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ÖNSÖZ

Bu kitap, ilki 1978 yılında Devrimci Derleniş Gazetesi’nde yayımlan-
mış yazılardan başlayarak Devrimci Derleniş Gazetesi, Devrimci Mücade-
le Dergisi ve Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde Kontrgerilla üzerine yayımlanan 
yazıların derlenmesiyle oluşturulmuştur. 

Devrimci Derleniş Yazıları (aslında iki sayıda yayımlanmış tek yazı-
dır), 08 Şubat 1978 tarihli 8’inci ve 24 Mart 1978 tarihli 9’uncu sayıların-
dan alınmıştır. O tarihte Başbakan olan Bülent Ecevit’le Ana Muhalefet 
lideri olan Süleyman Demirel arasında Kontrgerilla konusunda bir tartışma 
başlamış ve Demirel’in sürekli saldırıları karşısında Ecevit; “Kontrgerilla 
diye bir örgüt yoktur”, demek zorunda kalmıştı. Kontrgerilla konusunda 
Süleyman Demirel ve medya tozu dumana öylesine bir katmıştı ki halkla-
rımızın kafası karışmıştı. Daha doğrusu, bilinçli bir biçimde yarattıkları bu 
sisli hava sayesinde, halklarımız bu cinayet örgütünün içyüzünü göremesin 
istemişlerdi. Bu yazı, o gün de halklarımıza, halk düşmanı Kontrgerilla’yı 
bütün açıklığıyla anlatmak görevini yerine getirmiştir. Kontrgerilla üzerine 
bilgi ve belgelerin-verilerin çok sınırlı olduğu o günün şartlarında devrimci 
teorinin gücüyle emperyalistlerin bu kanlı örgütünün içyüzü açığa çıkarıl-
mıştır.

Devrimci Mücadele Dergisi Yazıları’nda ise Sosyalist Kamp’ın trajik 
çöküşünden sonra (ihtiyaç kalmadığı için) Kontrgerilla’nın (daha genel 
adıyla Süper NATO’nun) kimi Avrupa ülkelerinde açığa çıkarılmasının ne-
denleri ve bu kanlı cinayet örgütünün ne olduğu anlatılır.

Daha da önemlisi, Türkiye özelinde Susurluk Kazası’nda Kontrgerilla’nın 
kabak gibi ortaya çıkmasıyla başlayan süreçte, yine veri yetersizliğine rağ-
men, bu örgütün amacı ve yaptığı halk düşmanı, vatan düşmanı eylemleri 
ve tüm bunların ABD tarafından nasıl yönetildiği ortaya konur. Bu bağlam-
da 12 Eylül Faşist Darbesi’nin ABD ve AB tarafından nasıl tezgâhlandığı 
açıklanır.

ABD’nin, NATO’ya üye tüm ülkelerde birer Süper NATO cinayet ör-
gütü kurulmasını ve bu örgütün yurtseverleri, devrimcileri, hatta sırf kaos 
ortamı yaratılsın diye, masum insanları öldürmesini ve bu cinayetlerden 
dolayı da hiçbir elemanının yargılanmamasını emrettiği açıkça ortaya ko-
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nur. Bu cinayet örgütünün Türkiye sürümü olan Kontrgerilla, tüm pis iş-
leri, cinayetleri ve örgütlenme biçimiyle deşifre edilir. 12 Eylül’e giden 
sürecin bu CIA beslemesi örgüt tarafından nasıl adım adım hazırlandığı 
gözler önüne serilir.

Kurtuluş Yolu Gazetesi Yazıları ise; gerçek Kontrgerilla’yı gözlerden ka-
çırarak, bu gerçek Kontrgerilla’yla ya da diğer adıyla gerçek Ergenekon’la 
bir ilişkisi olmayan Antiemperyalist, Yurtsever, Laiklikten yana olan, 
Mustafa Kemalci-Bağımsızlıkçı kesimlerin (özellikle de askerlerin) “Er-
genekon Davası” adı verilen bir CIA Operasyonuyla nasıl susturulmak, 
sindirilmek, etkisizleştirilmek istendiğini iki kere iki dört ederce ispatlar. 
Ve bu CIA oyununun yürürlüğe konması için gereken davaların açılması 
amacıyla AKP’nin ve Fethullahçı (hukukçu maskesi takmış) özel mahke-
me hâkimlerinin, savcıların ve polisin nasıl bir işbirliğiyle çalıştıklarını bir 
suçüstü belgesi niteliğinde saptar.

Bu kirli amaca ulaşmak için başlatılan tutuklamaların içyüzü (neyi 
amaçladığı) daha ilk gününden itibaren görülmüş ve halklarımıza tüm 
açıklığıyla gösterilmiştir. 

Bu sürecin hiçbir aşamasında en ufak bir ikircikliğe düşülmemiş, teo-
rinin gücüyle ve sınıfsal bakışla bu oyun teşhir ve mahkûm edilmiştir. Gü-
nümüz olaylarının gerçek yüzü halklarımıza gösterilmiş, bu iğrenç planı 
bozmak için sol kamuoyu ve halklarımız uyarılmıştır. Bu oyunu bozmanın 
yolu da açık-net biçimde gösterilmiştir.

Bu nedenlerden dolayı kitap özel bir önem taşımaktadır.

Derleniş Yayınları
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Birinci Kitap

Devrimci Derleniş Dergisi Yazıları
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Son Kontrgerilla Tartışmaları,
Yıkılan “Umut”lar ve

En Kör Gözlere Bile Batan Katı Gerçekler1

1 Devrimci Derleniş Dergisi’nin 08 Şubat 1978 tarihli 8’inci ve 24 Mart 1978 
tarihli 9’uncu sayılarından alınmıştır.
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Son Kontrgerilla tartışmaları,
yıkılan “Umut”lar ve

en kör gözlere bile batan katı gerçekler

Hepimizin bildiği gibi son günlerde, Finans-Kapitalin eski ve yeni kad-
rolarının (hükümetlerinin) başları olan Demirel’le Ecevit arasında, Kont-
rgerilla üzerine yoğun ve gürültülü bir tartışmaya şahit olduk. Şimdiye ka-
dar olanın tersine, bu kez aktif olan ve saldıran Demirel’di. Ecevit tartışma 
boyunca hep savunmadaydı. Fakat savunmada bile pek fazla tutunamadı 
ve sonunda pes etmek zorunda kaldı. Demirel olayın bitmesini istemiyor-
du. Ecevit’e, “yakanı bırakmam” diyordu, hâlâ.

Neydi, şimdiye kadar bu meseleyi ağzına almaktan korkan, hep geçiş-
tirmek isteyen Demirel’i bu kez saldırgan yapan? Neden, Ecevit şimdiye 
kadar varlığını kabul ettiği “Kontrgerilla” adlı cinayet çetesinin bugün ol-
madığını söylüyordu? Ve neden bu mesele devletlûlar arasında bu denli 
gürültülü bir tartışma konusu ediliyordu?

Bütün bu sorulara, doğru yanıtlar bulabilmek için meseleyi tarihcil ge-
lişim süreci içinde ele alıp incelememiz gerekir. İnceleyelim:

Bildiğimiz gibi, Kontrgerilla, devrimci halk hareketlerini engellemek 
ve faşist darbeler düzenlemek işinde görevlendirilecek uzman ajanlar ye-
tiştiren, ABD’deki bir askeri okulun adıdır. Bu okulun öğrencileri, Ame-
rikan Emperyalizminin sömürü alanı içinde olan dünya ülkelerine dağı-
lırlar. O ülkelerin istihbarat örgütlerini yönlendirir ve o ülkelerdeki halk 
hareketlerinin bastırılmasında yerli ajanlarla birlikte etkin rol oynarlar. 
Bizim gibi yarısömürge ve sömürge ülkelerin devletleri zaten ordusuyla, 
polisiyle, hükümetiyle, her şeyiyle emperyalizmin uydusu durumunda ol-
duğundan, yabancı Kontrgerilla ajanlarının da kolonilerde çalışması gayet 
kolay ve rahattır. Bu ajanlar gittikleri ülkenin istihbarat örgütüyle o denli 
kaynaşırlar ve o örgütün yönetimini ele alırlar ki, sonunda o örgüt CIA’nın 
bir şubesi haline dönüşür. Böylece o sömürge ülke istihbarat örgütü kendi 
hükümetinden, başbakanından daha çok CIA ile içli dışlı olur ve CIA’dan 
emir alıp CIA’ya hesap verir duruma gelir. Böylece ABD Emperyalizminin 
CIA kanalıyla beğenmediği hükümetleri devirip yerine faşist diktatörlükler 
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oturtması (Endonezya, Yunanistan, Şili’de olduğu gibi) ya da gelişen dev-
rimci hareketleri faşist yöntemlerle ezmesi (12 Mart 1971’de bizde olduğu 
gibi) olasılaşır.

Bakın bu gerçekliği yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapmış İhsan Sabri 
Çağlayangil nasıl açıkça itiraftan çekinmez:

“Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek için, İsrail is-
tihbaratı ile Amerikan istihbaratı ile İran istihbaratı ile daimî ve orga-
nik münasebetler içindedir.

“Bunlar gizli gizli her sene kendi şefleriyle toplanırlar, 
Washington’da, Tahran’da, Tel Aviv’de (istihbarat) mübadelesi yapar-
lar. Organik bağları bulunmayan, fakat inandıkları başka istihbarat 
örgütlerinden de (Bunlar herhalde İngiliz ve Alman istihbarat örgütleridir. 
– Devrimci Derleniş) istişari mütalâa alırlar.

“Şimdi,   istihbaratçılar Amerikalılarla organik bağlar içinde ol-
duğuna göre, Amerikalı “Şu adam benim adamım, şunu yerleştirelim 
solcuların arasına” diye rahatça işbirliği yapabilir. İstihbaratçılık ala-
nında bu iş rahat yapılabilir.”2 
Bu sözleri “solcu” bilinen biri söylemiyor. Yerli-yabancı sermayeye 

yıllarca hizmetkârlık yapmış, Demirel hükümetlerinin değişmez Dışişleri 
Bakanı Çağlayangil söylüyor. Açıkça ve resmen “MİT, CIA, SAVAK ve 
MOSSAD ile organik bağlar içindedir” diyor.

Çağlayangil, ajanların başlarına buyruk olduklarını, kendi devlet ve hü-
kümet yetkililerini hiç iplemediklerini, bakın yine nasıl açıkça koyar:

“Sonra, hiçbir istihbaratçı herhangi bir haberi her yere götürmez. 
Dışişleri Bakanına başka söyler, Devlet Reisine başka söyler, Genel-
kurmay Başkanına başka söyler. İstihbarat bünyesin deki profesyonel 
dejenerasyon (soysuzlaşma) her hareketin tesiri altındadır.”3

 Çağlayangil, MİT ajanlarının kendilerine karşı olan disiplinsizliklerini 
soysuzlaşmaya bağlıyor. Burada yanılıyor. Ya da söylemeye dili varmı-
yor. “CIA ile organik bağlar içinde olan” MİT eleman larının, CIA durur-
ken kendilerine hesap vereceklerini sanıyor. Yerli Parababası, Amerikan 
Paraba baları karşısında, yerli başbakan, Amerikan başkanı karşısında, yer-
li bakanlar da (kendisi gibi), Amerikan bakanları karşısında nasıl yamyassı 
oluyorsa, yerli “istihbaratçı”nın da “organik bağlar” içinde olduğu “Ame-
rikan istihbaratçısı” karşısında, yine aynı şekilde elsiz ayaksız teslim ola-
cağını (olması gerektiğini); efendilerle uşaklar arasındaki ilişkilerin başka 
türlü olamayacağını akıl edemiyor ya da söyleyemiyor.

2  Çağlayangil, 12 Mart’ı Anlatıyor, Politika Gazetesi, 12 Mart 1976.
3  agy.
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ABD’deki Kontrgerilla denilen ajan okulu, koloni “istihbarat” örgütle-
rini yalnız yetiştirdiği “uzmanlarıyla”   pratik olarak yönetmekle kalmaz. 
Yayımladığı ilmi(!) eserleriyle teorik olarak da yönetir.

Kontrgerilla’nın ABD’de 1960’ta kurulduğu söylenir. İlk mezunlarını 
ne zaman verdi, ajanlar bize ne zaman gelip kutsal “görev”lerine başladılar 
kesin bilmiyoruz. Fakat 1965’lerden itibaren, ABD Emperyalistlerinin bu 
alandaki yüksek kültürleriyle Türkiye “istihbaratını” aydınlatmaya başla-
dığını biliyoruz.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri için 1965 yılında bir kitap yayınlanır. Ki-
tabın adı “Ayaklanmaları Bastırma (bugünkü meşhur deyimiyle Kont-
rgerilla. – D. Derleniş)- Teori Pratik”tir. Ve David Galula adlı, bir CIA 
görevlisi tarafından yazılmıştır. Hasan Lembet adlı çevirmen tarafın-
dan çevrilmiş, Genelkurmay Basımevi’nde basılarak Silâhlı Kuvvetle-
re 1750 adet dağıtılmıştır.”4 
 ABD ajanının bu kitabı, Genelkurmay Basımevinde bastırılıp orduya 

herhalde laf olsun diye da ğıtılmadı. Pratik uygulamalara yol göstermesi 
istendi.

“Bu konu, halen emekli olarak Sivil Savunma Genel Sekreterliği 
görevinde bulunan Tümgeneral M. Cihat Akyol tarafından, “Gayri Ni-
zami Kuvvetlere Karşı Hareket” adlı bir broşürde incelenmiş ve Silâhlı 
Kuvvetler Dergisi Eki olarak 1971 Mart ayında yayınlanmıştır.”5

Görüldüğü gibi, 12 Mart 1971’e girerken, CIA ajanı Galula’nın koydu-
ğu genel Kontrgerilla prensipleri Türkiye koşullarına adapte edilmiş ve Si-
lahlı Kuvvetlere dağıtılmıştır. Yani, Finans-Kapital 12 Mart’a, pusulasız ve 
ne yapacağını bilmez bir durumda girmemiştir. Zaten 12 Mart’a da tesadüfî 
gelinmemiştir. 12 Mart ortamına, o yangın yerine devrimci hareketimiz, 
yerli yabancı Finans-Kapital ve onların emrindeki Kontrgerillacılarca her 
adım başında hazırlanan tuzaklara düşürülerek sürüklenmiştir.

Tümgeneral Cihat Akyol, broşüründe, devrimcilere kurulmasını istedi-
ği tuzaklardan birini şöyle tavsiye eder:

“Halkı mukavemetçilerden (devrimcilerden – Devrimci Derleniş) 
ayırmak için, sanki ayaklanma kuvvetleri (devrimciler – D. Derleniş) 
yapıyormuş gibi, müdahale kuvvetleri (Kontrgerillaca – D. Derleniş) 
zulme kadar varan haksız muamele örnekleri ile sahte operasyonlara 
başvurması tavsiye edilir.”6 

4  Emin Değer, CIA’nın “Ayaklanma Kuramı” ve Türkiye, Cumhuriyet Gazetesi, 
26 Mart 1977.
5  agy.
6  Tümgeneral Cihat Akyol, agy, s. 15, Aktaran: Emin Değer, Cumhuriyet, 26 Mart 1977.
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Görüyoruz, söylenen açık. Devrimciler yaptı sansın da, halk devrimci-
lerden uzaklaşsın diye “zulme kadar varan haksız muamele örnekleri ile 
operasyonlar tavsiye edili”yor, Silâhlı Kuvvetlere. Ve bu kitap Genelkur-
may Basımevinde basılıp, Genelkurmayın onayıyla dağıtılıyor orduya.

Bugün, bir de kalkıp Demireller, Türünler, Türkeşler, “Kontrgerilla ne-
rede? Hadi gösterin!” diye biliyorlar. Ne yüzsüzlük değil mi?.

Peki, yukarıda generalin tavsiyeleri lafta mı kaldı? Pratiği yapılmadı 
mı?

Elbette yapıldı.
12 Mart’ın böyle tuzaklarla CIA-MİT tarafından hazırlandığını yine, İ. 

S. Çağlayangil şöyle dile getirir:
“12 Mart’ta CIA vardır. Büyük ölçüde vardır. CIA, Papadopulas’da 

vardır. CIA Gizikis’de vardır (Yunanistan, Albaylar Cuntası kastediliyor. 
– D. Derleniş) CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez”7

Tabiî burada, CIA’nın 12 Mart’ı nasıl yaptığı sorusu sorulmamalı. Belki 
“organik bağlar” içinde ol duğu MİT’iyle, daha doğrusu Kontrgerilla’yla.

Fakat bu konuda daha açık ve somut olarak Kontrgerilla’nın çalışma 
yöntemlerini anlatan kitap ların 1972 Aralığında yayımlanıp dağıtıldığını 2 
Şubat 1978 tarihli “Milliyet”ten öğreniyoruz:

“THA muhabirinin elde ettiği kitap Piyade Kıdemli Albay Cihat 
Vural tarafından yazılmış ve 1972 yılında Aralık ayında Ankara’da 
basılmıştır. Kitabın basıldığı matbaa ve fiyatı kitapta belirtilmemek-
tedir. Kapaktan sonraki ilk sayfada “Hizmete Özel” damgası taşımak-
tadır.”

“12 Mart döneminde basılarak dağıtılan “Gerillaya Giriş” adlı ki-
tapta, gerilla ile mücadele için gerekli fikre sahip, bedeni eğitim gör-
müş birliklerin bir “Karşı-Gerilla” birliği olarak kurulması ve müca-
deleye geçmesi gerektiği savunulmaktadır”8

“Milliyet” Gazetesi daha sonra kitaptan şu aktarımları yapmaktadır.
“Komünist gerillalar, dünyanın birçok bölgelerinde küçük ve bü-

yük çapta faaliyet halindedirler. Bir tarafta edinilen tecrübelerden, di-
ğer tarafta da istifade etmektedirler. Gerilla ile mücadele edenler en az 
gerilla kadar davasına inanmış (Maaşına inanmış dese daha doğru olur. 
Çünkü Emperyalizme uşaklık dava sayılmaz. – D. Derleniş) ruh ve beden 
yapısı sağlam, cesur, zeki, atılgan, fırsatları değerlendirmelerde eğitim 
görmüş, sır saklayabilen, sabırlı kimseler olmalıdır.”

7  Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika Gazetesi, 12 Mart 1976.
8  Milliyet, agy.
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“Yalnız şurası muhakkak ki gerilla ve gerillaya karşı koyma sorun-
ları propaganda üzerinde vücut bulur. Bu ameliye, mikropların üretil-
mesi gibidir.” (Bu amaçla 12 Mart döneminde yayımladıkları ve tüm okul 
kitaplıklarına kadar soktukları yalan ve iftiralarla dolu “Beyaz Kitap” ve 
yine Tayfur Ketenci imzası ile yayımlanıp ordu içinde dağıtılan “Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri ve Aşırı Sol” adlı kitaplarını sayabiliriz. – D. Derleniş.)

“Silâhlı kışkırtıcı ajan tipi şehir gerillasının tatbikatlarından elde 
edilen tecrübe ile ortaya çıkmıştır. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı 
ajanlar organize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar, endüstri 
ve eğitim müesseselerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleri 
ile yıkıcı harekette bulunurlar. Tedhiş hareketleri düzenleyerek “gaye 
uğruna” soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler.”9

Şerefsizlerin “dava” dedikleri ne denli aşağılık bir iş değil mi? Masum 
insanları provokasyona ge tirmek için ajan provokatörlerine “soygunlar 
yap”tırıp “cinayet işle”ttirirlermiş. Bre emperyalizmin köpekleri zaten siz-
den daha namuslu bir hareket beklenir mi?

Devrimciler nasıl kötülenirmiş bakın:
“Şehirde mevcut haydutlar, gerillalar tarafından seçilmezler, çün-

kü haydutlar halka zarar veren hareketlerde bulunabilirler ve bu ey-
lemleri de gerillaya mal edilir. Bu suretle gerillacı, halk nazarında kü-
çük düşürülmüş olur.”10

İyi iyi(!) Demek sizin ajan provokatörlerin boşluğunu lümpen haydut-
lar dolduruyor. Zaten yok bir birinizden farkınız. Yalnız siz şerefsizsiniz, 
devlet mekanizmasını elinizde bulunduruyorsunuz, lümpenlerse gariban; 
sizin düzeninizin kurbanları.

Yukarıda bahsedilen ajan provokatörlerin 12 Mart öncesi ve sonrası bol 
miktarda kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bu provokatörlerin bazılarının 
ad ları sıkıyönetim mahkemelerinin dosyalarına kadar geçmiştir. Daha ge-
çenlerde, 23 Ocak 1978 tarihli “Cumhuriyet” Gazetesinde, Uğur Mumcu 
sıkıyönetim mahkeme dosyalarındaki belgelere dayanarak birkaç ajan pro-
vokatör ismi daha açıkladı (Biliyoruz daha önce de açıklanmıştı). Bunlar-
dan yalnız bir tanesi ile ilgili belgeyi buraya aktaralım:

“Kaynak: Ankara 1 no.lu Sıkıyönetim Mahkemesi DEV-GENÇ da-
vası dosyası 7. klasör 2. dosya

“BELGE: 1
“2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı askeri savcılığına;
“İlgili yazımızın konusu ODTÜ öğrencisi Eyüp Temeltaş, 

9  Cahit Vural, agy.
10  Cahit Vural, agy.
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teşkilâtımızca kendisinden uzun süre istifade edilmiş bir kimse-
dir. Adı geçenin durumunun açığa vurulması, gerek kendisi gerekse 
teşkilâtımız yönünden birtakım sakıncalar tevlit edecektir. Bu bakım-
dan Eyüp Temeltaş’ın durumunun deşifre etmeden teşkilât dışı bıra-
kılması yerinde bir tedbir olacaktır. Bilgilerinize arz ederim.

“1 Eylül 1971
“Nurettin Ersin
“Korgeneral
“MİT Teşkilât Müsteşarı
“Ajan Eyüp Temeltaş 25 Ağustos 1971 günü tutuklanmış ve 3 Eylül 

1971 günü salıverilmiştir.”11 

Uğur Mumcu, daha bir sürü ajanın ismini söz konusu yazısında böyle 
belgeleriyle açıklamıştır.

Görüldüğü gibi Kontrgerilla teorisyenlerinin kitaplarında önerdiği iğ-
renç yöntemler 12 Mart’ta uygulanmış bugün de hâlâ uygulanmaktadır. 
Son 1 Mayıs Katliamı bu uygulamaların en son trajik ör neğidir.

Yukarıda söz konusu ettiğimiz Albay Cahit Vural’ın Kontrgerilla kita-
bını incelemeye devam ede lim.

“Herkesin başlı başına bir kıymet olduğu servisimizde (Kastedilen 
istihbarat servisidir. – D. Derleniş) herhangi bir hatanın öldürücü olabi-
leceği, hiç kimsenin dikkatsiz olmayacağı, çevikliğin fiziki bakımdan 
olduğu kadar zihni yönden de olması zarureti bulunduğu hususlar ka-
bul edilmelidir.”12 

Ve Albay, Kontrgerilla örgütünün veya istihbarat servisinin (ki varlığı 
yukarda açıkça kabul edil mektedir.) görevlerini kitabının sonuç bölümün-
de şöyle maddelemektedir:

“1- Halkın uyanık gerillaya destek olmasına mani olmak, halkın 
polise yardımcı olmasını sağlayacak bir karşı propaganda, 2- Sosyal 
ekonomik kül türel tedbirler, 3- Hedefleri tespit etmek, 4- Gerilla teşki-
latına sızmak (Hulul etmek), 5- Gerilla hedefleri çerçevesine gerekli çe-
vik koruma tedbirlerinin alınması, 6- İdari ve adli tedbirlerde ahenk-
lilik ve yeterlilik, 7- Gerilla ile mücadele eden kuvvetler arasında seri 
ve sıkı koordinasyon, 8- Gerilla muhaberatına hulul, 9- Gerilla sempa-
tizanlarına hulul, (sızma), 10- Gerillanın halka işlediği tedbirleri karşı 
olmaktan çıkaracak tedbirler, 11- Karşı gerilla gruplar kurmak.”13 
Evet işte bu kitaplar ordu içinde dağıtılmıştır. Adı geçen servisler kurul-

muştur ve hâlâ da yukarıdaki yöntemleriyle harıl harıl çalışmaktadırlar.

11  Cumhuriyet, agy.
12  agy.
13  Cahit Vural, agy.
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Şimdiye kadar yapılan sabotajlar, patlayan bombalar, işlenen cinayetler, 
kıyılan canlar, sadece Kontrgerilla’nın yukarıda maddelenen görüşlerinin 
hayata geçirilmesinden ibarettir. Başkaca hiçbir şey değil. Bu kanımızda 
kuşkuya düşmek için insanın zavallı bir kör ya da aptal olması gerekir. 
Kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi Kontrgerilla, “CIA ile organik” olarak 
kaynaşmış olan MİT’in fonksiyonuna en uygun düşen gerçek adıdır. Fa-
kat yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi CIA güdümlü MİT bu gerçek 
adını resmen kullanamaz.

Çünkü MİT, tüzüğüne, yasasına, bilmem nesine, kalkıp da “ben ajan 
provokatörlerime sabotaj yaptıracağım, cinayetler işleteceğim” diye yaza-
maz. Sermayenin kendi hukuku bile şerefsizliği açıkça savunamaz. Bunun 
için onun resmi adı MİT fakat bunlar sadece kâğıt üzerinde ve lafta böyle 
olacaktır. Fiiliyatta ise onun asıl fonksiyonu yukarıda kendi elceğizleriy-
le yazdıkları on bir maddede özetlenen görevleri ve onlara benzer daha 
da aşağılık şeyleri yerine getirmek olacaktır. Bundan devletin, her şeyden 
önce, egemen sınıfın elinde, halkı baskı altında tutmaya yarayan bir araç 
olduğunu bilen bizlerin en küçük bir şüphesi olamaz.

Kontrgerilla’nın böylece özetçe ne olduğunu koyduktan sonra gelelim 
tozu dumana katan son tartış maların altında yatan gerçekliğe:

Tartışmaların geçmişi

Bilindiği gibi Kontrgerilla’nın ne olduğunu ilk öğrenen ve ortaya atan-
lar, 12 Mart’ta o cellâtlar ör gütünün işkence odalarından geçen devrimciler 
oldu. Bu devrimciler daha sıkıyönetim mahkemelerindeki ifadelerinde, iş-
kence odalarını, tanıdıkları generalden, her rütbede subaydan, siyasi polis 
şeflerine kadar her türden Kontrgerillacının adlarını açıkladılar. Mahke-
me zabıtlarına geçirttiler. Ve o zamandan beri sosyalistler, ilerici aydın-
lar Kontrgerilla’nın işkenceci içyüzünü halka anlattılar. Bildiğimiz gibi, 
1973 seçimleri öncesi Finans-Kapitalin kesince yeniden başını bağladı-
ğı, iktidara hazırladığı CHP’nin yeni kadrosunun lideri Ecevit de iktidar 
dönemine kadar Kontrgerilla’nın varlığını ve bir cinayet çetesi olduğunu 
kabul ediyordu. Çünkü CHP sosyal demokrattı. Finans-Kapitalin sosyal 
demokrasiye yüklediği görev ise, sol görünerek İşçi Sınıfının tepesinde 
olan aristokrat zümresini, küçükburjuvaziyi ve yaban burjuvaziyi İşçi Sını-
fından koparıp Finans-Kapitale bağlamaktı. Yani İşçi Sınıfını ve halkı par-
çalamaktı. Sosyal demokrasinin bu görevi başarması için halktan görün-
mesi, sol sloganlar kullanması, hatta icabında adına sosyalist bile demesi 
gerekirdi. Yoksa halkın bir kısmını Finans-Kapitalin yedeğine alamazdı. 
Bunun için CHP’nin iktidar oluncaya kadar bünyesinde barındırdığı vahşi 
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ve küçükburjuvaların özlemlerini de savunur görünmesi gerekirdi. Tabiî 
halkın nefret ettiği Kontrgerilla’ya da karşı çıkması yine aynı nedenlerden 
dolayı zorunluydu.

CHP iktidar oluyor
CHP iktidar olunca ona “umut” bağlamış küçükburjuva yazarlarımız, 

özellikle bu konunun üzerine gittiler. Hatta bazı milletvekilleri, Süley-
man Genç ve Niyazi Ünsal bu işin parlamentoda Finans-Kapitali rahatsız 
edecek kertede tantanasını yaptılar. Kontrgerilla kaldırılsın diyorlardı ve 
ortaya Kontrgerilla’nın varlığına ve pis işlerine ait belgeler koyuyorlardı. 
Ecevit, “Kontrgerilla üzerine gecikmeden eğileceğiz” diyordu. İş çığırın-
dan çıkmıştı. Ayrıca Ecevit, Finans-Kapitale hizmette tecrübeli bir lider 
değildi. İyi hoş Finans-Kapitale hizmet edilsin, ama kanunsuzluk olma-
sın, işler kanunlar çerçevesi dışına taşmasın istiyordu. Finans-Kapitalin 
halkı kanunlarla değil, en domuzuna süngü ve kurşun gücüyle güttüğü-
nü henüz bilmiyordu, daha öğrenmemişti. Bunun için işi ciddiye alabilir, 
Kontrgerilla’nın üzerine gitmeye yeltenebilirdi.

Demirel ve şürekâsı devreye giriyor
İşte işin tam burasında, Finans-Kapitale tam 8,5 yıl başbakan olarak 

hizmet etmiş bir kadronun lideri bütün taifesiyle birlikte, hiç beklenmedik 
bir anda tantanalı bir şekilde devreye girdi. Onun özlemi yeniden başba-
kan olarak yerli-yabancı sermayeye hizmet etmekti. Bu yüzden sermayeye 
sadakatini göstermek istiyordu. Finans-Kapital için Demirel iyi hoştu, ama 
yeterince hizmet etmişti kendisine. Halkın gözünde artık ne mal olduğu 
iyice anlaşılmıştı. Finans-Kapitalin ise böyle yıpranan liderlerini hemen 
değiştirmesi gerekirdi, kendi saltanatının sürmesi için. Yerine yepyeni, gı-
cır gıcır “Halkın umudu olmuş” liderleri piyasaya sürmesi gerekirdi.

Demirel bu gerçekliği bir türlü kavrayamıyor, ıskartaya çıkışının ne-
denini Ecevit’in kişiliğine bağlıyordu. Bu yüzden sermayeden sinyali alır 
almaz, umutla ve hırsla sahneye daldı. Müthiş saldırıyordu Ecevit’e:

“İspat et” diyordu “Kontrgerilla diye bir teşkilat var mıdır? Hangi 
cinayetleri işlemiştir? Sorumluları kimlerdir? Bunları bilemiyorum 
demek mümkün değildir. Sen hükümetin başısın. Senin görevindir 
bunları bilmek”14 
Ecevit kötü sıkışmıştı. Var diyemiyordu bir türlü. Sıkmıyordu var diye-

bilmek. Sonunda: “Kontrgerilla denilen bir resmi kuvvet yok.” (4 Şubat 
1978, Gazeteler) deyip işin içinden çıkmak istedi. Fakat Demirel bir türlü 
yakasını bırakmak istemiyordu:

14  02 Şubat 1978, Gazeteler.
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“Devlet bizim devletimizdir (doğru devlet kendilerinindir. Yani Pa-
rababalarınındır. – D. Derleniş) devletin üzerine çamur atanlar bu ça-
muru silinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğim.” “Kontrgerilla için 
Ecevit’in yakasını bırakmam.”15 diyordu.
Sonra Türkeşler, Türünler, Elverdiler hep birden hücuma kalktılar. On-

lar da ispata çağırıyorlardı Ecevit’i.

Mesele var mı, yok mu meselesi değildi
Kontrgerilla bütün generalinden siyasi polis şefine kadar adıyla sanıyla 

oportada duruyordu. Yaptıkları bütün sabotajlar ve cinayetleri de ortaday-
dı. İspatı gerektiren hiçbir yanı yoktu işin. Bunu herkes gibi Demirel de 
biliyordu, Ecevit de. Mesele bu değildi zaten. Demirel’in Ecevit’e söyledi-
ği aslında şuydu : “Buyur!” diyordu “Kontrgerilla, genelkurmayın bilmem 
hangi generalinden, herhangi bir askeri birliğin istihbarat astsubayına va-
rıncaya kadar; karakoldaki siyasi polis komiserine varıncaya kadar oporta-
da duruyor işte. Sıkıyorsa durma hesap sor!” “Hükümetin başındasın bütün 
bunları biliyorsun hadi sor sorabilirsen hesap!”

Demirel’in söylediği bunlardı aslında. Ecevit de aynen anlıyordu bu 
söylenenleri. Ecevit şöyle bir baktı Kontrgerilla cenahına. Gözü yemedi, 
örümcek ağı gibi ordu içinde teşkilatlanmıştı kâfir. Ve onlar da gözleri-
ni dikmiş Ecevit’e bakıyorlardı. Hani, sanki, “hadi ver de, hele kılımıza 
bir dokun da gör dünyanın kaç bucak olduğunu” der gibisinden. Sonra 
herifler öyle başbakandan filan emir alacak adama hiç benzemiyorlardı. 
Sanki devlet içinde devlettiler. İşte bunu anlamıştı Ecevit artık. Finans-
Kapitale hizmet, hayranı olduğu Hind Rahibi R. Tagore’un mistik felsefe-
sinin kurallarına inanarak yapılamazdı. Ona hizmet Finans-Kapitalin her 
türlü zulmünü, sömürüsünü, kanunsuzluğunu savunarak, meşru görerek ve 
göstererek yapılabilirdi. Yerli Finans-Kapital, uluslararası Finans-Kapitale 
bağlıydı. Ondan başkasından emir almazdı. Kendileri yani başbakanlık, 
bakanlıklar şu-bu, sadece yerli-yabancı sermayenin “hizmetkârı” idiler. 
Yöneticisi değil hizmetkârı. Bu 2 + 2 = 4 ederce kesindi. Öyleyse görev-
leri Kontrgerilla’nın, şunun bunun işine karışmak, tekerine çomak sokmak 
değil, tersine onların pisliğini örtmekti. (Gazeteler Genelkurmay Başka-
nından bu konuya ilişkin Ecevit’e bir de mektup geldiğini yazdılar.) İşte 
Ecevit’in kavradığı katı gerçeklik bu idi. Ecevit’in bugün yeni kavradığı bu 
gerçekliği, Demirel’in değişmez Dışişleri Bakanı Çağlayangil bakın yine 
nasıl hiç çekinmeden açıklar:

“CIA, bir ülkede (12 Mart gibi) Kontrgerilla operasyonlarını nasıl 
yapar?” 

15  05 Şubat 1978, Gazeteler.
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Soru bu.
Çağlayangil cevap veriyor.

“Şimdi sorunuza dönelim. Şimdi nasıl yapar CIA? CIA yapar, or-
ganik bağlarıyla yapar. Sözünü ettiğim psikoloji vardır istihbaratçıla-
rın arasında.

“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim 
altımı oyar.

“Elinde imkânı var (yabancı) adamın (para dese daha açık konuşmuş 
olurdu. – D. Derleniş) Girmiş enfiltre benim içimde.

“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı, 
bulamam...”16 
İşte CIA ile yekvücut olmuş Kontrgerilla’nın özelliği budur: O hem 

Tanrı gibi her yerde (her kanun suzluğun içinde) hazır ve nazırdır, hem de 
arandığı zaman bulunmaz. Bulunur, çünkü kabak gibi ortadadır. Hiç giz-
lenmeye gerek duymaz. Yayımladığı kitabıyla, örümcek ağı gibi “İstihba-
rat servisleri”yle, yaptığı sabotajlarla, kıydığı canlarla herkesin gözü önün-
dedir. Ama yine de arandığı zaman kendisi için “bulunmaz” ya da “yoktur” 
denmesinden hoşlanır.

Evet, Ecevit için Demirel’e hak vermek zorunluydu: “Kontrgerilla diye 
resmi bir kuvvet yok”tu. Çünkü Finans-Kapitale hizmet etmeden bakan 
olmak, Başbakan olmak mümkün değildi, olamazdı.

Ecevit’in saçmalamaları (kendini dağıtışı)
Ecevit söylüyor:

“Yaptırdığım araştırmalara göre Türkiye’de devletçe düzenlenmiş 
Kontrgerilla resmen yoktur. Yani Kontrgerilla devletin güvenlik kuv-
vetleri arasında yoktur.”17 
Böyle diyen Ecevit, aynı basın toplantısında yukarıdaki sözlerinin he-

men arkasından bakın ne diyor:
“Türkiye’de belki yanlış olarak gayri nizami diye tanımlandırılmış 

bir takım özel veya klasik savunma kavramı dışı savunma kavramları-
na da (Ecevit bir türlü Kontrgerilla diyemiyor. “Özel veya klasik savunma 
kavramı dışı savunma kavramlar”ı filan diyerek geveleyip duruyor. – D. 
Derleniş) gerek olabilir, gerek var olduğuna inanıyorum.”18 
E, oldu mu ya bay Ecevit? Hani Kontrgerilla yoktu? Şimdi “gerek var 

olduğuna inanıyorum” diyorsun.
Kontrgerilla Ecevit’e göre nasıl çalışmalıymış:

16  Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika Gazetesi, 12 Mart 1976.
17  Milliyet, 04 Şubat 1978.
18  agy.
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“Fakat bu savunma kavramı ve modeli (Şu namussuzu gel Kontrge-
rilla diye adıyla çağır birader, “savunma kavramı, modeli” diye saçmala-
yıp durma! – D. Derleniş) açıklık rejimi olan demokrasinin kurallarına 
göre uygulanmazsa, demokratik denetim içinde uygulanmazsa ama-
cından saptırılabilir.”19 
Kim demiş Kontrgerilla “Finans-Kapital demokrasisi”nin kuralları 

dışında çalışıyor diye? Fakat bahsettiğin “demokrasi”nin kurallarını Ra-
hip Tagore’un “Bahçevan”ı değil Pentagon’un cellâtları belirler. Ve o 
“demokrasi”nin birinci kuralı şudur: “Sermayenin çıkarları için her şey 
mubahtır!”

Devam edelim Ecevit’in incilerini okumaya:
“Çünkü o kavram içinde, o model içinde eğitilmiş, yetiştirilmiş 

kimselerin sivil hayatta ne yapacakları, edindikleri bilgileri, öğrendik-
leri yöntemleri nerede, ne zaman, ne amaçla kullanacakları önceden 
kestirilemez.”20 

Fena yanılıyorsunuz sayın Ecevit, ya da söylemekten çekiniyorsunuz. 
O insanların, nerede, ne zaman, ne yapacakları önceden de pekâlâ hem de 
dakikası dakikasına kestirilebilir. Ama siz kestiremezsiniz. Yani sömürge 
ülke yöneticileri kestiremez.

Bakın, Çağlayangil:
“ABD sefiri 12 Mart’ı bana önceden ihsas etmişti.”21 diyor. 

Demek ki kestirilebiliyormuş. (Tabiî CIA kestirebilir.)
Bakın yukarıdaki sözlerinin hemen ardından Ecevit ne diyor? Hiç atla-

madan devam ediyoruz okumaya:
“Ben, şimdiye kadar muhalefette de, iktidarda da bu tür sorun-

ların, ulusal güvenliğimizle ilgili sorunların derinliğine tartışmasına 
girmedim. Hele Türkiye’nin bugünkü bunalımlı ortamında bunu sa-
kıncalı buldum.”22 

Hey aslan Ecevit hey!.. Hani “demokrasi açıklık rejimi” idi?
Sen ki Türkiye’nin en büyük partisinin liderisin. Ve bugün başbakan-

sın. “Bu sorunların derinliğine tartışmasına” girmekten sen dahi çekinir-
sen, “derinliğine tartışmaya girme”yi “sakıncalı bul”ursan; o bahsettiğin 
“demokrasi” nasıl “açıklık rejimi” olur? Hiç buna imkân var mı?

19  agy.
20  agy.
21  Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
22  Milliyet, 04 Şubat 1978.
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Dünya’da bir tek “açıklık rejimi” daha doğrusu “açık diplomasi” yürü-
ten rejim vardır. O da: “Proleter demokrasisi”dir. Proleter demokrasisinde 
her şey halkın gözü önünde cereyan eder. Hiçbir şey halktan gizlenmez.

Senin bahsettiğin “demokrasi” ki, onun adı “Finans-Kapital 
diktatoryası”dır, onun sürdürdüğü “gizli diplomasi”dir. Orada bir avuç 
oligark’ın ve onların uşaklarının, köpeklerinin dışında, olup bitenler hak-
kında, hiç kimseye, hiçbir şey söylenmez.

