmuştu. Kurucu genel başkanlığa 
doğal önder kimliğiyle öne geçen Ahmet AKDOĞAN seçilmişti. 

Devrimci Sağlık-İş’in fakülte bünyesindeki asıl örgütlenmesi 
çalışanların talepleri için yürüttüğü mücadele içinde pekişir. 
Yönetim tarafından çalışanların temsilcisi olarak kabul edilme, 
döner sermayeden eşit pay isteme, sendika adına aidat kesilmesi 
taleplerine dayanılarak yapılan kitlesel direnişler ve diğer meşru 
eylemler yönetim tarafından sendikanın tanınmasını sağlamıştır. 

Mücadele birliği 

Çapada ise o yıllarda Tüm Sağlık-İş Sendikası vardı. Kısa bir 
süre sonra bu iki sendika ayrı mücadele etmek yerine birleşerek 
birlikte mücadelenin yollarını arıyorlar. Daha önceleri kendileri 
adına kurulmuş başka sendikaların da var olduğunu duymuşlardı. 
Ama bu sendikalar onlara yabancıydı. “Sarı Sendika” ismini öncü 
arkadaşlarından ve DİSK’li işçilerden duymuşlardı ayrıca bu 
tanımlamanın kötü bir şey olduğuna da inanıyorlardı. İşte bu 
sendikalardan biri Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş Sendikası’ydı. 

1975 yılında dönemin hükümeti 657 Sayılı Devlet Memurları 
Yasası’nın bazı maddelerini değiştiren 12 Sayılı kararnamenin 
6.maddesine göre hangi kurumların devlete verilmiş asli ve sürekli 



kamu hizmetini sürdürmeye yetkili olduğunu belirlemek için kurulan 
komisyonun kararı resmi gazetede yayınlanmıştı. Sağlık 
kurumlarında bedenen çalışan çok sayıdaki memur da işçi 
kadrosunda görünüyordu. İşçi kadrosuna geçerlerse o yıllarda grev 
ve direnişlerle daha ileri haklar kazanmakta olan diğer işçileri 
kendilerine emsal olarak görüyorlardı. Kısacası memurluk artık 
karın doyurmuyordu. İşte Devrimci Sağlık-İş bu dönemde 
bahsettiğimiz talepler nedeniyle hızla büyümeye başlıyordu. Üye 
tabanını genişletiyordu. İstanbul dışında aynı dönemde hak arama 
mücadelesini sürdüren Ankara Tıp ve Hacettepe Tıp çalışanları 
dışında Ege Tıp çalışanları da Devrimci Sağlık-İş’in üyesi olmaya 
karar verdiler. 

Demirel hep aynıydı... 

Sendikalaşmak talebi diğer yandan Anadolu’daki devlet 
hastanelerine doğru yayılıyordu. Kamu kesiminde bir türlü çözüme 
ulaşamayan “işçi-memur” ayırımı sendikalaşma mücadelesinin 
alanını daraltıyordu. Dönem MC hükümetlerinin ve Demirel’in 
dönemiydi. Demirel demagojik yaklaşımıyla, yapılması gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak yerine mevcudu da rafa kaldırıyordu. 

Diğer yandan öncü çalışanlar hakkında soruşturmalar 
açılıyordu. Baskı yöntemleri ve diğer anti demokratik uygulamalar 
karşısında Devrimci Sağlık-İş ayakta kalmak için o zaman az sayıda 
olan Özel Hastane’lerde örgütlenmeye yöneliyordu. Kendileri 
memur kabul edilirken kurdukları sendika işçi kadrosunda olan 
kendi dışındaki çalışanların hakları için mücadele ediyordu. 

Kamu çalışanları özel sektörde örgütlenmenin önünü açtı 

Çoğunlukla İstanbul’da bulunan bazı azınlık hastaneleri ve 
diğer özel hastaneler sendikanın örgütlenip, Toplu İş Sözleşmesi 
imzaladığı başlıca işyerleri oldu. Bunlar sırasıyla Fransız Lape, 
Vatan Hastanesi, Güzelbahçe Hastanesi, Esnaf Hastanesi, Özel 
Çamlıca Sanatoryumu, İzmir’de kurulu Özel Sağlık Hastanesi ve 
daha sonraları örgütlenecek olan Alman ve Surp Agop 
Hastaneleriydi. 650 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayan 
sendika dönemin sol ve sendikal hareketi içinde saygın bir yer 
edinmişti. Özellikle Vatan Hastanesi işyerinde toplu sözleşme 
taleplerinden doğan uyuşmazlık sonucu yürütülen 10 aylık direniş 



fiilen greve dönüşerek, sendikalardan ve ilerici ve devrimci 
gençlikten somut destek alarak dönemin en uzun süreli işçi 
eylemlerinden biri olmuştur. Bu dönemde kendini alternatifsiz gören 
Sağlık-İş Sendikası, Devrimci Sağlık-İş’le karşı karşıya geldiği 
Verem Savaş Dispanseri Erenköy Sanatoryumu işyerinde işyeri 
yetkisi için yapılan ve referandum niteliğindeki “durum tespitinde” 
çalışan 98 işçinin tamamının oylarını alarak Sağlıkİş’i hezimete 
uğratmıştı. Yine Sağlık-İş’te örgütlü olan Amiral Bristol (Amerikan ) 
Hastanesi ile Denizcilik Hastanesi işçileri Sağlık-İş’i terk ederek o 
zamanlar bağımsız olan Devrimci Sağlık-İş’e topluca geçmişlerdir. 
Bu dönemde vurgulanması gereken en önemli olgu, hepsi kamu 
çalışanı olan sendika yöneticilerinin tam bir özveri örneği 
göstererek özel kesimde örgütlenmeye karar vermeleridir. Daha 
sonraki yıllarda da hiçbiri profesyonel olmayacak olan yöneticiler, 
kendi maaşlarından yaptıkları katkı yanında sınırlı miktardaki işçi 
aidatlarıyla tamamen amatör bir ruh ve coşkuyla ülke çapında 
sendikal örgütlemeyi başardılar. 

Önderlik her zaman gerekli 

Aynı dönemde sendika, üyeleri ile birlikte derin bir acı yaşadı. 
3 Mayıs 1975 günü Devrimci Sağlık-İş için kara bir gün oldu. 
İzmir’e sendikal örgütlenme için giden sevgili genç başkanımız 
Ahmet AKDOĞAN, Devrimci arkadaşlarımız Süheyla Hemşire ve 
Ankara şubemizden Ahmet KUŞ’u bir trafik kazasında birlikte 
kaybettik. Bu sendika için telafisi zor bir kayıp oldu. Ahmet 
AKDOĞAN için başta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları olmak 
üzere sağlık işçilerinin geniş katılımıyla kitlesel cenaze töreni 
yapılarak, ardından memleketi olan Sivas’a uğurlandı. Aradan 
geçen zaman içinde Ahmet AKDOĞAN’ın hep yokluğu hissedildi. 
AKDOĞAN’ın ölümünden sonra yapılan Genel Kurulda başkanlığa 
Cemil ORKUNOĞLU seçildi. Kurucu başkan Ahmet AKDOĞAN’a 
ve mücadele içinde yitirdiğimiz diğer arkadaşlarımızın mücadelesine 
layık olmak için seçilen yönetim de canla başla çalışmalar yürüttü. 
Vatan Hastanesi Direnişi bu döneme rastlamaktadır. 

Özel Hastanede yaşanan bir direniş 

Vatan Hastanesi Direnişi üzerine çok şey söylendi. Çok şey 
yazıldı. Üniversitelerde tez konusu oldu. Sendikal mücadelenin 
gereği olarak, yöneticilerin iradesi dışında sonuçların da 



doğabileceği görüldü. Vatan Hastanesi buna örnektir. 100’ün 
üzerinde ortaklıkla kurulan hastane 10 aylık direniş sürecinde 
ortaklık yapısındaki değişimle bugünkü sahibi Dr. Azmi 
OFLUOĞLU’nun eline geçmişti. Devrimci Sağlık-İş’in özel ve kamu 
kesiminde sınıf gerçekliğini esas alarak yürüttüğü sendikal 
mücadelenin karşısına Özel Sağlık İşverenleri Sendikası ile Kamu 
İşvereni olarak devleti yönetenler birlikte çıktılar. 10 aylık bir 
direniş sendikanın grev fonunun olmaması, çalışanların ağır 
ekonomik yükleri nedeniyle sona erdirilmek zorunda kalındı. 
Anlaşma mümkün iken bilinçli olarak işyerinin el değiştirmesi ve 
sendika ile anlaşmak isteyen bazı ortakların tasfiyesi bu yolla 
sağlanmıştır. Bu noktada sendikanın yanlışları olmadı mı? Geriye 
dönülüp bakıldığında şüphesiz eksikliklerimiz ve yanlışlarımız oldu. 

Sermayenin birliğine karşı emeğin birliği 

Direnişin sona ermesinden sonra yeni bir durum 
değerlendirmesi yapan Devrimci Sağlık-İş yöneticileri kuruluş 
döneminin hemen ardından başvurdukları DİSK’e yeniden üyelik 
başvurusunda bulundular. Amaç, sermaye sahiplerinin ve devleti 
yönetenlerin baskıcı girişimleri karşısında işçilerin sendikal birliğini 
güçlendirmekti. DİSK düzeyinde yapılan görüşmelerin sonucunda 
aynı dönemde SSK Hastanelerinde işçilik ve toplu sözleşme hakları 
için mücadele eden DİSK üyesi Has-İş (Hastane İşçiler Sendikası) 
ile 21.11.1976 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongreyle birleşme 
kararı alındı. 

Geçmişte solun sola çektirdikleri 

Has-İş saflarındaki DİSK’e üyelik süreci Devrimci Sağlık-İş’in 
tarihinde farklı iki sendikal anlayışı karşı karşıya getirmiştir. 
Devrimci Sağlık-İş yürüttüğü 10 aylık Vatan Hastanesi direnişinin 
ağır ekonomik yüklerine karşı örgütlü üye ilişkisi yanında o 
dönemde hatırı sayılan parasal imkanı da DİSK’e birlikte götürdü. 
Bir yandan 10 ay süren bir direniş yürütülmüş, işçilere grev fonu 
olmadan para verilebilmiş, diğer yandan sendika kıt kanat 
biriktirdiklerinden para da artırmıştı. Yani parası bittiği için değil, 
sendikal mücadeleyi bir üst noktaya taşımak için DİSK’e üyelik için 
başvurulmuştu. 

Sendikal mücadele çizgisindeki uyuşmazlık yanında, o zamanki 



merkezi yönetiminin anti demokratik yöntemlerle DİSK’te egemen 
kıldığı bir sol anlayış sendikal birlik uğruna özverili davranan 
Devrimci Sağlık-İş kanadından gelen üye ve yöneticilere bugün bile 
hatırlanması arzulanmayan sayısız keder ve acılar yaşatmıştır. Söz 
konusu süreç üzerinde sendikal mücadelenin çıkarması gereken 
derslerle doludur. 

Örgütlenmeyi Anadolu’ya taşımak 

Devrimci Sağlık-İş kanadından gelen yöneticiler DİSK’e 
üyelik sonrasında -yabancısı olduğu sendikal anlayışlayaşadığı ve 
yaşayacağı olumsuzluklarla bürokratik mekanizmalar içinde baş 
edemeyeceğini kısa zamanda anladı. Yapılacak tek şey kalmıştı. 
Hedef yeni örgütlenmeleri yaratmak ve bu yola sendika yönetimini 
güçlendirmekti. Nitekim bu dönemde Türkiye çapında ilk kez 
mevsimlik olarak çalışan ve iş güvencesinden yoksun yaşayan başta 
İstanbul olmak üzere Adana, Urfa, Maraş, Hatay ve İskenderun’da 
sendikasız çalışan 2100 Sıtma Savaş İşçisinin örgütlenmesi sağlandı. 
Sağlık-İş Sendikasının örgütlü bulunduğu ve 1600 işçinin çalıştığı 
SSK Edirne, Adana, Karşıyaka ve İstanbul Göztepe Hastanesi 
işçileri örgütlenerek yetkili sendika olundu. Bütün bu süreçlerde 
Has-İş kanadından gelen yöneticiler bazı yazışmalar ve sendika 
toplantılarında boy göstermenin ötesinde ciddi katkıda 
bulunmadılar. Daha sonra sendikaya iki yıl kaybettirecek olan iki 
başlılık yaşandı. Ardından da 12 Eylül sürecine doğru hep birlikte 
gidildi. Sendikal tabanla bağları kopuk yöneticiler o zamanki DİSK 
yönetiminin de desteğiyle sendikayı iki başlı hale getirecek sürecin 
önünü açtılar. Bundan da Türk-İş / Sağlık-İş ve işverenler 
yararlandı. Çünkü tüm olumsuzluklara rağmen 12 Eylül askeri 
müdahalesi gelmeden önce sendika aktif 5000 üye tabanına 
kavuşmuştu. İstanbul-Kartal dışında Adana, Hatay, Gaziantep, 
Diyarbakır, İzmir, Antalya, Bursa, İzmitGölcük, Ankara ve Edirne 
olmak üzere toplam 11 şubede faaliyet göstermekteydi. Özellikle 
Adana Bölge Şubesinin en geniş işçi desteği ile, Sıtma ve SSK 
Hastanesinde örgütlenme sağladığını belirtmek gerekir. Adana SSK 
işçileri de “durum tespiti” ile Sağlık-İş’e karşı iradelerini Dev 
Sağlık-İş’ten yana kullandılar. 

DİSK’te demokratik değişim 

Bu arada Kemal TÜRKLER başkanlığındaki DİSK yönetimi 



değişmiş Abdullah BAŞTÜRK’ün başkan olduğu DİSK yönetimi 
gelmişti. İki başlılığa çare olarak atanan kayyumun önerisi ile 
tüzüksel yetkisini kullanan DİSK Yürütme Kurulu Merter’deki Genel 
Merkezinde 9.4.1978 tarihinde iki tarafa da çağrıda bulunarak 
Genel Kurul açtı. İki başlılığa neden olanlar Genel Kurula 
katılmadılar. Bu Genel Kurulda sendikanın ismi tekrar Devrimci 
Sağlık-İş oldu. Ardından da mahkemeye taşınmış olan iki başlılık 
sürecinin galibi de 12 Eylül sürecine rastlayan günlerde yine 
Devrimci Sağlık-İş kanadı oldu. 

12 Eylül’ün acıları... 

12 Eylül döneminden DİSK’le birlikte Devrimci Sağlık-İş te 
nasibini aldı. Uzun süren gözaltı ve tutuklamalardan sonra 24 
yöneticisi hakkında dava açıldı. Gözaltında yaşadığı ağır 
işkencelerden sonra serbest bırakılan o zamanki Genel Eğitim 
Sekreteri’miz Yakup GÖKTAŞ bozulan sağlığı ile uğraştığı bir 
dönemde uğradığı bir motosiklet kazasında kaybedildi. 

Detaylarda gizli acılar ve sıkıntılardan, istenen idam 
taleplerinden sonra kimsenin bir daha açılamaz dediği 
Konfederasyonumuz DİSK ve bağlı sendikalar uluslararası 
dayanışmanın desteğiyle 1991 yılından itibaren tekrar faaliyete 
geçtiler. Ve bugün yaşamakta olduğumuz sürece varıldı. 

11 yıl sonra yeniden varolmak 

Dev Sağlık-İş faaliyete başladığı yeni dönemde örgütlenmeye 
yönelik çeşitli arayışlarda bulundu. Yasal engeller, uluslararası 
sosyalist sistemdeki çözülmeler, 12 Eylül’de solun aldığı darbeler ve 
toplumsal dokulardaki bozulmalar gibi çok sayıdaki olumsuz etkenle 
birlikte değerlendirildiğinde sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya 
olunduğu görülecektir. Ama tüm bu olumsuzluklara karşı tek bir 
işyerinde sendikal başarının olamayacağını bu ilişkiyi beslemek için 
birleşik bir mücadelenin işin ta başından beri bir toplumsal hareket 
tarzında; diğer işyerleri, işkolları ve mevcut sömürü düzenine 
alternatif bir siyasal kurguyu da kapsayacak şekilde ele alınması 
fikrindeydik. Bu fikrimize karşılık bizim dışımızda kendini dayatan 
somut taleplere de sırt çevrilmedi. 1993 yılından itibaren 
gerçekleşen Özel sektördeki Florance Nigtinghale, Yaşam Hastanesi 
ve Osmanoğlu Hastanesi işyerlerindeki örgütlenmeler yanında 



Sözleşmeli Personel Statüsünde çalışan başta hekimler olmak üzere, 
SSK’nın 9 hastanesinde yakın zamanda yapılan örgütlenmeler ve 
emek verilen diğer tüm çabalar duyarlılığımızın somut örnekleridir. 

Yeni bir dönemin eşiğinde olmak 

Sorun sağlık emekçilerin gündemine tekrar hangi ihtiyaç 
nedeni ile dahil olmak isteğimizle ilgilidir. Kanımızca önümüzdeki 
süreci ve sağlıkta olup bitenleri en iyi gören örgüt hekimlerin meslek 
örgütü TTB ve ona bağlı Odalardır. Burada önemli olan nokta; 
meslek örgütü olmanın ötesinde ileri bir bakışla siyasal iktidarın 
sağlıkta izlediği yanlış politikaların, hekimleri ve bir bütün olarak 
sağlık çalışanlarını içerisine soktuğu girdaba dikkat çekilmesidir. Bu 
bakış açısı aynı zamanda ortak mücadele için önemli bir zemin 
yaratacaktır . 

Dev Sağlık-İş’in tekrar gündeme gelmesi eski ve yeni 
yöneticilerin sendikacılık yapmak hevesinden değil somut olarak 
yukarıda değindiğimiz sağlık işkolundaki gelişmelerdir. AKP 
hükümetinin “Kamu Personel Reformu” ve “Sağlıkta Dönüşüm” 
programı kapsamında giriştiği hamlelerin mağduru olacak sağlık 
çalışanlarına saldırılar karşısında korunabilecekleri örgütsel ilişki 
zemini yaratmaktır. Tüm gayretimizin özü budur. Bu noktada Dev 
Sağlık-İş kendisini 12 yıldan beri kamu alanında fedakârca bir 
çalışma yürüten sağlık emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli 
sendikal hak arama mücadelesinin karşısında değil, şimdiden 
görüleceği üzere ortaya çıkacak boşluğun tamamlayıcısı olarak 
görmektedir. Bu yeni durum bir bütünün parçası olarak 
görülmelidir. 

Sağlık emekçilerinin mücadele birliği 

Dev Sağlık-İş yeni bir şeyden bahsetmiyor. Sadece çoktan beri 
başlamış olan bir sürecin sonuna doğru gelmekte olduğumuzu 
hatırlatmak istiyoruz. DİSK’le birlikte faaliyete başladığımız yılların 
başında yani 28-29 Mart 1992 yılında İstanbul’da yapılan 3. Olağan 
Genel Kurul Çalışma Raporu Kitapçığımızda belirttiğimiz gibi hep 
ortak örgütlenmeden yana olduk. Çalışma Raporumuzun 
38.sayfasında şunları belirtmiştik. “İşçi ve memurlar (kamu 
çalışanları) arasındaki toplumsal ayırımların üzerinde şekillenen 
ve giderek bir toplumsal bilinç yanılsaması haline dönüşen bu 



yapay ayrımların varlığının, yani ayrı çalışma yasaları ve ayrı 
örgütlenmelerle pekiştirilmesi yerine tüm çalışanların çıkarlarının 
ortak olduğu bilinci etrafında ortak düzenleme ve kurumların 
oluşturulmasına gidilmelidir.” 

Devamında “Devrimci Sağlık-İş meslek sendikacılığı ve 
kademe sendikacılığı gibi sınıf temelli olmayan ve çalışanların 
birliğini gözetmeyen sendikal modeller yerine işkolu 
sendikacılığını savunmaktadır. 1980 öncesi Dev Sağlık-İş’in sağlık 
alanındaki kamu çalışanlarıyla giriştiği örgütlenmeler ve 
kazandığı başarılar böyle bir sendikal anlayış üzerinde 
yükselmiştir.”denilmektedir. Bizim muradımız, geçmişten bugünü 
görmeye ve değerlendirmeye yönelik bir çabamızın olduğunu 
anlatmaktır. Dolayısıyla yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. 

Gelecek düşümüz 

Hedefimiz ve çağrımız nettir. Amacımız tüm sağlık 
çalışanlarının ortak mücadele birliğini yaratmaktır. Politikamız, 
insana yaraşır düzeyde eşit, ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti alma 
talebi ile sağlık emekçilerinin ekonomik ve sosyal taleplerini bir 
potada birleştirebilmektir. Bunun için bizler; eski-yeni, özel sektör-
kamu alanı, işçihekim-hemşire-teknisyen-hastabakıcı ayırımına 
sapmadan sınıfsal bir mücadele perspektifinden ortak mücadele için 
yola çıkacağız. »  

http://www.devsaglikis.org.tr/tarihimiz 

Evet, artık örgüt militanlarının kaldığı evlerde kalıyorduk ve 
ortak komün yaşamı sürdürüyorduk. Herkes ilişkili olduğu insanlara 
karşı sorumluydu, kim kimdir merakı yoktu, aynı evlerde birbirlerini 
hiç görmeden aylarca kalındığının canlı tanıklarındanım. Gizliliğe 
azami ölçüde dikkat ediliyordu. İstanbul’da gelişen her önemli 
eylemde Acilci militanların emeği vardır. Onlar adeta isimsiz 
kahramanlar gibi her eylemin içinde oldular. 

Kerim Yaman’ın öldürülmesinden sonra İstanbul 
Üniversitesi’nin işgal edilmesinin başlatıcılarının öncüsüydüler. 
Kıbrıslı bir öğrencinin ölümünden sonra işgal edilen İTÜ (İstanbul 
Teknik Üniversitesi) eyleminin örgütleyicileri arasındaydılar. 
İşgalden sonra yapılan yürüyüşün silahla korunmasında en önde 



oldular. İkinci gün cenazenin Sultanahmet morgundan alınması için 
gittiklerinde polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalanan 6 kişiden 
ikisi Boğaziçili Acilciler idi. Aynı olayda ben ve bir arkadaşımız 
daha (Rıza ile sonradan Ankara’da yakalanan İ.G. arkadaş) 
arkadaşın uyanıklığı sayesinde polisin elinde son anda kurtulduk. 

Silahlı yakalanan arkadaşlar Bayrampaşa Cezaevi’ne konuldu. 
Bir ay sonra yapılan yargılamada ilk defa bir savcı, gençlerin 
kendilerini savunmak amacıyla silahlandıklarını dile getirdi. Buna 
rağmen, 6 devrimci 10’ar ay ceza aldılar ve cezaları tecil edilerek 
serbest bırakıldılar. Faşistler her yerde devrimci avına çıkmıştı. 1976 
ortalarında kalmakta olduğumuz Ortaköy Eğitim Enstitüsü Yurdu’na 
bitişik olan Eğitim Enstitüsü dışarıdan gelen ülkücüler tarafından 
işgal edilince, bizleri yurttan tanıyan okulun solcu öğrencileri bizim 
okula haber gönderdiler. 

Başta biz ve Doktorcu arkadaşlar olmak üzere toplam 25 kişi 
hemen olay yerine gittik. Eğitim Enstitüsü’nün etrafı faşist 
militanlarca sarılmıştı. Öğrenciler okulun kantinine toplanmıştı. Biz 
de sadece 25 tane keser sapı vardı. Her yer sivil polis kaynıyordu. 
Dev-Genç’li arkadaşlar bize yardım için gelmemişti. Aramızda 
toplanarak birşeyler yapma kararı aldık. Her arkadaş yakasına 
başlıklı üç toplu iğne iliştirecek ve okul çevresinde yuvalanan 
faşistlerin arkadan sarılması sağlanacaktı. 

Ben ve Adnan arkadaş ise silahlıymışız gibi rol yaparak 
doğrudan okul kantinine girip çıkacaktık. 25 arkadaş okulun etrafını 
bir çember gibi sararak sipere yattılar. Biz iki arkadaş okulun içine 
doğru yürüdüğümüzde okulun yakınında mevzilenmiş faşistler ne 
olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Biz onların gerilerine bakıyorduk. 
Biz baktıkça faşistler de oraya doğru baktılar. Arkadaşlarımız onlara 
etrafının sarıldığını gösterdiler. Biz gayet emin bir şekilde kantine 
girdik ve rehin gibi tutulan arkadaşlara selam verdik. Okul dışına 
çıkmamızla birlikte faşistlerin etrafını çeviren arkadaşlar hemen 
ayağa kalkarak saldırıya hazır rolüne devam ettiler. Faşistler birkaç 
dakika bocaladıktan sonra okulu terk ettiler. Böylelikle hiçbir 
çatışma olmadan işgal kırılmış oldu. Anlatmak istediğim, farklı 
ideolojik görüşte olsalar da dönemin devrimcileri faşizme karşı 
omuz omuza olabiliyordu. Bu eylemde TKP’lisinden Aydınlıkçısına 
kadar herkes yer almıştı. 



Başka bir eylemi anlatayım. Yine 1976’da CHP’li arkadaşlar 
Deniz Baykal’ı bir konferans vermek için okula davet etmişti. 
Aydınlıkçılar konferansın olacağı kapıda dergi satıyordu. Biz diğer 
örgütlerin taraftarları da bu konferansa katılmak için kapıya doğru 
geliyorduk. CHP’liler Aydınlık gazetelerini yırtarak devrimcilerin 
bu toplantıya katılamayacaklarını belirttiler. Biz tüm diğer devrimci 
arkadaşlar Aydınlık gazetesinin yırtılmasını protesto ederek salona 
girmeye çalıştık. Derken kavga çıktı. Kavga önlenemeyince bizzat 
Deniz Baykal’ın girişimiyle bizler salona girdik. Ön sıralara 
yerleştik. Yine iyi bir devrimci dayanışma örneği sergilenmişti. 

Bu tür olumlu örnekler devrimci örgütlerin arasında karanlık 
ellerce kan davası başlatılmasıyla günden güne azaldı. Devrimciler 
kendilerini sadece faşistlerden değil, diğer devrimcilerden de 
korumak için tedbir almaya başladı. Devrimci gençlik, devrim için 
araç olan örgütleri amaç haline getiren, kalabalığı görünce ne oldum 
delisi olan, sorgulama yargılama yeteneği olmayan, sahte 
önderliklere tapan, sadece söyleneni yapan edilgen bireyler haline 
geliyordu. Ne mutlu bize ki biz böyle değildik. Birbirine yoldaşça 
bağlılığın egemen olduğu bir yapının üyeleriydik. Acilciler içinde 
yer almış arkadaşların ideolojik politik gelişmişlik düzeyleri bu 
özgür ortamdan dolayıdır. 

  

Anti-faşist mücadele kızışıyor, sol içi çatışmalar başlıyor  

1977 yılına geldiğimizde, faşist saldırılar, günlük çatışmalar, 
devrimcilerin faşizme karşı savunma eylemleri yükseliyor. Paralel 
olarak devrimci gruplar arasına kan giriyor, devrimci politik yapı 
haline gelmeye çalışan gruplar bölünüyor ve onlarca grupçuk ortaya 
çıkıyordu. 

Böyle bir ortamdan biz de nasibimizi alıyorduk. İlkerlerin 
katledilmesinden sonra Yurtdışı grubu bizden ayrıldı. Politik çıkış 
yapma gündeme gelince, Hamdullah Erbil’in Maraş grubu Devrimci 
Savaş adıyla ayrılık bayrağını dalgalandırdı. 

Politik çıkış yaparken, Yüksel ve Ömür yoldaşları kaybettik. 
Rıza yoldaş yaralı yakalandı. Rıza’yı ve Yüksel’i hiç tanımadım. 
Ömür yoldaşı Rıza ile birlikte yakalanan İstanbul grubundan İ.G. 



yoldaşın nişanlısıyla birlikte yaptığım Ankara Kapalı Cezaevi 
ziyareti sayesinde tanıdım. Bu ziyarete Ömür de Rıza’yı ziyaret 
amacıyla gelmişti. Ziyaret sıramızı beklerken birkaç saat durum 
değerlendirmesi içeren konuşmalar yaptık. Ziyaretten sonra bize 
Ankara’nın belli başlı semtlerini gezdirdi, akşama kadar birlikte 
olduk, en son gençlik parkını ziyaret ettik. Ömür yoldaşı bu 
görüşmemizden kısa süre sonra kaybettik. 

İstanbul’a dönersem. Mahallelere dağılmıştık, örgüt evlerinde 
kalıyorduk, gizliliğe ne kadar dikkat etsek de, zaman zaman aynı 
evlerde kalmaktan kaynaklanan nedenlerden dolayı bizim için 
ulaşılmaz önder konumunda olan arkadaşlarla da karşılaşıyorduk. 
İstanbul’da 1 Mayıs 1977 olayları öncesinden başlayarak onlarca 
bombalama kurşunlama eylemleri yanında banka soygunları da 
yapılıyordu. Merkezi eylemlerde yer alacak kadro sayımız sınırlı 
olduğu için bazı arkadaşlar ülke çapında gezici eylem kadrosu olarak 
çalışıyordu. Mahalli kadrolar yetişme aşamasındaydı. Eylemleri 
adeta iki elin parmak sayısını geçmeyen arkadaş grubu yapmaktaydı. 
Her eylemimiz başarıyla sonuçlanıyor, hiçbir yakalanma 
yaşanmıyordu. Bu durum geriden gelen kadro adaylarında büyük bir 
moral kaynağı oluşturuyordu. 

Gelecekte katılmayı düşündüğümüz askeri eylemlere hazırlık 
amacıyla Boğaziçili ve Darüşşafakalı arkadaşlar grubu olarak, bir 
arkadaşımızın dedesinin Yalova yakınlarındaki ormanlık alanda 
bulunan evine gittik. Orada tabanca ile atış eğitimi yapmaya karar 
verdik. On arkadaş üç gün süren eğitim ortamına girdik. Son günde 
daha büyük silahları tanımak istedik. İsteğimiz kabul edildi. Engin 
ve Muharrem yoldaşlar geldi. Kalaşnikof ve Sten ile atış talimi 
yaptık. Silahları tanıdık. Moralimiz yükseldi. Bu eğitimi gören 
arkadaşlarımız daha sonra bizzat pratik sahada defalarca kendilerini 
ispat etti. Belirtmek isterim ki, bu silahlı eğitim bazılarının anlata 
anlata bitiremediği Binboğalar efsanesinden çok daha ciddi sonuçlar 
yaratmıştır. 

İstanbul örgütlenmemiz bir yandan askeri eylemlerle 
kendinden söz ettirirken, diğer yandan kitlesel çalışmalara hız 
vermişti. Bazı eylemlerimiz bizzat kitlesel örgütlenmeye yol açacak 
eylemlerdi. Vatan Hastanesi işçilerini örgütleyen Devrimci Sağlık İş 
yöneticisi arkadaşlar, burada çalışanların tamamının sendikalı olmak 
istediğini, ancak personel müdürünün faşist bir boksör olduğunu ve 



işçileri tehdit ettiğini belirterek bu kişinin yarattığı psikolojik 
baskının kalkması için dövülmesi gerektiğini söylediler. 

Söz konusu kişi bir hafta sonra üç yoldaş tarafından dövülerek 
cezalandırıldı. İkinci gün hastane içinde yüzü gözü sargılı gezince 
sendikacı arkadaşlar işçiler tarafından tebrik edilmiş ve toplu 
sözleşme hakkını Devrimci Sağlık İş kazandı. Yakup yoldaş bu 
eylemden dolayı eylemci arkadaşları kucaklayarak teşekkür etmişti. 
Bu gibi eylemler günlük olağan şeyler haline gelmişti. 

Boğaziçili ve Darüşafakalı bir grup arkadaş, yapılan her 
eyleme Engin yoldaşın ve diğer yönetici arkadaşların girmesine karşı 
çıkmaya başladık. THKP-C’nin «liderler masa başında oturmaz» 
ilkesinin yanlış değerlendirildiğini, örgütümüzün daha doğum 
aşamasında kurucu üyelerinin tamamına yakınını kaybettiğini, Engin 
gibi birkaç arkadaşın eylem yaparken kaybedilmesinin bizi 
bitirebileceğini söyledik. Eleştiri ve öneri içeren 3 sayfalık yazıyı 
Karakız aracılığıyla örgüt yönetimine ilettik. Bu önerilerimiz kabul 
görmedi. Sonuçta birkaç arkadaş bu durumu neden göstererek ’77 
darbesinden kısa süre önce örgütten koptular. 

Bu dönemde Maraş’tan gelmiş bir arkadaşla tanışma fırsatım 
oldu. Takma isim olarak Doğuş adını almıştı. Bize bölgede çıkan 
Doğuş adında bir de dergi getirmişti. Dikkat edilsin, Antakya’da Tek 
Yol Devrim dergisi çıkarken, Maraş’ta Doğuş dergisi çıkıyordu. Ben 
bu Doğuş arkadaşla birlikte birkaç ay boyunca hemen her eyleme 
katıldım. Daha sonra o yeniden Maraş’a döndü ve bu bölge bizden 
ayrılarak Devrimci Savaş adı altında ayrı bir örgüt olarak kendini 
ilan etti. Bu tür bölgesel örgütler her yerde mevcuttu denebilir. 
Samsun merkezli Karadeniz’de Maraş’ta Malatya’da Kars’ta 
Kayseri’de Balıkesir’de Bursa’da Manisa’da meşhur Kasabalılar 
grubu, İzmir’de Hatay ve Adana merkezli Güney’de kuruluş 
aşamasındaki her örgütte bölge örgütlenmeleri başlangıçta biraz 
özerk bir yapı olurlar. Örgüt merkezileştikçe bu eğilimler kırılır. 

Egemenliğinin elden gittiğini düşünen bölgesel liderler bu 
duruma direnç gösterirler. Bizim yapımızda da böyle olmuştur. 
Sadece Ankara ve İstanbul bölgelerinde bu tür bölge eğilimleri 
olmamıştır. Zaten buralarda örgüt iskeletini oluşturan her arkadaş 
başka bir şehirden gelmekteydi ve bölgecilik eğilimi bu tür 
kozmopolit şehirlerde fazla etkili olamazdı. Bunun aksine daha 



homojen olan kasaba ve küçük şehir örgütlenmelerinde bölgeci 
eğilimler her zaman etkin olabilmektedir. Dev-Genç örgütlenmesi 
incelenirse, diğer birçok şehrin neden Dev-Yol çizgisini izlediği, 
Elazığlı öğrencilerin egemen olduğu İstanbul Dev-Genç 
örgütlenmesinin neden Dev-Sol örgütünün iskeletini oluşturduğu 
açıkça görülebilir. 

Bizde de Manisa’da Kasabalılar kendi içinde özerk bir örgüt 
oldular, başlangıçta Acilciler adına eylem yapan bu arkadaşlar, 
zaman içinde merkezden tamamen koptular ve MLSBP örgütüne 
katıldılar. Yine başını Hamdullah Erbil yoldaşın çektiği Maraş 
Acilciler örgütlenmesi de bizden ayrılarak Devrimci-Savaş grubu 
olurken, İzmir’de THKP-C/Eylem Birliği ismi etkin oldu. Başka 
bölgelerde de mahalli önderler hep etkin kaldılar. Örgüt merkezi 
olarak adlandırabileceğimiz Genel Komite ise, bu bölgelerde ağzı en 
fazla laf yapan veya eylem yapan önder konumundaki arkadaşlardan 
oluşmaktaydı. Bu durum bir nevi koalisyon olarak algılanabilir. 
Merkezi politik örgütlenmesinin oluşmasına fırsat kalmadan 
kendisini silahlı mücadelenin içinde bulan her yapı gibi bizim 
yapımız da bir darbe ile her an dağıtılabilirdi. Bu örgütsel oluşumun 
başlangıç aşamasında ülke çapında başlayan gençliğin anti-faşist 
silahlı mücadelesi, bu duruma seyirci kalmayan bizleri pratik 
mücadele içinde politik bilinç kazanmaya zorlamıştı. Bu da eksik 
çarpık bir bilince yol açıyordu. Duyguları bilincin önüne alıyordu. 
Arkadaşlar arasında olması gereken güveni, örgüte olan güvenin 
üstüne çıkarıyordu. 

Sonradan yaşanan ayrılıklarda da, ideolojik farklı bakış hep 
sonradan gelmiş, arkadaşlar arasında birbirine duygusal bağlarla 
bağlılık aynı politik bakışın önüne geçmiştir. Örgütümüzde yaşanan 
en büyük bölünme olan HDÖ/Acilciler ayrılığında da bu mantık 
geçerli oldu. En keskin geçinip ayrılanlar aslında o kadar asker 
kafalı değillerdi. Öte yandan en ideolojik görünen, meselelere politik 
baktığını iddia eden benim de içinde yer aldığım Acilciler kesimi 
ise, bilindiğinin tersine askerliği çok seven arkadaşların ağırlıkta 
olduğu bir yapıydı. Yani ideoloji belirleyici olmadı. Arkadaşlar arası 
güven, birbirini daha iyi tanıma, çoğunluk psikolojisi ve bölgecilik 
gibi belirleyici olmaması gereken tali etkenler, temel ayrılık nedeni 
olan ideolojik bakış açısının farklılığının önüne geçti. 

Olayları ve bireyleri tek tek değerlendirirken bu durumu hep 



göz önünde bulundurarak belirleme yaparsak gerçekçi olabiliriz. 
Birbirini eylemde denemiş olanlar, pratikte aynı eylemler içindeki 
tutumlara bakılarak tavır almıştır. Mesela ben, bir yandan içinde yer 
aldığım yapıda güvendiğim yoldaşlarıma değer verirken, diğer 
yandan belirli eylemlerde pratik içinde omuz omuza olduğum 
değişik siyasi eğilimlerden arkadaşlara da yoldaşlarım kadar 
güvenmişimdir. İdeolojik olarak ayrı uçlarda yer aldığımız bazı 
arkadaşlarla aynı eylemlerde omuz omuza ölümüne kadar dayanışma 
içinde olmak, ancak görerek yaşayarak izah edilebilir. Biz bugün 
bunlara işte böyle geniş bir pencereden bakabiliyoruz. 

İstanbul Acilciler grubu çok büyük bir şehirde yaşadığı için 
herkes birbirini tanımazdı. Daha açık bir deyişle herkesin hemen her 
gün birbirini gördüğü küçük şehirlerin aksine, mahalle mahalle okul 
okul ayrı yapılanmalar içindeydik. Bu açıdan benim anlatımlarım, 
sadece benim bildiklerimle ve en fazla bazı arkadaşlardan aldığım 
bilgilerle sınırlıdır. Bunun için sonradan olma lider kopyası tipler 
gibi, herkes hakkında ahkâm kesmeden önce o kişiler hakkında 
doğru bilgi toplamayı ilke bilirim. 

Mesela bizim boş ajitatör, İ.Yalçın’ın 19 Ağustos 1977 
darbesinden 15 gün önce Engin tarafından örgüte sızdırıldığını ve ilk 
eyleminden sonra Engin’le birlikte 77 Ağustos darbesiyle örgütü 
çökerttiğini söylüyor. Kişiler hakkında konuşmadan, biraz etrafa 
sorsa soruştursa rezil olmaktan kurtulur. İ.Yalçın’ı örgüte katan 1975 
yılında İYÖD (İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği) Başkanı ve o da 
Elbistanlı olan Y.Doğan’dır. Yani sen bu örgütün adını bile 
duymadan İ.Yalçın örgütsel çalışmalarımız içinde bulunuyordu. Ben 
de tanıklardan birisiyim. Bu örgütü sadece ülkemizin küçük bir 
şehrindeki örgütlenmeden ibaret saymak, parçayı bütünün yerine 
koymaktır. 

  

Acilciler’i efsaneleştiren politik belirlemeleridir  

Bu örgüt yarattığı etki örgütlediği kitleyi kat kat aşan ve diğer 
örgütlere de ilham kaynağı olan adı efsane olmuş bir örgüttür. 

Bunu efsaneleştiren ise eylemlerinden daha çok taa 1974-75 
yıllarında tüm solcuların 12 Mart’ın etkisinde olduğu bir dönemde 



yaptığı teorik politik belirlemeleridir. Piyasaya kısıtlı sayıda sürdüğü 
başta TDAS olmak üzere birkaç kitapçıktır. Daha doğrusu, bizleri bu 
örgüte kazandıran THKP-C çizgisini en iyi yorumlayan ve ders 
çıkaran bu kitapçıklarda dile gelen görüşlerdir. Eylemler çok sonra 
başlamıştır. Bu açıdan Acilciler tarihi bu kitapçıklarla başlar, etkisini 
ülke çapına yayan bu politik belirlemelerdir. Yaptığı eylemler 
bizlerin yaptığını ona katlayacak benzer örgütlenmelerin adı bile 
unutulmuşken Acilciler’in hâlâ tartışılabiliyor olmasının sebebi bu 
politik duruşumuzdur. 

  

İlklerin örgütü Acilciler  

Beylerderesi olayının 1.Yıl dönümü vesilesiyle örgütümüz 
ülke çapında bulunduğu birçok şehirde gücü oranında eş zamanlı 
seri bombalama eylemleriyle adını duyurdu. O yıllarda birçok sol 
örgütlenme hâlâ dernek çalışmasını aşamamış ve ideolojik politik bir 
çizgi belirleyecek olgunluğa erişmemişti. 

12 Mart darbesiyle devrimcileri ezdiğini düşünen oligarşi de, 
devrimcilerin kendi bilgileri dışında silahlı mücadele 
başlatabileceğine inanmıyordu. Bu açıdan gerek İlkerlerin 
Beylerderesi’nde baş eğmez devrimci duruşu, gerekse de akabinde 
örgütümüzün yeterli kadro ve kitle örgütlenmesine kavuşmayı 
beklemeden oligarşiye karşı silahlı eylemleriyle bayrak açması 
ülkede büyük bir şaşkınlığa ve heyecana yol açtı. 

Benzerlerimiz olan diğer silahlı örgütlerden daha az eylem 
yapmamıza karşın, onları kat be kat aşan bir tanınmışlığa ve etkiye 
sahip olmamızın gerekçesi, bir taraftan yaptığımız teorik ve 
ideolojik belirlemelerde ilk olmamız, diğer taraftan devlete karşı 12 
Mart’tan sonra ilk silahlı başkaldırıyı başlatmamızdı. Nitekim, daha 
sonra ardıllarımız diğer THKP-C kökenli örgütlerin bizlerin 
eylemlerini kat kat aşan askeri eylemler yapmış olmasına karşın, 
bugün onların esamesi bile okunmamaktadır. Hatta o dönem bu 
örgütlerin yaptığı birçok eylem medya tarafından doğrudan doğruya 
örgütümüze mal ediliyordu. 

Kürt Özgürlük Hareketi’nin öncüleri olan devrimci kadrolar, o 
günlerde kendilerini Kürdistan’ın Acilcileri olarak gördüklerini 



birçok devrimci platformda dile getiriyorlar. Böylesi bir moral 
üstünlük kazanmış olarak çalışma yürüten Acilciler, İstanbul’da da 
okulları terk ederek emekçi kesimler içinde çalışma yürütmeyi esas 
alıyordu. Gençlik örgütlenmesinde kendimizi faşist-devrimci kısır 
çatışmasına endekslemeyen, illegal çalışmayı esas alan örgütümüz, 
buna karşın devrimci öğrencilere saldıran faşist odaklara karşı birçok 
askeri eylem yapıyordu. O dönemde birçok Cephe kökenli örgüt bizi 
yaptığımız eylemlerden dolayı eleştirirken“siz eylem yapıyorsunuz, 
faşistler bize saldırıyor” gibi söylemler içine giriyordu. Faşistler de 
bizi tüm aramalarına karşın bulamamaktan şikâyetçi ediyordu. Oysa 
biz sadece illegal çalışmanın gereğini yapıyorduk. 

Biz o dönemde gençliğin her eğilimin Dev-Genç içinde temsil 
edilmesini ve legal olarak örgütlenmesini savunuyorduk. Politik 
örgütlenme ile gençliğin akademik-demokratik örgütlenmesinin bir 
ve aynı görülmesini eleştiriyorduk. Bu yüzden hiçbir zaman 
doğrudan bize bağlı legal yapılanmaların oluşturulmasını 
savunmadık. Sonraki yıllarda birçok örgütlenmeye bağlı sendikalar 
ve dernekler doğdu. Demokratik mücadele ihmal edildi. Devrimci 
örgütlenmenin amacı gözden kaçırıldı. Devrim mücadelesinde araç 
olması gereken örgütler amaç haline getirildi. 

Sol örgütler birbirine düşman hale gelirken, daha düne kadar 
faşizme karşı omuz omuza ölümü göze alanlar bir gün sonra yaşanan 
örgütsel ayrılıklar sonucu amansız düşmanlar haline geldi. Acilciler 
böyle bir geleneğin içinde yer almamaya azami özen gösterdi. En 
azından 12 Eylül’e kadar bunu başardık. 

  

Öğrenci hareketinden kitle hareketine geçiş  

Kadro olması düşünülen tüm arkadaşlar artık okullardan 
ayrılmıştık. Ben bir bayan arkadaşla birlikte Gebze’ye yerleştim. 
Orada başlangıçta Yakup Göktaş yoldaşın devrettiği ilişkileri 
geliştirdik. Gebze merkezinde çoğunluğu Kars-Çıldırlı göçmen işçi 
ailelerinden oluşan hatırı sayılır bir taban oluşturduk. ’77 
seçimlerinde bir arkadaşımızı CHP listesinden belediye meclis üyesi 
yaptık. AEG fabrikası başta olmak üzere birçok işyerinde işyeri 
komiteleri oluşturduk. Bazı arkadaşlarımız afişleme yazılama işleri 
yapar hale geldi. Mahallede okuryazar olmayan kadınlara 



Şekerkız’ın verdiği okuma-yazma kursları sayesinde kadınlar 
arasında epey nam saldık. Geçimimizi sağlamak ve bölgede 
meşruiyet kazanmak amacıyla bölgeden bir arkadaşın açtığı kahvede 
ortak olmuş gibi günde 8 saat çalıştım. Bu sayede örgüte maddi yük 
olmadan ve halk arasında da saygınlık kazanarak çalışma yürütme 
şansı kazandık. Çalışma yürüttüğüm bölge hakkında örgüte bilgi 
aktarmak için zaman zaman Belma ile bir araya geliyorduk ve 
eksiğimizi yanlışımızı değerlendiriyorduk. 

  

Hasan Hami Gönenli olayı  

Harbiye’deki örgüt evinde birgün (Nisan 77 olabilir) sabaha 
karşı kapıyı çaldı. Kapıyı açtığımızda Hami yoldaş kendini üstü başı 
kan ve kir içinde içeri attı. Üstünü başını temizleyip yaraları 
pansuman ettikten sonra Hami yoldaş olayı anlattı. 

(Daha sonraki yıllarda da birçok sahada ortak çalışma 
yürüttüğüm Hasan Hami Gönenli yoldaş 12 Eylül sonrası Norveç’e 
yerleşti. 1984 yılında Paris’te yeniden görüştük. Aylarca birlikte 
olduk. O, Acil-HDÖ ayrılığında HDÖ’de kalmıştı. Ancak hâlâ eski 
yoldaşlarına karşı aynı içtenlikle davranmaktan ayrılmamıştı. 
Amansız bir hastalıktan kalın bağırsağı alınmıştı. Uzun yıllar 
yaşadığı hastalıktan sonra geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrıldı. 
Anısı önünde saygı ile eğiliyorum.) 

Gece üç yoldaşla bir taksiye binmişler. Amaçları taksiyi alarak 
şoförü bir yere bırakmakmış. Ancak şoför arabayı terk etmemekte 
ısrarlı olmuş ve arabayı şarampole yuvarlamış. Kaza sırasında Hami 
yoldaş bayılmış. Diğer iki arkadaş Hami ve şoför öldü zannederek 
olay yerinden ayrılmış. Hami yoldaş saatler sonra kendine gelmiş. 
İstanbul’u bildiğinden ara yollardan yaya olarak ara sokaklardan 
üstü başı kan ve kir içinde örgüt evine gelmiş. Hami bu olayı daha 
sonra birkaç kez daha bana anlattı. Yanındaki yoldaşlara oldukça 
kızgındı. Kendisini olay yerinde bırakmalarına kızmıştı. Bu 
arkadaşlarımız bir panik anında yoldaşlarını bırakıp kaçabilmişlerdi. 
İnsan her zaman soğukkanlı olamıyor. Savaşta bile bir gerilla 
kaybettiği yoldaşlarının cesetlerini düşman eline bırakmamak için 
büyük riskler alabilmektedir.  



Haydar ve Muharrem yoldaşların yaralanması  

Bu olaydan kısa süre sonra Haydar ve Muharrem yoldaşlar bir 
araba gasp etmek isterken şoförün direnmesi nedeniyle arabayı terk 
ederler. Araba sahibinin emekli bir subay olduğunu nereden 
bilecekler. Emekli subay, yoldaşlar arabayı terk eder etmez silahını 
arkadaşlara doğrultarak ateş eder. Haydar yoldaş karnından, 
Muharrem elinden yaralanır. Haydar hastaneye kaldırılır. 

Belma yoldaş Haydar’ı hastanede ziyaret edeceğini 
söylediğinde, ben de dahil, tüm yoldaşlar karşı çıktık. Belma 
kararlıydı. Yoldaşı sahipsiz bırakmayacağını söyledi ve ziyarete 
gitti. Ziyaret sonrası Belma gözaltına alındı. Bir ay sonra çıkarıldığı 
mahkemede serbest bırakıldı. Polise hiçbir ifade vermemişti. İşkence 
görmüştü ama direnerek ismi dışında hiçbir bilgi vermemişti. Bu 
olay 77 Ağustos darbesinin iki ay öncesinde meydana gelmişti. 

Karakız yoldaş bu olaylardan aylar önce de öğrencisi olduğu 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki yoldaşları ziyareti ertesinde 
okuldan ayrılırken kendisini önceden tanıyan faşistler tarafından 
saldırıya uğramış ve bıçakla yaralanmıştı. Karakızı çok seven 
Darüşafakalı öğrenci yoldaşlar bu duruma çok öfkelenmişlerdi. 
Liseli yoldaşlarımız aralarında yaptıkları bir değerlendirme 
toplantısından sonra muziplik olsun diye muşta imal ederek üzerine 
DHKO (Darüşafaka Halk Kurtuluş Ordusu) yazma kararı almışlar. 
Bu muştalarla kendilerini faşistlere karşı koruyacaklarmış!.. 

Haydar da hastanede tedavi olduktan sonra emekli subayın 
tanıklığı sonucu gözaltına alınıp tutuklandı. Sahte kimlikle bir yıla 
yakın tutuklu olarak hapis yattığı için 1977 Ağustos darbesinden 
kurtuldu. 

  

Sürece hazırlıksız yakalandık  

Örgütlenmemiz İstanbul’da başta öğrenci gençlik olmak üzere 
belirli bir tabana kavuşmuştu. Ancak yetkin bir kadrolaşma 
sağladığımızı söyleyemeyiz. Zaten, önceden de belirttiğim gibi, 
öğrenci gençlik kökenli hareketler olarak siyaset sahnesine çıkan 
örgütlenmeler yetkin bir siyasal-ideolojik birikime kavuşamadan 



kendilerini antifaşist mücadelenin içinde buldular. Bu açıdan 
yetkinleşmiş kadrolara sahip olunması eşyanın tabiatına aykırıydı. 
Gençlik kendi önderlerini yaratıyordu. 68 kuşağının söylemleri 
kabul görmüyordu. Eskiler reformist olarak değerlendiriliyordu. 
Legal siyasal parti örgütlenmelerine sıcak bakılmıyordu. Barışçıl 
mücadele metotları yerine silahlı mücadeleyi savunuluyordu. 

Bizde de yetkin ideolojik-politik birikime sahip kadro yok 
denecek kadar azdı. Bu yüzden olası bir darbe bizi çok derin 
etkileyecekti. Ağustos ayına gelmeden önce bir taraftan politik 
amaçlı silahlı eylemler ve diğer yandan örgütün ekonomik 
sorunlarını gidermek için banka soygunları yapılıyor, öbür yandan 
da teksir makineleriyle ve klasik daktilolarla bildiriler broşürler 
basılıp dağıtılıyordu. Ben de bu süreçte Carlos Marighella’nın 
üzerinde kurşun deliği olan, içinde bubi tuzağı ve bomba yapımıyla 
ilgili bilgiler bulunan, gerilla mücadelesini anlatan kitabını daktilo 
ile mumlu kâğıda geçiren ve teksir makinesiyle 1000 adet çoğaltan 
ekibin içindeydim. Bu işi yapmamız ve sürekli kalmamız için evini 
bize açan okul arkadaşımız olan eski bir yoldaşımızın abisi 
Mühendis arkadaşımı burada anmadan geçemeyeceğim. Okul 
arkadaşımız bizimle birlikte iken Abisinin evini örgütsel çalışmalar 
için kullanıyorduk. Mühendis olan abimiz bizi ekonomik olarak da 
destekliyordu. Kız kardeşi bizden ayrılıp Kurtuluş grubuna 
katılmasına rağmen evini kullanmamıza devam etmemizi istedi. 

Bu arkadaşın yaptığını büyük bir erdem olarak hep hatırımda 
tutmuşumdur. Buna benzer bir olay daha anlatarak bu bölüme son 
vereceğim. Bir yoldaşımla birlikte Küçük Bakkalköy’de bir işçi 
evine ziyaret yaptık. Fabrika işçisi olan arkadaş bir süre bizimle 
sohbet ettikten sonra saatli bomba yapımını uygulamalı olarak bize 
öğretti. Bu davranış beni çok etkiledi. Örgütlemek amacıyla evine 
gittiğimiz insanlar bizi eğitiyordu. Kimisi hayat hikâyesini anlatarak 
siyasi eğitim yapıyordu, kimisi pratiklerinde edindikleri becerilerini 
öğretiyordu. İşte kitlelerin hem eğitmeni ve hem de öğrencisi olma 
esprisi bu olsa gerekti. 

Yine klasik sosyalist anlayışın etkisiyle büyük bir proletarya 
hayranlığı olan öğrenci gençliğin pratikte karşılaştığı olaylar 
karşısında yaşadığı şaşkınlığı, bir kız arkadaşımızın yaşadığı olayı 
örnek göstererek aktarayım. 



Kız arkadaşımız okul hayatından artan zamanlarında 
Kasımpaşa’da bir mahallede ev ev gezerek işçileri örgütlemeye 
çalışıyordu. Yaptığımız durum değerlendirmesi toplantısında bu 
arkadaş, kendi hayalindeki işçilerle bu mahallede tanıdığı işçilerin 
aynı olmadığını, kardeş saydığı işçilerin kendisine arkadaşlık teklif 
ettiğini, bu durumda çalışma yapamayacağını söyledi. Arkadaşın 
anlatımlarını gülerek dinledik. Arkadaşa uzun bir seminer verdik. 
İşçilerin de bu toplumun bir parçası olduğunu ve egemen kültürden 
beslendiğini, dolayısıyla diğer toplumsal kesimler gibi 
davranmalarının doğal olduğunu uzun uzun anlattık. Sonraları 
işçileri taklit ederek bu arkadaşa hep takılıp gülerdik. 

Bizim kuşağımızın içinde bulunduğu ruh hali, arkadaşlarına 
ölümüne bağlılık ve duygusallık örnekleri işte böyledir. 12 Eylül 
sonrası bilinçlenme düzeyleri yükselen, ideolojik ve politik olarak 
yetkinleşen insanlarda yoldaşlarına ölümüne bağlılık duyguları 
zayıflıyordu. Duyguların yerini “akıl” alıyordu. Devrim amacının 
yerini, örgüt içinde yükselme ve lider olma hastalığı alıyordu. Şark 
kurnazlığı insanlığın sosyalizm projesine galebe çalıyordu. 

  

Örgütsel darbe yaklaşıyor, biz farkına varamıyorduk  

1977 başlarında başlayan silahlı eylemler yılın ortalarına kadar 
örgütlü olduğumuz her alanda devam etti. İstanbul’da da hem 
merkezi eylem kadrosu ve hem de yerel kadroları tarafından çeşitli 
boyutlarda eylemler yapılıyordu. Haziran 77’de iki yıldır 
gidemediğim Gaziantep’e aile evimize gittim ve üç hafta sonra 
ikmal imtihanlarına katılmak bahanesiyle yeniden İstanbul’a 
döndüm. Okul kaydımı kaybetmemek için imtihanlara da girdim. 8 
dersten 5’ini geçerek yeni yılda okulda kalmayı garantiledim. 

İstanbul’da arkadaşlarımla görüştükten sonra çalışma alanım 
Gebze’ye döndüm. Arada bir gelip gidiyordum. 19 Ağustos 1977 
operasyonundan birkaç gün önce görüştüğüm Karakız yoldaş ile 19 
Ağustos günü saat 12’de Haydarpaşa Garı’nda buluşmak üzere 
randevulaşmıştık. Randevu yerine saatinde geldim. Ben geldikten 15 
dakika sonra Gar’ın içine bir jip dolusu resmi polis geldiğini 
gördüm. Ancak ben bundan hiç kuşkulanmadım. 



Belma yoldaşı 15 dakika bekledikten sonra gitmem gerekirken 
gitmedim. Beklemeye devam ettim. Bir sonraki vapurun gelişine 
kadar beklemek istedim. Bu arada Gebze’ye dönerken Maltepe’deki 
Kuzenime uğramak üzere bir de bilet aldım. 12.45’te Belma bana 
doğru geliyordu. Polis aracı 15 metre ötede bekliyordu. Ben el kol 
işaretleriyle gelmemesini istediğim halde Belma yanıma geldi ve kol 
kola girerek Gar’dan dışarı çıktık. “Neden geciktin?..” diye sordum. 
Belma bana getirmesi gereken bazı malzemeleri almak üzere kaldığı 
örgüt evine gittiğini, evin etrafında kuşkulu kişiler gördüğünü, 
bunların polis olduğunu anladığını, eve girmekten vazgeçtiğini, 
Karaköy iskelesine kadar kendisinin takip edildiğini, ancak şahsı 
atlatarak son anda vapura bindiğini söyledi. 

Kafamda şimşekler çaktı. Benim gördüğüm polis aracının 
boşuna gelmediğini düşünmeme rağmen fikrimi yoldaşa açmadım. 
İstediğim malzemelerin gelmemesine sevindim içten içe. Kadıköy 
iskelesinin yakınında bir banka oturarak konuşmaya başladık. Ben 
bölgemizdeki çalışmalar hakkında bilgi verdim. Belma da İstanbul 
hakkında bazı gelişmeleri anlattı. Yakında daha büyük gelişmeler 
olacağını, örgütlenmemizin sıçrama yapacağını, o gün yapılan banka 
soygunu ile ekonomik sorunların kısmen çözüldüğünü söyledikten 
sonra, içine doğmuş gibi, gizli kuşkularını açık ederek «İrfan biliyor 
musun, örgüt bugün bir operasyon yerse, belimizi zor doğrulturuz!..» 
dedi. 

Biz bankta sohbete devam ederken karşıda iskele kahvesinde 
bazı gençler bize el kol işaretiyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. 
İkimiz birlikte ani bir reflekse arkamıza döndük. 5-6 kişilik sivil bir 
grubun bize doğru hızla yaklaştığını gördük. Belma’nın ilk tepkisi 
«İrfan bunlar faşist, bizi vuracaklar!..» oldu. Ben hızla ayağa 
kalktım. Üstümde hiçbir şey olmadığı halde gayri ihtiyari elimi 
belime attım. Sivil kişilerden biri uçarak üstüme atılırken, “Durun 
polis!..” sesini duyar duymaz rahatladım. En azından ölümden 
kurtulduğumuzu öğrenmiş oluyordum. Hemen bizi sivil bir minibüse 
bindirdiler. Boğaziçi Köprüsü’nden karşıya geçirdiler. Karaköy 
yönüne doğru ilerlemeye başladılar. Bu arada bazı polisler «Ne 
arıyordunuz orda, ne konuşuyordunuz?..» gibi sorular soruyorlardı. 

Bir polis bana «Sen nerelisin?..» dedi. Malatyalı olduğumu 
söyledim. O da Malatyalıymış. “Ne işin var bu anarşistlerle?..” 
dedi. Belma hemen atıldı. «Biz okul arkadaşıyız, orada tesadüfen 



karşılaştık. Ben İzmit’te oturan ablama gidiyordum. Trene zaman 
var diye biraz yürüdük. O arada siz geldiniz!..» dedi. Ben de 
“Maltepe’de kuzenim var, oraya gidiyordum!..” dedim ve hemen 
tren biletimi gösterdim. Sonraları çok düşündüm, bana oldukça sert 
davranan “hemşehri” polis acaba bana tüyo mu veriyordu? 

Araba oldukça sıcaktı. Parmağımda bir alyans vardı. 
Bulunduğumuz bölgede legalite sağlamak üzere Şekerkız’la evlilik 
oyunu oynamıştık. Bana bu yüzüğün hesabının sorulabileceğini, 
önceden hapse düşen bir yoldaşımdan biliyordum. Polislere “ çok 
sıcak camı açabilir miyim?..” diye sordum. “Aç!..” dediler. 
Karaköy’e geldiğimizde yüzüğü gizlice parmağımdan sıyırdım ve 
kaldırıma bıraktım. Bu arada Belma da çantasında bulunan birçok 
anahtarı çıkardı, koltukların arasına bıraktı. Bir saate yakın bir 
yolculuktan sonra Eminönü’ndeki Sansaryan Han’da İkinci Şube’ye 
getirildik. Bizi en üst kata çıkardılar. Kemer ve ayakkabı bağı gibi 
şeyleri alıp kaydettikten sonra her birimizi ayrı hücrelere attılar. 

Bu arada belirteyim, polislerin kendi aralarındaki 
konuşmalarda benim “piyangodan çıktığım” söyleniyordu. Yani, 
yapılan operasyonda hedeflenenler arasında bulunmuyordum. Ancak 
bir şey vardı. Ben ne kadar saf numarası yaparsam yapayım, 
sonradan kamuoyunda meşhur olacak olan Bombacı Leyla ile 
birlikte yakalanmıştım. Polis konuşmalarından operasyonun büyük 
olduğunu anlamaya başladım. Akşama doğru kalmakta olduğum 
kattaki hücreler dolmaya başladı. Bitişiğimdeki hücrede Ali Sönmez 
vardı. Arkadaşların bir bölümü alt katta tutuluyormuş. 4 gün sonra 
buradan Gayrettepe’ye götürüldük. Tüm arkadaşların bir araya 
gelmesiyle operasyonun ulaştığı büyüklüğü anladım. Toplam 24 
kişiydik, ancak bunlardan 5-6 kişinin örgütümüzle alâkası yoktu. 
Takiplerde aranan arkadaşlar ile aynı ortamlarda bulunmalarından 
dolayı getirilmişlerdi. 

İkinci Şube’de bulunduğumuz günlerde benimle Belma’nın 
dışında kaç kişinin alındığını bilmiyordum. Ancak ilk andan itibaren 
polisler aralarında konuşurken Engin Erkiner isimli örgüt liderinin 
yakalandığını konuşuyorlardı. Bu ismi ilk defa duyuyordum. Benim 
tanıdığım liderimiz Ahmet hoca idi. Hücreye konulduktan 10 dakika 
sonra gözlerim bağlanarak sorgu odasına alındım. Bir iki beylik 
sorudan ve «Anlat bakalım bir bir her şeyi. Bildiklerimizi anlatıp 
kabul edersen sana dokunmayız, yoksa buradan sağ çıkmazsın!..» 



gibi tehditler yaptıktan sonra, falakaya yatırdılar. Bir tek soruda ısrar 
ediyorlardı. “Engin’i tanıyor musun? Belma ile niye buluştun? 
Nerede kalıyorsun?” 

Benim cevaplarım hazırdı. Engin diye birini tanımıyorum. 
Belma okul arkadaşımdı ve garda tesadüfen karşılaşmıştık. İYÖD 
(İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği) üyesiydim. Hiçbir politik 
örgütle ilişkim yoktu. Üniversite yurdunda ekonomik olanaksızlık 
nedeniyle kayıtsız kaçak olarak kalıyordum. Acilciler diye bir 
örgütün varlığını Hürriyet gazetesinden biliyordum. 

Ahmet hocayı soruyorlardı. “Onu da tanımam!..” diyordum. 
O gün birkaç kez falakaya yatırıldım. Vurulacak ayak kalmayınca 
beni istirahata aldılar. Karışmıyorlardı. Ali Sönmez ikide bir 
götürülüyor ve saatler sonra getiriliyordu. Konuşmadığını 
anlıyordum, getiren polisler sürekli hakaret ediyordu ve fazla 
dayanamayacağını söylüyorlardı. Kaldığım hücre sorgu odasının 
bitişiğindeydi her halde, çünkü sesleri duyuyordum. 

Üç gün sonra beni parmak izi odasına götürdüklerinde Engin 
yoldaş ile karşılaştım. Polisler beni görünce yoldaşa hakarete 
başladılar. “Sen mi THKP-C liderisin, bir de kimya mühendisi imiş, 
şuna bak senden lider olur mu!..” gibi aşağılayıcı sözler 
söylüyorlardı. Bana da “Bu mu senin liderin, oğlum ne işin var 
bunların arasında? Boğaziçi gibi bir okulda okuyorsun, bu halk 
sana sahip çıkar mı?..” diyerek akıl veriyorlardı. 

4. gün Gayrettepe’ye götürüldük. Artık kimlerin gözaltında 
olduğunu biliyorduk. Engin üzerinden takip yapıldığını tahmin 
ediyordum. Son 2-3 hafta boyunca izlenmiş olanların gözaltına 
alındığını görüyordum. Engin’in kaldığı eve çok yakın evlerde kalan 
bizim okuldan hiçbir arkadaş alınmamıştı. Gençlik içinde legal 
çalışma yapan Hami, Mete, Karakız kardeşler ve diğerleri 
alınmamıştı. Yani, buradan takibin çok yeni olduğu anlaşılıyordu. 
Hatay’dan gelen silahlar ve dinamitler dönemiyle örtüşüyordu. Ben 
o dönemde bu silahların geldiğini biliyordum. Yakalandığım gün 
bunların bir kısmı bana gelecekti. 

Belma kuşku sonucu eve girmediği için gelmemişti. 

Gayrettepe’de aynı yerde hücrelerdeydik. İkinci Şube’de bize 



uygulanan amaçsız falaka uygulaması bizi epey yıprattığından, 
Gayrettepe’de işkencecilerin işleri zorlaşmıştı. Falakayı birkaç 
dakikadan sonra sürdüremiyorlardı. Bunun yerine tehdide, psikolojik 
işkenceye yöneliyorlardı. İşte «Liderleriniz öttü, her şeyi anlattı. 
Örgüt üyesi olduğunuzu itiraf edin, katıldığınız eylemleri anlatın, 
muameleden kurtulun!..» türü telkinlerde bulunuyorlardı. 

Benden bir şey anlamadılar. Elime 15-20 tane boş beyaz 
kâğıtla bir tükenmez kalem tutuşturdular. «Git hücrende düşün ve 
ifadeni yaz, her şeyi itiraf et, az cezayla kurtul. Sadece örgüt üyesi 
olduğunu kabul et, başka soru sormayacağız!..» dediler. Elimde 
kâğıt kalem, hücreye getirildim. Belma yukarıya işkenceye 
götürüldü. 5-6 saat sonra geldiğinde ayakta zor duruyordu. Oradaki 
polise söyleyerek tuvalet odasına su döküp üstünde yürümeye 
başladı. 

Ben görüşüp konuşmak amacıyla tuvalete gitmek istediğimi 
belirttim. Belma ile görüşerek bana boş kâğıtlar verildiğini söyledim 
ve ne yapmam gerektiğini sordum. Minibüste konuştuğumuz gibi 
ifade vermemi, genel olarak devrimci olduğumu söylememi, örgüt 
üyesi olduğumu asla kabul etmemem gerektiğini söyledi. Kendisi 
polise hiç ifade vermeyeceğini belirtti. Ben bu moral ile elime 
verilen boş kâğıtlara bir sayfa özgeçmiş yazdım. 

Bir gün sonra yukarı çıkarıldığımda “İfadeni ver!..” dediler. 
Bir sayfa el yazısı özgeçmiş uzatınca hayal kırıklığına uğradılar. 
Hemen saldırıya geçtiler. Sonra odada yalnız bırakarak gittiler. «İyi 
düşün, seni öbür tarafa işkence odasına götürmek istemiyoruz!..» 
diyorlardı. Sonra gözlerim bağlı olarak beni başka bir odaya aldılar. 
Arkama geçip gözlerimi açtılar. Karşımda gözleri bağlı Engin 
Yoldaş oturuyordu. Engin diye birini tanımadığımı söylüyordum. 
Benim susmamı istediler. «Engin sen anlat, İrfan’ı tanıyor 
musun?..» dediler. Engin yoldaş beni Boğaziçi’nde katıldığı bir 
tartışma toplantısında tanıdığını, ardından benim kendilerine sempati 
duyduğumu, işe yarayan biri olmadığım için kendilerinin benimle 
olan ilişkiyi kestiklerini anlattı. 

Beni hemen yeniden sorgu odasına getirdiler. Artık rahattım. 
Beni zorlayarak örgüt üyeliğini kabul ettiremeyeceklerdi. Ben bu 
yüzleşme üzerine Ahmet isimli bir kişiyi tanıdığımı, ancak hangi 
örgütten olduğunu bilmediğimi söyledim. Bana gösterilen şahsın bu 



kişi olabileceğini kabul ettim. Acilci olduğumu inkâr ettim. 
Yaptığım anlatımlar ve yazdığım ifade daktilo edildi. Okutturuldu 
imzalattırıldı. Mahkemeye çıkarıldığımda serbest bırakılacağım 
inancıyla, 7 gün sonra hücrede ilk defa rahat bir uyku uyudum. 

  

Acilciler yargı önünde  

Gözaltına alınışımızın 8.günü Gayrettepe Birinci Şube’den 
Sultanahmet Adliyesi’ne otobüsle getirildik. Toplam 24 kişiydik. 
Getirilir getirilmez adli tabibliğe çıkarıldık. Üstünkörü bir 
muayeneden sonra, birçok arkadaşta görülen darp izleri yok 
sayılarak, arkadaşların poliste işkence gördüklerini söylemelerine 
karşın “sağlam raporu” verildi. Gruplar halinde önce Savcı’nın ve 
ardından Nöbetçi Hakim’in karşısına çıkarıldık. 

Savcılık sorgusunda “poliste bana işkence yapıldığını” 
söyledim ve “verdiğim ifadeyi kabul ettiğimi” belirttim. Daha sonra 
Nöbetçi Hakim’in karşısına çıkarıldık. Hakim kurulmuş saat gibi, 
herkesin yüzüne savcılığın iddiası olan TCK’nın 141, 142 ve 146/1 
maddelerini okuyordu. Haydar Yılmaz’ın 13 yaşındaki kardeşi Halis 
Yılmaz da bizimle birlikte sorgudan geçmişti. Hakim aynı maddeleri 
okuduktan sonra kafasını kaldırıp Halis’e baktı ve «Bu çocuk kim? 
Sen ne arıyorsun oğlum? Sen bırak Anayasa’yı zorla ilga etmek, 
daha zurna bile çalamazsın. Çık dışarı!..» dedi. 

Hakim karşısına çıktıktan sonra koridorda bekliyorduk, biraz 
bekledikten sonra polisler gelip “serbest” olduğumuzu söylediler. 
Engin Erkiner, Ali Sönmez, İbrahim Yalçın, Muharrem Kaya, Belma 
Gürdil, Hilal Orkunoğlu ve Arzu Sayman tutuklanarak Bayrampaşa 
Cezaevi’ne doğru yola çıkarılmıştı. Diğer arkadaşlar “Serbest 
bırakma kararına Savcılığın itirazı var mı, yok mu?..” diye 
bekletiliyorduk. Bir süre sonra polisler gelip benimle Alişan 
Özdemir yoldaşı birlikte kelepçeleyerek beklememizi istediler. 
Başımızda iki polis bekliyorduk. 

Ben bu arada Alişan’a takılıyordum. “İyi oldu, çıkarsak 
peşimize takılacaklar. Cezaevi’nde kendimizi teorik olarak 
yetkinleştirip çıkarsak daha yararlı oluruz!..” diyordum. Alişan ise 
«Yapma be yoldaş, İYÖD Başkanı olduğum için ve ikibuçuk yıl 



yattığım Cezaevi’nden yeni çıktım, bir daha girmek istemiyorum, işin 
şakası bile beni deli ediyor!..» diyerek bana itiraz ediyordu. 

Bir süre bekledikten sonra, bizi mahkemeye getiren polis şefi, 
Savcılığın tutuklanmamızı istediğini, ancak kendisinin ısrarı ile 
şimdilik serbest bırakıldığımızı, mahkememizin dışardan süreceğini 
belirterek kelepçemizi çözdürdü. 

Alişan ile hemen dışarı çıkıp hızla bölgeden uzaklaşmak için 
Aksaray’a doğru yürüdük. Üstümüz başımız perişan haldeydi. Bende 
bir kuruş para yoktu. Alişan Aksaray’a geldiğimizde bir kebapçıya 
girelim dedi. İlk kebapçıya daldık. Karnımızı doyurduktan sonra 
dışarı çıktık. Artık ayrılma zamanı gelmişti. Alişan bana 10 lira 
dolmuş parası verdi. Ben bu parayla Boğaziçi Üniversitesi Yurdu’na 
gitmek üzere Etiler dolmuşuna bindim. Akşam saat 10 civarında yurt 
binasına girdiğimde Doktorcu arkadaşlar beni karşıladı. O akşam 
çıkan gazetelerde benim de tutuklandığım yazılıydı. Arkadaşların ilk 
sorusu “kaçtın mı?” oldu. Durumu izah ederek serbest bırakıldığımı 
anlattım. Arkadaşlar hemen güzel bir sofra kurdular. Kadehlerimizi 
hep birlikte boğaza karşı güzel bir manzarayı seyrederek kaldırdık. 

Burada yıllarca omuz omuza birçok gençlik eylemine 
katıldığım, eylemler içinde ölümüne güven duyduğum Doktorcu iki 
arkadaşımın adını anmadan geçemeyeceğim. Bu yoldaşlarımın biri 
Mehmet Ali Yuva’dır diğeri sevgili Serdar Kaya’dır. Ayrı örgütsel 
yapılarda olmamamıza karşın, Su Apaydın, Neşe Nur Domaniç, 
Zerrin, Suut, Cemal, Ayşe Nur, Reyhan, başta olmak üzere farklı 
örgütlerden devrimci kardeşlerimi sevgiyle yad ediyorum. Umarım 
bir gün bu yoldaşlarımla bir araya geliriz ve gençlik anılarımızı 
tazeleriz. 

Ben mahkeme salonundan okul yurduna gelerek olası bir polis 
takibini atlatmayı hedeflemiştim. Birkaç gün okulda kaldım. Okul 
daha öğrenime geçmemişti. Bütünleme imtihanlarına giren 
arkadaşlar dışında kimse yoktu. Serbest bırakılmamızın ikinci günü 
çıkan gazetelerin yazdığına göre, tutuklanan 7 yoldaşa ek olarak, Ali 
Çakmaklı, Cumali Çakmaklı, Neşe Çakmaklı, Alişan Özdemir ve 
benim hakkımda “gıyabi tutuklama” kararı alınmıştı. Artık yurt 
binasında da illegal kalmak zorundaydım. 

Ben okula gelir gelmez bir yoldaşı çağırdım ve Gebze’de 



bulunan Şekerkız’a haber gönderdim. Kısa süre sonra geleceğimi 
bildirdim. Nitekim çalışma yürüttüğüm alana bir hafta sonra gittim. 
Bölgedeki sempatizan arkadaşlarımız beni bir kahraman gibi 
karşıladı. Bölge ile ilgili en küçük bir bilgi vermemiş olmam ve 
işkence izlerinin üzerimde hâlâ duruyor olması, ayaklarımda oluşan 
yaralar nedeniyle rahat yürüyemeyişim, örgütümüze güveni bir kat 
daha artırmış görünüyordu. 

Ben ise gıyabi tutukluluk durumunu bildiğimden buradaki 
ilişkileri bir sisteme kavuşturarak bölgeden ayrılmak istiyordum. 
Ancak bu istemin kısa sürede olmayacağı belliydi. Ayrıca bölge 
çalışmalarımızın deşifre olmamış olması bana rahat hareket etme 
olanağı sağlıyordu. 

Merkezi çapta bir darbe yemiş olmamız, geride kalan örgüt 
ilişkilerimizde şok etkisi yaratmıştı. Gazeteler örgütü karalamak 
amacıyla Engin yoldaş için «Devrimciler yalan söylemez dedi ve her 
şeyi bir bir anlattı» diye başlık attı. Halis Yılmaz’ı kastederek «13 
yaşında psikolojik sorunları olan çocuğu kurye olarak kullanmışlar» 
diye öne çıkardı. Oysa, Halis televizyon seyretmek için İbrahim 
Yalçın’ın evine gitmiş ve operasyon yapılırken orada bulunduğu için 
yakalanmıştı. Poliste ise hiçbir şey anlatmamıştı. Örneğin, benimle 
bir süre aynı hücreye konulduğunda bana «Abi bana Haydar abimin 
nerede olduğunu çok soruyorlar. Ben hiç söyler miyim? Enayiler 
bilmiyorlar ki, abim başka bir kimlikle hapishanede yatıyor!..» 
demişti. Ben de ona, hiçbir şey bilmeyen çocuk numarası yaparak 
buradan çıkabileceğini, böyle yapmazsa kendisinin de 
tutuklanabileceğini söylemiştim. 

Belma ve Hilal ile ilgili olarak bazı köşe yazarları ağıza 
alınmayacak iğrenç hikâyeler anlatıyordu. Bütün bunlar gerçeği 
bilmeyen arkadaşlar üzerinde olumsuz etki yaratıyordu. Ben de 
ulaşabildiğim yoldaşlara moral vermeye çalışıyor ve mücadelenin 
kaldığı yerden devam edeceğini anlatıyordum. Kısa bir süre sonra 
İstanbul içinde çalışma yürüten birçok yoldaşla doğrudan ilişkiye 
geçmiştim. Rahat hareket edebilmek için bana bir kimlik ayarlandı. 
Yoldaşlar arasında ilişkileri sağlamak için doktor yoldaşın çalışma 
yapmasını uygun görüldü. Okuldan bazı yoldaşlar da benimle 
doğrudan ilişkiye geçti. 

Hami, Mete, Ziya ve Karakız kardeşler, bulundukları alanda 



çalışmalara devam ediyordu. Legal alanda çalışmalar düzenli olarak 
sürdürülüyordu ama örgütün merkezi eylem kadrosu dağıldığı için 
kısa sürede eylemlere başlayabilmek olanaklı görünmüyordu. Bu 
dönemde küçük çaplı bölgesel eylemler ve kitle çalışmaları yapılıyor 
ama koordinasyonu yürütecek yetkin yoldaşlar olmadığı için 
denetim ve yönlendirme sorunları yaşanıyordu. Askeri eylem 
yapabilecek kapasitede insan sayısı yok denecek kadar azdı. Biz 
örgüt yapısı hakkında sınırlı bilgilere sahip olduğumuz için, örgütün 
lider kadrosunun tamamının hapiste olduğunu da bilmiyorduk. Her 
an başka bölgelerden yeni yöneticilerin gelip bölgeyi yeniden 
toparlayacağı anı beklemeye başlamıştık. 

Sonradan öğrendik ki, dışarıda bize öncülük yapacak yönetici 
kalmamış, dışarıda kalanların yapılması gereken işleri yapmak için 
yeni bir yapı kurması gerekiyormuş. Ama bunun farkına çok geç 
vardık. İstanbul’da operasyon fırtınasından kurtulan arkadaşlarla 
ilişkiler kişisel çabalarla sağlanmaya çalışılıyordu. Örgüte devrimci 
bağlarla bağlı arkadaşlar belirsizlik ortamında duygularıyla yön 
bulmaya çalışıyordu. Bu arayışımız birkaç ay sürdü. Bu arada 
cezaevlerinden haber bekler hale gelmiştik. Oradaki arkadaşların 
yönlendirmesiyle hareket etmeyi uygun buluyorduk. 

İşte ben böyle bir ruh hali içinde çalışmalarımı bulunduğum 
alanın yanında, eskiden ilişki içinde bulunduğum bazı bölgeleri de 
kapsayacak biçimde yürütmeyi uygun buldum. Güvendiğim bir iki 
yoldaşımla birlikte bağımsız örgüt gibi çalışma yürütüyordum. Daha 
sonra, İstanbul’un diğer bölgelerindeki yoldaşların da aynı yöntemle 
çalıştıklarını öğrendim. 

Bunu anlatmamın nedeni, yeterli örgütsel deneyime ve yeterli 
ideolojik politik bilince sahip olunmamasına karşın, onlarca 
yoldaşımızın tek başına kalınması durumunda bile sadece devrime 
olan inançlarından dolayı örgütümüzün adını yaşatmak için can 
bedeli bir mücadeleden asla vazgeçmediklerini yeni kuşakların 
bilgisine sunmaktır. Yani, bu örgütün tarihi yazılırken, yüzlerce 
isimsiz kahramanı anmadan, onları yeni kuşaklara tanıtmadan, 
sadece birkaç kişinin etrafında geçen olayları anlatmanın bizi 
yanılgıya götüreceğini açıklamaktır amacım. Benim tanıdığım öyle 
inançlı sıradan emekçi Acilciler var ki, değme önderler pratikte 
onların eline su dökemez.  



Yönetici olmak, kimseye ayrıcalık kazandırmaz  

Bugün adı bilinen arkadaşlar da o isimsiz kahramanlar gibi 
hizmet etmişlerdir. Ancak mücadele içinde görev gereği yönetici 
konumda bulunmak hiçbir devrimciyi asla ayrıcalıklı hale 
getirmemelidir. Kendimi ayrıcalıklı görmedim, kimsenin de 
ayrıcalıklı olduğunu kabul etmedim. Şu veya bu yoldaşım 
yapabileceğinin azamisini yeteneği ve olanakları çerçevesinde 
yapmaya çalışmışsa benim için örgütsel konumu ne olursa olsun 
aynı değerdedir. 

Sonuçta yapılan devrime sosyalizme ve sınıfsız sömürüsüz bir 
dünya özlemimize hizmet ediyorsa, birey bu amaçlar için can bedeli 
bir mücadele yürütmüşse, bilinçli düşmanlık yapmamışsa, eksiği 
yanlışı ne olursa olsun, benim gözümde değerlidir. 

12 Mart 1970 darbesi davalarından sonra ilk merkezi örgüt 
davası 19 Ağustos 1977 operasyonuyla THKP-C/HDÖ-Acilciler 
örgütüne karşı açıldı. Solun ideolojik politik karartma ortamında el 
yordamıyla çıkış yolu aradığı bir süreçte, biz yaklaşık bir yıl 
öncesinden bu yana ülke çapında birçok şehirde yaptığımız silahlı 
eylemler sonucu tanınır hale geldik. Daha önce belirttiğim gibi, 
Beylerderesi’nde merkezi kadroların yitirilmesinden bir yıl sonra 
eyleme geçen, çok sayıda bombalı eylem ve silahlı soygun yapan, 1 
Mayıs 1977 katliamında üs olarak kullanılan Intercontinental otelini 
uzun namlulu silahlarla tarayan, oligarşiye karşı devrim bayrağı 
açan, örgütümüz her yerde az çok bilinir oldu. O yüzden, gözler 
üzerimize çevrildi. 

Sonradan aldığımız duyumlar yanlış değilse, Intercontinental 
oteli kurşunlanırken eylemcilerin mevzilendiği Gezi Parkı’nın 
bitişiğindeki Sheraton otelinde Genelkurmay ve MİT mensuplarının 
da katıldığı önemli bir toplantı yapılıyormuş. Silah sesleri gelince 
kendilerine yönelik saldırı olduğunu düşünmüşler. Bu yüzden, 
emniyete ültimatom verilmiş ve kısa sürede Acilciler örgütüne 
büyük bir darbe vurulması istenmiş. 19 Ağustos 1977 operasyonu 
takip sonucu banka soygunu olacak güne denk getirilmiş ve o gün 
banka soyan yoldaşları soygun yaparken öldürerek operasyon 
başlatma kararı alınmış, ancak yoldaşların bankayı düşünülenden 
yarım saat önce soymaları nedeniyle polisler geç kalmış olduğu için 
katliam planı bozulmuştur. 



Operasyonu soygun sırasında başlatamayan polis, hemen 
harekete geçmiş ve öğle saatlerinden itibaren önceden belirlenmiş 
kişileri gözaltına almıştır. 7 yoldaşın tutuklanmasından sonra, ertesi 
gün, Ali Çakmaklı, Cumali Çakmaklı, Neşe Çakmaklı, Alişan 
Özdemir ve benim hakkında “gıyabi tutuklama” kararı çıkmıştı. 
Yapılan ilk duruşmaya katılan 4 arkadaş tahliye edildi. Ben “gıyabi 
tutuklu” olduğum için mahkemeye gitmedim. Bu açıdan, 
izlenebilirim endişesiyle, zorunlu olmadıkça örgüt militanlarıyla 
görüşmüyordum. 

Cezaevlerini ziyarete operasyonda adı geçmeyen arkadaşlar 
gidiyordu. Aynı yılın Ekim veya Kasım ayında Boğaziçi’nden bir 
bayan yoldaş evimize gelerek İstanbul örgütlenmesini yeniden 
koordine etmek için Güney’den birkaç yoldaşın geldiğini ve bizimle 
de görüşmek istediklerini belirtti. Biz üç kişi hemen gelen 
yoldaşlarla görüşmek için uygun görülen eve gittik. Gittiğimiz ev, 
Günay Karaca ve Alaettin Özden yoldaşların birlikte kaldıkları evdi. 
Mihrac Ural’ı A.F.Ç.’i ve Nebil Rahuma’yı ilk defa burada gördüm. 
Daha önce İstanbul’da faaliyet gösteren Nebil yoldaşla zaman zaman 
aynı evlerde kalmamıza rağmen ilk defa yüz yüze görüşüyorduk. 
Boğaziçi’nden arkadaşımız M.Ç. de bu üç yoldaşla birlikte 
görüşmeye katıldı. 

M.Ç.’nin gelen grupla birlikte olması bize güven vermişti. 
Çünkü, en azından bu arkadaşı tanıyorduk. Günay vasıtasıyla şehirde 
barınma olanağı bulmuşlardı. Anlatımlarından anladığımız, 
Güney’de aranır duruma düşünce oradan zahmetli bir biçimde 
kaçarak ve uzun bir yolculuktan sonra M.Ç. vasıtasıyla Günay 
yoldaşı bulmuşlar ve evine yerleşmişler. Boğaziçi Üniversitesi’nden 
birkaç arkadaşla ve doktorla görüşmüşler. Nebil’le ilişkiye 
geçmişler. İstanbul’da kalmaya karar vermişler. Şimdi de benimle 
ilişkiye geçtiklerini belirten Mihrac «Yoldaş biliyorsun, merkezi bir 
darbe yedik, örgütü İstanbul’da yeniden toparlamak gerekiyor, 
Engin yoldaş İstanbul sorumluluğu için seni önerdi, ancak şu an 
hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu için bu işi geçici olarak 
A.F.Ç. yapacak, zaman içinde senin durumun netleşince ilişkileri 
sana devredecek» dedi. Bu konuşmaların canlı tanıkları hâlâ yaşıyor. 
Ben ise bunun önemli olmadığını, önemli olanın örgütün bir an önce 
bu alanda toparlanması gerektiğini söyledim. Bilinen arkadaşlarla bir 
an önce görüşerek ve onların da önerilerini alarak bir yapılanmaya 



gidilmesini önerdim. Yeniden görüşmek üzere evden ayrıldım. 

Kaldığımız alana geri dönerken, bizi buluşmaya götüren 
arkadaşa ve Şekerkız’a izlenimlerimi anlattım. Ağzı o döneme göre 
oldukça laf yapan Mihrac’ın çok genç olduğunu, bize öncülük 
etmede yetersiz kalacağını, iyi bir ajitatör olduğunu, ancak politik 
derinliğinin olmadığını, ancak şu an için bu ekibe güvenmekten 
başka çaremizin olmadığını söyledim. 

Birkaç görüşmeden sonra bizim eve de gidip gelmeye 
başladılar. Her seferinde hemen hemen aynı grup geliyordu. M.Ç.’i 
saymazsak 45 kişiden oluşan, grubun hepsi birbirini tanıyan ve aynı 
bölgenin insanıydı. Antakya’dan beri hep birlikte olmaları bile 
İstanbul’daki arkadaşlar tarafından anlamlı bulunmuyordu. Buna 
rağmen, oldukça kozmopolit yapıda olan İstanbul örgütlenmemizde 
bir anda yönetici sıfatıyla aynı şehirden gelen bir grubun ortaya 
çıkması bir güven sorununa yol açmıştı. Ancak devrime sosyalizme 
ve THKP-C çizgisine gönül bağıyla bağlı olan yoldaşlar bu sorunu 
öne çıkarmadan yolumuza devam ediyorduk. 

  

Hakkında şüphe yaratılan insana güvenilmez!..  

Her görüşmemizde Ağustos darbesi de gündeme geliyordu. İlk 
mahkemeden sonra yoldaşların ifadeleri ortaya çıkmıştı. Engin 
yoldaşın polis ifadesi tartışma konusu yapılıyordu. Çok genç olan 
grup yapımız, politik derinliği olmayan ve aklın yerine duygularla 
hareket eden idealist gençlerden oluşuyordu. Bizim için devrimci; 
polis sorgusunda ne kadar işkence yapılırsa yapılsın “ser veren, sır 
vermeyen” ve şartlar ne olursa olsun “konuşmayan” insandı. 

Polisin örgüt ve eylemleri hakkında izleme yoluyla oldukça 
detaylı bilgiler toplamış olduğunu bilmemize rağmen, Engin 
yoldaşın bütün bunlara karşın fotoğraflarla belgelendirilmiş bilgileri 
kabul etmesinin bir zaaf olduğunu söylüyorduk. Mihrac bizi can 
kulağıyla dinler ve «Evet yoldaşlar, ben de söylediklerinize 
katılıyorum ama, dışa karşı Engin yoldaşı savunmamız gerekir. Kol 
kırılır yen içinde kalır!..» diyordu. Bizlerin samimi devrimci 
duygularla söylediklerimizi, günü gelince Engin’e karşı kullanmak 
amacında olduğunu bunca yaşananlardan sonra bugün gayet net 



olarak görebiliyorum. 

Devrimciliğin ilk şartının yoldaşlara ölümüne güven olduğunu 
bize öğreten öğretmenlerimize bugünkü konumları ne olursa olsun 
minnettarım. Bugün bütün bu olumsuzluklara karşın hâlâ devrimci 
kalabilmişsem, bu ilk öğretmenlerim sayesindedir. Evet, ben de 
Engin yoldaşın polis ifadesini tasvip etmeyenlerdendim. Ancak bu 
durum güvenimi sarsacak düzeyde değildi. Bu ifadeyi daha sonraki 
yıllarda defalarca okudum. İstanbul örgütlenmemiz hakkında 
Engin’den ve Belma’dan sonra en fazla bilgi sahibi olan arkadaş 
grubu içinde olduğum için daha rasyonel değerlendirme yapma 
olanağım oldu. Bir kere bu ifadede bulunan tüm bilgiler zaten polis 
tarafından önceden edinilmiş ve fotoğraflarla belgelendirilmiş 
bilgilerdir. İkincisi, bu ifade de Engin yoldaş en çok kendisini 
yakacak bilgileri kabulleniyor. Takip sürecinde görüştüğü 
arkadaşların fotoğrafları poliste var ama çoğunun adı yok. Engin 
yoldaş bu arkadaşların gerçek adını bildiği halde vermiyor. Verdiği 
isimlerin büyük kısmı kod isimleridir. 

Bugün bazı aklı evveller tarafından itiraf olarak lanse edilen 
bu ifadenin, itirafçılıkla uzak yakın hiçbir ilgisi yoktur. Her şeyden 
önce, Engin yoldaş devrimciliğinden asla ödün vermiyor ve bir 
yönetici olarak yapılan eylemlerin sorumluluğunu üstleniyor. 
Devletten af dileyen en ufak bir söz söylemiyor. Bizim bildiğimiz 
itirafçılık; yaptıklarının yanlışlığını anlatma ile başlıyor, nedamet 
getirerek af dilemekle devam ediyor ve polisle işbirliği içinde 
çalışmayı kabul etmekle son buluyor. 

Engin yoldaşın ifadesinde böyle hiçbir içerik bulunmuyor. 
Böyle bir tutum da yok. O zaman bunun neresi itirafname? Engin 
yoldaş bu ifadesiyle idamla yargılanmadı mı? 

Kendisinin “bu ifade ile deşifre edildiğini” belirten Mihrac, 
neden yönetici olarak polisçe arandığı İstanbul’a geliyor? İstanbul 
örgütlenmesinin ve Türkiye örgütlenmesinin başına geçmeye 
çalışıyor? Bunlar da en azından benim için hâlâ sorudur. 

Polis tarafından arandığım için bir süre örgütsel faaliyetlerimi 
bulunduğum alan ile sınırlayan Mihrac değil midir? Polisçe tüm 
Türkiye’de aranan Mihrac ve A.F İstanbul’da oturarak tüm Türkiye 
örgütlenmemizi neden kendileri yönetmeye kalktıklarını izah 



etmelidirler. Adı polis tarafından hiç duyulmamış ve o güne kadar 
deşifre olmamış onlarca arkadaşımız varken bu ikili neden örgütün 
başına çöreklenmeye çalışmıştır? 

Bu soruları kahramanlıklarıyla açıklayacaklardır. Ancak 
kahraman olmadıklarını polisteki ifadelerini günümüze kadar 
gizlemekle kendileri ispat etmişlerdir. Engin’in ifadesinde Mihrac, 
“Genel Komite Üyesi”dir. Bu bilgiyi veren, Engin yoldaş değil, 
polistir. Engin yoldaş sadece polisin verdiği bilgiyi doğrulamıştır. 
Mihrac dua etmelidir ki, Engin’in ifadesinde adı “Komite Üyesi” 
olarak geçmiştir. Yoksa, onu tanımayan İstanbul ekibi, onun ne 
büyük bir “lider” olduğuna bile bakmadan İstanbul’dan kovardı. 

Nebil yoldaş da o günlerde İstanbul’da aranmasına karşın, aynı 
bölgede kalıyordu. Nebil yoldaşın hiçbir zaman önderlik sevdası 
olmadı. Günay Karaca’nın A.Özden ile birlikte kaldığı evde 3-4 defa 
gördüğüm Nebil yoldaş, hiçbir tartışmaya katılmıyordu ve odanın en 
uzak köşesinde oturuyordu. 

Bizim gibi yapılarda klasik komünist partilerdeki gibi astığı 
astık kestiği kestik Genel Sekreter olmaz. Bu sevda ile hareket eden 
birkaç kendine sevdalı yaratık yüzünden bir zamanlar gerçek 
devrimcilerin ilham kaynağı olan THKP-C çizgisi günümüzde 
ciddiyetini kaybetme ile yüz yüze gelmiştir. Bu çapsızlardan biri de, 
bir zamanlar tarafımdan önder kabul edilen Mihrac’dır.  

 

İtirafçı kimdir? Yaşandı ve görüldü!..  

İtirafçı olduğu iddia edilen Engin yoldaşın polis sorgusunda 
verdiği ifadenin sonrasında, bu ifade nedeniyle, ne İstanbul’da ve ne 
de başka bir yerde örgüte yönelik operasyon olmamıştır. Engin 
yoldaşın nerede oturduğunu bildiği onlarca yoldaş aynı evlerde 
kalmaya devam ettiği halde herhangi yakalanma yaşanmamıştır. 

Öyle ise, bu nasıl bir “çözülmedir” veya nasıl bir 
“itirafçılıktır”? Böyle bir iddianın sahibi olarak o dönemde 
yoldaşların samimi duygularını kendi gizli emelleri için kalkan 
yaparak bugüne kadar gelebilmiş olan sözde Genel Sekreter artık 
yolun sonuna geldiğini görmelidir. İşlediği suçların vicdani 



baskısından kurtulmak için devrimcilerin adaletine güvenmelidir. 
Dahası, pisokolojisinin normal olmadığını itiraf etmelidir. Kafadan 
problemi olmayan, 35 yıldır yurtdışında küçük bir Ortadoğu 
kasabasında istihbarat örgütleriyle iç içe yaşarken yurtiçinde bir iki 
dernek kurdurmakla Türkiye’yi örgütlediğini iddia edebilir mi? 

Yeri gelmişken bir başka konuya daha değinmem gerekiyor. 
Mihrac’ı İstanbul örgütümüzle tanıştıran ve o süreçte evini açarak 
ona her türlü desteği veren iki yoldaş var, Günay Karaca ve Alaettin 
Özden. Bu iki yoldaşın 19 Ağustos 1977 operasyonu öncesi 
örgütümüz taraftarı oldukları biliniyor. Ancak o dönemde örgütün 
kadro yapısı içinde değillerdi. Elbette, önceki yıllarda örgüt 
yöneticileriyle ilişkileri olmuştu. Günay’ın ve benim okuldan ortak 
arkadaşımız olan ve iki yıl okuduktan sonra okulu bitirerek İzmir’e 
yerleşen M.Ç. vasıtasıyla sözde lider ve ekibi bu iki yoldaşın evine 
gelmişlerdi. 

Günay yoldaş Ağustos 1977’ye kadar, merkezi örgütlenme 
içinde olan bir kadro değildi. O okuldaydı, biz okullarımızı terk 
ederek profesyonel yaşama geçmiştik. Ancak ben bir devrimci ve 
insan olarak Günay’a güvenmekteydim. Günay edebiyatı severdi, o 
dönemde şiir yazardı, iyi saz çalardı, tam bir barış adamıydı. Günay 
da haksızlığa ve zulme uğrayanların haklarının alınması için çıkar 
bir legal yol bulunmadığına inanan bizler gibi silahlı mücadeleden 
yanaydı. Ömrünü devrime adadı ve devrimci olarak yaşadı. Geride 
«hoş bir seda» bırakarak aramızdan ayrıldı. 

Bunun da ötesinde Günay’la benim bir başka ortak yanımız 
vardı. İkimiz de Kürt ve Alevi kökenli aileden geliyorduk. Bizim 
örgütte bu kökenlerden gelen arkadaş sayısı çok sınırlıydı. Ancak 
itiraf etmem gerekir ki, ben birey olarak aynı kökenlerden gelen 
yoldaşlarıma – ideolojik donanım eksikliğinden dolayıdır belki– 
kendimi her zaman daha yakın hissetmişimdir. Aslında bu durum 
ülkemiz solunun genel bir hastalığıdır. 

Üniversite yıllarımda Günay vasıtasıyla tanıdığım A.Özden 
yoldaş bende, yoldaşlarına ikircimsiz bağlı olan, inancı için gözünü 
budaktan sakınmayan, kendi yarattığı her olanağı yoldaşlarıyla 
paylaşmaktan geri durmayan, doğru dürüst güvenilir devrimci yoldaş 
izlenimi yaratmıştır. Nitekim daha sonra Acilciler örgütü dışındaki 
yaşamımızda da aynı ortamlarda uzun süre birlikte bulundum ve bu 



konuda yanılmadığımı da gördüm. Birçoğumuz Yusuf ve Sami 
yoldaşlara yapılanlara karşı lafta tepki göstermekle yetinirken, bu 
yoldaş bizden daha net bir duruş sergilemiş ve bu yüzden bir 
zamanlar kendisini övmekte sınır tanımayan Sekreter bozuntusu 
tarafından “polis ajanı” olmakla suçlanmıştır. 

Yaşamım boyunca yoldaşlarıma karşı politik hesaplar içinde 
olmadım. Yaptığım her şeyi, doğru veya yanlış, inanarak yaptım. Bir 
dönem aklım Engin’den yana, duygularım örgütten yanaydı. Yani, 
duygularım ağır bastığı için 82’de Engin yoldaşla birlikte örgütten 
ayrılmadım. 82 ayrılığı yaşanırken artık bu yapı ile 
yürünemeyeceğini biliyordum. Ancak devrimci duygularıma 
yenildim. Zaten beni tanıyan yoldaşlar ve başka çevrelerden 
arkadaşlar hep beni politik davranmamakla, duygusal olmakla 
eleştirmişlerdir. Bu eleştirilerin haklı olduğunu kabul ediyorum. 
Ancak duygusuz ortamları da asla sevmediğimi belirtmek istiyorum. 

1977 sonlarında gıyabi tutuklu olarak siyasal çalışmalarımı 
sürdürdüğüm bir süreçte sözde liderimiz olacak şahısla tanıştım. 
Birkaç görüşme dışında hiçbir ilişkim olmadı. Kendi bölgemde 
faaliyet sürdürdüm. Hiçbir ilişki devretmedim. Örgütlenmemizin 
darbe yenmiş olması ve öncü kadroların kaybı, bende aşırı ölçüde 
tedbirli olmak gerektiğine inandırmıştı. Artık laflara değil pratiğe 
bakarak insanları değerlendiriyordum. Sonraki yıllarda bu tedbirli 
olma alışkanlığı sayesinde birçok beladan sıyrıldım. 

Karakızın abisi, dava dosyasında sorgusu tamamlanmayan tek 
kişinin ben olduğumu söyledi. Ben de duruşmaya katılıp ifade 
verirsem, Karakızın serbest bırakılabileceğini belirtti.Karakız ile 
birlikte yakalanmıştık ve benim onun hakkında söyleyeceklerim 
önemliydi. Bu nedenle, mutlaka duruşmaya katılmamı istedi. Burhan 
ve Orhan Apaydın kardeşlerin başında bulunduğu Avukatlık 
bürosuna giderek 25 Ocak 1978 gün yapılacak duruşmaya 
katılacağımı belirttim. Birlikte avukata gidip vekaletname verdim. 
Burhan Apaydın bizzat benimle ilgilenerek hakkımdaki “gıyabi 
tutuklama” kararının kaldırılacağına inandırdı. 

Ben bu durumu Kadim Roma Kenti Antakya’dan İstanbul’a 
gelmiş lidere aktardım. Duruşmaya katılmamın uygun olacağı 
düşüncesine vardık. Lakin, Apaydın kardeşler bizden 170.000.lira 
avukatlık ücreti istiyorlardı. Talep edilen meblağ o dönem için bir 



servet değerindeydi. Bizim lider ise, yoldaşların mahkeme masrafları 
ve cezaevlerindeki giderleri için kılını kıpırdatmıyordu. Tıpkı benim 
bulunduğum alanda ödemek zorunda olduğum kira ve günlük yaşam 
giderleri için kılını kıpırdatmadığı gibi. Zaten hayatın her döneminde 
hiçbir yoldaşa bir şey aktarmadığı gibi sürekli olarak onlardan 
alabildiği kadar almıştır. 

Karakızın abisi parayı ödedi. Ben 25 Ocak 1978’de yapılan 
duruşmaya katıldım. İlk olarak yoklamadan sonra duruşmaya 
“gıyabi tutuklu olarak katılan” benim polis ve savcılık ifadem 
yüzüme karşı okundu ve kabul edip etmediğim soruldu. Ben ifademi 
olduğu gibi kabul ettim. Savcılık hakkımda “örgüt üyeliği”, “silah 
taşımak”, “oraya buraya bomba atmak” gibi suçlamalar 
yöneltiyordu. Elinde ne bir belge, ne bir ifade, ne de bir itiraf 
olmadığı için, sadece mesnetsiz iddialarla yetiniyordu. Bütün 
suçlamaları reddettim. Örgütle hiçbir ilişkimin olmadığını, Karakızı 
okul arkadaşım olması dolayısıyla tanıdığımı ve Haydarpaşa 
Garı’nda tesadüfen karşılaştığımızı söyledim. Hakkımdaki “gıyabi 
tutuklama” kararının kaldırılmasını talep ettim. Aynı istemleri içeren 
yazılı dilekçeyi mahkeme başkanlığına verdim. 

Isparta Cezaevi’nden getirilen Engin, Ali, İbrahim ve 
Muharrem yoldaşlara ek olarak tutuklu bulunan Belma ve Hilal 
yoldaşlar da mahkemeye getirilmişlerdi. İki bayan yoldaş 
tahliyelerini talep ettiler ve tahliye istemli dilekçelerini mahkeme 
başkanlığını avukatları aracılığıyla sundular. Isparta’dan gelen 4 
yoldaş, mahkemeye getiriliş ve bekletiliş koşullarını protesto ederek, 
mahkemenin soracağı hiçbir soruya cevap vermeyeceklerini ve 
savunma yapmayacaklarını belirttiler. 

Avukat Burhan Apaydın tartışmalardan sonra söz alarak 
mahkemeye sert eleştiriler yöneltti. Mahkeme Başkanı’nın bir yılda 
kaç ay olduğunu bilemeyecek kadar cahil olduğunu, nitekim Engin 
Erkiner’e defalarca “12. ayın 17’sinde mi, yoksa 17. ayın 12’sinde 
mi?” doğduğunu sormakta ısrar edecek kadar cahil bir mahkeme 
başkanı ile karşı karşıya bulunulduğunu söyleyerek, böyle bir 
mahkemenin hayli eğitimli bu gencecik insanları idam istemiyle 
yargılamasının büyük bir adaletsizlik olduğunu açıkladı. 

Bu tartışmalar ve arkadaşların konuşmama kararı üzerine 
mahkeme başkanı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi, tutukluların 



tutukluluk halinin devamına ve tahliye istemlerinin reddine karar 
verdi. Benim durumum ise biraz farklıydı, “gıyabi tutuklama” 
kararının kaldırılması veya “vicahiye” çevrilerek tutuklanmam veya 
gerekiyordu. Mahkeme Başkanı herhalde benimde tutuklu olarak 
mahkemeye katıldığımı varsayarak, “tahliye taleplerinin reddine” 
karar vermişti. Ben el kaldırıp itiraz etmek istediğimde avukat 
Burhan Apaydın uzaktan işaretle elimi indirip çıkıp gitmemi söyledi. 
Nitekim kapıya vardığımda askerler benim hangi cezaevinde 
geldiğimi sorduklarında ben mahkemeye dışardan katıldığımı ve 
tutuklu olmadığımı belirtince çıkmama müsaade ettiler. Yani ben 
aslında “tutuklu” olduğum halde mahkeme salonundan kaçmıştım. 

  

Kaçaklık sürekli hale geliyor  

Bu duruşmadan hemen sonra önemli tedbirler almam 
gerektiğine karar verdim. Bulunduğum evden ayrılma ve yeni 
yerleşim alanı bulmak için arayış içine girdim. Durumu ve 
mahkemeden ayrılış biçimimi Mihraca bildirdim. Son defa görüşüp 
kendi bölgeme gittim. Bana en kısa sürede para göndereceğini 
söyledi. Ben kendi alanımda çalışmalarımı yürütürken, 13 şubat 
1978 akşamı evimiz İstanbul 1.Şube polisleri tarafından basıldı. Her 
akşam saat 21’de mutlaka evde oluyordum. Polisler bunu bilerek 
21’den sonra evi basmış ve birlikte kaldığım yoldaşı gözaltına 
almışlardı. 

Ben ise, o sıralar Belediye binasında Belediye Meclisi 
toplantısını izlemekteydim. Bir arkadaşımız Belediye Meclisi 
üyesiydi ve beni de toplantıya çağırmış ve toplantıyı izlemem için 
ısrar etmişti. Polislerin evde karakol kurduğu anlaşılınca, Meclis 
üyesi arkadaşın eşi kayın biraderini uyandırmış ve arka pencereden 
çıkartarak bize haber yollamış. Arkadaş durumu bana bildirdi. 
Ancak ne olduğunu bilmiyordu. Gelen polisler benim arkadaşlarım 
olduklarını ve beni beklediklerini söylemişler. Ellerinde silahlar 
olduğunu belirtiyordu. 

 Ben hemen durumu kavradım. Toplantı zaten bitiyordu. Ben 
ve bölgedeki 3 sempatizan bir araya geldik. Benim evi basanların 
polis olduğunu söyleyerek, buradan ayrılmam gerektiğini, üzerimde 
sadece 10 lira bulunduğunu söyledim. Yoldaşların üçü de ceplerini 



boşalttı. 200.lira vardı. Hemen asfalta çıkarak İstanbul yönüne giden 
otobüslere el kaldırdık. Otobüsler durmayınca, taksi tutmaya karar 
verdim. Gelen ilk taksiyi durdurarak İstanbul Maltepe’de ağır hasta 
bir akrabamı ziyarete gideceğimi belirterek pazarlık yaptım. 
200.liraya anlaşarak yola çıktım ve baskından kurtulmuş oldum. 
Ancak polis normalde benim tutuklu olduğumu bilmeliydi. Nasıl 
olur da polisler en uygun saatte gelmiş ve beni gerçek adımla 
sormuştu? Bunlar bugün bile soru işaretleridir. 

Bildiğim tek şey dönemin İstanbul sorumlusu olan yoldaşın, 
Harem’de minibüse binince gözaltına alındığını ve kendi evini orada 
bulunanların yakalanmaması için vermediğini, bu nedenle polislerin 
bana geldiğini söylemesidir. Bunu ilk tutuklandığında eşi vasıtasıyla 
bana iletmişti. Gebze’de birlikte kaldığımız evde yakalanan yoldaş, 
3 saat bekletildikten sonra götürüldüğü polis otosunda İstanbul 
sorumlusu yoldaşı görmüştür. Ancak son çıkan bir kitap konuyu 
yeniden tartışılır hale getirmiştir. 

  

«Yeniden Toparlanan Acilcilerin İstanbul Sorumlusunun 
Yakalanışı 

Alınan istihbarata göre Bursa kanadı Eşber Yağmur, Ankara 
kanadı Mihraç Ural’ın örgütlediği Acilciler grubu yeniden 
organizasyon çalışmalarına başladılar. Örgüt içine sızdırılmış 
eleman kanadı ile tüm hareketleri kontrol altına alınan grubun 
önemli zarara yönelmelerini önlemek kontrol altındaydı. Ama bir 
ara nerede oldukları tespit edilememişti. Çok az da olsa hedef 
kendini takipten sıyırabiliyordu. Onun için bazen izlemelere ara 
verilirdi. Ali Fuat Çiler’in Cerrahpaşa hastanesine gideceği haberi 
alınmıştı. Bu gidiş bir türlü gerçekleşmemişti. O günlerde İstanbul 
şehri anarşik faaliyetlerin odağı haline gelmişti. Takip şubesi 
yetişemez olmuştu. Yeni bir takip ünitesi kurmak zorunda kalınmıştı. 
Çare olarak hastanenin karşısında bir yer bulunup oraya yerleşildi. 

Buradan izleme daha akıllıcaydı. Böylece personel, araç ve 
gereçten tasarruf edilecek daha başka faaliyetlere de sıra gelecekti. 
Ali Fuat hastaneye geldi. Gelişi kadar çıkışı da önemliydi. Çünkü 
hastanenin birçok kapısı vardı. Diğer kapıların birinden çıkabilirdi. 