Senin gibi en çok oy alan partilerin liderleri bile “derinliğine tartışmaya 
girme”yi “sakıncalı bulur”. Halkın halini var sen düşün...

Ecevit’in talihsiz saçmalamalarını incelemeyi daha fazla uzatmakta ya-
rar görmüyoruz. O konuşmasını bu minval üzere sürdürür gider.

Sonuç
Bildiğimiz gibi Ecevit sonunda “ben tartışmanın burada kesilmesi 

gerektiğine inanıyorum” diyerek meseleyi kapatmak ister. Fakat Demi-
rel amacına ulaşamamıştır. Bu yüzden tartışmayı sürdürür... Onun amacı 
Finans-Kapitale ne kadar bağlı olduğunu göstererek yeniden başbakan ola-
bilmektir.

Bu tartışmalar sonunda Ecevit de gördü ki bu meseleler öyle dışarı-
dan göründüğü gibi değildir. Uluslararası meselelerdir bunlar. Ve insanın 
bu işlere olur olmaz burnunu sokması, Başbakan dahi olsa o insana pek 
hayır getirmez. Hele hele iktidar olmak ve iktidarda kalmak istiyorsan 
Kontrgerilla’nın (CIA ile kaynaşmış MİT’in) tekerleğine çomak sokmaya 
değil ona yardımcı olmaya çalışacaksın. Son tartışmaların Ecevit’e verdiği 
ders de bu idi. Ateşle oynamış elini yakmıştı. Artık bir daha oynamazdı.

Bildiğimiz gibi son tartışmaları kışkırtan Finans-Kapitaldi. Kendine 
yıllarca hizmet etmiş ve bugün artık emekli olması zorunlu hale gelmiş 
olan Demirel’i kullanarak ona yaptırmıştı bu işi. Amacı Ecevit’e söz ko-
nusu dersi vermekti. Ecevit: “Kontrgerilla diye resmi bir örgüt yoktur. 
Ayrıca ben bu konunun kapatılması taraftarıyım. Arkadaşlarımdan 
da bu doğrultuda davranmaları için ricada bulunacağım.” diyerek Pa-
rababalarının vermek istediği dersi iyice kavradığını açıkça itiraf ediyordu. 
Öyleyse amaca ulaşılmıştı. Artık tartışmalar bitmeliydi. Bitti.

Ecevit ve CHP’ye “umut” bağlayan küçükburjuvalarımız düş kırıklı-
ğına uğramışlardı. Efsane kahramanı kadar güçlü sandıkları “umudumuz 
Ecevit” Kontrgerilla önünde teslim bayrağını çekivermişti. Bu nasıl işti 
böyle?

Ama onlar Türkiye insanı idiler. Türkiye insanının hayatı ise yedi bin 
yıldır hep bu türden düş kırıklarıyla doludur. Her iktidara geçen “ulu ön-
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der” ihanet etmişti onlara. Yani alışıktılar, yabancısı değillerdi böyle olay-
ların. Yıllardır umut bağladıkları Ecevit’in kendilerine ilk ihanetiydi bu 
gördükleri. Bakalım arkadan daha neler gelecekti?..

Son Kontrgerilla tartışmaları bir kere daha (belki binbirinci kere) gös-
termiştir ki; Kontrgerilla’ya da onun düzenlediği faşist saldırı ve cinayet-
lere de işsizlik ve pahalılığa da kısacası her türlü sömürü ve zulme son 
vermek ancak ve ancak Proletarya Partisini Reorganize etmek ve onun ön-
cülüğünde Halk Kurtuluş Cephesinin hayata geçirilmesiyle mümkündür. 
Bu konuda en ufak bir ikircilik, ihmal bile suça ortak olmaktır. Bu katı 
gerçeklik en kör gözlere bile batmalıdır.

Ya Birleşmek Ya Ölüm!
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İkinci Kitap

Devrimci Mücadele Dergisi Yazıları
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Ayrım I

Sosyalist Kamp çökünce,
Parababalarının CIA yönetimli aşağılık cinayet örgütü 

Süper NATO’nun (Kontrgerilla’nın)
ortaya çıkarılmasına izin verildi23

23  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Kasım-Aralık 1990 tarihli 5’inci sayısından 
alınmıştır.
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Sosyalist Kamp çökünce,
Parababalarının CIA yönetimli aşağılık cinayet örgütü 

Süper NATO’nun (Kontrgerilla’nın)
ortaya çıkarılmasına izin verildi

Tüm NATO (ya da emperyalist Batı ülkelerini) geçtiğimiz ay bir leş 
kokusu sardı. Bu kokunun kaynağı, canavarca cinayetler işleyen, sabo-
tajlar düzenleyen ve on binlerce masum insanın kanına giren bir aşağılık 
cinayet örgütünün varlığının somut kanıtlarla, inkârı mümkün olmayan 
biçimde ortaya konması idi. Bu aşamada, örgütün kanlı cinayetler işledi-
ği ve komünizmi önleme amacıyla yığınla masum insanın canına kıydığı 
kabul edilmekle birlikte, ne bu işleri yapan piyonlar ne de onları yöneten 
“zirvedeki” Parababaları temsilcileri adlarıyla birer birer ortaya konmuş 
değil. Bakalım konabilecek mi? Parababaları bu kadarına izin verecek mi? 
Çünkü böyle bir iş yapılırsa sorumluların yargılanmaları ve cezalandırıl-
maları da gündeme gelecek kaçınılmazca. Bu da doğal olarak uluslararası 
Finans-Kapitalin işine gelmez. Çünkü bu kanlı cinayet ve terör örgütünün 
yönetici ve yönetilenleri bu işi uluslararası Finans-Kapitalistler çetesinin 
emriyle yapmışlardır. Kendi adamlarının cezalandırılmasına göz yummak 
Finans-Kapitalin çıkarlarıyla pek bağdaşmaz.

Bu aşağılık örgüt bilindiği gibi ilk kez İtalya’da ortaya çıkarıldı. Zaten 
Avrupa’da da en çok bu ülkede cana kıymıştı. Çünkü en çok bu ülkede ko-
münistler iktidara yaklaşmıştı. CIA yönetimli resmi cinayet örgütü, işlediği 
seri cinayetler ve sabotajlarla bir “gerilim stratejisi” uygulamış ve bununla 
da komünistleri iktidardan uzaklaştırmayı başarmıştı. Tabiî bunda Komü-
nist Parti’nin izlediği oportünist çizginin de payı büyük olmuştur. İtalya’da 
“Gladio Operasyonu” adı altında provokasyonlar düzenleyen bu iğrenç 
örgütün varlığını ilk kez 1974 yılında namuslu İtalyan aydını Pier Paolo 
Pasolini ortaya atmıştı, Corriere della Sera’da (ünlü İtalyan gazetesi) ya-
yınlanan bir mektubunda: “Darbecileri biliyorum” diyordu, Pasolini o 
mektupta. Ancak bir yıl sonra bir plajda dövülerek öldürülmüş olarak bu-
lundu Pasolini. Katil sermaye cezalandırmakta gecikmemişti Pasolini’yi.
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Geçen ay da Felice Casson adındaki namuslu bir İtalyan savcı, aynı 
kanlı örgütü suç kanıtlarıyla birlikte ortaya çıkardı. 1982’den beri çalışıyor-
muş bu namuslu savcı bu örgütü ortaya çıkarmak için. Söz konusu savcı, 
muhakkak ki çok namuslu, aynı oranda da yürekli bir kişi. Ama bu gerçek-
liğin yalnızca bir yüzüdür. Gerçekliğin öbür yüzü ise Parababalarının artık 
bu örgüte gereksinimlerinin büyük ölçüde kalmamış olmasıdır. Bu nedenle 
de Parababaları artık bu lanet halkasını daha fazla boyunlarında taşımak 
istememektedir. İşte bu yüzden savcının çalışmalarına ve vardığı sonuçları 
açıklamasına göz yummuştur. Yoksa savcıyı da Pasolini’yi öldürdüğü gibi 
faili meçhul bir cinayetle kolayca ortadan kaldırabilirdi.

Emperyalistler, Sosyalist Kamp’ın Marksist-Leninist prensiplerden 
saptığı için çöktüğünü görememekte ve kavrayamamaktadır. Bu nedenle 
de Komünizmin artık bir daha dirilmemek üzere öldüğüne inanmaktadır. 
Bu yüzden de “Süper NATO” adlı cinayet örgütlerinin artık görevinin 
bittiğine inanmaktadır. İşte bu yüzden F. Casson’un elde ettiği belge ve 
sonuçları ortaya sermesine izin vermektedir.

İtalya’dan sonra, diğer Avrupa ülkelerinde de örgüt bir bir ortaya çıka-
rılmaya başlandı. İşte 10 Kasım 1990 tarihli Cumhuriyet şunları yazıyor:

“İtalya’dan sonra Belçika’da da ittifakın gizli istihbarat servisinin 
varlığı açıklandı.

“Önceki gün Belçika televizyonuna açıklama yapan Belçika Sa-
vunma Bakanı Guy Coemes İtalya’da “Süper NATO” ya da “Gladio 
Operasyonu” olarak anılan örgütün bir benzerinin Belçika’da da bu-
lunduğunu söyledi.” “Belçika ve İtalya’dan başka, ABD, İngiltere, 
Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya’da da “Süper NATO”nun 
bulunduğuna işaret eden bakan, bunların “Yeraltı Müttefik Komitesi” 
adlı bir organizasyon tarafından örgütlendiğini ve bu organizasyonun 
en son toplantısının da geçen Ekim ayında Brüksel’de yapıldığının an-
laşıldığını belirtti.”24 

26 Kasım tarihli Cumhuriyet de bu konuda şunları yazar:
“Gladio Almanya’da iç politikaya karıştı.
“Almanya’da Stay Behind (Geri Duruş) adı altında kurulan gizli 

NATO örgütünün iç politikaya müdahale ettiği ve aşırı sağ gruplar-
la ilişki kurduğu öne sürülüyor.” “Gladio’nun her ülkede, o ülkenin 
NATO’ya girişiyle eş zamanlı kurulduğu saptandı.”25 

Gelelim Türkiye’ye… Bu konuda da 16 Kasım tarihli Cumhuriyet’e 
bakalım:

24  Cumhuriyet, 10 Kasım 1990.
25  agy.
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“Corriere della Sera ‘Süper NATO Türkiye’de de var.
“Almanya’da da Süper NATO’nun bu ülkedeki faaliyetleri hükü-

metçe doğrulandı.
“Roma’dan Nilgün Cerrahoğlu’nun haberine göre, Corriere della 

Sera gazetesi, Batılı ülkelerde Komünist ve sol partilere karşı faaliyet 
gösteren CIA denetimindeki gizli NATO örgütü “Süper NATO”nun 
Türkiye’de de var olduğunu bildirdi. Gazete, “İtalya, Avrupa’nın zin-
cirleme tepkilerine yol açtı. İsveç’ten Türkiye’ye, Süper NATO’nun 
dalları ortaya çıkıyor.” diyor. Gazete haberine “Artık şüpheye yer 
yok” diye devam ediyor ve ekliyor: “Gladio tüm Batı Avrupa Ülkele-
rinde faaliyet göstermiştir. Hatta İsveç, İsviçre ve Avusturya gibi nöt-
ralizeyi seçen ülkelerde de kurulmuştur.

“Bu arada, İtalyan gazeteleri, Belçika Savunma Bakanı Guy 
Coemes’nin Avrupa’nın yeni siyasi ortamında örgütün faaliyetlerine 
artık gerek görülmediğine ilişkin sözlerine yer veriyor.”26

Olay bizim yukarıda söylediğimiz gibi; Komünizm tehlike olmaktan 
çıktı. öyleyse bu kanlı örgüte gerek yok. Emperyalistlerin mantığı bu.

Eski CIA Başkanı William Colby de örgütün Türkiye’deki varlığını 
üstü örtülü biçimde dile getiriyor:

“Colby “NATO üyesi olması dolayısıyla Türkiye’de de benzeri 
bir kurumun varlığı ihtimalinin bulunduğu nu” açıkladı ve CIA’nın 
Türkiye’de de komünizme karşı mücadele veren kuruluşları destekle-
miş olabileceğini bildirdi.”27 

Olay bu denli açıkken, bizim Genelkurmay, hâlâ inkârda direniyor.
“Özel Harp Dairesi terörde yer almadı”28 diyor. 
“Özel Harp Dairesi, anarşi ve terör olaylarının hiçbirinde yer al-

mamıştır. Yer alması da düşünülemez”29 diyor. 

Bal gibi ya da zehir gibi yalan söyleniyor. Özel Harp Dairesi, 
Avrupa’daki benzerlerinin belki de bin misli fazla yer almıştır “anarşi ve 
terör olayları”nda. 12 Mart ve 12 Eylül öncesi uygulanan “gerilim strateji-
sinin” mimarıdır Özel Harp Dairesi. Dolayısıyla da 12 Eylül öncesi katle-
dilen 5 bin küsur insanın katilidir Özel Harp Dairesi. Bunun binlerce kanıtı 
var. Biz bir tanesine değinelim:

Madem, Özel Harp Dairesi terörde yer almamıştır da, David Galula 
adlı CIA ajanının “Ayaklanmaları Bastırma-Teori ve Pratik” adını taşı-

26  agy.
27  Cumhuriyet, 21 Kasım 1990.
28  Cumhuriyet, 17 Kasım 1990.
29  agy.
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yan kitabı neden 1965 yılında Genelkurmay Matbaasında bastırılıp dağı-
tılmıştır ordu içinde?

Bu kitaptan esinlenen Tümgeneral Cihat Akyol, “Gayrinizamî Kuv-
vetlere Karşı Hareket” adlı bir broşür hazırlamıştır. Broşür, 1971 Mart 
ayında Silahlı Kuvvetler Dergisi eki olarak dağıtılmıştır. Bu broşürde şöyle 
denmektedir:

“Halkı mukavemetçilerden (devrimcilerden – D. Mücadele) ayırmak 
için, sanki ayaklanma kuvvetleri (devrimciler – D. Mücadele) yapıyor-
muş gibi, müda hale kuvvetlerince (Süper NATO veya Kontrgerillaca – 
D. Mücadele) zulme kadar varan haksız muamele örnekleri ile sahte 
operasyonlara başvurulması tavsiye olunur.”30 

Yine Piyade Kıdemli Albay Cahit Vural, 1972 yılında Ankara’da bas-
tırılan bir kitap yazmıştır. Basıldığı matbaanın gizli tutulduğu kitabın ka-
paktan sonraki ilk sayfasında “Hizmete Özel” damgası bulunmaktadır. 12 
Mart döneminde basılarak dağıtılan “Gerillaya Giriş” adlı kitapta şunlar 
savunulmaktadır:

“Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar organize edilip üniversite 
ve fabrikalara sokulurlar, endüstri ve eğitim müesseselerini ele geçi-
rirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleri ile yıkıcı harekette bulunurlar; 
Tedhiş hareketleri düzenleyerek “gaye uğruna” soygunlar yaparlar ve 
cinayet işlerler.”31 

Görüyorsunuz ne denli alçakça ve namussuzca, canavarca yöntemler 
“tavsiye” ediliyor. Daha doğrusu emrediliyor.

Şimdi, “Özel Harp Dairesi teröre bulaşmamıştır’’ diyen Genelkurmay 
ve devlet yetkililerine soruyoruz:

Kontrgerilla uzmanları tarafından kaleme alınan ve aşağılık kanlı yön-
temler öneren bu kitaplar, neden Genelkurmay matbaasında bastırılıp da-
ğıtıldı ordu içinde? Laf olsun diye mi? “Anarşi ve Terörün” Özel Harp Da-
iresi tarafından yönlendirildiğine dair yukarıda adı anılan kitaplardan daha 
iyi ve daha açık kanıt başka ne olabilir? Yalnızca bu kanıt bile Özel Harp 
Dairesi’nin halk düşmanı içyüzünü ve bir kanlı cinayet örgütü olduğunu 
ortaya koymaya yetmiyor mu?

Elbette yetiyor. Ama anlamak isteyip görmek isteyene... Gerçekleri bul-
mak isteyene, yüreği insan sevgisiyle dolu olanlara...

30  Tümgeneral Cihat Akyol, agy, s. 15, Aktaran: Emin Değer, Cumhuriyet, 26 
Mart 1977.
31  agy.
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Biz şunu da açık seçik biliyoruz: Parababaları, Avru pa’da bu cinayet 
örgütünün tüm sorumlularını bir bir ortaya çıkarıp cezalandırmayacaktır.
Yalnızca bir süre için örgütün faaliyetlerini durduracaktır. Ya da bir süre 
için örgütü dağıtacaktır. Yarın komünizmin ölmediğini anladığı anda yine 
bu türden örgütlerini kurup çalışmalarını başlatacaktır.

Bizde ise görüldüğü gibi devletin askeri ve sivil yetkilileri daha örgütün 
varlığını bile kabul etmemektedirler. Bu da gösteriyor ki bu kanlı ve resmi 
cinayet örgütü faaliyetlerini gönlünce sürdürmektedir.

Bu aşağılık katillerden ve onların perde gerisindeki efendilerinden bir 
gün devrimciler hesap soracaktır. Devrimciler iktidara gelecekler ve tüm 
halk düşmanlarından hesap soracaklardır.

Burada bir gerçekliği daha göze batırmak istiyoruz. Yüzyılımızın baş-
larında Lenin; tekel demokrasinin inkârıdır, diyordu. Serbest rekabet 
demokrasiye, tekel ise siyasi gericiliğe tekabül eder, diyordu. Yani bur-
juvazinin serbest rekabetçi döneminde burjuva demokrasisini savundu-
ğunu; tekelci aşamaya varmasıyla birlikte kendi demokrasisini bile terk 
ettiğini ve siyasi gericiliğe yöneldiğini söylüyordu Lenin. Daha doğrusu 
tekelci sermayenin yani Finans-Kapitalin demokrasi, hak hukuk, özgürlük, 
insan hakları filan tanımadığını, dünyayı yağmalamak ve sömürmek için 
yapmayacağı ca navarlık bulunmadığını söylüyordu Lenin.

“Süper NATO” ya da Kontrgerilla olayı Lenin’in bu değerlendirmesi-
nin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha en kör gözlere bile batırmıştır.

Uluslararası Finans-Kapitalistler haydut çetesi dünyayı, demokrasiyle 
filan değil en domuzuna kurşun-süngü ve bomba gücüyle yönetiyor ve sö-
mürüyor, talan ediyor.

Bu nedenle Parababalarının tanıdığı biricik kanun kaba güçtür. Tekelci 
gruplar ancak güçleri oranında pay alırlar yağmadan. Yani dünyayı güçle-
rine göre paylaşırlar.

Burjuva düzenlerine günümüzde demokrasi demek bir yutturmacadır, 
kandırmacadır. Her kim ki bugün, burjuvazinin sömürü düzenlerinin de-
mokrasi olduğunu öne sürerse, ya ne dediğini bilmez bir zavallı cahil ya da 
burjuvaziye bilinçlice hizmet eden bir uşaktır.

Burjuva demokrasisi serbest rekabetçi dönemle birlikte zamanını dol-
durmuş ve son bulmuştur. 20’nci Yüzyılda (tabiî günümüzde de) mümkün 
olan biricik demokrasi Proletarya Demokrasisidir. Ya da Sosyalist Demok-
rasidir. İnsanlığın bugün önünde bulunan biricik demokrasi budur. Ve in-
sanlık er geç bu demokrasiye geçecektir.
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Ayrım II

Kontrgerilla’nın sahibi ABD’dir32

32  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Kasım-Aralık 1996 tarihli 20’nci sayısından 
alınmıştır.
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Kontrgerilla’nın sahibi ABD’dir

Sermayenin emrindeki medyanın, “devlet çete leri” dediği 
Kontrgerilla’nın gerçek sahibi ABD’dir. Kontrgerilla’nın nasıl davrana-
cağını, al çakça cinayetleri nasıl işleyeceğini, masum insan ları nasıl kat-
ledeceğini, sabotajları nasıl yapacağı nı öğreten; ABD’nin casus örgütü, 
başka türlü söylersek; uluslararası emperyalistlerin beyin trös tü CIA’dır. 
CIA teorisyeni David Galula’nın, Kontrgerilla’nın yapması gereken ya da 
istenen-planlanan aşağılık, insanlık dışı terör yöntemlerini ince ayrıntıları-
na dek anlatan kitabı, 1965 yılında Türkçeye çevrilmiş. Genelkurmay Ba-
sımevinde basılmış ve 1750 adedi Ordu için de dağıtılmıştır. Bu iğrenç kita-
bın, ne kadarının Kontrgerilla’nın polis görevlilerine, ne kadarının MHP’li 
görevli lerine dağıtıldığını bilmiyoruz. Dikkat edelim: Kitabı, Türkçeye 
çevirten ve yayımlayan Genelkurmay Basımevidir. Ki tabın adı; “Ayak-
lanmaları Bastırma Hareketleri -Teori ve Tatbikatı”dır.

Emin Değer, bu kitap hakkında şöyle yazar:
“Harward Üniversitesi Beynelmilel İşler Mer kezi Direktörü’nün 

yazdığı önsözden öğrendiğimi ze göre, Henri A. Kissinger’ın ilgisi al-
tında hazır lanıp geliştirilen, “Ayaklanmaları Bastırma Hare ketleri” 
kuramının asıl amacı, ayaklanma hareke tiyle savaşım vermek isteyen 
bir yönetim için, ör nek ilkeler geliştirmektir. Ve kurama göre, ulusal 
kurtuluş savaşları da ayaklanmadır.

“Ulusal kurtuluş savaşı sonunda kurulmuş bir ülkenin ordusuna, 
ulusal kurtuluş savaşlarının, adi bir ayaklanma olduğu tezini işleyen 
böyle bir kita bın yayınlanmış olması, üzerinde önemle düşünü lecek 
bir noktadır.”33       

Bir ulusal kurtuluş hareketi, eğer sonuna kadar götürülmez ve sos-
yalizmle taçlandırılmazsa, bir süre sonra zıddına dönüşür. Başlangıçta 
emperya lizme karşı olan hareket, emperyalizme yandaş olan bir hareket 
haline gelir. Türkiye’de de yaşanan bu olmuştur. Uluslararası emperyaliz-

33  M. Emin Değer, CIA Kontrgerilla ve Türkiye, s. 121.
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me karşı, dünyada ilk defa zafer kazanmış olan ordu yani Türk Ordusu 
bugün uluslararası emperya listlerin safındadır. Bir NATO ordusudur. Baş-
kumandanı ABD generali dir. O nedenle de CIA ajanları nın, emperyalist 
devlet adamları nın (H. Kissingerların ve ben zerlerinin) ha zırladığı insan lık 
dışı aşağılık düşünceleri sa vunan, ulusal kurtuluş hareketlerine hakaretler 
yağdıran kitapla rı Türk Genelkurmayı, Basımevi’nde bastırıp kendi bün-
yesi içinde dağıtımını yapabilmektedir.

Bu durum, aynı zamanda TC’nin de ulusal ba ğımsızlığını yitirdiğinin 
ve uluslararası emperya listlerin (ABD ve benzerlerinin) emrine girdiğinin 
bir kanıtıdır.

David Galula’nın kitabı “İhtilal Harbi Nedir?” başlıklı şu paragrafla 
başlamaktadır:

“İhtilal harbi, umumiyetle dış tesirlerin altında kalan, dâhili bir 
mücadeledir. Muhtelif vak’alarda isyan edenlerin milliyetçi gruplar 
olarak tanımlan malarına rağmen -Endonezyalı, Vietnamlı, Tunus lu, 
Cezayirli, Kongolu, Angolalı- bunların idareyi, polisi ve Silahlı Kuv-
vetleri elinde bulunduran hâlihazır mahalli hükümete (yani uluslararası 
emperyalistlere uşaklık eden, onların maşası-memuru durumuna düşmüş, 
satılık hükümete – D. Mücadele) meydan okumakta oldukları hakika-
tini değiştirmez. Bu sebepledir ki, koloniyal ihtilal harpleri, tamamen 
kendiliğinden zuhur edenler den -mesela, Küba ve Güney Vietnam 
gibi- pek farklı değildirler.”34

Antisömürgeci ulusal kurtuluş hareketlerine karşı olan emperyalistle-
rin, devrimci-sosyalist ha reketlere de karşı olduklarını sanırız söylemeye 
bile gerek yoktur.

Bütün bu hareketlerin en aşağılık yöntemlerle en acımasız biçimde ezil-
mesi ve yok edilmesi öne rilir, D. Galula’nın kitabında.

D. Galula, halk düşmanı tiksindirici dünya gö rüşünü şu cümlede çok 
açık bir biçimde ortaya ko yar:

“İşte böylece, ayaklanmaların en belli başlı özelliği halk için yapı-
lan mücadele oluşlarıdır.”35

Görüldüğü gibi halk için yapılan her mücade leye uluslararası emperya-
listler düşmandırlar. On lar, dünya halklarına düşmandırlar. Onlar bir avuç 
asalak vurguncu Parababasının dünyayı yağmala masını, soyup sömürme-
sini savunmaktadırlar.

34  David Galula, A. B. H. –T. ve T., Aktaran: M. Emin Değer, agy, s. 121-122.
35  agy, s. 123.
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CIA teorisyeni D. Galula’nın
aşağılık provokasyon yöntemi

CIA’ya göre bir devrimci hareket daha hazırlık aşamasındayken, yani 
gelişip güçlenmeden ezilmelidir. Devrimci hareketi ezmekte geç kalınırsa, 
devrimcilerin zafer kazanması engellenemez. Devrimciler halk kitleleriyle 
geniş organik bağlar kurmadan hareketin üzerine yürünmeli ve kökü ka-
zınmalıdır. Bu düşüncelerini şöyle dile getirir CIA:

“Asinin ikinci adımdaki faaliyetleri umumiyet le kanun çerçeve-
sinde olup, şiddet hareketlerine, tevessül etmez. Asinin faaliyetleri, bu 
zamanda açık bir isyan mahiyeti arz etmez. İsyanı bastır makla görevli 
olan tarafa karşı açıkça bir meydan okuma şeklinde tecelli reaksiyo-
nuna göre ya hare ketini yavaşlatır ya da faaliyetinden vazgeçer.”36

“Müdahaleden evvel geçen zaman: İhtilal harplerinin sulhtan harbe 
geçişleri gayet yavaş olduğu için, silahlı kuvvetlerin müdahalesi nor-
mal harplerde olduğu kadar çabuk olmayacaktır. Bu gecikme ihtilal 
harplerinin başka bir özelliğidir. Bu gecikmeyi kısaltmak bir memleke-
tin lider lerinin politik mes’uliyetidir.”37

Söylenen şudur; devrimci hareket, evrim döne mini tamamlamadan 
ezilmelidir.

Durup dururken de bir devrimci hareketin üze rine yürünmesi, ona en 
acımasız ve insanlık dışı bir biçimde saldırılması, halk kitleleri tarafından 
hoş görülmez. Böyle bir saldırıya halklar karşı çı kar. O zaman halkı bir 
bahaneyle kandırmak gere kecektir. Halkı kandırmanın yöntemi de şöyle 
ko nur:

“Şuursuz terörizmden maksat, ayaklanma ha reketleri ve sebeple-
ri için fazla alaka toplamak ve halkın dikkati bir tarafa çekildikten 
sonra, gizli olarak bulunan tarafları cezbetmektir: Bu da geli şigüzel 
yapılan terör hareketleri ile, bombaların patlaması ile yangın çıkar-
makla, suikastlar yapıl makla ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci 
cezbedebilecek bir şekilde, toplu olarak koordine edi lerek ve ayarlı bir 
şekilde yapılır.”38

“Memleketin muhtelif yerlerinde halkla en ya kın teması olan kü-
çük rütbeli hükümet memurları nı, polis, postacı, belediye reisi, be-
lediye meclisi azası ve öğretmen gibi insanları öldürerek terö rizm 
sürdürülür.”39

36  agy, s. 135-136.
37  agy, s. 137.
38  agy, s. 152.
39  agy, s. 153.
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Apaçık olarak görüldüğü gibi, “halka en yakın olan insanların öldürül-
mesi öneriliyor, “küçük rütbeli hükümet memurları, polis, postacı, beledi ye 
reisi, belediye meclisi azası ve öğretmen gibi insanları öldürerek terörizm 
sürdürülür” deniliyor apaçık bir biçimde. Yani ülkenin terör ortamına çe-
kilmesi, halkın can derdine düşürülmesi isteni yor. Can derdine düşürülmüş 
olan halkın, oturtul ması planlanan ya da tezgâhlanan faşist diktatör lüğü 
kurtarıcı gibi karşılaması, ancak bu şekilde mümkün olabilir, deniliyor.

İşte bu canavarca düşünceleri, yöntemleri sa vunan kitap da TC’nin Ge-
nelkurmay Basımevinde basılıyor ve Türk Ordusu içinde dağıtılıyor.

D. Galula’nın kitabı Türkiye koşullarına uyar lanıyor, bazı generaller ve 
daha alt rütbedeki Türk subayları tarafından.

Bu konuda da M. Emin Değer’den birkaç pa ragraf aktaralım:
“Ayaklanma kuramı, (1975-1977 arasında emekli olarak Sivil Sa-

vunma Genel Sekreterliği görevinde bulunan Tümgeneral M. Cihat 
Akyol tarafından, “Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât” adlı bir 
broşürde incelenmiş ve Silahlı Kuvvetler Dergisi eki olarak 1971 Mart 
ayında yayınlanmıştır.

“M. Cihat Akyol, bu broşürü yayınladığı sıra da Özel Harp -Savaş- 
Dairesi Başkanı idi. (Özel Savaş Dairesi, ABD Yardım Kurulu ile aynı 
bina yı paylaşır.)

“M. Cihat Akyol, Galula’nın kuramını, ülke miz koşullarına göre 
yorumlamakta ve kuramın somuta indirgenişini ve terörün nasıl 
yönlendirile ceğini örneklemektedir.

“Akyol’a göre:
“Halkı mukavemetçilerden ayırmak için, sanki ayaklanma kuvvet-

leri yapıyormuş gibi müdahale kuvvetlerince, zulme kadar varan hak-
sız muamele örnekleri ile sahte operasyonlara başvurulması tavsiye 
edilir.”40

Söylenen açık: Devrimciler yaptı sanılsın da halk devrimcilerden uzak-
laşsın diye, halka “zulme kadar varan haksız muamele örnekleri” yapılma-
sı, “sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edi li”yor.

Bu konuda bir kitabın daha bastırılıp dağıtımı nın yapıldığını öğreniyo-
ruz:

“THA muhabirlerinin elde ettiği kitap Piyade Kıdemli Albay Cahit 
Vural tarafından yazılmış ve 1972 yılında Aralık ayında Ankara’da ba-
sılmıştır. Kitabın basıldığı matbaa ve fiyatı kitapta belirtil memektedir. 
Kapaktan sonraki ilk sayfada “Hiz mete Özel” damgası taşımaktadır.

40  M. Cihat Akyol, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât, Mart 1971, Silahlı 
Kuvvetler Eki, Aktaran: M. Emin Değer, agy, s. 145.
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“12 Mart döneminde basılarak dağıtılan “Ge rillaya Giriş” adlı ki-
tapta, gerilla ile mücadele için gerekli fikre sahip, bedeni eğitim gör-
müş birliklerin bir “Karşı-Gerilla” birliği olarak kurulması ve müca-
deleye geçmesi gerektiği savunulmaktadır.”41

Yukarıda anılan kitapta, bir “Karşı-Gerilla” birliği kurulmasının öne-
rildiğini görüyoruz. “Kar şı-Gerilla”, Kontrgerilla’nın başka türlü söylenişi 
ya da Türkçesidir. Kontratak sözcüğünün, karşı atak-karşı akın-karşı saldı-
rı anlamına geldiği gibi; Kontrgerilla sözcüğü de, Karşı-Gerilla anlamına 
gelir. Türkiye’de başta Süleyman Demirel gelmek üzere bugüne dek pek 
çok devlet ve hükümet yetkilisi, Türkiye’de Kontrgerilla’nın olmadığını, 
iddia et mişlerdir.

Yukarıdaki satırlarda açıkça görüldüğü gibi, Kontrgerilla vardır. S. De-
mirel ve aynı tezi savu nan diğer devlet yetkilileri yalan söylemektedirler. 
Halkı kandırmaktadırlar. Tabiî, Kontrgerilla’yı da savunmuş olmaktadırlar. 
Daha doğrusu Kontrgerilla’nın suç ortağı olmuş olmaktadırlar.

Milliyet Gazetesi, daha sonra kitaptan şu ak tarmaları yapmaktadır:
“Komünist gerillalar, dünyanın birçok bölgele rinde faaliyet halin-

dedirler. Bir tarafta edinilen tecrübelerden diğer tarafta da istifade 
etmektedir ler. Gerilla ile mücadele edenler en az gerilla ka dar da-
vasına inanmış (Maaşına dese daha doğru olur; çünkü ABD ve benzeri 
emperyalist büyük devletlere hizmetkârlık bir dava sayılamaz. – Dev rimci 
Mücadele) ruh ve beden yapısı sağlam (Aşa ğılık işler yapan uşakların 
ruh ve beden yapıları sağlam olamaz. – Devrimci Mücadele), cesur, zeki, 
atılgan, fırsatları değerlendirmelerde, eğitim gör müş, sır saklayabilen 
sabırlı kimseler olmalıdır.”42  

Gördüğümüz gibi Kontrgerilla teorisyenleri, taraftarlarına, “sır 
sakla”mayı bir ilke olarak öğ retmektedirler. Çünkü gerçekleştirdikleri ve 
gerçekleştirecekleri alçakça cinayetlerin ve sabotajların hesabının sorul-
masından korkmaktadırlar. Sonra aşağıda göreceğimiz gibi onlar, yaptıkla-
rı alçaklıkları ve canavarlıkları, devletin propaganda araçlarını kullanarak, 
devrimcilerin üzerine yık mak istemektedirler.

Şimdi yeniden Milliyet’in yaptığı aktarmayı okuyalım:
“Yalnız şurası muhakkak ki gerilla ve gerillaya karşı koyma so-

runları propaganda üzerinde vücut bulur. Bu ameliye, mikropların 
üretilmesi gibi dir.”43

41  Milliyet, 02 Şubat 1978.
42  Aktaran: Milliyet, 02 Şubat 1978.
43  Cahit Vural, agy, Aktaran: Milliyet, 02 Şubat 1978.
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Bu düşünce aslında David Galula’nın kitabında savunulmaktadır. Cahit 
Vural oradan aktarmıştır. Görelim:

“Bazı vazifeliler de, halkı uyaranlara karşı ak tif bir mücadeleye 
sokmak için hazırlanmış ola caktır. Meşru müdafaa birliklerinin ha-
zırlanması, daimi kuvvetler için devamlı yardımcı kuvvetler temin 
etmek, haber alma ve kontrol şebekeleri ve propaganda grupları kur-
mak gibi.”44

Milliyet’in yaptığı aktarmaya dönelim:
“Silahlı kışkırtıcı ajan tipi şehir gerillasının tat bikatlarından elde 

edilen tecrübe ile ortaya çık mıştır. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı 
ajanlar orga nize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar, endüstri 
ve eğitim müesseselerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleri 
ile yıkıcı harekette bulunurlar. Tedhiş hareketleri düzenleyerek “gaye 
uğruna” soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler.”45

Alçakların, şerefsizlerin, halk düşmanı satıl mışların, “dava”, “gaye” 
dedikleri işin, ne denli aşağılık ve insanlıktan çıkmış, canavarlaşmış ya-
ratıklara özgü bir iş olduğu, sanırız apaçık bir bi çimde görülmektedir.

D. Galula, Cihat Akyol ve Cahit Vural, açık ve kesin bir anlatımla, 
Kontrgerilla görevlilerine, sa botajlar ve soygunlar yapmayı, cinayetler 
işlemeyi-masum insanları katletmeyi önermektedirler.

Sonra da olayların sorumluluğunu devrimcilerin üzerine yıkmayı plan-
lamaktadırlar. Böylece de devrimcilerle halkın arasını açacaklarını ve halk 
kitlelerinin devrimcilerin peşinden gitmesini en gelleyeceklerini ummak-
tadırlar.     

Tabiî bu arada “anarşi ve terör” edebiyatıyla faşist diktatörlüğe kılıf 
hazırlamış olmayı da dü şünmektedirler. Önce ülke kan deryasına döndü-
rülecek, sonra da satılmış faşist generaller; “Anar şi ve terörü önleme, can 
ve mal güvenliğini sağla ma, huzur ortamını yeniden tesis etme” demago-
jileriyle çıkıp geleceklerdir. Aldatılan, hain tuzakla ra düşürülen bilinçsiz 
halk kitleleri de, engerekler den, çakallardan daha iğrenç olan bu satılmış-
ları kurtarıcı diye karşılayacaktır. Planlanan mide bu landırıcı oyun budur.

Bu kitaplardan ikisinin, Genelkurmay Basımevinde basıldığı zaten 
üzerlerinde yazmaktadır. Üçüncüsünün üzerinde bu konuya ilişkin bir şey 
yazmamaktadır. Fakat biz bunun da orada basıldı ğını sanmaktayız. Çünkü 
onun yazarı da “Özel Harp Dairesi”nin bir yetkilisidir. Ve onun dağıtı mı da 
bu kurum tarafından yapılmıştır.

44  David Galula, A. B. H. –T. ve T., Aktaran: M. Emin Değer, agy, s. 119.
45  Cahit Vural, agy, Aktaran: Milliyet, 02 Şubat 1978.
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“Özel Harp Dairesi”, Genelkurmay Başkanı’na bağlıdır.
Biz, Kontrgerilla denilen adi cinayet örgütü nün Avrupa ülkelerinde 

1948’den itibaren kurul maya başlandığını biliyoruz. Bu örgütün yetkilileri, 
bu gerçekliği açıklamış bulunmaktadırlar. Bu örgütün tüm NATO ülkele-
rinde kurulduğu ya da bulunduğu artık bilinmektedir. Kaldı ki, Avrupa’daki 
örgüt yetkilileri, Türkiye’nin de bu örgüte sahip olduğunu, BBC yapımı 
“Gladio” adını taşıyan ve Kanal 7’de üç bölüm halinde yayımlanan ya 
da gösterilen bir belgeselde açıklamaktadırlar. Bundan beş yıl kadar önce, 
başta İtalya gelmek üzere, bazı Avrupa ülkelerinde patlayan “Gladio” ya 
da “Süper NATO” skandalında da bu örgütün tüm NATO ülkelerinde bu-
lunduğu açıklanmıştı.

Kişiler değil devlet örgütü
Karşımızda devletin bir gizli sabotaj ve cinayet örgütü bulunmak-

tadır. Buna “Kontrgerilla”, “Gladio” ya da “Süper NATO” denmekte-
dir. Türkiye’de yaygın biçimde bilinen adı “Kontrgerilla”dır. Bunun 
Türkiye’deki en üst örgütü CIA ile kaynaşmış (organik bağlar kurmuş) 
bulunan MİT’tir. MİT, kendi altında bu işi en temel görev edinen örgüt-
ler kurmuştur. Bunların en başta geleni “Özel Harp Dairesi”dir. Bu, Türk 
Gladiosu’nun askeri kesimdeki örgütüdür.

Bundan sonra gelen ise “Özel Harekât Dairesi”dir. Bu da Türk 
Gladiosu’nun polis içindeki ör gütüdür. Bu üç örgüt, tahmin edileceği gibi 
merkezi örgütlerdir. Üç örgüt de, kendi altlarında hücreler biçiminde yüz-
lerce örgüte sahiptirler. Bunlar, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı içinde, 
başta faşist parti MHP gelmek üzere bütün burjuva par tileri içinde, adliye 
(savcılar ve hâkimler) içinde, eğitim kurumlarında, fabrikalarda, belediye-
lerde alt örgütler kurarlar. Böylece de bu kurumları, kendi amaçları doğrul-
tusunda kullanırlar. Başka türlü dersek; bu kurumlar Kontrgerilla (Gladio) 
tarafından ele geçirilmiş olur.

Türkiye’nin NATO’ya girişinden bu yana, yani 1952’den bu yana gö-
rev yapan bütün Genelkur may Başkanları, Özel Harp Dairesi personeli,   
MİT yöneticileri ve MİT’in Gladio içinde yer alan bölümünü oluşturan 
personel, açık bir biçimde Kontrgerilla’nın görevlileridirler. Doğal olarak 
da Kontrgerilla eylemlerinden sorumludurlar. Yani suçludurlar.

Polis örgütü içinde yer alan, “Özel Harekât Daire si”nin kuruluşundan 
bu yana orada görev yapan herkes, tabiî o tarihten bu yana Emniyet Genel 
Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan kişiler de, Kontrgerilla’nın yaptığı 
katliamlardan ve sabotajlardan sorumludur.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri, Dı şişleri ve Milli Savunma 
Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olanlar da o katliamlardan sorumludur-
lar...
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Bülent Ecevit’in zavallılığını itirafı
Bülent Ecevit, gazetelerden okuduğumuz, televiz yonlardan izlediğimiz 

konuşmalarında bu konuda özetle şöyle diyordu:
“Ben ilk kez, böyle bir örgütün varlığını 1974’te öğrendim. 1978’de 

ikinci kez Başbakan olduğumda konuyu dönemin Genelkurmay 
Başka nı Kenan Evren’e açtım. Önlem alınmasını istedim. K. Evren 
de, ilgileneceğini söyledi. K. Evren 1991’de yayınlanan anılarında, ara-
mızda geçen bu konuşmadan söz eder.

“Ben bu örgütün üstüne gitmek istedim, fakat engellerle karşılaş-
tım. Bu örgüte mensup bir po lis, İzmir-Çiğli Havaalanında, o güne dek 
Türki ye’de pek kullanılmayan, küçük bir füze atan bir tüfekle beni 
öldürmek istedi. Ancak füze bana de ğil yanımdaki bir arkadaşımın 
bacağına isabet etti. Ben bu olayın araştırılması sürecinde de bir sürü 
engellerle karşılaştım. Maalesef o günlerde bunun üzerine gidileme-
di.”

B. Ecevit’in bu konudaki söyledikleri, kelimesi kelimesine böyle değil-
se de, anlam olarak budur.

Bu sözleri Başbakanlık yapmış biri söylüyor. MİT resmi olarak Başba-
kana bağlıdır. Gladio’nun Türkiye’deki en önemli örgütü MİT’tir. Demek 
ki B. Ecevit, kendi yönetiminde çalışması gereken MİT’e pratikte söz ge-
çirememiştir. Hatta o örgüt kendini öldürmek istemiştir.

Bu olay neyi kanıtlamaktadır?

İlkin B. Ece vit’in zavallılığını. Demek ki Ecevit, kanunların kendi-
sine verdiği yetkiyi kullanamamıştır. Tabiî görevlerini de yapamamış-
tır. Gladio’dan kendini bile koruyamamıştır. Gladio tarafından öldürül-
mekten şans eseri kurtulabilmiştir. Böylesine za vallı bir Başbakanın, halkı 
Gladio’dan koruması elbette ki düşünülemez. O’nun Başbakanlığı döne-
minde, başta Maraş Katliamı olmak üzere onlarca katliam yapılmıştır. 
Tabiî bu katliamlar, hep Gladio’nun yönetiminde, onun hazırladığı cani-
yane plana uygun olarak sürdürülmüştür. Bu katliam larda da binden fazla 
kişi hayatını yitirmiştir.

Kontrgerilla ya da Gladio, resmen bağlı olduğu Türk Başbakanından 
emir almıyor, hatta onu öldürmeyi bile planlıyor. Ancak başarılı olamıyor.

O zaman akla şu soru geliyor: Gladio kimden emir alır? Onun eylem 
planını kimler hazırlar?

Bu sorunun kesin yanıtı şudur: Gladio yalnızca CIA’dan emir alır. 
Gladio’yu CIA güder. Planları nı hep CIA hazırlar. Demek ki Türk Gladio’su 
da diğerleri gibi CIA’ya bağlı çalışıyor. B. Ecevit’in yaşadığı olayların ka-
nıtladığı ikinci gerçeklik de budur.
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Ecevit o denli zavallıdır ki, Gladio’dan korun mak için K. Evren’den 
yardım istiyor. Bu, sürek avına alınan hayvanın, kurtulmak için kendi-
ni pu suya yatmış avcının önüne atmasına benziyor. Çünkü K. Evren de 
Gladio’nun bir görevlisidir. Hatta yöneticisidir. Sonra, Gladio’nun insanlık 
dı şı kanlı eylemleri sonucunda gerçekleştirilmesi planlanan faşist dikta-
törlükte, K. Evren’e devlet başkanlığı rolü öngörülmüştür. Yani K. Evren, 
CIA tarafından hazırlanan faşist diktatörlük senar yosunda en önemli rolü 
oynaması düşünülmüş olan kişidir. Böyle bir kişiye Gladio’yu şikâyet et-
mek trajikomiktir. Ecevit işte böylesine zavallıdır. 12 Eylül Faşist Darbesi-
nin en yetkili generallerin den olan Bedrettin Demirel;

“Darbe yapma kararı nı çok önceden aldık, ancak ortam iyice ol-
gunlaşsın diye bir yıl işi geciktirdik. Yani bir yıl geç dar be yaptık” diye 
bir açıklamada bulunmuştur.

Orta mı kim olgunlaştıracaktır?
Kontrgerilla.
Nasıl ol gunlaştıracaktır?
Acımasız katliamlar yaparak. Halk can derdine düşürülecek, sokağa 

çıkamaz, işine gidip gelemez hale getirilecekti. Böylece de ortam olgun-
laştırılmış olacaktı. Çünkü ancak bu hale düşürülmüş olan halk, faşist dik-
tatörleri kur tarıcı diye karşılayabilirdi.       .

12 Eylül 1980 günü, darbe haberini alan ABD’deki CIA görevlile-
ri, Paul Henze’yi telefonla aramışlar, “Paul, Türkiye’de senin oğlan-
lar darbe yapmışlar” diyerek müjde vermişlerdi. P. Henze, CIA’nın, 
Ankara’daki eski istasyon şefiydi. Bizde ki faşist generaller de Paul 
Henze’nin yetiştirmele riydi...

O faşist, satılmış generallerin şefi olan K. Ev ren, bugün bile sermaye 
çevrelerinde, Parababala rının emrindeki siyasiler ortamında ve medyada 
el üstünde tutulmaktadır. Bu durum onların hepsinin aynı toptan kesme ol-
duğunun göstergesidir. On lar, satılmıştırlar, ABD uşağıdırlar, halklarımıza 
da düşmandırlar.

Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin kanunlarla yönetilen bir ülke ol-
madığının da kanıtıdır. Çünkü K. Evren ve tayfası, anayasayı ve TBMM’yi 
ortadan kaldırmıştır. Böylece de TCK’nin 146’ncı maddesinin birinci fık-
rasında belirtilen suçu işlemiştir. O maddeye göre yargı lanmaları ve ceza-
landırılmaları gerekir bunların. Bu gerçeklik herkesçe bilinmektedir.

Biz hep söyleriz: Türkiye’de kanunlar yalnızca halklarımızı boyun-
duruklamak için vardırlar. Ve o amaçla kullanılmaktadırlar. Egemen 
sömürgen ler ise hep kanunsuzdurlar. Onlar, istedikleri ka nunsuzluğu yap-
makta özgürdürler.
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Yerli-yabancı Finans-Kapitalistlerin uşağı olan o satılmışlardan günü 
gelince biz hesap soracağız. Yaptıkları onca zulmün, çektirdikleri onca 
acının, kıydıkları onca canın hesabını bir gün mutlaka so racağız onlardan. 
Ve öldükleri zaman çocukları, torunları bile tiksintiyle hatırlayacak-anacak 
onla rı... O çocuklar ve torunlar; ülkesine ve halklarına bu denli düşman, 
uluslararası emperyalistlere bu denli kul-köle ve bu denli acımasız, za-
lim, sömü rücü, vurguncu insanların soyundan gelmiş ol maktan utanç 
duyacaklar. Ataları akıllarına geldi ği vakit, yüreklerinde acı ve eziklik 
hissedecekler dir.

12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini
CIA planlamıştır

12 Mart Faşist Darbesinin CIA tarafından tezgâhlandığını, S. Demirel’in 
sadık dostu, parti arkadaşı ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
açıkça itiraf eder:

“12 Mart’ta CIA vardır. Büyük ölçüde vardır. CIA, Papadopulos’ta 
vardır. CIA Gizikis’te vardır. (1967’de yapılan Yunanistan’daki Albaylar 
Cunta sı kastediliyor. – D. Mücadele) CIA’nın nasıl hareket edeceği tah-
min edilemez.”46

İ. S. Çağlayangil, S. Demirel hükümetlerinde uzun yıllar Dışişleri Ba-
kanlığı yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesiyle ortadan kaldırılan Senatonun 
Başkanı, aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Vekili’ydi. Anlatmak istediği-
miz İ. S. Çağlayangil’in sıradan bir politikacı olmadığıdır. O, yerli-yabancı 
Finans Kapitalistlere yıllarca hizmet etmiş olan bir politikacıdır. Kıdemli-
dir, deneyimlidir. Bu ne denle de gözlemleri, gerçekliği yansıtmaktadır.

12 Eylül, 12 Mart’ın devamı ve tamamlayıcısıdır. 12 Mart’ın eksik bı-
raktığı işleri tamamlamıştır, 12 Eylül. Bunu, bugün herkes kabul etmekte-
dir.

12 Mart’ta olan CIA’nın, 12 Eylül’de de olması, bu nedenden hiçbir 
kuşkuya yer bırakmayacak denli açıktır.

Pekiyi CIA nasıl yapıyor bu faşist darbeleri?
Yi ne İ. S. Çağlayangil’e dönelim. O bu konuyu şöyle açıklar:

“Şimdi istihbaratçılar Amerikalılarla organik bağlar içinde oldu-
ğuna göre, Amerika, “Şu adam benim adamım, şunu yerleştirelim sol-
cuların arasına” diye rahatça işbirliği yapabilir.”47

46  Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
47  agy.
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Demek ki, Kontrgerilla ajanlarının bazıları da devrimcilerin arasına sız-
dırılıyor. Böylece de, dev rimci hareketler, bu ajan provokatörler aracılığıy-
la yörüngesinden saptırılmaya çalışılıyor. Yukarı da sözünü ettiğimiz BBC 
yayını olan “Gladio” bel geseli, Aldo Moro’nun, CIA tarafından Kızıl 
Tu gaylar aracılığıyla öldürüldüğünü dile getirdi. Al do Moro’nun İtalyan 
Komünist Partisi ile koalisyon kurmasına karşı olan CIA’nın O’nu, Kızıl 
Tugaylar’ı taşeron olarak kullanarak öldürttüğünü, bugün sermayenin önde 
gelen yazarlarından Gü neri Civaoğlu bile açık açık yazmaktadır artık.

Demek ki CIA, bir yanda Kontrgerilla’ya, Galula’nın önerdiği biçimde 
eylemler yaptırtıyor, di ğer yandan da devrimcilerin içine sızarak, devrim-
cilerin kendi oyununa gelmesine, tuzağa düşmesi ne yol açacak, en azından 
kendi işini kolaylaştıra cak hatalar yapmasını sağlamaya çalışıyor.

Demek ki devrimcilerin, bu sızmalara karşı da son derecede tedbirli ve 
uyanık olmaları gerek mektedir.

Şimdi yine İ. S. Çağlayangil’i izleyelim: Soru şu:
CIA, bir ülkede, 12 Mart benzeri, Kontrgerilla aracılığıyla gerçekleşti-

rilen darbeleri nasıl yapar?
İ. S. Çağlayangil şöyle yanıtlıyor bu soruyu:

“Şimdi sorunuza dönelim. Şimdi nasıl yapar CIA? CIA yapar, or-
ganik bağlarıyla yapar. Sözü nü ettiğim psikoloji vardır istihbaratçıla-
rın arasın da.

“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim 
altımı oyar.

“Elinde imkânı var (yabancı) adamın. Girmiş; enfiltre benim içim-
de.

“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı 
bulamam...”48

Görüldüğü gibi İ. S. Çağlayangil çok açık bi çimde itiraf ediyor gerçek-
liği. O, yukarıda, açıkça CIA’ya ve ABD’ye teslim olduğunu dile getiriyor. 
CIA’yı aramaya bile kalkmıyor.

O, apaçık bir biçimde bilmektedir ki, Türki ye’de ve benzer ülkeler-
de, Milletvekili, Bakan, Başbakan, Devlet Başkanı olabilmek için böyle 
davranmak gerekmektedir. CIA’ya-ABD’ye karşı olan iktidara gelemez. 
Hasbelkader gelse bile ikti darda kalamaz, hemen düşürülür. O nedenden 
de, Türkiye gibi ülkelerde politikada, ekonomide yük selebilmek için ABD 
Emperyalizmini savunmak gerekir. Daha doğrusu o emperyalistlere teslim 
ol mak, bir anlamda satılmak gerekir.

48  agy.
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İşte İ. S. Çağlayangil de bunu yapıyor. ABD onların Allahıdır. Onlar 
için, ABD ne yaparsa güzel yapar. Onlara düşen desteklemektir, alkışla-
maktır.

MİT de, “Özel Harp Dairesi” de, “Özel Harekât Dairesi” de aslın-
da CIA’nın yönetimindedir. İ. S. Çağlayangil’in yukarıdaki itirafları, bu 
gerçekli ği bir kez daha kanıtlamaktadır.

ABD ve CIA, onları kullanarak, 12 Eylül ön cesi Türkiye’de beş bin 
insanın canına kıymıştır. 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbelerine gerekçe 
hazırlayabilmek için beş bin insan öldürtülmüş, ülke kan gölüne döndü-
rülmüştür. Sonra da “huzur sağ lamak” bahanesiyle faşist, satılmış, kimi 
general lerin çeteleri sökün etmiştir.

ABD’nin ve benzeri büyük emperyalist devlet lerin bu insanlık dışı oyu-
nu oynamalarındaki amaç şudur: 27 Mayıs Politik Devrimi’nden sonra ge-
lişen sosyalist hareketin ve sosyalist kültürün kökünü kazımak.

Bu iki amaçlarını gerçekleştirebilmek için baş ta ABD gelmek üzere, 
Batılı Emperyalistler onca cinayeti işlemişler, binlerce cana kıymışlar ve 
yüz binlerce insanı işkencelerden geçirmişler, zin danlara tıkmışlardır.

CIA’nın 1985’lerde hayatta olan başkanları bir masa etrafında toplanı-
yorlar. Dünyada gerçekleş tirdikleri CIA operasyonlarının bir bilançosunu 
çı karıyorlar. Komünizmi önlemek ve ABD’nin çı karlarını savunmak için 
yaptıkları bu operasyon larda (12 Eylül ve benzerleri gibi faşist darbeler 
de bu operasyonlara dâhildir.), tüm dünyada üç milyon insanın hayatını 
kaybettiğini görüyorlar. Ve bu değerlendirmelerini basına açıklıyorlar. Bu 
açıklama, Türk basınında da yer almıştır. Biz bu açıklamayı 1985’te Cum-
huriyet Gazetesi’nde gör müştük. Yalçın Doğan yayınlamıştı söz konusu 
açıklamayı.

İşte bu üç milyon insanın beş bini bizim insanlarımızdır. 12 Eylül önce-
si Türk Gladiosu’nun kat lettirdiği insanlardır bunlar…

Faşist MHP ve Lideri Türkeş,
ABD Emperyalizminin kuklasıdırlar

ABD Emperyalizminin sözcülerinden Mc Namara, 1967’de bir konuş-
masında şöyle der:

“(...) yardımın amacı, gerekli olduğu yerlerde, polis ve diğer gü-
venlik kuvvetleriyle birlikte, ihti yaç duyulan iç güvenliği sağlayacak 
yetenekte, yerli askeri yarı-askeri güçlerin yetiştirilmesine yardımcı 
olmaktır,”49   

49  Aktaran: M. Emin Değer, agy, s. 147.
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Bu güçler MHP’li katiller sürüsüdür.
Şimdi yeniden D. Galula’ya dönelim:

“Yeni liderlerin mahalli halk üzerindeki otori teleri en fazla idari 
bir görünüme sahiptir. Liderli ğin politik alana da uzanması isteniyor-
sa, bu an cak bir parti vasıtasıyla olabilir.”50

ABD Emperyalizminin casus örgütü CIA, 1965’lerde faşist Türkeş’i bu-
luyor, kullanmak için. Bu faşiste, bir partisinin olması gerektiğini öğütlüyor. 
CIA’nın yardımıyla Türkeş, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’yi 
ele geçiriyor. Ve faşist sürüleri bu parti tarafından ör gütleniyorlar.

D. Galula’ya bakalım yeniden:
“Ayaklanmayı bastırmakla görevli olan kuv vetlerin bu liderleri 

bulduğu gibi, bunlar da halk arasından muharip kimseleri bulmalı-
dırlar. Bulu nan muharip kimseleri bir arada tutabilmek için, bu lider-
lerin yardıma, desteğe ve bir siyasi parti nin rehberliğine ihtiyaçları 
yardır.”51

Türkeş, A. Çatlıları, H. Kırcıları, M. Ali Ağcaları ve daha binlerce katili 
bu partide topluyor.

Ancak tek başına yüklendiği iğrenç görevi ba şarması olası değildir. 
Galula’nın belirttiği gibi “yardıma, desteğe” ihtiyacı vardır. O yardım, De-
mireller, Erbakanlar, Feyzioğlular ve partileri ta rafından sunulur.

MHP’li katil sürüleri, eğitilir, silahlandırılır ve devrimcilerin üzerleri-
ne salınır. Polisle el ele veren bu sivil faşist sürüleri, sokak ortalarında, 
üniversitelerde güpegündüz devrimci avına çıkarlar. Binlerce devrimciyi, 
ilericiyi, demokratı, aydını, sanatçıyı acımasızca katlederler. Maraş, Sivas, 
Çorum, Adana, Balgat, Bahçelievler, 16 Mart, 1 Mayıs 1977 gibi katliam-
ları yaparlar. Kültür Sarayı’nı, bir yolcu gemisini, bir araba vapurunu, hat-
ta Mustafa Kemal’in yatı Savarona’yı bile kundakla yarak yakarlar. Tabiî 
daha yüzlerce kundaklama daha yaparlar.

Bu arada Demireller, Erbakanlar ve benzerleri, bu katliamcılara her tür-
lü desteği sunmaktadırlar.

S. Demirel; “Bana sağcılar cinayet işliyor de dirtemezsiniz!” diye na-
ralar atmaktadır.

Oysa o günlerde “sağcılar” yani MHP’li faşist güçler, üniversitelerde, 
sokaklarda her gün, hatta her birkaç saatte bir, bir devrimciyi, aydını katlet-
mektedirler.

50  agy, s. 148.
51  agy, s. 148.
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Erbakan ise, Demirel’le birlikte Milliyetçi Cephe hükümetleri kura-
rak, MHP’yi ve Türkeş’i iktidara taşıyordu. Yani Demirel de, Erbakan da 
MHP’ye, CIA’nın gerekli gördüğü desteği fazla sıyla veriyorlardı.

S. Demirel’in Kontrgerilla’yı savunması
Bülent Ecevit, Niyazi Ünsal ve bazı CHP’liler, 1978’de Kontrgerilla’nın 

üzerine yürümek istedi ler. Kontrgerilla’nın kaldırılmasını isleyen bir tar-
tışma başlattılar. O zamanlar Ecevit bugünkü gibi değildi. Enerjikti, ataktı 
ve bugün olduğundan da ha namusluydu. O nedenden Kontrgerilla’yı kal-
dırmak istedi. Ancak başta ABD olmak üzere emperyalist güçleri ve on-
ların casus örgütlerini karşı sında buldu hemen. Emperyalistlerden sinyali 
alan Demirel de, Ecevit’e saldırmakta gecikmedi. Tabiî Demirel’i Türkeş-
ler, Faik Türünler, Ali Elverdiler ve benzerleri takip ettiler.

Şöyle saldırıyordu Demirel:
“İspat et. Kontrgerilla diye bir teşkilat var mı dır? Hangi cinayet-

leri işlemiştir? Sorumluları kimlerdir? Bunları bilmiyorum demek 
mümkün değildir. Sen hükümetin başısın. Senin görevindir bunları 
bilmek.”52

Ordunun tepesinde de Ecevit’e ve CHP’ye kar şı homurdanmalar başla-
mıştı. Ecevit, ürküntüye kapıldı, böylesine çok yönlü bir saldırıyla karşıla-
şınca. Hemen ters yüz etti. “Kontrgerilla denilen bir resmi kuvvet yok.” 
(4 Şubat 1978, Gazeteler) deyip işin içinden sıyrılmak ya da tartışmayı 
kapatmak istedi.

S. Demirel, B. Ecevit’in bu korkak halini görünce, daha da saldırgan-
laştı. Şöyle efelenmeye başladı:

“Devlet bizim devletimizdir, devletin üzerine çamur atanlar, bu ça-
muru silinceye kadar mücade leyi sürdüreceğim.”

“Kontrgerilla için Ecevit’in yakasını bırakmam.”53

Evet devlet, yerli-yabancı Finans-Kapitalist lerin çıkarlarını savunan bir 
devletti. Onların dev letiydi. Ve onlar örgütlemişlerdi Kontrgerilla’yı. Ona 
karşı çıkmak kimin haddine düşmüştü... Güç onlardaydı... İstedikleri gibi 
cinayetlerini işleye ceklerdi. İşlediler de...

O günlerin gazeteleri, bu konuda Genelkurmay Başkanı’nın Ecevit’e 
bir mektup gönderdiğini yaz dılar. Ecevit tüm saldırılar karşısında tam anla-
mıyla diz çökmüştü. Şöyle diyerek yerli-yabancı Finans-Kapitalistlerden 
af diledi:

52  02 Şubat 1978, Gazeteler.
53  05 Şubat 1978, Gazeteler.
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“Kontrgerilla diye resmi bir örgüt yoktur. Ay rıca ben bu konunun 
kapatılması taraftarıyım. Ar kadaşlarımdan da bu doğrultuda davran-
maları için ricada bulunacağım.”

Bu olay da B. Ecevit’in yüreksizliğini, zavallı lığını bir kez daha kanıt-
lamaktadır.

Çünkü o günlerde, S. Demirel de, B. Ecevit de Kontrgerilla’nın varlığını 
adları gibi biliyorlardı. Ama ABD ve casus örgütü CIA, yok dedirtiyordu. 
İşte emperyalist cephede yer alan geri kalmış ülke liderlerinin, ABD karşı-
sındaki durumu budur. Bi zim gibi ülkelerin liderlerinin hiçbirisi, ABD’nin 
asker, para ve casus gücü karşısında gık diyemez. ABD, istediğini indirir, 
istediğini çıkarır iktidarlara... İ. S. Çağlayangil ne diyordu? “Elinde imkânı 
var adamın. Girmiş enfiltre benim içimde.” Bu sözler gerçekliğin tâ kendi-
sidir. İmkânlar da, yu karıda sözünü ettiğimiz şu güçlerdir. Tekrarlaya lım:

1- Asker gücü: ABD bu gücünü ya NATO örgü tü aracılığıyla, ya BM’yi 
kullanarak ya da kendi başına davranak kullanır.

2- Para gücü: ABD bu gücünü de IMF-Dün ya Bankası ve OECD gibi 
örgütler aracılığıyla kullanır.

3- Casus gücü: CIA ve Kontrgerilla aracılığıy la kullanır, ABD bu gü-
cünü de.

Demirel, bugün Cumhurbaşkanı ise, siyasi ha yatının tümünde, yukarı-
dakine benzer bir tutum, yani Amerikancı bir tutum sergilediği için Cum-
hurbaşkanıdır. Demirel, izlediği çizgide hiçbir zaman kararsızlık göster-
memiştir. ABD de Demi rel’i Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı koltuklarına 
oturtarak ödüllendirmiştir.

B. Ecevit de bugün, geri ülkelerin burjuva po litikacılarının ABD’nin 
önerdiği politikaları uygu lamak zorunda olduklarını, bundan kaçınamaya-
caklarını çok iyi öğrenmiş bulunmaktadır. O nedenle de ABD’yle uyum 
içinde görünmeye çaba göstermektedir. Ve ABD’ye pek ters gelmeyecek 
bir politik çizgi izlemeye çalışmaktadır. Fakat S. Demirel gibi, ABD’ye 
tam anlamıyla teslim olmuş durumda da değildir. Üstelik Ecevit geçmişte, 
ABD’ye ve onun casus örgütü CIA’ya karşı, yuka rıda andığımız türden 
kusurlar da işlemiş bulunmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı da B. Ecevit, 
16 yıldan beri iktidardan uzak tutulmaktadır. ABD sağlamcıdır. Mecbur 
kalmadıkça B. Ecevit gibi liderleri bile iktidarlara getirmek istemez.
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Eski MİT Yöneticisi Korkut Eken: “Çatlı Arkadaşımdı”
28 Aralık 1996 tarihli Radikal Gazetesi şöyle yazıyor:

“Devlet Çetesi’ni idare etmekle suçlanan Eken: Çatlı’yı Eymür de 
tanır

“Çatlı eski adamımız”
“Eski MİT görevlisi, Ağar’ın eski danışma nı Korkut Eken, katliam 

zanlısı Abdullah Çat lı’nın 1980’den önce ve sonra devlet için çalıştı ğını 
açıkladı.

“TBMM Susurluk Komisyonu’na bilgi veren eski MİT görevlisi 
ve emekli yarbay Korkut Eken; Abdullah Çatlı’nın devlet tarafından 
1980 öncesi ve sonrasında kullanıldığını kabul etti. (...) Meh met Ağar’ın 
eski danışmanı Korkut Eken, Çatlı için “Arkadaşımdı” dedi. Eken, 
“Çatlı’nın devlet için birtakım işler yaptığını biliyorum.” (...) Eken, 
önceki gün Komisyona bilgi veren MİT Kontr-Terör Daire Başkanı 
Mehmet Eymür için “Çatlı’yı tanımaması mümkün değil” dedi.”54

MİT’in en yetkili kişilerinden olan Korkut Eken, yukarıdaki açıklama-
sında, “Çatlı’nın devlet tarafından 1980 öncesi ve sonrasında kullanıldığı-
nı kabul” ediyor. Ve “Çatlı arkadaşımdı” diyor. Bir de; “MİT Kontr-Terör 
Daire Başkanı Eymür için “Çatlı’yı tanımaması mümkün değil” diyor. Yu-
karıdaki satırlarda bir de şu ifade ediliyor: Emekli Yarbay Korkut Eken, 
Mehmet Ağar’ın eski danışmanıdır.

Bütün bu bilgiler neyi kanıtlıyor?
Şunu: Kontrgerilla’nın ya da Türk Gladiosu’nun; Askerlerden, Polisler-

den ve MHP’li faşistlerden derleşik (oluş muş) bir devlet örgütü olduğunu. 
Ve bu örgütün, 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen faşist darbeden önce de 
var olduğunu.

MİT bir tek (yalnızca) Çatlı’yı kullanmamıştır. Binlerce MHP’li faşisti 
kullanmıştır. Tabiî bunla rın tümüyle organik bağlar kurmamıştır. Buna za-
ten gerek de duymamıştır. İki-üç yüz kişi ile orga nik ilişkiler içine girmesi, 
MİT’in ya da Gladio’nun amacına ulaşmasına yetmiştir. Çünkü, bu iki ya 
da üç yüz kişi, binlerce MHP’li faşisti yön lendirmiştir. Yani bu iki-üç yüz 
kişi, yalnızca MHP’li katil sürülerine çobanlık etmiştir.

Mesut Yılmaz, devletin, kimlik, pasaport ve si lah taşıma ruhsatı verdiği, 
organik bağlar içinde olduğu katil çobanlarının sayısının elli civarında ol-
duğunu tahmin ettiğini söylemektedir. Bizce bu sayı, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, iki-üç yüz kişidir. Çünkü biz, başta Türkeş gelmek üzere MHP yöne-
ticilerinin de MİT’le ya da Gladio ile bağları oldu ğu kanısındayız. Çünkü 

54  Radikal Gazetesi, 28 Aralık 1996.
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bu katil çobanlarını ve sürülerini MHP çatısı altında toplayan-örgütleyen, 
onları faşist ideolojinin afyonuyla zehirleyerek canavarlaştıran, başta Tür-
keş gelmek üzere, MHP yöneticileridir. Zaten hatırlayacağımız gibi D. 
Galula’nın teorisi de bunu emretmekteydi. Orada da önce liderler buluna-
cak, sonra da bu liderler, katil ler ordusunu oluşturacak deniyordu. Yapılan 
da aynen bu olmuştur.

Bu katiller sürüsünün, 1980 öncesi Türk Devleti, daha da doğrusu ABD 
ve CIA tarafından kul lanıldığı en yetkili kişilerin açıklamalarıyla kesin lik 
kazandığına göre, şimdi şu soruyu tekrar sor mamızda konunun iyice ay-
dınlığa kavuşması açı sından yarar vardır:

Bu katiller 12 Eylül 1980 öncesi hangi eylem lerde kullanılmışlardır?

Yukarıda adlarını andığımız büyük çaplı katli amlarda, kundaklamalar-
da ve binlerce kişinin ha yatını yitirmesine yol açan cinayetlerde... Yani 
D. Galula’nın, Cihat Akyol’un ve Cahit Vural’ın ki taplarında yapılmasını 
emrettiği eylemlerde... 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbelerinin oturtulabil-
meleri için yapılmalarının gerekli olduğuna inanılan eylemlerde... O faşist 
darbelere uygun ortam hazır layacak olan eylemlerde…

Abdi İpekçi’yi, CIA, Türk Gladiosu’na öldürttü
Bunu, bugün sermaye sınıfının en etkili ve ün lü yazarlarından Güneri 

Cıvaoğlu ileri sürüyor. Bizce de gerçek budur. A. İpekçi, MİT’le organik 
bağları olan bir gazeteciydi. Bu nedenle de Gladio’nun yaptığı bazı kanlı 
eylemlerin üzerlerini örte rek Gladio’yu savunmaya çalıştı. Fakat 12 Ey-
lül Faşizmini tezgâhlamak için uygulamaya konan D. Galula teorisinin-
planının çok kanlı sonuçlar ya ratmaya başladığını görünce, vicdanı sızladı. 
Oynanan kanlı oyunu kabul edemedi. Sonra, senar yonun ne olduğunu iyi 
biliyordu. Çünkü o da bir MİT elemanıydı. Yani A. İpekçi, bugünlerde Do-
ğu Perinçek’e rapor ya da bilgi sızdıran MİT gö revlileri gibiydi.

A. İpekçi, uygulanmakta olan D. Galula Planı’na karşı mücadeleye gi-
rişti. O, bir AP-CHP ko alisyonunun kurulmasını ve siyasi ortamın yumu-
şatılmasını, dolayısıyla da D. Galula Planı’nın uy gulamadan çekilmesini-
kaldırılmasını istiyordu. Milliyet Gazetesi’nde de bu amaca yönelik başya-
zılar yazıyordu.

CIA ise 12 Eylül faşizmini oturtmakta karar lıydı. Karar bu olunca A. 
İpekçi, Kontrgerilla’nın yolu üzerine dikilmiş bir engel haline dönüşüyor-
du. O zaman, bu engelin ortadan kaldırılması ge rekliydi. Kaldırıldı... Cellât 
olarak M. Ali Ağca, Oral Çelik ve arkadaşları görevlendirildi. Cellâtlar gö-
revlerini yaptılar.
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Bugün A. Çatlı ve M. Ali Ağca’nın CIA tara fından kullanıldıkları kanıt-
lanmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi Paul Henze, M. Ali Ağca’nın ailesi ne, 
M. Ali Ağca’nın İtalya’daki cezaevinden çık masından sonra, tüm aileyi 
Amerika’ya götürmek istediklerini söylemiştir ya da bildirmiştir. Kendi-
lerine, Paul Henze’den böyle bir teklifin geldiğini, Ümran Çavlı’nın “Te-
miz Eller” adlı televizyon programına çıkan M. Ali Ağca’nın kardeşi de 
inkâr etmemiştir. “Biz dünyanın her yerine gidebili riz. Bizi her ülke kabul 
eder.” gibilerden cümleler gevelemiştir, bu konu sorulunca.

M. Ali Ağca, bilindiği gibi Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçırılmıştır, 
Kontrgerilla tarafın dan. Demek ki bu cezaevinin bazı yöneticileri de Kont-
rgerilla ile bağlantılı durumdadır.

M. Ali Ağca, A. Çatlı ve bunlar gibi bir sürü katil, kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararlarıyla, İnterpol’ün kırmızı bültenleriyle aranırlarken, 
Avrupa Ülkelerinde ellerini-kollarını sallayarak dolaşmışlardır, gezmişler-
dir. Hatta Amerika’ya bile gitmiş lerdir.

Bu neyin kanıtıdır?
Avrupa ülkelerinin ve Amerikan polisinin CIA’nın denetimi altında ol-

duğunun. Demek ki Emperyalistler Cephesinde kanunların filan egemenli-
ği yoktur, uluslararası Finans-Kapitalistlerin ve onların çıkarlarını savu nan 
CIA ve benzeri örgütlerin en domuzuna dikta törlüğü vardır.

Cesur savcının başına gelen

Savcı Doğan Öz, 1978’in 24 Mart’ında Anka ra’da katledildi, Kontrge-
rilla tarafından. Cellât, İb rahim Çiftçi adlı MHP’li bir faşistti. Tabiî aynı 
za manda da Kontrgerilla’nın bir görevlisiydi ya da tetikçisiydi. İ. Çiftçi, 
Kontrgerilla’nın yaptığı baş ka katliamlara da katılmıştı. İ. Çiftçi bugün de 
MHP’nin Genel Yönetim Kurulu üyesidir. Bugün lerde sık sık televizyon-
lara çıkıp MHP adına sa vunmalar yapmaktadır.

Doğan Öz, “bizde de cesur savcılar çıkmalı dır!” diyenlere, gösterilebi-
lecek çok somut bir ör nektir. Doğan Öz yiğitti, yurtseverdi, namusluydu, 
bilinçliydi ve yüreği insan sevgisiyle doluydu.

1960’lı yıllarda, Şeriatın Ortaçağ olduğunu gör müş ve bu türden örgüt-
lerin üzerine gitmişti.

1978’lerde de, Kontrgerilla’nın uygulamakta olduğu D. Galula planının 
neyi amaçladığını çok açık biçimde görmüş, bu hayâsızca akına karşı mü-
cadeleye girişmekte gecikmemişti. Yoğunluğu her gün biraz daha arttırılan 
kanlı Kontrgerilla ey lemlerinin, hazırlanmakta olan bir faşist diktatör lüğe 
uygun ortam ya da gerekçe oluşturmak için yabancı emperyalist güçler ta-
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rafından yönlendiril diğini belirten bir rapor hazırlamıştı. Raporunu da ge-
rekli gördüğü yerlere gönderdi. Geçtiğimiz gün lerde, Can Dündar’ın “40 
Dakika” adlı televizyon programında B. Ecevit, Doğan Öz’ün o günlerde 
raporunun bir örneğini de kendisine verdiğini söyledi.       

Kontrgerilla’nın, Doğan Öz’e yanıtı çok çabuk ve çok acımasızca 
ve çok insanlık dışı bir biçimde oldu... İ. Çiftçi canavarına Doğan Öz’ü 
güpegün düz cadde ortasında kurşunlatarak öldürttü.

Katil, yakalandı. Olayı bütün ayrıntılarıyla an lattı. Suçunu çok açık ve 
kesin bir ifadeyle kabul etti. Sonra olayın bir de görgü tanığı vardı. Hayati 
Erdoğan ismindeki bu işçi, cinayeti çok yakından görmüş tü. “İ. Çiftçi’nin 
o kadar değişik bir yüz yapısı vardı ki, onu, bin kişi arasında bile olsa 
yine de tanı rım” diyordu bu yürekli işçi kardeş. Nitekim yüz leştirmede İ. 
Çiftçi’yi, hiç ikircikliğe düşmeden hemen teşhis etti (tanıdı). İşçi Kardeş, 
Kontrgerilla’nın, tanıklıktan çekilmesi için yaptığı ölüm teh ditlerine de bo-
yun eğmedi. Ölümü göze alarak namuslu tutumunu yargılamanın sonuna 
dek sürdür dü…

Olay hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli netti. Askeri Mahkeme, İ. 
Çiftçi’yi ölüm cezasına çarptırdı. Fakat Askeri Yargıtay, Kontrgerilla tara-
fından teslim alınmıştı. Kontrgerilla emretti, As keri Yargıtay, Mahkemenin 
kararını bozdu; İ. Çiftçi’yi beraat ettirdi. Askeri Mahkeme kararında diren-
di. İ. Çiftçi’yi yeniden idama mahkûm etti. Askeri Yargıtay yeniden bozdu. 
Askeri Mahkeme ile Askeri Yargıtay’ın mücadelesi sürüp gitti…

Askeri Mahkeme, İ. Çiftçi’yi dördüncü kez suçlu bulunca, bu kez dosya 
Askeri Yargıtay Dai reler Kurulu’na gitti. Orası da kuşatılmıştı Kontrgerilla 
tarafından. Orası en yetkili makamdı ve ka rarı kesindi. Oranın kararına iti-
raz edilemezdi. Orası, İ. Çiftçi’yi beraat ettirdi. Sonunda Kontrgerilla’nın 
dediği oldu.

Askeri Mahkeme, beşinci kez yargıladığı İ. Çiftçi için şöyle diyordu:
“Mahkememize göre, İ. Çiftçi’nin, Doğan Öz’ü öldürmüş olduğu 

kesindir. Fakat Mahkememiz, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 
verdiği karara, yasalar gereği uymak zorundadır. Bu nedenle İ. Çiftçi 
için Mahkememiz de beraat kararı ver mektedir.”

Askeri Mahkeme, bu sözleriyle, Askeri Yargı tay’ın bir tarafsız hukuk 
kurumu olmadığını açık ça dile getirmiş oluyordu.

Askeri Yargıtay, gerçekten de bir hukuk kuru mu değildi artık. 
Kontrgerilla’nın emrinde çalışan bir örgüttü.

Bu konularda D. Galula şunları öğütlüyordu:
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“Politika yok”, vazifesi yalnız düşmanı yen mek olan askerin, nor-
mal bir harpteki tabiî bir re aksiyonudur. Fakat ayaklanmaları bastır-
ma hare ketlerinde askerin vazifesi halkın yardımını ka zanmak olduğu 
için, ASKER PRATİK SİYASET LE MEŞGUL OLMALIDIR.”55

Kontrgerilla’nın, Türkiye insanlarına ve vatanı na ihaneti emreden ide-
olojisiyle şartlandırılan 12 Eylül Faşist Cuntasının satılmış generalleri, ha-
tırlayacağımız gibi, il il dolaşarak devrimci, halk, işçi, sendika ve aydın 
düşmanı nutuklar atmışlardı. On lar bu aşağılık işi, efendileri olan CIA ve 
onun Türkiye’deki uzantısı ya da şubesi olan Kontrgerilla emrettiği için 
yapmışlardır. Emir, D. Galula’nın yukarıdaki satırlarında açıklanmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerin bir parçası olan Askeri Yargıtay da D. Galula’nın bu 
emri doğrultusunda ele geçirilmişti.

Galula bu konudaki isteklerini daha da belirgin hâle getirir:
“Adli sistemin bir ayaklanma olayının olağan üstü durumuna he-

men uyarlanabilmesi bir ihtiyaç tır...”56

12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde devreye so kulan Sıkıyönetim Aske-
ri Mahkemeleri, Askeri Yargıtay, Sıkıyönetim Adli Müşavirlikleri ile bu-
günkü Devlet Güvenlik Mahkemeleri, hep D. Ga lula’nın yukarıdaki emir-
leri doğrultusunda oluştu rulmuş kurumlardır. Tabiî, “Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu” da bu çerçevede oluşturulmuş olan bir örgüttür.

Askeri Yargıtay da, İ. Çiftçi’nin suçsuzluğuna karar veren yargıçlar da 
Kontrgerilla’nın görevlileridir. Onların da elleri Doğan Öz’ün kanına bu-
laşmıştır. Gün gelecek bütün bu davalar yeniden görülecektir...

1 Mayıs 1977 Katliamı’nı araştırmaya kalkan namuslu savcıya 
yapılan uyarı: “O işi bırak!”

1 Mayıs 1977’de, bilindiği gibi, Türk Gladiosu büyük katliamlarından 
birini daha yapmıştı. 35 masum insanı kurşun yağmuruna tutarak Taksim 
Meydanı’nda katletmişti.