Hastaneye gelişi kodlu bir şekilde telsizle anons edildi. Yardım 
ekiplerine ihtiyaç duyulmuştu. Yardıma gelen ekipler de görev 
yerinde sıklet merkeziyle kapılarda giriş ve çıkış yerlerinde pozisyon 
aldılar. Ali Fuat hastaneden çıktı. Aksaray istikametine giden otobüs 
durağına yöneldi. Çok kısa bir süre sonra belediye otobüs durağına 
geldi. Belediye Otobüsüne takip ekibinden iki kişi de onunla aynı 
otobüse bindiler, yakın takibe başladılar. Ayasofya müzesi yakınında 
otobüsten indi. Sultan Ahmet camisinin yanından ara sokaklardan 
birine daldı ve bir eve girdi. 

Gözetleme ve takip devam ediyordu. Saat tam 18.00’e doğru 
Ali Fuat evden çıktı, yalnızdı ve huyluydu. Kontr takip yaparak 
dikkatli bir biçimde bindi. Kadıköy vapur iskelesine geldi. Karşıya 
geçmek için Kadıköy vapuruna bindi. Vapur Haydarpaşa iskelesine 
de uğruyordu. Ama Ali Fuat Kadıköy’e de gidebilirdi. Her iki iniş 
iskelesinde de konrol ve izleme ekiplerince hazırlık yapıldı. 

Ali Fuat Haydarpaşa iskelesinde indi. Giriş holünde banklar 
vardı, birçok insan oralarda oturmuşlar, yolcularını bekliyorlardı. 
Ali Fuat banklardan birine yürüdü, orada gözleri görmeyen beyaz 
bastonlu zayıf ama uzun boylu biri oturuyordu. Onunla konuşmaya 
başladı. 

Takip elemanları Ali Fuat Çiler’in koluna girip Haydarpaşa 
gar emniyet amiri Neşet Coşkun’un odasına götürdüler. Ali Fuat 
Çiler’in görüştüğü adama dokunulmadı. Hemen izlemeye alındı: 
Yanında da gençten biri vardı. Her ikisi de vapura binip karşıya 
geçtiler. Oradan Beyoğlu’na gidip Çiçek Pasajında bir kahveye 
oturdular. Kör adamın tavırlarından lider olduğu tahmin ediliyordu. 
Bu arada Fuat Çiler emniyet amirinin odasında otururken 
sandalyenin altına bir banliyö bileti attığı görüldü. Ali Fuat odadan 
tam çıkış yaptığında sandalyesinin altına attığı banliyö bileti yerden 
alındı. Bu biletin üzerinde bir telefon numarası, altında ise Bursa 
yazıyordu. Bursa bölge daire başkanına telefonla bu numaranın 
kime ait olduğu soruldu. Bu telefonunun iki gözü de görmeyen Eşber 
adlı bir avukata ait olduğu bildirildi. Bu avukat Ali Fuat’ın 
Haydarpaşa garında konuştuğu adamdı. Ali Fuat Çiler gözaltına 
alınmıştı. Kör Avukat Eşber önem kazanmıştı. Takip ve kontrolü 
daha etkin bir biçimde sürdürüldü. Avukat Eşber’i Beyoğlu Çiçek 
pasajında kontrol altında tutan ekip şefine durum iletildi. Ekip şefi 
ise enteresan bir haber vermişti. Kör Avukat görmeyen gözleri ile 



tavla oynuyordu. Bu olay ekipler arası sanki bulmaca çözümüne 
dönüşmüştü. Eşber hissi sayesinde mi bu oyunu oynamaktaydı? Bir 
hayli örgüt elemanı çözülüp ele geçirildi. Bu örgüt elemanlarından 
Rahuma İstanbul Bahçelievler’de polisle çatışmada hayatını 
kaybetti. Onlar fikir mücadelesi yerine çatışma yolunu seçmişler, 
mücadeleleri için hedefe ulaşmada soygun dâhil her şeyi mubah 
saymışlardı. Eşber, Avukat olmasına rağmen bir sürü suçların içine 
girmiştir. En azından Anayasal düzeni değiştirmek için örgüt 
kurmaktan arkadaşlarıyla ağır suç işlemişlerdir.» 

Bu yazı sayfa 280 ile 288 arasında fotoğraflar ile beraber 
Osman Nuri Gündeş’in İHTİLALLERİN VE ANARŞİNİN YAKIN 
TANIĞI kitabından alıntıdır. Bu kitapta Acilcilerle ilgili bir başka 
bölüm var. Okuyucu onu da okuduktan sonra tartışmayı 
değerlendirirse bazı şeylere daha objektif bakabilir. Yazının ilk 
bölümü şöyle: 

  

«Aşırı Sol Örgütlerden Acilciler Operasyonu 

İstanbul’da Acilciler’in lideri Erkin Erkiner diye bir şahıstı. 
Kendisi Kimya Mühendisiydi. Nebil Rahuma ve Mihraç Ural gibi 
korkusuz militanları mevcuttu. Bu ilegal örgüt ekibi ana merkez 
olarak İstanbul’u seçmişti. 

1972 yılında Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürülmesi 
üzerine THKP-C adına sahip çıkarak faaliyet gösteren gruplar 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamışlardı. Bunlardan biri de 1973 
yılında Yazıcılar, 184’ler, Y grubu gibi isimler alan bir topluluktu. 
Neticede bunlar birleşip, THKP-C/Acilciler adını alan önemli bir 
örgütü meydana getirdiler. 

(Bu boşlukta Yener Orkunoğlu’nun top sakallı fotoğrafı var. 
Fotoğrafın altına Engin Erkiner yazılmış.) 

Bu örgüt, Mihri Belli’nin silahlı devrim stratejisini 
benimsemişti. Komünist rejimin başlangıcında ana kural olan ve 
1917’de Sovyet Rusya’da meydana gelen Bolşevik Halk 
ayaklanmasını örnek alıyorlardı. Bu stratejiyi gerçekleştirmek için 
örgütün paraya ihtiyacı vardı. Mihraç Ural Hataylı bir Arap 



Alevisiydi. Kin ve nefret dolu bir ortamda yetişmişti. Kendilerine 
özgü sistemlerle silahlı ve gizli bir örgüt olmanın planlarını 
yapmaya başladılar. Silahlı propaganda dönemi için silahlanmak 
gerekiyordu. Silah için paraya ihtiyaç vardı. Bunu temin içinde bir 
banka soymak gerekiyordu. Aralarında bu kararı aldılar. 
İstanbul’un muhtelif semtlerindeki soyguna elverişli bankaları 
dolaşmaya başladılar. Soygun için Merter İş Bankası’nın müsait 
durumda olduğunu tespit etmişlerdi. Ekip halinde bankaya girerek 
derinliğine bir inceleme yaptılar. Kaçış yollarını tespit ettiler. 
Ankara kadrosundan Hakkı haziran ayı içinde eylemlerde 
kullanacak bir şoför getirmişti. 

Engin Erkiner soygun günü akşamı Cihangir’deki eve gidecek 
ve orada toplanacaklardı. Belirtilen gün ve saatte yapılan plan 
gereğince Merter İş Bankası soygunu Muharrem, Ali, Nebil ve 
Mustafa tarafından gerçekleştirildi. 

Muharrem, Ali, Nebil ve Mustafa paraları saymışlar. Eve 
gidildiğinde paranın 200.000 TL olduğunu söylediler. Buradan 
Mihrac’ın Antakya’daki evine gidildi. Erkiner yanında getirdiği 
170.000 TL civarındaki parayı malzeme alması için Mihrac’a verdi. 
Mihrac, orada kaldığı 4-5 gün içinde 400 adet civarında dinamit 
lokumu, tahminen 150 adet civarında elektrikli ve normal fünye, 10 
kutu 7.65 mm çapında mermi, 8-9 kutu 60’lık, 9’luk, mermi, 2 Adet 
kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğin tahminen 200 adet civarında 
mermisini temin ederek Engin Erkiner’e teslim etmişti. İstanbul’a 
döndüklerinde paraları kalmamıştı. Yeni bir soygun için plan 
yapmayı düşündüler. 

  

Taksim Akbank Şubesinin Soyulması 

Planlama için günlerce İstanbul’da dolaştılar. Sonuçta 
Aksaray ve Taksim semtlerindeki Akbank şubelerinden birini soymak 
için uygun bir zamanlama ve uygun bir soygun biçimi 
geliştireceklerdi. MİT İstanbul Bölgesi ilgilileri bu soygun kararını 
önceden haber almıştı ve bu soygun ekibinin hareketleri 
kontroldeydi ve nihai olarak Akbank Taksim şubesini soymaya karar 
verdiler. Bütün hazırlıkları tamamlandı. Ertesi sabah soygun 
yapacak ekip Taksime doğru yola çıktı. Taksime geldiklerinde 



heyecanları üst seviyedeydi. Bu telaşlı hallerinden belli oluyordu. 
Tesadüfe bakın ki o sırada Taksim’deki Divan Pastanesi’nin önünde 
soygun için karar verdikleri Akbank’ın karşısında bir polis ekip 
arabası park etmiş duruyordu. Soyguncular bu araçtan ürktüler. O 
gün soygunu ertelediler. Ama paraya acil ihtiyaçları vardı. Birkaç 
gün sonra silah için Suriye’den gelen birileriyle Hatay’da 
buluşacaklardı. Mihraç Ural’ın Hatay’a gidip parayı verip silahları 
alması lazımdı. Yoksa silah tüccarları bunları sözünde durmamakla 
suçlayacaklar ve ileriye dönük itibarlarını yitireceklerdi. Ertesi günü 
ne pahasına olursa olsun artık Akbank soyulmalıydı. Karşı faaliyet 
Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde yürütülüyordu. MİT 
tarafı istihbarat diğer taraf ise icra gücüydüler. 

Şükrü Balcı İkinci Şube Müdürlüğü kendisine bağlı olan 
Emniyet Müdür yardımcısıydı. Genellikle bu gibi örgütlerin 
faaliyetlerine Emniyet Birinci Şube Müdürü Vural Bey bakardı. 
Nedense Emniyet Müdürü Nihat Kaner bu görevi İkinci Şubeden 
sorumlu Müdür yardımcısı Şükrü Balcı’ya vermişti. Emniyet Müdür 
yardımcısı Şükrü Balcı’ya soygun yapılmadan bir gün önce 
soygunun sabah saatlerinde yapılacağı haberi iletilmişti. İstanbul 
Taksim Akbank şubesi, istihbarat elemanları tarafından kontrol 
altında tutuluyordu. Kontrol ekipleri dikkatle izleme yapıyorlar, aynı 
zamanda emniyet güçlerini bekliyorlardı. Ama ne gezer... saat 08.15 
oldu, ortada emniyet ekiplerinden eser yoktu. Takip şubesi 
elemanları, sinirlilik psikozuna girmişlerdi. Soygun ekibi herhalde 
operasyon dışı başka bir mahalde günlerce soygun eğitimi 
yapmışlardı. Soygunu bankaya nasıl adapte edeceklerini 
biliyorlardı. 

Ana kasa odasından banka içindeki üç lokal kasaya para 
torbalarının geliş saatini iyi belirlemişlerdi. Soygun ekibi sonradan 
çalıntı olduğunu tespit edilen açık mavi renkli Renault 12 marka bir 
araba ile gelip içeri girdiler. Telsizle operasyonun gelişimini 
İstihbarat Bölge operasyon yönetimi tarafından Emniyet 
birimlerinin müdahalesi için Şükrü Balcı arandı, kendisine ulaşmak 
mümkün olmadı. Olay MİT elemanları tarafından izleniyor ve 
devamlı olarak koordinasyon sağlanıyordu. O sırada Taksim’deki 
ekipten telsizle haber geldi. 

Kaşla göz arasında soygun gerçekleşmişti. Soyguncular ana 
kasadan veznedarlara torbalarla dağıtılacak paraları silah zoruyla 



gasp edip kaçmışlardı. Ankara’nın kesin emri vardı. MİT sadece 
istihbarat yapmakla yükümlüydü. 12 Mart olaylarında 
kontrespiyonaj dışında icrayı da içine alan bazı olaylara müdahale 
ettikleri için hayli problem yaşamıştı. Bu yüzden müdahaleyi polis 
yapmalıydı. Ekip ne yapacakları hakkında emir bekliyordu, 
kendilerine takibe devam emri verildi. Emniyet ekipleri organize bir 
biçimde müdahale için zaman kazanma ihtiyacı içindeydi. Sabah 
saat 09.00’da Şükrü Balcı emniyet ekibiyle beraber soygun 
bölgesine geldi ve hareket merkezini aradı takip ekibinden orada 
kimse olmadığını kendilerine yanlış bilgi verildiğini sitem edercesine 
vurguluyordu. Çok iyi bir polisti. Böyle fırsatı boş yere kaçırmanın 
üzüntüsü içinde güya kabahat teşkilattaymış gibi davranarak 
kendince teselli yolu bulmaya çalışıyordu. Bu da ona göre doğaldı. 

Operasyon hareket merkezinden operasyona başlama 
zamanının belirlenmesinin çoğu zaman kesin olarak mümkün 
olamayacağı, sabah denince ekiplerin gün ağarırken operasyon 
mahallinde karargâh kurmaları belirtildi. Operasyon şefi çalınan 
paranın saklandığı yerin ve adresin belli olduğunu, şu anda örgüt 
lideri Engin Erkiner’in biri erkek diğeri kız, iki arkadaşıyla Şişli’de 
bir restoranda birlikte kuru fasulye ve pilav yediklerini kendisine 
söyledi. 

Şükrü Balcı rahatlamıştı. Telefonun başında “neredeler” diye 
çığlık atıyordu. Bulundukları restoran tarif edildi. MİT 
elemanlarının da orada lokantanın çevresinde oldukları, kendisine 
bildirildi. Engin Erkiner ve arkadaşları rahat ve neşeli bir şekilde 
yemek yiyor ve çaldıkları paraların kullanma yerlerini hayal 
ediyorlardı. Tam bu sırada polis baskınına uğradılar. Emniyet 
ekipleri soyguncuları restorandan aldıktan sonra paranın gizlendiği 
Cihangir’deki eve gittiler. Para torbaları ele geçirilmişti. Ama ne 
yazık ki soygun elebaşısı olan Nebil Rahuma ile Mihraç Ural 
kaçmışlardı.» 

 

Olayları bilenler buradaki bilgilerin çoğunun uydurma 
olduğunu, eylem, yer ve katılımcıların karıştırıldığını, kulaktan 
doyma bilgilerle yazıldığını görecektir. Buradan sonuç çıkarmak 
için, kötü niyetli olmak veya oldukça saf olmak gerektiğini 
görecektir. Ama bizim Lazkiyeli “önder” kendi aleyhine olan 



durumları bile lehindeymiş gibi göstermekte mahirdir. Ne diyor 
MİT’çi, örgüt fazla zarar vermemek kaydıyla faaliyet yapmak üzere 
serbestti, hareketler kontrol altındaydı. Ne zaman, örgüte Engin 
vasıtasıyla sızan “ajan” İ.Yalçın hapisteyken, dahası bizim “lider” ve 
ekibi İstanbul’da örgütün başında iken, polis tarafından örgüte ajan 
yerleştirilmiş ve tüm faaliyetler izlenmiş. Yani, senin ve ekibinin 
tüm faaliyetleri adım adım izlenmiş. Yine aynı yazıda senin 
Hatay’da yaptırdığını söylediğin taşocağı soygununda edinilen 
dinamitleri, Engin’e nelerle birlikte nasıl aktardığın detaylarıyla 
aktarılmış. Polis o dönem böyle bir şeyi nasıl bilmiş? Engin Hatay’a 
gidip geldikten sonra mı takibe alınmış? Burası artık kesinleşiyor. 
Ayrıca söz konusu kitaba göre, sızma ajan 78’de hâlâ dışarda ve iş 
başındadır. Kim bu ajan, merak etmiyor musun? 

  

Yalancının mumu yatsıya bile ulaşmadı  

Engin ifadesinde İbrahim Yalçın ile tanışmasının bir 
seminerde olduğunu söylüyor. Sanal Sekreter bunun gerçek 
olduğuna inanıyor ve “15 gün önce örgütlediği adamı soyguna 
soktu, örgütü çökertti” diyecek kadar saf olabiliyor. Engin benim ile 
de Boğaziçi Üniversitesi’nde bir seminerde tanıştığını söyledi. Oysa, 
Boğaziçi’ni hiç görmemişti. Böyle söylemenin mantığı, bu kişilerle 
kendisini kimin tanıştırdığını gizlemek içindir. Bilmiyorsan 
öğreneceksin, lider olmak bunu gerektirir. Her durumdan vazife 
çıkarma. Her sözden itiraf arama. İ.Yalçın’ın ajan olduğuna kanıt 
olarak gösterdiğin kitapta sen övülürken kullanıldığın da ortaya 
çıkmıyor mu? Bu kitapta bütün hareketlerinizin kontrol altında 
olduğunun yazılmış olması, İbrahim’in Engin’le birlikte hapiste 
yattığı ve hiçbirinizi tanımadığı dikkate alınırsa, örgüte sızmış 
gerçek ajanın varlığını ortaya çıkarmaz mı? Yani, içinizde bir ajan 
varmış, bu ajan kim olabilir? 

Kitapta yazılanları baz alırsak: A.F.Ç. İstanbul sorumlusu 
olarak yakalandıktan sonra operasyon Bursa’ya Samsun’a Ankara’ya 
sıçrıyor. Şubat’ta ve Mart’ta arkadaşlar gözaltına alınıyor. Her 
arkadaş resmi ikamet ettikleri veya eylemlere karıştıkları iddia 
edilen şehirlere götürülüyor. Genel Sekreter şehir şehir gezdiriliyor, 
her nedense Hatay’a götürülmüyor. İstanbul sorumlusu diye 
yakalananlar birkaç ay sonra serbest bırakılıyor. Bunları söz konusu 



edersek içinden onlarca senaryo üretebiliriz. MİT’çiler tarafından 
yazılan yazıları baz alarak sonuç çıkarmaya çalışırsak yanılgıya 
düşebiliriz. 

Ama insan sormadan edemiyor. Bizim lider bozuntusu neden 
Hatay’a götürülmedi veya neden bu şehirde hakkında araştırma 
yapılmadı? Ağustos 1977 darbesinde gözaltına alınan 24 kişidir, 
bunların ancak 13 veya 14 tanesi örgütle ilişkilidir, darbenin etkili 
olmasının nedeni son kurucu üyesi Engin Erkiner’in yakalanmış 
olmasıdır. 

1978 Şubat-Mart operasyonunda yakalananların sayısı en az 
80 kişidir ve operasyon birçok şehirde yürütülmüştür. Aslında daha 
büyük kapsamlı operasyondur. Ama bugün üzerinde 
durulmamaktadır. Bu operasyondan sonra örgüt artık cezaevlerinden 
yönetilir hale gelmiştir. Yavaş yavaş bölünmeye doğru itilerek 
sürüklenmiştir. İçerdeki yoldaşlar şunun ya da bunun adamı olarak 
anılır olmuş, dışardakiler operasyonlardan korunmak için faaliyet 
alanlarını daraltmış, merkezi örgütlenme içinde özerk ilişkiler ortaya 
çıkmış, örgütsel varlığımız tartışılır hale gelmiştir. 

Mesela, bu operasyonda sevgili Eşber Yağmurdereli de 
yakalananlar arasındadır ve toplam 17 yıl cezaevinde kalmıştır. İki 
gözü görmeyen Avukat Eşber yoldaş, silahlı eylem yapmaktan 
yaptırmaktan ve örgüt yöneticiliğinden yargılanmıştır. Acilciler 
davasının hapiste en uzun yatanı olmuştur. Bugüne kadar neden 
böyle olduğu öğrenilememiştir. Hakkında polise detaylı bilgi 
verilmemiş olsaydı herhalde böyle bir yaptırıma tabi tutulamazdı. Ne 
yazık ki elde tahminlerin ötesinde veri yok. Ancak gerçekler uzun 
süre karanlıkta kalamaz. Mutlaka bir gün açığa çıkacaktır. 

1978 operasyonu sonrasında örgütümüz cezaevlerinden 
yönetilir hale geldi ve bu nedenle 1979’da örgütsel ayrılık ortaya 
çıktı. Örgütün cezaevlerinden yönetilir hale gelmesi birçok tehlikeyi 
de beraberinde getiriyordu. Genel Komite’yi oluşturan Bölge 
Sorumlusu yoldaşların tamamına yakını cezaevine düştüğü için 
örgütü yeniden toparlamanın ve ilişkileri yeniden yapılandırmanın 
yolu da cezaevlerindeki sorumlu yoldaşlarla görüşmekten geçiyordu. 
Buraya kadar her şey normal görünüyor. 

Ancak; cezaevlerine gidip gelen arkadaşların dışarısı ile içerisi 



arasında doğru bilgi akışı sağlaması gerekirken (başlangıçta amaç 
buydu) zamanla kim daha çok ziyarete gidiyorsa, o yoldaş daha fazla 
yetkili olarak dönüyordu. Bu durum ise, örgütü illegal yapı olmaktan 
çıkarıyor ve adım adım izlenir hale getiriyordu. 1978 
operasyonundan kurtulan İstanbul’daki yoldaşlar Hami, Mete ve 
daha sonra 1977 davasından tahliye olan Hilal ile benim de içinde 
bulunduğum birçok yoldaş zaman zaman bir araya gelip durum 
değerlendirmesi yapıyorduk. Bu sohbetlerimizde acil olarak 
cezaevlerindeki yoldaşların örgütü yönetmesine son verilmesi ve 
yeni bir Genel Komite oluşturulması gerektiğini söylüyorduk. 

1978 operasyonundan sonra bulunduğum alanı terk etmek 
zorunda kaldım ve yerleşik yaşamdan koptum Kişisel ilişkilerim ve 
feodal çevrem sayesinde yurt dışına çıktığım 1979 sonuna kadar 
İstanbul’da kimliksiz olarak (kimliğim 1978’de Gebze’deki evimizin 
basılması nedeniyle polisin eline geçmişti) ve örgütten hiçbir maddi 
katkı almadan yaşadım. Gebze’de kurduğum komiteyle ve 
Kâğıthane’de Maltepe’de birkaç kişilik sempatizan arkadaşla 
ilişkilerimi sürdürdüm. 1978 ortalarından 1979 sonuna kadar meşhur 
1 Mayıs Mahallesi’nde faaliyet yürüttüm. Burada el arabasıyla sebze 
satarak veya inşaatlarda amelelik yaparak hem para kazandım ve 
hem de legalite sağladım. Bulunduğum ve ilişkide olduğum her 
yerde 1978 başında çıkarılan Cephe dergisinin ilk beş sayısının 
dağıtımını sağladım. Yazılama çalışmalarına katıldım. Arandığım 
için hapisane ziyaretlerine gidemiyordum ama Günay yoldaş ve 
Nebil yoldaşın nişanlısı aracılığıyla yoldaşlardan haberler 
alıyordum. 

Bir buçuk yıl boyunca çalışmalarımı 1 Mayıs Mahallesi’nde 
yoğunlaştırdım. Bu bölgeye yerleşmemizin üzerinde 4 ay geçtiğinde, 
mahalleyi yöneten devrimci komitelerde yer alan, yapılan eylemlere 
katılan örgütlü bir grup haline geldik. Onlarca taraftarımız vardı. Bu 
yoldaşlarımızın bir çoğu Aralık 1979 operasyonunda ve bir kısmı da 
12 Eylül operasyonlarında cezaevlerine düştü. Pek çoğu birkaç yıl 
hapis yattı. Mahallenin kuruluş döneminde de HDÖ/Acilciler burada 
halka öncülük yaptı. 7 kişinin polis tarafından öldürüldüğü 2 Eylül 
1977 yıkım operasyonunda en ön safta oldu ve silahlarıyla halkı 
korumaya çalıştı. İşte benim sık sık isimsiz kahramanlardan kastım, 
bir çoğumuzun haberinin olmadığı yerlerde eylemler yapan ve 
halkına bağlılığını ispatlayan devrimcilerdir. 1 Mayıs Mahallesi’nde 



Acilciler kahramanca yürütülen bir mücadelenin sahibi olmuştur. 
Yurtdışına çıktığımda ve sonrasında bu yoldaşlarımla birçok defa 
ilişkiye girdim. Durumlarından haberdar olmaya çalıştım. 

  

Tek silahımız, devrime ve yoldaşlarımıza olan inançtı  

Her yoldaş bir yanda bulunduğu alanda siyasi faaliyet 
yürütürken, diğer yandan faşist saldırılara karşı yükselen anti-faşist 
mücadeleye öncülük yapmak için uğraşıyordu. Her gün birkaç 
devrimci öldürüyordu. Faşistlerin devrimcilere saldırmadığı yer 
yoktu. Bu yıllarda birçok devrimci yapı daha yeni yeni oluşurken, 
THKP-C/Halkın Devrimci Öncüleri politik adıyla çıkış yapmış olan 
Acilciler, Ağustos 1977’de ve Şubat-Mart 1978’de iki büyük 
operasyon yemişti. Öncü kadrolarının çoğu cezaevine düşmüştü. 
Geride kalan kadroların yeterli ideolojik politik formasyonu yoktu. 
Bildiri yazacak insan sayısı bile yok denecek kadar azdı. 

Tek silahımız, devrime ve yoldaşlarımıza olan inancımızdı. 
İşte bu inanç sayesinde öndersiz bir yapı ile devrimci mücadelenin 
içinde olmaya çalışıyorduk. Maraş bölgesindeki yoldaşlarımızın 
1977 başında bizden ayrıldıktan sonra Devrimci Savaş adı altında 
mücadeleye devam ettiğini biliyorduk. Daha önemlisi, Rıza ile 
Engin arasında ideolojik politik çatışma olduğunu doğrulayan 
haberler alıyorduk. Rıza yoldaşın legal dergi yayınlanmasına karşı 
olduğu söyleniyordu. Ancak buna rağmen böyle bir dergi Mihrac 
hapiste girmeden çıkmaya başladı ve 1978 ortalarına kadar 5 sayı 
olarak çıktı. Ekonomik nedenlerle yayın hayatından çekildi. 

Rıza yoldaşın yazdığı «Öncü Savaşının Askeri Sanatı» isimli 
kitapçık örgüt çevrelerinde okunurken, Engin ve Mihrac’ın birlikte 
başını çektiği grup tarafından «Öncü Savaşının Politik Sanatı» 
isimli kitapçık dışarıda basılarak kadrolara dağıtıldı. Açıkça görülen, 
yoldaşlar arasında cezaevi kaynaklı iki çizgi oluşmaktaydı. 
Dışarıdaki yoldaşlar arasında da “Rıza’nın ekibi”, “Mihrac’ın ekibi” 
ve “Engin’in ekibi” gibi sözler dolaşmaya başladı. Ben kendimi 
kimsenin adamı olarak görmüyordum. Başından beri örgütün 
cezaevlerinden yönetilmesine karşı çıkıyordum. Cezaevine girenin 
örgütsel görevlerinin bitmesi gerektiğini söylüyordum. Bu 
düşüncelerimi de ulaşabildiğim yoldaşlara aktarıyordum. 



Bu tartışmaların yoğunlaştığı günlerde Haydar Yılmaz yoldaş 
cezaevinden çıktı. Kendisiyle kaldığımız evde görüştük. Örgütsel 
çalışmalara kaldığımız yerde devam etmek için görüş birliğine 
vardık. Yoldaş yakında yapılacak bir kamulaştırma eylemine benim 
de katılmamı istedi. “Tamam!..” dedim ve bir başka güne randevu 
vererek ayrıldık. Ancak bu randevu gerçekleşmedi. Uzun yıllar sonra 
yurt dışında karşılaştığımda niye benimle ilişkiyi kestiğini sordum. 
Hepimizde olan aynı tutumu onun da gösterdiğini, güven duymadığı 
için görüşmediğini söyledi. Ben de aynı süreçte güven duymadığım 
birçok yoldaşla ilişkilerimi koparmıştım. 

Yoldaşla yaklaşık 9 ay sonra Ağustos 1979’da 1 Mayıs 
Mahallesinde görüştüğümüzde HDÖ-Acilciler ayrılığı 
gerçekleşmişti ve ikimiz de Acilciler tarafında kalmıştık. Aynı 
süreçte Günay yoldaşla da görüşüyordu. Bu görüşmeler bende yeni 
bir tedirginlik yarattı. Günay yoldaşa ve yeni tanışmış olsak da 
Haydar yoldaşa güvenim tamdı. Ancak bu iki yoldaş arasında gizli 
bir rekabetin olduğu gözleniyordu. Haydar, Mihrac’ı çok fazla 
tanımazdı. Askeri yanı ağır basan biri olmasına rağmen Engin 
yoldaşa olan güveninden dolayı Acilciler tarafında kalmıştı. Günay 
ise, Mihrac vasıtasıyla örgütte sorumluluk aldığı için bizimle birlikte 
kalmıştı. Ancak ben bu durumu hiçbir zaman öne çıkarmadım. 

Anlatmaya çalıştığım gibi, cezaevlerinde ortaya çıkan bu 
ayrılığa itiraz edenlerden biri de bendim. Nitekim bu ayrılığı 
önlemek için, 1 Mayıs mahallesinde kaldığım evde, Mete ve Hami 
ile ben bir toplantı yaptık. Hilal yoldaşın da bu toplantıdan haberi 
vardı. Mete’nin Engin’le Rıza’yla ve Mihrac’la görüşmek için 
cezaevlerini ziyaret etmesini, üçüne de ayrılığa karşı olduğumuzu ve 
örgütü içerden yönetmeye son verilmesini istediğimizi bildirmesini 
karar altına aldık. Buna ek olarak, dışardaki yoldaşlardan oluşan 
yeni bir Genel Komite oluşturulmasını ve bu Komite’nin örgütsel 
ilişkileri devralması gerektiği konusunda anlaştık. 

Bir ay sonra, kararlaştırdığımız randevu yerine erkenden 
gittim, randevu yerini kontrol ettim. Randevu yerinin Mete’nin evine 
oldukça yakın olması dikkatimi çekti. İzlenme olabileceğini 
düşünerek randevu saati gelmeden bölgeyi terk ettim ve daha sonra 
yoldaşlara haber göndererek randevuya gelmediğimi bildirdim. 

Ayrılık gerçekleştiği için bu yoldaşlarla bir kez daha bir araya 



gelemedim. Mete, Hami ve Hilal yoldaşlar HDÖ tarafında 
kalmışlardı. Daha sonra öğreniyordum ki, bu yoldaşlar beni de 
yanlarına çekmek için taktik yapmışlardı. Aslında bu taktik Rıza 
yoldaşın bir taktiği idi. Şunu hemen belirteyim ki, ben bu ayrılığın 
suni bir ayrılık olduğuna inanıyordum. Ne kadar ideolojik politik 
söylemle süslenmiş olursa olsun bu ayrılığın bir güven ve 
güvensizlik ayrılığı olduğunu düşünüyordum. Dışarıdaki yoldaşların 
ortak tutum alması sonucu ayrılığın önlenebileceğine inanıyordum. 
Ancak sürece müdahale edecek gücümüz olmadığından ayrılık 
gerçekleşti. 

  

Ayrılıkta ideoloji değil, güven duyguları belirleyici oldu  

Ayrılığın esaslı ideolojik politik gerekçesi zayıf olduğu için, 
ben de, 4 yıllık örgütsel pratik içinde en çok birlikte olduğum ve 
birikimlerine kişisel güven duyduğum yoldaşlarımın yanında olmaya 
karar verdim. Bu tutumumda duygularım bir daha ön plana 
çıkıyordu. Oysa reel sosyalizm anlayışa göre siyasette duygulara yer 
yoktu. Ama ben bir kez daha duygularımın sezgilerimin beni 
götürdüğü yere gidiyordum. İyimi yaptım, kötü mü yaptım, 
bilmiyorum. Benim bildiğim, duygunun güvenin samimiyetin 
olmadığı yerde insanlık da yoktur. 

Eğer siyaset en yakınında olana bile güvenmemek ise, ben 
böyle bir siyasetin içinde geçmişte olmadım, gelecekte de olmam. 
Benim birlikte yürüdüğüm yoldaşlarıma gönül rahatlığı içinde har 
türlü değerlerimi emanet edebilmem gerekir. Bunun olmadığı hiçbir 
yerde olmama sözüm var kendime. Bu açıdan beni tanıyan 
tanımayan yoldaşlarım rahat olsun, alavere dalavere olan yerde 
benim işim yoktur. Ben belgesiz bilgisiz iddia peşinde koşmam. Hiç 
kimse beni ispatı olmayan iddiaların arkasında bulamaz. 

Ben haksızlığın karşısında olacağım. İftiranın karşısında 
olacağım. Yargısız infazların karşısında olacağım. Yoldaşı yoldaşa 
kırdıranların karşısında olacağım. Özeleştiri verme erdemliliği 
gösteren yoldaşların yanında olacağım. Hayatı boyunca hiç hata 
yapmadığını söyleyen, sadece karşıtlarından özeleştiri isteyen, 
kendisi hesap vermeye yanaşmayanların karşısında olacağım.  



Sezar’ın hakkı Sezar’a!..  

Devrimci mücadeleyi sadece kendi yer aldığı süreçlerden 
ibaret sayan, kendisinin olmadığı süreçlerin yaşanmamış olduğuna 
inanan, halktan kopuk aydın tutumlarının da karşısında olacağım. 
Devrim mücadelesinde kendi kişisel geleceğini emekçi sınıfların 
geleceği için feda eden, ömrünün en güzel yıllarını zindanlarda 
sürgünlerde geçirmeyi göze alan, örgütsel yapıları konumları veya 
ideolojik düzeyleri eksiği yanlışı ne olursa olsun yoldaşlarımın 
emeklerine saygı göstermeyi bir erdem sayarım. 

1979’da gerçekleşen ayrılık bizi tam ortadan ikiye bölmüştü. 
İstanbul’da Hatay’da Adana’da Kayseri’de ve cezaevlerinde 
Acilciler grubu daha etkin oldu. Karadeniz’de Varer’lerin Ege’de 
Binbaşı Eşber’in Adana’da Ali Çakmaklı’nın İstanbul’da Mete’nin 
Hami’nin Hilal’in Ziya’nın Karakız’ın katkıları ve daha önemlisi 
merkezi eylem kadromuzun dışarda kalmış en önemli kişisi olan 
Nebil’in kalmasıyla HDÖ önemli bir gücün sahibi oldu. 

Rıza Salman ile Engin Erkiner ve Mihrac Ural arasında 
cezaevlerinde başlayan tartışmalar, giderek dışarıya yansıdı ve hiçbir 
ideolojik politik ciddi gerekçe olmadığı halde, kaçınılmaz olarak 
ayrılığa yol açtı. HDÖ tarafında yer alanlar içinde Nebil yoldaştan 
başka ciddi askeri formasyonu olan hiçbir eleman yoktu. Bu grup 
görünüşte daha keskin askeri eylem söylemini öne çıkarmasına 
karşın, daha çok örgütün legal kadrolarını, liberal anlayışta olan 
kadrolarını yanına çekerken, askeri mücadeleyi politik mücadele ile 
beslemek ve kitlesel örgütlenme yapmak gerekir diyen Acilciler 
tarafında kalanlar ise, daha çok askeri eylem deneyimi olan ve bu 
çizgiyi pratikleriyle de sürdüren kadrolardan oluşmaktaydı. 

Ayrılık oldu ve ayrılanlar ne kadar haklı olduğunu ispatlamak 
için hemen askeri eylemlere yöneldi. Örgütlü oldukları her yerde 
güçleri oranında askeri eylemler yapıldı. Askeri eylem yapmak için 
yürütülen çalışmalar ve cezaevlerinden yazılan yazıların kitle içinde 
yaygınlaştırılması için gerekli uğraşılar ile günler geçerken, bölge 
sorumlularının cezaevleri ziyaretleri sonucu izlenmenin kaçınılmaz 
olduğunu görmeye başladım. Nebil yoldaşın nişanlısı olan Filiz’in 
cezaevi ziyaretlerini İstanbul örgütü olarak yasaklamamıza karşın, 
yoldaş zorunlu olarak ziyarete gittiğini, Nebil’in ihtiyaçları ile 
kimsenin ilgilenmediğini belirterek ziyarete devam ediyordu. 



Günay yoldaş hemen hemen tüm cezaevlerini ziyarete gidiyor 
ve ardından da hemen hemen her bölgedeki yoldaşlarla görüşmek 
zorunda kalıyordu. Haydar Yılmaz 1978’in ortasında cezaevinden 
çıktı ve bölge sorumluluğu düzeyinde görev alarak hemen eylemlere 
girişti. 

  

Devletin ördüğü imha çemberini göremedik  

Yoğun pratik içinde kimse geçmişte yaşanan operasyonlarda 
içine düştüğümüz hataların değerlendirmesine girmiyor. Devletin 
etrafımızda ördüğü imha amaçlı çemberi görmüyordu. Günay ve 
Haydar yoldaşlara cezaevleri ziyaretleri sonrasında izlenmenin 
kaçınılmaz olacağını, bu izlenmeler nedeniyle çok yakında bize 
yönelik büyük operasyonlar yapılacağını, bunu görmemek için kör 
olmak gerektiğini defalarca söyledim. 

Ancak ideolojik politik formasyonu olmayan dışardaki 
kadroların örgütsel çalışmaları yürütmek için cezaevlerindeki 
yoldaşları ziyaret etmekten başka yolu yoktu. Bu durum ise silahlı 
mücadele yürüten örgüt için ölüm demekti. Bunun böyle olduğu 
Aralık 1979’da başlayan operasyonlar ülke ölçeğinde HDÖ ve 
Acilciler örgütlerinin çökmesine yol açtı. Her iki taraftan yüzlerce 
yoldaş yakalandı. Kimin kimi nerede nasıl ve ne zaman ele verdiği 
veya kimlerin poliste çözüldüğü çözülmediği bilinmez oldu. Böylesi 
büyük darbenin hazırlayıcısı, cezaevlerini ziyaret edenlerin aynı 
zamanda bölge sorumlusu olarak görev almasıydı. Bu durumu 
görmek için kâhin olmaya gerek yok. Mihrac’ı Engin’i İbrahim’i 
Rıza’yı Nebil’i ziyaret edenlerin polis tarafından izlenmeyeceğini 
kim iddia edebilir. Yoldaşlar adeta yetki almak amacıyla cezaevi 
ziyaretleri yapıyordu. Ne yazık ki, bu ziyaretlerden “sorumlu” olarak 
bölgelerine dönüyorlardı. Bu “sorumlu” yoldaşlar çoğu zaman 
bölgelerde ciddiye alınmıyordu. Onlar da kendilerini ciddiye 
almayan yoldaşları hemen gözden çıkarıyordu. 

 

 

  



Cezaevlerinden yönetim, sonun başlangıcı oldu  

Ağustos 1977 darbesinden daha büyük örgütsel yıkıma yol 
açan Şubat-Mart 1978 operasyonu örgüt içinde o dönem tartışma 
konusu bile yapılmadı. İstanbul Ankara Samsun Bursa ve Hatay 
bölgeleri başta olmak üzere örgütlü olduğumuz her alana sıçrayan bu 
operasyon sonucunda Genel Komite üyelerinin çoğu içeri düştü. 
Askeri eylemleri yapan yoldaşlar deşifre oldu. Buna rağmen, bu 
operasyonun kilit isimlerinden bazıları çok kısa sürede serbest 
bırakıldı ve bir kısmı ise «ser verip sır vermediği için (!)» tahliye 
beklemekteydi. 

Bugünden bakıldığında örgütün Ağustos 1977 darbesinden 
sonra polis denetimi altına girdiği görülmektedir. Bu denetimin 
olması için, birilerinin doğrudan polis olması gerekmiyor, örgütü 
izlenir hale getiren örgütlenme anlayışı yeterlidir. Talimat vermek 
için sorumlu yoldaşları bulunduğunuz cezaevlerine çağırma ve 
örgütü cezaevinden yönetme sevdanız bu denetim için yeterlidir. 
Aralık 1979 operasyonu cezaevlerinde başlayan izlenmenin 
sonucudur. Polis bu izleme ile herkesi olduğu yerde yakaladı. 

Yoldaşı yoldaşa düşürmek için de, konuştu veya yoldaşını 
yakalattı gibi söylemlerle yoldaşlar arasında güvensizlik yarattı. 
Olan biten çok basittir. Devletin üst düzey denetim organı olan 
cezaevlerinden dışarıdaki örgütü yönetmek için sizi ziyarete 
gelenleri kullanmaya çalışırsanız, sonuç doğrudan polise hizmet 
etmektir. Bu durum sizin iradeniz dışında böyledir. Eğer gönüllü 
veya görevli ajan değilseniz, büyük bir ahmaksınız. 

Yaşadığımız en büyük örgütsel ayrılığın temelinde ideolojik 
politik ayrılık yoktur, yoldaşların birbirine güvenmeyişi vardır. Bu 
ayrılıkta Engin’in İbrahim’in Haydar’ın Mihrac ile birlikte tavır 
alması, örgütün bölünmesine yol açtı. Bunun böyle bilinmesi 
gerekiyor. İstanbul’da birkaç ay bulunan Mihrac ve ekibi, diğer 
yoldaşlar için önemli değildi. Onların İstanbul’a cezaevleri ve 
özellikle Engin referanslı gelmeleri bu bölgede barınmalarını 
sağlamıştır. Yoksa kim örgütsel ilişkilerini hiç tanımadığı insanlara 
devrederdi. İstanbul grubunun önceden tanıdığı Nebil yoldaşın da 
Mihrac’ın yanında bulunması ayrı bir referans oluyordu. 

  



Bellek siliciliği yapmaya çalışıyor  

Olayların sebepleri ve yol açtığı sonuçlar doğru 
değerlendirilmezse, sonradan gelişen olayları açıklamak zorlaşır. 
Mihrac bugün siyasi varlığını en çok saldırdığı Engin’e İbrahim’e ve 
Haydar’a borçlu olduğunu unutmuş görünüyor. Rıza’ya sarılmak 
için uğraşıyor. Rıza’nın kendisini, kendisinin de Rıza’yı hiç 
sevmediğini unutmak istiyor. Kendisine çok sevdiği Genel Sekreter 
koltuğunu Engin yoldaşın örgütten ayrılarak hediye ettiğini 
unutmuşa benziyor. 

Dün başına yemin ettiği İbrahim’e ve Haydar’a bugün 
amansızca saldırıyor, haklarında infaz kararları alıyor. Dahası, 
insanların belleklerinin silindiğini düşünerek her gün başka bir şey 
söylüyor. Geçmişte bu yoldaşları yanlış tanıdığını, onların ajanlığını 
itirafçılığını göremediğini söyleyerek özeleştiri vermeye 
başlayabilirdi. Ancak o her zaman “doğru” düşündüğü için böyle bir 
yola girmedi. Bu nedenle, yoldaşların itirafçı ajan olduğunu örgütün 
“bekası(!)” için en yakın yoldaşlarından bile gizledi. 

Evet, bugün geçmişe baktığımızda büyük hatalar yaptığımızı 
görebiliyoruz. 1979 sonlarında Haydar ve Günay yoldaşlara ülke 
dışına çıkmak istediğimi bildirdim ve bu yoldaşların onayını aldım. 
Kasım 1979’da Türkiye’yi terk ettim. Terk etmemin tek gerekçesi, 
arandığım için ekonomik bakımdan zor durumda olduğum ve 
dolayısıyla yoldaşım olan eşimin hastalığını tedavi ettirememekti. 
Üstelik örgütten bana hiçbir çözüm önerisi de getirilmemişti. 
Ekonomik destek önerisi hiç olmadı. Barınmamız için ev önerilmedi. 
Örgütte oluşan güvensizlik ortamı beni de etkiledi. Bütün bunlar 
bende bir kırılma yarattı. Ancak devrime inancım tamdı. Böyle 
giderse örgütün operasyon yiyeceğini bu iki yoldaşa söyledim ve 
onların da yurtdışına çıkması gerektiğini önerdim. “Sen git, belki bir 
süre sonra bizler de çıkarız” dediler. 

Ben yurtdışına çıktıktan tam bir ay sonra örgütümüz Acilciler 
ve hemen ardından HDÖ ülke çapında büyük bir operasyon yedi. 
Günay, Haydar, Filiz ve onlarca yoldaş içeri alındı. İstanbul’da 
birkaç ilişki hariç herkes yakalandı. Diğer örgütlerin 12 Eylül 
darbesinden sonra yedikleri merkezi darbeyi, biz bir yıl önce yedik. 
Bu süreçte İbrahim Yalçın cezaevinden çıktı. Engin Erkiner, Ali 
Sönmez ve İbrahim Büyüker firar etti. Örgütsel faaliyetlerin 



sürdürülmesi bu yoldaşların üzerine kaldı. Dahası, 12 Eylül’ün ayak 
sesleri duyuluyordu. Engin yoldaş cezaevinden kaçtıktan kısa süre 
sonra bir mektup yazarak beni ülkeye çağırdı. Hanna yoldaş ile 
birlikte durumu değerlendirdik. Ben ve eşim dönüş için hazırlık 
yapmaya başladık. Ancak biz hazırlık yaparken, Mihrac hapisten 
kaçtı ve ülke dışına çıktı, ardından 12 Eylül darbesi geldi ve birkaç 
ay sonra Engin de ülkeyi terk etmişti. 

  

Bir kez daha örnek duruş sergileyebiliriz  

Ben ise, hâlâ dönüş yapmak için bekliyorum. 35 yıl oldu, bir 
ömür geçti, herşey değişti, ben dönemedim. Benim gibi, onlarca 
arkadaş hâlâ dönemediler. Belki torunlarımızla birlikte döneriz. 
Böylesi bir durumda paylaşılamayan nedir? Her şeyi yerli yerine 
koyarak yol alabiliriz. Yaşananmış olayları sebep ve sonuçlarıyla 
ortaya koyarsak gerçeği görebiliriz. 

Gerçeği görmek için yoldaşlarımıza karşı tutumlarımızın 
yanlışlığını itiraf ederek işe başlayabiliriz. Bir kez daha ülkemiz 
soluna olumlu örnek olabiliriz. Tartışmaları daha seviyeli bir hale 
getiremiyorsak kesip atarak sonuç alabiliriz. Bütün bunları yapmanın 
tek bir yolu var, biz artık 60’lı yaşları yaşayan ve belli bir birikimi 
olan aklı başında insanlarız. Birbirimiz hakkındaki en ağır iddiaları 
ortak güvendiğimiz insanlardan oluşan bir komisyon önünde dile 
getirerek ve bu komisyonun alacağı karara uyma sözü vererek, 
tartışmaları gelecek kuşakların ders alacağı bir platforma 
taşıyabiliriz. Bunu başaramazsak, olumsuz duyguların esir olmaktan 
kurtulamayız. Ben bu çağrılarıma anılarımı yazdıktan sonra nokta 
koyacağım. 

1979’da Türkiye’de devrimci örgütler amip gibi bölünerek 
çoğaldı ve her bölünmeden sonra daha etkin çalışmalar çatışmalar 
yapıldı. Gençliğin anti-faşist direnişi devlet destekli faşist hareket 
tarafından kanla boğulmaya çalışılırken, devrimci gençlik imha 
amaçlı saldırılara karşı görkemli ve büyük bedeller ödenen bir 
kararlılıkla duruyordu. Ancak birleşik sosyalist önderlikten yoksun 
gençlik, adeta dönüp kendini vuran bir girdabın içine girmişti. 
İdeolojik politik maskeli ayrılıkların altında aslında cesaret-korku, 
güven-güvensizlik ikilemi yatıyordu. Birbirini devrimci pratik içinde 



tanıyan ve birbirine güvenen insanlar, ayrılıkta aynı gruplar içinde 
yer alıyordu. Önce ayrılık yaşanıyor, ardından ayrılığın ideolojik 
politik gerekçeleri üretiliyordu. 

  

Aslında yaşanan “böl, parçala, yönet” oyunuydu  

Bir yandan insanlar acımasızca öldürülüyor, diğer yandan 
yapay ideolojik politik gerekçelerle örgütler birbirine düşürülüyordu. 
1979 yılında faşist saldırganlığa karşı devrimci örgütlerin silahlı 
direnişine, bir de alan üstünlüğü sağlamak için devrimci örgütlerin 
birbiriyle silahlı çatışmalara varan kavgaları eklenmişti. Biz örgüt 
olarak bu sol içi çatışmadan ısrarla kaçınıyorduk. Küçük çaplı 
bölgesel bazı tutumlarımız olmuştur ama, hiçbir zaman merkezi 
tavrımız olmadı. Bu tür tutum alan arkadaşlarımız ikna edilerek 
çatışma ortamından çekildiler. 

İşte böyle bir süreçte örgütümüzü ikiye bölen ayrılığın ortaya 
çıkması bizi örgütsel olarak oldukça zayıflattı. İdeolojik politik 
hattımızı belirleyen arkadaşların hapiste olması, dışarda kalanların 
mücadeleye salt askeri açıdan bakıyor olması, bu süreçte 
geçmiştekilerini kat be kat aşan askeri eylemlerimize karşın, ülke 
mücadelesinde sözü edilen bir örgüt olmamızı sağlayamadı. 

Legal çalışmayı küçümseyen ve illegal çalışmanın askeri 
eylem biçimine ağırlık veren, kitle çalışmasından sadece eylemlere 
insan kazanılmasını anlayan askeri bakış açısı, örgütümüzün emekçi 
kesimler arasında kitle tabanı kazanmasının önünde engel olmuştur. 
Bir iki sendika çalışmasını ve bazı mahalli dernekleri saymazsak, 
önemli bir legal kitle çalışmamız olmamıştır. 

Ben kişi olarak silahlı mücadeleye inanmakla birlikte kitle 
çalışmasına önem verenlerden birisiydim ve bunu da pratiğimle 
yaşama geçirdim. Üniversiteyi bırakıp işçi mahallelerinde halk ile iç 
içe yaşadım. Onlar gibi gecekondularda oturdum. Onlarla aynı 
sofralarda bulundum. Onlarla acıyı sevinci bölüştüm. Bu deneyim 
bana yaşımdan daha büyük bir olgunluk kazandırdı. Gittiğim her 
mahallede kısa sürede sevilen sayılan bir insan olmayı başardım. 
Olaylara daha soğukkanlı bakma becerisi kazandım. Elbette zaman 
zaman duygularım ağır bastı. Kendimi kendi başıma bilinçlendirmek 



zorunda kaldım. Olayları derinlemesine değerlendirme becerisi 
kazanmakta zorlandım. Yüzeysel yaklaşımlardan kurtulamadım. 

İki yıldan fazla süren kaçaklık döneminde yaşantımızı 
sürdürmek için örgütten hiçbir katkı talep etmedim. Talep ettiğim 
şeyler için ise oyalanmaktan fazlasını elde edemedim. Hiçbir 
mesleğim olmadığı halde birçok iş dalında fiziki olarak çalıştım. 
Gebze’de bir yılı aşkın kahvecilik yaptım. 1 Mayıs Mahallesi’nde el 
arabası ile sokakta sebze sattım ve bir sempatizan arkadaşımızın 
bakkalında çalıştım. Doğan Tan arkadaşımızla karpuz sattım. 
İnşaatlarda demircilik yaptım. En son olarak balyoz ile taş kırarak bu 
taşları satıp yaşamımı kazandım 

Bunları yaparken de örgütsel çalışmalarımı hiç aksatmadım. 
Özellikle 1978 tutuklanmalarından sonra örgüt merkezi ile çok kısıtlı 
ilişkimiz olduğu halde, bulunduğum alanda yaptığım çalışmalarla 
örgüte onlarca taraftar kazandırdım. Birçok eylemi, (yazılama, 
afişleme, yayın dağıtma, yıkımlara karşı direniş komitelerinde yer 
alma, gibi) organize ettim. Yoldaşlarımla omuz omuza oldum. 
Öndersiz olduğumuzu onlara hissettirmeden çalışmalarımı aralıksız 
sürdürdüm. 

Nihayet, birkaç arkadaş ziyaretinden ibaret olan örgütsel 
ilişkilerimiz, Günay ve Haydar yoldaşların beni ziyaretleriyle 
1979’un yaz aylarında merkezi düzeye ulaştı. Kasım 1979’da eşimle 
birlikte ülke dışına çıkarken bütün ilişkilerimi yoldaşlara 
devretmiştim. Avrupa’ya geldikten sonra da, Gebze ve 1 Mayıs 
Mahallesi’ndeki yoldaşlarımla ilişkilerimi sürdürdüm. Aralık 
1979’da yapılan İstanbul ve Kayseri merkezli operasyonla büyük 
darbe alan örgütümüz merkezi tüm kadrolarını kaybetti. Devrettiğim 
ilişkilerden de yakalananlar oldu. 

 

  

 

 

 



3. BÖLÜM 

SÜRGÜN YILLARI  

 

 

 

Dile kolay, bundan tam 35 yıl önce, daha 25 yaşında bir genç 
gıyabi tutuklu olarak, iki yılı aşkın bir süre illegal yaşadıktan sonra, 
ülkemi terk ederek yurtdışına çıktım. O günden bu yana bir daha 
ülkeme dönemedim. Sevdiklerimle, arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, 
akrabalarımla yüz yüze konuşamadım. Dilini, kültürünü, adetlerini 
bilmediğim yaban ellerde, yaşama tutunmaya çalıştım. Yanımda bir 
kız evlat ve hayatımın ortağı arkadaşım yoldaşım sevgili eşim vardı. 

Yaşamayan bilemez, sürgün yıllarımda nice devrimcinin ülke 
hasretiyle gözleri arkada vefat ettiğine, nice yiğit devrimcinin 
düzenin çarkları arasında yitip gittiğine, yeterli bilinçten ve inançtan 
yoksun devrimcilerin ardına bakmadan safları terk ettiğine şahit 
oldum. Yüzlerce devrimcinin zulüm düzenine kafa tuttuğunu ve 
düşündüğü gibi yaşadığını gördüm. 

Hemen hemen tümünü gezdiğim Avrupa ülkelerinde yokluk 
ve yoksulluk çekmeyen hiçbir Türkiyeli devrimci tanımadım. 
Hepimiz buralara geldiğimizde sudan çıkmış balık gibiydik. 
Bambaşka bir ortam vardı, ne kadar okumuş olursak olalım bu 
okumuşluğumuzun burada işe yaramadığını gördük. Bir yandan 
ülkemizdeki devrimci mücadeleye katkı yapmak için uğraşıyor, 
diğer burada yaşamı sürdürmek için en ağır işlerde çalışıyorduk. 
Ayrıca, bu işleri bulup çalışmak bir nimet sayılıyordu. Bir 
yoldaşımız iş bulup çalışmaya başladığında diğerleri bayram 
ediyordu, en azından katıksız da olsa bir ekmek yiyebileceğiz diye. 

Başlangıçta devrimciler arasında dayanışma vardı. 12 Eylül 
rejimine karşı büyük bir öfke duyuluyordu. Direnmek gereğine 
inanılıyordu. Bu inanç yurt dışındakileri ayakta tutuyordu. 12 Eylül 
sonrasında ülkede bulunan hemen her örgütün iz düşümleri kısa 
sürede Avrupa’da örgütlendi. Birçok örgüt dernek, federasyon, 



konfederasyon kurdu. 12 Eylül rejimine karşı güçlü eylemler yapıldı. 
Bu direnişçi tavır üç dört yıl sürdü. Ancak ülke içinde hiçbir ciddi 
bir direniş görülmeyince, umutları umutsuzluğa dönüştü. 12 Eylül 
solun üzerinden silindir gibi geçmişti. 