İş bu kadarla kalmamış, katliam sonrasında trajedi daha da yürek par-
çalayıcı duruma getiril mişti: Polis, 1 Mayıs’ı kutlamaya gelen beş-on dev-
rimciyi ve demokratı rastgele yakalamış ola yın suçlusu diye mahkeme 
önüne çıkartmıştı. Yani olayın mağdurları, olayın suçluları diye gösterili-
yorlardı. Bu, her namuslu insanı isyan ettirici, iblisçe bir oyundu. Mahke-
me de önüne getirilen in sanların suçlular değil, mağdurlar olduğunu bili-

55  David Galula, A. B. H. –T. ve T., Aktaran: M. Emin Değer, s. 156.
56  agy, s. 162.
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yordu. Ancak o da Kontrgerilla’nın dolaylı ya da dolaysız etkisi altındaydı. 
Mahkeme için “Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” deyiminin 
anlattığı durum doğmuştu. Bu nedenle de bir türlü karar veremiyor, davayı 
sonuçlandıramıyordu. Dava 17 yıl sürdü. Tabiî sonunda mağdurlar beraat 
ettirildiler. Zaten onlar cezalandırılmak için toplanmamışlardı. Amaç hal-
kın gözüne kül at maktı. Polis; hiçbir şey yapmadı denmesin diye toplan-
mışlardı o masum insanlar.

1 Mayıs Katliamı, D. Galula’nın teorisinin çok “başarılı” uygulamala-
rından biridir.

Günün birinde İstanbul’a cesur ve namuslu bir savcı geliyor. Ve 1 Ma-
yıs 1977 Katliamı’nın ger çek suçlularını bulmak için araştırmalar yapma-
ya başlıyor. Kontrgerilla’nın hemen haberi oluyor, yapılan çalışmadan. Na-
muslu Savcı’ya, şu sinyali çekiyor Kontrgerilla: “O işi bırak, karıştırma!”. 
Fakat Savcı hem namusludur hem de cesur. Araş tırmasını sürdürüyor.

Bir süre sonra Savcı’nın görev yeri değiştirili yor. Tabiî araştırma da 
böylelikle son bulmuş olu yor.

Bu olayı, Namuslu Savcı, 1994 Mart’ında, Cumhuriyet Gazetesi’nde 
yayımlanan anılarında anlatmıştı.

Namuslu Savcı’ya, “Bu işi bırak!” diyen haberi getiren kişi Kontrge-
rilla ile bağlantılıdır. Onun görev yerini değiştirenler de Kontrgerilla ile 
bağ kurmuş durumdadır. 1 Mayıs Şehitlerinin kanları na bunların da elleri 
bulaşmıştır. Yani bunlar da Kontrgerilla ile suç ortaklığı etmişlerdir.

Namusluların başlarına gelenler hep bunlar tü ründen işlerdir. Yani öl-
dürülmek ya da sürülmek tir, onları bekleyen...

Bu tehlikeleri de herkes göze alamaz, bildiği miz gibi. O nedenle de 
hem namuslu hem de ce sur olan savcılar, yargıçlar çok az çıkar...

T. Özal’ın korkaklığı ve
ABD Emperyalizmine teslimiyeti

Bildiğimiz gibi eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’a 1988 yı-
lında yapılan ANAP Kong resinde bir suikast girişiminde bulunulmuştu. 
Özal, kürsüde konuşurken, saldırgan tam karşısın dan silahını ateşlemiş, 
fakat Özal’ı parmağından vurabilmişti. Özal da saldırıyı bu hafif yarayla 
at latmıştı.

Saldırıyı yine Kontrgerilla düzenlemişti. Özal’ı öldürerek evliyalaş-
tırmak istiyordu CIA. Özal, oburluğundan öldü, Amerikalı doktorunun 
söylediğine göre. Buna rağmen, yerli-yabancı Finans-Kapitalistler, Özal’a 
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Topkapı’da bir anıt mezar yaptırdılar. Yani Özal’ı yine de evliyalaştırmak 
istediler. Amaçları şuydu: Özal, uluslararası em peryalistlere, onların IMF, 
DÜNYA BANKASI, OECD gibi finans örgütlerine koşulsuz teslimiye tin 
en önde gelen temsilcisiydi Türkiye’de. Emper yalistler, T. Özal’ı öldürte-
rek azizleştirmeyi, Özalcılığı da izlenmesi gereken en doğru kurtuluş yo lu 
biçiminde kitlelere benimsetmeyi amaçlamış lardı.

Bu suikastın tetikçisi de yine MHP’li bir faşist ti. Yakalandı ve Ankara 
DGM Savcılığınca sorgu landı. Nusret Demiral başkanlığındaki DGM sav-
cıları; “Olayda örgüt izine rastlayamadık. Kartal Demirağ, olayı tek başına 
planlamış” diye iddia name hazırladılar. Bu iddianame doğrultusunda, sal-
dırgana birkaç yıllık bir ceza yerildi. Onu da yatıp çıktı. Şimdi serbesttir 
saldırgan.

Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal, bugün bu olay hakkında şunları 
söylüyor:

“Ağabeyime sordum. Müsaade etmediği için açıklayamam. Ama 
bir noktaya gelmişler. Madem öyle, peki böyle kalsın demiş.”57

T. Özal, o zaman Başbakandır. Kendisine öl dürme kastıyla ateş eden 
kişinin Kontrgerilla do layısıyla da CIA adına çalışan biri olduğunu öğre-
nince, Özal’da şafak atıyor... “Madem öyle, peki böyle kalsın” diyor. Ve 
olay kapatılıyor. Bizde en tepedeki devlet adamlarının bile CIA karşısın-
daki tutumu budur işte. Türk Devleti’nin Başbakanı, kendisini öldürmek 
isteyen katillerin bile üzerine gidemiyor. Bu Başbakan ve benzerleri, başka 
du rumlarda yani Kontrgerilla 1 Mayıs Katliamı gi bi katliamlar yaptığın-
da, onun üzerine gidebilirler mi hiç? Elbette gidemezler. Zaten gitmek de 
iste mezler. Yalnızca koşulsuzca teslim olurlar ABD’ye ve CIA’ya. Siz ne 
istiyorsanız, ben de onu istiyorum, derler. ABD de onlara her istediğini 
yaptırtır, CIA güdümlü Kontrgerilla, durup din lenmeden masum insanların 
canına kıyar...

Sermayenin emrindeki medya, T. Özal’ı “gözü karaydı, demokrattı” 
gibi sözcüklerle övmeye ça lışır. Yukarıdaki olay ise, Özal’da gözü karalık-
tan da demokratlıktan da eser bulunmadığının açık bir kanıtıdır.

Bu olay, bir de şu gerçekliği kanıtlamaktadır:
Özal’a suikast olayında, “örgüt izine rastlamayan”, olayı “kişicil bir 

suç” olarak değerlendiren Ankara DGM’nin Nusret Demiral başkanlığın-
daki savcıları da Kontrgerilla ile bağ kurmuş durumdadırlar.

57  Yeni Yüzyıl, 25 Kasım 1996.
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Patlak hızla onarılacaktır
Susurluk’taki kaza bir kanalizasyon patlağıdır. Yerli-yabancı Paraba-

baları (Finans-Kapitalistler) düzeninin her yanını kaplamış bulunan geriz, 
kamyonun çarpmasıyla patlamış ve ortaya daya nılmaz kokular, kusturucu 
görüntüler çıkmıştır.

Parababaları düzeninin, on yıllardan beri böyle işlediği Kasım’dan, 
yani Susurluk’taki kazadan önce bilinmiyor muydu? Biliniyordu.. Devlet 
yet kililerinin tamamına yakını biliyordu. Finans-Kapital partilerinin tüm 
liderleri de biliyordu.

Peki bu duruma tepki gösteren oldu mu?
B. Ecevit’in dışında olmadı. B. Ecevit de, tanık oldu ğumuz gibi, sonun-

da itirazını geri çekerek Kontrgerilla’dan özür diledi.
Demek ki tüm Finans-Kapital siyasetçileri, Kontrgerilla’yla yaşama-

ya alışmış; Kontrgerilla’dan şikâyetçi değil. Zaten şikâyetçi de olamaz lar. 
Olanın hesabı görülür. Şikâyetçi olan, sonra dan şikâyetinden vazgeçerek 
özür dilese bile, Ecevit örneğinde olduğu gibi, ona bir daha iktidar yüzü 
gösterilmez.

Bu nedenden, devlet yetkililerinin şu andaki en önemli görevleri, bu 
patlağı en kısa sürede onarmaktır. Yani kanalizasyonun açılan kısmının 
üze rini örtmektir. Devlet de şu anda bunu yapmaktadır zaten…

Devletten başka türlü bir davranış beklemenin, boş bir hayal olduğunu 
yalnızca biz Komünistler öne sürmüyoruz. İnsancıl namusa sahip burjuva 
yazarları bile bu gerçeği kazanın ilk günlerinde açıklamaktan geri durma-
mışlardır. Umur Talu, bu yazarların ilk akla gelenlerindendir. 5 Kasım 
1996’da yani kazadan 2 gün sonra şunları yazmış tır: 

“Bir otomobil bir kamyona çarpıyor, üç ölüyle birlikte içinden “bir 
şeyler” dökülüyor.

“Emin olun, ölenler toprağa verilirken ve tabiî ki “sırlarıyla” gömü-
lürken, birileri bu dökülenleri hemen toparlayıp üstünü örtecektir.

“Özellikle neler nelerden sorumlu Dışişleri Bakanı’yla başka neler 
nelerden sorumlu İçişleri Bakanı’na kolaylıklar!

“Memleketin bekası için, öyle içimiz dışımıza çıkmamalı, değil 
mi?

“Kazadır olmuş işte! Önemli olan zincirleme kazaya meydan 
verilmemesi.”58

Devletlûlar, “zincirleme kazaya meydan ver”emeyecek kadar deneyim-
lidirler.

58  Umur Talu, 05 Kasım 1996.
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Fakat her kaza ufak tefek maddi zarara yol açar. Bu kazada da on ya da 
yirmi “görevli” kısa süreli cezalara çarptırılabilirler.

Bir-iki Milletvekili, milletvekilliğinden olabi lir. Bu kadarcık zararın da 
devlet için bir önemi yoktur. Tabiî onun ayrılmaz bir parçası olan Kontrge-
rilla için de.     

Demokrasi sorunu Devrim sorunudur

Bu devlet, bu türden pisliklerden arınamaz. Yani devlet “çete”siz yaşa-
yamaz. Zaten Türki ye’yi Türkiye yönetmiyor. Uluslararası emperya lizmin 
ağababalığını yapan Amerika yönetiyor. Kontrgerilla’nın da sahibi, yuka-
rıda belirttiğimiz gibi, Amerika’dır. Kontrgerilla’yı da CIA yönet mektedir. 
CIA, işine gelmediği anda kendi devlet başkanlarını (Kenedyleri) bile gö-
zünü kırpmadan öldürmektedir. CIA Amerikan Finans-Kapitalistlerinin 
örgütüdür. Onların emperyalist çıkarlarını savunur. Onların, dünyayı iste-
dikleri gibi sömürmeleri ve talan etmeleri için gerekli olan “operasyonları” 
yapar:

ABD tekellerinin, tüm dünyayı istedikleri gibi sömürebilmeleri için de 
bizim gibi ülkelerin dev letlerinin uydulaşması gerekmektedir. ABD bu nun 
için, geri ülkelerin devletlerinin başına Ame rikancı siyaset adamlarını ge-
tirir… Bu ülkelerde, faşist darbeler yapar… Katliamlara girişir…

Kontrgerilla, Türkiye’de 1980 öncesinde beş bin, sonrasında da üç bin 
olmak üzere, toplam se kiz bin masum insanı katletmiştir. Ve bugün de kat-
liamlarını sürdürmektedir...

Peki kurtuluş yolu nerededir?

Şuradadır:

İşçi Sınıfı Partisinin önderliğinde, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, 
köylüler, esnaflar, kamu çalışanları, aydınlar örgütlenecekler ve insanları-
mıza zulümden başka hiçbir şey vermeyen bu Pa rababaları devletini yıka-
caklardır. Onun yerine kendi demokratik devletlerini kuracaklardır. Yani 
kurtuluş, Demokratik Halk Devrimi’yle gerçekle şecektir. Kurtuluşun baş-
ka yolu yoktur!
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Ayrım III

Susurluk’ta bütün yollar,
devlete uğrayarak CIA’ya çıkar59

59  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Mayıs-Haziran 1997 tarihli 21’inci sayısından 
alınmıştır.
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Susurluk’ta bütün yollar,
devlete uğrayarak CIA’ya çıkar

S. Demirel, dört aydan beri şu tezi tekrarlıyor:
“Devlet cinayet işlemez. Devlet kimseye, “Cinayet işle!” demez. Be-

nim dönemimde, bil gim dâhilinde, kimseye kanun dışı bir görev ve-
rilmemiştir. Bu nedenle devletin Susurluk Olayı’yla bir ilgisi yoktur. 
Ortada bir suç var sa, bu ferdi bir suçtur.”
Gerçek ise, Demirel’in savunduğunun tam ter sidir. Bütün cinayetler 

devletin bilgisi dahilinde işlenmiştir. Hatta emri bizzat devlet vermiştir. 
Çünkü Kontrgerilla denilen cinayet örgütünü dev let kurmuştur. Kontrge-
rilla devletin bir parçasıdır. Hem de ayrılmaz bir parçasıdır artık. Devlet bu 
örgütünü, CIA’nın emirleri doğrultusunda, CIA ajanlarıyla el ele vererek 
kurmuştur. İşte kanıtı:

“Şuursuz terörizmden maksat, ayaklanma hareketleri ve sebepleri 
için fazla alaka topla mak ve halkın dikkati bir tarafa çekildikten son-
ra, gizli olarak bulunan tarafları cezbetmektir. Bu da gelişigüzel yapı-
lan terör hare ketleri ile, bombaların patlaması ile yangın çı karmakla, 
suikastlar yapılmakla ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci cezbedi-
lecek bir şe kilde, toplu olarak koordine edilerek ve ayarlı bir şekilde 
yapılır.

“Memleketin muhtelif yerlerinde, halkla en yakın teması olan 
küçük rütbeli hükümet me murlarını, polis, postacı, belediye reisi, 
beledi ye meclisi azası ve öğretmen gibi insanları öl dürerek terörizm 
sürdürülür.”60

David Galula, bir CIA teorisyenidir. Onun adı geçen kitabı, 1965’te 
Türkçeye çevrilmiş, Genel kurmay Basımevi’nde basılmış ve 1750 adedi 
or du içinde dağıtılmıştır.

Bununla da yetinilmemiş; D. Galula’nın insan lık dışı teorisi, Türk 
Kontrgerillacıları tarafından Türkiye koşullarına uyarlanmıştır. Bu aşağılık 
işi ilkin 1971’de Özel Harp Dairesi Başkanı Tümge neral M. Cihat Akyol 
yapmıştır. M. Emin Değer bu konuyu şöyle anlatır:

60  David Galula, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri Teori ve Tatbikatı, Aktaran: 
M. Emin Değer, CIA Kontrgerilla ve Türkiye, s. 152-153.
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“Ayaklanma Kuramı, (1975-1977 arasında emekli olarak Sivil Sa-
vunma Genel Sekreterliği görevinde bulunan) Tümgeneral M. Cihat 
Ak yol tarafından, “Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât” adlı bir 
broşürde incelenmiş ve Si lahlı Kuvvetler Dergisi ek’i olarak 1971 Mart 
ayında yayınlanmıştır.

“M. Cihat Akyol bu broşürü yayınladığı sı rada Özel Harp-Savaş 
Dairesi Başkanı idi. (Özel Savaş Dairesi, ABD Yardım Kurulu ile aynı 
binayı paylaşır.)

“M. Cihat Akyol, Galula’nın kuramını, ül kemiz koşullarına göre 
yorumlamakta ve ku ramın somuta indirgenişini ve terörün nasıl yön-
lendirileceğini örneklemektedir.

“Akyol’a göre:
“Halkı mukavemetçilerden ayırmak için, sanki ayaklanma kuvvet-

leri yapıyormuş gibi müdahale kuvvetlerince, zulme kadar varan hak-
sız muamele örnekleri ile sahte operasyon lara başvurulması tavsiye 
edilir.”61

Apaçık olarak görüldüğü gibi Cihat Akyol, emrindeki Kontrgerilla ele-
manlarına; halka zulmedin, halkı hedef alan operasyonlar yürütün, sonra 
da suçu devrimcilerin üzerine atın, bu ey lemleri devrimciler yaptı deyin, 
diyor. Bu “sahte operasyonlar”la halkı devrimcilerden uzaklaştı rırsınız, di-
yor.

Bu konuda, Türk Kontrgerillasının bir yöneti cisinin daha kitabı yayım-
lanır.

Bunu da 02 Şubat 1978 tarihli Milliyet’ten öğreniyoruz. Şöyle yazar 
Milliyet:

“THA muhabirlerinin elde ettiği kitap, Piyade Kıdemli Albay Ca-
hit Vural tarafından yazılmış ve 1972 yılında Aralık ayında Anka ra’da 
basılmıştır. Kitabın basıldığı matbaa ve fiyatı kitapta belirtilmemekte-
dir. Kapaktan sonraki ilk sayfada “Hizmete Özel” damgası taşımak-
tadır.

“12 Mart döneminde basılarak dağıtılan “Gerillaya Giriş” adlı ki-
tapta, gerilla ile mücadele için gerekli fikre sahip, bedeni eğitim gör-
müş birliklerin bir “Karşı-Gerilla” birliği ola rak kurulması ve müca-
deleye geçmesi gerekti ği savunulmaktadır.”62 
“Karşı-Gerilla”, Kontrgerilla kavramının Türkçesidir. Gördüğümüz gibi 

Piyade Kıdemli Albay Cahit Vural, bir Kontrgerilla birliğinin ku rulmasını 
ve savaşa girişmesini önermektedir. Tabiî bu “birlik”, devletin içinde kuru-
lacaktır. Bir devlet gücü olacaktır.

61  M. Cihat Akyol, agy, Aktaran: M. Emin Değer, agy, s. 145.
62  Milliyet, 02 Şubat 1978.
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Cahit Vural, bu “Karşı-Gerilla” (Kontrgerilla) birliğinin neler yapması 
gerektiğini de şöyle anlatır:

“Silahlı kışkırtıcı ajan tipi şehir gerillasının tatbikatlarından elde 
edilen tecrübe ile ortaya çıkmıştır. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajan-
lar organize edilip üniversite ve fabrikalara so kulurlar, endüstri ve 
eğitim müesseselerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleri 
ile yıkıcı harekette bulunurlar. Tedhiş hareketleri düzenleyerek “ gaye 
uğruna” soygunlar yapar lar ve cinayet işlerler.”63

Görüldüğü gibi Cahit Vural da Kontrgerilla üyelerine; yıkıcı harekette 
bulunmalarını, tedhiş hareketleri düzenlemelerini, cinayetler işlemeleri ni 
öneriyor. Daha doğrusu emrediyor. Çünkü ken disi, Kontrgerilla’nın yöne-
ticilerindendir. “En düstri ve eğitim müesseselerini ele geçiri”n diyor bir 
de, Cahit Vural.

Dikkat edelim; bu kitapların yazarları sıradan insanlar değildir. Ve ki-
taplar sıradan matbaalarda basılmamıştır. Devletin matbaasında basılmış-
tır. Ordu, MİT ve polis teşkilatı içinde dağıtılmıştır.

Kontrgerilla denen örgütün Türkiye’deki mer kezi Özel Harp Dairesi’dir. 
Bu kurumun bugünkü adı Özel Kuvvetler Komutanlığı’dır.

Bu örgüt de, herkesin bildiği gibi, başta Genel kurmay Başkanı gel-
mek üzere Genelkurmay yet kililerinin doğrudan yönetimi altında çalışır. 
Yani bu örgütün her düşünce ve davranışından Genel kurmay sorumlu-
dur. Genelkurmay ve Özel Harp Dairesinin teorik ve pratik eylemlerini; 
Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Milli Savunma Bakanı’nın, İçişleri 
Bakanı’nın da bilmesi gerekir. Za ten bilirler de...

2 Şubat 1978 tarihli gazetelere yansıyan (gaze telerde yayımlanan) 
konuşmasında, Kontrgerilla’nın üzerine gitmek isteyen B. Ecevit’e kar-
şı, şöyle savunuyordu bu aşağılık, insanlık düşmanı cinayet örgütünü, S. 
Demirel:

“İspat et. Kontrgerilla diye bir teşkilat var mıdır? Hangi cinayet-
leri işlemiştir? Sorumlu ları kimlerdir? Bunları bilmiyorum demek 
mümkün değildir. Sen hükümetin başısın. Se nin görevindir bunları 
bilmek.”64

Demirel’in sorduğu soruların çoğunun yanıtla rı bugün apaçık bir bi-
çimde ortaya çıkmıştır. Ve bu yanıtları pek çok insan artık netçe görebil-
mektedir.

63  Cahit Vural, agy, Ak taran: Milliyet, 02 Şubat 1978.
64  02 Şubat 1978 tarihli gazeteler.
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“Yeni Yüzyıl” yazarı Ahmet İnsel bu konuda şunları yazar:
“Devletin içinde ve çevresinde yasadışı faa liyetler sürdüren, res-

mi ve gayri resmi örgüt ler kurulduğunu artık adımız gibi biliyoruz. 
Bunların yıllardan beri faaliyette oldukları; önce Türkiye’de ger-
ginlik stratejisi yaratmak için çalıştıkları; 1980 öncesi katliamlarını 
ör gütledikleri; yarattıkları iç savaş ortamında “devleti kurtarmak” 
misyonunu tekellerine alıp, oluşturdukları şebekeler için kanunüstü, 
ayrıcalıklı konumlar elde ettikleri, artık tartış maya yer vermeyecek 
biçimde ortaya çıktı. Bu örgütleri yönlendiren beyinlerin “kirli savaşı” 
körüklediklerini, savaş partisinin karanlık tim lerini oluşturduklarını, 
devlet içinde devlet ola rak faaliyet gösterdiklerini, “milliyetçi tosun-
cuklara” dayanan özel bir güç kurduklarını, şebekelerini besleyecek 
özel gelir kaynakları yaratmak için kaçakçılık dünyasına girdikleri ni 
de yeteri açıklıkta öğrendik. Bu şebeke üye lerinin birçoğunun kanu-
nüstü konumlarını şahsi çıkarları için kullandıklarını somut gör dük, 
okuduk, işittik.”65

Gördüğümüz gibi bir Finans-Kapital gazetesi nin yazarı bile, 
Kontrgerilla’nın varlığı, insanlık dışı cinayetleri ve diğer pis işleri, “artık 
hiçbir tar tışmaya yer vermeyecek biçimde ortaya çıktı” demektedir.

Demek ki Kontrgerilla ve cinayetleri artık ayan beyan ortadadır. Sekiz 
bin masum insanı katletmiştir bugüne dek Kontrgerilla. Yüz binler ce insa-
nı da işkenceden geçirmiştir. Zindanlarda tutmuştur.

Şimdi bizim; Demirel’in 1978’de Kontrgerilla’yı korumak amacıyla 
Ecevit’e söylediği bu sözleri, kendisine yöneltmemiz gerekmektedir. Çün-
kü buna hakkımız vardır:

Devlet Başkanı Demirel!
“Bunları bilmiyorum demek mümkün değildir.
“Sen hükümetin (biz devletin diyeceğiz) başısın. Senin görevindir bun-

ları bilmek.”

“Bilmiyorum” dersen, yalan söylemiş olursun. Senin bu işleri adın gibi 
bildiğini, hemen hemen herkes bilmektedir...

Sen Demirel!
Siyasi hayatının her döneminde Kontrgerilla’nın savunuculuğunu yap-

tın. 1978’de yuka rıda görüldüğü gibi bunu apaçık bir biçimde yap tın. Onun 
dışındaki zamanlarda da gizli gizli yap tın bu işi. Çünkü sen on yılı aşkın bir 
süre Başba kanlık yaptın. Dört yıldan beri de Devlet Başkanı sın. Otuz yılı 
aşkın bir süreden beri de en önde gelen Finans-Kapital partisinin liderisin.

65  Ahmet İnsel, Yeni Yüzyıl,
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Sen Demirel!
Ortalama otuz yıldan beri Devletin hep üst ka demelerinde bulundun. 

Yerli-yabancı Parababa larının sözcülüğünü-savunuculuğunu yaptın. Bu 
nedenle de Parababalarının çıkarlarının savunucu luğunu yapan Kontrgeril-
la ve eylemlerini iyi bilir sin.

S. Demirel ve K. Evren şu anda Kontrgerilla’nın en önde gelen suçlula-
rıdır. Bu gerçekli ği kim inkâr ederse ya da görmezlikten gelirse o, aslında 
Kontrgerilla savunuculuğu yapmakta dır.

12 Mart ve 12 Eylül Faşizmlerini bildiğimiz gibi CIA yönetimindeki 
Kontrgerilla tezgâhlamıştır. Bu faşizmler D. Galula’nın kitabında emredi-
len şekilde yapılmıştır. O kitapta önerilen insanlık dışı yöntemler uygu-
lanmıştır. K. Evren de o fa şizmlerin en kanlısı ve acımasızı olan 12 Eylül 
Faşizminin lideridir. O bakımdan K. Evren, Kontrgerilla’nın en önemli iki 
suçlusundan biridir.

K. Evren’i bugün Finans-Kapitalin basını, ekonomik-siyasi örgütle-
ri el üstünde tutmaktadır. Finans-Kapital örgütlerinin toplantılarında ve 
te levizyon programlarında, K. Evren’e hep övgüler düzülmektedir. S. 
Demirel’den parti liderlerine dek sermayenin siyasi plandaki temsilcileri 
de K. Evren’e sık sık övgüler yağdırmaktadırlar. Bu du rum, onların tü-
münün aynı kadronun (yerli-yabancı sermayeye hizmet etmekle görevli 
kadro nun) insanları olduğunu göstermektedir ya da ka nıtlamaktadır.

Defalarca belirttiğimiz gibi, Devlet Başkanları da, Başbakanlar da, İçiş-
leri, Dışişleri, Milli Sa vunma Bakanları da, MİT de, JİTEM de, Emniyet 
Genel Müdürlüğü de, sermayenin emrindeki siya si partilerin lider kadro-
ları da dolaylı ya da dolaysız olarak bu işin içindedir. Tüm milletvekilleri, 
devletin üst katlarındaki bürokratlar ve hemen he men bütün polis şefleri; 
Kontrgerilla’nın varlığını da, çalışma yöntemlerini de, işlediği cinayetle-
ri de, yaptığı uyuşturucu kaçakçılığını da bilmekte dir. Bunların bir kısmı, 
Kontrgerilla’nın varlığını, yöntemlerini ve yaptığı işleri gerekli görmekte-
dir. Bunlar, Kontrgerilla’nın suskun-sessiz savunucu larıdır. ANAP, DYP, 
RP milletvekillerinin büyük çoğunluğu, hatta tamamına yakın bölümü bu 
kate goriye girer. BBP ve MHP ise Kontrgerilla’yı en aktif şekilde açıktan 
savunmaktadır, bildiğimiz gibi. Zaten bu iki parti Kontrgerilla ile kayna-
şıktır da. Kontrgerilla’nın sivil kanadını bu partilerin yönetici ve taraftar-
ları oluşturmaktadır.

Bu iki parti zaten, D. Galula teorisince gerekli görüldüğü için yerli-
yabancı Finans-Kapitalistlerin casus örgütleri tarafından ortaya çıkartıl-
mıştır. A. Türkeş ve yandaşları, hatırlaya cağımız gibi birçok kez tekrar-
lamışlardır; “ülkü cüler devletin safında, devleti korumak için müca dele 
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etmektedirler” diye. Mesut Yılmaz’ı Buda peşte’de yumruklayan MHP’li 
faşist de, televiz yon ekranlarından apaçık bir biçimde izlendiği gi bi, aynen 
şöyle demiştir: “Devletin bir resmi ko ruyucuları vardır, bir de sivil koruyu-
cuları... Biz, devletin sivil koruyucularıyız. Ben, Mesut Yılmaz’a, devleti 
korumak için o yumruğu attım.”

A. Türkeş, Susurluk Kazasından sonra da, kırk dokuz yıldan bu yana 
hep yaptığı gibi, Kontrgerilla’yı savunmaya devam etmiştir. Çünkü ken disi 
de o kanlı örgütün en önemli kişilerinden bi risidir.

Radikal Gazetesinden Salim Alpaslan, A. Tür keş’in Kontrgerilla’yı 
savunması konusunda şunla rı yazar:

“Üç-dört ay kadar önce bir TV programı öncesi stüdyoda çekim sıra-
mızı bekliyorduk. Alparslan Türkeş’le orada tanıştırdılar. Susurluk’u 
yazan herkes için ‘Yabancı güçlerin ma şaları devleti yıkmak istiyor’ 
diyordu. Sertti. Benim de kan beynime sıçramış, ‘savunduğu nuz dev-
let adam gibi devlet olsa, sözde milli yetçilerin eline silah verip vatan-
daşlarını vurdurtmaz’ benzeri laflar etmiştim.”66

Radikal yazarının “adam gibi devlet” sözüyle neyi kastettiğini bilmiyo-
ruz. Yalnız çok iyi bildi ğimiz bir şey var ki o da şudur: Sömürücü sınıfla-
rın egemen sınıf durumunda bulunduğu bütün toplumlarda devlet “vatan-
daşlarını” bazen kurşun la, bazen darağaçlarıyla, bazen süngüyle katleder. 
İşkencelere uğratır, zindanlara tıkar. Yani devle tin görevi zulüm uygula-
maktır vatandaşlarına. Sö mürücü sınıfın egemenliği ancak bu şekilde sür-
dürülebilir. Sömürücü sınıflar, halkları korkuta rak, sindirerek, yalan ve de-
magojilerle kandırarak baskı altında tutmaya ve kendi sömürü ve vurgun 
düzenlerini sürdürmeye çalışırlar. Zulümsüz ve yalansız yaşayamaz onlar. 
Çünkü onlar, alınteriy le geçim sağlamazlar. Onlar, kitleleri sömürerek, 
soyarak, ülke kaynaklarını talan ederek yaşamak isterler. Yani onlar, on 
binlerce insan sağmal sü rüler gibi kendilerine çalışsın isterler. Ve onlar, 
tüm ülkeyi babalarının çiftliği gibi gönüllerince yağmalamak ve yönetmek 
isterler. İşte bu yüzden onlar, halka gerçekleri söyleyemezler. Hatta yap-
tıklarının tam tersini söylerler halka. Ben kendim için bir şey istiyorsam 
namerdim, derler. Biz halk için varız. Biz memleketi düşünürüz, derler. 
Bi zim amacımız, memlekete hizmet, memleketi kal kındırmaktır, derler...

Bu aşağılık yalanlarla, değer yaratan insanları mızı kandırmak isterler. 
Kanmayanları ise vurur lar, asarlar, süngülerler, işkencelerler, hapseder-
ler...

İşte bu nedenlerden ötürü uluslararası Finans-Kapitalistler (Parababa-
ları), Kontrgerilla ya da Süper NATO denilen aşağılık cinayet örgütünü 

66  Salim Alpaslan, Radikal, 07 Nisan 1997.
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kurmuşlardır. Artık hepimizin bildiği gibi, insan lık dışı yöntemlerle çalışan 
bu kanlı örgüt tüm NATO ülkelerinde vardır. Ve bu örgütün teorik-pratik 
yönetimi de CIA’nın dolayısıyla da ABD’nin elindedir.

A. Türkeş, D. Galula’nın Kontrgerilla teorisi öyle bir liderin bulunma-
sını emrettiği için ortaya çıkartılmıştır, yerli-yabancı sermayenin casus ör-
gütleri tarafından. Tabiî MHP de...

Bu konuda, namuslu ve yurtsever yazar M. Emin Değer’den şu satırları 
aktaralım:

“Burada, hemen daha önce de incelediği miz bir ABD kaynağına 
eğilelim ve Mc Namara’nın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite-
si’nde yaptığı konuşmanın bir bölümüne baka lım:

“Daha kesin olarak belirtmek gerekirse, Latin Amerika’ya yapı-
lan yardımlarda güttü ğümüz temel amaç, gerekli olduğu yerlerde, po-
lis ve diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte, ihti yaç duyulan iç güvenliği 
sağlayacak yetenekte yerli askeri ve yarı-askeri güçlerin yetiştirilmesine 
yardımcı olmaktır.” (Aktaran: Harry Magdoff-Doğan Şafak, Emperyalizm 
Çağı, s. 155)

“Bu yerli yarı-askeri güç, hiç kuşkusuz gü venlik kuvvetlerine yar-
dımcı oldukları 1969’lardan bu yana, başta, zamanın Cumhur başkanı 
Sunay olmak üzere, yetkililerce söyle nen, ülkücü komandolardır. Bun-
ların özel eği timle yetiştirildikleri de kamuoyunca bilinir. Siyasal par-
tilerin bu tür silahlı güç kurmaları Siyasi Partiler Yasası’na aykırıdır. 
Fakat yasa bu olay için uygulanmaz. Neden? Bu sorunun yanıtı da, 
“ayaklanmaları bastırma hareketleri” kuramında verilmiştir.

“Aşağıdaki satırlar bu görüşün kanıtıdır.
“Bu vazifelerden ekserisi, halkın desteğinin liderler tarafından ka-

zanılması olacaktır. Bazı vazifeliler de, halkı uyaranlara karşı aktif bir 
mücadeleye sokmak için hazırlanmış olacaktır Meşru müdafaa birlik-
lerinin hazırlanması, da imi kuvvetler için devamlı yardımcı kuvvetler 
temin etmek, haber alma ve kontrol şebekeleri ve propaganda grupları 
kurmak gibi.”67 

“MHP lideri Türkeş, Ülkü Ocaklarının meşru müdafaa yaptığını 
söyler. Ülkü Ocak ları Genel Başkanı da, “bizim istihbarat örgütümüz 
devletin örgütünden güçlüdür” demektedir.”68

Gördüğümüz gibi, A. Türkeş, D. Galula’nın ağzıyla konuşmaktadır. 
Başka türlü söylersek; D. Galula’nın ağzını kullanmaktadır, A. Türkeş. 
Çün kü efendisi D. Galula’dır.

67  David Galula-Hasan Lembet, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri Teori ve 
Tatbikatı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1965, s. 109.
68  M. Emin Değer, CIA Kontrgerilla ve Türkiye, s. 119.
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Ülkü Ocakları Başkanı’nın, istihbaratlarının gücü konusundaki iddiası 
da bir yönüyle doğrudur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, MHP’nin, Ülkü 
Ocakları’nın ve benzerlerinin gerçek sahibi ABD’dir-CIA’dır. Dolayısıyla 
da CIA, bu cinayet örgütlerini, kendilerini ilgilendiren konularda her türlü 
bilgiyle donatmaktadır. Yani kimleri nasıl katledeceklerini CIA, bu halk 
düşmanı, satılmış örgütlere ayrıntılarıyla bildirmektedir.

Emin Değer şöyle devam eder:
“(...) Sokakta, vapurda Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Politika ga-

zetelerini okuyanlara saldırı, okullara giriş çıkışları kontrol... Ülkü 
Ocaklı lara verilen görevler arasında mıdır acaba? Ve görevi kimler, 
nereden kaynaklanarak vermiş lerdir?

“Öğrenci ve halk topluluklarına saldırmak, terörü yaygınlaştır-
makta da görevli midirler? Olaylar, bu soruların yanıtının EVET ol-
masını gerektirmektedir.

“Ve, gerçekte ülkücü-komandolar, bu ey lemleri kendiliklerin-
den değil, ayaklanmayı bastırmakla görevli gizli örgütün -KONTR-
GERİLLA’nın- emriyle ve onun denetiminde yapmaktadır. Söz ko-
nusu kitapta, ayaklanma yı bastırmakla görevli olan kuvvetlerden söz 
edilir. Bunların nitelik ve niceliği belli değildir. Görev yeri bilinmez.

“Şimdi bu görüşümüzü, yine Galula’nın ki tabından alacağımız bir 
paragrafla kanıtlaya lım:

“Ayaklanmayı bastırmakla görevli kuvvet lerin bu liderleri bulduğu 
gibi, bunlar da, halk arasından muharip kimseleri bulmalıdırlar. Bu-
lunan muharip kimseleri bir arada tutabil mek için bu liderlerin yardı-
ma, desteğe ve bir siyasi partinin rehberliğine ihtiyaçları var dır.”69

“Mc Namara’nın sözünü ettiği yarı-askeri güç, hiç kuşkusuz işte 
bunlardır.”70

A. Türkeş, MHP, Ülkü Ocakları ve binlerce MHP’li faşist; D. Galula’nın 
teorisinin yukarıda açık olarak görülen bu emri yüzünden Türkiye’nin siya-
si ortamına sürülmüştür. Tabiî A. Türkeş’in ve onun etrafındaki örgütlerin 
gerçek sahibi CIA’dır-ABD’dir. Türkeş de sahibinin ABD oldu ğunu siya-
si hayatının hiçbir döneminde unutma mıştır. ABD’ye hep sadık kalmıştır. 
1974’lerde B. Ecevit, ABD’nin baskısıyla konulan afyon ekim yasağını 
ortadan kaldırdığında, buna ilk karşı çı kan A. Türkeş olmuştur. A. Türkeş; 
“Afyon eki mini serbest bırakarak ABD’yi kızdırmamalıyız” demiştir. Sah-
te Başbuğ, böylesine kişiliksiz, ulu sal onurdan yoksun bir ABD uşağıdır. 
A. Türkeş, 21 Mayıs 1963’te Talat Aydemir-Fethi Gürcan önderliğindeki 
ilerici harekâtı da devlete ihbar et miştir. Hatırlanacağı gibi, yenilgiyle so-
nuçlanan bu ilerici harekâtın iki yiğit önderi idam edilmiş tir. O zamanlar 

69  David Galula, agy, s. 111.
70  M. Emin De ğer, agy, s. 120.
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devletin tepesinde bulunan İ. İnö nü (Başbakan) ve Cevdet Sunay (Genel-
kurmay Başkanı), bu iki ilerici yurtsever subayı astırarak, ordunun ilerici 
geleneğinden kaynaklanan vuruşların (hareketlerin) önünü almak istemiş-
lerdir.

A. Türkeş, ihbarcılığını, 21 Mayısçıların yargılandığı askeri mahkeme-
de de açıkça itiraf eder. Bu itirafı izleyen Talat Aydemir, anılarında, o an A. 
Türkeş hakkında neler düşündüğünü şöyle anlatır:

“İhtiras insanları böyle küçültüyor işte. Milletin yüzüne, kendisine 
bel bağlayanların yüzüne bir muhbir olarak nasıl bakacak diye düşü-
nüyorum. Ama o hiç oralı bile olmuyor du.”71

A. Türkeş’in, o zamanlar asker arkadaşlarına ettiği ihanet, daha sonra 
Türkiye insanına yapacağı ihanetin yanında çok küçük kalacaktır...

A. Türkeş, Kontrgerilla’nın faaliyetlerinin S. Demirel ve Kenan 
Evren’den sonra, siyasi plandaki en önemli sorumlusudur. Başka türlü 
dersek, A. Türkeş, Kontrgerilla’nın eylemlerinin siyaset sahnesindeki üç 
numaralı sorumlusudur. Dört numaralı sorumlu T. Özal, beş numaralı olanı 
da Tansu-Özer Çiller’dir.  M. Ağar ve S.  Bucak, önem sırasında bunlar-
dan sonra gelen sorumlulardır. Aylardır Kontrgerilla’nın (Gladio’nun) ya 
da Süper NATO’nun üzerini örtmeye çalışan Başbakan N. Erbakan da bu 
aşağılık cinayet örgütünün suç ortakları arasındadır.

Kontrgerilla’nın yönetimindeki MHP’li ülkücü faşistler, masum insan-
ları öldürerek, sokaklarda, vapurlarda Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Politika 
gibi gazeteleri okuyanlara saldırarak, 12 Eylül fa şist diktatörlüğü için uy-
gun ortam yaratmışlardır ya da hazırlamışlardır. Kanlı eylemleriyle halkı-
mızı can kaygısına ya da canının derdine düşür müşlerdir. Tüm Türkiye’yi 
bir can pazarına dö nüştürmüşlerdir. Yani 12 Eylül yılanına sarılabilmesi 
için halkımızı denize düşürmüşlerdir. Sonra da 12 Eylül’ün satılmış fa-
şist generalleri, kurtarıcı pozunda arz-ı endam etmişlerdir. “Sizi anarşi ve 
terörden biz kurtaracağız, huzur ve güveni yeniden tesis edeceğiz” dema-
gojileriyle çıkagelmişlerdir. D. Galula’nın kitabında da aynen bunlar em-
redilmekteydi.

Gerçeğin böyle olduğunu devlet yetkilileri bilmektedir. DGM ve ağır 
ceza mahkemelerinin savcıları-yargıçları bilmektedir. Burjuva partilerinin 
yöneticileri bilmektedir. TBMM Susurluk Komisyonu üyeleri bilmekte-
dir. Fakat bunların tümü bilmezlikten gelmektedir. Başka türlü dersek, “üç 

71  Talat Aydemir’in Hatıraları, s. 340.
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maymunu” oynamaktadır. Çünkü öyle davranmak işlerine gelmektedir. 
Böylece bu insanlar, daha doğrusu bu devlet yetkilileri, böyle davranarak 
Kontrgerilla’ya arka çıkmış olmaktadırlar.

TBMM Susurluk Komisyonunun “çete”yi ta nımlayışına bir bakın:
“Yasadışı bölücü terör örgütlerine destek ve ren kişilerle hukuki 

yollarla mücadele edebil mek imkanı bulunmadığını düşünen, bu ne-
denle emniyet, MİT ve jandarma teşkilatında bazı görevliler tarafın-
dan bu mücadele yönte mi çalışmaları başlatılmıştır. Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Özel Harekât Dairesi’nde bazı üst düzey görevliler ve 
yine Özel Harekât Dai resi’nde görev yapmış bir kısım polis memur-
ları ile görevliler tarafından önceki tarihlerde bilinen ve tanınan ancak 
muhtelif suçları sebe biyle aranan bir kısım sivil kişilerden oluşan te-
şekkül meydana getirilerek terör örgütlerine destek sağladığı düşünü-
len kişilere yönelik ey lem ve faaliyette bulunulmuştur.”72

TBMM Susurluk Komisyonu, raporunda Kontrgerilla’ya “Çete” ya da 
“Devlet Çetesi” bi le diyemiyor, “teşekkül” diyor. Sonra Kontrgerilla’nın 
1990 sonrasında kurulduğunu ileri sü rüyor.

Komisyon, Kontrgerilla’nın eylemlerinin de “Yasadışı bölücü te-
rör örgütlerine destek ve ren” “kişilere yönelik eylem ve faaliyette bulu-
nulmuştur” diyerek, birkaç Kürt işadamının öl dürülmesinden ibaret oldu-
ğunu söylüyor. Bu tu tum ya da yaklaşım, Kontrgerilla’ya destek ver mektir. 
Karşıymış gibi görünerek Kontrgerilla’yı savunmaktır. Çünkü bu tanımla-
mada, Kontrgerilla’nın esası konu edilmemektedir. Daha doğ rusu işin özü 
bilinçlice gizlenmektedir. Kanlı ör gütün üzeri örtülmeye çalışılmaktadır.

Kontrgerilla konusunda araştırma yapan her namuslu aydın bilmektedir 
ki, bu iğrenç cinayet örgütü, Türkiye’nin NATO’ya girişinden bir yıl son-
ra kurulmuştur. Ve o günden beri de çalışma sını sürdürmektedir. TBMM 
Susurluk Komisyo nu, Kontrgerilla’nın, ortalama 40 yıl boyunca yap mış 
olduğu insanlık dışı eylemleri yok ya da ol mamış saymaktadır. 12 Mart’ın 
ve 12 Eylül’ün, CIA yönetimindeki Kontrgerilla tarafından tezgâhlandığını 
bilmezlikten, görmezlikten gelmek tedir. 12 Eylül öncesinde katledilen beş 
bin kişi nin katilinin Kontrgerilla olduğunu da gizlemeye çalışmaktadır bu 
komisyon. Kontrgerilla, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşından sonra 
ABD ve İngiltere’nin başını çektiği emperyalist büyük devletler tarafından; 
komünizme karşı, kanun ve insanlık dışı yöntemlerle mücadele edebilmek 
için kurulmuştur. Bu örgütün yöneticisi CIA’dır. Merkezi ABD’dedir. Tüm 
NATO ülkelerinde de şubeleri vardır.

72  Aktaran: Ra dikal, 07 Nisan 1997.
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Kontrgerilla, Kürt Ulusal Hareketiyle, 1980 sonrasında uğraşmaya baş-
lamıştır. Ve 1980’den bugüne dek de çoğunluğu Kürt olan üç bin ma sum 
insanın canına kıymıştır. Böylece de toplam; sekiz bin masum insanı kat-
letmiştir Kontrgerilla. Bu gerçek de hemen hemen tüm devletlûlar ve on-
ların “komisyon”ları tarafından bilinmektedir. Fakat yukarıda belirttiğimiz 
gibi bilmemezlikten gelinmektedir. Çünkü onlar da işin içindedir.

A. İpekçi’nin ölüm fermanını Paul Henze çıkarmıştır

Kontrgerilla’nın işlediği binlerce cinayetten hangisini ele alırsak ala-
lım; ipuçlarını doğru ola rak izlersek, önce devlete varırız, karşımıza ilkin 
devlet çıkar. İzlemeyi sürdürürsek de CIA ile kar şılaşırız. Yani yolun ya da 
izlerin sonu mutlaka CIA’ya çıkar.

Bir örnekle konuyu daha somut ve anlaşılır ha le getirelim. A. İpekçi’nin 
1979’da öldürülmesini ele alalım: Olayı incelemeye geçmeden önce A. 
İpekçi’nin kimliği üzerinde biraz duralım:

A. İpekçi, bizce MİT’in önemli bir elemanıydı. Fakat sosyal demokrat 
bir dünya görüşüne sahip ti. Desteklediği siyasi örgüt CHP’ydi. A. İpekçi 
bir MİT görevlisi olduğu için devrimcilere düş mandı. Ve Kontrgerilla’nın 
bazı önemli eylemleri ni de görmezlikten gelerek yani dolaylı yoldan sa-
vunmaktaydı. ABD Emperyalizmini ve onun ca sus örgütü CIA’yı da ya-
zılarında yine dolaylı yol dan savunurdu. Yazıları genelde MİT’in sosyal 
demokrat kanadının görüşlerini yansıtırdı.

A. İpekçi’nin bu tutumunu bir örnekle somutlaştıralım: A. İpekçi’nin 
1 Mayıs 1977’deki Kontrgerilla katliamına yaklaşımını inceleyelim. A. 
İpekçi, 2 Mayıs 1977’de bu konuda şunları yazar:

“GÖZÜ KARARMIŞ ÇILGINLAR “DİSK’in mitingine, o mitin-
gi oluşturan işçi topluluğuna öldürmek kastiyle ateş açanlar, iş çisiyle, 
kadınıyla, genciyle 34 masumun canını alanlar solcu olamaz. Bunlar 
ya çılgındır, ya da meşum bazı planları uygulayan gözü karar mış ki-
şiler...

“Türk toplumunun demokratik gelişmesi, kendini solcu sananlarla 
milliyetçi sananların, ya da birtakım tertiplere alet olanların bu çılgın-
lıklarına kurban gidecekse yazıklar ol sun...”73

İpekçi’nin 02 Mayıs’ta, katliama ilişkin yazdık larının tümü bu satır-
lardır. İpekçi katliamın so rumluluğunu ya da suçunu üç kesimin üzerine 
yıkmaktadır. Bunları da; “kendini solcu sanan lar”, “milliyetçi sananlar” ve 
“birtakım tertip lere alet olanlar” biçiminde dile getirmektedir.

73  Abdi İpekçi, Milliyet, 02 Mayıs 1977.
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İpekçi, birinci paragrafta ise; “Bunlar ya çıl gındır ya da meşum bazı 
planları uygulayan gözü kararmış kişiler” diyerek üstü örtülü, do laylı bi-
çimde de olsa katliamın Kontrgerilla tara fından yapılmış olduğunu itiraf 
etmektedir. İkinci paragrafta da, “birtakım tertiplere alet olanlar” sözüyle, 
olayda Kontrgerilla’nın rolü olduğunu kapalı bir anlatımla da olsa öne sür-
müş olmakta dır. Ancak bu yarım itiraflar ilk anın tepkisidir. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, İpekçi bu tür katli amlara karşıdır. O sosyal demokrattır. 
O nedenle, katliamı duyunca, kapalı bir biçimde de olsa tep kisini dile ge-
tirmekten kendini alamaz. Fakat İpekçi bir MİT mensubudur. Paçasını bir 
kez kap tırmıştır bu CIA tarafından güdülen örgüte. Bu yüzden de CIA’yı 
da, ABD’yi de savunmak zorun dadır artık. Bu nedenden dolayı İpekçi 
sonraki günlerde tavır ya da görüş değiştirir. 4 Mayıs’taki yazısında ABD 
ve CIA’yı temize çıkarır; olayın sorumluluğunu ise tümüyle devrimcilerin 
üzerine yıkar. Olayı, devrimcilerin birbirleriyle çatışması ya da hesaplaş-
ması olarak değerlendirir. Yazı şu dur:

“Meşrebe göre yargılar ve gerçekler...
“TAKSİM alanındaki faciayı kendi meşre bine, eğilimine ve ama-

cına göre değerlendiren ler, kesin yargılara varmakta güçlük çekmi-
yorlar. Kimi okyanusun ötesinde, kimi de As ya’nın ucunda buluyorlar 
suçluları... Birçoğu da yurt içindeki siyasal karşıtlarını, işin faili ilan 
ediveriyor.

“Aslında hazır önyargıların, hiçbir kanıta dayanmadan ortaya sü-
rülmesinden başka bir şey değil bu... Amaç da doğru bir teşhis koy-
maktan çok, olayı sömürmek... Çok kimse, Taksim faciasını siyasi ra-
kiplerini yıpratmak için iyi bir fırsat olarak kullanmak peşinde...

“Bunları ciddiye almak olanağı yok.
“*

“Kasıtlı önyargıları bir yana bırakıp olaya objektif açıdan bakma-
ya çalışalım.

“ Önce, bütün dünyada ortaya çıkan bir ge lişmeyi dikkate almakta 
yarar var:

“Sol akımlar çağımızda değişen ve değiştik çe bölünen gruplar ta-
rafından temsil ediliyor. Bırakınız sosyal demokratları ve sosyalist-
leri, fakat komünistler de artık tek çatı altında de ğil... Komünizmin 
legal olduğu birçok özgür ülkelerde şimdi birkaç komünist partisi var. 
Avrupa komünist partilerinde beliren değişme, bu çeşitlenmeye yeni 
boyutlar kazandırıyor. Öte yandan, özellikle gençlik kesimleri artık 
klasik anlamdaki komünist partilerini yeterli bulmuyorlar. “Goşist” 
denen, komünist parti lerinin karşısına çıkan, daha aşırı sayılan yeni 
akımları oluşturuyorlar.

“Bir önemli etken de komünizmi uygulayan iki büyük devlet, Sov-
yetler Birliği ile Çin ara sında çıkan ideolojik bölünme... Bu da bütün 
dünyaya yansıyor ve yeni bölünmeleri oluştu ruyor.
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“Şimdi bu kümeler, birbirlerini “Revizyo nist”, “Emperyalist”, 
“Provokatör”, “Sosyal faşist”, “Yeni çarist” gibi etiketlerle suçlaya rak 
savaşmaktadırlar.

“Çağımız iletişim çağıdır. Hiçbir ülke, ken di dışındaki gelişmeler-
den habersiz, etkisiz ka lamıyor. O olaylar, belirli, sınırlı da olsa bazı 
kesimlere yansıyor.

“Türkiye’de de böyle olmuştur. Hatta belki de her yerden fazla ol-
muştur. Çünkü şimdi ül kemizde sol uçta sayısı her gün değişecek ka-
dar çoğalan bölünmeler, gruplaşmalar bulun duğu sezilmektedir. İşi 
güçleştiren husus, Tür kiye’de komünizmin kanun dışı tutulması ve 
soldaki örgütlerin legal olarak ortaya çıkma masıdır. Ama buna rağ-
men sol dünyadaki bö lünmelerin ülkemize yansıdığı ve değişik kü-
meler arasında bir savaşın başladığı bellidir, bilinmektedir.

“Demokratik sol ya da sosyal demokrat bir parti olarak CHP’nin 
yeri açıktır. CHP, kendi dışındaki sol gelişmeler karşısındaki durumu-
nu da açıklamıştır. Fikir düzeyinde onların her türü için saygı göstere-
ceğini, fakat şiddete baş vurma özgürlüğünü tanımadığını, hele ulusu 
ve ülkeyi bölücü nitelik taşıyan akımlara ke sinlikle karşı çıkacağını 
her fırsatta belirtmiş tir. Öte yandan, kendi dışındaki sola saygı duy sa 
da onların CHP’ye sızmasına izin vermeyeceğini ve o örgütlerle ilişki-
leri hoş görmeyece ğini ilan etmiştir.

“CHP dışında, Türkiye’de değişik sol akım ları temsil eden legal 
partiler gibi, özellik taşı yan iki büyük kuruluş vardır:

“DİSK ve TÖB-DER...
“İşçiler ve öğretmenler tarafından kurulan bu örgütler de soldaki 

kümelenmeler karşısın da belirli bir tutum gütmektedir. Maocu ola rak 
anılan -gerçekte Mao’nun öğretisi ile ilişki si tartışılabilir bulunan- 
gruplarla, goşistlerle, sol akımları Kürtçülük davası ile birleştiren lerle 
ilişki kurmak istememektedirler. Bundan dolayı o grupların kendi ara-
larına sızmasına karşı koymakta ve onların tepkisini çekmekte dirler.

“Bu savaşın ilk açık ve somut görünümü, TÖB-DER’in Ankara’daki 
mitinginde ortaya çıkmıştı. İkincisi ile DİSK’in Taksim mitingin de 
karşılaşıldı. Gerek TÖB-DER, gerekse DİSK, kendi dışlarında tutmak 
istedikleri grupların saldırısına uğradılar. Ve sonuncu saldırı yüzün-
den Türkiye büyük bir faciaya sahne edildi.

“Bildiğimiz kadarıyla objektif gerçek bu dur. Kesin yargılara var-
madan, onu bunu suç lu ilan etmeden önce o gerçeği dikkate almak 
gerek.”74

A. İpekçi’nin “objektif gerçek” dediği şeyi gö rüyorsunuz değil mi?
Kontrgerilla’nın satılmış, in sanlıktan çıkmış, canavarlaşmış eleman-

larının yaptığı tüyler ürpertici katliamın sorumluluğunu devrimcilerin 

74  Abdi İpekçi, Milliyet, 04 Mayıs 1977.
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üzerine yıkıyor. Buna da “objektif gerçek” diyor. A. İpekçi, CIA’nın ve 
o aşağılık ör gütün Türkiye’deki uşaklarının Ahmet Kabaklıla rın, A. Tür-
keşlerin ağzıyla konuşmaktadır. O gün lerde, bu satılmışlar da aynı şekilde 
yorumlamış lardı olayı. A. İpekçi’nin onların ya da Tercüman ya da Orta 
Doğu gazetelerinin çizgisine düşmesi acıdır ama şaşırtıcı değildir. Çün-
kü İpekçi bir MİT mensubudur. Ve MİT’in ağababası da CIA’dır. İşte bu 
nedenden dolayı İpekçi de faşist yazarlar ve liderlerle, gazetelerle aynı 
değerlen dirmeyi yapar, 1 Mayıs Katliamı konusunda.

O günlerde A. İpekçi’yle aynı gazetede yani Milliyet’te çalışan ya da 
yazan bir yazar daha var dı. Namuslu, yiğit, yüreği halk sevgisiyle dolu bir 
yazar: Örsan Öymen. Şimdi de O’nun değerlen dirmesini görelim:

“Bilinçli emekçi yığınlarının korkunç bir disiplin altında tüm hey-
betiyle Taksim alanına girişlerini izlerken duygulanmamak elde değil-
di. Sızmalara karşı öylesine titizlik gösterili yordu ki, DİSK’in bir hafta 
önceden verdiği özel basın kartları dışında, normal basın kar tıyla bile 
yürüyüş kollarına katılmak, ya da Taksim’deki kalabalığın arasına ka-
rışmak, olası değildi.

“Ama, 20 bin görevliye rağmen bu çember yarıldı.
“Nasıl yarıldı?
“İpleri Atlantik ötesine kadar uzanan hain ce bir plan sayesinde ya-

rıldı...
“Dikkat ederseniz bu sütunların gülümserliği bir haftadır yok...
“Bir haftadır ortaya serdiğimiz belgelerle anlatmaya çalışıyoruz ki, 

Türkiye’de özgürlük çü demokrasi üzerinde gizli pençelerce bazı oyun-
lar oynanmaktadır.

“(...)
“MC [Milliyetçi Cephe] basınındaki meslektaşlarımız, olacak ları 

bitecekleri tüm detaylarına varıncaya ka dar yazdılar...
“Taksim’de kan gövdeyi götürecek, araba lar yakılacak, diye zevk 

içinde oynattılar ka lemlerini.
“Bunun için kaldırdılar kadehlerini.
“Sanki planın senaryosunu önceden elleri ne geçirmişçesine...
“(...)
“(…) şimdi bir başkaları, bir başka yola ulaş manın sevinci içinde 

kına yakıyorlar.
“(...)
“Kimler mi bu başkaları?
“200’den fazla gencin masum cesetleri üze rinde taht kurarak otu-

ran ve tahtlarından git mekten korkanlar...
“ Özgür seçim yerine, süngülü devleti oturt mak için olmadık plan-

lar kuranlar...
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“Türkiye’yi, Atlantik ötesinden elektronik beyinlerle yönetmek 
isteyenler...”75

Örsan Öymen, aynı yazıda, “yabancı yönet menler” tarafından bir faşiz-
min hazırlanmakta (ya da tezgâhlanmakta) olduğunu da belirtir. Ve katlia-
mın, alçakça sürdürülen o hazırlığın bir par çası olduğunu dile getirir.

Ö. Öymen 4 Mayıs’taki yazısında da yukarıdakine benzer görüşleri sa-
vunur. Katliamın, “Atlan tik ötesinden” basılan düğmelerle kan kusan “ma-
zohistler” tarafından yapıldığını söyler.

Ö. Öymen, 5 Mayıs’ta da ABD Emperyalizmi nin, ikiyüzlü, iğrenç dış 
politikasını belgeleriyle gözler önüne seren bir yazı kaleme alır. Şöyle ya-
zar bu konuda:

“BELGELER (Made in USA)
“1 Mayıs olaylarının MC organlarındaki yan kılarına değinmek is-

tiyorum...
“Bu vahşi provokasyonun tam seçim arifesin de CHP ve onu seçim-

lerde destekleyeceğini açık layan DİSK’e karşı, nasıl saptırılarak “mal-
zeme” haline getirilişinden de söz etmeyeceğim.

“Başka bir konuyu almak istiyorum bugünkü Politika Kazanı’na.
“2 Mayıs tarihli ve “Washington” mahreçli bir dokümandan söz 

edeceğim...
“Bu doküman, ABD Dışişleri Bakanı Vance’in Georgia 

Üniversitesi’nde “İnsan Hakları Ameri kan Dış Siyaseti” konulu kon-
feransta yaptığı ko nuşma metnidir.

“Aşağıda siyah harflerle dizilmiş olan satırlar (biz siyah ve italikle 
belirledik. – D. Mücadele), ABD Dışişleri Bakanı’nın bu konferanstaki 
söz leridir.

“Aralarındaki beyaz dizili satırlar ise (biz kalın ve altı çizili olarak 
belirledik. – D. Mücadele), gene Amerikan kaynaklı başka belgelerden 
alınmıştır.

“Yorumu okuyucuya bırakıyorum...
“Evet, ABD Dışişleri Bakanı Vance’in İnsan Hakları ve Amerikan 

Dış Siyaseti konulu konfe ransından başlayalım:
“VANCE
“Kamu siyasal özgürlüklerine sahip olma hakkı. Fikir, din, toplanma 

özgürlüğü, söz öz gürlüğü, basın özgürlüğü, hükümete katılma özgürlü-
ğü. Bizim siyasetimiz işte bütün bu hakları geliştirmektir. Uluslararası 
örgütler vasıtasıyla daima diğer ülkelerle ahenkli bir şekilde harekete 
çalışacağız… Amacımız başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek de-
ğildir.

75  Örsan Öymen, Milliyet, 03 Mayıs 1977.
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“CIA
“Şimdi de bir başka doküman, Amerikan Tem silciler Meclisi’nin 

CIA’nın çalışmaları hakkında ki resmi raporundan satırlar:
“ - CIA’nın haber alma çalışmaları yanında (örtülü eylem) adı veri-

len başka görevleri de bu lunmaktadır. Örtülü eylemler belli bir siyasal, 
ekonomik ya da askeri sonuç almak için uygula nır. Bu konuda karar 
verme yetkisi Kırklar Komi tesi denilen bir üst kuruluşa aittir. Bu ku-
ruluşun başkanı ulusal güvenlik işleri konusunda Cumhurbaşkanının 
yardımcısıdır. Kırklar Komitesinin üyeleri arasında Savunma Bakanı 
Yardımcısı, Dı şişleri Siyasal İşler Başkan Yardımcısı, Genelkur may 
Başkanı ve CIA Direktörü bulunmaktadır. Temsilciler Meclisi Komis-
yonu, Kırklar Komitesi’nin 1965 yılından başlayarak onayladığı bütün 
(örtülü eylem) projelerini gözden geçirmiş ve şu sonuca varmıştır:

“Komitenin 1965’ten günümüze kadar onayla dığı örtülü eylem 
projelerinin yüzde 32’si yabancı partilere ve bireylere bir çeşit seçim 
desteği sağla mak olmuştur. Bu destek olumlu ya da olumsuz olmuştur. 
En geniş örtülü eylem alanı budur ve çoğunlukla gelişme halindeki ül-
kelerde uygulan mıştır. Destekler bazı istisnalar hariç çoğunlukla ikti-
dardaki ılımlı partilere yapılmıştır. Komitenin onayladığı örtülü eylem 
projelerinden yüzde 29’u basın ve propagandaya ayrılan projelerdir. 
Dost basını desteklemek, geniş propaganda yapmak gi bi...

“Örtülü eylemlerin yüzde 23’ü de askeri ayak lanmaları destekle-
mek, silah, araç ve gereç yardı mı yapmak, askeri danışmanlar gönder-
mek biçi minde olmuştur. Bunların dışında bir yığın yabancı sivil, dini, 
mesleki kuruluşlar, işçi örgütleri, CIA tarafından mali destek görmüş-
lerdir. Bu ara da azgelişmiş bir ülkede bir işçi konfederasyonu uzun 
yıllar yılda 30 bin dolar mali destek görmüş tür. Batı yanlısı siyasi par-
tilerle bunlara bağlı ör gütler CIA belgelerine göre son yirmi yıl içinde 
65 milyon dolar yardım almışlardır. Bunun dışın da bazı etnik örgütler 
ve gruplar da yardım almış lardır. Ülkede otonomi kazanmak için çar-
pışan bir etnik topluluk liderine yapılan yardım, üç yıl sonra binler-
ce ölü ve 16 milyon dolardan sonra birdenbire kesilmiştir... (Raporun 
dipnotunda bu etnik grubun liderinin Barzani olduğu belirtili yor.)

“VANCE
“Şimdi Amerikan Temsilciler Meclisi Özel Komisyonu’nun CIA 

ile ilgili raporunu bırakıp, yeniden 2 Mayıs tarihli ABD Dışişleri 
Bakanı’nın İnsan Hakları Konferansı’na dönelim:

“İnsan haklarının geliştirilmesinde bölgesel örgütler de çok önemli 
rol oynamaktadır. Uluslararası Kalkınma Teşkilatı’nın insan haklarında 
yeni inisiyatifler programını, yardı mımızın yararlarını yabancı ülkelerde 
en muh taç olanlara ulaştırmak hususunda, bugünkü çabalarımızı des-
teklemek üzere geliştiriyoruz.

Birleşik Amerika, ekonomik yardım için ortak programlar ve insan 
haklarını geliştirmek için daha genel çabalar harcamakta, diğer ülkeler-
le fazla istişarede bulunmaya çalışmaktadır,”



89

“ASKER
“Ve gene başkaca Amerikan kaynaklarından satırlar:
“- Askeri yardımların ilk hedefi, mahalli si lahlı kuvvetlerin eğitimi 

ve silah donatımı olmalı. Mahalli güvenlik kuvvetlerinin bütün komu-
ta ve idare organları Amerikan uzmanları tarafından kontrol edilmeli, 
fakat bu kontrol işleri o ülke ka muoyundan gizli tutulmalı. (Amerikan 
harp dokt rinleri belgeleri.)

“OPERASYON
“- Daimi kuvvetler için devamlı yardımcı kuvvetler temin etmek... 

Haber alma ve kontrol şebekeleri ve propaganda kuvvetleri kurmak. 
Du rum ve şartlar ne olursa olsun mücadeleye iştirak eden halkı teş-
kilatlandırmaya başlamak. Mahalli liderleri mesuliyetli makamlara 
getirmek. Bu li derlere halk arasından muharip kimseleri buldur mak. 
Halkı, mukavemetçilerden ayırmak için, sanki ayaklanma kuvvetleri 
yapıyormuş gibi mü dahale kuvvetlerince zulme kadar varan haksız 
muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvu rulması tavsiye edilir. 
(Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı Teori ve Tatbikatı adlı CIA kay-
naklı ra por. Bak: 26 Nisan 1977 Politika Kazanı.)

“TELEFON
“- Ulusal Güvenlik örgütü NSA düzenli ola rak uluslararası haber-

leşmeyi, telsiz ve telefon ko nuşmalarını izlemektedir. (CIA Direktörü 
William Colby’nin Temsilciler Meclisi Özel Komisyonu tutanakların-
daki ifadesi.)

“POLİS
“- CIA 1950 yılının ilk aylarından 1973 yılı nın son aylarına ka-

dar Washington bölgesinde Uluslararası Polis Servisi (IPS) adıyla bir 
kurulu şu da yönetmiştir. Bu kuruluş iki amaç gütmek teydi. Bir yandan 
müttefik ülkelerin iç güvenlikle rini geliştiriyor ve bir yandan da daha 
sonra istih baratta çalışmak üzere CIA’nın kullanmasını sağ lamak üze-
re, buradaki eğitilenlerden Amerikan yanlılarını değerlendiriyordu. 
1960’ın ilk ayların dan itibaren AID (Uluslararası Kalkınma Teşkila tı) 
Kamu Güvenliği Dairesi (OPS) yabancı ülke polislerinin eğitiminde 
rol oynamaya başlamıştır.

“OPS’un 14 haftalık eğitim programı, IPS’de yapılan dört haftalık 
ek eğitimle geliştirilmiştir.

Burada eğitim görenler, CIA’nın bir kolu tarafın dan eğitildiklerin-
den haberdar edilmemişlerdir. 100’den fazla ülkeden 5000 kadar polis 
memuru ciddi bir biçimde CIA tarafından eğitilmiş, bun lardan bir kıs-
mı sonradan ülkelerinde yüksek mevkilere gelmişlerdir.

“(Amerikan Temsilcileri Meclisi CIA Özel Araştırma Komisyonu 
raporu.)

“VANCE
“Evet bu belgelerden sonra gene gelelim, ABD Dışişleri Bakanının 

geçen hafta sonundaki “İnsan Hakları ve Amerikan Dış Siyaseti” konulu 
konferansına:
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“İnsan haklarından ne demek istediğimizi anlatayım. Birincisi kişi-
sel dokunulmazlıkların hükümet tarafından ihlal edilmemesi gerekir. Bu 
gibi ihlaller arasında işkence, gaddarca, gayri insani, ya da insanı küçük 
düşürücü mu amele ve ceza gelir. Keyfi tutuklama ve hapis gelir. Bu gibi 
ağır yasa ihlallerine süratle son vermeye çalışmalıyız. Daha geçen hafta, 
Birleş miş Milletler’deki Büyükelçimiz Andrew Young bütün dünyada iş-
kence yapılmasını önle mek için birçok yollar önermiştir.!’

“İŞKENCE
“Bir başka belgeye göz atalım... Bu belge, Temsilciler Meclisi CIA 

raporunun yabancı polis lerin eğitilmesiyle ilgili bölümün dip notunda 
adı geçen Don Mitrioni hakkındadır. Uruguaylı bir polis Uruguay’daki 
polis hüviyetli AID görevlisi Mitrioni hakkında şunları söylüyor:

“Kendisinin işkence yaptığını görmedik. Ama bazı sorguları bizzat 
yönetirdi. Ayrıca bi rini sorguya çekmeden önce bu kişinin direnci ni 
kırmak için neler yapmak istediği konusun da öğütler verirdi. Bir gün 
grevde olan banka memurları sendikasının yöneticisini tutukladılar. 
Bunun direncini kırmak için Mitrioni şu öğüdü verdi:

“ - Onu önce soymalı, bir duvara dayamalı, sonra genç bir polis 
bulmalı, arkasına değdirmeli. Hiç su vermeden üç gün bekletmeli. Ar-
dından içinde idrar olan bir su vermeli. Biz Mitrioni gelinceye kadar 
tutuklular üzerinde Arjantin yapısı kaba bir elektrik iğnesi kulla-
nıyorduk. Mitrioni diplomatik çantayla çok in ce ve çok mükemmel iğ-
neler getirtti. Bazıları o kadar inceydi ki dişleri arasına bile sokuluyor-
du...” (Etat de Siege… Documents p. 235.)

“VANCE
“Ve Amerikan Dışişleri Bakanı Vance’in 2 Mayıs 1977 tarihli İnsan 

Haklan Konferansı’nın son cümlelerini okuyoruz:
“Bizim diğer ülkeler ve insanlara yaptığımız teşvik ve verdiğimiz ilham hiç 

bir zaman askeri kuvvetimizin gücü ya da ekonomimizin zenginli ği ile sınırlan-
mamıştır. Bunlar devrimimizin me sajı, kişi olarak insan hürriyetinin mesajı ile 
yük seltilmiştir. O mesaj geçmişte en büyük ulusal de ğerimiz olmuştur ve yine 
olmalıdır.”76 

Namuslu ve yurtsever aydın Örsan Öymen’in, dünya halklarının başdüş-
manı ABD Emperyalizminin iğrenç dış politikasını böyle açık bir biçim de 
sergilemesi A. İpekçi’yi rahatsız eder. O, ken dini ABD ve CIA’yı savun-
makla görevli saymak tadır. Sabredemez, 6 Mayıs’ta ABD’yi ve CIA’yı sa-
vunan bir yazı yazar. Şunları öne sürer:

“ŞÜPHELER ÜZERİNE
“Taksim alanındaki facia insafsız ve man tıksız suçlamalarla sömü-

rülmek istenmektedir. Bu tür suçlamaların başında DİSK’e yöneltilen 
ithamlar geliyor.

76  Örsan Öymen, Milliyet, 05 Mayıs 1977.
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“DİSK, olayın mağduru durumundadır. Aylardır büyük titizlikle 
hazırladığı, sızmaları önlemek için her türlü önleme başvurduğu, dü-
zenini sağlamak için olağanüstü çaba gösterdi ği miting, saldırıya uğra-
mıştır. Yandaşları öl müş, öldürülmüştür. Buna rağmen DİSK’i o olay-
ların suçlusu olarak ilan etmek hangi man tığa sığar? Bir olayın hem 
mağduru hem suçlu su olmak mümkün müdür? Böylesine bir facia, 
DİSK’in çıkarlarına uygun mudur ki onu dü zenlemiş olsun?

“Aslında cinayetten de, mantıktan da, in saftan da yoksunluğu belli 
olan bu suçlamala rın hangi kasıtla yapıldığı ortadadır. Amaç, bu olayı 
sol tanınan kurumları yıpratmak için kullanmak, DİSK’i kanlı olay-
ların tertipçisi göstermek, CHP ile DİSK arasında ilişki kur mak ve 
bundan seçim arifesinde yararlanmak tır. Yani gerçek hedef CHP’dir 
ve CHP’nin ra kipleri şimdi bütün oklarını o hedefe yağdırma peşinde-
dir. Bu görüntü, gerçek tertipçilerin onlar olduklarını iddia edenlere 
kuvvet kazan dırmaktadır. Aslında belki, tertipçi değildirler ama, istis-
marcı oldukları ve bunu en insafsız ölçülerle yaptıkları ortadadır.

“Doğruluğundan şüphe duyulacak bir başka iddia da CIA ile ilgi-
li olanlarıdır. Bu iddiayı alışkanlıkla ileri sürenler ya bazı bilgilerden 
yoksundurlar ya da bunu bile bile yapmakta dırlar.  

“Evet CIA karanlık işler peşinde koşmak ününe sahiptir. Yabancı 
ülkelerde hükümetler devirmiş, hükümetler kurdurmuştur. Ayaklan-
malar kışkırtmış, suikastlar düzenlemiş, be ğenmediği rejimleri ve ki-
şileri gidermekte us talık göstermiş, beğendiklerini maaşa bağla mıştır. 
Bunların çoğunu solcu akımların geliş mesini önlemek için yapmış ve 
bunu yaparken de devlet içinde devlet gibi davranmıştır.

“Ama CIA bugün her yerden çok Ameri ka’da ipliği pazara çıka-
rılmış bir örgüttür. Ve bunu bizzat bugünkü Amerikan yönetimi yap-
maktadır. Carter’in iktidara gelmesiyle birlik te rezaletler bir bir or-
taya dökülmüştür. Yeni başkan örgütte büyük bir temizlik operasyo-
nu yapmış, stratejisini tamamen değiştirmiştir. İşin başına güvendiği 
adamlarını getirmiş ve CIA’yı devlet içinde devlet olmaktan çıkartıp 
kendi denetimine almış, kendi doğrultusunda çalışan bir örgüt haline 
getirmek istemiştir.

“Nedir Carter’in doğrultusu?
“Yargıya varırken bu soruyu da yanıtla makta yarar var.
“Amerika’da Demokrat Parti, ortanın so lunda bir partidir. Özgür-

lükçüdür ve sosyal adaleti gerçekleştirecek sosyal reformlardan ya-
nadır. Sol akımlara fanatik bir biçimde kar şı çıkmaz. Aksine onların 
demokratik olanları nı benimser, destekler.

“Carter, öyle bir partinin üyesidir ve öyle bir politika izlemektedir. 
İnsan haklarına ve o hakların getirdiği özgürlüğe fark gözetilmeden 
uyulmasına ağırlık vermiş, bu arada sola karşı tutumunu belirli bir 
örnekle ortaya koymuş tur.
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“Kendinden önceki Amerikan yöneticileri İtalya ve Fransa gibi ya-
bancı ülkelerde komü nist partilerinin iktidara gelmelerine seyirci kal-
mayacaklarını söyledikleri halde, o buna katılmadığını açıklamıştır.

“Bu ve buna benzer birçok hususlar dikka te alındığında pazar gün-
kü faciada Ameri ka’nın, CIA’nın parmağını görmek güçleşir. Kaldı ki, 
şu soru da ortadadır:

“Türkiye’nin kanlı iç savaşlara, anarşiye, totaliter rejimlere sah-
ne olması mı Amerikan çıkarlarına uygundur, yoksa istikrarlı bir hü-
kümet tarafından yönetilen sağlam bir demok rasiye kavuşması mı?

“Biz özellikle bugünkü Amerikan hüküme tinin kendi çıkarlarını 
ikinci şıkta aradığı inancındayız.

“Aslında her şeyden şüphelenmek, ihtiyatlılık gereğidir. Ama şüp-
heleri acele kesin yargı lara dönüştürmek ihtiyatlılık gereği değildir, 
çok kez aldatıcı olabilir.”77

CIA’nın, kanun dışı, insanlık dışı, iğrenç ve kanlı eylemlerinin çapı ve 
sayısı zaman zaman öylesine artar ki, sıradan Amerikalılar bile bu aşağı-
lık örgüte ve yaptıklarına karşı çıkmaya baş lar. Amerikan devleti, böyle 
durumlarda hiç vakit yitirmeden günah çıkarır ve CIA’yı ıslah edeceği ni 
açıklar. Göstermelik bir ıslahat hareketi başla tır. CIA yönetimi değiştirilir. 
Tabiî bu yapılanlar kandırmacadan, düzenbazlıktan başka bir şey de ğildir. 
Çünkü ABD’nin emperyalistlikten vazgeç mesi düşünülemez. Emperya-
lizm, tekelci kapita lizmdir. Tekeller ise özgürlük değil, egemenlik is terler. 
Tüm dünyanın doğal kaynaklarını, pazarla rını ele geçirmek isterler. Bütün 
insanlığın yarattı ğı maddi değerleri gönüllerince yağmalamak is terler. Bu 
onların kötü niyetli oluşlarından değil, ulaşmış oldukları ekonomik yo-
ğunlaşma derecesi yüzünden olur. Yani emperyalizm, tekellerin ve onların 
elindeki devletlerin doğasından kaynakla nır. Onların başka türlü davran-
maları asla müm kün olamaz. CIA da onların çıkarlarına hizmet eden bir 
casus örgütüdür. CIA da kanlı, insanlık dışı eylemlerinden vazgeçemez. 
Onun doğası da böyle bir şeye elvermez.

A. İpekçi yukarıdaki yazısında, J. Carter za manında (başkanlığı döne-
minde) yapılan bu tür den kandırmacayı bize yutturmaya çalışmaktadır. 
Biz, öncelikle, A. İpekçi’nin kendisinin bile buna inandığını ya da kandı-
ğını sanmıyoruz. Bize kalır sa İpekçi de içten değil. O, inandığından değil, 
görev gereği bunları yazmaktadır.

ABD’yi, Başkan Carter’ı ve CIA’yı böylesine savunan bir başyazarın; 
Carter döneminde CIA’nın Ankara Şubesi Şefi Paul Henze’nin verdiği 
ölüm emriyle Kontrgerilla’nın faşist cellâtları M. Ali Ağcalar, Oral Çelik-
ler tarafından öldürülmesi ne kadar enteresandır, değil mi? Bu, kaderin 

77  A. İpekçi, Milliyet, 06 Mayıs 1977.
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İpekçi’ye oynadığı trajik bir oyun değildir. Bu, ABD’nin, CIA’nın bir acık-
lı oyunudur. ABD ve CIA budur işte. İpekçi Olayı, çok iyi açıklamaktadır 
ABD’yi ve CIA’yı. O insanlık düşmanı örgütler hatır-gönül bilmez. Onlar, 
kendilerine kölecesine hizmet edilmesini isterler. Yaptıkları her aşağılık, 
insanlık dışı eylemin savunulmasını isterler. Kendilerine karşı çıkıldığı 
anda da, karşı çıkanların can düşmanı olurlar…

CIA’nın, İpekçi’yi öldürtmesiyle 12 Eylül Faşist Darbesini yaptırtması; 
İpekçi’nin yukarıda ABD ve CIA’yı savunmak amacıyla öne sürdüğü dü-
şüncelerin, beş paralık değer taşımadığının en açık ve kesin kanıtlarıdır.

İpekçi’nin CIA tarafından, 12 Eylül Faşist Darbesinin yapılmasına kar-
şı çıktığı için öldürüldüğü, bugün burjuva yazarları tarafından bile kabul 
edilmektedir.

Şimdi Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin bu konuya ilişkin haberini okuyalım:

“İpekçi cinayetinde 18 yıl sonra yeni bir iddia:
“Abdi İpekçi’nin katili Kontrgerilla
“İstanbul - Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi’nin öldürül-

mesinden tam 18 yıl sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci-yazar 
Çetin Altan’ın Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı da yapmış, emek-
li Tümamiral Sezai Orkunt’a dayanarak yaptığı iddiaya göre, İpekçi 
Kontrgerilla’yı keşfedip bunu CIA’nın Türkiye sorumlusuna söyledi-
ği için öldürüldü. Bu hafta Aktüel Dergisi’nde yer alan habere göre, 
İpekçi’den bir yıl önce öldürülen savcı Doğan Öz’ün de öldürülmeden 
bir ay önce Kontrgerilla raporu hazırladığı ve dönemin Başbakanı Bü-
lent Ecevit’e sunduğu anlaşıldı.

“İpekçi’nin Kontrgerilla tarafından öldürüldüğünü öne süren Al-
tan, bu iddiasını şöyle dile getiriyor:

“Abdi vurulduktan bir süre sonra gazeteye uğradım. O sırada ga-
zeteye yazılar da yazan, emekli amiral Sezai Orkunt’la rastlaştık.

“Haber vermedi
“Paşam bizim Abdi’yi niye vurdular?” dedim. O da bana, “Abdi, 

askerlerin geniş arazi lerde bazı sivillere Kontrgerilla eğitimi verdiğini 
öğrenmiş. Sonra da Ankara’ya gidip CIA şefiyle bunu konuşmuş. Ar-
dından da vuruldu. Hâlbuki Genelkurmay’ın haberi olmadan böy le 
talimlerin yapılamayacağını bilmesi lazım dı” dedi. Abdi’nin böyle bir 
tarafı da vardı. Rahmetli bir şey öğrendiğinde önce yazmak yerine, 
düzeltilsin diye gidip ilgililerle konu şurdu.”