Elbette bunun kısa süre sonra yurt dışına yansımaları olacaktı. 
Öyle şeylere şahit olduk ki, akıllara ziyan. Geçmişte örgüt 
kuruculuğu yapanlar, kurduğu örgütü tasfiye eder hale geldiler. 
Binlerce devrimci kısa sürede onlarcaya düştü. Örgütlü yaşam 
angarya olarak görülmeye başlandı. Örgütlü yaşamdan kopanların 
bir kısmı günlük işlerden kurtulmanın hafifliğiyle ideolojik politik 
yetkinleşme yolunu seçtiler. Okuyan araştıran inceleyen eleştiren 
oldular. Yarım kalmış okullarını tamamladılar. Dil öğrendiler. Ama 
bunların çok küçük bir bölümü yeniden örgütlü yaşamı seçti. 
Diğerleri devrimci gibi yaşamayı beceremediler. Kapitalist düzenin 
eziciliği altında kaldılar. Bir kısmı ise, hiç devrimci olmamış gibi, 
örgütsüz kalır kalmaz yaşadıkları ortamın esiri olup çıktılar. 

Her şeye rağmen örgütlü olmak gerektiğine inanan bilinçli 
devrimciler ise, en elverişsiz yaşam koşullarında bile geride bırakıp 
geldikleri veya mücadele içinde yitirdikleri yoldaşlarının anısına 
bağlılıktan dolayı direnmeye devam ettiler. Bu bir avuç başı dik 
devrimci düzenin dişlileri arasında ezilmemek için, devrimci gibi 
yaşamayı ilke edinerek yaşama tutundu. 

Artık sürgünde binlerce devrimci kalmadı. Sürgünler çoğaldı 
ama sürgün devrimciler azaldı. Zamanında alçaklık sayılan yaşam 
biçimleri erdem sayılır oldu. Örgütlü yapıların arkasında gidenler 
alay konusu oldu. Ama bunlara rağmen hâlâ dik duranların varlığı da 
bir gerçeklik olarak ortada duruyor. 

Elbette bizim sürgünlüğümüzü kolaylaştıran etmenler de var 
Avrupa’da. Sayıları milyonlara varan Türkiyeli Kürdistanlı 
göçmenlerin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu bizim ülke ile olan 
bağlarımızı diri tutuyor. Kendimden bahsedersem 35 yıllık sürgün 
yaşamımda içinde yaşadığım hiçbir ortama uyum sağlayamadım. 
Bulunduğum ülkenin resmi dilini öğrendim ama bu ülkenin 
insanlarıyla çok sıcak ilişkiler geliştiremedim. Tabi bunun nedenleri 
farklı farklıdır. Buradaki çalışma koşulları insana sosyal bir yaşam 
sürdürecek zamanı bırakmıyor. Hele büyük metropollerde 
yaşıyorsanız ve düzenli bir işte çalışıyorsanız ve işvereniniz sizin 



milliyetinizden ise, gününüzün en az 12-14 saatini çalışmaya ve işe 
gidip gelmeye ayırmak zorunda kalırsınız. Geriye bir iki saatlik 
zaman kalır. Bunu ister okuyarak, ister haber dinleyerek, ister 
evdekilerle konuşarak geçirin. Artık asosyal insan olup çıkarsınız. 

Yani, sözün özü, sürgün yaşamı aslında sürekli mutsuzluk ve 
yalnızlıktır. Sürgün insanın durumu köklerinden koparılmış bir 
fidanın durumundan farksızdır. İnsan uzun yıllar bu yaşamın 
gerçekliğine alışamıyor, geldiği geçmişin içinde yaşıyor. Geçenlerde 
eşimle konuşurken bir şeyin farkına vardık. Biz 35 yıllık sürgün 
hayatında birçok şey yaşadık, birçok örgütlenme içinde yer aldık, 
ama konuşmalarımız hep dönüp dolaşıp ülkede geçirdiğimiz 5 yıllık 
devrimci pratiğimize geliyor. Oradaki yoldaşlık ilişkilerine geliyor 
ve özlemimiz biteceği yerde artarak devam ediyor. Bazen 35 yıllık 
sürgün yaşamımı hiç yaşanmamış gibi algıladığım oluyor. Oysa bu 
yıllara birçok şeyi sığdırmıştım. En önemlisi de, kendimle ve 
geçmişte içinde yaşadığım örgütsel yapılarla hesaplaşmayı 
öğrenmiştim. 

Buradan baktığımda, ülkemiz solunun hâlâ 12 Eylül 
yenilgisini bir türlü doğru değerlendiremediğini görmekteyim. 
Solumuz, kendini tekrar etmekten kurtulamadı. Kendi örgütsel ve 
bireysel otokritiğini yapamayanlar, kendine rakip gördüğü başka 
örgütleri eleştirerek var olmaya çalıştı. Oysa, eleştiri yapmak için 
önce özeleştiri yapmalıydı. Kabul etmeliyiz ki, ağır yenilgi yaşamış 
bir geçmişin mirasçılarıyız. Kendi yaşadıklarından doğru dersler 
çıkaramayan devrimcilerin geleceğe dönük iddiaları olamaz. 

Önce çuvaldızı kendimize batırmalıydık. Olacaksa yeni bir 
başlangıç, iç hesaplaşmasını gerçekleştirmiş bir devrimci gelenek 
bunu başaracaktır. Şark kurnazlığını terk etmeyen, puta tapar gibi 
bireye tapan bir mantığın özgürlükçü düzen söylemi de sahtedir. 
Bugün sol adına yola çıkanların içinde bulunduğu durum budur. 
Ülkemizin solu, değiştirmek istediği düzenin değerlerini aynen kendi 
yapısında yaşatarak daha ileri sistemin yaratılamayacağını hâlâ 
kavramamış bulunmaktadır. Lafta herkes diktalara karşıdır, bireyin 
özgürlüğünü savunur, karıncanın bile özgürlüğünden yanadır ama, 
sıra iş yapmaya gelince kendisini yönetecek yönlendirecek bir 
padişah arar, önderine adeta bir ilahilik yakıştırması yapar. Bu ise, 
işi ne kadar bilinçli olursa olsun, kişinin beyninde özgürleşme 
olmadığını gösterir. 



Sürgün yıllarımda en azından bu olumsuz anlayışları aşan bir 
bilinç düzeyine ulaştım. Kendimi bilinçlendirmek ve özgürleştirmek 
için çok uğraştım, diyebilirim. Olumsuz yaşam koşullarına rağmen, 
insanlığın kurtuluş ideolojisinden, sosyalist değerlerden, sosyalist 
gibi yaşamaktan sapmamaya, halkıma ve yoldaşlarıma verdiğim 
mücadele sözünden ayrılmamaya çalıştım. Mücadele içinde 
yitirdiğimiz, tutsak verdiğimiz, işkencelere ve sürgünlere maruz 
kalmış yoldaşlarıma ve bir bütün olarak halklarımıza karşı insani 
görevlerimi yerine getirmeye devam ettim. 

Ben bu 35 yılda hem hatalarımla yüzleşmeyi, insanlara karşı 
daha hoşgörülü olmayı ve hiçbir insanın bilerek ve isteyerek kötü 
olamayacağını öğrendim. Yolunu şaşıran yoldaşlarımı anlamaya 
çalıştım. İnsanın düşüncelerini belirleyen şeyin içinde yaşadığı 
maddi koşullar olduğunu biliyorum. İnsan iradesinin imkânsızı 
başardığının da şahidiyim. Bu süreçte iki insan çeşidi tanıdım. Birisi 
zaman içinde hatalarıyla yüzleşen, diğeri zaman geçtikçe 
yüzsüzleşen. Kendimi birinci kategoriye koyuyorum. Gerçek 
devrimcilerin zaman geçtikçe kendiyle hesaplaşanlar olduğuna 
inanıyorum. 

Bu 35 yıllık sürgün hayatımda önemli olanın fiziki olarak 
yaşamak olmadığını, sadece başarmak da olmadığını, asıl olanın 
insan olmak olduğunu öğrendim. Gerçek dostluğu, bağlılığı, 
yoldaşlığı öğrendim. Zor zamanda insanın yanında insan olmanın 
anlamını öğrendim. Yeteneklerimi ve olanaklarımı toplumsal 
mücadelenin hizmetine verdim. Şems-i Tebrizi’nin deyimiyle 
“Dostluk gül olmaktır, yaprağı ile de dikeni ile de”. 

Charles Bukowski’nin deyimi ile, “Aslında hiç kaybetmedim; 
sadece sistemin istedikleri kazandı. Meteliksiz olabilirim ama 
niteliksiz değilim”. 

Bugün ülkesine dönemeyen az sayıdaki devrimciden biriyim. 
Dönme umudumu hâlâ diri tutuyorum. Buraya ilk geldiğimizde çok 
kısa süre içinde ülkemizdeki aktif mücadeleye yeniden 
katılacağımızı düşünüyorduk. Ancak 12 Eylül’ün etkileri 
beklediğimizden ağır olmuştu. Bırakalım bizim dönüşümüzü, ülkede 
gizlilik koşullarında yaşayamaz hale gelen yoldaşlarımızı da yurt 
dışına çıkartmak zorunda kaldık. Süreç içinde birçok sürgün yeniden 
ülkesine döndü, bir kısmı temelli olmasa da gidip geliyor. Ancak 



benim gibi, bulunduğu ülkede «rahat» durmayan sürgünler ne 
bulundukları ülkelerin vatandaşı olabildiler, ne de Türkiyeli 
kalabildiler. Bir kısmı vatansız bırakıldığı halde 60’lı yaşlarda hala 
asker kaçağı olarak aranıyor. Birçoğunun “bedelli askerlik” yapmak 
için ekonomik olanağı yok. Bir kısmımız vicdani retçi olduk, 
“ülkemizde süren savaşta, ordunun neferi olmayı kabul etmeyiz” 
diyoruz. 

Yani, Che’nin deyimiyle “Dizlerimin üstünde yaşamaktansa 
ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim” diyenlerdenim. Bu 
süreç içinde birçok sürgün yoldaşımızı tabutlarla ülkeye göndermek 
zorunda kalışımızın yükü ile daha ne kadar direnebiliriz 
bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Sürgünlük kendi başına 
içinde kimsesizliği yalnızlığı ve bitmeyen ülke aşkını barındırıyor. 
Bizi yaşatan işte bu kimsesizliğimiz yalnızlığımız ve hasretimizdir. 

  

Kişilik asalet şan şeref erdem felsefe çalışmak  

Kendisi de uzun yıllar sürgünde yaşamış olan Temel Demirer 
arkadaşımın sürgün hakkında yazdığı ayrıntılı çalışmasını olduğu 
gibi alarak okuyucuya bilgi aktarmak istedim. 

12 Eylül Sürgün(lük) Deyince... / Temel Demirer 

“Ar zamanıdır şimdi / Can feda zamanıdır /  
Ve şimdi söz savunmanı / Hayat işgal altında” [2] 

12 Eylül’ün “yargılanması” konusundaki müdahillik talebim, 
makamınızca reddedildi. “Yargılanma”ya ilişkin müdahillik talebimi 
bir kez daha yenilerken; 12 Eylül’ün devreye soktuğu sürgünlüğün 
(veya zorunlu muhaceretin) askeri darbe fiilinin mütemmim cüzü 
olduğunun altını özenle çizmek isterim... [3] 

12 Eylül darbesi: 50 kişinin (27 siyasi, 23 adli) idam edildiği... 
650 bin kişi gözaltına alındığı... 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği... 
210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığı... 7 bin kişiye idam 
cezası istendiği... 517 kişiye idam cezası verildiği... 98 bin 404 
kişinin örgüt üyeliğinden yargılandığı... 14 bin kişinin yurttaşlıktan 
çıkarıldığı... 300 kişinin “kuşkulu” şekilde öldüğü... 171 kişinin 



işkenceden öldürüldüğünün belgelendiği... Cezaevlerinde 299 kişinin 
katledildiği... 14 kişinin açlık grevinde öldürüldüğü... 95 kişinin 
çatışmada katledildiği... İdamları istenen 259 kişinin dosyasının 
Meclis’e gönderildiği... 71 bin kişinin TCK’nin 141, 142 ve 163. 
maddelerinden yargılandığı... 388 bin kişiye pasaport verilmediği... 
30 bin kişi sakıncalı olduğu gerekçesiyle işten atıldığı... 937 filmin 
sakıncalı bulunarak yasaklandığı... 23 bin 677 derneğin faaliyetinin 
durdurulduğu... 3 bin 854 öğretmenin 120 öğretim üyesinin ve 47 
hâkimin işine son verildiği... 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis 
cezası istendiği... Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası 
verildiği... 31 gazetecinin cezaevine girdiği... 300 gazetecinin 
saldırıya uğradığı... 3 gazetecinin silahla öldürüldüğü... Gazetelerin 
300 gün yayın yapamadığı... 13 “büyük gazete” için 303 dava 
açıldığı... 39 ton gazete ve derginin imha edildiği... 144 kişinin 
kuşkulu bir şekilde öldüğü... 16 kişinin “kaçarken” vurulduğu... 95 
kişinin “çatışmada” öldürüldüğü... 73 kişiye “doğal ölüm raporu” 
verildiği... 43 kişinin “intihar ettiği”nin açıklandığı... vb’i yönleriyle 
ele alınırken; 30 bini aşkın kişinin de mülteci (sürgün) olarak 
yurtdışına gitmek zorunda bırakıldığı bir durumdur... 

O hâlde darbe fiili tartışılır ya da yargılanırken, yol açtığı 
mültecilik (sürgün) mağduriyetinin gözardı edilmesi, doğru 
olmayacağı gibi, mümkün de görünmemektedir. 

11 yıl 8 ay 23 gün 8 saatlik sürgün hâlimin “özetidir” 
diyebileceğim ‘Solan Fotoğraflarda Biten ve Başlayan’ [4] başlıklı 
kitabımda işaret ettiğim gibi “Gri gökler altındaki bir azaptır 
sürgün...” 

TARİFİ 

“Sürgünlük Süresi Üzerine Düşünceler” başlıklı şiirinde 
Bertolt Brecht’in, “Bir çivi çakma duvara”... 

‘Ezginin Günlüğü’nden Hüsnü’nün, “Sigaramın dumanına 
sarsam saklasam seni / Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri 
/ Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni”... 

Bir türküsünde Özlem Özdil’in, “Gideceğim yerler çok uzak 
gülüm / rüzgârlardan bile dost olmaz / gideceğim yerler kapkara 
zulüm / ne kadar çeksem çilem dolmaz”... 



Ingeborg Bachmann’ın, “Bir ölüyüm ben, dolaşıp duran”... 

Melike Demirağ’ın, “Şimdi İstanbul’da olmak vardı”... 

Zülfü Livaneli’nin ‘Gökyüzü Herkesindir’ albümünde Sezen 
Aksu ile düetinde, “Her durakta her uykuda / sürgün her nefeste 
yalnızdır / her şafakta her yudumda / hasret sancıdır” diye tarif 
ettiğidir... 

Veya “y qué es el exilio sino una forma de la utopía? el 
destenado es el hombre utópico par excelencia: vive en la constante 
nostalgia del futuro” deyişidir Ricardo Piglia’nın... Türkçesi kabaca 
“Peki eğer sürgün ütopyanın bir hâli değilse nedir? Sürgündeki kişi, 
ütopik insanın mükemmel hâlidir: Daima geleceğin nostaljisinde 
yaşar” demek... 

Ya da Refik Halid Karay’ın romanıdır Sürgün: Hani gurbette 
yaşamış bir insanın iç dünyasına giren; endişelerini korkularını, 
kaygılarını umutlarını anlatan Hilmi Bey’in hikâyesidir... 

NEDİR? 

“Sürgün”, “Sığınmacı”, “Mülteci”, yerinden yurdundan 
ayrılmaya mecbur bırakılmaktır. Baskının, kendisi için tehlikeli 
gördüğüne yönelik uyguladığı bir politikadır. 12 Eylül birçok baskı 
türü gibi, bu politik aracı da kullanarak darbeyi hayata geçirirken, 
binlerce insanın da hayatını alt üst ederek, insan haklarını gasp 
etmiştir. 

Kolay mı? Hüzünlerin hüzünüdür; anasıdır sürgün... 
Yoksunluğun öteki adıdır... 

Cezalandırma sebebiyle uzak diyarlara yollanmadır... 

Sürgün, sadece mekânda değil, zamanda da mahpus 
bırakılandır. Yani cezalandırmadır... 

Ayrıca sürgün, yabancı olmak ve olduğu yerde olmamaktır. 
Kim olduğunu unutturma kastıdır sürgün. Çünkü geri de dönülemez. 
Çünkü dönülen yer bırakılan yer değildir artık... 

Nihayetinde sürgün sözcüğü tek başına anlatır sürgünün 



hâlini. İnsanın bağlandıklarından, var olduğu ortamdan, 
kokulardan, renklerden yani onu var eden gerçeklerden 
kopartılarak; tanımadığı bir bilinmeyene mahkûm edilir. 

Tekrarlıyorum: Bu bir psikolojik (işkence mahkûmiyeti) 
cezadır. 

Kimse estetize etmeye kalkışmasın: Sürgün korkunçtur. 

“Yersizlik/ yurtsuzluk hâli”dir. 

Çünkü kimsesizdir, yalnızdır sürgün. Bir başınadır her zaman. 

Sürgün için ülkesinden kopartılmak, dinmeyen bir yürek 
sızısıdır. Kaybolan yıllardır... 

Veya “Sürgün yaşamı, sürekli mutsuzluk ve yalnızlıktır,” 
Erdal Boyoğlu’nun işaret ettiği gibi... 

Ya da Edward Said’in şöyle tarif ettiğidir: “Sürgün hakkında 
düşünmek tuhaf bir biçimde davetkâr hatta kışkırtıcı bir şeydir de, 
sürgünü yaşamak korkunçtur. Sürgün, bir insan ile doğup büyüdüğü 
yer arasında, benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında zorla 
açılmış olan onulmaz gediktir: Özündeki kederin üstesinden gelmek 
mümkün değildir. Tarihin ve edebiyatın, sürgünü insanın hayatında 
kahramanca, romantik, şanlı ve hatta muzafferane sayfalar açan bir 
durum olarak betimleyen hikâyeler barındırdıkları doğrudur. Ama 
bunlar hikâyeden, yabancılaşmanın kötürümleştirici hüznünü alt 
etme çabasından ibarettir. Sürgünde elde edilen kazanımlar sonsuza 
dek arkada bırakılmış bir şeyin kaybedilmesiyle sürekli olarak 
baltalanır.” [5] 

HAKKINDA... 

Sürgün ile zorbalık arasında tarih boyunca doğrudan bir 
bağıntı söz konusudur. Musa, Firavun’un zulmünden, Hz. 
Muhammed ve Sahabeler de Mekkeli’lerin zulmünden kaçan 
sürgünlerdi. 

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak “sürgün deyince” vurgusuyla 
kimi isimleri aktarmak yeter de artar bile: Nâzım Hikmet Ran... 
Behice Boran... Dalai Lama... Bertolt Brecht... Ariel Dorfman... 



Eduardo Galeano... Heinrich Mann... V. İ. Lenin... Leon Troçki... 
Karl Marx... José Martí... 

Evet, 12 Eylül’ü betimleyen önemli politik argümanların 
başında sürgün motifi gelir! 

Mesela “101’ler”, 12 Eylül döneminde TRT’de yaşanan 
sürgünlerin adıydı... Her biri kendi alanında uzmanlaşmış yayıncılar 
meslekleriyle öyle ilgisiz yerlere sürüldüler ki... Kimi hayvan 
bakıcısı, kimi suni tohumlama uzmanı, kimi de afet işlerine sürüldü... 

Evet, 10 Kasım 1981 günü 101 TRT çalışanı yıllarını 
verdikleri görevlerinden hiçbir gerekçe gösterilmeden alınarak 
görevleriyle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan veteriner, orman, 
kömür, liman, ziraat, toprak ve su müdürlüklerine atandılar. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyarınca kamuda başlatılan 
“kıyım” ile aynı dönemde gerçekleştirilen bu toplu “sürgün” için 
dönemin TRT Genel Müdürü emekli general Macit Akman, 
gazetecilerle sohbetinde işin “tepeden gelen emir” ile 
gerçekleştirildiğini söylüyordu: “Vallahi, hiçbirini tanımam ben. 
Emir veren Başbakan Bülend Ulusu’dur. Biz de uyguladık.” 

Gazeteci-yazar Adnan Gerger, “12 Eylül Sürgünleri” [6] 
başlıklı kitapta bu konulara değinirken 12 Eylül’ün “olmazsa 
olmaz”larından birinin de “sürgün” olduğunun altını çizer. 

12 Eylül şahsında “Sürgün” sözcüğünün çağrıştırdığı, 
aydınların, politikacıların uğradıkları haksız müdahale ile 
eşanlamlıdır. 

12 Eylül darbesi ile binlerce kişi zorunlu bir muhaceretle 
tanıştılar. Yaşam alanlarına, haklarına el kondu ki, bu insan 
olmaktan kaynaklan yaşam hakkının gaspıdır!  

12 EYLÜL VE SÜRGÜN 

12 Eylül darbesi ile aydınlar, sanatçılar, devrimciler dünyanın 
(özellikle de Avrupa’nın) çeşitli coğrafyalarına sürüldüler. 
Haklarında açılan soruşturmalar, davalar nedeniyle yurt dışına 
çıkanların birçoğu, “yurda dön” çağrısına uymadığı için 
vatandaşlıktan çıkarıldılar. 



Yıllarını sürgünde geçiren 12 Eylül sürgünlerinin çocuklarına 
“Özlem”, “Sıla”, “Gurbet”, “Firar”, “Devrim”, “Berivan”, 
“Rojda”, “Hasret” isimleri konması, bir yerde yaşanan durumu 
özetlerken; birçok insan sürgünde aç kaldı, çıldırdı ve öl(dürül)dü. 
[7] 

Sürgünde öldürülen siyasi mülteciler: Mustafa Sahpaz, Fransa 
1985... Mustafa Aktaş, Fransa 1985... Yüksel Geniş, İsviçre 1994... 
Paşa Güven, Fransa 1989... Kürşat Timuroğlu, Almanya 1986... 
Ramazan Adıgüzel, Almanya, 1988... Ahmet Aydın, Almanya 1987... 
Erol Şakar, Almanya 1993... Yüksel Babacan, Fransa 1994... Ahmet 
Hozar, İsviçre 1995... Kemal Yazar, Almanya 1996... Mehmet 
Tayanç, İsviçre 1990... Hakkı Şenli, İsviçre, 1993... Kenan Demir, 
İsviçre 1999... Aydın Erol, Almanya 1987... Ercan Temelli, 
Ortadoğu Bekaa 1993... Muammer Aydın, Ortadoğu Bekaa 1993... 
Çetin Güngör, İsveç 1984... Enver Ata, Almanya 1984... Zülfü Gök, 
Almanya 1984... Hüseyin Akagündüz, Almanya 1986... Kemal 
Özgür, Fransa 1984... Hasan Özen, Viyana 2005... Zeynel Aldemir, 
İsviçre 1999... Düzgün Aksakal, Paris 1987... Ahmet Türk, İsviçre 
1989... Nubar Yalım, Hollanda 1981... Kâtip Yalım, Almanya 1982... 
Ahmet Köksal, Hollanda 1988... Behice Boran, 1987 Brüksel... 
Hamdullah Erbil, 1992 Hamburg... Sümeyra Çakır, 1988 Fransa... 
Şaban Şen, 1992 Almanya... Cemal Kemal Altun, 1984 Almanya... 
Muammer Özdemir, 1987 Almanya... Abdullah Aksay, 2001 
Viyana... Ahmet Kaya, 2000 Paris... İbrahim Sevimli, 2002 
Hannover... Mahmut Baksi, 2001 İsveç... Fakir Baykurt, 1999 
Almanya... Mazlum Eren, İsviçre 1995... Şirin Cemgil, 2009 
Almanya... Bahri Ergün, 1995 Salzburg... Süleyman Çapan, 1999 
Salzburg... Ersin Doyar, Basel, 2008... Enver Karagöz, Almanya 
2008... Ahmet Karlı, 1994 Paris... Asım Özçelik, Stokholm... Enver 
Türkoğlu, Stokholm, 1985... Öncesi ve sonrasıyla adını 
zikredemediğimiz ve diğerleri... 

Sürgünlükle “tanışan” sanatçılar, yazarlar, aydınlar, 
devrimcilerden kimileri de şunşlardı: Gülten Çayan... Mihri Belli... 
Sevim Belli... Şanar Yurdatapan... Melike Demirağ... Vedat 
Türkali... Cem Karaca... Selda Bağcan... Fatoş Yılmaz Güney... 
Yılmaz Güney... Tuncer Kurtiz... Halit Erdem... Engin Enginer... 
Hamza Yalçın... Teslim Töre... Mahir Sayın... Bülent Uluer... Edip 
Eranıl... Behzat Şakar... Yıldız Sertel... Tayfun Bilgin... Hayrettin 



Can... Ayhan Pakyürek... Dervişe Bayraktar... Taner Akçam... 
Dursun Akçam... Veysi Sarısözen... Servet Tanilli... Serol Teber... M. 
Selim Çürükkaya... Hüseyin Yıldırım... İsmail Metin Ayçiçek... Fuat 
Saka... Aşık Zamani... Aşık Nurşani... Ali Asker... Emekçi... Ozan 
Reçber... Mehmet Koç... Ferhat Tunç... Nihat Berham... Ataol 
Berhamoğlu... Demir Özlü... Nizamettin Arıç... Şivan Perver... 
Gülistan Perver... Beser Şahin... Ömer Özsökmenler... İrfan Cüre... 
Hüseyin Balkır... Hasan Şensoy... Ayşe Hülya Özzümrüt... Sefa 
Kaçmaz... Ömer Özturgut... Suat Bozkuş... Anjel Açıkgöz... Orhan 
Yıldırım... Naci Kutay... Tarık Ziya Ekinci... Serhat Dicle... Ekrem 
Aydın... Atilla Keskin... Mehmet Asal... Aktan İnce... Garbis 
Altınoğlu... Bedri Yağan... Dursun Karataş... Fethi Erbaş... Muzaffer 
Oruçoğlu... Cafer Cebe... Yalçın Cerit... Nurettin Yalçın... Ziya 
Yurtsever... Dr. Bilge Gökiç... Mustafa Satış... Ahmet Erol... Feridun 
İhsan Berkin... Ömer Polat... Yücel Feyzioğlu... Tekdaş Ağaoğlu... 
Yusuf Ziya Bahadınlı... Kemal Burkay... Serhat Bucak... Orhan 
Temur... Nabi Yağcı... Nihat Sargın... Haluk Yurtsever... Yalçın 
Küçük... Doğan Özgüden... Ahmet Kaçmaz... Gültekin Gazioğlu... 
Münir Ramazan Aktolga... Yusuf Küpeli... Orhan Savaşçı... Zülfü 
Livaneli... Sarp Kuray... Ayşe Emel Mesci... Remzi Kartal... Ali 
Yiğit... İbrahim Seven... Zübeyir Aydar... Nihat Akseymen... Nazlı 
Çağlayan... İrfan Yavru... Mihraç Ural... İrfan Dayıoğlu... Süleyman 
Polat... Yaşar Kaya... Nizamettin Toğuç... Ali Haydar Yılmaz... Ali 
Haydar Cilasun... Rıza Aslandoğan... Abdulkadir Konuk... Temel 
Demirer... Etem Ete... Ercan Karakaş... Aybars Tekin... Can 
Yoksul... Orhan Kotan... Necati Mert... Necati Şahin... Niyazi 
Baloğlu... Turgut Öker... Ozan Ceyhun... Faruk şen... Hakkı 
Keskin... Yaşathak Aslan... Yasin Ketenoğlu... Neşat Ertaş... İbrahim 
Çenet... İbrahim Yalçın... Kani Yılmaz... Yavuz Yıldırımtürk... 
İbrahim Bingöl... Alişan Yalçın... Ahmet Kahraman... Mustafa 
Çakar... İbrahim Özkan... Gürbüz Güneş... Hüseyin Karaguş... 
Doğan Akhanlı... Faruk Kızılaslan... Burhan Yaman... Zahide 
Genç... İhsan Bakış... Veli Balaban... Mehmet Yücel... Selim 
Kellecioğlu... Kerim Mete Sonatılgan... Nuray Bayındır... Mehmet 
Güneş... Mehmet Karaca... Kemal Daysal... Sıtkı Coşkun... Nedim 
Tarhan... Enis Çoşkun... Ahmet Muhtar Sökücü... Fevzi Karadeniz... 
Ömer Ağın... Servet Demir... Merve Şimşek... Hayri Ata... Seval 
Seran... Süleyman Üstün... Barış Pir Hasan... Haydar Çınar... Hülya 
Çınar... Mustafa Şahin... Yaşar Mirac... Heval Gani Cansever... Oya 
Baydar... Aydın Engin... Bahattin Erkul... Hüseyin Çakır... Dilruba 



Yenen... Aydın Gün... Habib Bektaş... Doğan Gürsev... Yüksel 
Selek... Aydın Senesen... Berrin Uyar... Ertan Uyar... Cahit Baylav... 
Metin Denizmen... Yücel Çubukçu... İlhan Geçit... Recep 
Orduseven... Metin Gür... M. Ali Akyiğit... Gönül Dinçer... Eşref 
Okumuş... Celal Güney... Zülfikar Doğan... Erdal Talu... Seyda 
Talu... Aynur Hayrullahoğlu... Sıdık Yıldız... Neval-Kemal Yıldız... 
Meral Taygun... Beria Önger... Haluk Tan... Bahattin Seven... 
Alattin Kılıç... Zuhal Kılıç... Cevdet Kocaman... Ayşe Coşkun... Baki 
Goncü... Mehmet Boz... Nurten Boz... Necmettin Meriç... Gül 
Meriç... Dr. Mustafa Aydın... Dr. Demet Aydın... Ünal Doğan... 
Cemal Hayri Poyraz... Gencer Uçar... Cemal Kıral... Alattin Tas... 
Muhammer Toprak... Nezih Bostancı... Fikret Demir... Karabey 
Kalkan... Avni Kalkan... Dr. Bora Küçükyalçın... Mahmut Değer... 
Selahattin Kaycı... Kenan Öztürk... Mehmet Kocademir... Hasan 
Özcan... Hamdi Maskar... Murat Toprak Disk... Suat Esinsen... 
Kasım Yeşilgül... Güner Türkoğlu... Akat Sağıner... Tayyar Alaca... 
Şeref Yıldız... Nedim Hazar... Ziya Acar... Osman Sakalsız... Zeki 
Kılıç... Orhan Silier... Yücel Yeşilgöz... Yavuz Çizmeci... Dr Salih 
Erdur... Ahmet Kardam... Ali Atakan... Yalçın Yusufoğlu... Can 
Açıkgöz... Mehmet Özdemir... Şeref Aydın... Bayram Ayaz... Ali 
Develioğlu... İsmail Yıldırım... Adil Okay... 

“SONUÇ YERİNE” 

Eduardo Galeano’nun 27 Mart 1984’de Daniel Cabalero ile 
röportajındaki, “Sürgün bana yeni tevazular ve sabırlar öğretti. 
Sürgünün bir meydan okuma olduğuna inanıyorum. Bir yetersizlik 
ya da bozgundan kaynaklanan bir cezalandırma dönemi olarak 
başlayan bu süreci bir yaratma dönemine dönüştürmek ve 
mücadelenin yeni bir cephesi olarak addetmek için tevazu ve sabır 
gerekiyor. İşte o zaman insan ileriye doğru bakıyor ve bir bulutta 
doğmadığını kanıtlayan nostaljinin, yani toprağın çekiminin iyi bir 
şey olduğunu ama umudun ondan daha iyi olduğunu fark ediyor. Bu 
kesinlikle kolay bir süreç değil, özellikle de çok uzak göklerin 
altında, başka diller konuşan, başka türlü hisseden ve düşünen ve de 
sürgünün kol gücüyle gündelik bir mücadele anlamına geldiği 
ülkelerde köksüzlüğe mahkûm edilen binlerce Uruguaylı işçi için. 
(...) 

Sürgün bana kimliğin adres ya da belgeyle ilgili olmadığını 
teyit etti: Nerede yaşarsam yaşayayım ve bana pasaport vermeyi 



istedikleri kadar reddetsinler ben Uruguaylıyım. Bu on, hatta 
neredeyse on bir yıl boyunca benden eksilen tek şey dökülen 
saçlarım oldu. Ama diğer yandan dayanışma tutkum, bitmek bilmez 
yaratma ve sevme güdüm ve adaletsizlik karşısındaki öfkelenme 
kapasitem daha da arttı. Ben her zaman boğanın tarafını tuttum, 
matadorun değil ve hâlâ aynı taraftayım” [9] sözlerinin altını 
çizerek diyeceklerimi toparlarsam: Nihayetinde ancak halkın 
yargılayacağı darbe fiili ve zihniyetini, yol açtığı onca mağduriyet 
ve insan hakları ihlâli bağlamında, sürgün gerçeğinden 
soyutlanarak, ele alınamaz ve alınmamalıdır da! 

Evet, iltica (sığınma / ülkeden çıkarılma / sürgün) konusunun 
12 Eylül ile ilişkisi sorgulanıp, yol açtığı yıkım gerçeği açığa 
kavuşturulmalıdır. 12 Eylül’ün “yargılanması”na ilişkin müdahillik 
talebimin, makamınızca bir kez daha değerlendirilmesini talep 
ediyorum.” 

Sürgün acısını, sızısını tarif etmek 

"İnsanın özleme duygusunu tam olarak anlatacak ve 
yansıtacak o kelime henüz hiçbir dilde keşfedilmedi. O kelime 
bulunursa onu ilk ben telaffuz etmeliyim. 30 yıl bir ömürdür. Bazen 
mutlu, bazen çoğunlukla ruhunuzun derinliklerinde kuluçkaya 
yatmış, tarifini yapmakta gerçekten zorlandığım huzursuzluklar 
toplamı. Bazen ağlarsınız iyi gelir. Ağlamanın en etkin ilaç 
olduğunu hasreti yaşayanlar çok iyi bilir. Çünkü orada hasta da 
sizsiniz doktor da. Hasretinize sarılırsınız. 

Üşürsünüz, hasretiniz ile örtünürsünüz. Su içmek istersiniz, 
hasret su olur. Hasret hal hatır sormaya benzer bazen. Bazen bütün 
ayrılıkların doğurduğu gürbüz bir çocuk gibidir. Bazen değerleriniz 
törpülenir, yeniden kazanma kavgasına girersiniz. Kaygılarınız 
hasmınız olur. Gün olur durulursunuz. Gün olur neme lâzımcı, ama 
çoğunlukla kendinizi koparamazsınız gerçeğinizden. Ve bir 
bakarsınız ki 30 yıl geçmiş. Su gibi bir solukta içilmiş. Türkiye’den 
çıkarken birisi bu gidiş en az 30 yıl sürecek ve adı ayrılığa 
dönüşecek deseydi düşünürdüm. Şarkı, türkü üretip icra ettiği için 
bir insanın üstüne bu kadar gelinmez. Söylenmiş, söylenen ve 
söylenecek olan hiçbir ezgi 30 yıllık bir sürgünün gerekçesi olamaz." 
(Ozan Emekçi) 



 

Ağustos 1979’da eşim bu elverişsiz ortamdan biraz 
uzaklaşmak için İstanbul’un Avrupa yakasında oturan okul 
arkadaşımız Reyhan’ın evine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. 
Ben hâlâ arandığım için gidemedim. İnşaatlarda çalışmaya devam 
ettim. 

Eşim arkadaşının evinde rahatsızlanmış ve Cerrahpaşa 
Hastanes’ine kaldırılmış ve burada elverişsiz koşullarda koridorda 
çocuğumuz 6,5 aylıkken doğmuş. Erken doğduğu için kuvöze 
konması gerekirken, dışarda tutulmuş ve 5 saat sonra ölmüş. Oysa, 
biz onun adını dahi önceden koymuştuk, adı Ömür olacaktı. Ama bu 
şansımız olmadı. Hastane yönetimi, eşimin diyabet olduğunu bile 
bile gerekli hiçbir önlem almayarak çocuğumuzun ölümüne sebep 
oldu. Ben her şeyi göze alarak, bir sempatizan bayan arkadaşıma ve 
çocuğunu yanıma alarak, onun eşi rolünde hastaneye gittim. 
Hastanede üniversiteden tüm yoldaşlarımız eşimin başucundaydı. 
Burada o yoldaşlarımı minnetle yad ediyorum. 

Avrupa’ya gelişimizin üzerinden iki ay geçtikten sonra eşimin 
karaciğerinin üre ürettiği anlaşıldı. Eşim iki ay hastanede yattı. 
Doktor “bir ay daha gecikmiş olsaydı, hastanın iyileşme şansı 
kalmazdı” dedi. 

Avrupa’ya çıkışımızdan 3 ay sonra Almanya yapımızdan HDÖ 
saflarında kalmış olan Hüseyin yoldaş bizi ziyarete geldi. İki gün 
ülkedeki ve yurtdışındaki ilişkiler üzerine sohbet ettik. Acilciler 
kanadı içinde yer almayı tercih ettiğimi açıkça söyledim. Yoldaş 
daha sonra yeniden görüşme dileğiyle gitti. Daha sonra, Türkiye’ye 
döndü ve HDÖ’ye yönelik bir operasyonda yakalandı. Bu duruma 
çok üzüldüm. 

Bulunduğumuz şehirde tanıdığımız Acil sempatizanı yoktu. 
Bütün bağlantılarım kopuktu. 

  

 

 



Yurtdışında yeniden örgütlü yaşamaya başlıyorum  

Yurtdışına çıktıktan sonra sevgili hayat arkadaşımın yaşamını 
kurtardığımız için, ülkemden ayrılışın üzüntüsü, büyük bir sevince 
dönüştü. Eşim ölümün eşiğinden dönmüştü. Eşimin hastalığı 
atlatmasının ertesinde, ülkeden çıkışımızdan yaklaşık 6 ay sonra, 
Hanna Maptunoğlu yoldaş bizi ziyarete geldi. Bu ziyaret, örgüt ile 
yeniden bağlantı kurmamı sağladı. 

Bulunduğumuz şehrin tek demir döküm fabrikasına işçi olarak 
girmiştim. Ekonomik sorunumu çözmüştüm. Yoldaş ile ülkedeki 
operasyonlar ve örgütsel yapılanmamız üzerine sohbet ettik. Kendisi 
de bizimle hemen hemen aynı günlerde yurt dışına çıkmıştı. HDÖ 
tarafında yer alan yurtdışı örgütlenmemizin sorumluları ile ilişkiye 
geçmiş ve ilk olarak aynı saflarda yer alan bizimle görüşmeye 
gelmiş. Birkaç gün bizimle kalan Hanna yoldaş ile bir kez daha 
detaylı bir görüşme yapmak üzere randevulaştık. Artık içim içime 
sığmıyordu. Bir süre burada çalışma yürüterek yeniden ülkeye 
dönme hayalleri kurmaya başladım. Bu ruh haliyle bir yandan işe 
giderken, bir yandan da bulunduğumuz alanda Türkiyeli işçilerle ve 
yeni gelen ilticacılarla ilişki geliştirmeye başladım. Yalnızlık 
psikolojisini yenmeye başlamıştık. 

1979 sonlarında artık hemen her gün üç beş on yirmi sağcı 
veya solcu öldürülüyordu. Mahalleler silahlı gruplar arasında 
paylaşılmıştı. Kimin kim olduğu ve kime karşı durduğu anlaşılmaz 
hale gelmişti. Sanki bir gizli el gençliğin arasına girmiş ve onları 
istediği gibi yönlendiriyordu. 

Elbette, devrimci gençliğin sosyalizme inancını sorgulamak 
doğru değil, bu gençliğin hemen tüm aktivistleri özgürlüğe eşitliğe 
kardeşliğe emeğe ve sosyalizme olan bağlılıklarından dolayı 
mücadele ediyorlardı. Ancak yetersiz önderlikler, karanlık amaçlı 
gizli güçlerin devrimci yapılanmalara sızmasına engel olamadı, hatta 
bu tür önderlerin bir kısmı bu gizli güçlerin yönlendirmesi altına 
girmişti. 

İşte bir yandan böyle bir ortamda yaşamı sürdürme zorluğu ve 
diğer yandan kişisel yaşam zorluklarım beni yurt dışına çıkmaya itti. 
Ayrıca, bir askeri darbenin ayak sesleri duyuluyordu. 



Avrupa’ya çıkıştan sonra ilk olarak iltica ediyorsunuz, 
buradaki devrimci örgütlenmelerin size ekonomik destek verecek 
gücü olmadığını görüyorsunuz ve hemen bir iş bulmak gerektiğini 
anlıyorsunuz. 

  

Avrupa’da ülkemiz solunun durumu  

1980’de Avrupa’da en örgütlü güç TKP idi. Almanya’nın 
hemen her ilinde işçi dernekleri kurmuşlardı. Kürt cephesinde 
Komkar örgütlü idi. Bu iki ana örgütün yanında elbette hemen her 
örgütün taraftarı vardı ama bunların yerleşik yapıları yoktu. Maocu 
kanattan HK ve TKP-ML taraftarı legal dernekler yavaş yavaş 
kuruluyordu. Kitlesel anlamda ikinci büyük gücü Dev-Yol’cular 
oluşturuyordu. THKPC/Acilciler-HDÖ taraftarlarının da birkaç 
şehirde dernekleri varmış, ancak ayrılıktan az önce yurt dışındaki 
arkadaşların ezici çoğunluğu HDÖ tarafına geçince, Rıza Salman 
yoldaşın çağrısına uyarak, kır gerillası yapmak için ülkeye dönüş 
kararı alıyorlar ve legal örgütlenme alanlarından çekiliyorlar. Biz 
geldiğimizde, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt ve çevresi başta 
olmak üzere birçok alandaki dernekler Dev-Yol çevresinin 
yönetimine geçmişti. Hatta bazı seminerlerde Taner Akçam ironik 
bir söylemle HDÖ örgütlenmesine bu dernekleri kendilerine 
verdikleri için teşekkür ediyordu. 

Nitekim ülkeye dönüş kararından hemen sonra birçok HDÖ’lü 
yoldaş ülkeye dönmüş, yurt içinde illegal mücadeleye katılmış, 
operasyonlarda yakalanmış ve yıllarca hapis yatmış. Hanna yoldaşla 
görüştükten sonra, 1980 ortalarında, ilk önce büyük bir Almanya 
gezisine çıkmak, HDÖ tarafında yer alan sempatizanları tekrar 
kazanmak ve yeni ilişkiler geliştirmek suretiyle örgütlenme kararı 
aldık. Bu kararı hayata geçirmek için benim işi bırakarak 
profesyonel olarak çalışmalara katılmam gerekiyordu. 

İşi bıraktım. Hanna yoldaş ile birlikte Almanya’nın Bielefeld, 
Hannover, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Darmstadt, Stuttgart ve 
Köln kentlerini kapsayan 20 günlük yolculuğa çıktık. Geziden sonra 
bu şehirlerde birer komitemiz ve bu komitelere bağlı çalışan 
yüzlerce taraftarımız vardı. Yolculuğumuz boyunca görüştüğümüz 
yoldaşların bir sorumlu beklediğine tanık olduk. Biz ülkeden daha 



yeni gelmiştik ve tüm gelişmeleri biliyorduk. Adı geçen şehirlerde 
görüştüğümüz tüm yoldaşlar bizleri büyük bir coşku ile karşıladılar. 
Önceden ilişkimiz olmayan Stuttgart ve Frankfurt Darmstadt 
bölgelerindeki yoldaşların ayrılık sürecinde Acilciler safında kalma 
kararı almış olmaları bizleri oldukça duygulandırdı. Frankfurt’ta 
İhsan Sağmen yoldaş öncülüğünde bir örgütlenme bulunuyordu. 
Stuttgart’ta ise, bizim Ozan İşçi olarak tanıdığımız yoldaş 
öncülüğünde, Hamburg’ta Hanna yoldaşın ilişki geliştirdiği ve 
aralarında Ozan Şafak’ın da bulunduğu kalabalık bir taraftar 
grubumuz oluştu. Bielefeld ve Köln kentlerinde benim geliştirdiğim 
ilişkilerle komiteleşmeye gittik. Yaşadığımız ayrılık nedeniyle, ilk 
önce eski arkadaşlarımıza yönelik çalışmaya önem verdik ve bunda 
oldukça başarılı sonuçlar aldık. 

Yine bu 20 gün süren gezimizin bir durağında HDÖ yurtdışı 
sorumlusu yoldaşlarla birleşmek için görüşme yaptık. Ayrılığın 
gerekçelerini anlattık? O yoldaşlar da anlattılar. Aslında kimse 
ayrılığın ideolojik olduğuna inanmıyordu. Ayrılıkla ilgili yazılar bu 
arkadaşların eline ulaşmıştı. Ancak bu yazılar arkadaşlardan 
gizlenmişti. Sadece Rıza yoldaşın yazdığı bir yazı taraftarlara 
ulaştırılmıştı. Ayrılık olduğu bile kimseye anlatılmamıştı. Bizim 
ortaya çıkmamızla ayrılık olduğu bilinir hale geldi. HDÖ’lü 
yoldaşlar bize kitleleri içinde çalışma yürütmememiz gerektiğini 
söylediler. Biz buna kimsenin müdahale edemeyeceğini, ayrılığı ve 
gerekçelerini seminerlerle kitlemize açıklayacağımızı belirttik. 
Kendilerinin artık THKP-C/HDÖ-Acilciler adına faaliyet 
yürütemeyeceğini, ayrılıkta nerede yer alıyorlarsa sadece o kesim 
adına çalışma yapabileceklerini ilettik. 

HDÖ’lü arkadaşlar ile resmi olarak ilk ve son görüşmemiz bu 
oldu. Örgütlü olunan hemen tüm alanlardaki taraftarların ezici bir 
çoğunluğu bizim tarafımızda yer almıştı. Onlar zaten legal kitle 
çalışması alanlarından gönüllü çekilmişlerdi. Biz daha sonra kitlelere 
elde bir şey ile gitmek gerektiğine karar verdik. Stuttgart 
örgütlenmemizin maddi katkılarıyla, Öncü Savaşının Politik Sanatı, 
Sovyet Sosyal Emperyalizmi Tezlerinin Saçmalığı (yeri gelmişken 
belirteyim, Hanna yoldaş bu broşürün birçok arkadaştan oluşan bir 
grubun ortak çalışması sonucu kaleme alındığını, kendisinin de bu 
broşürün yazımında emek sahibi olduğunu bana sohbetlerinde 
defalarca söyledi, tek başına yazdım diyen şahsa duyurulur) ve Rus 



Devriminden Çıkan Dersler broşürlerini biner adet basarak dağıttık. 

Derken, Türkiye’de 12 Eylül darbesi oldu. Avrupa’da darbeye 
anında hemen en sert tepkiyi Dev-Yol gösterdi. Türk elçilikleri işgal 
edildi. Binlerce insan sokaklara döküldü. Biz de örgütlü olduğumuz 
alanlarda eylemlere katıldık. Bildiri dağıtarak cuntaya karşı tutum 
aldık. Kısa süre sonra ülkeye dönme düşüncesinde olan bizler, 
darbenin gelişiyle birlikte artık en azından birkaç yıl daha buralarda 
kalacağımızı anladık. 12 Eylül cuntasını teşhir ve tecrit etmek için, 
bulunduğumuz sahalarda yaşayan göçmen işçiler arasında devrimci 
mücadeleyi yükseltme çalışmaları yaptık. 

Almanya’nın birçok şehrinde esas olarak kendi kitlemize 
yönelik eğitici toplantılar düzenledik. Aylarca sahada kalarak 
kitlesel ilişkileri örgütsel ilişkilere çevirdik. Stuttgart, Frankfurt, 
Köln ve Hamburg’da yürüttüğümüz dernek kurma çalışmaları birçok 
yerde meyve verdi. Darbeden sonra örgüt yöneticilerimizin 
Suriye’de olduğunu öğrendik ve hemen ilişkiye geçtik. Bize gelen 
haberler, Engin ve Mihrac başta olmak üzere birçok yoldaşın Filistin 
kamplarında eğitim gördükleri ve yakında ülkeye dönerek silahlı 
mücadeleyi başlatacakları yönündeydi. Bu söylemler nedeniyle, 
devrimin geri cephesi olmak için, insan ve ekonomik güç aktarmayı 
amaçlayan çalışmalar yaptık. 

İşte bu ruh hali ile, 12 Eylül darbesinin birinci yılında, 
Suriye’de ilan edilen TKEP ile THKP-C/Acilciler arasında örgütsel 
birlik oluşturmak amacıyla kurulan ittifakın da verdiği moralle 
yürüttüğümüz çalışmalar bizi kitleselleştiriyordu. Nitekim, 12 Eylül 
1981’de Duisburg’da tüm Türkiyeli örgütlerin katıldığı Faşist 
Cuntayı Protesto Mitingine bu iki örgüt 1.000 kişilik bir kitle ile 
katıldık. Bu yürüyüşe katılım 25 bin kişi civarındaydı. 

Hanna yoldaşla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, bizlere en 
büyük destek Frankfurt ve Stuttgart’taki yoldaşlardan gelmekteydi. 
Bizi kitleselleştiren çalışmaların esas yaratıcıları bize bağlı alt 
komitelerin isimsiz kahramanlarıdır. Şimdi isim isim saymayacağım 
yoldaşlarımızın maddi ve manevi katkıları bizi bu alanda önemli bir 
güç yapmıştır. Engin yoldaşın ayrılığı, Hanna yoldaşın Suriye’ye 
gidişi ve benim de Fransa’ya yerleşmem sonrasında, Acilciler’in 
Almanya örgütlenmesi Mihrac’ın aksi söylemlerine karşın tasfiye 
olmuştur. Buradaki örgütlenmemizin taraftarları, Çorumlu yoldaşlar, 



Malatyalı Maraşlı yoldaşların hemen hemen tümü ve Hataylı 
yoldaşların büyük bölümü, örgütümüz Acilciler’i terk ettiler. Elbette 
bunun gerekçeleri oldukça fazladır. Sadece bir sebebi bulunmuyor. 
Bugünden bakıldığında köklü bir örgütlü yapı yaratamadığımız 
açıkça görülebiliyor. 

Acilciler 1981’de Almanya’daki Türkiyeli örgütler arasında 
hatırı sayılır konum kazandı. 1981 başından Mayıs 1982’ye kadar, 
devrimci örgütler arasında yapılan eylem birliği toplantılarının 
hemen hepsinde divan başkanlığı yaptım. Bu toplantılar sayesinde 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan kökenli örgütlerin lider kadroları ile 
tanışma fırsatı buldum. İdeolojik politik donanım açısından TKP 
kadrolarını kendi çizgilerini özümseme bakımından yetkin buldum. 
Diğer örgütlenmeler daha çok ideolojik politik düzeyleri ile değil, 
pratik eylemleriyle övünüyorlardı. Tabii tek tek her örgütlenmede 
yetkin arkadaşlar bulunmaktaydı, ancak benim dediğim 
örgütlenmenin tümü içindir. Acilciler sayısal bakımdan küçük bir 
örgüt olmasına karşın, düzey olarak ortalamanın üstündeydi. 

1981’in sonlarına doğru Mihrac ve Salih Avrupa’ya geldiler. 
Hanna ile birlikte birkaç şehirde seminer düzenledik. Bu 
seminerlerde Mihrac konuşmacı idi, ağzı iyi laf yapardı, konuşmaları 
kitle üzerinde etkili oluyordu. Elbette kitleye Filistin kamplarında 
yüzlerce savaşçıdan bahsediyor, ülkeye dönüleceğini ve silahlı 
mücadelenin yeniden başlatılacağını söylüyordu. Bunlar 12 Eylül’ün 
zulmünden kaçarak yurtdışına çıkmış mültecilerde bir umut 
yaratıyordu. Sempatizan arkadaşlarımızın örgüte bağlılığı artıyordu. 
Ancak yıllar sonra öğrendik ki, yapılan sadece sahte bir dopingmiş. 
Yüzlerce savaşçı adayı, ya Avrupa’ya kaçmıştı, ya da ülkeye döner 
dönmez kısa sürede yakalanıp hapse girmişti. 

Bütün bunlar bugünden değerlendirildiğinde birçok soruyu 
akla getirmektedir. En hafif deyimle, yaşananlar örgütün tasfiye 
edilmesidir. Bu sadece bizim örgütümüzde değil, diğer örgütlerde de 
yaşanmıştır. PKK’yi dışarda bırakırsak, bütün sol örgütler tasfiye 
sürecini yaşadı. Özellikle büyük bir tabana ve örgütsel değer ve 
birikime sahip TKP’nin trajik sonu ve Dev-Yol’un Taner tarafından 
tasfiyesi edilmesi beni çok etkiledi. Benzer tasfiyeler zamanla bütün 
yapılarda görüldü. 

Ancak az da olsa devrimci hareketlerin tasfiye edilmesine 



karşı çıkan yiğit devrimciler de vardı yurtdışında. Bunlardan biri de 
geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Şirin Cemgil’di. Konuya devam 
etmeden önce Şirin yoldaşı bir tanıyalım.  

 

Mücadele bakışlı Şirin Cemgil  

1982’den 17 Nisan 2009’a kadar Almanya’nın Duisburg 
kentinde yaşayan Şirin Cemgil’in dirençli cesur yüreği 17 Nisan 
2009 tarihinde durdu. Şirin Cemgil’in cenazesi Türkiye’ye 
götürüldü, eşi yoldaşı sevgilisi Sinan Cemgil’in koynuna konuldu. 

Almanya’da, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 68 
kuşağının devrimci kadın öncülerinden Şirin Yazıcıoğlu Cemgil, 
Kadıköy Karacaahmet Cemevi’nde yapılan törenle uğurlandı. 

Şirin Abla’mız devrime adını yazdıranlardandır. Devrim için 
yaşayanlardandır. Şimdi belki hep olmayı istediği yerdedir. Bizim 
göremediğimiz bir yerde sevdiğiyle ve idealleriyle birlikte tüm 
kötülüklerin uzağında huzur içindedir. 

12 Eylül’de iki yıl yattığı cezaevinden serbest bırakıldıktan 
sonra politik sürgün olarak ülkesini terk etti ve 27 yıl boyunca 
Almanya’nın Duisburg kentinde mülteci olarak yaşadı. Avrupa’yı 
hiç sevmedi. Büyük özlemiydi ana yurdunun toprakları. 

Almanya’da sol gruplar arasında oluşturulan Faşizme Karşı 
Birleşik Cephe’de yöneticilik yaptı. Özellikle devrimci hareketin 
içinde kadın bilinci yaratmaktan asla ödün vermedi. Bunu kendi 
kimliğinde de yaşattı. Ona “Sinan’ın karısı” diyenlere karşı çıktı, 
“Ben Şirin Yazıcıoğlu’yum!..” dedi. İşte ben de bu güzel insanı, bu 
ödünsüz kadın militanı, FKBDC içinde birlikte çalıştığımız dönemde 
tanıdım. 

O hepimizin Şirin Abla’sıydı. İlkeliydi, tavizsizdi, politik 
duruşundan asla ödün vermezdi. Ama her ana gibi tertemiz yüreği ve 
şefkatli bakışı vardı. Kavgacıydı ama, aslında barış kadınıydı. O aynı 
zamanda inancı uğruna savaşmaktan asla geri durmayan bir yiğit 
devrimciydi. 

Paris’e geldiği bir dönem bizde kalmıştı. Bize ağıtlar ve 



direniş türküleri söyledi. Bizimle güldü, bizimle ağladı. Nurhak 
dağında yitirmişti eşini yoldaşını sevdiğini Sinan’ı. 

Benim tanıdığım Şirin yoldaş da Sinan gibi, direngendi... 
Birbirlerine hep yakıştılar ve nihayetinde de kavuştular... 

Mezarı başında “Hayatta aslında her şeyimi ve ne yaptıysam 
ona borçluyum” diyen Taylan, annesinin ömrü boyunca fikirlerine 
sadık ve ödünsüz yaşadığını söyledi. Tamamlamaya vakit 
bulamadığı yarım kalmış anı kitabını hazırlamasının artık kendisi 
için bir görev olduğu belirtti. Annesinin kararlı ve sevgi dolu, 
fikirlerinden asla taviz vermeyen ve nasıl düşünüyorsa öyle 
yaşamaya çalışan bir kadın olduğunu anlattı... 

Ertuğrul Kürkçü ise, o dönem sosyalist hareketin içinde kadın 
militan olarak öne çıkmanın zorluğunu vurguladı. Şirin Cemgil’in 
inatçılığı ve mücadeleciliğinin yanı sıra, kadife sesinin etkili 
güzelliği ve eylemlerde söylediği türkülere ve Ruhi Su Dostlar 
Korosu’nda çalışmalarına değindi. 

Sevim Tarı Belli “Bir yiğit kadınımızı daha yitirdik!..” dedi. 
Su Apaydın “Şirin proletarya aydını bir kadın, bir anneydi!..” diye 
devam etti. 

  

“İnsanlaşmanın en güzel örneği”  

Taylan Cemgil’den sonra söz alan Şirin Cemgil’in mücadele 
arkadaşları onunla ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştılar. 
Tuncay Sümer, Şirin Cemgil’in insanlaşmanın en güzel 
örneklerinden biri olduğunu söyledi ve devrim mücadelesindeki 
kararlı duruşuyla cesaretiyle her zaman örnek olduğunu anlattı. 

Şirin Cemgil’in Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e 2007’de 
yazdığı bir mektup cenaze töreninde okundu. Mektuptaki 
“Mektubunuzu buraya gelen bir gazeteden ağlayarak okudum. Size 
mektup yazmaya karar verdim. Sizi tanımasam da sizi ve 
çocuklarınızı bağrıma basıyorum. Benim sevgilimi 1971’de 
kurşunlayan ellerle sizin sevgilinizi 2007’de kurşunlayan elleri ben 
çok iyi tanıyorum!..” cümleleri törene katılanları duygulandırdı. 



Şirin Cemgil’in cenazesi törenin ardından yüzlerce kişinin 
eşlik ettiği saygı yürüyüşüyle Karacaahmet Cemevi’nden 
Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü. “Devrim şehitleri 
ölümsüzdür!..” ve “Şirin Cemgil yoldaş kavgamızda yaşıyor!..” 
sloganları eşliğinde devrimci marşların söylendiği yürüyüşün 
ardından, Şirin Cemgil eşi Sinan Cemgil’in yanına konuldu. Uzun 
yıllar sonra çok sevdiği Sinan’la buluştu. 

Mücadeleci kişiliğiyle devrimcilerin gönlünde taht kurmasını 
sağlamıştı. 35 yıllık bir sürgün olarak beni en çok etkileyen 
insanlardan biri de baş eğmez duruşlu, insan gülüşlü, mücadele 
bakışlı, güzel insan Şirin Abla’m olmuştur. 

  

Tasfiyecilik, bir iki ajan faaliyeti ile açıklanamaz  

Bütün bunları sadece bir iki ajan faaliyetinin eseri saymak, 
olayı çok hafife almaktır. Sorunun kaynağında, ideolojik politik 
yetersizlik ve yetersiz önderlik anlayışı yatıyor. Objektif olarak 
yaşananlar bir tasfiye anlamına gelir. Bu tasfiyeler bizzat sahte lider 
kadrolar tarafından hayata geçirilmiştir. 

Mihrac ve Salih, 1981’de geldikleri ve bir iki ay kaldıkları 
Almanya’nın Stuttgart kentinde bir polis kontrolü sırasında arabadan 
inip kaçmaya çalışırken yakalanmış, üzerlerinde Suriye vatandaşı 
olduklarını belirten kimlikler çıkmış, arabada örgüt bildirileri ve 
örgütsel yayınlar bulunmuş, yani aslında Türkiyeli oldukları ayan 
beyan ortaya çıkmış idi. Buna rağmen, tuttuğumuz avukatın ve 
köylüm akrabam olan bir DHB’li arkadaşın girişimleri nedeniyle, 
Türkiye’ye verilmedi, Suriye’ye gönderildi. 

İşte bizim Genel Sekreter’in “Almanya’yı fethetme” diye 
adlandırdığı ziyaret bu kadar kısa sürmüştür. Bu süre içinde 
kendisinin emrine amca oğlumla arabasını vermiştim, belki hatırlar. 
Yani, Almanya’da kendisinin herhangi bir örgütsel ilişkisi yoktu. Bu 
açıdan bizim desteğimiz olmadan bir şehirden diğerini gitme durumu 
bile olamazdı. Fetihçi olma mantığı bana çok yabancıdır. Bu açıdan 
“fatih”lerle aram hiç iyi olmamıştır. Gelinen noktada kimin kimi 
nasıl fethettiği de açıktır. Aslında söz konusu şahsın ülkeden tanıdığı 
sadece Hanna’nın ve benim de içinde olduğu 4-5 kişiydi. 



Almanya’da Genel Sekreter nereye gitmişse, bizimle birlikte veya 
bizim verdiğimiz ilişkilerle gitmiştir. 

Örgütsel çalışmaya aralıksız devam etmekteydik. Stuttgart’ta 
PKK yandaşlarıyla ortak derneğimiz vardı. Yapılan yürüyüşlere 
yüze yakın taraftarımız katılmaktaydı. Frankfurt’ta Çorumlu Hataylı 
Malatyalı taraftarlarımız çalışma yürütüyordu. Darmstadt’da 
Malatyalı ve Fethiyeli işçiler arasında hatırı sayılır bir taraftar 
kitlemiz vardı. Köln’de TKEP taraftarlarıyla ortak bir dernekte 
faaliyet yürütüyorduk. Yayın faaliyetimizi fabrikalarda çalışan 
taraftar arkadaşlarımızın katkılarıyla birçok şehirde komiteler 
halinde ve tek tek arkadaşlar vasıtasıyla sürdürüyorduk. 

Bu dönemde ilan edilen TKEP ile Acilciler ittifakı, her iki 
örgütün yurtdışı taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratmış ve 
çalışmalarımızı daha aktif hale getirmişti. 1982’nin başlarında benim 
kişisel girişimlerime TKEP’li yoldaşların onay vermesiyle iki sayı 
Cephe-Birlik Yolu bülteni çıkardık. Her sayısını biner adet bastık ve 
iki örgüt birlikte dağıttık. 

Aynı dönemde iki örgütün ortak düzenlediği birkaç gece 
yaptık. Bu gecelerden birisi de 13 Mart 1982’de Köln’de yapıldı. 
Gece yaptığımız günün sabahında 3 TKEP’li yoldaşın İzmir’de idam 
edilmiş olduğunu, akşam gecemizi başlattıktan sonra öğrendik. Ben 
hemen sahneye çıkarak olayı kitleye duyurdum. Haber salonda 
bulunan bine yakın taraftarımız arasında infiale yol açtı. Ben, Hanna 
ve iki TKEP’li yoldaş hemen bir toplantı yaptık. Gençlerin gece 
yaptığımız yerin yakınında bulunan Köln Türk Konsolosluğu 
önünde bir protesto eylemi yapmasına karar verdik. Gecemiz devam 
ederken iki yüz kişi salondan aralıklarla çıkarak bu eylemi 
gerçekleştirdik. İki örgütün taraftarları bir örgüt gibi 
davranmaktaydı. Herkes solda birlik çabalarına destek veriyordu. 

Bir müddet sonra Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi’nin 
ilanı yurtdışında büyük bir sevinçle karşılandı. Bizim ve TKEP’li 
yoldaşların birlik özlemi, çalışmalara yeni bir ivme kazandırmıştı. 

İzmir’de 3 TKEP’linin idam edilmesinden sonra Türkiyeli ve 
Kürdistanlı tüm örgütler Köln kentinde bir araya geldiler. 12 Eylül 
faşist iktidarı tarafından yapılan idamları protesto etmek için, 
Almanya çapında büyük bir yürüyüş ve miting yapma kararı aldılar. 



Bu toplantıların divanında bir ay boyunca, benimle birlikte biri 
TKEP’li ve diğeri Dev-Solcu üç arkadaş bulunduk. Zaman zaman 
çok sert tartışmalar yapıldı. Kitlesel kalabalığı olan örgütler (Dev-
Yol, TKP, Komkar), kendilerine göre “küçük” olan örgütlerin söz ve 
oy haklarını yok saymaya çalıştılar. Her toplantıda olduğu gibi, 
burada da yapılacak ortak konuşma metinlerinde ve çıkarılacak çağrı 
bildirilerinde, yapılacak basın toplantılarda, cuntanın tanımı üzerinde 
terminoloji tartışması yapılıyordu. “Faşist mi, değil mi?” veya 
“Askeri cunta mı, askeri faşist cunta mı?” denilecek tartışmaları 
yüzünden toplantılar dönem dönem kitleniyordu. Bu kilitlenme 
genel olarak faşist demeyen örgütlerin bildirilerin altına şerh 
koyması ile aşılıyordu. 

8 Mayıs 1982 günü Almanya’nın Duisburg kentinde yapılan 
yürüyüşe 30 bin insan katıldı. Bu yürüyüşün tertip komitesi adına 
konuşmayı ben yaptım. Konuşmam tabii üzerinde tüm örgütlerin 
anlaştığı 5 sayfalık bir metinden oluşmaktaydı. Bu yürüyüşten sonra 
ben Almanya’dan Fransa’ya geçtim ve Paris’e yerleştim. Almanya 
örgütümüz adına çalışma yürüttüğüm son eylemimdi. Bu açıdan 
kendimce önemli bulurum. 

  

Emek gaspçılarını iyi tanıyalım  

Kısacası, Almanya’da yaşayan eski Acilciler de tanıktır ki, 
Almanya Acil örgütlenmesi Hanna’nın ve benim öncülüğümde 
yüzlerce yoldaşımızın bir araya gelmesiyle oluştu. Oluşumda, 
Mihrac’ın ve avanesinin en ufak bir katkısı olmamıştır. Tek katkı, 
yukarda belirttiğim birkaç toplantıda konuşmacı olmaktır. 

Soruyorum, söz konusu “lider” o dönemin Avrupa 
örgütlenmesinden kaç kişinin adını hatırlıyor? Kaç kişi ile bire bir 
ilişki kurmuştur? Benim ve Hanna yoldaşın bilgisi dışında hangi 
ilişkiyi geliştirmiştir? Bunlara verilecek cevabı yoktur. 

Soruyorum, bu kişi Almanya’daki Acilciler örgütlenmesine 
hangi maddi katkıyı sunmuştur? Bizler bizzat fabrikada çalışarak ve 
kazançlarımızı yol parası yaparak kapı kapı dolaşırken, o gelip bir 
iki yoldaşımızı kandırmak suretiyle Frankfurt’ta 30 bin Mark kredi 
çektirip iç ediyordu. Hanna yoldaşı kefil göstererek götürülen bu 



para günümüze kadar ödenmemiştir. Oysa, kredi çektirilen 
yoldaşlara devrim sözü verilmiştir ve banka kredisinin her ay 
düzenli olarak ödeneceği söylenmiştir. 

Suça doğrudan olmasa da dolaylı olarak ortak olduğum için bu 
yoldaşlarımdan özür diliyorum. Bu yoldaşlar yıllarca çalışarak 
parayı bankaya ödediler. Şu bilinsin ki, bu 30 bin mark ile “parti 
okulu açıyoruz” adı altında Suriye’de turistik tesisler kurulmuştur. 
“Yıllarca dağlarda ot yiyerek değer yarattım” yalanına sarılanlar, 
esas olarak bu para ile değer yaratmıştır. Hanna yoldaşın Suriye’ye 
giderken yoldaşların barınması amacıyla aldığını düşündüğü çadırlar 
ve uyku tulumları Bassit kasabasında deniz kenarında turistlere 
kiralanmıştır. Yani, yaratılan tüm değerlerde yüzlerce yoldaşın alın 
teri vardır. 

Burada sevgili Nuray Bayındır’ın Hanna için yazdığı yazıyı 
ekleyerek devam etmek istiyorum.  

“CAN YOLDAŞ HANNA MAPTUNOĞLU BİZİMLESİN!.. 

Hiç şüpheniz olmasın değerli yoldaşlar biz Hanna’yı hiç 
unutmadık. Ne zaman devrimci geçmişimizde yolculuğa çıksak (ki 
bunu sık sık yaparız), Hanna yüreğimizdeki o müstesna yerinden 
bize gülümser... 

1980 yılının ilk aylarında tanıştık. Türkiye’de kalışımız 
tehlikeli olunca eşimle birlikte, bir yakınımızın yardımıyla, 
Almanya’ya çıktık ve altı ay sonra Hanna ile buluştuk. Daha ilk 
görüşmemizde genç yaşından beklenmeyen edebi olgunluğu, 
devrimci cesareti, mütevazi kişiliği ve başı dik duruşuyla dikkatimizi 
çekti. Kısa sürede birbirimize bağlandık. Kızım henüz doğmamıştı. 
Hanna ile birlikte Almanya’da iki yılda hatırı sayılır bir çevre 
geliştirdik. Hanna edebiyata meraklıydı. Hristiyan Arap kökenli 
kuyumcu bir ailenin beş çocuğundan biriydi. Has devrimciydi. 
Devrimci duruşu sağlamdı yani. Devrimciliğinde kararlı ve 
iddialıydı. Teori ile pratiği birleştirmeyi ve bu birleşimden yeni 
yaşam dersleri çıkarmayı çok iyi bilirdi. Ayrıntılarda boğulmazdı. 
Yaşamın gizli gerçeklerini açığa çıkarmada üstüne yoktu. 
Durağanlıktan hoşlanmazdı. Sürekli arayış içindeydi sanki. 
Hanna’nın yanında karamsarlığa gevşekliğe yer yoktu. Çevresini de 
kendisi gibi hareketli olmaya zorlardı. Yanımızda olmadığı 



zamanlarda bile her zaman yoldaşça sıcaklığını hissederdik. Birlikte 
yaptığımız sosyal siyasal faaliyetler nedeniyle sempatizan çevremiz 
bir yıl içinde bin kişiyi buldu. 

Fransa’da ziyaret için evimize geldiğinde, “Biliyor musun, 
buraya gelirken yolda hep seni düşündüm. Almanya’da ilk 
karşılaştığımızda bana söylediğin söz hiç aklımdan çıkmadı. Sen 
haklıydın. Gerçekten de insan uzun aradan sonra bir yoldaşını 
görünce sanki ailesinden birini görmüş gibi sevinç duyuyor. Ben de 
öyleyim bugün. Gelirken trende aynı kompartımanı paylaştığım bir 
karı koca vardı. Durmadan kavga ediyor ve bir dakika sonra hiçbir 
şey olmamış gibi şakalaşıp gülüşüyordu. O zaman yine siz aklıma 
geldiniz!..” dedi. 

Bana uzun gelen bir ayrılıktan sonra tekrar görüştüğümüzde, 
“Ne iyi ettin de geldin. Seni görünce, kardeşimi görmüş gibi 
oldum!..” demiştim. O da çok garip karşılamıştı. Hatta şaşırmıştı, 
benim yoldaşlık kardeşlik benzetmeme. İşte böyle, bugün bile bir 
yoldaşlık kardeşlik ilişkisi gündeme gelince Hanna’nın bize miras 
bıraktığı bu içtenliği ve sıcaklığı ararım. 

İki ay sonra Hollanda’dan kendisini görmek için gelen bir 
tanıdığıyla birlikte geldi. Çok yakında Filistin’e gideceğini söyledi. 
O nedenle kabı kabına sığmıyordu. Gideli daha bir yıl bile olmamıştı 
ki ölüm haberini aldık. Bir trafik kazasında yaşamını yitirmiş. 
Lübnan’dan Suriye’ye giderken dört kişi aynı arabada birlikteymiş. 
Hanna’nın sıradan bir trafik kazasında yaşamını yitirişine bir türlü 
inanmadık. İnanamadık. O öyle ölecek biri değildi. Bizden 
ayrılmadan az önce, Che Guevara’nın o ünlü sözünü ağız dolusu 
gülerek tekrar etmişti. “Ölüm nereden gelirse gelsin, hoş geldi, sefa 
geldi!..” demişti. Sanki içine doğmuş gibi, “Ama ben hiçbir zaman 
pisi pisine bir trafik kazasında ölmek istemem!..” diye not düşmüştü. 

Bu olay benim için milat oldu. Hanna ile gerçek yoldaşlığı 
tanıdım ve sahteleriyle yolumu ayırdım. Kolay değil, tam yirmi 
dokuz yıl geçti. Seni unutmak mümkün mü? Seni unutarak yaşamak, 
yaşamaktan sayılır mı?..»  

 

 



Emek verenler suskunluğunu bozmalıdır  

Soruyorum, fetihçi sanal Genel Sekreter, İhsan’ı Mehmet 
Ali’yi Hıdır Amca’yı Ozan İşçi’yi Ozan Şafak’ı Aysel’i Şahin ve 
Gülay Yirik’i amca oğlum Mustafa’yı ve daha yüzlerce isimsiz 
kahramanı ne zaman yad etmiştir? Hangisinin hatırını sormuştur ya 
da herhangi bir yazıda adını anmıştır? Varsa ben, yoksa ben. Ben 
dağlarda ot yiyerek birikim yaptım yarattım, yazıları ben yazdım, 
dergileri ben çıkardım, eylemleri ben yaptım, zindanlarda yattım, 
hapisten kaçtım, her şeyi ben bilirim, başkası bilmez! 

Bu mudur liderlik? Bu mudur bilgili olma. Bre insafsız, biraz 
mütevazi ol, biraz aşağıdan at, biraz ufak at. Sen herşeye kadir 
olabilir misin? Bunları söyleyen ya bir akıl hastasıdır ya da bilinçli 
tasfiyeci ajandır. İkisinden biri kabul edilmek zorundadır. Benim 
için yapılan, bölgemize has bir hastalıktır. Tabii zorluklarla 
karşılaşıldığında da, hemen ortama uymak vardır bu hastalıkta. 
Türkiye’de öyle böyle iş yaparken polise yakalanırsın, çok zeki 
olduğun için hemen “numaradan işbirliği yapma”yı kabul eder 
kendini kurtarırsın, Suriye’ye çıkarsın “devrimin yüce çıkarları” 
için Cemil Esat’ın Muhabarat’ı ile işbirliği yaparsın, soran 
sorgulayan olursa “politik çıkarlarımız için bunu yapıyoruz” dersin, 
gün gelir onlardan biri olduğunu öğrenirsin, yandaşlarına 
yoldaşlarına karşı onların yöntemlerini benimsersin, onlar gibi 
komplocu imhacı tasfiyeci olursun ve her şeye ihanet edersin. 

İşte şimdi durum budur. Yüce amaçlar uğruna yola çıkanların 
büyük bölümü bugün değiştirmek istedikleri sisteme karşı 
yürüttükleri can bedeli mücadeleye sırt çevirdiler ve mevcut sistem 
çarkının birer dişlisi haline geldiler. Devrimcilerin bir görevi de, bu 
tipleri deşifre ederek yeni kuşakların gözünü açmaktır. 

  

Fransa’ya geliş  

Mayıs 1982’de Fransa’ya geldim ve o tarihten beri bu ülkede 
yaşamaktayım. İltica ettim ve iltica talebim 1 haftada kabul oldu. 
Ağustos ayında eşim ve çocuğum da Fransa’ya gelerek iltica 
talebinde bulundu. Fransa’da Engin yoldaş bulunmaktaydı. 
Taraftarlarımız işgal edilen binalarda kalmaktaydı. Ben de iltica 



işlemlerim sırasında bu binalarda kaldım. Onlarca ailenin ve onlarca 
bekâr insanın kaldığı binalar tam bir eğitim okulunu andırıyordu. 
Maddi olanaklar kısıtlı idi. Meslek yoktu. İş yoktu. Parası olanlar 
yiyecek alıyordu. Alınan yiyecekler birlikte tüketiliyordu. 

İşgal binalarında sadece Acilciler değil, Türkiyeli ve 
Kürdistanlı birçok örgüt taraftarı da kalmaktaydı. Ancak hemen 
hepsi Acilciler’in yöneticiliğini kabullenmişti. Bütün işler işlemler 
Acilci militanların öncülüğünde yürütülüyordu. Ben de TKEP’li bir 
yoldaşla beraber gelmiştim. Elimizde 1500’er mark vardı. Burada 
kaldığımız 15 gün içinde hepsini harcadık ve Almanya’ya “beş 
parasız” döndük. 

Almanya’ya dönmemden kısa bir süre sonra Engin Erkiner’in 
örgütten ayrıldığını öğrendim. Oysa ben birkaç ay önce Fransa’da 
iken Engin bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı. Engin yoldaş 
ayrılmakla kalmamış, TKEP’e katıldığını da açıklamış. Biz zaten 
TKEP’le birleşmek üzere ittifak yapmıştık. Bu ayrılığın ardından 
Suriye’deki bazı arkadaşların da örgütten ayrılması ve Avrupa’da 
bazı taraftarların Engin ile birlikte davranması, örgütte kalanların 
moralini olumsuz etkiledi. Engin’in tutumu TKEP ile Acilciler 
arasındaki ittifakı bitirdi. Ayrılan arkadaşların TKEP’e katılması 
Acilciler saflarında kalan yoldaşlarda, TKEP’in birlik değil, örgütü 
tasfiye etmeyi amaçladığı fikrinin doğmasına yol açmıştı. 

Bu ayrılık sürecinde ben de örgüt saflarında kalmayı uygun 
buldum. Ülkedeki ve cezaevlerindeki yoldaşların söylemlerini 
dikkate alacağımı ulaşabildiğim tüm yoldaşlara ilettim. Bunun canlı 
tanıkları yaşıyor. 

Ülkede ve cezaevlerinde ulaşabildiğimiz yoldaşlar Engin’in 
örgütten ayrılmasına değil, ayrılmakla örgütü doğrudan Mihrac’a 
bırakmış olmasına kızıyorlardı. İşte bu yüzden, Mihrac’a liderlik 
yolunun Engin yoldaşın örgütten ayrılıp hemen TKEP’e katılması ile 
açıldığını yazdım. Bu konuda fikrim hiç değişmedi. Burada amacım 
Engin’i veya başkasını suçlamak değil, bir durum tesbiti yapmaktır. 
Engin’in yönetiminde bulunduğu bir örgütte Mihrac’ın Genel 
Sekreter olamayacağını iyi bilenlerdenim. 

  



Emek vermeden lider olanlar  

Engin’in ayrılması Mihrac’a hayalindeki “benim olsun, küçük 
olsun örgütü”nü hediye etmiştir. O günden bu yana Mihrac, tüm 
militanları ayrılmış olmasına rağmen, hâlâ olmayan örgütün Genel 
Sekreteri’dir. Kendini buna öyle kaptırmış ki, bizim dönemimizde 
Acilciler örgütünün sıradan sempatizanı olan iki kişiyi (Levent ve 
Şerif) geçen haftanın “kahramanları” olduğunu ilan etmiştir ve 
yanından ayırmadığı bu ikili üzerinden hâlâ bir örgüt varmış gibi 
yazılar yazmaktadır. Avrupa’da yaratılan örgütlenmede hiçbir emeği 
olmayanlar, devrimcilerin doğruluğuna dürüstlüğüne inanmış 
sempatizanları kandırarak kredi çektirmek suretiyle dolandırıcılık 
yapanlar, şimdi fatih rollerine soyunuyorlar. 

12 Eylül’den sonra Türkiye’yi terk edebilen solcuların büyük 
bir kesimi doğrudan Avrupa’ya çıktı, bir kısmı ise Suriye üzerinden 
Filistin kamplarına ulaştı. Bu durum Türkiye’deki hemen her 
örgütün Avrupa’da çalışma yapması için yol açtı. Bizim 
örgütlenmemiz de, esas olarak 1980’lerle birlikte buralara gelen 
politik mülteciler içinde güç kazandı. Yani, saflarımıza gelenlerin 
büyük kesimi zaten Türkiye’de bize sempati duyanlardı. Bu nedenle, 
kimsenin kendisini “eşi benzeri olmayan büyük örgütçü” 
göstermesine gerek yok. Yaptığımız sadece var olan ilişkileri örgütlü 
bir yapıya kavuşturmaktı. 

Yaşadığımız ayrılık Fransa’daki taraftarlarımızı da ikiye 
böldü. Bir kısmı Ahmet Hoca (Engin) yanlısı olmuş, bir kısmı da 
Acilciler örgütünde kalmıştı. Ben Eylül 1982’de yeniden Paris’e 
geldiğimde işgal binalarında kalanlar bile ikiye ayrılmıştı. Engin ve 
yandaşları ile MLSPB taraftarları birlikte kalıyordu. Acilciler ve 
diğer örgütlerden birkaç arkadaş da yan binada ayrı  kalıyordu. 

İlk geldiğimizde ortak toplantı yapmıştık ve Engin ayrılık 
gerekçelerini anlatmıştı. Biz de ayrılığı eleştirmiş ve taraftarları 
örgütte kalmaya çağırmıştık. Bu toplantıda birçok arkadaş Engin’le 
birlikte tavır almayı önerdiler. Diğer arkadaşlar örgütte kalmanın 
daha doğru olacağını açıkladılar. Toplantı karşılıklı atışmalarla son 
buldu. 

  



Kirlenen siyaset yabancılaştırıyor  

Paris’e gelişimizden kısa süre sonra polis işgal edilen binaları 
baskın yaparak boşalttı. Binalar boşaltılırken hepimizi otobüslere 
aldılar. Bizim kaldığımız binadan en son ben çıktım. Dış kapıya 
getirildiğimde Engin yoldaşın da öbür binadan getirildiğini gördüm. 
Bu durumu bugüne kadar hiç unutmadım. 

Düne kadar ölümü göze almış bir mücadele yoldaşlığı 
yürütenler, kısa sürede iki yabancı haline gelmiştik. İşte o zaman 
orada siyasetin kirlenmekte olduğunu düşündüm. Sözde politik 
çıkarlar uğruna dün önder bildiklerini bugün hain görebiliyordun. 
Dün değer vermediğin insanları da bugün senin önderin kabul 
ediyordun. 

Ben bu siyasete yabancı idim. Benim bildiğim siyasette, ahde 
vefa vardı, insancıl duygular vardı, zaaflarımızla erdemlerimizle 
canlı varlıklar olduğumuzu bilme vardı. Artık bu haksız baskıcı 
zalim dünya düzenini değiştirmek için gözünü budaktan 
esirgemeyen devrimcilerin yerini, egemenine benzeyen ve siyaseti 
birbirine kazık atmak için kandırma olarak algılayan sahte 
devrimciler alıyordu. Egemenler yavaş yavaş emellerine 
kavuşuyordu. Devrimcilik, bu sahtekârların şahsında ezilenlerin 
umudu olmaktan çıkarılıyordu. 

  

Engel tanımamak, ideallerine bağlılıktandır  

İşgal binalarının boşaltılması ile birlikte yoldaşların kalması 
için mekân sorunu gündeme geldi. Kimsenin evi yoktu. Kıvırcık 
Süleyman’ın eskiden Engin yoldaşın kaldığı 12 metrekareden oluşan 
bir öğrenci odası vardı. Ben eşim çocuğum ve üç kişilik bir başka 
aile bu odada kalmaya başladık. Bu altı kişi yetmezmiş gibi zaman 
zaman bazı arkadaşlar da bu odada kalıyordu. 8 kişi çoğu zaman iç 
içe yatıyorduk. Gece kalacak yeri olmayan arkadaşlar Paris 
sokaklarında sabahlıyor ve gündüz gelip bizimle yer değiştiriyordu. 

Eşim yakındaki ekmekçiden biriktirdiğimiz kuruşlarla ekmek 
alıyordu. Bir gün ekmekçi, “Artık yeter hanım, sizde kuruştan başka 
para yok mu!..” dedi. Bu  durum elbette bizi yaralıyordu. Buna 



rağmen kimse halinden şikâyetçi değildi. Devrime örgüte yoldaşlara 
bağlılık vardı. Kuru ekmeği bölüşmek vardı. Ama bu birbirine bağlı 
isimsiz kahramanların içinde kendini lider sananlar yoktu. 

Onlarca yoldaş bu yaşama şahittir ve bu sefaleti birebir 
yaşamıştır. Bunların çoğu hâlâ Paris’te yaşıyor. Bugün bazıları artık 
Euro milyoneri olsalar da o günleri anımsıyordur. Ben kendi adıma 
hâlâ aynı noktadayım. Hâlâ aynı heyecanla ve aynı duygularla 
yaşıyorum. Sadece bir farkla, artık gerçek devrimci önderlerle 
sahtelerini ayıracak bilgi birikimine sahip olarak. Bu nedenle, 
bazılarının sırtımızdan parsa toplamasına müsaade etmeyecek kadar 
uyanmış olarak buradayız. Alnımız aktır. 

Paris’te işte bu koşullarda örgütsel çalışma yürütüyorduk. 
Cephe dergisinin çıkarılabilmesi için maddi katkı sağlıyorduk, 
dağıtımını yapıyorduk, yazılar yazıyorduk. İçimizdeki sahtekârın 
birilerine “bizi ehlileştirmek için” söz verdiğini bilmiyorduk. 

  

Çocukluğunu bile yaşatamadığımız kızımız  

O günlerde 2 yaşında olan kızım biz evde iken hep dışarı 
çıkmak isterdi. Annesi onu yakındaki çocuk parkına götürürdü. 
Akşama kadar orada oynardı. Eve gitme saati gelince direniş 
başlardı. Evimizin bulunduğu sokağa gelince hemen ağlamaya 
başlardı. Eve girmek istemezdi. Evde bizi nelerin beklediğini bilirdi. 
Ben bunu unutmadım. 

Eşim 19 yaşından bu yana insüline bağlı şeker hastasıdır. Bizi 
tanıyan herkes bunu biliyordu. Maddi olanağımız olmadığı için eşim 
de yeteri kadar beslenemiyordu. Bazı geceler şeker eksikliği 
nedeniyle komaya giriyordu. Ağzını zorla açıyordum ve şeker 
vererek yaşama döndürüyordum. Bunu gören dönemin “lider 
yoldaşları” hiçbir şey yapmıyordu. 

Dahası, eşimin kızımızla birlikte Fransa’ya gelişi sırasında ona 
eşlik eden “liderlerimizden” biri, «Yoldaş sende para var mı, varsa 
bana ver!..» diyor ve eşimin elindeki 500 markı aldıktan sonra eline 
100 Fransız frangı vererek eşimi ve kızımı bir ailenin yanına 
bırakıyor. Bir daha yanına uğramıyor. Ben bunu da unutmadım, asla 



unutmayacağım ve herkesin bilmesi için avazım çıktığı kadar 
haykıracağım. 

  

Tarih tasfiyeci hainleri ve fırsatçı düşkünleri affetmez  

Yoldaşları aç kaldığı için komaya girerken, kendilerine gizli 
odalarda kral sofrası kuran “uyanıkları” unutmayacağım. Şimdi beni 
anlıyor musunuz, ey sahte önderler, ey örgüt olanaklarının üzerine 
yatmak için örgütü tasfiye etmekten çekinmeyen hainler, hıncımın 
kaynağını görüyor musunuz? 

Türkiye’deki yoldaşlar da bizim Avrupa’da bir eli yağda bir eli 
balda yaşadığımızı düşünüyorlar ve hatta bu nedenle bize hakaret 
bile ediyorlardı. Oysa biz yıllarca bu söylediğim koşullarda yaşadık. 
Mesleğimiz yoktu, iş bulamıyorduk, dil bilmiyorduk. Tek çaremiz 
birbirimize tutunmaktı. Tutunduk ve iyi kötü bugünlere geldik. 
Birçok yoldaşımız büyük maddi olanaklara kavuştu. Ama büyük 
çoğunluk yıllarca söylediğim yoksullukları yaşadı. 

Yokluğu yoksulluğu çaresizliği hiç yaşamayanlar, aynen öyle 
yaşamış gibi propaganda yaparak varlık olmaya çalışıyorsa, bize dur 
demek kalır. Bunlara dur diyecek yüzlerce eski yoldaşımız hâlâ 
Avrupa’da yaşıyor. Onlar da konuşmalıdır. İşimiz gerçeği ortaya 
çıkarmak olmalı. Kime yarar sağlar veya kime zarar verir hesabı 
yapmadan, Fırat’ı Ercan’ı Ali’yi Aysel’i Cabir’i Mehmet Koç’u 
Mustafa Burgaz’ı iki Refik’i iki Süleyman’ı ve onlarca emekçi 
yoldaşı ve yaşadıklarımızı olduğu gibi anlatmalıyız. İsimsiz 
kahramanların yaşadıkları anlatılmadan gerçekler bilinemez. 

  

Nebil Rahuma yoldaş ve devrimci tutum  

Nebil yoldaşı 1977’de İstanbul’da Günay Karaca yoldaşın 
evinde tanıdım. Mihrac ile görüşmeye gittiğimde o da oradaydı. İki 
odanın birleştirilmesiyle oluşturulan salonun en uzak köşesinde 
oturuyordu. 

Bizler hararetle tartışırken o sadece bizi uzaktan izliyordu. 



Yapılan hiçbir konuşmaya katılmıyordu. 

O da Ağustos 1977 operasyonu nedeniyle aranmaktaydı. 
Mihrac’dan önce İstanbul’a gelmiş ve birçok eyleme katılmıştı. 
Duruşu insana güven veriyordu. Aynı evde onu iki kez daha gördüm. 
Kısa sohbetlerimiz oldu, ancak ayrıntılı tartışma ve tanışma şansım 
olmadı. Bu açıdan politik yetkinliği üzerine bir şey diyemem. Kaldı 
ki, o dönemde hiçbirimiz politik olarak çok yetkin değildik. Teorik 
formasyonumuz beş on kitap okumaktan ibaretti. Örgütsel yazıları 
okuyup yorumlayabilecek insan sayısı yok denecek kadar azdı. Bu 
dönemin esas özelliği, yoldaşların birbirine duygusal bağlılığıdır. 
Hiçbir kişisel çıkar amacı olmadan devrim mücadelesine katılmak ve 
katıldığı grup içinde birbirini pratikte tanıyan yoldaşlar arasında 
birbirine bağlılık vardı. Nebil yoldaş da bu birbirine bağlı olanlardan 
biriydi. Bizim okuldan bir yoldaşımızla nişanlandı. Ancak ben hiçbir 
zaman Nebil yoldaşın nişanlısıyla konuştuğuna tanık olmadım. 

Nebil 13 Mart 1978’de İstanbul’da kaldığı eve baskın yapan 
polisle girdiği çatışmanın sonunda yakalandı. Acilciler örgütünün 
yediği en büyük darbe, sıkça sözü edilen Ağustos 1977 değildir. 
Örgütümüz asıl darbeyi Şubat-Mart 1978’de yemiştir. Aralarında 
Mihrac Ural’ın da bulunduğu yakalanmalar tüm Türkiye çapına 
yayılmıştı. Hatay’da başlayan operasyon, Ankara’ya Samsun’a 
Bursa’ya İstanbul’a ve tek tek başka şehirlere kadar yayılmıştı. 
Oysa, “en büyük operasyon” olduğu iddia edilen Ağustos 1977 
operasyonu, sadece İstanbul’da ve İstanbul örgütlenmemizin üçte 
biriyle sınırlı kalmıştı. Burada eski yoldaşlarımın akılda tutması 
gereken, poliste çözüldüğü iddia edilen Engin operasyonu 
İstanbul’un dışına çıkmamışken, “ser verip sır vermeyen” Mihrac’ın 
ve A.Fuat’ın yakalanmasıyla başlayan operasyon tüm Türkiye’ye 
yayılmıştır. Nebil yoldaş Mihrac’ın yakalandığı tarihten 3 gün sonra 
İstanbul’da yakalanmıştır. Bu tarihin akıllara not edilmesinde yarar 
vardır. 

Nebil yoldaş, diğer yoldaşlar gibi, İstanbul’da cezaevinde 
sahipsiz kaldı. Kendisini nişanlısı dışında kimse ziyaret etmiyordu. 
Biz nişanlısına “izlenirsin, ziyarete gitmeyeceksin” dedik. Ancak 
başka kimse ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeyince zorunlu olarak 
ziyaret edilmeye devam edildi. Nebil yoldaşı eylemlere birlikte giren 
yoldaşlarından dinledim. Devrime inancı ve yoldaşlarına bağlılığı, 
kendisini tanıyan herkes tarafından anlatılırdı. Nitekim, TİKKO 



davasından yargılanan ve köylüm olan Hacı Demirkaya ile birlikte 
firar etti. Ancak kısa süre sonra yeniden yakalandı. Daha sonra, 
İbrahim Yalçın ve Filistinliler ile birlikte firar girişiminde bulundu. 
Filistinliler kaçmayı başardı. İbrahim yakalandı. Nebil sürgün 
edildiği Niğde kapalı cezaevinden firar ederek Filistin’e geçti. 

HDÖ-Acilciler ayrılığının tartışıldığı günlerde Nebil 
Filistin’de İsrail’e karşı savaşıyordu. Dolayısıyla bu ayrılıkta hiçbir 
rolü yoktu. Döndüğünde, benim bilmediğim nedenlerden dolayı, 
HDÖ saflarına katıldı. Oysa, tanıdığı ve başından bu yana birlikte 
mücadele ettiği tüm yoldaşları Acilciler tarafında kalmıştı. Bugün 
öğrendiğim, HDÖAcilciler ayrılığına karşı olduğunu gösteriyor. 
Filistin’de iken THKPC kökenli diğer gruplardan arkadaşlarla 
birlikte olumlu ilişkiler geliştirdiğini ve bu ilişkilerden etkilenerek 
THKP-C kökenli grupları birleştirmek için uğraşacağını söylediğini, 
Nebil’le Filistin dönüşünden sonra konuşanlardan duydum. 

HDÖ-Acilciler ayrılığı bizleri ikiye böldü. Örgüt 
cezaevlerinden yönetilir hale geldi. Hapishane ziyareti yapan 
yoldaşların takip edilmesi nedeniyle illegal ilişkiler açık edildi. 
Bilerek veya bilmeyerek devlet denetimi altına girildi. Artık atılan 
her adım biliniyordu. Yani, devletin denetlediği sınırlar içinde illegal 
çalışma yürütülüyordu. O dönemde biz bunun farkında bile değildik. 

Aralık 1979’da Acilciler ve HDÖ Türkiye çapında yapılan 
operasyonlarla 12 Eylül’den 9 ay önce çökertildi. Benim de içinde 
yer aldığım Acilciler tarafının hemen hemen tüm yöneticileri bu 
operasyon ile cezaevine düştü. Aynı durum, HDÖ için de söz 
konusuydu. Nebil ve tanıdığımız birkaç yönetici dışarıda kalmıştı. 

Derken, 12 Eylül darbesi yapıldı. Darbeden hemen sonra, 
HDÖAcilciler ayrılığında HDÖ saflarında kalan Ali Çakmaklı, 
Mihrac Ural’ın yazdığı Karanlık Adam başlıklı yazı ile “teşhir” 
edildi ve ardından “infaz” örgütümüz tarafından gerçekleştirildi. Ben 
de o zaman böyle bir yazıyı dağıttığım ve yapılan eyleme karşı en 
azından sessiz kalmakla yanlış yaptığım için halkımızdan ve 
yoldaşlardan özür dilerim. 

Ali Çakmaklı’nın Adana’da öldürülmesinin hemen ardından 
Nebil yoldaş İstanbul’da HDÖ Genel Komitesi’nin yaptığı sözde 
“yargılama” sonucunda bizzat tanıdığım ve örgütümüz içinde en 



korkağımız olarak bilinen bir karanlık yüz tarafından kahpece 
kurşunlanmak suretiyle “infaz” edilmiştir. 

İnfazı haklı göstermek için yapılan açıklamalar gülünçtür. 
Ayrılma süreci yaşamış örgütün ayrılıktan sonraki bir kanadın diğer 
kanadına para aktarması, ki parayı aktarma kararını veren kişi 
bilindiği halde hesabın başkasından sorulması, insan öldürmek için 
gerekçe olamaz. 

Bir yoldaşın eşine sarkıntılık edildiği iddiası ciddiye alınamaz. 
El insaf, Nebil’i tanıyanlar öyle bir şeyin gerçek olabileceğine asla 
inanmaz. Haydi oldu diyelim, öyle bir şey gerçek olsa bile bu bir 
öldürme sebebi olabilir mi? Sen devrimci misin, şeriatçı mısın? 
HDÖ, ben bu satırları yazana kadar, bu konuda ne bir açıklama 
yapmıştır, ne de bir özeleştiri vermiştir. Aslında yapılan bir 
misillemedir. HDÖ bazı “karanlık adamların” oyununa gelerek 
kendi önderlerinden en kıymetlisini, ortak örgütümüz tarihinde 
hiçbir eylemde imzası olmayan bir laf ebesinin kendisini kanıtlaması 
için kurban etmiştir. Bu zat şimdi karanlık dehlizlerde yaşamaktadır. 
Neden politika sahnesinde yoktur? Merak etmiyor musunuz? 

Örgüt olarak bizler 12 Eylül öncesi süreçte sol içi şiddete 
bulaşmamış olmakla övünürdük. Prensip olarak sol içi şiddete ve 
hatta zorunlu olmadıkça düşmana karşı eylemlerde dahi insan 
öldürmeye karşı idik. Buna da Eylül 1980’e kadar uyduk. Ancak, 
aynı örgüt geleneğinden gelen HDÖ ve Acilciler 12 Eylül sürecinde 
örgüt içi infaz yapan örgütlerin öncüsü oldular. Bu durum, daha 
sonra Suriye’de devam etti. Müntecep Kesici yoldaş örgütten ayrılan 
yoldaşlarına sahip çıkmaya gittiği bir alanda sözde bir “kaza 
kurşunuyla” öldürüldü. Sonrası biliniyor. Yusuf ve Sami yoldaşlar 
katledildi. 12 Eylül’den önce sol içi şiddete karşı olan Acilciler 
örgütü 12 Eylül’de makas değiştirdi ve örgütten ayrılan veya hesap 
soran herkesi infaz etmek için her yolu deneyen bir çete haline geldi. 

Nebil’i öldürmek için karar verenler ve kahpece öldürenler 
siyaset sahnesinden silinmiştir. Nebil Rahuma, Ali Çakmaklı, 
Müntecep Kesici, Günay Karaca, Hanna Maptunoğlu, Yusuf ve 
Sami yoldaşlar, bugün devrim ve sosyalizm mücadelesinde 
yaşamaktadır. Yaşarken ölülerle, ölüyken yaşamaya devam edenler, 
yüreklerde yaşayanlar birbirinden ayrılıyor. 40 yıl sonra da olsa, 
aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde toplanıyor. 



Şu iyi bilinsin ki, devrimcilere ve devrim mücadelesine karşı 
işlenmiş suçlarda zaman aşımı yoktur. Devrimci adalet er ya da geç 
ama bir gün mutlaka tecelli edecektir ve etmektedir. Herkes hak 
ettiği biçimde devrim tarihimizde yerini almaktadır. Bizler hayatta 
olduğumuz sürece ve öldükten veya öldürüldükten sonra bile 
gerçeğin savunucuları olmaya devam edeceğiz. 

  

Suriye’den Avrupa’ya doğru yoğun kaçış başlıyor  

1983 yılına geldiğimizde artık Suriye’den de bazı yoldaşlar 
Avrupa’ya çıkıyordu. Barınacak yerimiz yoktu. Ekonomik 
olanağımız yoktu. Süleyman’ın öğrenci odasında ve Refik yoldaşın 
Paris kenarında kiraladığı bir odada bekâr yoldaşlar kalıyordu. 
Bazen tek odada kalanların sayısı 10-15 kişiye çıkıyordu. Yine bazı 
bekâr işçilerin barındığı barınma yerlerinde kalan yoldaşların bir 
kişilik odalarında birkaç kişi kalıyordu. Çalışan arkadaş sayısı birkaç 
kişiyi geçmiyordu. 

Bu süreçte Suriye’den Mehmet Koç yoldaş geldi. Hemen iş 
aramaya başladı. Türk-Kürt yurttaşların kurmaya başladığı iş 
yerlerinde tamirat işleri alıyor ve yanında birkaç kişi çalıştırıyordu. 
Bu şekilde her arkadaşın kazancı ortak olarak harcanıyordu. 
Karnımız doyunca kafamız çalışmaya başladı. Bir dernek kurma 
fikri gelişti. Refik yoldaş 10. Paris’de önceden bir konfeksiyon 
atölyesi olan 50 metre karelik bir yer kiraladı ve ilk kira bedelini 
borç olarak bulup yatırdı. Dernek toplam olarak bize 10-12 bin 
Fransız frangına mal oldu. İçerdeki tadilat işlerini M.Koç yoldaşın 
öncülüğünde biz yaptık. Dernek giderlerini karşılamak için çeşitli 
etkinlikler hazırladık. Burada bulunan tüm yoldaşların el birliği ile 
başlangıçtan 1985 yılı sonuna kadar başkanlığını sevgili yoldaşım 
eşimin yaptığı Anadolu Halklarıyla Dayanışma Derneği (Anadolu-
Der) kurulmuş oldu. 

İltica eden arkadaşlardan ilticası kabul olan yoldaşlara sadece 
bir yıl geçerli olmak üzere ayda 1300 frank (bugün 200 Euro) 
işsizlik parası ödeniyordu. Asgari ücret 3000 frank civarındaydı. 
Yani, evli olan yoldaşların ev tutması olanaksızdı. Gelirleri 
yetmiyordu. Ben ve eşim çocuğumuzu dönem dönem Almanya’daki 
akrabalara teslim ediyorduk. 1982’den1885’e kadar bize ait bir 



evimiz olmadı. Bir odalık ilk evimizi Fırat ve Ercan yoldaşların birer 
aylıklarını bize vermesi sayesinde kiraladık. Yıl 1985 idi. İlk defa 
çocuğumla ve eşimle birlikte kalacağım bağımsız bir evim oldu. 
Ama bu bir odalık evimizde onlarca yoldaşımızı günlerce 
ağırladığımızı da yoldaşlarımız biliyor. Bu yoldaşlarımızın büyük bir 
kesimi şimdi Paris’te ve Türkiye’de önemli yatırım sahibi zengin iş 
adamları oldular. Ancak ne yazık ki, bunların o günleri hatırladığına 
şahit olamadım. Elbette, onların ekonomik rahatlığa kavuşmasından 
mutluyum, ancak geçmişlerini unuttukları için de öfkeliyim. 

  

Şahsi kazanımların kaynağı  

Buraya kadar gelmelerinin ve burada oturma çalışma hakkı 
kazanmalarının asıl nedeninin, devrimci mücadele ve devrimci 
örgütler sayesinde olduğunu çok çabuk unuttular. Elbette bu eleştiri 
bütün sol için geçerlidir. Önce devrimci emekçi olmaktan 
kurtuldular ve aç kaldıklarını günleri unuttular, sonra kendileri gibi 
zengin olmayan eski yoldaşlarıyla karşılaşmamak için yollarını 
değiştirdiler. Suriye’den buraya kahraman gerilla pozlarında gelenler 
ilk fırsatta yoldaşlarından ayrıldılar. Buralarda devrimci olanlar veya 
Türkiye’den buraya gelenler devrimci kalmak için direndiler. Bir 
kısmı hâlâ direnmeye devam ediyor. 

Anadolu-Der irili ufaklı birçok Türkiyeli ve Kürdistanlı örgüt 
için de bir çekim merkezi oldu. Örgütler arasındaki çelişkilerde çoğu 
zaman hakem rolü oynadı. 150 üyesi vardı. Bunların büyük bir 
kesimi Acilciler taraftarı değildi. Ancak yönetim her zaman bizim 
elimizde oldu. Bu derneğin oluşmasında ve sonrasında yaratılan bazı 
olanaklar (dil kurslarına gidip asgari ücret almak ve iş bulan 
arkadaşların çoğalması), ev sorunlarımızın da çözülmesini getirdi. 
Artık yoldaşlarımız yaşamlarını idame ettirecek olanakları 
yaratmaya başlamışlardı. Geçerken belirteyim, 1984’te Suriye’de 
trafik kazasında öldüğü söylenen Hanna Maptunoğlu yoldaşımız da, 
Fransa’da ilticacı statüsündeydi. O dönem Hollanda da yaşayan 
Refik Buğdacı yoldaş ile birlikte Paris’e gelip iltica ettiler ve 
ilticaları kabul oldu. Hanna yoldaş bundan sonra 1983’te Suriye’ye 
gitti ve orada bir yıldan fazla kaldıktan sonra şehit oldu. 

1983’te Salih ve Zafer de Paris’te ilticacı statüsü almışlardı. 



Daha sonra, Mihrac da Paris’e gelerek sahte isimle iltica aldı. 
Aslında 1984 yılına geldiğimizde artık örgütün merkezi Suriye’den 
Fransa’ya kaymıştı. MK üyeleri zaman zaman Suriye’ye gidip 
gelseler de, esas olarak buraya yerleşmişti. Zafer ailesini de buraya 
aldı. Salih zaten buralıydı. Mihrac ise, Aralık 1986’da yapılan birinci 
kongre sonrasında aile olarak gelip Paris’e yerleşti. 

Arafat’ın Lübnan’ı terk etmesiyle birlikte Filistin kamplarında 
fazla yoldaş kalmamıştı. Suriye’ye yerleşen bu arkadaşlarımızın tek 
hayalleri Avrupa’ya gitmek olmuştu. Onlarca yoldaşımız Paris başta 
olmak üzere Avrupa’ya geldi yerleşti. Bu yoldaşların ezici 
çoğunluğu, iltica işlemleri olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz bir iş 
bulmak ve kendi ayakları üzerine dikilir dikilmez hemen örgütten ve 
devrimcilikten ayrıldı. Tersini söyleyen varsa kanıt göstersin, 
diyorum. Bunlar içinde devrimciliğe devam eden belki bir iki istisna 
vardır. 

  

Gerçeği gizleyerek paçayı kurtaranlar  

Açıkça görülen, bu yoldaşlar Mihrac ve ekibinden kaçıyordu. 
Öğrendiklerini bildiklerini yaşadıklarını gerçeği söylemiyorlardı. 
Suriye’de yaşanmış olumsuzlukları ve ölüm olaylarını üstün körü 
anlatıyolardı. Bir an önce hemen kendilerine bir iş bulmak ve bir ev 
tutarak örgütten ayrılmak istiyorlardı. Suriye’den Avrupa’ya geçen 
Acilciler, örgütten ve devrimcilikten kurtuldular. Bunlardan sadece 
iki üçü mücadeleye devam ediyor. Bunların ilk ikisi Engin ve 
İbrahim’dir. M.Burgaz ise, zaten önceden Mihrac’ı ve ekibini 
tanıyor. Diğerleri, sonradan bizim ayrıldığımız dönemde bizimle 
davranmak zorunda kalanlar da dahil, hemen hepsi, bir kısmı 
Mihrac’ın akrabası olmasına karşın, olanak bulur bulmaz örgütlü 
yaşamdan kaçtı ve bir daha mecbur kalmadıkça devrimcilere selam 
dahi vermedi. 

Mihrac’a ve ekibine ağıza alınmayacak sözlerle gıyabında 
hakaret edenler, yüreğiniz varsa bu eleştirilerinizi devrimci kamu 
oyu ile paylaşın noktasına gelince, “boş ver yoldaş, onların adını 
ağıza almaya bile değmez, ne gereği var, onlarla muhatap olmam” 
yalanının arkasına saklanıyorlar. Geçmişte birlikte işledikleri ortak 
suçların da ortaya çıkacağını bildikleri için korkuyorlar. Korktukları 



için suskun kalıyorlar. Suriye’ye yerleştikten sonra, Acilciler örgütü 
yönetimi de örgüt militanlarını istediği gibi yönetebilmek için, onları 
işledikleri suçlara ortak etmişlerdir. Bu şark toplumu yönetimlerinde 
bir gelenektir ve devrimcilikle uzaktan yakından hiçbir ilgisi ilintisi 
yoktur. 

  

Kim devrim kaçkını?..  

Eski bir yoldaşımız, aralarında benim de bulunduğum Acilci 
yoldaşlara, sadece yurt dışında yaşadığımız için, “devrim kaçkını” 
diyor. Oysa kendisi 1978’de yakalanıp hapse girmiş ve 1984’te 
hapisten çıkmış ve o tarihten beri hiçbir devrimci faaliyeti olmamış 
biridir. İşte asıl “kaçkınlık” budur. Kendi ödediği ağır bedele bile 
sahip çıkmamış ve ilk fırsatta örgütlü yaşamdan ayrılmış olmak 
kaçkınlık olmuyor da, tek suçu hapise girmekten ve işkence edilerek 
öldürülmekten kurtulmak için yurtdışına çıkmak olan, yurt dışında 
devrimci mücadeleyi sürdürebilmek için her türlü olanağı sonuna 
kadar kullanan bizlerin tutumu devrim kaçkınlığı oluyor. Peki, biz 
korktuk kaçtık, kaçkın olduk. Bre kardeşim, sen hapisten çıktıktan 
sonra hangi devrimci mücadelenin içine girdin? 

  

Geçmişte ne olduğun değil, şimdi ne yaptığın önemli!..  

Her şeyden önce devrimcilik bir yaşam biçimidir. Devrimci 
doğulmaz, devrimci olunur, devrimci gibi yaşanır. Burjuva gibi 
yaşamak için kırk takla atanların devrimcilikten söz etmesi komik 
oluyor. Bu arkadaşımız öfke ile kalkıyor. Dikkat etmelidir, öfke ile 
kalkan zararla oturur. Bizi “kaçkın” olmakla suçladığı yetmiyor, bir 
de aba altından sopa gösteriyor. 

Bizi yaslandığımız ülkelerin bile kurtaramayacağını söylüyor. 
Bilmiyor ki, yaşamamış ki, sürgünlük nedir? Yabancılık nedir? 
Sürgün psikolojisi nedir? Bilemez ki, o zannediyor ki, bizler yan 
gelip yattık buralarda. O zannediyor ki, bizler kişisel çıkar için 
yoldaşlarımızı kazıkladık. Oysa öyle yapanlar onun yakından 
tanıdığı ve zaman zaman buralara gelip ziyaret ettiği eski 
yoldaşlarıdır. İki defa benim olduğum ülkeye ve şehre gelen bu 



arkadaşım ve sevgili eşi, örgütlü yaşamı bırakıp kişisel zenginlik 
peşinde koşan eski yoldaşları ziyaret etmiş, beni ve eşimi ise ziyaret 
etmekten özenle kaçınmıştır. Yakınımda bulunan arkadaşın evine 
geleceksin, ama üç adım ötedeki beni ise ziyaret etmeyeceksin. 
Bunun bir anlamı olmalı, değil mi? 

Benim alnım her konuda ve her anlamda aktır. İsteyen herkes 
beni tanıyan tüm Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimcilerden benimle 
ilgili bilgi alabilir. Ne kadar devrimci olduğumu ve nasıl bir yaşam 
sürdürdüğümü öğrenebilir. 

Türkiye ve Kürdistan kökenli hemen hemen tüm örgütlerin 
yöneticileriyle ve militanlarıyla yüz yüze tanışmışlığım vardır. 
Ülkede kalarak “devrimcilik” yapan arkadaşımız hele bir sorsun, 
İrfan Dayıoğlu kimdir? Ne yapar? Nasıl yaşar? Kolayca bilgi sahibi 
olacaktır ve sanıyorum bana hakaret ettiği için az biraz utanacaktır. 
Bu arkadaşımızın bir kuyruk acısı var ama hâlâ anlamış değilim. 
Panik havasına kapılmasına gerek yok. Bzim onunla görülecek 
hesabımız yok. Aslında kimse ile yok. Yoldaş katilleri ve örgüt 
olanaklarını gasp edenler hariç. 