“Altan’ın aktardığı bu görüşme, Orkunt ta rafından yalanlanırken, 
İpekçi’nin dönemin CIA Sorumlusu Paul Henze ile görüştüğü tes pit 
edildi.

“O günlerde MİT İstanbul Takip Şubesi Müdürü olan M. G. ise, 
verdiği demeçte, İpek çi cinayetini çalışmaları sonucu aydınlattığını 
belirterek şunları söyledi:
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“Ama öyle bir manzarayla karşılaştım ki, bir değil 50 Abdi 
İpekçi’nin öleceğini bilsem yi ne de söylemem, üstüne gitmem.”78

Yukarıdaki satırlarda çok önemli gerçekler or taya konmaktadır. İtiraf 
edilmektedir.

Bunlardan biri şudur: İpekçi, askerlerin siville re Kontrgerilla eğitimi 
verdiğini öğreniyor. Fakat bunu yazmıyor. Bundan vazgeçilmesi için Paul 
Henze ile konuşuyor. Bu davranışı, İpekçi’nin yal nızca bir gazeteci olma-
dığının kanıtıdır.

Bir diğer önemli gerçek şudur: İpekçi, Genelkurmay’a gitmiyor, CIA’nın 
Türkiye sorumlusuna gidiyor. Demek ki İpekçi, Kontrgerilla’nın gerçek 
sahibinin CIA olduğunu biliyor. Paul Henze’nin CIA’nın Türkiye’deki pat-
ronu olduğunu da bili yor.

Yukarıda açıklanan bir başka gerçek de şudur: Sezai Orkunt, 
“Genelkurmay’ın haberi olma dan böyle talimlerin yapılamayacağını” 
söylü yor. Bu da gösteriyor ki, Genelkurmay da Kontrgerilla eylemlerinin 
içindedir. Ve Kontrgerilla’yla iç içedir, etle tırnak gibidir. Sezai Orkunt 
sıradan bir amiral değildir. Genelkurmay İstihbarat Baş kanlığı yapmış bi-
ridir. Genelkurmay da istihbarat örgütleri de Kontrgerilla örgütüyle kay-
naşıktır.

Bir diğer çok önemli gerçek şudur:
O günlerin MİT İstanbul Takip Şubesi Müdü rü M. G., “İpekçi cina-

yetini çalışmaları sonucu aydınlattığını söyl”üyor. Yani artık bu cina-
yette bilinmeyen bir yön kalmamıştır. Tetikçiler, M. Ali Ağcagiller-Oral 
Çelikgiller’dir. Fakat ölüm emrini veren CIA’dır-ABD’dir. Gerçek suçlu 
ABD Emperyalistleridir.

M. G.’nin şu sözleri de çok anlamlıdır: “Ama öyle bir manzara ile kar-
şılaştım ki, bir değil 50 İpekçi’nin öleceğini bilsem söyle mem, üstüne git-
mem.”

M. G., Kontrgerilla’nın sırtlan yüzüyle karşıla şıyor. Ve paniğe kapılı-
yor. CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın devleti sarıp sarmaladığını görü-
yor. Ona, hiçbir devlet yetkilisinin hükmünün geçmediğini görüyor. Yani 
gerçek devletin o ol duğunu görüyor M. G. O nedenle de panikliyor. “Söy-
lemem, üstüne gitmem” diyor.

Kontrgerilla, CIA şefleri emrettiği için Türki ye’nin binlerce gencini, 
Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kafancıoğlu, Bedrettin Cömert, Doğan 

78  Yeni Yüzyıl, 16 Ocak 1997.
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Öz gibi namuslu, yurtsever, ilerici aydınlarını, hatta bununla da yetinme-
yerek A. İpekçi gibi ABD Emperyalizmine karşı olma yan yazarlarını bile 
öldürüyor. Sezai Orkunt, Ke nan Evren, Nurettin Ersin, Cihat Akyol ve 
benzer leri gibi generaller de bu alçakça işe aracılık edi yor, maşalık ediyor. 
Onlar, Türkiye insanının düş manı olmuşlardır. ABD’nin emrine girmişler-
dir onlar... Kendi ülkesinin insanlarına ihanet eden generallere insan dene-
bilir mi?..

Askerlerin Kontrgerilla eğitimi verdiği sivil ler, A. Çatlı, O. Çelik, M. 
Ali Ağca, M. Şener, İ. Şahin ve benzerleridir herhalde.

M. Ali Ağca da geçtiğimiz aylarda, Güneri Civaoğlu’na bu konuda şun-
ları söylemişti hatırladı ğımız gibi:

“A. İpekçi bir şeyler öğrenmiş. Bunları ya zacak mıymış ne? Bu se-
bepten susturulması ge rekiyormuş. Bunun için yukarıdan emir gel miş. 
Ben de bu organizasyon içinde yer aldım.”

M. Ali Ağca’nın itirafıyla Çetin Altan’ın açık laması harfi harfine aynı-
dır. Demek ki, İpekçi’yi CIA’nın öldürttüğü hiçbir kuşkuya yer bırakmaya-
cak denli açık ve kesin bir gerçektir.

Paul Henze’nin, M. Ali Ağca’yı İtalya’da serbest bırakıldıktan sonra 
ailesiyle beraber Amerika’ya davet ettiği (götürmek istediği), bu konuy-
la ilgile nen hemen hemen herkesçe bilinmektedir bugün. Çünkü M. Ali 
Ağca’nın da sahibi (efendisi) odur. P. Henze, M. Ali Ağca’yı ABD’ye gö-
türerek onun konuşmasını engellemek istemektedir...

Gördüğümüz gibi İpekçi’nin katledilmesi ola yında sır diye bir şey kal-
mamıştır. Fakat devlet ısrarla olayın üstünü örtmeye çabalamaktadır. Bu, 
devletin de olayın suçlularından olduğunu göster mektedir. Yani hep söyle-
diğimiz gibi; Kontrgerilla, devletin içindedir, hatta merkezindedir. Ağaba-
bası ise CIA’dır-ABD’dir.
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Ayrım IV

Kontrgerilla bu devletin özüdür79

79  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Eylül-Ekim 1997 tarihli 23’üncü sayısındaki 
“Halkla Düpedüz Alay Ediyorlar”  adlı Başyazı’dan alınmıştır.
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Kontrgerilla bu devletin özüdür

Bu devlet Kontrgerillasız olamaz. Kontrgerilla bu devletin özüdür. 
Devletin ya da onun bir hükümetinin, Kontrgerilla’yı açığa çıkartıp onu 
yargılaması, kanlı, insanlık dışı katliamlarının-cinayetlerinin hesabını sor-
ması demek, devletin kendi kendisini suçlayıp, yargılayıp mahkûm et mesi 
demektir. Devletin aklından zoru mu var ki böyle bir şey yapsın?

Denilebilir ki, Avrupa’da Kontrgerilla açığa çıkartıldı. Avrupa’da yapı-
lan şudur: 1990 sonrası -Sosyalist Kamp’ın yıkılma sından sonra- sosyalizm 
Avrupa için yakın gele cekte tehlike olmaktan çıkmıştır. Kontrgerilla’nın 
amacı, bildiğimiz gibi sosyalizme karşı en aşağılık ve insanlık dışı yön-
temlerle mücadele etmekti. Sosyalizm tehlikesi güncel olmaktan çı kınca, 
Avrupa’nın emperyalist devletleri, Kont rgerilla faaliyetlerini bir süre için 
durdurmuşlar dır. Ve geçmişteki alçakça eylemleri için de yal nızca lafla 
göstermelik bir günah çıkarmışlardır. Yoksa yapılan katliamlarla ilgili ola-
rak kimse yargılanıp mahkûm edilmemiştir. Avrupa’daki ve Türkiye’deki 
Kontrgerilla örgütlerini yönlen diren CIA şefi, yine bu örgütlerin Merkez 
Kon seyi durumundaki “Bern Kulübü”nün kurucusu İtalyan Kontrgerilla 
yöneticisi, BBC’nin “Gladio” adlı belgeselinde; yaptıkları alçaklıklarıy-
la, namussuzluklarıyla övünebilmektedirler. “Bern Kulübü”nün kurucusu 
İtalyan Gladio şefi, Ame rika’nın, Avrupa’nın -tabiî Türkiye’nin de- casus 
örgütlerinden oluşan bu kulübün çalışmalarını bugün de sürdürdüğünü 
üzerine basa basa dile getirebilmektedir.

Türkiye, Batılı Emperyalistlerin yarısömür gesi durumundaki bir geri 
kapitalist ülkedir. Bu nedenle Türkiye’deki sınıf çelişkileri, Batılı ül kelere 
oranla, çok daha keskindir. Alt ve üst sı nıflar arasında derin uçurumlar var-
dır. Parababası Sakıp Sabancı bile halka şirin görünebilmek için, Türkiye 
dünyanın gelir dağılımı en bozuk iki ülkesinden biridir demektedir. Bir 
spor adamı olan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim; 
“Türkiye’deki gelir dağılımının bo zukluğu beni çok rahatsız ediyor” 
demektedir, bir spor yazarının kendisiyle yaptığı söyleşide. Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Hürriyet gazetesi yöneticisi Seçkin Tü-
resay da “Gelir dağılımındaki bozukluk Türkiye’nin en önemli soru-
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nudur” demektedir. Demek ki hâkim ve mahkûm sınıflar arasındaki derin 
uçurum, her kesimdeki insanın öncelikle dile getirmek zorun da kaldığı bir 
gerçekliktir. Bir yanda 23 milyo n liraya, 30-40 milyon liraya ailesiyle bir-
likte bir ay yaşa mak zorunda bırakılan 60 milyon çalışan ve ezi len insan, 
diğer yanda ayda trilyonlar kazanan bir avuç Parababası... Bir yanda işsiz-
likten kırı lan insanlar, diğer yanda yolsuzluktan, düzen bazlıktan başka bir 
şey düşünemeyen burjuva partileri ve siyasetçileri... Türkiye’nin bu katı 
gerçeğini kimse görmezlikten gelemez. Gelen, ben yurtseverim, insanımı-
zı severim diyemez. Bu gerçek, yerli-yabancı Parababalarının sömürü ve 
yağma düzeninin eseridir. Bu düzen yıkılma dan da ortadan kaldırılamaz. 
Islah edilemez.

İşte sosyal sınıflar arasında böylesine uçu rumların bulunduğu bir ülke-
de alt sınıfları baskı altında tutabilmek, onların tepkilerini bastırabil mek 
için Kontrgerilla denen kanunsuz katliam-cinayet örgütüne ihtiyacı vardır 
Parababalarının.

Sonra, Türkiye’de, Kürt Sorunu denen çok önemli bir Ulusal Sorun 
vardır. Bu sorunun kar deşçe çözümü demokratik bir ortamı gerekli kıl-
maktadır. Parababaları ise oldum olasıya de mokrasi düşmanıdırlar. O ne-
denle de bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir olumlu adım atamaz lar.

Parababaları, Kürt Sorunu’nu da Kontrgeril la’ya havale etmiş durum-
dadırlar. Kontrgerilla ise Kürt Sorunu’nun çözümünü daha da güç hale 
getirmekten başka hiçbir şey yapmamaktadır. Bu sorun, Kontrgerilla’nın 
kullandığı yöntemlerle çözülebilseydi, Irak’ta Saddam çoktan bu so runu 
çözerdi...

Demek ki Parababalarının, Kürt Sorunu nedeniyle de Kontrgerilla’ya 
ihtiyaçları vardır

Kontrgerilla’nın gerçek sahibi ABD’dir. ABD, Kürt Sorunu’nun kar-
deşçe çözümüne karşıdır. ABD’nin amacı halkları, milletleri birbirine düş-
man etmektir. Halklar ve uluslar birbirleriyle kanlı bıçaklı olmalıdırlar ki, 
ABD arabulucu, hâkim pozunda olaya müdahil (karışan) olabilsin.

Bugün devletin, bu soruna yaklaşımı, ABD’nin dayattığı yaklaşımdır. 
Bu tutum, halk lara zarar vermekte, ABD’nin ise çıkarına hizmet etmek-
tedir. Devletin politikası halkları birbirine düşman etmekte, birbirlerinden 
gittikçe uzaklaş tırmaktadır. İşte bu, ABD ve benzerlerinin tam da istediği 
şeydir.

Kontrgerilla’nın Türkiye’deki merkezi, eski adıyla Özel Harp Dairesi, 
yeni adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’dır. Kontrgerilla’nın ki tapları Ge-
nelkurmay Basımevi’nde basılmakta dır. Bu gerçek oportada durmaktadır. 
12 Mart ve 12 Eylül Faşizmleri bu CIA güdümlü örgütün provokasyonları, 
sabotajları ve katliamları saye sinde gerçekleştirilmiştir.
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12 Eylül Faşist Darbesinin liderlerinden 2. Or du Komutanı Orgeneral 
Bedrettin Demirel’in; “Yönetime el koymayı daha önceden kararlaştır-
mıştık. Fakat ortam iyice olgunlaşsın diye harekâtı bir yıl geciktirdik, 
erteledik” şeklindeki söz leri, 12 Eylül’ün Kontrgerilla’nın ürünü olduğu-
nu çok açık biçimde ortaya koymaktadır.

Kanal 7’de yayımlanan BBC yayını Gladio belgeselinde, bu kanlı, al-
çak örgütün yöneticileri açık açık söylüyorlar:

“Önce bir güvensizlik or tamının oluşturulması gerekir. Bunun için 
sabo tajlar yapılır, cinayetler işlenir. Bu işlerin suçu sol örgütlerin üzeri-
ne atılır. Tabiî bunun yapıla bilmesi için de sol örgütlere ihtiyaç vardır. 
Sol örgütlerin de içine sızmak gerekir”, “İtalya’da Kızıl Tugaylar’ın 
içine sızılmıştı. Kızıl Tugaylar ele geçirilmişti.”,”İnsanlar güvensizlik 
ortamı içine düşürüldüler miydi devlete yanaşırlar.”80

Demek ki yerli-yabancı Parababaları çetesi nin devletine insanların sa-
rılabilmesi için, sabo tajlar yapılıyor, cinayetler işleniyor, kitle katli amları 
gerçekleştiriliyor.

Bizde de masum-mazlum halklarımızın, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist 
Darbelerini kurtarıcı gibi karşılamaları için 1980 öncesinde beş bin ma-
sum insanın canına kıyılmıştır. Anayasa Mahkemesi ve Atatürk’ün yatına 
varıncaya dek kundaklanmıştır. Yolcu gemileri, araba vapurları yakıl mıştır. 
Yöntem hep aynıdır. Çünkü senaryolar aynı merkezde hazırlanmaktadır. 
Merkez CIA’dır. Konunun başyapıtı, Davit Galula’nm “Ayaklanmalara 
Karşı Koyma-Teori ve Tatbika tı” adlı kitabıdır. Değişen aktörler ve sah-
nelerdir yalnızca.

Bu gerçekleri, başta Devlet başkanı S. Demirel olmak üzere bütün dev-
let ve hükümet yetkili leri, milletvekilleri, sermayenin emrindeki med yanın 
yazarçizerleri adları gibi bilmektedir.

1 Mayıs 1977, 16 Mart, Kahramanmaraş, Si vas, Çorum, Bahçelievler, 
Balgat, Şentepe Katli amlarının Kontrgerillaca yapıldığını da bilmek tedir 
yukarıda anılanlar. Tütengil, Karafakioğlu, Cömert ve Doğan Öz gibi ay-
dınların, Kontrgerilla tarafından yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için, 
yani “güvensizlik ortamı yaratmak için” öl dürüldüğünü de herkes bilmek-
tedir.

Namuslu, yiğit ve sosyalist savcı Doğan Öz’ün, Kontrgerilla üyesi 
MHP’li faşist İbrahim Çiftçi tarafından katledildiğini de tüm devlet yetki-
lileri, hemen hemen bütün savcı ve yargıç lar, medya mensupları adları gibi 

80  Kanal 7.
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bilmektedir. Ve yine bilmektedirler ki aşağılık katil İ. Çift çiyi beraat ettiren 
Askeri Yargıtay da Kontrge rilla tarafından kuşatılmıştır. Teslim alınmıştır. 
Alçak, insanlıktan çoktan çıkmış bulunan D. Ga lula, şöyle emretmektedir 
kitabında: “Adli sistem, ayaklanmalara karşı koyma hareketinin ihtiyaç-
larına göre yeniden düzenlenmelidir.” Yani mah kemeler teslim alınmalıdır. 
Böylece hasbelkader paçasını kaptıran Kontrgerilla üyeleri, daha doğ rusu 
cellâtları, kitabına uydurularak ya beraat et tirilmeli ya da birkaç aylık ce-
zalarla kurtulmala rı sağlanmalıdır. Devrimciler, gerçek yurtsever ler ise 
düşüncelerini açıklamış olmaktan yargıla nıyor bile olsalar onlarca yıllık 
cezalara çarptırılmalıdırlar. Sıkıyönetim askeri mahkemeleri, DGM’ler işte 
bu yüzden devreye sokulmuştur.

Bütün bu gerçekler gün gibi aşikârken (apa çıkken) yukarıda adlarını 
andığımız devlet gö revlileri ve sermaye medyası, hiç işin bu yönüne de-
ğinmemektedir. Israrla işin bu yönünden ka çınmaktadırlar. Onlar, Kont-
rgerilla eylemlerini, bir kumarhanecinin, bir MİT muhbirinin, birkaç Kürt 
işadamının öldürülmesine ve uyuşturucu ti caretine indirgemeye çabala-
maktadırlar. Oysa Kontrgerilla Türkiye’de resmen 1952’de kurul muştur. O 
günden beri çalışmaktadır. 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleri bu örgütün 
insanlık dışı kanlı eylemleri sonucunda gerçekleşebilmiştir. Ve Kontrge-
rilla cinayetlerinin çoğunluğu da 1980 öncesinde işlenmiştir. Beş bin kişi 
öldürül müştür 1980 öncesinde, faşist devlete kılıf hazır layabilmek için...

Kontrgerilla’ya suçlu aranacaksa, başsuçlu ABD’dir, onun casus örgütü 
CIA’dır. Türki ye’deki bugün en önde gelen suçlu ise 35 yıldır bu devle-
tin yöneticisi olan Süleyman Demirel’dir. 12 Eylül’ün faşist lideri Kenan 
Evren’dir. Alparslan Türkeş’tir, Turgut Özal’dır, Tansu Çiller’dir, Me-
sut Yılmaz’dır ve diğer burjuva partilerinin yöneticileridir. Burjuva par-
tilerinin yöneticilerinin büyük çoğunluğu en azından susarak ve bu şekilde 
onay vererek Kontrgerilla’nın suçlarına ortak olmuştur.

Burada MHP ve BBP’nin ayrı bir yeri oldu ğunu belirtmeliyiz. Bunlar 
Kontrgerilla’nın kur durduğu partilerdir. D. Galula, Kontrgerilla için, bu ör-
güte eleman sağlayacak ve onları örgütle yecek bir partiye ve lidere ihtiyaç 
var demekte dir, kitabında. MHP ve Türkeş işte onlardır. Kontrgerilla’nın 
insanlıktan çıkmış faşist cellâtlarının hemen hemen tümünün bu partiden 
çık mış olması işte bu yüzdendir. 12 Eylül sonrasın da, “MHP ve ülkücü ku-
ruluşlar davasının”, Kontrgerilla tarafından ele geçirilmiş mahkeme lerce 
zamanaşımına uğratılması ve Türkeş’le bir likte faşist canilerin kurtarılma-
sı da bu yüzden dir. Yani bu olaylar rastlantısal değildir. Hep bir planın 
sistemlice uygulanmasının sonucudur... O plan, daha önce de defalarca be-
lirttiğimiz gibi D. Galula’nın kitabında ayrıntılıca anlatılmakta dır.
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İşte bütün bu nedenlerden dolayı Susurluk ya da Kontrgerilla aydınla-
tılamaz, ortaya çıkartıla maz. Burjuva partileri, hükümetleri, mahkeme leri 
ve medyası bunu ne ister ne de buna gücü yeter... Onların tümünün şu 
anki başsorunu, halkı usturupluca uyutarak bu işin üstünü nasıl örtebiliriz, 
sorunudur.
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Ayrım V

Derin Devlet gerçek devlettir81

81  Devrimci Mücadele Dergisi’nin, Mart-Nisan 1998 tarihli 25’inci sayısından 
alınmıştır.
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Derin Devlet gerçek devlettir

Bu söz, “Hür Basın”ın “Susurluk skandalının en cesur bürokratı” diye 
tanımladığı Hanefi Avcı’ya aittir. Tabiî gerçeği dile getirmektedir, bu söz-
leriyle Hanefi Avcı. H. Avcı, yalnızca cesur değil, aynı zamanda bu pis 
olaya karışanların en namuslusudur da. H. Avcı, eski bir işkencecidir ço-
ğumuzun bildiği gibi. Hatta bir yıl kadar önce, H. Avcı’nın işkence ettiği 
devrimci gençlerden biri, onu gazetelerdeki fotoğraflarından tanımıştır. 
İşkencecisinin adının H. Avcı olduğunu öğrenmiştir. O devrimci genç, H. 
Avcı’nın, “Susurluk olayı’’ hakkındaki gerçekleri üstü örtülü biçimde de 
olsa dile getirişini okuyunca, “işkencecim demokrat olmuş” biçiminde ba-
sına bir açıklamada da bulunmuştu. Sonra bir gazeteci, o devrimci gençle 
H. Avcı’yı buluşturmuş, konuşturmuştu. Konuşmada, H. Avcı, devrimci 
gence işkence yaptığını kabul etmek zorunda kalmıştı.

İşkenceye uğratılan devrimciler bilir, işkencecilerin tümü aynı toptan 
kesme değildir. Bir bölümü işkenceyi isteyerek eder. Hırsla, canavarca ya-
par aşağılık işini... Bir bölümü ise isteksizce yapar işini. İşte bu bölümde-
kilerin insanlığı tümüyle ölmemiştir. Kırıntılar biçiminde bile olsa insancıl 
bazı özellikler kalmıştır onlarda.

Kurumaya yüz tutmuş bir ağaç, eğer bir iki kökü canlı ise, iyi bir ba-
kımla kurtarılabilir. İkinci bölümdeki işkencecilerin bazıları da -bu ağaçlar 
gibi- elverişli olayların uyarısıyla hatalarını bilince çıkarıp yaptıkları iğ-
renç, insanlık dışı işten pişmanlık duyabilirler ve vazgeçebilirler. Böyleleri 
hatalarını bilince çıkardıkları ölçüde, insanlıklarını yeniden kazanabilirler. 
Tabiî bu zor işi başarabilenlerin sayısı çok azdır. H. Avcı, bu konuda zoru 
başaranlardandır. Susurluk Kazası, H. Avcı için böylesine bir arınma süre-
cinin başlamasına neden olmuştur.

H. Avcı, Kontrgerilla’nın ya da bir diğer adıyla söylersek Süper 
NATO’nun tüm yönlerini bilmektedir. Halkımız bu türden bilmelere “Ru-
hunu bilmek” der. H. Avcı da Kontrgerilla’nın ruhunu bilmektedir. Ve artık 
bu kanlı zalime, bu insanlık dışı cinayet örgütüne başkaldırmaktadır.

H. Avcı, aynı zamanda akıllı biridir. Kontrgerilla’nın iki karakteristiğini 
çok iyi görmekte ve göstermektedir. Şöyle demektedir:
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“Derin Devlet gerçek devlettir.
“Susurluk Olayı, Türk Silahlı Kuvvetleri isterse çözülür. İstemezse 

çözülmez.”

Kontrgerilla örgütü, Türkiye’de 1952 yılı resmen kurulmuştur. Ve devlet 
o tarihten itibaren bu örgütün yönetimine girmiştir. Zaten devlet, 1952’de 
NATO’ya girerken, Kontrgerilla üyelerini daha doğrusu o aşağılık cinayet 
örgütünün eli kanlı cellâtlarını hiçbir biçimde yargılamayacağına dair im-
zalı belge vermiştir, NATO yetkililerine. Kanal 7’de yayınlanan “Gladio” 
adlı belgeselde, bir yetkili, NATO’ya giren bir ülkenin söz konusu belgeyi 
(Kontrgerilla üyelerinin asla yargılanmayacağını belir ten belgeyi) imzala-
dıklarını, bu belgelerin açıklanmaz olduğunu itiraf etmiştir.

Bu itiraf, Kontrgerilla’nın NATO’nun bir yan kuruluşu olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yani Kontrgerilla örgütü NATO’nun bir parçasıdır. NATO, 
uluslararası emperyalistlerin aşağılık sınıf çıkarlarını korumakla görev-
li, saldırgan bir askeri örgüttür. Uluslararası Emperyalistlerin lideri olan 
ABD, NATO’nun da komutanıdır. Uluslararası Emperyalistler, NATO ara-
cılığı ile üye ülkelerin ordularını antikomünist düşüncelerle şartlandırırlar. 
Tabiî o orduların yönetimini ve her türden eğitimini de ellerine alırlar. Yani 
o orduları, kendi emperyalist çıkarlarına uygun gelecek biçimde maddi ve 
manevi anlamda şekillendirirler. Gerektiği zaman da (Körfez Savaşı’nda 
olduğu gibi) emper yalist yağma savaşlarında kullanırlar.

NATO’nun olduğu gibi Kontrgerilla’nın da yöneticisi ABD’dir. ABD’nin 
casus örgütü CIA’dır Kontrgerilla’nın en üst düzeydeki yöneticisi.

Bu kanunsuz ve insan hakkı tanımaz, kanlı örgütün her NATO ülkesin-
de bir şubesi bulunur.

Kontrgerilla’nın görevi de NATO ülkelerindeki devrimci, ilerici, de-
mokrat, yurtsever ve tüm antiemperyalist hareketlerle her türlü yöntemi 
kullanarak mücadele etmektir. Yani antiemperyalist hareketleri ve kişileri 
yok etmektir Kontrgerilla’nın temel görevi. Antiemperyalist hareketlerin 
önünü kesmek, antiemperyalist iktidarları düşürmek de bu örgütün görev-
leri arasındadır. Tabiî Kontrgerilla’nın başdüşmanı Marksist-Leninist ha-
reketler ve kişilerdir. Çünkü en bilinçli-tutarlı-kararlı antiemperyalistler, 
Marksist-Leninistlerdir.

Kontrgerilla, NATO’nun resmi orduları gibi silahlı bir örgüttür. Yalnız 
bu kanun dışı bir örgüttür. Her türlü kanunsuzluğu yapma, istediği insanı ya 
da insanları öldürme, istediği yeri, aracı bombalama serbestisine sahiptir. 
Kanun ve insanlıktan uzak bir cinayet ve sabotaj örgütüdür Kontrgerilla.

NATO ülkelerindeki Kontrgerilla şubelerinin yönetim yerleri (şube mer-
kezleri), o ülkelerin Genelkurmaylarına yakın bölgelerindeki askeri bir-
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liklerin içinde bulunur. Türkiye’deki Kontrgerilla şubesinin merkezi, eski 
adıyla Özel Harp Dairesi, yeni adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’dır.

Kontrgerilla’nın temel kitabı D. Galula’nın “Ayaklanmalara Karşı 
Koyma Teori ve Tatbikatı” Genelkurmay Matbaası’nda bastırılmış, ordu 
içinde ve dışında dağıtılmıştır. Demek istediğimiz, Kontrgerilla’nın beyin 
takımı ve kadrolarının ağırlıklı bölümü silahlı kuvvetler içinde bulunur. Si-
lahlı kuvvetler adı üstünde silahlı kuvvetlerdir… Onların olurunu almadan, 
daha doğrusu aşağılık demagojilerle onları kandırıp kündelemeden, devle-
tin kanunsuz işler yapması, acımasız cinayetler işlemesi olası değildir. O 
nedenden Kontrgerilla’nın aynı zamanda CIA yöneticisi de olan ideolog-
ları ilkin NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin komuta kademesini, 
“komünizme karşı mücadele” demagojileriyle kafadan gayrimüsellah hale 
getirerek saflarına çekerler.

Ordunun komuta kademesini kazandıktan sonra gerisi kolaydır artık. 
İstenilen kişileri sermaye partilerinin yönetimine, oradan da iktidarlara ge-
tirmek, ABD ve onun casus örgütü CIA için işten bile değildir. S. Demirel, 
T. Özal, T. Çiller, hep ABD tarafından Finans-Kapital partilerinin başına 
neredeyse paraşütle indirilircesine indirilmiş; oralardan da Türkiye’nin 
yönetimine taşınmıştır. Tabiî gerçek yönetici hep ABD ve onun örgütleri 
olmuştur! ABD’nin istemediği kişiler Türkiye’de ve bizim gibi ülkelerde 
iktidara gelemezler. Hasbelkader gelseler bile uzun süre kalamazlar. Yani 
ABD’nin dediği olur...

Kontrgerilla’nın tetikçileri, polisten ve Kontrgerilla tarafından kurdu-
rulan faşist partiden seçilir. Bizde Kontrgerilla’nın özel partisi MHP’dir. 
MHP’nin önderi A. Türkeş, 1948’de ABD’de Kontrgerilla eğitimi görmüş-
tür. CIA, o yıllarda kendi insanlık dışı amaçlarına hizmet edecek kişiler 
aramıştır dünyanın bütün ülkelerinde. Türkiye’de bu aşağılık işe uygun 
kişi olarak A. Türkeş’i bulmuştur. ABD’ye götürmüş ve Kontrgerilla eğiti-
minden geçirmiştir Türkeş’i.

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında, sosyalizm geniş kitlelere 
yayılınca, CIA gelişen devrimci hareketin önünü kesmek için davranışa 
geçmiştir. Kontrgerilla, ideologlarının insanlık dışı, iğrenç, kanlı planını 
uygulamaya koymuştur Türkiye’de. 1965’te bu plan, böyle bir partinin 
varlığını gerekli kıldığı için Türkeş ve emrindeki faşist sürüsü tarafından 
CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi)’nin ele geçirilmesi sağlanmış 
ve MHP’ye dönüştürülmüştür. Faşist demagojilerle halk kitlelerinin bilinç-
lerini bulandıracak ve Kontrgerillâ’ya sivil tetikçiler verecek, böyle bir fa-
şist partinin varlığı, CIA için çok gereklidir.
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Hemen bütün Kontrgerilla tetikçilerinin ve Kontrgerilla’nın silahlı kuv-
vetler dışında kalan yöneticilerinin, hukuken ya da ideolojice bu partiye 
bağlı olmaları rastlantı değildir. Mehmet Ağar, Sedat Bucak, Celal Adan, 
Agâh Oktay Güner, Murat Başesgioğlu, Yaşar Okuyan ve benzerlerinin, 
bugün DYP, ANAP gibi partilerde bulunmaları, bu partilerin de MHP’den 
nitelikçe pek farklı olmadığını göstermektedir. Çünkü yukarıda andığımız 
Kontrgerilla yöneticileri, bugün de ideolojice MHP’lidirler, tabiî faşisttir-
ler. MHP, Kontrgerilla’nın özel partisidir. Kontrgerilla tarafından örgütlen-
miştir. Diğer Finans-Kapital partileri ise bu alanda MHP’nin yardımcıları 
durumundadır. Onların görevi Kontrgerilla’yı, genelde dışarıdan destekle-
mektir. Bazı özel durumlarda bu partilerin yöneticileri de Kontrgerilla’nın 
yapısı içine girebilirler.

Kontrgerilla’ya karşı olan burjuva partileri, yerli-yabancı Finans-
Kapitalistlerin askercil, casus ve finans örgütleri tarafından hemen kuşatı-
larak diz çöktürülür. Ve teslim alınır. Bu partiler ya Kontrgerilla’ya yandaş 
hale gelirler ya da Kontrgerilla cinayetlerini görmezlikten gelen, bu konuda 
üç maymunu oynayan siyasi kuruluşlara dönüştürülürler. Bu dönüşümleri 
yapamayan burjuva partilerine hayat hakkı tanınmaz.

1978’de zamanın CHP’si, 1983 sonrasında da SHP, bu şekilde kuşatı-
larak diz çöktürülen örgütlerdendir. O nedenden bu iki parti bugün Kont-
rgerilla konusunda “gelinin türküsü”nü söylemektedirler yalnızca. B. Ece-
vit 1978’de Kontrgerilla’ya teslim oluşunu, Susurluk Kazası sonrasında: 
“1978’de devlet içindeki bu çetenin üzerine gitmeye çalıştık, ancak ortaya 
çıkarmaya gücümüz yetmedi”, diyerek açıkça itiraf etmiştir. Onun bu itira-
fını televizyon ekranlarından tüm Türkiye izlemiştir.

DYP, ANAP, RP, DTP ise zaten Kontrgerilla’nın yandaşı olan partiler-
dir. BBP de zaten MHP gibi Kontrgerilla’nın yapısı içine giren partilerden-
dir.

Demirel, 1978’de apaçık biçimde Kontrgerilla’yı savunmuştur. T. Özal, 
kendisini öldürmek isteyen Kartal Demirağ’ı, Kontrgerilla tarafından yön-
lendirildiği söylenince, “madem öyle kalsın” diyerek bağışlamıştır. Ve ola-
yın aydınlanmasını istememiştir.

Susurluk Kazası’nın hemen sonrasında ana-muhalefet partisi lideri Me-
sut Yılmaz, Demirel’e, bu işin bütünüyle aydınlatılmasından devlet zarar 
görür, diyerek Kontrgerilla’nın üzerinin örtülmesinden yana olduğunu bil-
dirmiştir. M. Yılmaz’ın bu beyanını, Susurluk Araştırma Komisyonu Baş-
kanı Mehmet Elkatmış kamuoyuna açıklamış, M. Yılmaz ise bu konuda 
susmayı tercih etmiştir.
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T. Çiller, Kontrgerilla’nın insanlıktan çıkmış, canavarlaşmış tetikçileri-
ni ve yöneticilerini, “şerefli kişiler” olarak ilan etmiştir.

Erbakan; “Susurluk fasa fiso” diyerek karanlık örgütün üzerinin örtül-
mesini savunmuştur.

Ş. Kazan, olayın aydınlatılması için “Sürekli aydınlık için bir dakika 
karanlık” eylemine katılan halkımızı “mum söndü oynuyorlar” diyerek 
aşağılamaya çalışmıştır.

Muhalefetteyken; “20 günde olayı çözerim” diyen Başbakan Mesut 
Yılmaz, iktidara gelince olayın çözülmesi konusunda, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanı Kutlu Savaş’a bir “Rapor” hazırlatmanın ötesinde hiçbir 
şey yapmamıştır. Yapamaz da... Çünkü bugünkü hükümet de öncekiler 
gibi, olayın çözülmesinden yana değildir. Tersine olayın üstünün örtül-
mesinden yanadır. Susurluk bir yol kazasıdır. Bir kanalizasyon patlağıdır. 
Devlet hızla ve sinsice patlağı onarmaya çalışmaktadır. Çünkü NATO’ya 
öyle davranacağı yönünde 1952 yılında söz vermiştir, gizli NATO belgesi-
ne imza atmıştır. İşte bu nedenden şu anda Sami Hoştan’ın dışındaki tüm 
Kontrgerilla üyeleri dışarıdadır. S. Hoştan’ın da bir süre sonra salıverilece-
ğinden kuşkunuz olmasın.

Tutuklanan üç-beş tetikçi bu nedenden salıverilmiştir.
Kontrgerilla’nın yaptığı insanlık dışı katliamlar da hep aynı nedenden 

dolayı aydınlatılmaz. Tam tersine devlet tarafından üzerleri örtülür bu 
olayların. Kontrgerilla ortalama olarak sekiz bin insanın canına kıymış-
tır Türkiye’de. Bu cinayetleri devlet işlemiştir. ABD öyle emrettiği için 
işlemiştir. Bunu artık bugün Türkiye’de siyasetle ilgilenen hemen hemen 
herkes bilmektedir. Bu konuda sır yoktur aslında... Apaçık ortada duran 
olayları, sır perdesiyle gizlemek istemektedir devlet.

RP’nin belki de en dürüst milletvekili olan, ama partisi izin vermediği 
için olayın üzerine gidemeyen Susurluk Komisyonu Başkanı ve RP Nevşe-
hir Milletvekili Mehmet Elkatmış bu konuda şöyle diyor:

“Çeteler, alt ve üst kademede halen beklemede duruyorlar, olay-
ların gelişimini izliyorlar.” dedi. Susurluk’un çözümü için öncelikle 
dürüst davranılması gerektiğini belirten Elkatmış, bunun altından 
ANAP dönemi, hatta Mesut Yılmaz’a kadar gidebilen olaylar zinciri-
nin ortaya çıkabileceğini öne sürdü.”82 

Evet, “Susurluk olayı”nın çözümü için öncelikle siyasilerin “dürüst” 
davranması gerekir. Eğer öyle davranılsa olay, üç-beş günde bütünüyle ay-

82  Hürriyet, 01 Şubat 1998. 
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dınlanır. Suçlular belirlenir. Bu üç-beş gün de bir şirketin yılsonu bilançosu 
yapması gibi, devletin olayın hesabını çıkarması için gerekmektedir. Tabiî 
böyle bir şeyin mümkün olması asla söz konusu değildir. Zaten bu tür ko-
nularda dürüst davranacak insanların devlat yönetimine gelmesine imkân 
yoktur. Hep deriz ya, burada da tersine bir seleksiyon vardır. Tüm burjuva 
partilerinde olduğu gibi, insani yönden en kalitesizler, en ahlâksızlar en 
tepelere tırmanırlar.

Yani devletçe bu konuda bilinmeyen bir şey yoktur. Devletin, devlet 
başkanından başlamak üzere tüm yetkili kişi ve kuruluşları Kontrgerilla 
ve Türkiye’de yaptıkları konusunda her şeyi bilmektedirler. Unutmaya-
lım: Kontrgerilla bir devlet kuruluşudur. Yalnız devletin gizli-kanun dışı-
görünmeyen bir kuruluşudur. Bu nedenden, gizli devlet ya da Derin Devlet 
denmektedir ona. Gerçek devlet de budur zaten.

12 Mart, 12 Eylül Faşist Darbelerini, şu an yürürlükte olan Anayasa’yı 
bu devlet yapmıştır. Sekiz bin insanı bu devlet katletmiştir. Ve gerçek dev-
let bu olduğu için, devletin bu işleri yapan katillerinden hesap sorulama-
maktadır. Onları hiçbir mahkeme gerçek anlamda yargılayamamaktadır.

Yani trajikomik bir oyun oynanmaktadır. ABD ve onun emrindeki siya-
siler Türkiye’de her türlü cinayeti işletebilmekte, faşist darbeler yapabil-
mektedirler. Onlar için hukuk, kanun, mahkeme hikâyedir... Yani ABD ve 
yerli Parababaları Türkiye’yi, her türlü kanunsuzluğu ya parak, istedikleri 
kişiyi sorgusuz-yargısız öldürerek yönetmektedirler.

“Hukuk devleti”, “demokrasi” gibi kavramlar, Parababaları için halkı 
kandırmaya yarayan sözler olmaktan öte bir anlam ifade etmezler. Yerli-
yabancı Finans-Kapitalistler, onların emrindeki siyasiler ve bürokratlar 
kendilerini hep “kanun üstü” sayarlar-görürler. Onlara göre yalnızca halk-
larımız kanunlara uymak zorundadır. Kendileri değil...

Tek kanunu kanunsuzluk olan bu devlete Derin Devlet diyoruz. Derin 
Devlet, gerçek devlettir. Gerçekte yöneten o’dur. Görünürdeki devlet de 
Derin Devletin emrindedir. Görünür devletin mahkemesi de siyasisi de De-
rin Devletin kadrolarını korumakla görevlidir. Bu nedenden Kontrgerillacı 
katiller yakalanamamaktadır, hasbelkader yakalananlar da ya beraat ettiril-
mekte ya da cezaevinden kaçırılmaktadır.

Hanefi Avcı, çoğu politikacı ve bürokrat gibi, bu gerçekleri iyi bilmek-
tedir. Bildiklerini yukarıda andığımız nedenden dile getirmeye başlayınca 
da hem makamından oldu hem de 15 yıldan az olmayan hapis cezası iste-
miyle hakkında dava açıldı. Bildiğimiz gibi bir-iki günlüğüne tutuklandı 
da. Bunun nedeni hem Hanefi Avcı’ya hem de onun gibi davranmayı dü-
şünen (eğer varsa) bürokratlara gözdağı vermektir. Eğer konuşursanız, 15 
yıldan az olmamak üzere sizi içeri atarım, demektedir devlet, onlara. Böyle 
davranmakla Derin Devlet, kendini savunmuş olmaktadır.
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Derin Devlet kendi adamlarını, daha doğrusu insanlıktan çıkmış, cana-
varlaşmış katillerini, mutlaka korur, kollar. A. Çatlılar, H. Kırcılar, Yeşiller 
bu nedenden yakalanamazlar bir türlü. Tesadüfen yakalansalar bile hemen 
Ankara’dan gelen emirlerle serbest bırakılırlar. Onları bırakan polisler be-
raat ettirilir. Yine İ. Çiftçiler, Oral Çelikler ve benzerleri beraat ettirilir.

Cihat Akyolların, Cahit Vuralların, Veli Küçüklerin Teoman Komanla-
rın kimse kılına bile dokunamaz.

Çünkü bunlar Derin Devletin adamlarıdır. Parlamentoda da vardır De-
rin Devletin adamları.

TBMM’de, sayıları beş ya da onu ancak bulabilen çok küçük bir azın-
lık karşıdır Derin Devlete. Bunların haricindeki ezici çoğunluk ise Derin 
Devletin yandaşıdır. Onların bir kısmı içindedir Derin Devletin. Bir kısmı 
da dışarıdan desteklemektedir Derin Devleti.

Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere halkın başkaldırısıyla, yerli-yabancı 
Parababalarının bu sömürü ve vurgun düzeni yıkılmadıkça Derin Devlet 
yerli yerinde duracaktır. Ondan kimse hesap soramayacaktır.

Kontrgerilla (Gladio-Süper NATO, Derin Devlet) ancak, bir devrimle, 
Demokratik Halk Devrimiyle ortadan kaldırılabilir.
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Ayrım VI

Bunların hepsinin şöyle ya da böyle
Kontrgerilla’yla bağlantısı vardır83

83 Devrimci Mücadele Dergisi’nin, Mayıs-Haziran 1998 tarihli 26’ncı sayısından 
alınmıştır.
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Bunların hepsinin şöyle ya da böyle 
Kontrgerilla’yla bağlantısı vardır

Turgut Özal’a, Tansu Çiller’e ve yakın zamana kadar da Mesut Yılmaz’a 
danışmanlık (Başbakanlık Da nışmanlığı) yapan dönek Erhan Göksel, 
“artıHaber” dergisine bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Dergi-
nin konuya ilişkin yazısının bir bölümünü aktarıyoruz. Okuyalım:

“Budapeşte yumruğunda yeni bir iddia:
“İkinci tim Mesut Yılmaz’ı vuracaktı!
“Yumruk olayından ayrı, ikinci bir saldırı planı vardı. Bu saldırı, 

Budapeşte’ye gönderilen MİT görevlilerince engellendi. Olayı örtmek 
için THY uçuş kayıtları değiştirildi.

“24 Kasım 1996 tarihinde Budapeşte Hilton Oteli’nde, Veysel 
Özerdem otelden ayrılmakta olan Mesut Yılmaz’a yumruk atmış ve 
olay yerinden kaçmıştı. Bu saldırı üzerinden çok konu şuldu, hatta geç-
tiğimiz günlerde Veysel Özerdem teslim oldu ve Türkiye’ye getirildi. 
Aydın İpekli’nin azmettirdiği ve Veysel Özerdem’in gerçekleştirdiği 
saldırı olayıyla ilgili sis perdesi tam kalkmamışken, Erhan Göksel, bu 
saldırının perdelediği ikinci bir saldırının varlığını ilk kez artıHaber’e 
anlattı. Göksel bu ikinci saldırı operasyonunun, Mesut Yılmaz’ın öldü-
rülmesi ile sonuçlanacağını ve son anda engellendiğini belirtiyor. Dö-
nemin MİT Kontraterör Daire Başkanı Mehmet Eymür de, daha önce 
başka dergiyle yaptığı görüşmede, “suikast olasılığı” için, “olabilir” 
demişti.

“Göksel’in anlattığı ve gerçekleşmeyen ikin ci saldırının veya “yum-
ruk olayı” dışındaki bazı gelişmelerin ipuçları daha önce de gündeme 
gelmişti. Mesut Yılmaz’ın Budapeşte’ye gidişinden bir gün önce “Ye-
şil” ve “bir MİT görevlisi”nin Macaristan’a gittiği yolunda haberler 
yayınlanmıştı. Kutlu Savaş da bu bilgiyi doğrulamıştı. Fakat Göksel’in 
anlattığına göre, daha sonra “Yeşil”in başka bir yerde olduğunu kanıt-
lamak için “Yeşil”in kullandığı “Metin Atmaca” adı o tarihteki Beyrut 
uçağının yolcu listesine eklendi.

“Erhan Göksel, “Yeşil” ile Budapeşte’ye uçan kişinin, Susurluk 
Soruşturması’nın ünlü is tihbaratçısı Hanefi Avcı’nın da ifadesinde 
“Mehmet Eymür’ün Susurluk Çetesi’ne de karışan MİT’te en yakı-
nında bulunan kişi” olarak işaret ettiği, Duran Fırat olduğunu söylü-
yor.
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“Göksel’in anlatımına göre, ikinci saldırı şöyle gelişti:
“Susurluk Çetesi, olay patladığında büyük bir panik içindeydi. 

MİT içinden aldığım du yumlardan, o tarihte Ankara’daki bir toplan-
tıda, ‘Bu iş devam ederse bize uzanacak’ diye konu şulduğunu ve Me-
sut Bey’in öldürülmesi üzerine bir tartışma açıldığını öğrendim. Grup 
daha sonra ikiye bölünüyor ve bir kısmı ‘bu işin çok yanlış olacağını’ 
düşünüyor ve etkili olan güç odaklarına yayılıyor bu iş.

“Bu arada bir parti liderinin eşi, İstanbul’da bir parti yöneticisine, 
‘Yılmaz niye Budapeş te’ye gidiyor gidin bir bakın’ diyor. Mesut Bey’in 
orada kumar oynayacağını varsayarak, ellerinde bir kamera ile ote-
le gidiyorlar. Bütün gece bekliyorlar. Bu otel güvenlik kameralarıyla 
tespit edilmiş durumda. Yılmaz gelmeyince, İstanbul’dakiler ‘Madem 
işi yapamadınız bari bir yumruk atın’ diyor. Bu o yöneticinin liderine 
yaranmak için kendi kararı ile yaptığı bir şey. Tekrar gidilerek bu sal-
dırı yapılıyor.

“Bu esnada olayı öğrenen diğer grup, Yılmaz’ın canına bir kasıtta 
bulunup, bunu ‘yumrukçu grubun’ üzerine yıkmak için operasyon ha-
zırlığı yapıyor. Bu haber alınınca, etkili bir kişi Mesut Bey’i korumak 
için, kendi yakın ekibinden iki kişiyi Budapeşte’ye gönderiyor. Bun-
lardan bir tanesi, Duran Fırat. Mesut Bey nasıl korundu bilemiyorum. 
Mesut Bey’in hayatını kurtaranın da Mehmet Eymür olabileceğini dü-
şünüyorum. Çok sonra bir gazetecinin; müstear isimle Budapeşte’ye 
giden birini ararken ikinci bir kişinin daha adına rastlamış olması, 
olayı derinleştirdi ve bu sonuç çıktı. Fakat daha sonra Budapeşte 
olayının bu yönü üzerine fazla gidilemedi, çünkü THY uçuş listeleri 
değiştirildi.”84 
Yukarıdaki bilgileri sıradan bir insan ya da ilerici-demokrat bir insan 

filan vermiyor. Bir dönek veriyor. Ve o dönek ki, Özal, Çiller ve Yılmaz’a 
danışmanlık yapmış biridir. Devlet için yaptıkları bunlarla sınırlı değildir 
söz konusu döneğin. ArtıHaber’in anlatımına (ya da tanıtımına) göre, E. 
Gökselin “seyrek olarak” da olsa “Genelkurmay’a verdiği hizmetler” de 
varmış. İşte böylesine üst düzey bir “danışman”ın verdiği bilgilerdir, yuka-
rıdaki bilgiler. Ve o bilgilerin çoğu da gerçeği dile getirmektedir.

E. Göksel, anlatımında, M. Yılmaz’ın Budapeşte’ye neden gittiğini giz-
lemektedir. Gizlediği bir diğer yan da Veysel Özerdem’in siyasi-örgütsel 
niteliği ya da kimliği ve M. Yılmaz’ın burnunu neden kırdığıdır. E. Göksel 
bu her iki konuyu da çok iyi bilmesine rağmen bu konulardaki bilgilerini 
ortaya koymamaktadır. Böylelikle de M. Yılmaz’ı korumuş olmaktadır.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: E. Gök sel, M. Yılmaz’ı nasıl koru-
maktadır? Söz konusu konulardaki bilgilerini gizlemekle M. Yılmaz’a ne 
gibi bir iyilik etmektedir?

84  artıHaber, sayı: 16.
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Bunun yanıtı, bir ANAP milletvekiliyle CHP Genel Sekreteri Adnan 
Keskin’in şu açıklamalarında bulunmaktadır. Açıklamalar ve yorumu Me-
lih Aşık’ın Milliyet’teki “Açık Pencere” adlı köşesinde yayımlanmıştır. 
Okuyalım:

“Budapeşte serüveni
“Başbakan Mesut Yılmaz, kendisine Budapeşte’de yumruk atan 

Veysel Özerdem’i affetti. Sonucun bu olacağını geçen ay bildirmiştik. 
Daha önce bu konuda bizi bilgilendiren ANAP milletvekili aradı dün:

“-Susurluk’un örtülmesi için son rötuşlar da tamamlandı, dedi...
“Ve olup bitenlerle ilgili tahminini nakletti:
“-Benim tahminime göre Susurluk çetesinden Mesut Bey ve kar-

deşine yönelik bir şantaj söz konusuydu. Mesut Bey Budapeşte’ye bu 
şantajı ortadan kaldırmak için gitti. Ancak orada bir anlaşmazlık çıktı 
ve Mesut Bey yumruklandı.

“Sonra ne oldu? Sonrasını da CHP’li Adnan Keskin’den dinlemiş-
tik:

“-Sonra DYPliler bu olayın arkasını araştırmak üzere Budapeşte’ye 
heyet göndermeye kalkıştılar. Mesut Bey bunu duyunca paniğe kapıl-
dı. Budapeşte’ye üç ANAP milletvekili gönderdi. Orada pazarlık ve 
anlaşma yapıldı. Mesut Bey birtakım şeylerin örtülmesi karşılığı Vey-
sel Özerdem’i affetti.

“Bu pazarlığın temelinde hangi karanlık işler ve ilişkiler var? Tam 
bilinmiyor. Yukarıdakiler çoğunlukla tahmin. Gerçek olan tek şey 
ise... Bu olayın başlı başına bir skandal olduğu... Seçim bülbülü CHP, 
Başbakan’ı bir açıklamaya davet etse de şu işin aslını öğrensek… iyi 
olmaz mı?..”85 

Yukarıdaki aktarmalarda çok önemli gerçekler dile getirilmektedir. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- Mesut Yılmaz ve kardeşinin karanlık yönlerinin olduğu...
2- Kontrgerilla’nın üst düzey yöneticilerinin tümünün MİT mensubu 

olduğu...
3- Kontrgerilla’nın, gerektiğinde, Başbakanlık yapmış bir anamuhalefet 

partisi liderini bile ortadan kaldırabilecek pervasızlıkta olduğunu...
4- Kontrgerilla’nın böylesine önemli ve korkunç bir kararı devletin is-

tihbarat örgütünün merkezinde toplanarak aldığını...
5- DYP’nin de, ANAP’ın da Kontrgerilla’yla içli dışlı olduğunu, görüş-

meler, anlaşmalar yaptığını...
6- Mesut Yılmaz ve ANAP yönetiminin Kontrgerilla tarafından teslim 

alındığını...

85  Milliyet, 03 Mayıs 1998.
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7- CHP’nin de suskun kalarak, pasif de olsa, Kontrgerilla’ya destek ol-
duğunu... (Fikri Sağlar’ın bu konuda, tam tutarlı olmasa da, kişicil çabasını 
görmezlikten gelmemek gerekir.)

Yukarıda açıkça şöyle deniyor: Susurluk sonrasında Kontrgerilla paniğe 
kapılıyor. Bu iş böyle giderse bize kadar uzanır, diyor, Kontrgerilla şefleri... 
Ve Ankara MİT Merkezinde bir toplantı yapıyorlar. Toplantıya katılanların 
bir kısmı Mesut Yılmaz’ı öldürme kararı alıyorlar. Budapeşte’deki yumruk 
olayı sonrasında bu kararlarını uygulamak için davranışa geçiyorlar. Söz 
konusu davranışı durduran kişi, MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet 
Eymür oluyor. Budapeşte’ye en yakınındaki adamlarından Duran Fırat ile 
Kontrgerilla’nın ünlü tetikçisi Yeşil’i gönderiyor. Bunlar Mesut Yılmaz’ın 
hayatını kurtarıyorlar. Bütün bunlar Mesut Yılmaz tarafından da apaçık bir 
biçimde biliniyor. Ve bugün Başbakan olan, bir yıldan bu yana Başbakan-
lık yapan M. Yılmaz, kendisi hakkında ölüm fermanı çıkaran kişiler, daha 
doğrusu Kontrgerilla şefleri hakkında en küçük bir araştırma-soruşturma 
yapmıyor, yaptırmıyor. Hatta burnunu kıran faşist Kontrgerilla tetikçisi 
Veysel Özerdem’i bağışladığını, onun bir anlık öfkeye kapılarak kendisini 
yumrukladığını, davranışının örgütsel bir yönünün olmadığını bir dilek-
çeyle DGM’ye bildiriyor. M. Yılmaz’ın bu davranışı apaçık bir biçimde, 
en küçük bir ikircikliğe yer bırakmayacak biçimde, Kontrgerilla karşısında 
diz çöktüğünün kanıtıdır. Teslimiyetinin bir kanıtıdır bu. İşte bu nedenden 
dolayı muhalefetteyken, “Ben Başbakan olsam 20 günde bu işi çözerim” 
diyen M. Yılmaz, bugün, bu konuda tık demiyor. Dilini yutmuşça susu-
yor. Ko nuyu hatırlatan gazetecilere; “Biz elimizdeki bütün bilgi ve belge-
leri yargıya teslim ettik. Bundan sonrası yargının işidir.” diyebilmektedir. 
Daha doğrusu demek zorunda kalmaktadır.

Bir Başbakan, bırakalım Kontrgerilla’nın üst düzey sorumlularını, 
bu aşağılık cinayet örgütünün en alt düzeyindeki bir tetikçisinden bile, 
üstelik de bu tetikçi burnunu kırmış olduğu halde, hesap soramaz ise 
“yargı”nın savcı ve yargıçları, istemezler de, istediklerini varsaysak bile 
hiç Kontrgerilla’dan işlediği binlerce cinayetin hesabını sorabilirler mi? 
Kökü CIA’ya dayanan ve dünya çapında bağlantıları olan bu karanlık ör-
gütü, daha doğrusu örgütün Türkiye’deki bölümünü gün ışığına çıkarabi-
lirler mi?

Kuşkusuz hayır!..
İşte bu nedenden dolayı Kontrgerilla’nın en alt düzeydeki tetikçisine 

varıncaya dek, hemen tüm mensupları, bugün ellerini kollarını sallayarak 
dolaşmaktadırlar. Hasbelkader yakalananları da mahkemelerden art arda 
tahliyeler almaktadırlar.
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Kontrgerilla önünde ya da karşısında diz çöktürülen yalnızca Mesut 
Yılmaz değildir. Demirel de, Ecevit de, Çiller de, Erbakan da, Karayal-
çın da, Hikmet Çetin de, Baykal da, Mesut Yılmaz’dan farklı bir tutum 
koymamışlardır. Bir kısmı zaten Kontrgerilla’ya ve onun ideolojisine yan-
daş olduğu için ona karşı çıkmak bir yana, destekçisi olmuştur. Demirel’i, 
Çiller’i bu kategoriye sokabiliriz. Diğerleri de M. Yılmaz örneğinde olduğu 
gibi Kontrgerilla tarafından teslim alınmışlardır. Bu kategoride de Ecevit’i, 
Özal’ı, Erbakan’ı, Karayalçın’ı, Hikmet Çetin’i, Baykal’ı sayabiliriz.

Bütün bu gerçekler artık neredeyse her gün yazılıp çizilmektedir. Ve 
binlerce aydın tarafından bilinmektedir. Son günlerin gazetelerinden bir 
örnek verelim. 11 Haziran tarihli “Radikal” konuya ilişkin bir haberinde 
şöyle demektedir:

“DGM’deki sorgusunda Gülaltay, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı 
Duran Fırat’ın kendisini ‘Yeşil’le tanıştırdığını belirtti.

(...)
“Gülaltay, kendisini kamu kuruluşunda Daire Başkan Yardımcısı 

olarak tanıtan Duran Fırat’la 1996’daki Susurluk’taki trafik kazasına 
kadar görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.”86

Gördüğümüz gibi, Akın Birdal suikastının azmettiricisi olan faşist 
Kontrgerillacı Semih Tufan Gülaltay’ın ifadesinde verdiği bilgiler de Er-
han Göksel’in anlatımıyla uyum halindedir. Yani Duran Fırat, Mehmet Ey-
mür, Yeşil, Gülaltay hep birbirlerini tanıyan, görüşüp konuşan ve birlikte 
işler (insanlık dışı cinayetler işleyen demek daha doğru olur) yapan aynı 
örgütün mensuplarıdır.

Gerçeğin bu olduğunu devletin Başbakanı da, Devlet Başkanı da, İçiş-
leri, Dışişleri Bakanları da, Koalisyonu oluşturan partilerin başkanları da, 
muhalefet partilerinin başkanları da adları gibi bilmektedir. Tabiî DGM 
savcı ve yargıçları da bilmektedir bu gerçekleri.

Ama hepsi bugün 3 maymunu oynamaktadırlar. Hatta bir kısmı yuka-
rıda belirttiğimiz gibi, Kontrgerilla savunuculuğu yapmaktadır. Yapma-
yanlar da teslim alınmış durumdadır. Sonuçta hepsinin birleştikleri nokta 
şudur: Devletin bu örgüte ihtiyacı vardır. Yerli Finans-Kapitalin ve onun 
çıkarlarını savunan burjuva partilerinin ağababası durumundaki ABD’nin 
ve casus örgütü CIA’nın da söylediği aynı şeydir: “Hür Dünyanın ve onun 
bir parçası olan Türk Devleti’nin güvenliği için bu örgüte ihtiyaç vardır”.

ABD ve CIA zaten NATO’ya sokarken Türk Devleti’nin ve diğer NATO 
devletlerinin yöneticilerine, Kontrgerilla’nın eli kanlı tetikçilerini ve yöne-
ticilerini yargılayıp cezalandır mayacaklarına dair imza attırmıştır.

86  Radikal, 11 Haziran 1998.
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Bu nedenlerden dolayı devletin ve burjuva partilerinin yöneticilerinin 
şöyle ya da böyle Kontrgerilla’yla bağları vardır. Bu gerçek artık gizlene-
meyecek denli açığa çıkmıştır.
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Ayrım VII

Kontrgerilla’nın Türkiye’deki merkezi MİT’tir87

87  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Eylül-Ekim 1998 tarihli 28’inci sayısından 
alınmıştır.
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Kontrgerilla’nın Türkiye’deki merkezi MİT’tir

Gündeme gelen her olay hep aynı gerçeği kanıtlıyor: Kontrgerilla de-
nen halk düşmanı cinayet örgütünün Türkiye’deki merkezinin MİT oldu-
ğu gerçeğini. Güncelleşen her olayın tekrar tekrar vurguladığı, kanıtladığı 
budur.

Eylül ayının en çok tartışılan konusu olan Alaaddin Çakıcı’nın Fransa’da 
TC tarafından verilmiş kırmızı pasaportla (müsteşar pasaportuyla) yaka-
lanması, bu vesileyle de Türkiye Devletiyle açığa çı kan, daha doğrusu ye-
niden gündeme gelen ilişkileri, bu gerçeği bir kez daha gözlere batırmıştır. 
Artık gün gibi açıktır ki, A. Çakıcı’ya o pasaportu MİT vermiştir.

A. Çakıcı, 4 Ağustos tarihli Hürriyet’in yazdığına göre bugüne dek “5 
ayrı kimlik kullan”mıştır. Gazete bunları şöyle sıralıyor:

“Çakıcı’nın sahte kimlikleri”
“1-Atilla Yılmazer
(Şişli Nüfus Müdürlüğü’nden
26.01.1979, 13788 sayı ile alındı)
“2- Nuri Ayyıldız
(Şevket ve Hanife oğlu, 01.01.1951 Kelkit doğumlu, 15.08.1991 ta-

rih ve TR-F 931803 seri numaralı yeşil pasaport)
“3- Atilla Vural
“4- Nuri Sezgin
“5- Nedim Açar
(Yakalandığında üzerinden çıkan kırmızı pasaport)”88

Görüldüğü gibi yalnızca MİT değil, MİT’in ve devletin üst düzeydeki 
görevlilerinin araya girmesiyle, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri 
de Çakıcı’ya hizmet vermişlerdir. Bu olay bir kez daha apaçık biçimde 
kanıtlamıştır ki, Çakıcı gibi, Çatlı gibi Kontrgerilla’nın katil sürülerini gü-
den şefleri, bakanlardan MİT müsteşarlarına, emniyet genel müdürlerine, 
emniyet müdürlerine kadar devletin her kademedeki yöneticileriyle içli 
dışlıdır. İç içedir.

Hürriyet, aynı yazısında şunları da söylüyor:

88  Hürriyet, 04 Ağustos 1998.
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“Çakıcı’nın, 1994 yılında Ankara Oteli’nde bakanlarla görüştüğü 
sırada da, Şişli 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 26.09.1994 tarih ve 
362/32482 sayılı kararıyla arandığı anlaşıldı.”89

Bu bakanların, Çakıcı’nın arandığını ya da gerçek kimliğini bilmedikle-
rini öne sürmek, onları aptal yerine koymak olur. Oysa bildiğimiz gibi bur-
juva politikacıları şeytana pabucunu ters giydirecek denli kurnaz ve açık-
gözdür. Demek ki, bu politikacılar, Çakıcı’yla aynı yolun yolcusudur. Ba-
kanlar demokrasicilik oyununun aktörleridirler, Çakıcı da Kontrgerilla’nın 
tetikçilerine çobanlık etmektedir. Bunların tümünün sahibi aynıdır: Yerli-
yabancı Parababaları...

Çakıcı’nın MİT’le organik bağı kesindir

Yakalandığında üzerinde çıkan, MİT tarafından verilmiş müsteşar pasa-
portu zaten bu bağı kanıtlamaya yeter de artar bile. Ayrıca bunu Dündar Kı-
lıç bile yıllar önce dile getirmişti. Yani siyasi konularla ilgilenen bu gerçeği 
bilmektedir. Daha doğrusu yıllardan beri bilmektedir. Kontrgerilla üzerine 
net bilgilere sahip olan Hanefi Avcı da, Susurluk Araştırma Komisyonu’na 
verdiği ifadesinde, Çakıcı’nın MİT adına çalıştığını dile getirmiştir.

Şimdi yukarıda aktarmalar yaptığımız Hürriyet’in aynı sayfasında yer 
alan bu konudaki yazıya bakalım:

“İFADELERE GÖRE MİT’İN ADAMI
“Alaaddin Çakıcı MİT elemanı olduğunu, yıllardan beri MİT adına çalış-

tığını, banda alınan telefon konuşmalarında da” değişik kişilere açıklamıştı. 
Çakıcı’nın MİT’e çalıştığını, Hanefi Avcı ile MİT’çi Mehmet Eymür’ün eşi 
Janset Eymür de doğrulamıştı. Çakıcı ile Erol Evcil arasında geçtiği sanılan 
telefon görüşmesinde Çakıcı, bu konuda şunları söylemişti: “Yani ben yurt-
dışına onların emriyle gittim kardeş. Yavuz’a (Yavuz Ataç) bağlı olarak git-
tim. Bak hayatımı kaybettim. Ha bunlar yok dediler. Yok dediyseler Londra 
konsolosluğunda evraklarım var.” Çakıcı, Kanal D’de yayınlanan bant ko-
nuşmasında da, MİT elemanı olduğunu şöyle itiraf etmişti: “Orayla organik 
bağlantılar kopmuş değil... Ben orada resmi statü taşıyan biriyim. Bizimki 
teminat altına alınmış yani... O teşkilatın, anlıyor musun, personeli oluyo-
ruz dolaylı” MİT’in üst görevlerinde bulunan Mehmet Eymür’ün eşi Janset 
Eymür de Hürriyet’e şu bilgiyi vermişti: “Yavuz Ataç’ı metresi Neyzi isimli 
kadınla birlikte yurtdışına Alaaddin Çakıcı ile birlikte operasyona yollayan 
Şenkal Atasagun’un kendisidir. Keza Alaaddin Çakıcı’yı MİT’e empoze eden 
de yine kendisidir. Bunları eşleri dâhil bütün MİT camiası biliyor.” Emniyet 

89  Hürriyet, agy.
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istih barat eski başkan yardımcısı Hanefi Avcı ise TBMM Susurluk Araştırma 
Komisyonu’na verdiği ifadesinde, “Alaaddin Çakıcı MİT’in adamı. MİT’teki 
en sıkı adamı da Yavuz Ataç’tır” demişti.”90 

Bağlantılar 12 Eylül 1980 öncesinden

Yukarıdaki aktarmada bir önemli gerçek açık edilmektedir. Çakıcı’ya 
devlet ilk sahte kimliği 26.01.1979 tarihinde vermiştir. Demek ki Çakıcı o 
tarihten önce devlet adına çalışmaya başlamıştır. Devlet yetkilileri de (baş-
ta Demirel, başbakanlar, bakanlar olmak üzere), burjuvazinin besleme ba-
sını da, “çeteler” dedikleri Kontrgerilla’nın insanlık dışı kanlı ve karanlık 
eylemlerini, 12 Eylül 1980’den sonra başlamış gibi göstermeye çalışmak-
tadırlar. Onlar böyle yaparak Kontrgerilla’nın gerçek içyüzünü gizlemek 
istemektedirler. Kontrgerilla eylemlerini 12 Eylül’den sonra başlamış gös-
termek, Kontrgerilla’yı yüzde doksan oranında aklamak demektir. Kont-
rgerilla 5000 masum insanın canına kıymıştır 12 Eylül öncesinde.

Kontrgerilla bildiğimiz gibi 1952’de kurulmuştur resmen Türkiye’de. 
Her NATO ülkesinde de vardır bu aşağılık cinayet örgütü. Bu örgütün ağa-
babası ABD ve onun casus örgütü CIA’dır. Türki ye’deki onun bir şubesi-
dir. Bu örgütün amacı, devrimci hareketleri, ulusal kurtuluş hareketlerini 
insanlık dışı, kanlı yöntemler kullanarak bastırmaktır, ezmektir. Yani dün-
yayı, ABD ve onun müttefiki olan diğer emperyalist-kapitalist devletlerin 
hegemonyasında tutmaktır. Tabiî bu hegemonyanın amacı dünyanın ulus-
lararası emperyalistlerce yağmalanmasını sağlamaktır.

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında serbest bırakılan sosyalizm 
geniş kitleler tarafından benimsenince, yerli-yabancı Parababaları ve onla-
rın casus örgütleri hemen Kontrgerilla’yı harekete ge çirmişlerdir.

Kontrgerilla teorisyeni David Galula’ya göre, gerici katil sürülerini 
derleyecek, bir çatı altında toplayacak ve yönetecek faşist bir şefe ve par-
tiye ihtiyaç vardır öncelikle. Bu şef hazırdı Türkiye’de: A. Türkeş. CIA, 
onu 1948 yılında ABD’de Kontrgerilla eğitiminden geçirmiş, sonra da 
Türkiye’ye göndermişti, ileride aşağılık amaçlar için kullanmak üzere. İşte 
şimdi bu şefe acilen ihtiyaç vardı. Türkeş ve faşist arkadaşları CKMP’yi 
ele geçirdiler 1965’te. Bu örgüt daha sonra MHP adını alacaktır. Ve katiller 
ordusunu örgütlemeye-oluşturmaya başladılar. Sonra bunları “komando 
kampları”nda askeri eğitimden geçirdiler. Ondan sonra da silahlandırarak 
devrimcilerin, ilericilerin, demokratların, yurtseverlerin üzerine saldılar. 
Binlerce masum insanı katletti bu faşist, satılmış katil sürüleri. Amaç 12 

90  Hürriyet, agy.



128

Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerine uygun ortamın yaratılmasıydı. İnsan-
larımız can derdine düşürülmeliydi ki arkadan gelen darbeci faşist gene-
ralleri kurtarıcı diye karşılayabilsin. Ve o generallerin hazırladığı 1982 
Anayasası’na kabul oyu verebilsin.

Bu darbelerle hedeflenen, 1960 sonrası gelişen sosyalist hareketin ve 
kültürün kazınması, işçi ve emekçi sınıflar için bütün hak arama yollarının 
tıkanması ve Türkiye’nin etkili bir muhalefetle karşı laşmadan, AB’ye so-
kulmasıydı.

Ne acıdır ki, bu alçakça oyunu yerli-yabancı Parababaları başarıyla 
oynadılar. Ve bu süreçte sekiz bin masum insanın kanı akıtıldı. Gencecik 
insanlar, aydınlar, sanatçılar, bilim adamları canavarca kat ledildi. 1977 
1 Mayıs, 16 Mart, Çorum, Sivas, Kahramanmaraş ve benzeri katliamlar 
hep Kontrgerilla’nın tetikçileri tarafından bu amaçla yapıldı. Ve de bu ne-
denden o katliamların failleri yakalanamadı. Daha doğrusu yakalanmadı. 
Hasbelkader polisin eline geçenler de ya zaman aşımına uğratılıp salıveril-
di, ya hapishanelerden devlet güçleri tarafından kaçırıldı ya da kısa süreli 
cezalarla kurtarıldı. Birkaçı hariç, gerçek anlamda yargılanıp hak ettikleri 
cezalara çarptırılmadı bu katil sürüleri. Çünkü onları kullanan, hatta işin 
başında bulup örgütleyen, silahlandıran devletin kendisiydi. Yani onlar, 
Parababaları devletinin sivil koruyucularıydılar. Devletin kendi adamlarını 
kendi mahkemelerinde (Sıkıyönetim ve DGM) yargılaması, insanın kendi 
kendini dövmesi kadar anlamsız ve aptalca olurdu.

Bütün bu süreçte Demirel’le Türkeş kol kola oldular. 1970 öncesinde, 
komando kamplarının örgütlenmesinden itibaren, hep birlikte oldular; işte 
bu yüzden Demirel, 1980 öncesinde “bana sağcılar cinayet işliyor dedirte-
mezsiniz” demişti Abdi İpekçi’ye. Demirel, yine bu yüzden, 1978’de Bü-
lent Ecevit’e karşı açıkça Kontrgerilla’yı savunmuştu.

Demirel, aynı tavrını bugün de sürdürmektedir. “Devleti bu işin içi-
ne sokmayın. Devlet, cinayet işlemez. Olaylara bulaşan devlet görevlileri 
varsa bulunur, yakasına yapışılır.” demektedir. Demirel ve M. Yılmaz, bu-
gün Kontrgerilla’yı, önce “çeteler, mafya” diyerek sıradan, kendi kendine 
oluşmuş lümpen örgütlerine indirgemekte; sonra da “Bunlar devlete bu-
laşmışlardır, bazı devlet görevlileriyle bağ kurmuşlardır, bunlar bulunur 
cezalandırılır”, diyerek Kontrgerilla’yı gizlemeye devam etmektedirler.

Bütün burjuva partilerinin liderlerinin, yöneticilerinin, bakanlarının, 
milletvekillerinin ezici çoğunluğunun yaptığı da aynı şeydir. Bunların, pek 
çok konuda olduğu gibi, bu konuda da birbirlerinden fazlaca farkları yok-
tur.
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Kontrgerilla’nın örgütleyicisi bu devlettir. Tabiî bu devleti gerçek an-
lamda yöneten de ABD’dir ve yandaşlarıdır. Bu yüzden Meclis de, hü-
kümetler de, MİT de, emniyet müdürleri de, DGM’ler de bu işin boylu 
boyunca içindedir.

Bu yüzden rastlantı sonucu yakalanan kanlı katiller, emniyet müdür-
lüklerinden salınıverirler. Bu yüzden onlar, mahkemelerde ya beraat ettiri-
lir ya da küçük cezalarla kurtarılırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi TC, 
NATO’ya girerken, Kontrgerilla üyelerini yargılamayacağına dair belge 
imzalamıştır. 1952’den bu yana gelen bütün hükümetler o imzaya bağlı 
kalmışlardır. 1978’de B. Ecevit, bu örgüte karşı çıkmak istemiş, fakat onun 
da dersi verilmiş, haddi bildirilmiştir. Bugün Ecevit de Kontrgerilla’ya kar-
şı değildir. Hatta Baykal da karşı değildir o örgüte. Tabiî N. Erbakan ve 
Refah da o örgütün karşısında değil, yanındadırlar.

Tüm bu nedenlerden dolayı Kontrgerilla’yı bu hükümet de, bunun yeri-
ni alacak diğer burjuva hükümetleri de ortadan kaldıramazlar. Onların gö-
revi yukarıda belirttiğimiz gibi, Kontrgerilla’ya karşı olmak değil, yandaş 
olmaktır. Koruyup kollamaktır Kontrgerilla’yı.

Bu halk düşmanı kanlı, aşağılık örgütün yok edilmesi bir devrim soru-
nudur. İşçi Sınıfı önderliğinde iktidara gelecek olan halkımız hesap sora-
caktır, o örgütün işlediği cinayetin hesabını. Tabiî o örgütü, kuran, kurdu-
ran ve koruyan siyasilerden de hesap sorulacaktır.

Çakıcılar, Çatlılar, Kırcılar, Oral Çelikler, İ Şahinler, A. Çarkınlar alt 
düzeydeki tetikçilerdir, katillerdir. Tepesinde Demireller, Çillerler, Tür-
keşler, M. Yılmazlar, Ağarlar, K. Evrenler, T. Koman lar, Cihat Akyollar, 
Cahit Vurallar ve benzerleri vardır. Tabiî bakanların ve milletvekillerinin 
çok büyük bir çoğunluğu da dolaylı ya da dolaysız bu örgütle bağlantılıdır. 
Ve onu korumaktadır.

Aslında Kontrgerilla konusunda gizli bir yön kalmamıştır. Apaçık bir 
biçimde ortadadır bu insanlık dışı cinayet örgütü. Şu anda bilinmeyen ufak 
tefek ayrıntılardır. Bunlar da bir önem taşımaz. Bu örgüt D. Galula gibi 
teorisyenleriyle, Türkiye’deki ve dünyadaki merkezleriyle, çalışma yön-
temleriyle netçe ortada durmaktadır. O örgütü yarattığı bir esrar perdesi 
ardında gizlemeye ve korumaya çalışansa devletin kendisidir.
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Ayrım VIII

Devlet NATO’ya verdiği sözü tutuyor91

91  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Kasım-Aralık 1998 tarihli 29’uncu sayısından 
alınmıştır.
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Devlet NATO’ya verdiği sözü tutuyor

Susurluk Kazası’nın üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçti. Ve o gün-
den bu yana, bazı gazetelerin manşetlerinde de dile getirdikleri gibi, bir 
arpa boyu bile yol alınmadı. Bugün bu olayla ilgili olarak tutuklu bulunan 
yalnızca üç kişi var. Bunlardan ikisi, A. Çatlı’ya sahte ikametgâh teda-
rikleyen Mecidiye Karakolundan bir polisle mahalle muhtarıdır. Biri de 
uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu bulunan Yaşar Öz’dür.

Dikkat edelim tutuklulardan ikisinin suçu sahte ikametgâh düzenlemek, 
birininki de uyuşturucu kaçakçılığıdır. Sahte ikametgâhtan tutuklular kısa 
süre sonra salıverileceklerdir. Çünkü bu suçun cezası azdır. Uyuşturucu ka-
çakçısının da fazla yatacağını sanmıyoruz. Çünkü arkasında etkili ve yetki-
li abileri vardır. Onlar bir süre sonra dışarıya çıkmasını sağlayacaklardır...

Kaldı ki bunların içeride ya da dışarıda olmaları da o kadar önemli de-
ğildir. Çünkü bunlar Kontrgerilla’nın kullandığı en sıradan piyonlardır. 
Kontrgerilla’nın üst düzeydeki personelinin yönetici kadrolarının tümü tu-
tuksuzdur. Bu kadroların yüzde 99’u görevlerinin başındadır.

Bu durum neyi kanıtlamaktadır?
Şunu: Devletin, en tepesinden yani Devlet Başkanından başlamak üze-

re bütün etkili ve yetkili kurumlarıyla (Meclisiyle, bakanlarıyla, polisiyle, 
mahkemeleriyle) bu işin içinde olduğunu...

Demirel zaten zaman zaman en açık anlatımla savunmuştur 
Kontrgerilla’yı. T. Çiller Kontrgerilla’nın kanlı zalimlerini “şerefli” ilan 
etmiştir. M. Yılmaz, devlet, düşmanlarını kanun dışı yollarla ortadan kaldı-
rabilir, diyerek, o örgütün cinayetlerini savunmuştur. M. Yılmaz’ın “Süper 
Savcısı” Kutlu Savaş da ünlü raporunda, M. Yılmaz’la aynı düşünceleri ile-
ri sürmüştür. Sonra M. Yılmaz, burnunu kıran Kontrgerilla tetikçisi Veysel 
Özerdem’i affetmekle kalmamış, mahkemeye onu affettiğine dair dilekçe 
göndererek V. Özerdem’in tahliyesini sağlamıştır. M. Yılmaz adı geçen di-
lekçesinde, V. Özerdem’in örgütlü bir insan olmadığını, kişisel bir kararla 
o saldırıyı gerçekleştirdiğine inandığını belirtmiştir. Yani V. Özerdem’in 
tahliyesi için ne gerekiyorsa yapmıştır. Bu kişinin Kontrgerilla’nın bir 
üyesi olduğunu hemen herkes bilmektedir. Zaten V. Özerdem’in kendisi 
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de açıkça “biz devletin sivil koruyucularıyız” diyerek, örgütlülüğünü ve 
amaçlarını dile getirmiştir. Hatırlanacağı gibi, Kontrgerilla’nın özel partisi 
olan MHP’nin kurucusu ve değişmez lideri A. Türkeş, 12 Eylül öncesinde 
bu partinin taraftarları her gün 10-20 masum insanı acımasızca katlederken 
“onlar devleti koruyorlar” diyerek, aynı şeyi itiraf etmişti. Beşinci Cum-
hurbaşkanı Cevdet Sunay da 12 Mart öncesi, faşist canilerin kanlı eylem-
leri konu edilince; “onlar devleti koruyan milliyetçi çocuklardır” di yerek, 
Türkeş’le aynı tezi savunmuştu.

Kontrgerilla’nın amacı, başta ABD olmak üzere, emperyalist büyük 
devletlere bağımlı, onların dümen suyunda hareket eden Parababaları dev-
letini korumaktır. ABD, Türkiye’de 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini 
Kontrgerilla adlı aşağılık cinayet örgütünü kullanarak gerçekleştirmiştir. 
Bu süreçlerde de Kontrgerilla 8 bin masum insanın kanına girmiştir.

Kişicil planda S. Demirel’den başlamak üzere M. Yılmaz, T. Çiller, 
H. Cindoruk, N. Erbakan, B. Ecevit, D. Baykal, M. Yazıcıoğlu, A. Türkeş 
ve D. Bahçeli, özellikle 1965’ten sonra görev yapan bütün Başbakanlar, 
İçişleri, Dışişleri, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları, Jandarma 
Genel Komutanları, Emniyet Genel Müdürleri ve bazı emniyet müdürle-
ri, valiler Kontrgerilla’yla uzaktan ya da yakından ama mutlaka ilişkili-
dir. Kimisi bizzat işin içindedir. Kimisi aktif, kimisi de pasif destekçisidir. 
Yani o kanlı örgütün varlığını ve insanlık dışı eylemlerini bilmesine rağ-
men sessiz kalarak, görmezlikten-bilmezlikten gelerek destek vermişlerdir 
Kontrgerilla’ya.