  

Herkes hata yapar, ama ihanet edenler unutulmaz!..  

Defalarca belirttim. Kişi olarak her birimizin eksiği yanlışı 
hataları vardır ve böyle olması da doğaldır. Doğal olmayan veya 
bağışlanmaz olan, bilinçli olarak yapılan ve ihanet olarak 
adlandırılan hatalardır. Bunun dışındaki her tutum için eleştiri ve 
özeleştiri yapılarak aşılır. Ben ve diğer yoldaşlarım örgütümüzde 
yaşanmış ihaneti ve örgüt içinde işlenmiş suçları ortaya çıkarmak 
amacıyla bir komisyon kurulmasını istedik. Bu konuda tüm eski 
yoldaşlara çağrılar yaptık. Varsa itirazı olan, gelsin komisyonda 
iddialarını ispat etsin. Şimdi yeni bir moda çıktı. 

Arkadaşlarımız, «Biz bu tartışmada iki tarafa (Engin’e ve 
Mihrac’a) da karşıyız!..» diyorlar. Behey vicdansızlar, ne zamana 
kadar susacaksınız? Bildiklerinizi mezara mı götüreceksiniz? 
Madem “iki tarafa da karşısınız”, öyle ise siz de “üçüncü taraf 
olarak” doğru bildiklerinizi açıklayın. “İki taraf da suçludur!..” 
deyin. Doğru olan ne ise onu söyleyin. Telefonla bize 



söylediklerinizi açıklama sırası gelince yan çizmeyin. 

İki tarafın biri (benim tarafım) yıllardır böylesi bir komisyona 
ihtiyaç olduğunu söylüyor, diğer taraf ise susuyor, böyle bir 
komisyon önerisini kabul etmiyor. Okuyucu değerlendirsin. Bir kere 
bizim tarafımız yok, yani biz bir taraf değiliz, bir örgüt değiliz, 
eskiden aynı örgütte yer almış olan ve şu anda birbiriyle insani ilişki 
sürdüren, kendine göre devrimci arkadaşlarız. 

İkincisi, benim için ölçü kişinin bir yaşam biçiminin tutarlı 
olmasıdır. Kişi mevcut sisteme karşı bir mücadelenin sahibi ise, 
adaletsizliğin ortadan kaldırılması için uğraşıyor ise, devrimcidir. 
Elbette, düşündüğü gibi yaşaması gerekir. Yaşamıyla fikirleri 
uyuşmayanlar, inanmış gibi yaparak yaşamaya çalışanlar, geçmişte 
hangi bedeli ödemiş olurlarsa olsunlar, benim için devrimci değildir. 
Sözde söylemde işçi gibi düşüneceksin, yaşamda patron olmaya 
özeneceksin, böyle devrimcilik olamaz. Bir dönem devrim safında 
bulunmak ve büyük bedel ödemiş olmak, daha sonra kendi kişisel 
yaşamı için her yolu mübah sayarak varlık sahibi olmaya çalışmak, 
en azından devrim kaçkınlığıdır. 

Ben 35 yıldır ülke özlemi ile, vatan özlemi ile, yoldaş özlemi 
ile sürgünde yaşıyorum. Her türlü zorluğa rağmen devrimci gibi, 
örgütlü devrimci gibi yaşıyorum. Bulunduğum mekân, benim 
halklarımıza ve emekçi sınıflara hizmet etmeme engel olmadı. Aynı 
durum birlikte hareket ettiğim arkadaşlarım için de geçerlidir. Bize 
“devrim kaçkını” diyen arkadaşı davet ediyorum, gelsin bizi 
yaşadığımız ortamda görsün. Gitsin bir de Mihrac’ı görsün. Ayrıca, 
kendi durumunu da gözden geçirsin. Üçünü birlikte değerlendirsin 
ve kimin “devrim kaçkını” olduğuna karar versin. Bize iç 
yazışmalarda söylediklerini, varsa cesareti açıktan söylesin. İşte o 
zaman samimiyetine inanacağız. 

Söylenecek çok şey var. Ancak ben ahde vefa dolayısıyla 
söylemekten imtina edeceğim. Eski yoldaşlarımı bir kez daha, 
bildiklerini devrimci kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyorum, örgüt içi 
ve sol içi şiddet ile hesaplaşmaya davet ediyorum. 

  

 



Hatasını kabul etmek erdemdir  

Acilciler örgütü içinde gelişen olaylara ilişkin görüşlerimi dile 
getirdim. Elbette sorunların kamuoyuna yansıtılmadan önce ilgili 
taraflar arasında tartışılması doğrudur. Ancak sorunların artık bir 
örgütü değil bir anlayışı ilgilendirdiği süreç içinde ortaya çıktı. Artık 
tartışılan konular Türkiye devrimci hareketinin genel sorunlarını 
içeriyor. Sol içi şiddet, örgüt içi şiddet, örgüt tasfiyesi ve benzeri 
konular artık herhangi bir örgütün iç sorunları olamaz. Demokrasi 
talebi olanlar önce demokrasiyi kendi içlerinde uygulama yürekliliği 
gösterebilmelidir. Bizim yapmak istediğimiz de tas tamam budur. 
Hiçbir şey karanlıkta kalmamalıdır. Her şey açıkça tartışılmalıdır. 

Tartışmalarda iki şeyi birbirinden ayırmaya özen gösterdim. 
Hepimiz nihayetinde insandık. Eksiğimiz yanlışımız hatalarımız 
olabilirdi. Hiç kimseyi geçmişte farklı sebeplerle içine düştüğü zaaflı 
durumundan dolayı suçlamayı aklımdan bile geçirmedim. Benim 
ortaya çıkarılmasını istediğim, örgütümüz içinde işlenen insanlık 
suçlarıydı. Bunlar da geldiğimiz aşamada genel olarak ortaya 
çıkarılmış ve suçlular teşhir edilmiştir. Acilciler bir kez daha öncü 
olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Örgütsel sırlar edebiyatı 
yaparak ve benzeri safsataların arkasına saklanarak suçlarını 
gizlemeye çalışanlar, girdikleri yeraltı sığınaklarından çıkarılarak 
devrimci kamuoyu önünde teşhir ve tecrit edilmiştir. 

Bilmeden suçluların saflarında olanları uyarmaya çalıştım. Bir 
yoldaşımın 13 Şubat 1978’de (kendi deyimiyle “öğle saatlerinde, 
Haydarpaşa garında”) yakalanmasından sonra polisle birlikte evime 
geldiğini ve beni evde bulamayan polisin eşimi göz altına aldığını 
yazdım. Yapmak istediğim bir durumu açıklamaktı. Ama arkadaşım 
hemen panikledi. Polisi kendisinin getirmediğini, Filiz’in izlenmesi 
sonucu polisin evi bildiğini, kendisinin ise olası bir çatışmada hedef 
yapılmak için evimin önüne getirildiğini, söyledi. Buraya kadar her 
şey anlaşılır görünüyor. Ancak bu arkadaş öğlen eşi ile birlikte 
yakalanıyor ve o akşam polisle birlikte bize geliyor. Kendisi evin 
150-200 metre uzağında polis arabasında bekletiliyor. İşte burada 
oyun bitiyor. 

Çünkü evin önüne gelseydin herkes seni tanıyacaktı değil mi? 
Sen evi uzaktan gösteriyorsun. Bunun başka izahı yok. Evimi polise 
veren sensin ve bu benim için sabit. Ayrıca bunu gözaltında iken 



eşime anlatarak itiraf etmiştin. Kaldığınız ev dolu olduğu için polisi 
benim evime getirdiğini söyledin. Ben bir daha sizinle görüşmedim. 
Bunları ben mi uyduruyorum, yoksa sen mi, bana öyle uydurma 
haber gönderdin? 

Benim için durum çok açık. Filiz izlenerek benim evim 
biliniyor olsaydı, ben gıyabi tutuklu biriydim, polis evi öğrenir 
öğrenmez beni alırdı ve ayrıca bana yardım ve yataklık yaptığı için 
Filiz’i de alırdı. Sana daha önce de söyledim. Filiz 1979 yılı sonuna 
kadar çoğunluğu aynı evlerde olmak üzere hep benim bulunduğum 
alanda bulundu ve ben yakalanmadım. 

Demek ki, sana göre polis beni bilerek yakalamamış. Oysa 
polis beni yakalamak üzere evime gelmişti. Ama beni bir türlü 
bulamadı. Çünkü ben, kendi örgütsel ilişkilerimin hiç birini sana ve 
Mihrac’a aktarmadığım için yakalanmadım, siz yakalandıktan sonra 
kendi kurduğum ilişkilerde kaldım ve başıma hiçbir şey gelmedi. 
Ama size dokunan herkes sonradan yandı. Bunları hiç kimse 
bilmezmiş gibi anlatıyorsun ve benim sana neden düşman olduğumu 
soruyorsun. 

Şimdi bana yazdığın yazıyı ve sana verdiğim kısa cevabı 
okuyucunun bilgisine sunuyorum: 
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irfan, daha önce de yakalanma sırasında sana sadece olanı 
yazdım ve evine polisi benim getirmediyimi polisin Filizi size daha 
önceki gelişlerinden takip ettiklerini evi bildiklerini ve beni hedef 
olarak kullanmak için getirdiklerini yazdım ama sen buna 
inanmadın ve tersini yazdın. Ben ne senin nede geçmişleri karanlık 
olan Engin ve İbrahim yoldaşlarının yazdıklarını kaale almadığımı 
kullandıkları dil ve örgüt içi sorunlarının internet yolu ile kime 
hizmeti açıkça belli olan yol ve yöntemleri doğru bulmadığımı 
onların oyununa beni ve benim gibi düşünen hiçkimseyi alet 
edemiyeceklerini, bir gün mutlaka devrimcilerin yol ve 
yöntemlerinin kullanabilecekleri bir platformda hesaplaşmak üzere 
sabırla bekliyorum. 

Beni anlamadığım senin bana karşıki düşmanlığın neden 
anlamak istiyorum. Benim ne İbrahim nede Engin’le ne de 



Suriyedekilerle bir beraberliğim yok. Hepsini geçmiş 
olumsuzluklardan dolayı ve sonradan gelişltirdikleri karşı devrimci 
yol yöntem ve tartışmalardan dolayı sorumlu görüyor. Bir zamanlar 
onlarla bir dönemi paylaşmaktan dolayı tiksinti duyuyorum. Benim 
yakalanma tutuklanma ve ceza alıp tahliye olmam resmi evraklarla 
sabittir. Tüm belgelerle hakkımda yapılan dedikodu suçlama 
yakıştırmaların hesabını hem mahkemelerde hemde devrimci 
mahkemede bir gün hesabını sormak üzere saklı tutuyorum. 

Benim istanbul adana ve hatayda ki sorgularımdan sonra bir 
tek insan bir tek mermi yada belge yakalattığım ispat edilsin 
herşeyin hesabını vermeye hazırım. Kitap çıksın o zaman bakalım 
kim ne demiş neyle suçlanıyor karşılıklı hesap sorulur herkese 
düşende verir. Aksi halde gereyi yapılır.» 

Cevap: 

«Sevgili arkadaşım, benim suçladığım sen değilsin, ama şunu 
kesin biliyorum Filiz takip edilseydi o da yakalanırdı. neyse senin 
benim eve gelmen ile ilgili konuşmayacağım, şunu iyi bilmeni 
isterim. Eşin benim için çok değerlidir. senin ile uzun bir geçmişim 
yok, ama Engin ve İbrahim’i iyi tanırım ve Mihrac’ın dediği gibi 
ajan olmadıklarına da kalıbımı basarım. Benim neden sana karşı 
düşmanlığım olsun, sen benim için hala dostsun, başkalarının 
söylemleri onları bağlar, beni kimse ile karıştırma, ben 
söylediklerimin arkasında dururum. 

İbrahim için zaaf göstermiştir diyen ilk kişiyim, ama o dönem 
onu kahraman diye bize sunanlar şimdi ajan diyorlar, ben hala aynı 
yerdeyim. tutarlılık budur. yoldaş katilleri ile aynı yerde göründüğün 
için benim hedefim oldun, sen oraya layık değilsin. onlar yoldaş 
katili, sen de bunu biliyorsun. Mihrac seni hiçbir zaman sevmedi, 
bunu sen de biliyorsun. ama Engin karşıtlığı sizi aynı noktada 
buluşturdu. sana diyeceğim bir şey yok, beni tam anlayamadın, 
başkaları da anlamıyor, benim evime seni niye getirdiler, bunlar 
artık önemli değil, ama Mihrac’ın yakalandıktan sonra Hatay’a 
götürülmemiş olması önemli. senden istirhamım onunla aynı 
kulvarda bulunma yeter. Selamlar. Irfan Dayioglu» 

Evet, sevgili eski yoldaşım, ben sana neden düşman olayım? 
Seninle ilgili düşüncemi açıkça söyleyeyim. Sen yakalanır 



yakalanmaz bazı konularda çözüldün. Gözaltında iken hiçbir işkence 
görmedin. İlk günde polise benim evimi verdin. İkinci günde 
Adana’ya ve oradanda Antakya’ya götürüldün. Kendi deyişinle 17 
Şubat’ta, yani 5. gün tutuklandın. Bütün zamanın yollarda geçtiği 
için işkence görmen olanaklı görünmüyor. Açıkça yazdım, 
yakalandığımda üç defa falaka gördüm. Bir hafta daha tutulsam ve 
işkence devam etseydi belki çözülürdüm, dedim. Sen ise 
kahramanlık edebiyatı yapıyorsun. Poliste bilenen bazı olayları 
kabullenip üstlenenleri bile ajan ilan etmede tereddüt etmiyorsun. 
Kahramanların, kendini kahraman ilan etmesine gerek yok, onlar 
zaten bilinirler. Her türlü zaaf insana özgüdür. Ben senin poliste zaaf 
gösterdiğine inananlardanım. Bunu itiraf etmenin erdemlilik 
olduğunu söyledim. Poliste çözülmek suç değil, bir zaaftır. Ama 
itirafçı olmak, yoldaşlarını bilerek yakalatmak suçtur. Senden 
istemim gerçek olanı açıkça kabul etmendir. 

  

Devrimciler zaafları ile yüzleşmekten çekinmez  

Bir de, ne benimle İbrahim’le Engin’le, ne de Suriyedekilerle 
hiçbir ilişkin olmadığını, geçmişte bizimle ve Suriyedekilerle birlikte 
olmaktan tiksinti duyduğunu söylüyorsun. Peki bize yazdığın ve 
hakaret ettiğin gibi Mihrac’a da yazıyor musun? Yazdıklarını Mihrac 
kendi sitesinde yayınlar mı? Hiç düşündün mü bunları, sen bana ne 
yazdıysan ben kelimesine dokunmadan yayınladım, İbrahim 
yayınladı. Bir de Mihrac’a öyle yazı yaz ve yayınlatmayı dene. 
Farkımızı o zaman görürsün. Sen devrimcilerin dostu olarak kalmak 
istiyorsan önce kendi zaaflarınla yüzleşirsin. Önce kendinle 
hesaplaşırsın, vicdanınla hesaplaşırsın, sonra başkalarından hesap 
sormayı denersin. Kendinle yüzleşme cesareti gösteremezsen, 
birileri çıkar senin gerçeğini sana işte böyle anlatır. 

Cevap bekliyorum. Bundan bir buçuk yıl önce Mihrac’a 
imzaladığın yazının arkasında mısın, değil misin? Bana yazdığına 
göre, artık onunla değilsin. O seni hâlâ temel kadro elemanı olarak 
görüyor mu? Sen hiç tanımadığın Engin ve İbrahim hakkında ön 
yargılı olmayı erdem mi sanıyorsun? Hapisten çıktıktan sonra hiçbir 
devrimci faaliyet içinde olmadığın halde, devrimciler adına bizden 
hesap sorma hakkını nereden alıyorsun? Önce sen kimsin, ona karar 
ver. Sonra başkasına akıl vermeye ve başkasından hesap sormaya 



kalk. Devrimciysen, devrimci tutum takın, karanlıkta kalan yönlerini 
açığa vur. Değilsen, bu yollarda dolaşma. 

  

Kapalı aile, kapalı toplum, kapalı örgüt, kapalı parti  

Gelişmemiş şark toplumlarında bireyin özgürlüğü yoktur. 
Bireyin kendi kişiliğini ve kimliğini özgürce yaşama isteği, 
bireycilik olarak algılanır ve ağır eleştiri alır. Bu tür baskıcı 
toplumlarda lidere tapınma ve biat etme büyük bir erdem olarak 
algılanır. Bu toplumlarda “kol kırılır, yen içinde kalır” anlayışı 
egemendir. Solcusu da, sağcısı da, aynı pencereden bakar olaylara. 
Kapalı aile, kapalı toplum, kapalı örgüt, kapalı parti vardır. Örgüt içi 
muhalefet, örgütü çökertme olarak adlandırılır ve muhalefet odakları 
hemen tasfiye edilir. Bu tasfiye genellikle fiziksel tasfiyedir. 

Acilciler de Suriye’ye çıkışla birlikte kolektif yönetim 
yolundan ayrıldı ve tek kişi liderliğinde despotik bir yapıya dönüştü. 
Ancak bizim despotumuz kendi çapını bilen ve yanında köle gibi 
çalıştırdığı iki üç kişiden fazlasını istemeyen «kanaatkâr» liderdir. 

Her zaman elinin altında iki örgüt bulundurur. Biri kan bağına 
dayanan ve malını mülkünü yöneten aile örgütüdür. Diğeri, 
kendisine servet kazanmak için maske olarak kullandığı MK’sı Polit 
Büro’su ve yayın organlarıyla devasa görünen ve aslında hiç 
olmasını istemediği devrimci örgüt. Ben de Miro’nun istemediği 
örgüttendim. 1988’e kadar bu örgütü Miro’ya rağmen yaşatmaya 
çalıştık. Başarılı olamayacağımızı anlayınca yollarımızı ayırdık. 

Bu örgütlenmede görünüşte siz her türlü eleştiriyi yaparsınız. 
Eleştirilerinizin dikkate alınacağı söylenir. Ancak söylediğiniz hiçbir 
şeyin kıymeti yoktur. Siz gittikten sonra arkanızda gülünür. Kimin 
kaç güne kalmadan yakalanacağı ve kimin kaç gün sonra örgütten 
ayrılacağı konusunda ladese tutuşulur. 

Suriye’de örgütümüz Haziran 1982’de Konferans ve Aralık 
1986’da kongre yapmıştır. Her iki Kongre’ye katılan yoldaşların 
anlattığına göre, birinci gün Cemil Esat’ın onur konuğu olduğu bir 
“toplantı” yapılıyor ve Acilciler bir Alevi örgütü gibi gösteriliyor. 
İkinci gün, dışardan hemen kimsenin katılmadığı örgüt konferansı 



yapılıyor. Bu iki toplantıdan hangisinin sözde, hangisinin özde 
olduğu bugün bile tartışmalıdır. 

Hz.Ali resimlerinin duvarlara asıldığı ve “Yaşasın El Murteda 
Hareketi!..” sloganlarının atıldığı konferanslar mı, yoksa aralarında 
benim de bulunduğum onlarca yoldaşın yönetime seçildiği 
THKPC/Acilciler amblemlerinin asılı olduğu yerde yapılan 
toplantılar mı, sözdedir? Bunu bilen biliyor artık. Mihrac’ın bugün 
yazdıkları asıl niyetini ortaya koyuyor diyebilirsiniz. Ama bu zat onu 
bile yapacak bir yüreğin sahibi değildir. Keşke bir Alevi örgütü 
kurmuş olsaydı. Keşke bugün Türkiye’deki Arap halkının sözcüsü 
olan bir örgüte dönüşebilseydi örgütümüz. Ben bir sosyalist olarak, 
bir Kürt olarak ve bir Alevi olarak bu tür örgütlenmeleri de 
desteklerim. Ancak bizim tanıdığımız Mihrac örgüt kuran değil 
gittiği her alanı dağıtandır. 

  

FKBDC tasfiye edildi  

Haziran 1982’de yapılan Konferans’ta ben de gıyabımda MK 
yedek üyeliğine seçildim. Bu nedenle, Salih’le birlikte Avrupa’da 
yapılan Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi FKBDC 
toplantılarına katıldım. TKEP ile birleşmek amacıyla kurulan ittifak, 
Engin’in Acilciler’den ayrılıp TKEP’e katılması ve ardından 
Müntecep Kesici’nin öldürülmesi ile sonuçlanan Suriye merkezli 
ayrılık nedeniyle bitti. Zaten FKBDC de bir yıllık ortak örgütlenme 
ve ortak eylem yapma deneyiminden sonra Cephe özelliğini yitirdi 
ve dağıldı. 1983’ün ortalarında Paris’te yapılan FKBDC toplantısı, 
son ciddi toplantı oldu. Yılmaz Güney, Mihri Belli ve Taner Akçam 
gibi tanınmış şahsiyetlerin de katıldığı bu toplantıda Acilciler’i 
Salih’le birlikte ben temsil ettim. Toplantı yaklaşık bir hafta sürdüğü 
halde hiçbir somut sonuç alınamadı. Daha sonra, yapılan 
toplantılarda Taner’in liderliğindeki Dev-Yol grubunun FKBDC’den 
ayrılmak istediği ortaya çıktı. Taner, Suriye’de bulunan Dev-Yol 
militanlarını ülkeye göndermedi. Dağdaki militanları dağdan indirdi. 
Suriye’dekileri ve dağdan indirilenleri Avrupa’ya getirdi. Dev-Yol 
örgütünü tasfiye etti. 

Örgütümüz de ülkeye dönerek mücadeleye kaldığı yerden 
devam etme kararı almış olmasına rağmen, Suriye’de bulunan 



militanlar Avrupa’ya gönderildi. Mücadele etmek için ısrar edenler 
ülkeye gönderildi ve maddi destek sözleri verilmiş olmasına rağmen 
kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Hatta bu yoldaşların yakalanması 
için gerekli her şey yapılmıştır. Yapılanları o gün tam olarak 
algılayamadık. Yıllar sonra başka olayların da yardımıyla yapılanın, 
tasfiyeci olmakla suçladığımız Taner Akçam’ın yaptıklarından farklı 
olmadığını anladık. Taner Akçam, Dev-Yol örgütünü tasfiye 
ederken silahlı mücadelenin gereksiz olduğunu söyledi. Mihrac Ural 
ise, Acilciler örgütünü tasfiye ederken silahlı mücadele yanlısı 
olduğunu iddia ederek sinsice bir plan uyguladı. Silahlı mücadele 
yürüten PKK’yi lafta yere göğe sığdıramazken, Acilciler örgütünü 
silahlı mücadeleden uzaklaştırmak için her yolu denedi. Şimdi ne 
söylenirse söylensin, o dönemi ve örgüt olanaklarını bilen bizler 
bugün şunu çok iyi görüyoruz. İstenseydi, örgütümüz de PKK kadar 
olmazsa bile en azından DHKP-C kadar ve hatta onu aşan bir kitle 
gücüne ulaşabilir ve hatırı sayılır örgüt olabilirdi. 

  

Yapılan planlı bir tasfiyedir  

Yapılan planlı programlı tasfiye eylemidir. Bizler Avrupa’da 
içerdeki yoldaşlara boğazımızdan keserek para yardımı yaparken, 
matbaa kurmak ve yayın faaliyetlerimizi güçlendirmek için 
uğraşırken, Suriye’deki “lider” kapalı kapılar ardında tasfiye planları 
yapıyormuş. Bütün bunlara eşimden sonra Anadolu-Der başkanlığı 
yapmış olan Mustafa Burgaz, Aysel, Refik, Fırat yoldaşlar başta 
olmak üzere birçok yoldaş tanıktır. 

Hapishanedeki yoldaşlar yazılarda kahraman ilan edilirken, 
pratikte maddi yardım yapma konusu gündeme gelince, Polit 
Büro’nun gözü kör kulağı sağır oluyordu. Mihrac’ı tanıyanlar onun 
bugüne kadar «örgüt kasasıdır, yoldaşların alın teridir, göz 
nurudur» diye dokunulmazlık kazandırdığı örgüt kasasından hiç 
kimseye, ama hiç kimseye. bir kuruş dahi vermediğini ve yoldaşların 
yarattığı değerlerin üstüne oturduğunu çok iyi bilir. 

1988 yılında bu örgüt ile yollarımı ayırdım ve örgütlü yaşama 
başka devrimci yapılarda devam ettim. Bu devam edişim mezara 
kadar sürecektir. Örgütlü ya da örgütsüz, devrimci gibi yaşamayı ve 
gereğini yapmayı kendime ilke edindim. Yaşamım boyunca hiç 



kimseye biat etmedim, kimseyi de biat etmeye zorladım. Bu nedenle, 
topraklarımızda boy veren biatçı örgüt anlayışları ile hep kavgalı 
oldum ve katıldığım örgütler içinde de hep aynı biçimde davrandım. 
Ancak örgütsel görevlerimi de yeteneğim ve gücüm oranında 
harfiyen yerine getirdim. 

  

İnsan bir bütündür  

Bana göre, baş ve ayak birbirinden ayrı değildir. Kimileri 
kendini yalnızca baş görebilir. Kendine bağlı olanları ayak olarak 
değerlendirebilir. Gövdeyi dikkate almayabilir. İnsan başıyla 
gövdesiyle kollarıyla bacaklarıyla elleriyle ayaklarıyla bir bütündür. 
Bunlardan biri eksik olursa veya iş yapamaz duruma gelirse 
sağlıktan söz edilemez. Örgütler de aynen böyledir. Yapmak 
istediğim, öğrendiklerimi bildiklerimi gelecek kuşaklara 
aktarmaktan ibarettir. İçinde 13 yıl yer aldığım örgütün düşürüldüğü 
durumu nedenleriyle birlikte görmektir. Bütün devrimcilerin de 
yapması gereken budur. Gerçeği görmeden ileri gitmenin olanağı 
yoktur. 

«Eksiğimizi yanlışımızı hatalarımızı anlatmayalım, düşman 
bunu kullanır, genç kuşaklar olumsuz etkilenir!..» anlayışının 
arkasına saklanarak, yoldaşlarına kurşun sıkanları, yoldaşlarına 
işkence yapanları, örgüt olanaklarının üzerine yatanları açığa 
çıkarmaktan ve teşhir etmekten geri durmak için aynı suçlara 
bulaşmış olmak gerekir. Bunun başka türlü izahı olamaz. “Kol kırılır 
yen içinde kalır” anlayışı günümüzde geçerli değildir. İletişim 
çağında yaptığımız hataların üstünü örtme şansımız yoktur. 

  

Ömrünü devrime adamış olanlar yok sayılamaz  

Bilinmelidir ki, ben ve benim gibi bu süreçte yer alan 
yoldaşlar olarak hepimiz, poliste muhbir ve ajan olmayı kabul 
etmemiş ise, ne kadar az direnmiş veya ne kadar çok çözülmüş 
olursa olsun, ömrünün en güzel yıllarını zindanlarda geçirmiş 
olanların ve her ne sebeple olursa olsun devrim mücadelesine 
katıldığı için yurtdışına çıkmak zorunda kalanların emeklerine 



saygılıyız. Ömrünü devrime adamış olanların yaptığı hatalardan 
dolayı yok sayılmasına müsaade etmedik. Mücadeleye yüzlerce 
yoldaşımızın gücü oranında katkı yaptığını unutmadık. Yüzlerce 
isimsiz kahraman yoldaşımız olduğunu biliyoruz. 

Biz bildiklerimizi aktardık. Elbette bizim bilmediklerimizi de 
bilen yoldaşlarımız vardır. Onların da bir gün bildiklerini 
aktaracaklarına olan inancımı korumak istiyorum. Biz ilklerin örgütü 
olduk. Örgüt tarihimizde çok sayıda kahraman vardır. Tarihimiz 
kahramanlılarla doludur. Ama bu kahramanlıklar, yapılan yanlışları 
veya ihanetleri gizlemek için gerekçe olamaz. Zaaflarımızı ve 
hastalıklarımızı tedavi ederek sağlıklı yaşam sürdürebiliriz. Bu 
süreçte bilmeden kırdığım yoldaşlarım varsa onlardan özür dilerim. 
Son olarak söylemek istediğim, geçmişe bağlanıp kalmak doğru 
değildir. Böyle bir saplantı bizi bitirici olur. Yönümüzü yarına 
çevirmeliyiz. Devrimcilik, bir yaşam biçimidir, bir hayat anlayışıdır, 
sürekli mücadele ister. 

Eski Acilciler kendi aralarında yıllarca süren bir hesaplaşma 
tartışması yaptı. Tartışmalar kamuoyu önünde ve dosta düşmana 
açık bir şekilde yürütüldü. Bu tartışmayı uygun bulmayanlar, 
«Düşmana silah veriliyor!..» söylemine sarıldı. Sonuçta bir 
hesaplaşma yaşandı ve önemli sonuçlar ortaya çıktı. Tabii bu arada 
diğer sol örgütlerden insanlar da dönem dönem yazılı veya sözlü 
olarak fikir yürüttüler. 

Kendi yazdıklarım dışında hiçbir şey doğal olarak beni 
bağlamıyor. Engin Erkiner   http://enginerkiner.org  	sitesinde 
yazmamın nedeni, elbette bu tarafı öbür tarafa göre haklı 
bulmamdan kaynaklanıyor. Burası benim için tartışmasızdır. Ancak 
bu sitede yazan hemen hiç bir arkadaşla eski Acilci olmaktan öte bir 
bağım ve ortak hukukum yoktur. Benim hesaplaşmam aslında, eski 
örgütüm Acilciler’in şahsında, eski solcu ve tek kişi 
egemenliğindeki dikta yapılara karşıdır. Onların demokratik 
olmayan, dolayısıyla asla sosyalizme mal edilemeyecek olan, insanı 
hiçleştiren ve birer mankurt haline getiren ideolojik yapılanmalara 
karşıdır. 

Bu açıdan hedefimde bir simge olan M.Ural’dan öte, sol içine 
yuvalanmış veya yuvalandırılmış, onlarca yüzlerce karaktersiz 
bulunmaktadır. 



Bu sitenin öteki yazarları gibi ben de, bağımsız bir komisyon 
kurulmasını ve birbirini ağır ithamlarla suçlayan tüm eski 
arkadaşların katıldığı bir toplantıda iddialarını kanıtlayarak sonuç 
alınabileceğini önerdim. Ancak biz bunu koşulsuz kabul ederken, 
söz konusu kişi hiçbir zaman böylesi bir öneriyi duymadı, cevap 
vermedi. Yani hep yok saydı. Kendisine yönelik tüm suçlamalara 
kulak tıkadı ve inkâr etme yolunu seçti. Kendi yazılarında eskiden 
kabul ettiği eylemlerini bile inkâr etti. Yusuf için “hak ettiği cezaya 
çarptırdığını” ve A.Özden’e “ajan” yakıştırması yaptığını, M. 
Burgaz’ın ve Erkan Ulaşan’ın “baştan beri polis olduğunu” 
söylediğini unuttu. Sonra bunları hiç söylememiş gibi inkâr etti. 
Buna benzer daha birçok suç var ve şimdi suçlu suçu inkâr da ısrar 
ediyor. “Daha nereye kadar!..” demezler mi? 

  

Takke düştü, kel göründü!..  

Mihrac’ın “temel kadro elemanı” M.Yavuz’un ve meşhur 
Ömer Ödemiş’in ifadeleri bizim iddialarımızı da aşan gerçeklerle 
doludur. Ortada bir örgütün olmadığını, çıkar şebekesi olduğunu, 
gözler önüne sermişler. Yapılan pis işleri perdelemek için Acilciler 
adının kullanıldığını itiraf etmişler. M.Yavuz, uzun yıllar önce 
örgütle ilişkisini kesmiş, örtülü örgütlerle bütünleşmiş, mevcut 
düzenin dişlisi olmuş, köşeyi dönmüş, M.Ağar Genel Başkan olduğu 
dönemde DYP’nin il yöneticisi olmuş, milletvekili olmanın yolunu 
bulmuş. Dahası, M.Ağar DYP’nin alacağı oyları AKP’ye sattığı için 
milletvekili olma oyunu bozulmuş. Meclise girebilecek bir derin 
devlet piyonuna sahip çıkan Lazkiyeli Genel Sekreter, aslında kendi 
asıl kimliğini de ifşa etmiştir. Kendisi de öyle biri değilse, 
M.Yavuz’a sahip çıktığı için devrimcilerden özür dilemelidir. 
M.Yavuz ifadesinde Acilciler’e terör örgütü demiyor mu? Ödemiş 
de aynısını söylemiyor mu? Sakın bunun da bir taktik olduğunu 
söyleme, el alem sana güler. 

Yıllar boyunca Engin Erkiner’in polis ifadesini, İ.Yalçın’ın 
polis ile içine girdiği zorunlu bir ilişkiyi örgüte gönüllü olarak 
açıklamak için verdiği yazıdaki bir iki cümleyi tartışma konusu 
yapmak acizlik değilse, nedir? Soruyorum, var mı başka bir belgen? 
Bu insanlar “gel bir komisyon önünde hesaplaşalım” diyor. Sen 
gelmekten çekiniyorsun. Bu insanlar “ajan” ise, gel ispat et, birlikte 



tutum alalım. Senin yaptıkların iddia edildiği gibi değilse, gel isnat 
edilen suçlamaları ters yüz et, biz senden özür dileyelim. Ama sen 
sessiz kaldıkça, aba altından sopa göstererek onu bunu suçladıkça, 
devrimcilerin gözünde suçlu olmaktan kurtulamazsın. Doğru dürüst 
devrimci biriysen, tek yol inkârdan vaz geçmektir. Yapılan hataları 
dürüstçe kabullenmek bir erdemdir. İnkâr ise, en hafif deyimiyle 
korkaklıktır. Bir düşün, poliste hiçbir baskı altında olmadan böyle 
bir ifade vermiş olan M.Yavuza sahip çıkıyorsun, polisin takip 
sonucu elde ettiği bilgileri kabul etmekten öte hiçbir şey söylememiş 
ve polis tarafından bilinmeyen tek bir ilişkiyi açıklamamış olan 
Engin Erkiner’i “itirafçı” ve “özel harp dairesi elemanı” olmakla 
suçluyorsun. Böyle ölçü olmaz. Bir iç muhasebe yaparsan, ya 
kafadan sakat olduğunu kabul edersin, ya da kişisel çıkar için her 
şeyi yapabilecek karakterde olduğuna inanırsın. Bu tutumların başka 
izahı yok. Zorlanırsa, başka gerekçeler de bulunur. Nitekim, bazı 
arkadaşlar bunu dile getiriyor. 

Zorunlu kalmadıkça bu konuda yazmayacağımı belirtmiştim. 
Beni yeniden yazmaya iten ilk neden, M.Yavuz’un polis ifadesi 
üzerine başlayan tartışmada M.Ural’ın takındığı akıl almaz 
tutumdur. Bu şahsın içine girdiği ticari ve siyasi ilişkilerin ortağı 
değilsen, neden bu şahsa sahip çıkarsın? Bu şahıs kimliğini açıkça 
beyan ediyor, Kemalist olduğunu söylüyor, “Gün Ağarır” diyerek 
tehditler savuruyor, hâlâ DYP üyesi olduğunun altını çiziyor ve sen 
bu ucube adamı savunuyorsun. Bu nasıl siyaset yapmadır? Karşıt 
tutum göstermediğin sürece senin de bu kişiden farkın yok, 
demektir. M.Yavuz ifadesi açıklanır açıklanmaz bir telaşa düştü. 
“Bu bilgiyi kim size verdi?..” dedi. Köstebek aramaya başladı. Ama 
ifadesini inkâr edemedi. Köstebeği içinizde arasanız iyi olur. 

Burada bir sözüm de kendilerini ak sütten çıkmış ak kaşık 
sanan eski solculara ve hâlâ örgüt iddiasıyla ortalıkta dolaşan laf 
ebelerine olacak. Biz bir örgüt içi hesaplaşmayı kamuya açık olarak 
yürüttük ve sonuca vardık. Önce şunu söylemeliyim. Geçmiş sol 
örgütlerin birçok yöneticisini tanıyan biri olarak, yaptıkları 
eylemleri, örgüt içi hesaplaşmaları, sözde devrimci yargılamaları 
tanıklarından dinlemiş biri olarak, polisteki ve işkencedeki 
tutumlarını tanıklarından dinlemiş biri olarak şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim, Acilciler örgütü solda en az yanlış yapmış 
örgütlerden biridir. Bugün yürüttüğümüz bu tartışmayı bıyık altından 



gülerek izleyenler bilsinler ki, kendi eski yoldaşlarından da yürekli 
insanlar ortaya çıkacak ve bu sözde devrimci laf ebelerinin devrim 
adına işlediği suçları bir bir ortaya çıkaracaktır. 

Suçlular, devrimci hareketin şanlı tarihinde kahraman olarak 
değil, karanlık adamlar olarak yer alacaklardır. Kendisiyle bir iç 
hesaplaşma yapmaktan korkanlar ve yalanın yanlışın arkasına 
sığınanlar, er geç tarihin çöplüğüne atılacaklardır. Herkesten daha 
devrimci olduğunu söylediği halde düzenin en aşağılık ilişkileri 
içinde kendine yer bulan karanlık mafya bozuntuları ile devrimci 
gibi düşünen ve devrimci gibi yaşayanlar ayrışacaktır. Bunu biz 
yapamazsak, çocuklarımız yapacaktır. 

  

Tartışmaya nokta koyuyorum  

1975-1988 yılları arasında mensubu olduğum THKP-C 
Acilciler örgütünde yaşadıklarımı dört yıl boyunca Engin Erkiner ( 
http://enginerkiner.org ) sitesinde yazdım. Yazdıklarımla ilgili 
eleştiri de aldım, övgü de aldım. Benim amacım gerçeklerin ortaya 
çıkması ve suçluların teşhir edilmesiydi. Bu konuda önemli oranda 
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yoldaş katilleri ortaya çıkarıldı 
ve örgütün tasfiye edilmesinde rol alanlar teşhir edildi. Gerisi 
lüzumsuz teferruattır. Kim poliste ne yapmış, kim işbirlikçi ajan 
olmuş, kim kimi ele vermiş, kim ser vermiş sır vermemiş, 
tartışmaları işlenmiş suçların üzerini örtmek için işe yaramamıştır. 

Bir kere, bu örgütü kuranların cesaretleri ve inanmışlıkları 
tartışılamaz. Her örgütte olduğu gibi, bizim örgütümüzde de, poliste 
farklı duruş sergileyen insanlar olmuştur. Biz bu duruşların 
sonuçlarına bakarız. Ağustos 1977 darbesi takip sonucu yenildi. 
Poliste konuştuğu söylenen Engin Erkiner’in ifadesinden dolayı 
kimse yakalanmadı. Polisin bildiği ve kanıtladığı bir iki şey kabul 
edildi. Fotoğraflar vardı. Bizzat tanık olduğum için söylüyorum. 
Polisin bilmediği hiçbir şey polise verilmedi. Deşifre olmayan 
yoldaşlar korundu. 

İkincisi, siz asıl bugüne kadar polis ifadesini yayınlamaktan 
kaçınanlara bakın. Bu örgüt en büyük darbeyi Ağustos 1977’de 
değil, Şubat-Mart 1978 operasyonunda yemiştir. Operasyon tüm 



Türkiye’ye yayılmıştır. İşte biz bunun için ısrarla o dönem bölge 
sorumlusu olanların poliste verdiği ifadeleri yayınlatmak istedik. 
“Ser verip sır vermeyen kahramanların” ifadelerini gizlemeleri ne 
anlatıyor acaba? 

 Yine benim zaaf olarak gördüğüm, ancak örgüte anında bilgi 
verdiği için samimiyetinden şüphe etmediğim İbrahim Yalçın’ın 
içine girdiği ilişkiyi “ajanlık” olarak adlandırmanın altında suçluluk 
duygusu yatıyor olmalı. İbrahim’in yaptığı “ajanlık” ise, Suriye 
Muhaberatı ile kurulan ilişkilerin adı ne türden faaliyet oluyor? MİT 
ile kurulan ilişkiyi gizleyerek İbrahim’i Kongre’de Polit Büro 
üyeliğine önermek ne anlama geliyor? Dahası, bu durumu bırakın 
delegelerden ve MK üyelerinden gizlemenin adı ne oluyor? 

Ayrılık olmasaydı bu durum gizlenecekti. İbrahim zorunlu 
olarak girdiği bu ilişki nedeniyle hemen anında bilgi sahibi olması 
gereken tüm yoldaşları bilgilendirdi. Örgüte ve yoldaşlara bağlı 
olduğunu kanıtladı. İşte samimiyet budur. Bugün “ajan” olmakla 
suçlanan İbrahim, MK’ya seçildikten sonra Avrupa Sorumlusu 
olarak Fransa’ya gönderilmedi mi? Artık bunları tartışmanın anlamı 
kalmamıştır. 

Biz hemen tüm yazılarımızda iki tarafın da yaptığı suçlamaları 
ispat etmeleri amacıyla her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı 
devrimcilerden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdik ve bu 
komisyonun vereceği karara uyacağımızı açıkça belirttik. Önerimize 
hâlâ cevap alamadık. Doğru dürüst devrimci olanlar, devrimcilerin 
vereceği karardan korkar mı? Bundan daha somut bir çözüm önerisi 
olur mu? Devrimcilere güvenmiyorsa, bize düşen suçluları ve 
suçlarını dosta düşmana duyurmaktır. 

Ben kendi adıma artık bu defteri kapatıyorum. Şahsıma 
doğrudan bir saldırı olmadığı sürece böyle bir tartışmadan 
çekildiğimi kamuoyuna beyan ediyorum. İleriye doğru bakmanın 
zamanıdır. İnanıyorum ki, tüm eski yoldaşlarımın da beklentisi 
budur. Bu örgütte örgütsel suç işlemiş olanlardan kat be kat 
fazlasıyla, ömrünü devrime adamış yüzlerce doğru dürüst devrimci 
de olmuştur ve bu güzel insanlar ilerlemiş yaşlarına rağmen hâlâ 
güçleri oranında insanlığın kurtuluşu için mücadele ediyorlar. Diğer 
örgütlerde yaşanan karşı-devrim saflarına savrulmayı fazla 
yaşamadık. Bizden de bir iki ayrık otu elbet çıkmıştır. Bizim 



yapmakta olduğumuz da bu ayrık otlarını temizlemektir. 

  

Ayrık otlarını aranızdan söküp atın!..  

Eski yoldaşlara çağrımız, aramızdaki ayrık otlarını söküp atın 
ki, bağımıza bahçemize emeğimize zararları olmasın. Zaten bu 
önemli oranda başarılmıştır. Artık bu tiplerin devrimci camiaya 
rahatlıkla sızma şansları kalmamıştır. Biz bu tartışmayı yaparken, 
aslında çok sevdiğim bazı yoldaşlarımı da üzdüğümü biliyorum. 
Ancak söylediğim her şeyin arkasındayım. Üzücü olan bu 
arkadaşlarımın hatalarını kabul etmekte zorlanmasıydı. Ancak şimdi 
durumun açıklığa kavuştuğunu ve bu arkadaşlarımın da ayrık 
otlarına karşı tutum aldığını öğrenmekten sevinç duyuyorum. 
Devrimcilikte asıl olan, kişisel çıkarlar değildir, hep birlikte büyük 
bedeller ödeyerek kazandığımız insanlık değerleridir. Bugün ilişki 
sürdürdüğüm tüm eski yoldaşlarımın bu değerleri sahiplendiğini 
biliyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Eski günlere 
çakılıp kalmanın da bizi güncelden kopardığının farkındayım. Artık 
asıl emeği ülkemizde gelişen devrimci birlik çabalarına katmak 
istediğim için de, bu tür tartışmalara son veriyorum. Bundan sonra 
yazılarım esas olarak güncel politik konuları içeren makaleler 
olacaktır. Engin Erkiner (	http://enginerkiner.org		) sitesinde yazmaya 
devam edeceğim.  

Haftanın 6 günü çalışıyorum. Yaşamım bu kadar yoğun ve 
artık yaşlılıktan kaynaklanan birçok hastalıkla da boğuşuyorum. 
Yani, tansiyon yükseltici işler bana göre değil. Bitirmeden önce 
birkaç konuya daha değinip geçeceğim. 

Birincisi hiç tanımadığım M.Yavuz’un polis ifadesine ilişkin. 
Üzerinde çeşitli senaryo üretilen ve köstebek aramalarına yol açan 
bu ifadeler bana posta ile ulaştırıldı. Gazeteci kimliğimden dolayı 
bana bilgi ulaştıran kaynağı açıklamak zorunda değilim. Ancak, 
başkaları suçlandığı için bana geldiğini açıklıyorum. Aynı davadan 
yargılananlardan ulaştığını söyleyebilirim. İşin içinde köstebek ajan 
aramayın. H.Balcı diye hiç tanımadığım biri hemen ortaya çıkarak 
bu köstebeğin kendisi olmadığını ispat etmek için önüne gelene 
küfür ve hakaretler savurdu. 



Engin’in sitesinde yazan herkesi “itirafçı” ilan etti. Zaten  bu 
tipler ne kadar aksini iddia etseler de herkes tarafından kullanılır. 
Öyle ise, niye bu feryat? Örgütümüzle hiçbir dönem ilişkisi olmamış 
Balcı, sen kimsin ki bizim hakkımızda ahkâm kesersin. Sen bu 
tartışmada üç yıl boyunca bir o yana bir bu yana dolandın durdun. 
Nerede çıkarın varsa oraya savruldun. Kimden çıkar umduysan 
oraya yamandın. Ama kimseye yar olamadın. Şimdi de her iki tarafı 
da suçlar görünerek temiz aile çocuğu rolü oynuyorsun, ama 
yemezler evladım. Niye suçlu gibi hemen ortaya çıktın? Yavuz seni 
tehdit mi etti yoksa? 

M.Yavuz sen ifadende kim olduğunu açıkça beyan etmişsin, 
bize laf kalmamış. Safını da belirlemişsin. Ağar’ın Genel Başkan 
olduğu DYP’nin il yöneticisi, Milletvekili adayı ve aynı zamanda 
“Acilci” olmak (tabii bunlar taktik size göre), bana enteresan 
geliyor. Kimi kandırabilirsin behey gafil. 

Sen 30 yıl önce solculuğu bırakmışsın, en olmayacak yere 
yamanmışsın, her yere tezgâh açmışsın, şimdi kalkmış hakkımızda 
laf söylüyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi şaşkın ördek, benim 
kim olduğumu  senin devletin biliyor. Yani, boşa uğraşma, bu 
bayatlamış muhbir numaralarıyla hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü, 
benim alnım aktır. Mücadeleme ve yoldaşlarıma bağlılığım defalarca 
kanıtlanmıştır. 

Son kez söylüyorum, geçmişinde hangi hatayı yapmış olursa 
olsun, devrime ve yoldaşlarına ihanet etmemiş, örgüt içi şiddete 
bilerek bulaşmamış, düşmanla işbirliğine girmemiş, yoldaşlarını 
ihbar etmemiş her eski yoldaşıma sahip çıkarım. Onlarla ilişkilerimi 
sürdürürüm. Biliyorum ki, gerçekler er veya geç ortaya çıkar, herkes 
hak ettiği yeri bir şekilde alır. 

Geçen hafta yazdığım bir yazıyla üç yılı aşkın süredir devam 
eden tartışmalarla ilgili zorunlu cevap hakkı doğmadıkça yazı 
yazmayacağımı söylemiştim. Ancak benim yazmama kararıma 
sevinmesi gerekenler, bilinmez bir aymazlıkla beni kışkırtarak 
yazmamı istiyorlar. Demek ki, yoldaş katili, iftiracı, yalancı, gaspçı 
olmakla suçlanıp teşhir edilmiş olsalar bile, bazıları için yok 
sayılmak yerine, bu sıfatlarla da olsa anılıp gündemde kalmak daha 
yararlı görünüyor. Eminim ki, bu ucubeler biz isimlerini anmazsak 
kimsenin umurunda bile olmayacaktır. 



Esas arkadaş eleştirilerini de zaten buradan alıyoruz. Eski 
yoldaşlar başta olmak üzere birçok sol çevreden bize yapılan 
uyarılarda, bu kişilerin adını anmama önerisi gelmektedir. Benim 
açımdan bu yapı ile ilişkili tartışmalar artık kendini tekrar eder hale 
gelmiştir ve sürdürülmesinin yararı yoktur. Ancak bu iftiracı ve 
yalancılar şebekesinin ortalıkta solcu diye dolaşmasına da izin 
verilmemelidir. 

Akıl yoksunu Genel Sekreter bozuntusu ve avanesi beni 
“aptal” ve “elma şekeri” diye isimlendiriyor. Her şeyden önce elma 
şekerleri ortada dolaşıyor, kullanıldıktan sonra sokağa bırakılıyor, 
örnekleri boldur etrafınıza bakın yeter. İşimiz bittiğinde onu tek 
başına bırakıp devrimci yürüyüşümüze devam ettik. Suriye’deki 
sivri zekâ dünyayı Suriye’nin Basit kasabasından ibaret gördüğü 
için, kendisini Klikya Kralı sanıyor. Asıl aptallık bu değil midir? Çık 
o inden de dünyanın ne kadar değiştiğini gör. 

Hatırlatayım Mihrac efendi, Abuzer efendi, Bedreddin efendi, 
Ali Kasım efendi ve daha bilmem kim efendi, uşağın Yavuz’a söyle, 
kim takma isimle daha çok yazıyor, sen mi, ben mi? İkincisi, ben 
kimseye kan vermek için yazmadım ve yazmam. Benim yolum belli 
ve devrimciler tarafından biliniyor. Yazmamın asıl nedeni, bir 
zamanlar birlikte olduğumuz örgütsel tarihimizin çarpıtılarak 
yazılmasına engel olmak ve kendi gücüm oranında gerçeğe ışık 
tutmaktır. Tarihimizin bu tartışmalar içinde yer alan birkaç kişiden 
ibaret olmadığını açıklamaktır. Örgüt tarihimizin yüzlerce isimsiz 
kahramanımızın canıyla kanıyla yazıldığını hatırlatmaktır. 

Geçmişte adları üstüne yemin ettiğin yoldaşları, şimdi sadece 
senin yanında değiller diye karalamak için, aşağılayıcı sıfatlarla 
adlandırman, senin “zavallı” “aptal” “joker” ve “ölü konuşturucu” 
olduğuna en iyi kanıttır. 

Hayatı boyunca hep kaybeden tarafa yatırım yaptın. Bir o yana 
bir bu yana kıvrılan yazılar yazdın. Mısır’da Libya’da orda burda 
“devrim oluyor” diye yalan attın. “Arap Baharı” dediğin şeyin 
“Arap Karakışı” olduğunu bile anlamadın. Aynı “devrimci” dalga 
Suriye’ye gelince hemen önceki söylediklerini unuttun ve 
emperyalizme siyonizme gericiliğe karşı aslan kaplan numarasına 
yattın. Asıl aptallık bu değil mi? Aptal olmayan şaşkın ördek misali 
geri geriye gider mi? 



Mehmet Ağar’ın yanında yetişmiş siyasetçilere sahip çıkan sen 
değil misin? Bir de utanmadan M.Yavuz’u aklamak için Lenin’in 
adını kullanıyorsun? Neymiş, “devrimciler en gerici partilerde bile 
çalışır” imiş. Kimi kandırıyorsunuz. Ortada devrimci yok ki, Kürt 
ve devrimci düşmanı polis hayranı bir M.Yavuz var. Açın bloguna 
bakın, hangi linklerin reklamlarını yapıyor. Açın bakın, M.Yavuz 
Kürt halkının liderleri Barzani ve Talabani için ne söylüyor. Bahçeli 
gibi onları “aşiret lideri” diye aşağılıyor. Kürt halkına kuduz köpek 
gibi saldırıyor. Ama bizim Lazkiyeli Genel Sekreter Mihrac’a göre 
M.Yavuz “Kürt halkının çıkarları için DYP’li” olmuş. Aptal 
olmayan, şaşkın ördek olmayan, bu yalanlara kimsenin 
inanmayacağını bilir. 

Evet ben hep söz konusu askersiz generale somut sorular 
sordum. Eğer sen Apo’nun yoldaşı isen, Kürt halkının yanında isen, 
neden bugüne kadar tek bir adamını dayanışma için Kürdistan 
dağlarına göndermedin? Polisle girdiği ilişkiyi sana yazılı olarak 
bildiren İbrahim Yalçın’ı Suriye’de neden cezalandırmadın da, 
Avrupa Sorumlusu sıfatıyla Fransa’ya gönderdin? Bu sorulardan 
kaçmak için benim “aptal” olduğumu söyledin. 

1977’de “itirafçı” olduğunu ve bugün “özel harp dairesi 
üyesi” olduğunu söylediğin Engin Erkiner’in Suriye’den ayrılıp 
Avrupa’ya sorumlu olarak gelmesine izin verdin ve hemen akabinde 
topladığın genişletilmiş MK toplantısında onu Polit Büro’ya seçtin, 
sen aptal olmasaydın böyle yanlış yapar mıydın? Buna da cevabın 
yok. 

Eğer aptallıksa, benim yaptığım tek aptallık, örgüt üyesi olarak 
tüm yoldaşlarıma güvenmek ve hatalı olsalar da dışa karşı 
yoldaşlarımı ve örgütümü savunmuş olmaktır. Sana rağmen 
cezaevlerindeki yoldaşlarımıza M. ve A.Burgaz başta olmak üzere 
birçok yoldaşla birlikte sahip çıkıp para göndermektir. Örgütten 
ayrılmış olmamıza rağmen bugün “Joker” olarak adlandırdığın 
Haydar Yılmaz yoldaşın cezaevinden kaçtıktan sonra, “ajan” 
olduğunu söylediğin İbrahim Yalçın başta olmak üzere onlarca 
yoldaşın katkıları ile sağ salim Atina’ya ulaşması sağlandı. Sen ise 
onu İsviçre’ye girişte yakalattın. Haydar Yoldaş örgütte kalma 
yanlısı olunca biz karışmadık. Bu bir devrimci dayanışma mı, yoksa 
senin dediğin gibi aptallık mı? 



M.Yavuz’a gelince, kendisini tanımam ama ifadesini 
okuduktan sonra devrimci olmadığını anladım. Avukat gözetiminde 
verdiği polis ifadesinde üyesi olmakla suçlandığı örgütü “terör 
örgütü” olarak adlandırıyor. Kendisinin halen DYP üyesi olduğunu 
belirtiyor. Yoruma gerek var mı? Bir de benim gerçek kimliğimi 
açıkladı, alkış ona. Kimse beni “tanımıyordu”, beni tanıtmış oldu. 
Acaba kimlerin benim gerçek adımı bilmesini istiyor, ona da 
okuyucu karar versin. Benim için sen ve senin gibiler yok sayılır, 
arsız edepsiz Yavuz hırsız. 

Bir de geçen yazıda adını andığım yarım akıllı Hasan Balcı 
var. Bana facebook üzerinden bir küfürname göndermiş, onu da 
aşağıda sadece bazı ağıza alınmayacak kelimeleri nokta nokta diye 
göstererek olduğu gibi yayınlıyorum. Sadece şunu eklemek isterim, 
ben ona “ortalık oğlanı” sıfatı ile hitap ettim. O deyimin patenti bana 
değildir, dava arkadaşı M.Yavuz’a aittir, onun için kaynağını 
belirtmem gerekirdi. Okuyucudan özür dilerim, sözün sahibini 
belirtmediğim için. 

“Birincisi hiç tanımadığım M. Yavuzun polis ifadesine ilişkin. 
Üzerinde çeşitli senaryo üretilen ve köstebek aramalarına yol açan 
bu ifadeler bana posta ile ulaştırıldı. Ben gazeteci kimliğimden 
dolayı ulaştıran kaynağı açıklamak zorunda değilim. Ancak 
başkaları suçlandığı için bana geldiğini açıklıyorum. Aynı davadan 
yargılananlardan ulaştığını söyleyebilirim ancak. İşin içinde 
köstebek, ajan aramayın. H. Balcı diye bir ortalık oğlanı hemen 
ortaya çıkarak bu köstebeğin kendisi olmadığını birilerine ispat için 
önüne gelene küfür ve hakaretler savurdu. Engin’in sitesinde yazan 
herkesi itirafçı ilan etti. Ortalık oğlanları herkes tarafından 
kullanılırlar zaten, niye bu feryat. Örgütümüzle hiçbir dönem ilişkisi 
olmamış Balcı, sen kimsin ki bizim hakkımızda ahkâm kesersin. Sen 
bu üç yılı aşkındır süren bu tartışmada ortalık oğlanı gibi dolandın 
durdun, nerede çıkarın varsa oraya savruldun. Kimden çıkar umdu 
isen oraya yamandın. Ama kimseye yar olamadın. Şimdi de her iki 
tarafı da suçlar görünerek temiz aile çocuğunu oynuyorsun, ama 
yemezler evladım. Niye suçlu gibi hemen ortaya çıktın, Yavuz seni 
tehdit mi etti yoksa?” (Benim geçen haftaki yazımdan alıntı İ.D.) 

“Sn. İrfan dayıoğlu. 

Sizi tanımıyorum, Ancak yukarıda zorlama ile yazdığınız 



yazıdan ruh halinizi anlamak zor değil üstelik o yetmemiş engin 
erkinerin dipnotunuda almışsınız. Size hiçbir zaman hakarete hamiz 
yazılar yazmadım, isminizi kullanmadım isminizi anarkende özellikle 
imtina ettim. 

birinci olarak bu davanın kayıtlarının sizlere nasıl 
ulaştırıldığını biliyoruz. Ayrıca çok da önemli değil. 

İkinci olarak benim bu belgeleri ulaştırmadığımı 
ulaştırmayacağımı cümle alem bilir. Kendimi acilciler gemisinden 
düşme itirafçı mit ajanlarına ispat 

etme gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. ortalık oğlanı 
tabirini kullanmışsın sana yakıştıramadım. acilin işleri olunca benim 
kullanıldığımı ama acilin pislikleri ortaya döküldüğünde sen kimsin 
hasan balcı diyorsun, iki sene önce kahramandım şimdi ayak 
işlerinizi görmediğim için hain ilan ettiniz o iki o. cocuğu ne derse 
desin önemli değil ama senin gibi biri bunu söylüyor ve 
yazıyorsa seninde bu pe....... farkın yok demektir. çıkar ne türlü bir 
çıkar sağladım. kaç kuruşun geçti söyle kaç paranı aldım. beni 
tanırmısın. ne mihraç ural ile Mehmet yavuz ile zerre ilişiğim yok 
merhabam bile yok ben yok diyorum varsa zerre kadar namussuz 
alçağın tekiyim. mahkeme de bile yüzüme bakmıyor benimle 
konuşmuyorlar mehmet yavuz dan dava dosya fotokopisini aldım o 
kadar ne telefon ederim ne mail atarım ne konuşurum. 

Yok diyorum var diyorsunuz yok diyorum var diyorsunuz yok 
diyorum var diyorsunuz belliki var olduğuna dair elinizde 
kanıtlarınız var. yok da var diyenin yalancının ta ............. 

ne kadar ortalık oğlanı varsa onlarında ......... 

ben küfürbaz değilim insanlar hangi dili anlıyorsa o dili 
kullanıyorum” 

Hasan Balcı 8 Kasım 2011 

Bu kişinin kullandığı sokak diline yabancıyım. Ben “sen 
kimsin” derken, bu kişinin geçmişinde Acilcilik olmadığını 
belirtmeyi amaç edindim. Bizim geçmişimizde olmayan birinin 
birden ortaya çıkıp bir o yana bir bu yana tutum belirlemesi beni hep 



düşündürmüştür. Bir de bu şahsın pervasızca önüne gelene küfür 
etmesi ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulunması, ajanlık gibi 
suçlamalar yapması üzerinde düşünmeye değerdir. Engin Erkiner 
sitesine yazan ve dahası bu siteyi izleyenleri bile itirafçılıkla 
suçladığını unutuyor. “Ben sana yönelik hiçbir şey söylemedim” 
diyor. Neyse benim açımdan bu şahsa kendi anladığı dilden cevap 
vermek gerekiyor. Bunu da kendisi görecek ve o küfür ve pislik 
saçan ağzı kapatılacaktır. Önüne gelene “ajan”, “itirafçı”, “o. 
çocuğu” deme ve benzeri suçlamalar yapma cesaretini nereden aldığı 
da ortaya çıkarılacaktır. 

  

Devrimciliğimiz yaşam biçimi olarak mezara kadar!..  

Çocuklukluğumdan THKP-C/Acilciler örgütünden ayrıldığım 
1988 yılına kadar yaşamımı anlattığım 18 bölümlük yazılarımın 
sonuncusunda şunları belirttim. 

«... Bu yazı benim, Acilciler adının arkasına saklanarak 
ellerini yoldaş kanına batırmış iki üç devrim kaçkını ve işbirlikçi 
muhbir kişiyle ilgili olarak yazdığım son yazıdır. Mecbur 
kalmadıkça bir daha yazmam. 1988 yılında bu örgüt ile yollarımı 
ayırdım ve örgütlü yaşama başka devrimci yapılarda devam ettim. 
Bu devam edişim mezara kadar sürecektir. Örgütlü ya da örgütsüz, 
devrimci gibi yaşamayı ve gereğini yapmayı kendime ilke edindim. 
Yaşamım boyunca hiç kimseye biat etmedim, kimseyi de biat 
etmeye zorladım. Bu nedenle, topraklarımızda boy veren biatçı örgüt 
anlayışları ile hep kavgalı oldum ve katıldığım örgütler içinde de hep 
aynı biçimde davrandım. Ancak örgütsel görevlerimi de yeteneğim 
ve gücüm oranında harfiyen yerine getirdim. 

Bana göre, baş ve ayak birbirinden ayrı değildir. Kimileri 
kendini yalnızca baş görebilir. Kendine bağlı olanları ayak olarak 
değerlendirebilir. Gövdeyi dikkate almayabilir. İnsan başıyla 
gövdesiyle kollarıyla bacaklarıyla elleriyle ayaklarıyla bir bütündür. 
Bunlardan biri eksik olursa veya iş yapamaz duruma gelirse 
sağlıktan söz edilemez. Örgütler de aynen böyledir. Yapmak 
istediğim, öğrendiklerimi bildiklerimi gelecek kuşaklara 
aktarmaktan ibarettir. İçinde 13 yıl yer aldığım örgütün düşürüldüğü 
durumu nedenleriyle birlikte görmektir. Bütün devrimcilerin de 



yapması gereken budur. Gerçeği görmeden ileri gitmenin olanağı 
yoktur. 

«Eksiğimizi yanlışımızı hatalarımızı anlatmayalım, düşman 
bunu kullanır, genç kuşaklar olumsuz etkilenir!..» anlayışının 
arkasına saklanarak, yoldaşlarına kurşun sıkanları, yoldaşlarına 
işkence yapanları, örgüt olanaklarının üzerine yatanları, açığa 
çıkarmaktan ve teşhir etmekten geri durmak için aynı suçlara 
bulaşmış olmak gerekir. Bunun başka türlü izahı olamaz. “Kol kırılır 
yen içinde kalır” anlayışı günümüzde geçerli değildir. İletişim 
çağında yaptığımız hataların üstünü örtme şansımız yoktur. 

Bilinmelidir ki, ben ve benim gibi bu süreçte yer alan 
yoldaşlar olarak hepimiz, poliste muhbir ve ajan olmayı kabul 
etmemiş ise, ne kadar az direnmiş veya ne kadar çok çözülmüş 
olursa olsun, ömrünün en güzel yıllarını zindanlarda geçirmiş 
olanların ve her ne sebeple olursa olsun devrim mücadelesine 
katıldığı için yurtdışına çıkmak zorunda kalanların emeklerine 
saygılıyız. Ömrünü devrime adamış olanların yaptığı hatalardan 
dolayı yok sayılmasına müsaade etmedik. Mücadeleye yüzlerce 
yoldaşımızın gücü oranında katkı yaptığını unutmadık. Yüzlerce 
isimsiz kahraman yoldaşımız olduğunu biliyoruz.» 

  

Ne biat ettim, ne de biata zorladım!..  

Kaldığım noktadan devam ediyorum. Kendimi bildim bileli 
samimi davranışa değer veren, erken gaza gelen, heyecanlı bir 
yapıya sahibim. Ağzı güzel laf yapan, ajitatör söylem sahiplerinden 
etkilenirim. Karar alışta ince eleyip sık dokuyan bir yapıya hiç sahip 
olmadım. Okuduğunu anlayan, anladığını anlatan, anlattığının 
gereğini yapan biri olduğum halde, araştırmalarım hep yüzeysel 
kaldı. Yani, bazıları gibi, akılcı olamadım, duygusal düzeyde 
kaldım. Mesela, Engin Erkiner örgütten ayrılırken doğal olarak 
benim de onunla birlikte ayrılmam gerekirdi. Karşı tarafın yetmez 
olduğunu biliyordum, bana güven veren insanlar değildi. 

Ancak o günlerde benim için belirleyici olan hapisteki 
yoldaşların tutumu idi. Onlarla dolaylı yollardan geliştirdiğim 
ilişkilerden sonra onların da “örgütte kalırsak düzeltebiliriz” tutumu 



aldığını öğrenince ben de örgütte kaldım. Engin’le birlikte 
ayrılmadım. Benim için, Haydar Yılmaz, İ.Yalçın, İ.Büyüker, Eşber 
Yağmurdereli başta olmak üzere cezaevlerindeki tanıdığım 
yoldaşların tutumu belirleyicidir diye düşündüm. Oysa yıllar sonra 
öğreniyorum ki, onlar da aynı şekilde yurtdışına çıkan yoldaşların 
tutumuna bakarak tavır belirlemişler. Bir kez daha duygularım 
bilincimden ağır bastı ve ayrılmak isteyenlerin örgütte kalması için 
epey uğraştım. Ayrılanları karalamaktan geri kalmadım. O dönemin 
bilinç düzeyi ile insanları duygularına hitap ederek ikna etmeye 
çalıştık. Yani, tamamen duygusal davranmışız. 

Engin’in ayrılmasından sonra Suriye’de bozgun başladı. Adil, 
Hakan, Cabir ve daha birçok yoldaş örgütten ayrıldılar diye örgüt 
tarafından tutuklanınca, Müntecep yoldaş bu yoldaşları örgütün 
elinden almak için Lazkiye’ye gider. Mihrac’ı bulamaz ama Salihi 
bulur ve hesap sorar. Salih orada döver. Ardından tutuklu 
yoldaşların olduğu örgüt kampına gider. Orada da yöneticileri 
bulamaz. Alandan ayrılmak ister. Ancak tam gelen minibüse 
bineceği sırada örgüt yanlısı biri tarafından “kaza kurşunu” ile 
vurulur. 

Salih arada sırada baş kaldırdıkça kendisine hep Müntecep 
hatırlatılır ve “senin için biz adam vurduk” diye uyarılır. 

O dönemde Acilciler, FKBDC (Faşizme Karşi Birleşik 
Mücadele Cephesi) üyesidir. Mihrac hemen cenazeye sahip çıkar ve 
cenaze töreni yapar. Ortadoğulu sahtekâr olduğunu kanıtlar. “Kurtla 
birlikte öldür, çobanla birlikte ağla” geleneğini sürdürür. Ancak, 
FKBDC bunu yutmaz ve Acilciler örgütüne ihtar cezası verir. Bir 
bildiri basar ve tüm alanlarda dağıtır. Ben bu dönemde Paris’teki 
FKBDC Birlik Komitesi’nin üyesiydim ve bu durum benim de 
katıldığım toplantılarda dile getirilerek bizden öz eleştiri istendi. 
Tabii ben örgütün tutumunu dile getiriyordum. «Bu olay 
örgütümüzün planladığı bir olay değildir. Tamamen kendiliğinden 
gelişen bir olaydır. Bilinçsiz bir unsurun bireysel eylemidir!..» 
diyordum. Daha sonra olayın öyle olmadığını öğrendim. Suriye’den 
Avrupa’ya gelen yoldaşlar Müntecep yoldaşın başını çektiği çok 
önemli bir ayrılığın yaşandığını ve bunu önlemek için olayın öyle 
geliştiğini anlattılar. Neyse, bu konular değişik arkadaşlarca 
defalarca dile getirildi.  



Örgütten ayrılmak  

Acilciler örgütünden beni adım adım uzaklaştıran sürecin 
belirleyici olaylarını gözden geçirmek isterim. Müntecep Olayı, 
ardından öğrendiğim Günay’ın ayrılığı ve M.Ç.’in kavga ederek 
Suriye’den ayrılışı gibi olaylar kafamda soru olarak duruyordu. 
Bunlara ek olarak Hanna yoldaşın ölümü benim için de ayrılığın 
kapısını açtı. Fiilen örgütte olduğum halde gönlümde kendimi 
ayırmıştım. Sadece ayrılmak için uygun bir ortamı bekliyordum. 

Hemen ayrılırsam ülkedeki yoldaşların beni anlayamayacağını 
düşünüyordum. 1985’ten itibaren içerdeki yoldaşlara yeterince sahip 
çıkılmadığı konusunda konuşmaya başladık. Paris’te ben ve 
M.Burgaz başta olmak üzere onlarca yoldaş sürekli olarak örgüte 
baskı yapıyorduk. Örgütten somut hiçbir girişim görmeyince 
M.Burgaz öncülüğünde cezaevleri ile ilgili bir komite kurduk ve zor 
durumdaki yoldaşlara maddi yardım yapmaya başladık. Bunu 
birilerine rağmen yapıyorduk. Haydar Yılmaz’ın cezaevinde 
ayağının kesileceğini öğrenmiştim. Bu konuda örgüte götürdüğümüz 
çeşitli öneriler nedeniyle, Cephe dergisinde cezaevlerindeki 
yoldaşlara sahip çıkan yazılar yayınlandı. Ancak maddiyat söz 
konusu olunca Mihrac’dan çıt çıkmıyordu. O günlerde ne yapılmışsa 
duyarlı yoldaşların bireysel katkıları ile yapılmıştır. 

Hanna yoldaşın öldüğünü öğrenir öğrenmez eşim örgüt ile 
ilişkilerini hemen bitirdi. Ben işi ağırdan aldım. Umudum vardı veya 
umutlu olmak istiyordum. Cezaevleriyle haberleşmek için 
uğraşıyordum. Onların tutumu benim tutum belirlememde belirleyici 
olacaktı. Ancak oradan da “bekleyin, çıkacağız, geleceğiz, 
düzelteceğiz” genellemeleri dışında bir haber gelmiyordu. 

  

Kongre yapmaya mecbur oldular  

Geçerken belirteyim. 1986 sonunda gerçekleşen 1.Kongre esas 
olarak tabanın zorlaması ile yapılmıştır. 

1986 Kongresi benim için içerideki yoldaşların da temsil 
edildiği ve tüm olumsuzluklara karşın işlerin düzelebileceği bir 
toplantı olacaktı. MK yedek üyesi olduğum için ben de doğal delege 



idim. Ancak çağrıldığım halde güvensizlik nedeniyle ben bu 
kongreye katılmadım. Güvensizliğim örgüte değildi, yoldaş 
katillerineydi. Kendi görüşlerimi yazılı olarak M.Burgaz’a teslim 
ettim. Kongre’de bulunamasam da düşüncelerimin dile getirilmesini 
istiyordum. Kongre’den büyük çıkış bekliyordum. Bunun için 
hayatımda ilk defa politik davrandım. Sevdiğim sevmediğim tüm 
yoldaşları yüceltici terimler içeren bir kutlama mesajı gönderdim. 

Tabii en çok da Genel Sekreter Mihrac Ural’ı övüyordum. 
Çünkü her şeye rağmen bir ahde vefa duygusu taşıyordum. Ama 
bunun bir gün bana karşı kullanılacağını hiç aklıma getirmezdim. 
Benim tutumum örgütsel bir tutumdu ve bizden umut bekleyen 
ülkedeki genç yoldaşlara moral amacı taşıyordu. Bir şeyi daha itiraf 
edeyim, bu ekibi aynı çalışma ortamında bulunmadığım için 
yeterince tanımıyordum. Diyebilirim ki, örgütten ayrıldıktan yıllar 
sonra tanıdım bu temel takımı. Tanıdıkça da, kendime kızdım, 
“kimlerin peşinde sürüklenmişim” diye. Fakat tek tesellim, diğerleri 
gibi biat eden bir tutumu hiçbir dönem kabul etmemiş olmamdır. 

Bize ulaşan haberler yeterli olmasa da önemli kararların 
alındığını gösteriyordu. Ülkeye daha çok önem verilecek, MK’ya 
seçilenlerin önemli bir kısmı ülkeye dönecek, örgüt Suriye 
vesayetinden kurtarılacak ve mal varlığı başka alanlara kaydırılacak. 

Aradan bir yıl geçmişti. Kongre’de MK üyesi olarak seçilen 
Ali Sönmez kendi olanaklarıyla Avrupa’ya gelmişti. Ardından 
İ.Yalçın da Avrupa Sorumlusu olarak Fransa’ya geldi. Dananın 
kuyruğu da bundan sonra koptu. 

1.Kongre’de MK üyeliğine seçilen İ.Yalçın ve Ali Sönmez, 
Fransa’ya geldi. Ali Sönmez iltica işlemlerini bitirdikten sonra 
buradaki yoldaşlara geldiğini bildirdi. Resmi işlemlerini tanıdığı 
TKP’liler aracılığıyla yapmıştı. Suriye’den çıkışını da kendi 
olanaklarıyla yapmıştı. İ.Yalçın ve M.Burgaz Kongre’de yaşananları 
bire bir bize aktardılar. A.Sönmez dosyasını ve alınan kararları 
öğrenmiştik. Bu kararlar bugüne kadar açıklanmadı. M.Burgaz’ın 
kararlı duruşu Ali Sönmez’i hain ilan edilmekten geçici olarak 
kurtarmıştı. Yani, Mihrac ile Ali Sönmez’in yolu ayrılmıştı. 

  



Polis ile geliştirilen her türlü ilişki zaaftır  

Ancak işin daha vahim bir boyutunu İ.Yalçın’dan öğrendim. 
İ.Yalçın kendi ağzıyla bana ve buradaki hemen hemen tüm 
yoldaşlara Kongre öncesinde Türkiye’de yakalandığı zaman polis ile 
içine girdiği ilişkiyi ayrıntılı biçimde anlattı. Bize anlattıklarını, 
Suriye’ye çıkmadan önce telefon ve kurye aracılığıyla MK’ya da 
anlattığını, Suriye’ye geçer geçmez yüz yüze bir kez daha anlattığını 
ve kongreye sunulmak üzere 12 sayfalık bir yazıyı da MK’ya teslim 
ettiğini söyledi. Mihrac’ın bilgilendirmeyi yeterli bulduğunu ve 
Kongre’nin başarısı için bu yazının gizlenmesi gerektiğini 
söylediğini aktardı. 

Ben bu anlatımı teyit etmek için Salih Hoca’ya sordum, o da 
açıklamak zorunda kaldı. Niye gizlendiğini ise izah edemedi. Ben de 
bu durumun asla kabul edilemeyeceğini İbrahim’in kendisini 
yeniden ispat edinceye kadar hiçbir göreve getirilmemesi gerektiğini 
belirttim. Aynı şeyi İbrahim’e de söyledim, MK’da görev almasının 
yanlış olduğunu söyledim. İçine girdiği ilişkinin ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun, devrimci duruş olmadığını, bir zaaf olduğunu 
söyledim. Bu tutumum bugüne kadar sürmektedir. İbrahim’in süreç 
içinde kendisini akladığını da geçerken belirtmeliyim. Ancak benim 
için polis ile geliştirilen her türlü ilişki zaaftır. 

İbrahim’e ilişkin bir kuşkuları olsaydı örgüt onu en iyi 
denetleyebileceği Suriye’den Avrupa’ya çocuklarıyla birlikte 
göndermezdi. Demek ki bir güven var. Bugün söylenenlerin aksine, 
o gün en güvenilir olduğu için İbrahim Avrupa sorumlusu olarak 
görevlendirilmiştir. İbrahim’in ardından A.Sönmez’in de gelmesiyle 
Suriye’de Mihrac MK’nın tek üyesi olarak kalmıştır. Yani, örtülü 
biçimde sürdürülen tasfiye aslında böylece tamamlanmış oluyor. 
Daha sonraki tüm gelişmeler, bu tasfiye sürecine kılıf uydurmak için 
sahneye konulmuş oyunlardır. A.Sönmez, aşağıda okuyacağınız 
belgelerde de göreceğiniz gibi, çok önceden harcanmıştır. Açıktan 
harcamanın tabanda tepki oluşturacağı bilindiğinden onun da 
zaaflarından yararlanarak yavaş yavaş harcanmasına karar 
verilmiştir. 

Özellikle Kongre’de yeniden MK’ya seçilen iki kişinin 
Avrupa’daki tüm yoldaşlarca istenmediği bilindiği halde yeniden 
seçilmiş olması, bu gelişme bile tek başına bana bizim emeğimiz ne 



olursa olsun, kendine örgüt merkezi diyen bir çete tarafından hiç 
sayıldığımızın kanıtıdır. 

Elbette tüm bunların farkına varan bizler de artık bu yapı ile 
hareket edilemeyeceğini anladık. A.Sönmez katıldığı her toplantıda 
elinde belge olduğunu ve bunları açıklarsa Mihrac’ın kaçacak delik 
arayacağını söylediği halde bu “belgeleri” açıklamadı. Sonraki 
gelişmelere baktığımda, A.Sönmez’in aslında bizim üzerimizden 
Mihrac’a mesaj gönderdiğini, «sen benim zaaflarımı açıklarsan, ben 
de seninkileri açıklarım» diye şantaj yaptığını görüyorum. 

Bizim bildiğimiz, 1.Kongre’nin esas işlevinin Anadolu 
Komünist Partisi’nin kuruluşunu ilan edecek olmasıydı. Kongre adı 
verilen toplantıda her nedense bu konu gündeme bile gelmemiştir. 
Bundan dolayı bizim kaleme aldığımız yazıda Konferans denilmiştir. 
Bize söylenen bu toplantıyla Anadolu komünist Partisi inşa örgütü 
kurulacaktı. Sonradan kongre ile parti kurulacaktı. 

A.Sönmez Fransa’da yaptığımız hemen her toplantıya katıldı. 
Ta ki sonradan öğrendiğim şimdiki eşi de Suriye’den ayrılıp 
Almanya’ya gelene kadar. Bu bayanın Almanya’ya gelmesiyle 
birlikte, Acilciler’i zindanlarda kahramanca temsil ettiği için 
yaşarken adına direniş türküsü adapte edilen Ali yoldaş, siyaset 
sahnesinden çekildi gitti. Ve bu tartışmalarda adı yüzlerce kez 
yazılarda geçmesine karşın sesi çıkmadı. Mihrac ise, bir zamanlar 
“hain” ilan ettiği A.Sönmez ile birlikte çektirdiği fotoğrafları 
yayınlıyor, Ali yoldaş ile orda bulunduk, burda direndik, diyor. 

  

Suç ortağı olmayan susmaz!..  

Bugüne kadar susulmuşsa, bu suskunluğun bir nedeni olmalı. 
Demek ki bizim bilmediğimiz başka zaaflar ya da içine girilmiş 
ortak suçlar vardır. Örgüt tabanı tarafından örnek alınan eski 
yoldaşlar kendilerini de ilgilendiren tarihsel hesaplaşma yaşanırken 
hâlâ susuyorsa bir suç ortaklığı var demektir. Ya da en azından 
bizim bildiğimizin aksine büyük bir bilgisizlik ve inançsızlık var 
demektir. Aşağıda okuyacağınız belgelerde “Genel Sekreter”in 
Ali’ye asıl bakışını göreceksiniz. Ali bildiği halde hâlâ susuyor. 
Fransa’da yaptığımız onlarca toplantıda bize verdiği sözleri unutmuş 



görünüyor. 

İşte böyle bir süreçte ben de 13 yıldır içinde yer aldığım 
örgütümden adım adım uzaklaşıyordum. Uzaklaşmamda, ideolojik 
bakış farkı ikincil plandadır, güven yitimi ön plandadır. Birbiri için 
ölüme giden devrimci yoldaşlık ilişkileri gitmiş, meşhur şark 
kurnazlığı olarak adlandırılan yoldaşın yoldaşına koyu kazdığı 
ilişkiler egemen olmaya başlamıştı. Böyle bir örgüt devrimci olarak 
adlandırılamazdı. Ancak biz o dönemde devrime ve devrimciliğe 
olan inanç zayıflamasın diye ayrılığımıza ideolojik kılıf aradık, 
bugün dile getirdiğimiz gerçeklikleri bildiğimiz halde 
dillendirmedik, devrimin genel çıkarlarını öne çıkardık. Birçok 
yoldaş “örgütün Suriye’de içine girdiği ilişkileri açıklayalım” derken 
buna şiddetle muhalefet edenlerden biri de bendim. Bunu yapmak 
isteyenlerle yollarımı ayırdım. Benim için “düşmanın eline silah 
olarak bize karşı kullanacağı bilgiler verilemez”di. Bugün de böyle 
düşünüyorum. Ancak bazılarının ipliği bugün pazara çıkmıştır. Artık 
gizlenecek bir şey yoktur. Bilinenleri dile getirmek gelecek kuşaklar 
izin yararlı olur diye konuşuyorum. 

  

Kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir  

Tartışırken seviyesizliklerin seviyesine inmemek gerekir. 
Tartışmanın bir amacı da seviyesizlere seviye kazandırmak 
olmalıdır. Onların istediği seviyede tartışmak bize zarar verir. Yani, 
bu tarihsel hesaplaşmada kullandığımız dilin düzeyini iyi tutturmak 
gerekiyor. Eski yoldaşlarımızın kişisel zaaflarını kullanarak örgütsel 
hesaplaşmaya gitmek doğru değildir. Hepimizin eksiği yanlışı 
hataları zaafları vardır. Olumsuz özelliklerimizi birbirimize karşı 
kullanmak ahlaki olmaz. Hiç kimse “sütten çıkmış ak kaşık” 
değildir. Bazı eski yoldaşlarımız kapalı kapılar ardında “Yoldaş 
doğru söylüyorsun ama, bugün birlikte davrandığın kişilerin de şu şu 
zaafları var, işte o yüzden ben bu tartışmada taraf olmam!..” gibi 
söylemlerle suskunluklarına gerekçe buluyorlar. 

  

 



Yaptığım aslında kendimle hesaplaşmaktır  

Oysa ben şu veya bu yoldaşı desteklemek için yazmıyorum. 
Yaptığım aslında kendimle hesaplaşmaktır. Sadece ondan bundan 
hesap sormak için yazmıyorum. Kendimden de hesap soruyorum. 
Eğer birbiri için ölüme giden yoldaşlar topluluğundan birbirini 
“işbirlikçi, ajan, hain” ilan eden düşman kardeşler topluluğuna 
dönüşmüşsek, bu sadece tek tek bireylerin suçu değildir. Bu duruma 
gelişte hepimizin az veya çok payı vardır. En azından süreç içinde 
suç makinesi haline gelen kişilerin örgüte egemen olmasına seyirci 
kalarak katkı yapmış olabiliriz. Örnekler çoğaltılabilir. 

Daha önce belirttiğim gibi, 1988 ayrılığımız aslında ideolojik 
değildir, daha çok örgütsel işleyiş ve insan ilişkileri ağırlıklıdır. 
Esasında ülkemiz solundaki hemen birçok ayrılığın altında yatan 
gerekçeler üç aşağı beş yukarı aynıdır. Örgütsel işleyişle ilgilidir. 
Önderlik etme hastalıklarıyla ilgilidir. 

1988 ayrılığından sonra yazdığımız ve Nisan 1989’da 
yayınladığımız “THKP-C/Acilciler’den Ayrılıklarımız” isimli 
kitapçıkta olaylara nasıl yaklaştığımızı hatırlamanın yararı vardır. 

«Tarihçesinden ve yaşanılan olaylardan da anlaşılacağı gibi 
THKP-C/Acilciler tarihi, örgüt olup olamama tarihidir. 12 Eylül 
öncesi süreçte örgüt olup olmamayı iradi müdahale ile aşamayan 
örgüt yapısı, 12 Eylül sonrasında bunu aşma yönünde atılan 
olumlu adımlara karşın; mücadele alanından uzak oluşun ve 
yenilgi sonrası yapıda oluşan çürümenin etkisi, önderliğin 
ideolojik-politik yetmezliğinin yarattığı olumsuz tablo sonucu tüm 
çabalara karşın örgüt olamamıştır. Birçok diğer yapı gibi Acilciler 
de yaşanan çürümeden payına düşeni almıştır. Bu çürüme tepede 
yaşandığı için de örgüt, gelinen noktada kendini yenileme şansını 
yitirmiştir. THKPC/Acilciler’in bugünkü önderliği, geleceğe 
yönelik ideolojik-politik çözümlemeleri yapacak bir formasyona 
sahip değildir. ... 

Bugünkü yapı anti-demokratiktir, kolektif değil, bireycidir. 
Tutarlı bir siyasal hatta sahip olunmamıştır. Var olan birçok siyasi 
yapıdan ayrı olmayı gerektirecek bir özgünlüğü yoktur. Bunları 
önceden saptayan bizler, ayrılmadan önce son olarak, bu yapının 
feshedilmesi önerisini de yaptık. Ülkede bulunan tüm yapıların tek 



başlarına işçi sınıfını örgütleme ve devrime yöneltme 
kapasitesinden yoksun olduğunu, birlik gerektiğini ve bu birliğin 
var olan örgüt yapılarından herhangi birinin bünyesinde değil, 
bunları da kapsayan ancak yapıları aşan yeni bir yapılanma ile 
olanaklı olduğunu söyledik ve söylüyoruz.» (sayfa 22-23) 

Ayrılığımızı böyle özetlemiştik. Elbette 40 sayfalık kitapçıkta 
ayrılığımızın gerekçelerini anlatırken sadece örgütümüze değil, 
genel devrimci harekete bakış açımızı da anlattık ve oradan gelerek 
Acilciler yapısından ayrıldığımızı açıkladık. Kitapçığın “THKP-
C/Acilciler’in Kısa Tarihi ve Ayrılıklarımız” bölümünde bakın neler 
yazılmış. 

«... örgüt 1977 Ağustos’unda İstanbul’da geniş çaplı bir polis 
operasyonuna uğrayarak büyük bir darbe yedi... Ağustos 
operasyonunu 1978 Şubat/Mart darbesi izledi... 1977 sonlarında 
çıkan CEPHE dergisi ile örgüt içerisinde ideolojik tartışmanın 
cezaevi merkezli bir süreçle devam edip boyutlanmasıdır. Bu 
tartışmalarla örgütün eylem çizgisi ve THKP-C sorgulanmaya 
başlanmıştır. Örgüt ilk kez silahlı propaganda, halk savaşı, 
kemalizm, demokratik halk devrimi, vb. konularda THKP-C 
çizgisinin yetmezliğini eleştirmiş ve bunları aşan yeni görüşler 
getirmiştir. 

Bu tartışmalar 1979 başlarında yeni bir bölünmeyi gündeme 
getirdi. İstanbul bölgesinde başı çekilen bu ayrılık, kendini Halkın 
Devrimci Öncüleri olarak adlandırdı. Bu durum daha önce 
THKPC/HDÖ Acilciler olarak adlandırılan örgütü ad olarak 
bölüyor ve örgüt bundan böyle kendini THKP-C/Acilciler olarak 
adlandırıyordu. 

Bölünme iki örgüt arasında bir eylem yarışı başlattı ve 
bunun sonucunda her iki yapının 1979 sonunda yediği darbelerle 
onlarca kadrosu cezaevine girdi... kadrosunun büyük bir bölümü 
cezaevine giren örgüt, bir dönem geri çekilip yeniden toparlanmak 
amacıyla birçok yönetici ve kadrosunu Ortadoğu’ya çıkardı. Amaç 
belli bir güç birikiminden sonra ülkeye dönüp kalınan yerden 
devam etmekti. Bu amaçla ülkeden çıkarılan birçok insan Filistin 
kamplarında eğitime tabi tutulmuş ve 81-83 yıllarında onlarca 
insan ülkeye gönderilmiştir. Ancak ülkede uzun erimli, yerleşik ve 
yaşamın dışına düşmeyecek biçimde bir yapının yaratılması 



perspektifi yeterince oluşturulmadığından ve ülkeye dönüldüğünde 
bu zor alanlarda görev yapan arkadaşlara yeterli ilgi 
gösterilmediğinden bu dönemdeki ülkeye dönüşlerin, denilebilir 
tümü, yakalanmalarla sonuçlanarak bugün bile üzerinde kafa 
yorulması gereken ilginç bir tablo ortaya çıkmıştır. Örgüt tarihine 
yakalanmalar ve ayrılıklar tarihi dedirtecek tarzdaki gelişmelere 
1982 ortalarında bir yenisi eklenmiş, Ortadoğu ve Avrupa’da 
önemli bir ayrılık daha yaşanmıştır.» (sayfa 15-16) 

Yukarda sayılan gelişmeler, yetmez kişiliklerin örgüt 
yönetimine nasıl egemen olduğunu anlatıyor. Sürekli operasyon 
yiyen ve sürekli ayrılık yaşayan örgütlerde oluşan koşullar birçok 
insanı hiç hak etmediği halde örgüt yönetimine getirmiştir. Bizde de 
olan budur. Merkezi yapıda yetersiz önderlik oluşmuştur. Bu tüm 
niyetlerden ötedir. Koşullar gereği, ideolojik politik donanım sahibi 
insanlar etkisiz hale gelince, pratikte bir iki çata pata eylem 
gerçekleştirmiş olanlar veya önder geçinen çapsız kişiye yalakalık 
yapanlar değer kazanmıştır. Gelişmenin ve örgüt olmanın önündeki 
en önemli engel, işte bu çapsızlar topluluğunun fırsatlardan 
yararlanarak örgütün tepesine çöreklenmesidir. Broşürden devam 
edelim: 

«12 Eylül öncesi dönemde pratik mücadelede öne çıkan 
insanlar, doğal bir biçimde bölge komitesi üyesi sayılmış ve bu 
komitelerden oluşan bir örgüt yapısı ortaya çıkmıştır. 12 Eylül 
sonrası yurtdışına çıkanların biraraya gelerek kendini “merkez” 
ilan etmesiyle başlatılan, örgütsel yapının yeniden oluşturulma 
süreci, bugünkü gelinen noktanın da başlangıcı olmuştur. 1981 
yılında adına “Genişletilmiş Merkez Komitesi Plenumu” dedikleri 
bir toplantıyla – cezaevlerinde yatan birkaç yoldaş da dahil 
edilerek– (Bazılarına meşruiyet kazandırmak amaçlı olarak ya yurt 
dışından ya da cezaevinden bulunulan alana müdahale olanağı 
olmayan yoldaşlar “şef”in eliyle oluşturulan MK’ya seçilerek 
zevahir kurtarılmıştır. Benim notum) merkez komitesi, seçilmiş(!) 
bir organ olarak ilan edilmiştir. Bu toplantı sonrası doğal olarak 
birçok yoldaş tepki göstermiş; hangi kıstas ve yetkilerle bu 
insanların kendini seçilmiş bir organ olarak ilan ettiklerini 
sormuştur. Ayrılığın en büyük gerekçesi de bu tür davranışlarla 
kendini ortaya koyan bu mantığa karşı çıkıştır. 

1984’lere dek yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, 



örgütümüzün 1981’de almış olduğu Konferans kararları ve 
Anadolu komünistlerinin birliği için Anadolu Komünist Partisi 
(AKP)’ nin kurulması kararı, diğer yandan ülkeye dönüş 
temelinde Filistin kamplarında eğitim yapılması ve Leninistleşme 
süreci gibi nedenler, gelişim dinamiklerinin olanaklılığını ifade 
ettiğinden, herşeye karşın örgütsel bütünlüğün yanında yer 
alınmasını sağlamıştır. 

Ancak 1982 ayrılığının hemen arkasında ülkeye dönüşler, 
yerini Avrupa’ya çıkışa bıraktığı gibi, Filistin kamplarından da 
çekilmeyle birlikte, istem ne olursa olsun, ülkeye yönelik 
mücadelenin bir süre daha ertelendiğini gösteren bir yönelişe 
girilmiştir. 

Mücadele alanlarından uzak kalış yavaş yavaş etkisini 
göstermeye başladığında politik üretkenlik gerilemiş, aylık yayın 
organı periyodik olarak çıkarılamamış, cezaevlerindeki yığınla 
direngen militana dahi ilgisiz kalınmış ve giderek insanlar 
birbirlerine karşı politika üretir duruma gelmişlerdir. Kolektivizmi 
yaşama geçirmeye çalışan, organsal işleyişi savunan, kongre 
toplanması için örgütü zorlayanlarla “örgütümüzün yapısı 
kolektivizmi kaldırmıyor, bu aşamada seçimle işbaşına gelmiş 
organlar oluşturamayız” zihniyetiyle bireyciliği savunanlar 
arasında bir mücadele başlamıştır. Bugün de egemen olan bu 
anlayış ile muhalefet edenler arasında süren tartışmalar, çeşitli 
dönemlerde örgütten ayrılan veya atılanları da kapsayarak 1988 
ortalarına dek sürmüştür. 

Acilciler örgütünden daha önce de birçok insan ayrıldı. Bu 
yoldaşlar ayrılmalarına karşın, uzun yıllar başka bir yapıya 
girmeden örgütü gözlemenin yanı sıra, örgütteki kimi yoldaşlarla 
da dirsek temaslarını eksik etmediler. Ayrılığımızdan önce de bu 
yoldaşlarla yaptığımız görüşmelerde onları, yeniden örgütle 
bütünleşmeleri yönünde ikna etmeye çalıştık. Bu yoldaşlar 
örgütün yapılacak kongre ile düzeleceğine inanarak hep kongreyi 
beklediler. 

Ancak kongre beklenene yanıt vermekten uzaktı. AKP’nin 
(Anadolu Komünist Partisi) kurulması beklenirken tersi olmuş, 
örgüt geldiği çizginin de gerisine düşmüştü. THKP-C çizgisi teorik 
olarak aşıldığı ve THKP-C adının bilimsel olmadığı, işçi sınıfı 



hareketinin sahip olduğu ideoloji doğrultusunda bilimsel bir adın 
alınması gerektiği düşüncesi belirtilmesine karşın yapılan kongre 
“THKP-C Kongresi” olarak adlandırılmıştır. Komünistlerin 
dağınık olduğu gerçeğinden hareketle savunulan Anadolu 
komünislerinin birliği şiarı unutularak, örgüt tek komünist güç 
olarak gösterilmiştir. Geçmişte dışımızdaki THKP-C kökenli 
hareketleri sol pasifist olarak gören örgüt tek birlik çağrısını, o da 
THKP-C Acilciler çatısı altında olmak koşuluyla, bu yapılara 
yapmıştır. Bir yanda AKP’nin kurulması önerisi (ki bu satırların 
yazarı başta olmak üzere tüm ayrılan yoldaşların savunduğu) 
getirenlere “bu yapımızla parti olunmaz” derken, öte yandan “tek 
komünist örgüt biziz ve komünistlerin birliği THKP-C/Acilciler 
örgütünde gerçekleşecektir” kararı alınmıştır.» (sayfa 16-17-18) 

Ahmet Kaya’nın deyişiyle “bu ne yaman çelişki anne”!.. 

Okuyucular üzerinden 28 yıl geçmiş bir kongrenin belgeleri 
(alınan kararlar, gelen mesajlar, yoldaşların raporları, öneriler ve 
eleştiriler) niçin yayınlanmıyor diye merak edebilir. Yayınlanırsa, 
bugün “ajan” ilan edilenlerin kimler tarafından MK’ya önerildikleri 
açığa çıkar ve kimin kiminle ne için işbirliği yaptığı anlaşılır. Korku 
bundandır. 

O kongre baskı ile taban örgütlerinin baskısı ile toplanmış bir 
toplantıdır. Alınan kararlar yayınlanmadığı ve uygulanmadığı için 
geçersiz bir kongredir. Çünkü bu kongre kararlarını uygulamaya 
çalışanlar o dönem 1988 yılında ayrılanlardır. Kararları geçersiz hale 
getiren de bugün olmayan örgütün Genel Sekreteri’dir. 

Kitapçıktan okumaya devam edelim. 

«... tüm bunların yanı sıra kongre öncesi hiçbir birimde 
delege seçimi yapılmamış, delegeler MK tarafından belirlenmiştir. 
Antidemokratik bir platformda gerçekleşen kongreye karşın, son 
olarak ayrılan yoldaşlar kongrede alınan kararları uygulamak ve 
2. Kongre’yi de örgütleyebilmenin şartlarını yaratmak amacıyla 
Türkiye’de ve tüm alanlarda çalışmalara olanca güçleriyle 
katıldılar. 

Ancak örgüt önderliği, kongre sonunda yayınlanması 
gereken “kongre kararları”nı yayınlamıyor; örgüt kongre 



kararlarına göre değil de, “şef”in emirlerine göre yönetiliyordu. 
Böylece, seçimle geldiği söylenmesine karşın MK’nın hiçbir pratik 
işlerliği kalmadığı, anti-demokratizmin yapısallaşmış olduğu, 
görülüyordu. 

Kongre öncesi feshedilen örgüt birimlerinin yerine kongre 
sonrası bile atama yapılmaması, örgüt organlarının kendi 
tüzüğünü her an yeniden çiğner duruma gelmesi gibi bir karışıklık 
ortamında, örgüt merkezinin görevinin örgütten insan atmak 
olduğu ortaya çıkıyordu. Genel sekreterlik ve bir kısım MK 
üyelerinden oluşan şürekasının, pek çok alanda Genel Sekreter 
aleyhine konuşulduğu gerekçesiyle, sonuçta tasfiyeciliğe dönüşen 
tavırlara girdikleri gözlemleniyordu. 

1988 ortalarında Batı Avrupa’da bulunan sınırlı sayıda 
örgüt üyesi yoldaşların zorlamasıyla yapılan toplantıda seçilen 
örgüt sorumluları, Genel Sekreter dışındaki tüm MK üyelerinin de 
hazır bulunarak onayı olmasına karşın, aynı gün Genel 
Sekreter’in bu durumu onaylamadığını öne süren ve “Genel 
Sekreter’in sözleri emirdir” diyerek kararından vazgeçen iki MK 
üyesinin Avrupa örgütünü tasfiye etmekteki çabaları dikkate 
alınırsa sorunun boyutlarının daha kolay kavranacağı ortadadır. 
Batı Almanya ve Hollanda örgüt birimleri tamamen, Fransa örgüt 
birimi ise büyük oranda bu gerekçe ile bitirilmiş, her şeye karşın 
direnerek ayrılmayan yoldaşların kişilikleriyle oynanır olmuştur. 
Bu durum karşısında olması gerekeni, tüzüksel işleyişi öne 
çıkaranlar örgüt düşmanı ilan edilerek örgütten uzaklaştırılmış, 
Sekreter’e yapılan her uyarı ve eleştiri ise örgüte küfür olarak 
kabul edilip, bu eleştirileri getirenler etkisiz kılınmaya çalışılmıştır. 

Tüm bu yaşananlara karşın, örgütsel bütünlüğü koruyarak 
olumlu dönüşümleri gerçekleştirme umudunu yitirmeyen bizlerin, 
olumsuzluğu dönüştürme kanallarını saptayarak düşüncenin 
yönelişin mihenk taşlarını oluşturacak önerileri sürdü. Örgüt 
MK’sına sunulan bu öneriler; MK çoğunluğunun ülkeye 
aktarılması, örgüt maliyesinin MK kontrolüne devredilerek 
Türkiye’deki çalışmalarda kullanımının sağlanması, cezaevlerinde 
bulunan yoldaşlarla maddi manevi dayanışmanın 
gerçekleştirilmesi, legal bir yayın organının zaman geçirilmeden 
çıkarılarak çalışmalara hız verilmesi, haksız olarak MK’dan atılan 
bir yoldaşın yeniden MK’ya alınması ve tüm Avrupa ülkelerinde 



bulunan, haksız yere örgütten tasfiye edilen yoldaşların yeniden 
örgüte katılmaları yönünde resmi bir çağrı yapılması, açıklık 
politikasının benimsenmesi ve ayrı düşüncelerin örgüt 
yayınlarında dile getirilmesi şeklindeydi. 

Ancak her türlü yapıcı yaklaşım ve öneri “pazarlık 
yapıyorsunuz” gerekçesiyle geri çevrilmiş, “sesinizi çıkarmayın, 
ayrılın” denerek oluşturulmaya çalışılan tüm birlik noktaları 
anlamsızlaştırılmıştır. Görüldüğü gibi THKP-C/Acilciler merkezi, 
tarihinde kolektif işleyişi yaşama geçirememiş, keyfilik şeflik 
ilişkileri ilke edinilerek örgüt kişiler tekkesine çevrilmiştir. 

Birçok defalar örgüt üyelikleri keyfi kararlarla feshedilmiş, 
örgütün kuruluşundan bu yana örgütte çalışan yoldaşlara 
defalarca örgüt üyelik fişleri doldurtulmuştur. Bugün “üyesin” 
denilenlere yarın “sen hiç üye olmadın” denilebilmiştir. 
Kongrenin üzerinden iki yıl geçmesine karşın kongre kararlarının 
yayınlanması bir yana, basıldığı söylenen devrim programına MK 
yedek üyelerinin bile sahip olması mümkün olmamıştır. Aynı 
şekilde tüzük de üyelerin eline geçmemiştir. 

“Demokrasiyi yaşamamış bir ülkenin devrimcileriyiz” diyen 
Genel Sekreter, bu düşüncesine parelel tutum ve davranışlarıyla 
örgüt içi demokrasinin yaşamasının önünde engel oluşturarak hep 
örgüt içinde örgüt gibi davranmış, hiçbir organı ciddiye almamış, 
her istediğini organlara danışmadan hayata geçirmenin 
koşullarını yaratmayı kendisi açısından yaşamsal bir görev 
saymıştır. 

Örgüt içerisinde ortaya çıkan bu şef örgütlenmesinin, 
ideolojik politik alanda sergilediği ise tam bir Makyavelizm 
olmuştur. ... 1981’de komünistlerin birliği için ittifak kurduğu 
(ittifakı bozmanın bir namus meselesi olduğu yeminiyle) TKEP ile, 
hiçbir ideolojik gerekçe göstermediği, 1982’de ayrılanların bu 
örgüte gitmesi üzerine ittifakı bozmuş ve ulusal sorunda 
görüşlerinden etkilendiği TKEP’i demokrat olmamakla 
suçlayabilmiştir. Dün programlarının birçok konuda çakıştığını 
söylediği TKEP’i, bugün yok olmaya mahkûm bir ara akım olarak 
ilan edebilmiştir. 

PKK’nın 1984 atılımı sonrası, Acilciler’in yazmış olduğu 



yazılarda, PKK savaşçıları “Paris Komünarları”na benzetilerek, 
bu mücadele biçimiyle başarıya ulaşmanın olanaksızlığı 
belirtilmiştir. Ancak bugün elde edilen başarılar karşısında kuru 
övgüden başka bir şey söylenmemektedir.» (sayfa 18-19-20-21-22) 

Kitapçık böyle devam edip gidiyor. Yeni insanı, sosyalist 
insanı tarif ediyor ve özelde Acilciler örgütünü, genelde tüm 
devrimci hareketi yeni insanı oluşturmaya davet ediyor. Çağdaş 
olmadan, yenilikçi olmadan, paylaşımcı olmadan, tepeden emirlerle 
insanları yönetmenin olanaksız olduğuna işaret ediyor. 

Bundan 27 yıl önce bunları söyledik, dışarıdan devrim 
modelleri ithal edilerek devrimin olmadığını, geçmişe sahip 
çıkılmadan tarihi kendisinden başlatarak başarılı olunamayacağını ve 
olunamadığını söyledik. Ülkemiz solunun yenilenmeye ihtiyacı 
olduğunun altını çizdik. Yenilenmeye örgütlerin tepelerinde 
başlanması gerektiği gerçeğini dile getirdik. Ayrılıkların altında 
yatan gerçeğin ideolojik olmadığını, daha çok yeni ile eskinin 
mücadelesi olduğunu, despot ile demokratın kavgası olduğunu 
vurguladık. Şimdi dönüp baktığımızda, başarılı olanların kendisini 
yenileyenler olduğunu görüyoruz, eskide inat edenlerin tarihin tozlu 
raflarına kalktığını görüyoruz. 

Bu yazı ile birlikte bazıları benim için geçmişte kalmıştır. 
İsimlerini anmak bile benim için düşkünlüktür. Onlar devrimci 
mücadele tarihimize suçlu olarak kaydedilmiştir. Ne kadar tahrik 
ederlerse etsinler adları anılmayacaktır artık. Kızılbaş Kürt 
Alevilerin değer yargılarına göre “yol düşkünleri” olarak 
anılacaklardır. Bundan böyle onların isimleri yol düşkünleridir ve 
kapılarına el verilmiş bir Alevi Piri olarak benim tarafımdan taş 
dikilmiştir. Düşkün ile birlikte yol yürüyenler, düşküne selam 
verenler de düşkün olurlar. Korkmasınlar. inancımızda düşkün 
kaldırma cemleri vardır. Bugüne kadar komisyon çağrısı yaptık 
gelmediler, bari mensubu oldukları inancın Cemine gelsinler. 
Aleviler affedicidir. Alevilikte insan öldürme yoktur. Alevilikte en 
büyük ceza düşkün ilan ederek toplumdan dışlamaktır. Biz de 
bunları yol düşkünü ilan ettik. Kalkmak isterlerse, bu yolun 
sürdürücülerine başvururlar ve gereği yapıldıktan sonra ayağa 
kalkarlar. Bizden yol ereni olarak uyarı yapmak bu kadardır. Bundan 
ötesi onlara kalıyor. Artık bu tartışmanın içinde bireyleri hedef alan 
yazılar yazmayacağım. Anlayışları değerlendireceğim. Belgeler 



yayınlayacağım. Daha çok güncel politika ile ilgileneceğim. Ben 
sadece kendi yazdıklarımdan sorumluyum. Ama haksızlığa 
uğrayanların her zaman yanında olmayı insan olmanın gereği 
sayarım. 

Önüne geleni, Aptal, Joker, Kılçık, Ajan, Muhbir olarak 
sıfatlandıran, “ayaklarının altına alıp bir sigara gibi ezen” kafadan 
sakat kişilerle tartışma yürütmenin kimseye faydası yoktur. İpliği 
pazara çıkmıştır, kaderiyle baş başa bırakılmalıdır. Adını anmak onu 
gündemde tutuyor. Oysa o artık yoktur. Çılgınca hakareti bundandır. 
Engin ile İbo tek bırakılsaydı çok sevinecekti. Ancak, tek kalan 
kendisi oldu. Sormazlar mı? Sen Haydarların gölgesi bile olabilir 
misin? Yüreğin yeter mi onlara yaklaşmaya? Örgüt tarihimiz kimin 
yürekli, kimin ödlek olduğunun belgeleriyle doludur. Buldukça 
yayınlayacağız. Kim aptal, kim zeki, kim joker, kim gerçek aktör 
öğrenildi, öğrenilecek. Kim devrimci mücadelenin içine salınmış 
kılçık, kim devrim için bedel ödemiş ortaya çıktı, daha da 
çıkarılacak. Yol düşkünleri susuncaya kadar peşleri bırakılmayacak. 
Ama bunların adı artık tarafımdan anılmayacaktır. 

  

Ayrılık kararımızın altında yatan nedenler  

Acilciler’den ayrıldıktan sonra nasıl yaşadığımı yazacağım. 
Görelim bakalım, devrim için kim ne yapmış, özgürlük 
mücadelesine kim nasıl katılmış, kim nerede yan gelip yatmış. 

1975 yılından itibaren içinde yer aldığım THKP-C Acilciler 
örgütünden 1988 yılı sonlarında resmi olarak ayrıldım. İyisiyle 
kötüsüyle 13 yıllık örgütlü yaşam bitti. Şimdi yeni bir yapıda en 
alttan başlayarak devrimci mücadeleme kaldığım yerden devam 
edecektim. 25 eski yoldaş akıl fikir birliği yaptık. Ortak bir kitapçık 
yayınladık. Bundan böyle örgütlü yaşama TKEP saflarında devam 
edeceğimizi açıkladık. Ayrılık sürecinde ayrı örgütlenmeye gitme 
düşüncesi de zaman zaman dile getirildi. Solda birlik düşüncesi 
ağırlık kazandı ve bu nedenle kendimize en yakın bulduğumuz 
yapıya katılma kararı aldık. 

Yayınladığımız kitapçıkta ülkemiz solundaki bölünmelerin 
esas olarak ideolojik ayrılıklardan kaynaklanmadığını, “küçük olsun, 



benim olsun” mantığı ile hareket eden liderlik sevdalısı tiplerin bu 
bölünmede büyük rol oynadığını tesbit etmiştik. Ülkemizde esas 
olarak devrimci sol yapılanmada üç ana akım bulunuyordu. Bu 
akımlardan ikisi dış kaynaklı idi. Maocu çizgi, Sovyet çizgisi. 
Üçüncü çizgi ise, ülkemizin özgünlüğünü biraz kavramış ama bunun 
yanında Latin Amerika devrim deneylerinden de etkilenmiş THKP-
C çizgisi idi. Elbette bu üç çizginin aralarında yer alan irili ufaklı 
örgütlenmeler de mevcuttu. Yani, ideolojik ayrılıklar ancak işte bu 
üç çizgi arasındaki ideolojik ayrılıklar olabilirdi. Bu üç akımdan 
birbirine katılım yok denecek kadar az olmuştur. Ancak her üç akım 
da kendi içinde onlarca örgütlenmeyi barındırıyordu. 

Birbirinden ayrılan örgütlerin ilk işlerinden biri, diğer yapıda 
öne çıkmış insanları fiziki olarak etkisiz hale getirmekti. Ardından 
öbüründen daha çok askeri eyleme girişmek gelirdi. Hesapsız 
kitapsız şekilde yapılan eylemlerden sonra yenilen darbelerle 
nedeniyle birçok yapı yok olma sürecine girmiştir. 

Böylesi bir sol gelenekten gelen bizlerin de ayrılığı elbette 
ideolojik değildi. Birçok sol örgütte olduğu gibi örgütümüzde de 
devrimci mücadeleyi yürütecek inanç kalmamıştı. Kendisini lider 
sanan bireylerin ülkede devrim yapmak yerine kendi kişisel çıkarları 
için kafa yordukları ve bu uğurda kendilerine engel olarak 
gördüklerini her türlü yöntemi kullanarak yok etmeye yöneldikleri 
gerçeği iyice ortaya çıkmıştı. Bizim ayrılığımız, kendimizi ve 
yoldaşlarımızı bu tiplerin elinden kurtarma çabasıydı. Kendi sefil 
yaşamlarını her şeyin önüne koyan ve bu yaşamı sürdürmek için 
yoldaş dediklerini kullanmaktan ve öldürmekten çekinmeyen 
tasfiyecileri kendi yandaşları birkaç zavallı ile baş başa bıraktık. 