19 Ağustos 1998 tarihli Sabah Gazetesinin manşeti şöyle:
“YA KONUŞURSA!
“Alaaddin Çakıcı’nın yakalandığının açıklanması çok sayıda poli-

tikacı, polis, hâkim, savcı, işadamı, bankacının yüreğine ‘Ya konuşur-
sa’ korkusu düşürdü.”92

ANAP’lı eski milletvekili Mehmet Kocabaş, Çakıcı’nın iş takipçiliği-
ni yaptığının açığa çıkması üzerine:

“Meclisin yarısı Çakıcı’yı tanır. Bunların arasında DSP’li, CHP’li 
milletvekilleri de var”, dedi.

Mehmet Kocabaş; Meclis olarak Tırhallı bir halliyiz, neden yalnızca 
benim üzerime geliniyor demek istiyor yukarıdaki cümlesinde.

Kurumlar açısından olaya baktığımız zaman devletin: Meclis, bakanlık-
lar, MİT, polis teşkilatı, Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi 
en önemli kurumlarıyla Kontrgerilla’nın içinde olduğunu görürüz. Devlet; 

92  Sabah, 19 Ağustos 1998.
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“Hür Basın”ın (daha doğrusu Finans-Kapitalin emrindeki medyanın), “çe-
teler” diyerek adi suç örgütlerine dönüştürmek, halka bu şekilde yutturmak 
istediği Kontrgerilla’nın kurucusudur; yöneticisidir, NATO’ya girerken de 
ABD’ye, Kontrgerilla’yı kuracağına, daha doğrusu onun Türkiye’de bir 
şubesini açacağına ve Kontrgerilla’nın yöneticilerini, katillerini, sabotör-
lerini, provokatörlerini ve destekçilerini yargılamayacağına dair söz ver-
miştir. Gizli NATO belgesine bu konuda imza atmıştır. İşte o nedenden 
A. Çatlı, H. Kırcı, Ö. Çiftçi gibi insanlıktan çıkmış canavarlaşmış katilleri 
yakalamamakta, yargılamamakta ya da yargılamak zorunda kalsa bile be-
raat ettirmektedir.

Kontrgerilla’nın temel kitapları, Genelkurmay Matbaası’nda basılmak-
tadır. Katillerin pasaportları MİT ya da Emniyet Müdürlüğü tarafından ve-
rilmektedir. Yani devlet en önemli kurumlarıyla bu işin içindedir, bu işin 
örgütleyicisidir.

A. Çatlı ve A. Çakıcı bilindiği gibi, bir dönem ABD’de bulunmuşlardır 
veya yaşamışlardır. ABD’nin, bu kişileri gerçek kimlikleriyle bilmemesi 
düşünülemez. Bu kanlı zalimlere giriş izni vermesi ve onları barındırması, 
ABD’nin de Kontrgerilla’yla kaynaşıklığının, hiç kimsenin mantık çer-
çevesi içinde kalarak inkâr edemeyeceği şekilde, açık kanıtıdır. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi zaten ABD Kontrgerilla’nın ağababasıdır.

Tüm bu gerçekler de netçe göstermektedir ki, yerli-yabancı Para-
babaları düzeni var olduğu sürece Kontrgerilla da var olacaktır. Çünkü 
Kontrgerilla’nın görevi, o aşağılık yağma düzenini kanun ve insanlık dışı 
yöntemler kullanarak korumaktır. Kontrgerilla, Parababaları düzeninin il-
legal askeri gücüdür.

İki yıl önce geriz, Susurluk’ta rastlantısal olarak patlamıştır. Başta ABD 
gelmek üzere, yerli-yabancı Parababaları hemen o patlağı onarmaya giriş-
mişlerdir. Bu aşağılık onarım işini yaparken şu ünlü Şark metodunu kullan-
maktadırlar: “Sorunların üzerine gitme, zamana yayarak onları yıprat”.

Parababaları, işte bu yöntemle, halkın olayı kanıksamasını ve zamanla 
unutmasını, böylece de olayın gündemden düşmesini sağlamaya çalışmak-
tadırlar.

İşte iki yıldan beri oynanan oyun budur.
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Ayrım IX

18 Nisan Seçimlerini,
Kontrgerilla’ya teslim olmuş DSP’yle 

Kontrgerillanın Özel Partisi MHP kazandı93

93  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Mart-Nisan 1999 tarihli 30’uncu sayısından 
alınmıştır.
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18 Nisan Seçimlerini,
Kontrgerilla’ya teslim olmuş DSP’yle 

Kontrgerillanın Özel Partisi MHP kazandı

Kontrgerilla, Derin Devlet ya da Süper NATO, Türkiye’de 1952’de 
kurulmuştur. Bu aşağılık cinayet ve sabotaj örgütünün yoğun biçimde ça-
lışmaya başlaması, 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’nden sonra olur. Bu 
insanlık dışı eylemler yapan örgü tün, bildiğimiz gibi, belirleyici niteliği 
antikomünistliğidir. Devrimcilere, yurtseverle re, ulusal kurtuluşçulara 
karşı mücadele et mek ve tüm dünyayı, başta ABD olmak üzere, bir avuç 
büyük emperyalist devletin gönüllerince yağmalamasını sağlamaktır bu 
örgütün amacı. ABD ve yandaşı büyük emperyalist devletler, dünyayı ba-
balarının çiftliğiymiş gibi sömürmek, talan etmek istemektedirler. Tabiî 
bu amaçlarına ulaşabilmeleri için de dünya halklarını boyunduruklama-
ları, köleleştirmeleri gerekmektedir. İşte bunu sağlamak için kurmuşlardır 
Kontrgerilla’yı. Tabiî ekonomik, politik, askercil bütün emperyalist örgüt-
lerin olduğu gibi Kontrgerilla’nın da büyük patronu ABD’dir. Onun casus 
örgütü CIA’dır.

27 Mayıs, bildiğimiz gibi sosyalizmi serbest bırakmıştır. O güne dek 
devletin sosyalistlere uyguladığı politika: sosyalis tin yeri zindandır, biçi-
minde özetlenebilir di. 27 Mayıs’ın getirdiği demokrasi ve öz gürlük, kı-
rıntılar biçiminde bile olsa (ger çek demokrasi ve özgürlükten çok uzak 
da olsa), sosyalizmin özellikle aydın kitleler içinde hızla yaygınlaşmasına 
yetmişti.

Kontrgerilla harekete geçmekte gecik medi. Türkiye’nin ilk Kontrgerilla-
sı A. Türkeş ve arkadaşları (daha doğrusu çevre sindeki faşistler) CKMP’ye 
girerler ve o partinin yönetimini ele geçirirler. D. Galula’nın Kontrgerilla 
teorisine göre, ilkin fa şist, ABD uşağı, halkına düşman satılmış bir şef-
lider bulunmalıdır. Bu lideri çoktan bulmuş ve 1948’de ABD’ye götürüp 
eğit miş ve CIA’ya bağlamıştı uluslararası em peryalistler. 1948’de ABD’de 
Kontrgerilla eğitiminden geçirilmişti Türkeş. Ona, hal kına karşı nasıl ca-
navarlık edeceği ayrıntı larıyla öğretilmişti. Zaten kırklı yıllarda or dudan 
atılan ve yargılanan Türkeş’in beraat ettirilmesi ve orduya dönebilmesini 
sağla yan da ABD’dir.
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D. Galula’nın teorisine göre, faşist şef bir parti kurmalı ve bilinçsiz 
kitleleri bu ör güt çatısı altında örgütlemelidir. Örgütle nen bu kandırılmış 
kitleler faşist ideolojiy le donatılmalı, daha doğrusu şartlandırılmalıdır.

Sonra da bu kitleler askeri eğitimden ge çirilmelidir. Kontrgerilla ey-
lemlerini yapa cak kadrolar bu kitleler içinden seçilecek tir. Onların en in-
sanlıktan uzak olanları Kontrgerilla’nın katilleri, kundakçıları bu kitleler 
içinden devşirilecektir.

Türkiye’de de aynen böyle olmuştur. CKMP (daha sonra bu örgüt MHP 
adını alır) içinde toplanan aldatılmış, kandırılmış bilinçsiz gençler altmışlı 
yılların sonlarına doğru “Komando Kampları”nda Kontrgerilla eğitimin-
den geçirilir. Nasıl cinayet işleyecekleri, kitlesel katliamlar yapacakları, 
bombalar atacakları onlara öğretilir.

Okullarda devrimci gençliğin karşısına Kontrgerilla’nın partisince ör-
gütlenmiş, eğitilmiş, silahlandırılmış olan bu faşist gençler çıkarılır artık. 
Tabancalarla, satır larla, bıçaklarla saldırtılır bunlar devrimci lere. Tabiî yal-
nız okullarda değildir bu sal dırılar. Fabrikalarda patronun paralı askerî gü-
cüdür artık bu faşist insanlar. Devrimci grevci, direnişçi işçilere saldırırlar. 
Mahal lelerde, sokaklarda devrimcilere, yurtse verlere, ilericilere saldırırlar. 
Bombalarlar, kurşunlarlar devrimcilerin, ilericilerin, de mokratların evleri-
ni, işyerlerini.

Altmışlı yıllardan 12 Eylül 1980’e dek beş bin, sonrasında ise üç bin 
olmak üzere toplam sekiz bin masum insanımızın kanı na girmiştir bu CIA 
yönetimindeki aşağılık karşıdevrim örgütü.

12 Mart ve 12 Eylül Faşizmleri bu örgü tün yarattığı gerekçeleri kul-
lanarak gelmiş tir. Bu iki faşist diktatörlüğün ya da darbe nin de amacı, 27 
Mayıs Politik Devrimi ’nin getirdiği sınırlı demokratik ortamı ve o ortamda 
gelişen sosyalist kültürü ve sosya listleri yok etmekti. Bu faşist darbeler 
kıs men başarılı oldu. Devrimci hareketi ezdi. Devrimcileri işkencelerden 
geçirdi, zin danlara doldurdu. Düşünce açıklamayı ve örgütlenmeyi ya-
sakladı. Fakat devrimci hareketi tümden yok edemedi. Çünkü çağı mızda 
hiçbir güç devrimci hareketi bütü nüyle yok edemez. Çağımız emperyaliz-
min dünya çapında ölüm ve sosyalizmin zafer çağıdır. Bu gerçeklik asla 
değiştirile mez.

Bu darbelerle faşistleşen devlet, yalnız ca devrimci hareketi ezmekle 
kalmadı; karşıdevrimci bir nesil  (kuşak)  yetiştirmek için de ne gerekiyor-
sa yaptı. Faşistleşen devletin yetiştirmeyi amaçladığı gerici tipi ne “Türk 
İslam sentezcisi” denir. 12 Mart’tan beri, özellikle de 12 Eylülden beri 
devlet, okullarda böyle bir gençlik yetiştir mek için elinden gelen tüm ça-
bayı gösteri yor. Tabiî sonuç da alıyor...
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Doksanlı yılların başında Sosyalist Kamp’ın çöküşü devletin bu çaba-
sını çok verimli kılmıştır. Devletin işini oldukça ko laylaştırmıştır. Çünkü 
Sosyalist Kamp’ın çöküşü tüm dünyada korkunç bir gerici fır tınanın es-
mesine yol açmıştır. Bu karşıdevrimci fırtına inançları ve namusları alabil-
diğince aşındırmış, süpürüp götürmüştür. Sonunda da sermayeye uşaklığa 
hazır bir dönekler ordusu yaratmıştır…

Sosyalist Kamp çökmeseydi, 18 Nisan seçimleri asla böyle sonuçlan-
mazdı. Dev rimci Harekete hiçbir şey Sosyalist Kamp’ın çökmesi kadar 
zarar verememiş tir. Tabiî karşıdevrimin işini de kolaylaştırmamıştır.

Parababalarının işini kolaylaştıran bir diğer önemli etken de Sosyalist-
lerin gerçek bir devrimci Partiden yoksun oluşudur. Partisizlik yenilgi ve 
başarısızlığı süregenleştirmiştir. Partimiz olsaydı faşist darbe lerin ve Sos-
yalist Kamp’ın yokluğunun et kisi böylesine derin, yıpratıcı olmazdı. Hat ta 
partili olsaydık belki de Parababaları, sözkonusu faşist darbeleri yapamaz-
lardı... Önlemlerimizi alır, parababalarının oyunu nu bozabilirdik...

12 Eylül sonrasında bir süre işlevsiz kaldı MHP

12 Eylül’e dek MHP’nin işlevi, faşist darbelere zemin hazırlamaktı. 
Yaptıkları insanlık dışı, canavarca katliamlarla halk kitlelerini can derdine 
düşürmeliydiler. “Bir güvensizlik ortamı yaratılmalıydı”. İnsanlar, “güç-
lü” yani faşist devleti arar hale gelmeliydiler. “Güçlü bir devlet gelsin de 
bu sağ-sol kavgasına son versin, can gü venliğimizi sağlasın” demeliydiler. 
Bun dan sonra da yine CIA planına göre hare ket eden faşist generaller, “kar-
deş kavgası na son vermek, uçurumun kenarına kadar getirilmiş Türkiye’yi 
kurtarmak, huzur ve güven ortamını yeniden tesis etmek” dema gojik yay-
garalarıyla çıkagelmeliydi. 12 Mart ve 12 Eylül’de aynen böyle oldu. CIA 
uzmanı D. Galula’nın önerdiği, daha doğ rusu emrettiği kanlı aşağılık plan, 
harfi har fine uygulandı. Tabiî bu arada beş bin ma sum Türkiye insanı da 
acımasızca katledil di.

Kontrgerilla yalnızca sivil kesim içinde örgütlenmez. Asker ve polis 
içinde de ör gütlenir.

12 Eylül’le birlikte MHP, o güne dek kendisine yüklenen görevi ta-
mamlamıştı. Faşist diktatörlük oturtulmuş, sosyalist kül türün ve sosya-
listlerin kökünü kazıma işi artık faşist cuntanın üzerine yıkılmıştı. Za ten 
cunta da aylardır yemini geviyordu. Hırsla işe girişti... Altı yüz bin insanı 
iş kencelerden geçirdi. Yüzbinlercesini kısa ya da uzun süreli olmak üzere 
zindanlara tıktı. Yirmi beş civarındaki insanı asarak, binlercesini de yargı-
lamadan öldürdü.
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Devrimci düşünceye ve Örgütlenmeye karşı yüzlerce yasaklamalarıyla 
setler oluş turdu. Çalışan ve ezilen insanların her türlü hak arama yollarını 
tıkadı. Yasaklarla ör dü.

MHP’lilerin bir bölümünün de bir süre için göstermelik olarak tutuk-
lanması gere kiyordu. Halk yığınlarını kandırabilmek için bu zorunluydu. 
Kara Kuvvetleri Ko mutanı Nurettin Ersin gibi bazı cuntacılar MHP’lilerin 
tutuklanmasını istemiyorlardı. Onlar bizden, bizim düşmanımız sosyalist-
lerdir, diyordu bunlar. Ancak ikna edildi ler... Bunun bir süre için olduğu ve 
de kit leleri kandırabilmek için kaçınılmazlığı an latıldı onlara. A. Türkeş de 
dahil olmak üzere bir kısım MHP’li tutuklandı. Yargı landı. Aslında suçları 
açık ve kesindi. Her kesçe de biliniyordu. Binlerce masum inşa nı en insan-
lık dışı yöntemlerle acımasızca katletmişlerdi.

Ancak, devlet NATO’ya girerken gizli belgelere imza atmıştı; Kont-
rgerillacıları yargılamayacağına dair. S. Demirel, boşu na söylememişti, 
MHP’liler Maraşta 111 insanımızı canavarca, satırlarla katleder ken: “Bana 
sağcılar cinayet işliyor dedirte mezsiniz!” diye. 1952’de atılan o imzanın 
gereğini yapıyordu Demirel. Ve o da Kontrgerilla’nın içindeydi.

MHP’lilerın bir kısmı cezaevlerinden “firar etti”rildi. Daha doğrusu, 
“haydi tü yün!” denilerek salıverildi. Ağcalar, Çat lılar, İsa Armağanlar, 
Kırcılar gibi… Geri kalanlar da birkaç yıl içeride misafir edildiken sonra 
davaları “zamanaşımı”na uğratı larak salıverildi.

Seksenli yıllarda T. Özal, bunların dışa rıda olanlarının önemli bir bö-
lümünü ANAP içinde toplamıştı. Ancak T. Özal, bunlar için yeri geldiği 
zaman (tabiî gizli toplantılarda), “Katil sürüsü” demekten de kendini ala-
mamıştı. Demek istediğimiz, devletin her kademesi, her düzeydeki yet-
kilisi MHP’nin “katil sürüsü”nün partisi ol duğunu biliyordu. Bugün de 
bilir. Zaten MHP bir devlet örgütüdür. Bir CIA örgütü dür. Türkeş’e Ata-
türk Orman Çiftliği yani devlet arazisi üzerinde anıt mezar yaptırıl ması 
bunun açık, somut kanıtlarından biri dir. Unutmayalım, Türkeş öldüğünde 
se çim barajını aşamamış, parlamentoya gire memiş bir partinin başkanıydı. 
Yani milletvekili bile değildi. Buna rağmen anıt mezarı için devlet arazisi 
verildi. Devlet için Mecliste olup olmaması önemli değildi Türkeş’in. O, 
beş bin insanı Parababaları devleti için, daha doğrusu ABD ve müttefi-
ki büyük emperyalist devletlerin çıkarı için katlettirmişti. Ve o katliam-
lar gerekçe ya pılarak iki faşist darbe yapılabilmiş, sosya listler zindanlara 
doldurulabilmişti. Faşist 12 Eylül’ün “1982 Anayasası” halk kandı rılarak 
ve korkutularak onaylattırılabilmişti. Ve daha bir yığın halk düşmanı yasa 
çı karılabilmişti. Tüm bunların sonunda da Türkiye büyük ölçüde “sosya-
listlerden arındırılmış” ve yerli-yabancı Parababaları için dikensiz bir gül 
bahçesi haline getiril mişti. İşte bunlardan dolayı Türkeş anıt mezarı haket-
mişti. O katiller başıydı, em peryalistlerin büyük hizmetkârıydı.
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12 Eylül sonrasinda Şeriatçı hareketin önü açıldı

12 Eylülle birlikte MHP’li faşistler gö revlerini tamamlamışlar ve bir 
süre için istirahate çekilmişlerdi. Daha doğrusu istirahate alınmışlardı. 
MHP’nin ideolojisi fa şizmdi. Yani modern gericilikti. 12 Eylül’de onun 
geri çekilmesiyle oluşan boşluk Ortaçağcı-Şeriatçı hareketin ileri sürülme-
siyle dolduruldu. Kitleleri devrimci hare ketin etkisinden uzak tutabilmek 
için bir başka gerici ideolojiyle afyonlamalıydı Finans-Kapitalistler. Zaten 
Ortaçağcı örgüt ler yine ABD ve casus örgütü CIA tarafın dan on yıllar ön-
cesinden kurulmuştu. Bu örgütler çalışıyor, halkı kafadan gayri müsellah 
hale getiriyordu. Fakat üzerlerinde baskı vardı. Çalışmaları sınırlandırıl-
mıştı. 12 Eylül’de bu baskı ve sınırlamalar kaldı rıldı. Hareket devletçe öne 
itildi. Gelişme sine yardımcı olundu. Meydan devrimcilere bırakılmama-
lıydı. ABD için modern ge ricilik olmuş, Ortaçağcı dinci gericilik ol muş 
farketmezdi. Birinin yeri pekâlâ diğe riyle doldurulabilirdi. Yeter ki mey-
dan boş bırakılmasındı...

Böylece Şeriatçı gericilik hızla gelişti. İmam Hatiplerle, Kur’an Kurs-
larıyla, tari katlarla küçük ve orta büyüklükteki Ana dolu kentleri neredeyse 
bütünüyle; İstan bul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin ise varoşları kuşa-
tıldı ve teslim alındı Ortaçağ cı hareketler tarafından.

Bu hareketlerin partisi RP birinci parti oldu. Hükümet kurdu. Devrimci 
gelenekli Ordu Gençliği bu duruma daha fazla sabre demedi. Tepki gös-
terdi. Ordu Gençliği’nin bu haklı tepkisini gören generaller, kendi lerinin 
de bir şeyler yapması gerektiğini hatırladılar. Ve “28 Şubat Kararları”nı 
aldırttılar MGK’ye.

Bu kararlarla Şeriatçı hareketin önüne bir süre için de olsa bazı engeller 
konmuş oldu. Hareketin gelişimi yavaşlatıldı. Fakat o zamana kadar (28 
Şubat 1996’ya kadar) milyonlarca Ortaçağcı insan da yetiştiril mişti.

Modern (Faşist) gericilikle Ortaçağcı (Şeriatçı) gericilik 
bir kez daha yer değiştirdi

1984 özellikle de 1990 sonrasında geli şen Kürt Ulusal Hareketi, bir öl-
çüde MHP’nin yeniden gelişmesine yol açtı. Çünkü siyasi hareketler ge-
nellikle karşıtla rının da gelişmesine neden olurlar. Fakat bu gelişme çok 
büyük değildi. Çünkü ABD ve CIA, onun bir süre yedekte durmasını ise-
mişti. Bunun sonucunda MHP, 1995 se çimlerinde yüzde sekiz civarında 
oy alabil miş, yüzde onluk barajı aşamamış ve parla mentoya girememişti.  
Hem de Türkeş’in bütün gayretine rağmen...

28 Şubat 1996’da Ortaçağcı hareketin Ordu Gençliği’nin tepkisiyle 
frenlenmesi, ABD ve CIA’nın tavır değişirmesine neden oldu. Mademki 
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Ortaçağcı hareketin önüne engeller oluşturuluyordu, onun doğuracağı boş-
luk hemen faşist hareketle doldurulma lıydı. Faşist harekete yeniden yürü-
yün, meydan sizin denmeliydi. Ve de dendi. Kaldı ki bunun artık açıkça da 
denmesine gerek kalmamıştı. Çünkü yaratılan, sayıları milyonları bulan 
bu gerici kitle, gerektiğin de faşist, gerektiğinde Ortaçağcı olabilecek bir 
yapıya sahipti. Kanalın biri tıkanır gibi olunca hemen diğerine kolayca 
yöneltilebi lirdi bu afyonlanmış yığınlar. Onlar adları üstünde “Türk-İslam 
sentezcisi” idiler. İs tenildiğinde Türkçülükleri, istenildiğinde İslamcılıkla-
rı öne çıkarılabilirdi.

28 Şubat’tan sonra, bu gericileştirilmiş milyonlarca kişi MHP’ye yönel-
meye başla dı. RP yöneticilerinin pısırık, korkak tu tumları bu yönelişi hız-
landırdı. RP-FP yö neticileri, Antika Tefeci-Bezirgân Serma yenin sözcüle-
riydiler ve o Antika sınıfın çı karlarını ve dünya görüşünü temsil ediyor lardı, 
savunuyorlardı. O nedenle de örgüt lenme ve mücadele yöntemleri de ilkel-
di, antikaydı. MHP ise modern Finans-Kapital zümresinin çıkarlarını ve 
dünya görüşünü savunur. Örgüt ve mücadele anlayışı da moderndir. Daha 
ataktır. Daha cesur görü nür. Yani temsil ettiği sınıftan kaynaklanan bir 
üstünlüğe sahiptir, RP-FP karşısında. Almanya’da, İspanya’da görüldüğü 
gibi, fa şist hareketler dinsel değerleri-motifleri kullanmaktan çekinmezler. 
MHP de aynı yolu izlemiştir. Türkeş, haca giderek “hacı başbuğ” olmuştur. 
“Tanrı dağı kadar Türk; Hira dağı kadar müslümanız, Tanrı Türkü korusun, 
Başörtüsü zulmüne son” gibi slo ganları bu nedenle kullanmaktadır MHP. 
Yani kitlelerin, milli ve dinsel duygularını sömürerek kandırır MHP. Kitle-
lerin bu ge rici yanlarını okşayarak onları kendine çek meye çalışır.

28 Şubat sonrasında kitleler MHP’nin bu demagojilerine inandılar. Ve 
MHP’ye yöneldiler. Dinsel taleplerimizi MHP karşı lar. Onlar, askerlerden 
korkmaz diye dü şündüler. Bunun sonucunda da RP-FP ta banının ya da 
seçmeninin bir bölümü MHP’ye oy verdi 18 Nisan’da. MHP oylarındaki 
artışın önemli bir nedeni budur.

Bir diğer önemli neden de, ANAP ve DYP’nin yaptıkları yolsuzluk-
lar ve uygula dıkları zulümle iyice yıpranmış olmasıdır. Finans-Kapitalin 
bu iki has partisinin yıp ranması da MHP’ye yaradı. Bunlardan iğre nen ve 
kaçan seçmenin bir bölümü de MHP’ye oy verdi bu son seçimde. Bu iki 
partiye eskiden oy vermiş seçmenlerinin bir bölümü de Ecevit’in DSP’sine 
oy verdi bu seçimde.



145

ABD’nin Kürt Politikası, DSP ve MHP’yi sıçrattı

Körfez Savaşı sonrasında ABD Irak’ı bölmüştü. Irak, Arap birliğini 
gerçekleştir mek istiyordu. Emperyalist İngiltere, Fran sa ve ABD tarafından 
21 parçaya bölün müş Arap Ulusunu birleştirmek istiyordu. Bu ABD’nin 
ve müttefiklerinin çıkarlarıyla çelişiyordu. O nedenle ABD, Irak’ı böldü. 
Güney Kürdistan’da bir Kürt Devleti oluş turma çabasına girdi. Barzani ve 
Talabani’yi barıştırdı, anlaştırdı. Fakat bu bölgeye Körfez Savaşı sonra-
sında PKK yerleşmişti ve iyice güçlenmişti. Burada Barzani ve Talabani 
önderliğindeki KDP ve KYB’nin hâkimiyet kurabilmeleri için PKK’nin 
ora dan sökülüp atılması, en azından zayıflatılması gerekiyordu. İşte bu 
amacını gerçekleştirebilmek için ABD, bir buçuk yıl ka dar önce Kürt po-
litikasını değiştirdi. Eski den PKK’nin gelişmesini görmezlikten ge liyordu. 
PKK’ye davranışça bir zarar ver miyordu. Yeni politikada ise PKK’nin za-
yıflatılması ve Güney’de etkisizleştirilmesi gerekiyordu.

ABD bu yeni politikası doğrultusunda davranışa geçmekte gecikmedi. 
Türkiye’ye sinyali verdi. Suriye’ye yüklenin, arkanız dayız, dedi. Türkiye, 
Suriye’ye kükredi. Suriye A. Öcalan’ı sınır dışı etti. Rusya’ya gitti. ABD 
Rusya’dan da Öcalan’ı kovması nı istedi. Rusya, dolar hatırına bu isteğe 
uydu. Öcalan, İtalya’ya-Roma’ya gitti. İtalya önce Öcalan’a siyasi sığın-
ma vereceğini ima etti. ABD İtalya’ya da talebini iletti. İtalya, Almanya, 
Yunanistan ve Kenya sı rasıyla ABD’nin baskısına boyun eğdiler. Sonunda 
Kenya Öcalan’ı Türkiye’ye teslim etti. TC, bunu kendi başarısıymış gibi 
gös terdi. Öcalan’ı kendi gücü ve çabasıyla ya kalamış gibi gösterdi bilinç-
siz halk kitlele rine. Oysa Öcalan’ın yakalanması ve Tür kiye’ye teslimi ola-
yı, ABD’nin Kürt politi kasındaki bir değişimin sonucuydu. Dola yısıyla da 
Öcalan’ı yakalayan ABD’nin kendisiydi.

Öcalan’ın yakalanması ve bu süreçte sergilediği korkakça davranış, 
kitlelerde, Kürt Ulusal Hareketinin ezilerek bitirilebi leceği konusunda bir 
düşüncenin oluşması na yol açtı. Böyle bir düşüncesi olanlarınsa bu düşün-
celerini daha da pekiştirdi. Bu ko nuda en katı tutuma sahip olan partilerse 
MHP ve DSP’ydi. DSP’nin lideri Ecevit za ten “Öcalan’ı yakalayan hükü-
metin başba kanıydı. Yani Öcalan’ı yakalayan liderdi.” İşte böyle düşündü 
kitleler. DSP ve MHP’ye yönelişin bir önemli etkeni de bu dur.

Tabiî DSP’nin yükselişinde CHP’nin erimesi de bir ölçüde etkili olmuş-
tur. CHP’den kaçan oylar DSP’ye gitmiştir.

Son bir buçuk yıldan beri Finans-Kapitalin emrindeki medya DSP’ye 
övgü ler düzmektedir. DSP bildiğimiz gibi bu gün tüm sosyal demokrat de-
ğerleri terketmiş ve tam bir sermaye, daha doğrusu Finans-Kapital partisi 
olmuştur. Medya’nın yönlendirmesinin de DSP’nin kazanmasın da payı ol-
muştur.



146

Değişen MHP değil, DSP’dir.
Daha da doğrusu onun lideri Ecevittir

DSP lideri Ecevit, bilindiği gibi 1978’deki Kontrgerilla tartışmalarını 
başla tan kişidir. Ecevit, “devlet içinde yer al makla birlikte, devletin dene-
timi dışında bir örgüt” olarak değerlendirir Kontrgerilla’yı ve “demokratik 
hukuk devletinde böy le bir şey kabul edilemez (ya da olamaz)” diyerek, 
karşı çıkar Kontrgerilla’ya. Ecevit, bu şekilde tartışmayı başlatır. Ancak 
zama nın anamuhalefet partisi lideri S. Demirel, “Ben devleti yıprattırmam” 
diyerek, hemen saldırıya geçer Ecevit’e. Ardından Kontrgerillacı general-
lerin saldırıları başlar Ece vit’e. Ecevit’te şafak atar: “Ben bu tartışma nın 
daha fazla uzamasında bir yarar görmü yorum.” diyerek, tornistan eder. 
Fakat S. Demirel, “yakanı bırakmam...” biçiminde başlayan sözleriyle sal-
dırısını sürdürür. Ecevit, iyice panikler ve Kontrgerilla karşı sında teslim 
bayrağını çeker.

Yine o yıllarda Kontrgerilla Ecevit’e yönelik bir saldırıda bulunur: 
Ecevit İzmir-Çiğli Havaalanı’ndadır. Bir komiser, o güne dek Türkiye’de 
kullanılmayan bir silahla Ecevit’e ateş eder. Ecevit’in önünde, o za manki 
İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın (CHP’lidir) kardeşi Mehmet 
İsvan bulunmaktadır. Yani Mehmet İsvan Ecevit’le suikastçı polis arasın-
dadır. Ya da bir anda öyle bir durum oluşur. Bu nedenle Mehmet İsvan 
vurulur bacağından. Ecevit olayı “Bu bana yönelik bir suikast girişimi-
dir.” diye değerlendirir. Komiser tutukla nır. Fakat her Kontrgerilla dava-
sında oldu ğu gibi, bir süre sonra salıverilir, dava da bir biçimde bitirilir. 
Bir süre sonra Ece vit’in Başbakanlığını yaptığı hükümet, sui kastçı polisi 
yani Kontrgerilla tetikçisini terfi ettirir. Yani polis teşkilatında daha üst bir 
göreve getirilerek ödüllendirilir, Kontrgerillacı.

T. Özal da kendini öldürmek isteyen Kontrgerilla tetikçisi Kartal 
Demirağ’ı, ha tırlayacağımız gibi, bu kişinin Kontrgerilla adına davranan 
biri olduğu söylenince; “madem öyle kalsın.” diyerek bağışlamıştı. Üstü-
ne gidilmesini önlemişti. M. Yılmaz da Budapeşte’de yumruklayarak bur-
nunu kıran Veysel Özerdem’i affetmişti, yine bildiğimiz gibi. M. Yılmaz, 
DGM’ye bir dilekçe göndererek Veysel Özerdem’den şikâyetçi olmadığı-
nı, onun kişicil bir öf keyle kendine saldırdığını, herhangi bir ör gütle filan 
ilgisi olmadığını, bu nedenle sa lıverilmesi gerektiğini, söylemişti. Mahke-
me de bu isteğe uymuş ve salıvermişti V. Özerdem adlı MHP’li Kontrge-
rilla üyesini.

Bu üç lider de görüldüğü gibi, Kontrge rilla’ya teslim olmuştur. Onlar, 
Kontrgerilla karşısında diz çökmüşlerdir.

3 Kasım 1996’daki Susurluk Kazası sonrasında da Ecevit uzun süre hiç 
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ağzını açmamış, tartışmaya girmekten bilinçlice kaçınmıştır. Ancak bu tu-
tumu basında açıkça eleştirildikten sonra konuya ilişkin birkaç laf edebil-
miştir. Susurluk sonrasın daki en önemli sözü, bizce şu olmuştur Ecevit’in: 
“1978’de bu konuyu araştırmak istedik, fakat bir yerden sonra yol tıkandı. 
Daha fazla ilerlemek mümkün olmadı.” Bu sözler teslimiyetin ve zavallılı-
ğın çok açık bir şekilde dile getirilişidir, itirafı dır.

Başbakan yasalara göre yürütmenin başıdır. Yasal açıdan bakıldığında 
o devle tin en yetkili kişisidir. Ama o bile Kontrgerilla karşısında hiçtir gö-
rüldüğü gibi.

MHP Kontrgerilla’nın Özel Partisidir

MHP, bilindiği gibi Kontrgerilla’nın ya da onun birkaç yıldan bu yana 
popüler adı olan “Susurluk”un özel partisidir. Kont rgerilla’nın bütün ka-
tilleri, kundakçıları, uyuşturucu kaçakçıları MHP’lidir. Bunu sermaye-
nin emrindeki tüm yazar-çizerler adları gibi bilmektedir. Buna rağmen 
MHP’yi bu işte temize çıkarmak için elle rinden geleni yapmaktadırlar. 
Kontrgerilla’yı 1980, hatta 1990 sonrasında kurulmuş bir adi suç örgütü 
gibi göstermeye çalış maktadırlar. Uğur Dündar; “Susurluk, kara para ak-
lama olayı diye tanımlanabilir” de mektedir. Parababaları medyasının diğer 
temsilcilerinin tutumu da bundan pek farklı değildir. Bu alçakça ve tabiî 
çok da bilinç lice yapılan saptırmalar, Kontrgerilla’nın ve onun özel partisi 
MHP’nin oldukça işine yarayacaktı. Yaramıştır da... Yerli-yabancı Finans-
Kapitalistlerin DSP ve MHP’yi bu şekilde korumaları, olayları onların işi-
ne yarayacak şekilde yönlendirmesi sayesin de, bilinçsiz-geri halk kitleleri 
bir kez daha kandırılmış ve bu sermaye partilerine doğ ru ürkütülmüştür. 
Bu Finans-Kapital parti leri de “oy patlaması yapmıştır”.

Devrimcileri yine zor günler beklemek tedir. Fakat biz zorluklara alışı-
ğız... Dev rimcilik oyun değildir. Kendilerini her türden zorluğu ve tehlike-
yi göğüslemeye hazırlamayanlar zaten gerçek devrimciler olamazlar.

Kendimize yönelik bir eleştiride bulun madan yazımıza son vermeye-
lim. Biz, hal kın gerçek dostu ve kurtarıcısı olan (tabiî halklarımızı onlarla 
birlikte yerli-yabancı emperyalistlere karşı dövüşerek kurtaraca ğız) dev-
rimciler, devrimci partimizi yeni den örgütleyebilseydik ve kara halk yığın-
larımızla geniş-yaygın-güçlü bağlar kurabilseydik bugünkü sonuç oluş-
mazdı. Para babaları partileri, ülkemizde böyle rahatça at oynatamazdı.

Biz devrimcilerin partisizliği-yani dağı nıklığı sürdükçe ABD ve onun 
emrindeki yerli parababaları bu oyunlarını sürdüre cektirler. Parababaları-
nın iktidarda olan partileri yıpranacak, onların yerine yedektekiler sürüle-
cektir.
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IMF ve Dünya Bankası kıskacındaki halklarımızın işsizlik ve pahalılık 
cehennemindeki yanması sürüp gidecektir...

Seçim sonuçlarına, Finans-Kapitalin Türkiye çapındaki kumarhanesi 
olan İMKB üst üste rekor kırarak tepki verdi. Ve Türkiye’de güçlü bir hü-
kümetin kurula cağına inanan yabancı yatırımcıların İMKB’ye geldikleri 
duyuruldu haber ajans larından.

“Güçlü hükümet”, halklarımıza her tür lü zulmü çekinmeden uygulaya-
bilecek hü kümettir.

Parababaları medyası, seçimlerden bu yana “MHP’nin değiştiğini, do-
layısıyla korkulmaması gerektiğini” işlemektedir. Yani bu namussuzca ya-
lana halklarımızı inandırmaya çabalamaktadır.

Oysa ne MHP değişmiştir ne de med ya... Her ikisi de yerli-yabancı 
Finans-Kapitalistlerin emrindedir ve halklarımıza düşmandır, haindir, sa-
tılmıştır...
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Ayrım X

Kontrgerilla’nın bir gerizi daha patladı94

94  Devrimci Mücadele Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2004 tarihli 47’nci sayısın-
dan alınmıştır.
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Kontrgerilla’nın bir gerizi daha patladı

Burunların direğini kıran, insanın içini dışına çıkaran koku ve görüntü-
ler bir kez daha ortalığı kapladı. Bu kez de, gerizden dışarı savrulan: MİT 
yani devletin en gözde “güvenlik” teşkilatı, yargı organı, hem de yine en 
üst düzeydeki yargı organı; Parababalarını temsilen bir müteahhit ve bir 
faşist çetebaşı, daha doğrusu çakal örgütübaşı oldu...

Yargıyı temsilen Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya’ydı gerizden dı-
şarı vuran... Alaaddin Çakıcı’nın davasında elinden geleni yapması karşılı-
ğında Bodrum’da bir villaya konmuştu. Sadece bununla yetinmemiş, oğlu 
da İstanbul’da bir ev sahibi yapılmıştı...

MİT’ten işin içinde olanlar yine en üst düzeydeki görevlilerdi... MİT 
Müsteşarı Şenkal Atasagun’du MİT adına işi yöneten. Ve bir diğer MİT 
yetkilisi Kâşif Kozinoğlu’ydu görüşmeleri yürüten, iletişimi sağlayan... 
Eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ve eski MİT yöneticilerinden Ya-
vuz Ataç da A. Çakıcı, N. T. Ağansoy gibi MHP’li faşistlerle çalışmıştı. 
Yani MİT dünüyle bugünüyle, boylu boyunca işin içindeydi.

Parababalarını temsilen de Müteahhit Hakkı Süha Şen işin içindey-
di... Yargıtay Başkanı’na ve oğluna villayı ve evi o yapıyordu. Tabiî karşı-
lığında neler vuruyordu kimbilir? Bildiğimiz gibi hiçbir Parababası men-
faati olmadan parmağını bile oynatmaz... Onlar için biricik değer kârdır, 
vurgundur... Yani paradır... Başka bir değer yoktur onlar için...

Bu kez işin içinde olan, çakal örgütü şefi de Alaaddin Çakıcı’ydı.
A. Çakıcı, bilindiği gibi, 12 Eylül öncesinin MHP’li katillerindendir... 

Yine bizim 1968’den itibaren çok açık bir biçimde görüp gösterdiğimiz 
gibi MHP, Kontrgerilla’nın özel partisidir... Kontrgerilla’nın teorisini ya-
pan, aşağılık insanlık dışı katliam yöntemlerini belirleyen, halk düşmanı 
CIA yöneticisi David Galula’nın “Ayaklanmalara Karşı Koyma-Teori 
ve Pratik” adlı, bizde de Genelkurmayca Türkçeye çevriltilip yayımlanan 
ünlü-meşhur kitabında, böyle halk düşmanı, ABD uşağı bir partinin ku-
rulması emredilmekteydi... Devletin resmi cellâtları bu sözde sivil parti-
nin çakallarıyla işbirliği halinde çalışacaklar, masum insanlar öldürülecek; 
fabrikalar, okullar, gemiler vb... gibi yerler kundaklanacak deniyordu bu 
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kitapta... Yani önce güvensizlik ortamı yaratılarak, masum insanlar sokağa 
çıkamaz, işine gücüne bakamaz hale getirilecek-can derdine düşürülecek; 
sonra da kurtarıcı, “güven ve huzur ortamını yeniden tesis edici” maskesi 
ardına gizlenmiş Amerikancı faşist askeri diktatörler çıkagelecekti. Kan-
dırılmış, alçakça oyuna getirilmiş masum, bilinçsiz kara halk yığınları da 
bu şerefsizleri kurtarıcı diye alkışlayarak, bağrına basacaktı... Planlanan 
aşağılık oyun buydu...

Ne acıdır ki bu iğrenç, insanlık dışı oyun