Bizler artık ayrı bir yapıda devrimci yürüyüşümüze devam 
ediyorduk. Bir yıla yakın bulunduğum Fransa’da TKEP’li 
yoldaşlarla sınırlı da olsa ilişki sürdürdüm ve bazı faaliyetlere 
katıldım. Ancak taraftar konumundan öteye geçecek bir çaba 
göstermedim ve bir gün süreç içinde hiçbir şey olmamış gibi 
örgütten ayrıldım. Ayrılışımın altında yatan gerekçe, Kürdistan’da 
yürütülen özgürlük mücadelesine kendimi yakın bulmamdı. TKEP 
bu mücadeleyi olumlu bulmakla birlikte eleştiriyordu. Ben ise, ta 
başından beri mensubu olduğum Kürt ulusunun PKK önderliğinde 
yürütülen özgürlük mücadelesine hep sempati ile yaklaşıyordum. 
Acilciler saflarında bulunduğum dönemde bile bu hep böyle idi. 



Zaten, Acilciler de Türkiye sol hareketi içinde PKK ile ideolojik 
politik örgütsel çatışmaya girmeyen bir örgüttü. TKEP’li yoldaşlar 
ise, 12 Eylül’den önce özellikle Antep ve Adıyaman’da bu örgüt ile 
çatışmışlardı ve doğal olarak tepkiliydiler. 

  

PKK’nin sonu öyle olmadı  

Acilciler örgütünün şefi PKK’nin Ağustos 1984 atılımını Paris 
Komünarları’nın kahramanca direnişi olarak adlandırıyordu. Ben bu 
konuda farklı düşünüyordum. Tarih beni doğruladı. PKK’nin sonu 
Paris Komünarları’nın sonu gibi olmadı. Kürt halkı dört parçada 
kahramanca bir mücadele yürüten Kürt gençlerini bağrına bastı. Bu 
hareketin saflarına evlatlarını şenlikler yaparak gönderdi. Kurtuluşu 
bu hareketin başarılı olmasında gördü. İşte böyle bir derin duygusal 
coşku içinde yeni bir arayışın içinde oldum. Temel düşüncem, Kürt 
özgürlük hareketiyle ittifak yaparak ülke devrimini omuzlayacak bir 
örgütlenmenin içinde yer almaktı. 1990 yılına kadar bu arayışım 
sürdü. 

1990’da aylık olarak çıkan Berxwedan gazetesinden arkadaşlar 
benim de makale yazmamı istediler. Gazete kapatılana kadar her ay 
düzenli olarak yazdım. Bunun yanında Türkiye’de yayın hayatına 
başlayan Toplumsal Kurtuluş çevresiyle eski yoldaşım Heybetli 
vasıtasıyla bağlantı kurdum ve bu dergide de yazılarım yayınlandı. 
Ben bu çevreyi çok önemsedim. Bu çevrede hemen her 
örgütlenmeden devrime inancını yitirmemiş onlarca kişi 
bulunuyordu. Ortak düşünce, yeni bir örgüt yaratarak, devrimci 
hareketin diri kalmış militanlarını bir araya toplamak ve Kürt 
Hareketi ile eylem birliği içinde aktif bir mücadele başlatmaktı. 
H.Yılmaz yoldaş Acilciler’den ayrıldıktan sonra aramıza katılmıştı. 
HDÖ’den birkaç yoldaş, THKO çevresinden, TKP’den, İşçinin 
Sesi’nden, Dev-Yol’dan, TKEP’ten yoğun katılım vardı. Aydınlık 
çevresi hariç hemen her örgütten insanlar dönem dönem bir araya 
gelip tartışma yürütüyorduk. Bu tartışmalarımızı bazen yatılı olarak 
günlerce yürüttük. Aynı dönemde solda birlik tartışmalarının 
yürütüldüğü diğer toplantılara da katılıyordum. Tartışmalarımıza 
Türkiye’den gelen birçok insan da katılıyordu. 

Tartışmaların sonunda Toplumsal Kurtuluş Dergisi etrafında 



örgütlenen arkadaşlar örgütlenmek için Viyana’da yapılan bir 
toplantıyla ilk adımı attılar ve bir merkezi yapı oluşturdular.  

 

Yetim hakkı yemedik, servet sahibi olmadık  

Anlatmak istediğim, bazılarının ısrarla tekrar tekrar söylediği, 
benim ve benim gibi birçok eski yoldaşın 23 yıldır örgütsüz olduğu, 
devrimci mücadele yürütmediği, birden bire “çok büyük bir 
mücadele yürüten” kahramanı karalamak için sahneye çıktığıdır. 
Oysa durum tam tersinedir. Bizler kendi çapımızın da bilincinde 
olarak gücümüz oranında devrim mücadelesine aralıksız devam 
ettik. 

Son yıllarda ülkemizde çokça kullanılan bir deyimle yetim 
hakkı yemedik, servet sahibi olmadık, yani sınıf değiştirmedik, dün 
ne idiysek bugün de oyuz. Elbette çağın gelişimine ayak uydurmaya 
çalıştık. Ancak çağın vebası haline gelen “köşe dönmek için her 
türlü rezilliği yapan” karaktersiz burjuva davranışına karşı hep 
direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Bu bizim insan olmaktan 
doğan görevimizdir ve bu uğurda hayatını feda etmekten 
kaçınmayan yoldaşlarımıza olan vefa borcumuzun gereğidir. 

Bir tek şeyin bilinmesini isterim, burjuva gibi yaşayıp, 
devrimci gibi düşünemezsiniz. Hainlik hırsızlık yapmadığınızı ve 
örgütün yarattığı değerlerin üzerine yatmadığınızı kabul edelim, öyle 
veya böyle helalinden servet sahibi olduğunuzu var sayalım. Bu 
durumda bile tercih yapmak zorundasınız. Eğer devrimciyseniz, 
devrimci mücadelenin doğruluğuna inanmış biriyseniz, malınızı 
mülkünüzü servetinizi devrim mücadelesine katkı yapmak için feda 
edersiniz. İşte devrimci olanı olmayandan ayıran turnusol kâğıdı 
budur. Sahtekârın biriyseniz, “ağzım iyi laf yapar, ben de 
kandıracak birkaç cahil bulurum” diye şarlatanlık yapıyorsanız, 
hiçbir devrimci örgütün lideri olamazsınız. Ne yazık ki, devrimci 
örgütlerimizin birçoğunun yönetiminde böyle şarlatan tipler çokça 
bulunmaktadır. Doğru dürüst devrimcilere düşen, devrimci saflara 
sızmış bu çarpık anlayışı teşhir ederek hak edilmemiş önderlikleri 
yıkmak ve inançlı bilinçli insanları yönetime getirmektir. 

Ülkemizin soluna bakınız. Hâlâ üç beş kişiyi bir araya getiren 



bazı uyanık tipler hemen örgüt olduğunu ilan ediyor ve bir yerlere 
gelmenin hesabını yapıyor. Amacına ulaşmak için her yolu deniyor. 
İlk fırsatta mal mülk servet sahibi oluyor. 

Devrimci örgütlenmeler hâlâ geçmişte ne kadar aslan kaplan 
kahraman olduğunu anlatıyor. 12 Eylül’de nasıl ve niçin yenildiğini 
görmekten korkuyor. 30 yıl sonra bile özeleştiri yapmıyor. “Aslında 
biz doğruyduk, diğerleri yanlıştı. Darbe dümen olmasaydı, biz 
devrim yapacaktık!..” söylemini tekrar ediyor. 30 yıldır partileşme 
süreci yaşadığını iddia ediyor. Programı tüzüğü ve seçilmiş yönetimi 
olmadan örgüt yöneten liderler var. Böyle bir sol, halklarımızın 
somut yaşamsal taleplerine cevap olabilir mi? 

Elbette bunların yanında aklı başında olan devrimciler de var 
ve bunlar ülke solunu ortak bir çatı yapılanması etrafında bir araya 
getirmek için gece gündüz uğraşıyor. Ama onların yoluna da sahte 
önderler taşlar döşemeye devam ediyor. Benim temennim, böylesi 
bir devrimci çatı partisi etrafında ülkemiz solunun önemli kesiminin 
birleşmesidir. Ancak böylesi bir örgütlenme, askerî sivil dinci dikta 
rejimine alternatif olabilir. 

  

Örgütlü yaşam serüvenim devam ediyor  

Toplumsal Kurtuluş dergisi etrafında yürütülen çalışmalar 
nedeniyle, Yalçın Küçük, Haluk Yurtsever, Haydar Yılmaz ve 
geçmişte solcu örgütlerde yönetici düzeyinde yer almış birçok 
arkadaşla birlikte ben de atılan örgütlenme adımına bel bağladım. 
Artık bir örgüt merkezi oluşturulmuştu. Solun en diri kesimlerinin 
öncülüğünde Kürt özgürlük hareketinin yanında olacak ve 12 Eylül 
artığı iktidarı yıkacak bir yapı daha oluşturulacaktı. Bu konuda 
birçok somut adım atıldı ve birçok girişim yapıldı. Ancak ülkemiz 
solunun kendine sevdalı liderleri yüzünden bu girişim de önemli bir 
iş yapmadan ayrışarak dağıldı. Bu yapılanma da yer alan bir iki kişi 
dışındaki büyük çoğunluk hâlâ değişik yapılanmalarda şu veya bu 
oranda devrimci duruşlarını sürdürüyorlar. 

Yurt dışında bulunan bu arkadaşların bazıları ülkeye döndü, 
yakalandı ve yıllarca hapis yattı. Bir kısmı Kürt hareketinin saflarına 
katılmak için dağlara gitti. Bir kısmı da yurt dışında birlik çabalarını 



sürdürüyor. Ancak geçerken belirtmeliyim ki, sonradan yaptığımız 
analizlerde, başını Yalçın Küçük’ün çektiği bu örgütlenme 
çabamızda bu şahsın toparlayıcı değil, dağıtıcı olduğunu, birleştirici 
olmayı değil tasfiye yapmayı amaçladığını, Kürt hareketine yakın 
duruşunun stratejik değil taktik olduğunu gördük. 

Yalçın Küçük’e olanaklarımız ölçüsünde maddi manevi destek 
de olduk. Her türlü ihaneti yaşamış bir kuşağın mensubu olduğumuz 
için her türlü gelişmelere hazırlıklıydık. Kendimize güvenimiz vardı. 
Bu yüzden nereye gidersek gidelim ve hangi yapıda yer alırsak 
alalım, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, devrimci duruşumuzu 
zedeleyecek hiçbir güç olamazdı. Bu inancımı bugün de taşıyorum. 
Öyle bir kuşağız ki, en uzak olduğunu sandıklarımızın en yakında, 
en yakınımızda olanların da aslında bize karşı olabileceğini 
yaşayarak öğrendik. Yani, her şeye karşı aşılandık. 

  

Devrimci olmanın ölçüsü  

Yaşamım boyunca öğrendiğim en büyük ders budur. Bilinci ne 
kadar gelişmiş olursa olsun, paylaşımcı olmayan, hep kendine 
yontan, yönetme sevdalısı, egemen kimlik yapılı, yoldaşına yalan 
söyleyen insanların devrimci olamayacağını gördüm. Bu yüzden, bu 
son deneyimden sonra yeni örgüt oluşturma çalışmalarından umut 
kestim. Mücadeleye bir devrimci birey ve aydın olarak devam etme 
kararı aldım. 

1992’de yayın hayatına başlayan Özgür Gündem gazetesinde 
yazılarım yayınlandı. İlk sayısında gazetenin düzenli yazarları 
arasında ismim yayınlandı. Daha sonra bununla da yetinmedim ve 
aramıza iki arkadaşı daha alarak Özgür Gündem Paris Bürosu’nu 
kurduk. Bu büroya kendi açtığımız bir kitapevinde yer verdik ve 
giderlerinin önemli kesimini kendimiz finanse ettik. Artık makale 
yazımı yetmiyordu. Fransızca haber ajanslarını takip ediyordum. 
Buradan öğrendiğim yeni bilgileri haber biçiminde yazıyordum. 
Etkinlikleri izleyerek röportajlar yapıyordum. 

1990 başlarında Türkiye’de kurulan Halkın Emek Partisi ile 
dayanışmak amacıyla Paris’te Halkın Emek Birliği’nin (HEB) 
kuruluşundan yer aldım, resmi üç yöneticisinden biri de ben oldum. 



Daha sonra bu çalışmalarımızı ve diğer ülkelerde aynı amaçla 
kurulan örgütlenmeleri merkezileştirdik. Avrupa Halkın Emek 
Birliğini kurduk. Ben de bu kurumun yöneticilerinden biriydim. 

Çalışmalarımın asıl ağırlığını gazeteci yazar olma çabasına 
ayırdım. Kürt Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden biri 
oldum. 1989’da kurulan Kürdistan Aydınlar Birliği’nin üyesi ve aynı 
zamanda örgütün Fransa seksiyonunda yönetici oldum. 

Bütün bunların yanında yaşamımı sürdürmek amacıyla başta 
konfeksiyon olmak üzere birçok iş sahasında işçi olarak çalıştım. 
1993’ten 1998’e kadar 5 yıl süreyle inşatlarda işçilik yaptım. Daha 
önce Acilciler saflarında başlamak üzere 7 yıl süreyle konfeksiyonda 
hemen her dalda işçilik yaptım. Bir yanda profesyonel devrimci gibi 
her türlü eylemde yer aldım, diğer yandan yaşam giderlerimi 
karşılamak için işçilik yaptım. 

Artık profesyonel devrimciliğin yerini proleter devrimcilik 
almıştı. Bir insanın aynı anda, hem aydın, hem devrimci, hem de 
proleter olabileceğini öğrendim. Bu nedenle, yaşamını sürdürmek 
amacıyla emekçi olarak üretim sürecinde yer almamış olanlarla 
arama hep mesafe koydum. Emeğini üretim sürecine katmamış 
insanların, emekçi olmadıkları için emekçiyi savunabileceğine 
inanmıyorum. Halkın içinden çıkıp gelmeyenlerin halka öncü 
olacaklarına da inanmıyorum. Elbette devrimci örgütlenmelerin 
öncüleri aydın olmak zorundadırlar. Aydın olmak da başlı başına 
büyük bir emek sürecini gerektiriyor zaten. 

Benim sözüm geçmişte şu veya bu nedenle bir örgütlenmede 
yer almış ve birkaç askeri eyleme katılmış bireyin, kendini 
geliştirmek değiştirmek geliştirmek dönüştürmek yerine, o eski 
güzel günlerin hatıralarıyla yaşamayı marifet sayan, işte ben 
öyleydim böyleydim şöyleydim diye kahramanlık hikâyeleri anlatan 
eskimiş solcularadır. Bu tiplerin devrimci hareket içinde yeri 
olamaz. 

40 yıldır sürdürdüğüm devrimci yaşam arayışım bugün de 
sürüyor, mezara kadar da sürecektir. Birileri için değil, kendim için 
devrimciyim. İnsanın kendisi ile barışık olmasına önem veririm, ben 
kendim ile barışığım. Yapabileceğim her şeyi yaptığımı iddia edecek 
değilim. Ama en azından içinden çıkıp geldiğim halkıma 



yabancılaşmadım. Onların ilerici özelliklerini aldım, gerici yönlerini 
sorgulayarak aştım. Değişime gelişime dönüşüme inanırım. Kürt 
yurtsever devrimci olarak halkımın özgürlüğü için elimden gelen her 
şeyi yapıyorum. Enternasyonal devrimci olarak insanlık için 
özgürlüğün eşitliğin kardeşliğin bayrağını dalgalandırıyorum. 
Kendimi hiç abartmadan ve küçümsemeden bu toprakların biat 
kültüründen kurtulmuş özgür bireyi olarak yaşamak istiyorum. 
Örgütlü yaşama inanırım ama, asıl özlemim örgütlerin diktatörlerin 
devletlerin sınırların sınıfların olmadığı özgür dünya düzenidir. 
İnsanlığın bu büyük rüyası, ezenin ve ezilenin olmadığı özgür dünya 
gerçekleşinceye kadar kavgamızın süreceğine inanıyorum. 
Yoldaşlarımın da işte böyle yüce amaçları vardır. 

  

Bu kararımızın altında yatan nedenler  

12 Eylül sonrasında devrimcilerin büyük bölümü cezaevine 
düştü. Önemli bir kesimi de yurtdışına çıktı. Avrupa’ya gelenler ve 
Ortadoğu gidenler on binlerle ifade edilen sayıya ulaştı. Ben de 
yurtdışına çıkanlardan biriydim. Hem de 12 Eylül 1980 darbesinden 
bir yıl önce çıkan ilklerdendim. Bugün bizlerin yıllarca hapishanede 
yaşamış yoldaşlar tarafından ilk fırsatta yurtdışına çıkmış devrim 
kaçkını olarak adlandırıldığımızı biliyorum. Ancak o yoldaşlar da 
biliyorlar ki, o günkü örgütlenme düzeyimizle benim gibi yüz kişi 
daha olsaydı, sonuç yine ya cezaevi ya da mezarlık olacaktı. Elbette 
süren bir mücadeleyi bırakıp gitmek, geride uğruna ölümlere gittiğin 
yoldaşlarını bırakıp gitmek hiç kolay değil. Onu yaşayan bilir. Bu 
gibi gitmelerin yarattığı travmayı ve suçluluk psikolojisini çok iyi 
bilenlerdenim. 

Ülkedeki yoldaşlarımın bilgisi ve onayı ile yurtdışına çıktım. 
Yani, Avrupa’ya görevli olarak geldim. Burada ilk önce 
örgütümüzün yarattığı sempatiyi örgütlemek için uğraştım. Bu 
konuda epeyce başarılı olduğumu söyleyebilirim. Gelişimin hemen 
ertesinde HDÖ’lü yoldaşlarla ilişkiye geçtim. Daha sonra Hanna 
yoldaş ile birlikte Acilciler adına Avrupa’yı karış karış dolaştım. 

Demek istediğim, kaçkınlık korkaklık ihanet gibi suçlamalar 
yapabilmek için 12 Eylül yenilgisinin esas nedenlerine inmek 
gerekir. Darbe öncesinde devrimci düşüncenin ulaşmadığı köy bile 



kalmamışken, “Direneceğiz kazanacağız, faşizmi ezeceğiz” ve 
“Kurtuluşa kadar savaşacağız” sloganları dilden dile dolaşırken, 
bireysel bazı kahramanlıklar hariç, devrimci örgütler darbeden sonra 
niçin hiçbir ciddi direniş gösteremedi? Asıl sorgulanması gereken 
işte budur. 

Yurtdışına çıkış kararımızın altında yatan nedenlerin başında, 
devrimcilerin birliği esprisi geliyordu. “Gemisini kurtaran 
kaptandır” düşüncesinden “Canını kurtaran kahramandır” 
noktasına gelmiştik. Devrimci Yol örgütleri darmadağınık 
durumdaydı. TKPli sendikacılar kendileri gidip teslim oluyorlardı. 
Diğer küçük kadro örgütlerinin militanları ise, tek başına kalmışlar 
ve kendi güvenliklerini sağlama telaşına düşmüşlerdi. Olanakları 
olanlar yurtdışına çıkıyorlardı. 

Çıkmayıp da ne yapsaydılar? Hangi olanaklarla eylem 
yapacaktılar? Örgüt liderleri armut gibi toplanırken militanlar nasıl 
savaşacaktılar? Bu soruları sormadan ve sorulan soruya doğru dürüst 
cevap almadan ona buna aşağılayıcı yakıştırmalar yapmak, sahte 
kahramanlık hikâyeleri anlatarak kendini kandırmak, daha ne kadar 
gerçeğin üzerini örtebilir? 

Bu son 40 yıllık mücadele sürecinin içinde yer almış olanlar, 
kendi kişisel değerlendirmelerini yaparak yenilgimizin gerçek 
nedenlerini ortaya çıkarmak için katkı yapabilirler. Her devrimci 
birey önce kendi gerçekleriyle yüzleşmelidir ve kendinin de içinde 
yer aldığı örgütlenmeyle devam etmelidir. Bu özeleştiri süreçleri 
birleştirilerek, ayrılar ayrı yere itilerek ve aynılar aynı yerde 
buluşarak, geleceğin örgütlenmesi yaratılabilir. Böyle yapılmazsa, 
kurulacak her örgüt, eski sol örgütlenmelerin bir kopyası ve hizipler 
koalisyonu olmaktan öteye gidemez. 

Ben de 1990’larda eski örgütlerin bir araya gelerek kuracakları 
ortak örgütlenmenin 12 Eylül yenilgisinin nedenlerini ortaya 
çıkarmadan oluşamayacağına inandığım için, az önce belirttiğim 
gibi, devrime ve sosyalizme inanmış bireylerin ve örgütlerin 
özeleştiri yaparak yeni örgütlenmeye gidilebileceğine inanıyordum. 
O yıllarda ve daha sonra yapılan yeniden örgütlenme çalışmaları, 
geçmişin muhasebesini yapmadığı için başarısız oldu. 

  



Son karara doğru  

Gazetecilik ve makale yazarlığı yanında, bir de atalarımın 
inancı olan Alevilerin ezilmişliği ve dışlanmışlığı ilgi alanım oldu. 
Kendi kendime “Biz Aleviler kimiz? Nereden geldik nereye 
gidiyoruz? Bugün toplumun neresindeyiz?” gibi sorular sordum. 
Sorduğum soruların cevaplarını bulmak için bu konudaki kaynakları 
araştırmaya incelemeye okumaya ve yorumlamaya çalıştım. 

Alevilik üzerine okumalarım ilerledikçe, Türkiye’de Alevilerle 
ve Alevilikle ne kadar çok oynandığını ve bu inancın kendi 
köklerinden koparılarak nasıl İslamize edildiğini gördüm. Her 
yazarın kendine göre bir Alevilik tanımı vardı. Sağcı solcu her 
örgütün kendine göre Alevilik tanımı vardı. Dikkatimi çeken en 
önemli şey, Alevi inanç topluluğunun kendisini ifade etmek için 
ortak tanımı olmadığıydı. Solda klasik bir tanımlama vardı. Anadolu 
Aleviliği, İslamın ilerici yorumu deniyor, Ali yandaşlığı deniyor, 
İslamın özü deniyor. Ama hiçbir alevinin inanç ritüelinde İslamın 
İ’sinin bile olmadığı gerçeğine hiç değinilmiyordu. 

Ben bu konuda kendime en yakın bulduğum Kürdistanlı 
Alevilerin Avrupa örgütlenmesi ile ilişkiye girerek örgütlü yaşama 
yeniden döndüm. Bu yapıda da Alevilik tanımı üzerine ortak bir 
anlayış yoktu. Ancak tartışma özgürlüğü vardı ve herkes kendi 
görüşlerini açıkça dile getiriyordu. 1996’da Almanya’da yapılan 
Kürdistan Aleviler Birliği 1.Kongresi’nde bu kurumun Yürütme 
Kurulu üyeliğine seçildim. Paris’te ilk Kürt Alevi Kültür Merkezi 
kurucularından oldum. Avrupa’da çıkan Zülfikar dergisinde düzenli 
olarak yazdım ve Avrupa ölçeğinde yaptığımız seminerlere katıldım. 

Bu arada okudukça Aleviliğe bakışım netleşti. Kürt Alevi 
aydınlarından Mehmet Bayrak’ın bakışını objektif görüyordum. 
Diğer Kürt Alevi aydınları olaya ideolojik bakıyorlardı. 
Tartışmalarımız “Alevilik İslam içi mi, İslam dışı mı?” dar bakış 
alanına sıkışmıştı. Ben ve bir grup arkadaşım ise, tartışmanın dar 
alana hapsedilmemesi gerektiğini, Aleviliğin kendinden önceki 
inançlardan etkilendiğini ve kendi ardıllarını ve zamandaşlarını da 
etkilediğini söylüyorduk. Alevilik ile Bektaşiliği bir ve aynı 
görmüyorduk. Kürt Aleviliği, Türkmen Aleviliği, Arap Aleviliği ve 
Balkan Aleviliği arasında ortak ve farklı özellikler olduğunun 
farkına varmıştık. Arap Aleviliği daha çok İslam’dan etkilenmiştir. 



Kürt Aleviliği Zerdüştlükten çok etkilenmiştir, Türk Aleviliği ise 
Şamanizm’den etkilenmiştir. Ama bunun yanında bugün bölge 
Aleviliğinin ortak bir tanımı da vardır ve öz inanç aynıdır. 

Kürt Alevi aydınlarının bir kısmı Aleviliği eski Kürt inancı 
Zerdüştlüğün yaşayan hali olarak tanımlarken, Türk Kökenli bazı 
aydınlar Şamanizm’e bağlıyordu. Bu iki anlayış aslında madalyonun 
iki yüzü olan Türk ve Kürt milliyetçiliğini de içinde barındırıyordu. 
İkinci olarak her iki cepheden birçok aydın Aleviliği “İslam’ın özü” 
ve “Ali yandaşlığı” diye adlandırıyor ve İslam içinde eritmeye 
çalışan ümmetçi anlayışı savunuyordu. 

Her ikisi de Araplık ile ilgili hiçbir bağı olmayan Kürt ve Türk 
Alevilerini Ehl-i Beyt’e, yani Muhammed’in ailesine, bağlayarak 
ulusal kimlikleri inkâra yöneliyordu. Bu iki uç anlayışın ikisi de 
gerçeği izahta yetersiz kalıyordu. Bunu görmek için Alevilik üzerine 
çok okumak gerekmiyordu. Türkiye’deki ve Trakya’daki Alevilerin 
Bektaşilerin Araplıkla hiçbir yakınlığı yoktur. Alevilerin ibadet 
yerleri olan Cemevi’nin ve inanç ritüellerinin ve İslam’da yeri 
yoktur. Aleviler oruç tutmaz, namaz kılmaz, hacca gitmez, camiye 
gitmez, zekât vermez. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Dahası, Aleviler 
İslam’da haram olan içkiyi dem sayar, ibadetinde dem alır, ateşi ve 
güneşi kutsal sayar, güneşe karşı kadınlı erkekli semah yürür. Allaha 
şirk koşar, Enel Hak (Ben tanrıyım ya da ben tanrıyı kendimde 
buldum) diyerek, İslam’da katledilmeyi gerektiren bir suçu işler. Bu 
nasıl İslam’ın özüdür? 

Ve işin en önemli yanı da Alevilik ritüelleri daha çok kitaplı 
dinlerden önce bölgemizde var olan ve tanrıyı gökyüzünde değil, 
yeryüzünde arayan doğal dinlerden almıştır. Yani, kökleri İslam 
öncesindedir. Ancak ister bir arada yaşamaktan kaynaklansın, ister 
İslam’ın bölgede egemen olmak için yaptığı katliamlardan dolayı 
olsun, Alevilik inancının üstüne biçimsel olarak İslami örtü 
örtülmüştür. Ancak bu İslami görünüş içsel değildir, biçimseldir. 12 
İmam kültü, Ali kültü, Hüseyin sevgisi, gibi. Buna rağmen, oruç 
tutulmaz, namaz kılınmaz, hacca gidilmez, zekât verilmez. 

Türk Alevilerin bir kısmı 12 Eylül 1980’den sonra oruç tutar 
hale getirilmiş ve camilere götürülmüştür. Asimilasyonun en 
katmerlisi bu dönemde olmuştur. Asimilasyona karşı direnenlerin 
düşüncesi, Aleviliği İslam’ın veya başka bir eski inancın kendisi 



olarak görmeyen, bunlardan etkilenmiş ve bunları da etkilemiş olan, 
kendi başına bağımsız bir inanç olduğu, Alevi kurumlarında ağırlık 
kazanmıştır. 

Aleviliğin ileri yanları olduğu kadar geri yanlarının da 
bulunduğu ve inancın babadan oğula geçen dedelik yöntemiyle 
devam edemeyeceği anlaşılmıştır. Alevilerin de diğer inançlar gibi 
ibadet yerlerinin olması, bütün inançlar gibi özüyle biçimiyle gözden 
geçirilmesi, çağdaş inanç önderleri yetiştirecek akademilerin 
açılması, ırkçı ayırımcı dayatmaların kırılması gerektiği gibi görüşler 
Alevi kurumlarında egemen anlayış olmaya başlamıştır. 

Bu konuda katkım olduğu için sevinçliyim. Ancak daha işin 
başındayız. Alevi kurumlarımız kitlelerin büyük kesimini hâlâ 
örgütleyemedi. Alevilerin ezici çoğunluğu örgütsüzdür. Kimliğini 
açıklamaktan korkuyor. Daha önemlisi, kendisini hakiki İslam 
olarak görmeye devam ediyor. 

Neyse, bunlar aslında başlı başına tartışma konularıdır. Farklı 
platformlarda Alevilik ile ilgili görüşlerimi dile getiriyorum ve 
getirmeye devam edeceğim. 1996 sonrasında içinde yer aldığım 
Alevi örgütlenmesinde en alttan başlayarak en üst düzeye kadar 
Yürütme Kurulu Başkanlığı’na kadar yükseldim. İnsan kararlı ve 
azimli olursa her yerde yönetici olabiliyor. 

  

Görevler geldi buldu beni  

Üstlendiğim her işi yapmak için uğraşım. Yapamayacağımı 
anladığım anda yapabilecek olana devrettim. Dün yöneticisi 
olduklarımın bugün yönetimi altında çalışmaktan onur duydum. 
Demek ki, onların yetişip beni geçmesi için verdiğim emekler boşa 
gitmemiş. Böyle yaklaştım. 

Ancak kendilerini doğuştan lider görenler, görev teslimi günü 
geldiğinde koltuklarına yapıştıkları için ülkemiz toplumunun 
ilerlemesi sancılı oluyor. Örgütlerin örgütçükler haline gelmesinin 
asıl nedeni işte bu değişmez önderlerin ısrarcı koltuk sevdalarıdır. 
Yoksa paylaşılamayan nedir? Cevabı var mı? 



Kişi dünyayı kendi etrafından ibaret gördüğü için, yaşanan 
değişimi göremiyor. Bıçağın ucu kendisine dokunduğu zaman 
hemen saldırıya geçiyor. “Siz kaçıp gittiniz, biz mücadeleye devam 
ettik” diyor. “Peki, mücadelenin sonuçları nerede?” denildiğinde dut 
yemiş bülbül oluyor. Çünkü, mücadeleye devam etmemiş, 
egemenler karşısında susmuş pusmuş, birileri kelle koltukta 
mücadele ederken o olayın tanığı olmaktan korkmuş. Dünyanın 
değiştiğini bile fark etmemiş. Gizlendiği yerde görünmez olduğunu 
sanıyor. Aradan 30 yıl geçse de, devrimcilerin bir gün hainleri 
hırsızları ajanları ortaya çıkacağını hesap edemiyor. 

Engin Erkiner 4 yıldan fazla süren bir iç hesaplaşma yaptı. 
Tartışma başladıktan sonra tartışmaya katılanlar çoğaldı. Ben de bu 
tartışmanın son yarısında bulundum. Bir örgüt özelinde başlatılan 
hesaplaşmanın giderek solun genel hesaplaşmasına evrimleşmesinin 
belirtilerini görmekten mutluyum. İşte o yüzden ben kendimle 
yüzleşerek tartışmaya katıldım. Yıllarca susmanın doğru olmadığını 
biliyorum. Genel kavramların kaygıların korkuların arkasına 
saklanmanın devrimcilik olmadığını pratikte öğrendim. Bu 
tartışmada gördüm ki, hiç yakınında olmayan yoldaşlarımla 
yakınlaştım ve beni öve öve yere göğe sığdıramayan bazı eski 
yoldaşlarım kişisel kaygılarından dolayı hızla benden uzaklaştılar. 
Böylece, ben de bunların devrime inanmayan şarlatanlar olduğunu 
keşfetmiş oldum. 

  

En sevdiğim yoldaşlarıma bile çuvaldızı batırdım  

İnanıyorum ki, bu yoldaşlarım bugün bana çok kızmış olsalar 
bile yarın benimle yeniden kucaklaşacaktır. Benim asıl yapmak 
istediğim bu yoldaşlarımın devrim düşmanı ve yoldaş katilleriyle 
yollarını ayırmasıydı. Bunda başarılı olduğuma inanıyorum. 

Devam ediyorum. 1992’den itibaren yayın hayatına başlayan 
Özgür Gündem Gazetesi’nde ve bu geleneği devralan ardılı 
gazetelerin hemen hepsinde hem yazarlık ve hem de muhabirlik 
yaparak hizmet verdim. 1996’dan sonra ise bu işleri yaparken, içinde 
yer aldığım Kürdistan Aleviler Birliği örgütlenmesinin çıkardığı 
yayın organlarında yazarlık ve sonrasında Genel Yayın 
Yönetmenliği yaptım. Almanya’da Kürdistanlı Aleviler Federasyonu 



merkezinde 4 yılı profesyonel olmak üzere toplam 8 yıl (1996-2004) 
yönetici olarak görev yaptım. 4 yıl bilfiil olarak Almanya başta 
olmak üzere Kürdistanlı Alevilerin örgütlü olduğu hemen her 
Avrupa şehrini gezdim. Buralarda paneller verdim, eğitim 
çalışmaları yönettim, kurum kurma çalışmalarına katıldım. 

  

Sadece söz söylemedim, eylemin de içinde yer aldım  

Kürt halkının haklı mücadelesinin bir sıra neferi olmaktan 
onur duydum. Bu çalışmalarım sürecinde Kızılbaş Kürt Alevilerinin 
hem takdirini kazandım ve hem de onlardan feyz aldım. Toplumumu 
yakından tanıdım. Artık her Alevinin ve her Kürdün evi kendi evim 
olmuştu. Kapısını çaldığımız her evin kapısı sonuna kadar 
açılıyordu. Bunu yaratan Kürt Özgürlük Hareketi’nin haklı 
mücadelesiydi elbette. Bizler de bu haklı mücadelenin kazanması 
için emek veren birer emekçi idik. 40 yıllık devrimci yaşamımın son 
25 yılını Kürt halkının hak mücadelesi ekseninde sürdürdüğüm için 
mutluyum. Elimden geleni ikirciklenmeden yapmaya çalıştım ve bu 
tavrım aynen devam ediyor. 

Son 13 yıldır, tıpkı 1984’ten sonra yaptığım gibi (konfeksiyon 
atölyelerinde, restoranlarda, inşatlarda çalışarak), haftanın 6 gününü 
emek sürecinde yer alarak geçirmekteyim. Geriye kalan zamanımı 
da okuyarak yazarak geçiriyorum. Zaman darlığından dolayı esas 
okumalarımı işe giderken ve işten gelirken harcadığım 3 saatlik tren 
yolculuğunda yapıyorum. Bir koltuğa birkaç karpuz sığdırmaya 
çalışıyorum. Bundan şikâyetçi de değilim. Tek şikâyetim, 
özgürleşme mücadelesine yeterince zaman ayıramamaktır. 

Malûm, örgüt olanaklarının üzerine yatma becerisi 
gösteremediğim için, emeğimi satarak yaşamımı sürdürmek 
zorundayım. Nasıl yaşıyorsam öyle düşünüyorum. Nasıl 
düşünüyorsam onun gereğini yapıyorum. Başkalarının sırtına 
basarak “devrimcilik” yapmak benim kitabımda yoktur. 

  

 



Tanrı ve kulları ideolojisi veya lider ve kulları felsefesi  

Bu anlayışı aşamamış hiçbir örgütlenmede yer almama 
kararım var. Tek başına örgüt gibi yaşamayı kulluk ideolojisinden 
daha değerli sayıyorum. Bilgimi ve bilgisizliğimi herkesle 
paylaşmayı seviyorum. Öğrendiklerimi bildiklerimi aktarırken veya 
bilmediklerimi öğrenirken mutlu olanlardanım. 

Açıklıktan yanayım. Bu yüzden Engin Erkiner’e saygı 
duyuyorum. Açıklık politikası izliyor. En yakın yoldaşı yapmış olsa 
bile, yanlış yapanın yanlışını açıkça söylemekten çekinmiyor. Varsa 
bir meziyeti, düşmanı da olsa hakkını teslim ediyor. İşte doğru olan 
devrimci tutum budur. Yoldaşlarımı şu kadar severim veya 
yoldaşlarıma bu kadar bağlıyım diyerek duygu sömürüsü yapmak, 
başlangıçta sizi belki sempatik yapar ama bu sempati uzun sürmez. 

Duygu bakımdan yaklaştığımızda, Engin yoldaşlarının özel 
sorunlarıyla ilgilenmeyen, arada sırada azcık gülümseyen soğuk ve 
duygusuz biri gibi görünüyor. Ama içinde insan sevgisi olduğuna 
inanıyorum. Onun sevmediği ve ilgi göstermediği insanlar, hak 
etmemiş olanlardır. Bunu yazdıklarının satır aralarında görüyorum. 
Aslında bu bilim insanlarının ortak özelliğidir. 

Yukarıda saydığım tanrı katına çıkmış veya çıkarılmış lider 
tiplerinde ise, insan sevgisi gösteriden ibarettir. Bu tipler yalnızca 
kendilerine sevdalıdır. Müritlerinin yaptığı yalakalıklar onları yalnış 
yollara sevk eder ve o yüzden sonları genellikle hüsrandır. Hiç birisi 
kendi kaderiyle ölmezler. Büyük çoğunluğu onları göklere çıkaran 
müritleri tarafından ortadan kaldırılır. Bölgemiz bu tür trajik sonlara 
hiç de yabancı değildir. 

45 yıllık devrimci yaşamımdan örnekler vermeye çalıştım. 
Yaşadıklarımdan az da olsa ders çıkaran olursa, gelecek kuşaklar 
belki bizden daha az hata yaparlar, diye yazıyorum. İnanın benim 
yaşadıklarım deryada bir damladır. Benden daha fazla deneyimi olan 
binlerce devrimcinin olduğunu biliyorum. Bildiklerini gelecek 
kuşaklar için yazarlarsa daha sağlam bir örgütlenmenin ortaya 
çıkacağı kesindir. Özellikle özgürlük eşitlik kardeşlik demokrasi 
söyleminin ete kemiğe bürünmesi, her şeyden önce bu anlayışın 
bireyde ve örgütte ve ardından da kitlelerde içselleştirilmesiyle 
mümkündür. 



Belki yarın AKP de iktidardan gider ama demokrasiyi 
içselleştirememiş toplum gerçekliğimizden dolayı daha ileri bir 
devlet yapılanması beklememiz hayalcilik olur. İşte Yemen, işte 
Mısır, işte Libya ve işte şimdi Suriye’de yaşanan gelişmeler ve 
sonuçlar ortadadır. 

Anlatımlarımın sonuna geliyorum. Birilerinin dediği gibi, bir 
örgütten ayrılmakla insanlığın kurtuluş mücadelesinden kopulmuyor. 
Tam tersine, kendim için diyebilirim ki, son 20 yılda edindiğim 
kazanımlar, ilk 20 yıldakilerin en az iki katıdır. Zaten, tersi olsa bu 
sahada yaşam sürdürmek olanaklı değildir. 

  

Devrimci mücadelede dikiş tutturabilmek için  

12 Mart sonrasında içine girilen büyük sessizlik ortamında 
gerçekleştirilen çok küçük silahlı eylem ile kitleler üzerinde büyük 
etki yaratılabiliyordu. Ya da silahlı mücadeleyi savunan 
örgütlenmeler içinde gerçekleştirdiğiniz bir iki küçük eylem sizi bir 
anda örgüt yönetimine getirebiliyordu. Ama bugün öyle olmanın 
olanağı yoktur. Devrimci kuşak büyük bir bilinçlenme yaşadı. Bu 
bilinçlenmeye ayak uyduranlar sahada kaldı. Devrimciliği sadece 
eylem yapmak olarak görenlerin artık esamesi bile okunmuyor. 
Çünkü eşyanın tabiatı böyle. 

İddia ediyorum, tek başına Avrupa’da yaptığım çalışmalar 
kendine örgüt diyen birçok yapılanmaların çalışmalarından daha 
kalıcı sonuçlara yol açmıştır. Bir örnek vereyim, örgüt lideri 
olduğunu iddia eden hangi kişi, Avrupa’da binlerce insanın katıldığı 
kaç gece ve yürüyüş tertipleyebilmiş, kaç dernek açabilmiş, kaç 
dergi çıkarabilmiş. Ben 4-5 kişi ile birlikte kolektif çalışmanın eseri 
olarak bu denilenleri daha büyüklerini de yaptığımızı söylemekle 
yetineyim. İsteyen, merak eden araştırsın. 

Kürdistan Aleviler Birliği içindeki küçük bir grup olarak 
“Alevilik İslam’ın içinde değildir, kökleri İslam’dan öncedir” 
dediğimizde, kendi örgütümüz dahil, tüm Alevi örgütlenmelerinin 
tepkisini çektik. Ama bu tutumumuzu ısrarla sürdürdük ve bugün 
Alevilerin en etkin örgütlenmelerinin büyük bir kesimi bu görüşü 
savunuyor. Elbette bu sadece bizim eserimiz değildir.  



İlk olmak zordur  

Biz Acilciler geleneğinden geliyoruz ve ilk olmayı seviyoruz. 
İlk olmak içinde riski de barındırır. Ancak risk almadan başarmak 
mümkün değildir. Risk almazsan hep “koşulların olgunlaşmasını” 
beklersin. 40 yıl “partileşme süreci yaşarsın” ve hep “Parti İnşa 
Örgütü” olarak kalırsın. Türkiye’de devrimci hareketlerin büyük 
kesimi hep sıfır risk ile siyaset yapmak istediği için aslında hiç 
siyaset yapamadı. Bazıları hâlâ risksiz ortamı beklemekle meşgul. 
Bazıları ise devrimciliği geçim kapısı yaptı. 

Devrimci söylem sürdürmek onlar için sadece kendi özel 
yaşamlarını sürdürmektir. Çünkü lider olarak o hep en iyisini 
yaşamaya layıktır. Müritler çalışmalı, halkı kandırmalı, vurgun 
soygun yapmalı, lidere getirmeli. Lider ise, “hazırlanıyoruz, 
savaşacağız, ha başladık, ha başlatacağız” diyerek müritlere hep 
gaz verecek, arada sırada bildiri yazacak, illegal örgütün merkez 
yayın organı olarak legal dergi çıkaracak, hatta belli günlerde bir iki 
çata pata eylem yapacak ve yan gelip yatacak. İşte yaşanan budur. 

Bir de, onların çocuklarına bakın. Ne yapıyorlar? Neredeler? 
Bu soruların cevabı kişinin devrimci olduğunun veya olmadığının 
kanıtıdır. Sözümüz ile özümüz bir değilse, sözümüz ile eylemimiz 
uyuşmuyorsa, söylediklerimize uygun bir yaşam sürdürmüyorsak, 
devrimci değil sahtekârız demektir. Bunun başkaca hiçbir izahı 
yoktur. O yüzden, hepimizin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var. 

Devrimci kadro soru sorabilmelidir. Neden devrimci hareket 
bu kadar parçalıdır? Neden mevcut gerici kapitalist faşist iktidara 
karşı ortak eylem cephesi kuramıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? 

Bu soruları sormalı ve liderlerinden kesin cevap istemelidir. 
Bunu yapılabilirse, “küçük olsun, benim olsun” diyen anlayış 
yıkılacak ve “büyük olsun, güçlü olsun, hepimizin olsun” anlayışı 
egemen olacaktır. Dünya gericiliğine karşı başarının ilk adımı ancak 
böyle atılabilir. İşte bu sorulara verilecek doğru cevaplar bizi 
başarıya götürebilir. 

Yaklaşık dört yıldır katıldığım bir tartışmadan esinlenerek 
kendimle hesaplaşmak için anılarımı düşlerimi gerçeğimi de 
yazıyorum. Yazdıklarımdan dolayı birçok çevreden övgü ve birkaç 



şarlatandan eleştiri aldım. Ancak belirtmeliyim ki, benim yaptığım 
bir özeleştiridir. Birilerinin beğenmesi veya beğenmemesi beni asla 
ilgilendirmiyor. Devrimci hareket zarar görmesin ve devrimciler 
bazı alçaklıklar yüzünden yanlış anlaşılmasın diye uzun yıllar, 
içinden çıkıp geldiğim hareket de dahil, hiçbir örgüte yönelik eleştiri 
yazısı yazmadım. Bilinmesi gereken olayları da kimseye 
anlatmadım. Tıpkı benden daha çok şey bildiği halde bugün hâlâ 
susanlar gibi ben de sustum. Sustukça suskunluğum yanlış anlaşıldı. 

  

Ancak son 4 yıldır yürütülen tartışmaları ilk öğrendiğimde, 
artık susmanın suçluların yararına bir davranış olacağını 
düşündüğüm için ben de konuşmaya başladım. Tartışma üslubuna 
özen gösterdim. Kışkırtmalara bazen sert cevaplar versem de, düzeyi 
düşürmemeye çalıştım. Bu yazılardaki ana tema, mücadele içinde 
ortaya çıkan eksiği yanlışı eleştirmek değildi, elbette bunlar da 
yapılmalıdır. Bizim yaptığımız, örgütümüz içine sızmış karanlık 
güçlerin beşinci kolunu bulup ortaya çıkarmaktı. Bu da başarıldı. 

  

İçimize sızmış beşinci kol deşifre edildi  

Bizim yaptığımızı tüm örgütlerin yapması gerektiğini ısrarla 
vurguladık. Bunu yapmak, devrimci harekete zarar vermez, yarar 
getirecektir. Gerçekler ortaya çıkmadan, içimizdeki beşinci kol 
faaliyetleri deşifre edilmeden, kimlerle yeniden yola çıkacağımızı 
bilme olanağımız da olmaz. 

Kaldı ki, devlet bile 12 Eylül öncesinde devrimci hareket 
içinde nasıl bir faaliyet yürüttüğünü söylemekte, birçok eski MİT 
yöneticisi kitaplar yazarak bilinmeyen olayları anlatmaktadır. 
Devrimci hareketlerin içine sızarak birçok eylem gerçekleştirildiği 
belirtmektedirler. Bizim yaptığımız küçük bir çevrede bilindiği halde 
açık edilmeyeni deşifre etmek ve suçluları aramızdan söküp 
atmaktır. Birçok eski yoldaşımız kapalı kapılar ardında bize hak 
verirken, her nedense iş açık etmeye gelince susmayı tercin 
etmektedir. Bu yoldaşlarımıza çağrı yapmayı ısrarla sürdüreceğiz. 
Bildiklerinizi kendinizle birlikte mezara götürmeyin, hepimiz yaş 
olarak kemale erdik. Artık kaybedecek çok şeyimiz yoktur.  



Gelecek kuşakların doğru bilgi edinme hakkı  

Eğer susmakta ısrar ederseniz, suç ortağı olarak anılmaktan 
kurtulamazsınız. Bizim yanımızda olun demiyoruz, istediğiniz yerde 
süreci değerlendirebilirsiniz. Bir örgütün tarihini yazanlar, sadece 
önde görünen birkaç kişi olmamalıdır. Sayıları binleri bulan ve her 
biri kendince bir çaba göstermiş olan yoldaşlarımızın katkıları ve 
anlatımları ile yazılmalıdır. Daha doğru bir tarih ancak böyle 
yazılabilir, diğeri herkesin kendi yaşadığı kendi bireysel tarihidir. 

Ben bundan dolayı kendi tarihimi yazmaya çalıştım. Bu 
örgütün tarihini yazmaya kendimi yetkili bulmam. Çünkü bu tarih 
ülkemizin birçok şehrinde aynı amaçlar için mücadele etmiş 
yüzlerce militan binlerce sempatizan ve taraftarın ortak emeği ile 
yazılmıştır. Üç beş kişinin etrafında gelişen tartışmalarla bu tarih 
yazılamaz. Bu örgüt sadece Engin Erkiner ve Mihrac Ural ile veya 
adı kamuya mal olmuş birkaç arkadaş ile sınırlı değildir. 

Bu örgüt, hem Acilciler’dir, hem HDÖ’dür, hem Devrim 
Savaşçıları’dır. Binlerce yiğit devrimcinin emeği kanı canı acıları 
var bu örgütün harcında. Birkaç eski yönetici arkadaşın veya hapis 
yatmış yoldaşın örgütü kendilerinden ibaret görmesi kabul edilemez. 
Bu örgüt adına bugün konuşan bizler, aktif sahada kaç yıl kaldık 
kendimize sormalıyız. Ya erkenden cezaevine girdik, ya da 12 Eylül 
gelince yurtdışına çıktık. Yani, bilgilerimiz sınırlıdır. Ama bugün 
biliyoruz ki, bu örgüt birçok bölgede sayıları binleri bulan taraftara 
sahipti ve 12 Eylül’de 2000”e yakın kişi bu örgüt adına yargılandı. 

Gerçeği bilenler konuşmazsa, örgüt bugün bu tartışmayı 
yürütenlerden ibaret sanılmaya devam edilecektir. Bir isim vermek 
gerekirse, 1988 ayrılığında başı çekenlerden biri olan Ali Sönmez 
defalarca çağrı yaptığımız halde ölü gibi sessiz kalmıştır. Kendisi, 
Suriye’de yaşanan hemen her olayın içinde olmuş MK üyesidir. 
Mihrac ve çevresi ile ilgili birçok belgeyi elinde bulundurduğunu 
söylüyordu. Ama her nedense hâlâ susmaktadır. Ayrılır ayrılmaz 
bizleri de terk ederek inzivaya çekilmiştir. Yani, kendisine umut 
bağlayanları yüzüstü bırakıp kaçmış. Kendisine yeni bir yaşam 
kurmasına söylenecek söz yoktur. Ancak hiçbir açıklama yapmadan 
kayıplara karışması onun devrime bağlı olmadığının göstergesidir. 
Ayrıca biliniyor ki, Suriye’de örgüt içinde yaşanan birçok olayın da 
tarafı olmuştur. Yani suç ortağıdır aslında. Yollarını ayırması devrim 



adına bir duruş değildir, kendine yeni bir yaşam kurma eylemidir. 
Tıpkı bizlerle birlikte örgütten ayrılan onlarca eski yoldaşın yaptığını 
yapmıştır. 

  

Eski yoldaşların tutumu ibretliktir  

Adeta sınıf değiştirdiler. Yaşadıkları zorlukları ve ödedikleri 
bedelleri unuttular. Kendilerine yabancılaştılar ve yok oldular. 
Bundan dolayı konuşmazlar, konuşamazlar. 

Bu tartışmada ortaya çıktı ki, örgütümüz içinde aslında bir tek 
suçlu vardır. Suç makinesi olmuş bu şahsiyetin etrafında bulunanlar 
sadece emir uygulayan iradesiz kullardır. Adlarını anmaya bile 
değmez. Bazıları tıpkı önceden yapanlar gibi, sanal Sekreter’in 
yarattığı zindan ortamından bir gün kurtulmanın hayalini bile 
kuruyor. Nitekim bu ortamdan kurtulur kurtulmaz, bendinden 
boşalmışçasına düzenin değerlerine koşan, toplumun en aşağılık 
yaşam çevrelerine katılan, para ve iktidar için en yakın yoldaşını bile 
harcamaktan kaçınmayan onlarca örnek vardır çevremizde. 

Lazkiye’de gerçeği gördükten sonra Türkiye’ye dönen birçok 
yoldaşımız da devrimci mücadele saflarından hızla uzaklaşmıştır. 
“Devrimcilik bu ise, lanet olsun” diyerek. 

Bunun için suçluların ortaya çıkarılması önemlidir. Yaptığımız 
tarihsel bir hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmada hakkını arayanlar, haklı 
tarafta durarak haksızlardan hesap sormak isteyenler, er veya geç bir 
araya gelecektir. Gelmek zorundadır. Yazılacak örgüt tarihinde 
gerçeklerin doğru yazılması için tüm yoldaşların sözlerini söylemesi 
gerekir. Durdukları yeri ve nedenlerini açıklaması gerekir. Bu tarih 
iyisiyle kötüsüyle hepimizin tarihidir. Örgüt tarihimizde 
kahramanlık destanı yazan yoldaşlarımız çoğunluktadır. Tarihimiz 
bir karanlık adam yüzünden yanlış yorumlanamayacak kadar şanlı 
bir tarihtir. Örgütümüzün tarihi 1970-1990 arasını kapsayan 20 yıllık 
süreyi kapsar. Bedeller ödenmiştir, şehitler vermiştir, işkencelerin en 
ağırı ve sürgünlerin katmerlisi yaşanmıştır. 

Bu tartışmaya HDÖ’lü yoldaşlar da katılmalıdır. Biz etle-
kemik misali aynı yapıyız, yollarımızı ayırmış da olsak. Kaldı ki, bu 



yol ayırımına neden olanlar da bugün sürdürdüğümüz tartışma ile 
ortaya çıkmaktadır. Elbette örgütümüz içinde sürdürülen tasfiye 
hareketini ortaya çıkarmak kolay olmamıştır. Durumu anlamak için 
çok zaman gerekmiştir. Ancak sonuçta bu tasfiyeciler sadece 
örgütten değil, devrimci mücadele saflarından da tasfiye edilerek 
inlerine kadar kovalanmıştır. 

Tarihe tanıklık edecek birçok yoldaşın bulunduğunu biliyorum 
ve umudumu koruyorum. Bu örgüte ve geçmişte verdiğimiz emeğe, 
mücadele içinde kaybettiğimiz yoldaşlarımıza saygının bir gereği 
olarak söylenecek sözümüzü söyleme yürekliliği gösterebilirsek, 
gelecek kuşaklara yararlı olumlu örnek olacak bir ilki daha 
gerçekleştirmiş oluruz. 

  

Eski yoldaşlara son çağrı  

“Biz bu pisliklere bulaşmadık, biz bu tartışma sürecinin içinde 
olmadık” diyemezsiniz. Kapalı kapılar ardında söylediğiniz şeyleri 
açıkça söyleme cesaretiniz olduğunu biliyorum. Suskunluğunuza 
anlam vermeye çalıştım ama, hiçbir akılcı gerekçe bulamadım. 
Öğrendik, bazı eski arkadaşların girişimiyle bir araya 
geliyormuşsunuz. Bari bu bir araya gelişte kendi geçmişinize ilişkin 
değerlendirme yapın. Bunu yaparsanız belki bir gün yeni oluşumlar 
içinde sizin de özgül ağırlığınız olur. Özeleştiri yapma seçeneği 
olmayanların, onu bunu sorgulama hakkı yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 



Dik Duruş  
İrfan Dayıoğlu 

1954 yılında Malatya ili Akçadağ ilçesi, Kürecik Nahiyesi, 
Harunuşağı Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde 
okuduktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep’te yaptı. 
1974-1978 yılları arasında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Matematik okurken siyasi faaliyetlerinden dolayı aranır duruma 
düştü ve devamsızlık nedeniyle üniversiteden atıldı. 12 
Eylül’den bir yıl önce yurtdışına çıktı. 1982’den beri Fransa’da 
politik mülteci olarak yaşamaktadır. Evlidir ve bir kız babasıdır. 

Cephe, Toplumsal Kurtuluş ve Berxwedan dergilerinde 
yazdı. Özgür gündem ve Özgür Politika gazetesi sürecine kadar 
Kürt gazetelerinde köşe yazarlığı ve muhabirlik dahil çeşitli 
alanlarda çalışmalar yaptı.1996-2003 yılları arasında Kürdistanlı 
Aleviler Federasyonu’nda yönetici olarak çalıştı. Avrupa’da 
çıkan Zülfikar dergisinin son iki yılında ve sonrasında Semah 
dergisinin ilk bir yılında genel yayın yönetmenliği yaptı. 
Kürdistan Aleviler Birliği temsilcisi olarak iki dönem Kürdistan 
Ulusal Kongresi üyeliği yaptı. Medya TV’de yayınlanan Alevi 
Erkânı adlı programı bir yıl boyunca yönetti. Halen, Semah 
Dergisi’nde Alevilik ile ilgili yazılar yazmaktadır. Semah 
Dergisi Yazı Kurulu’nda ve Demokratik Alevi Federasyonu 
Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır. İbrahim Yalçın ile 
birlikte yazdığı « Bir Örgüt - Bir Yaşam / Mehmet Koç » isimli 
kitabı yayınlanmıştır. Bu kitap, devrimci dik duruşun geçmişten 
geleceğe anlatımıdır.  

	




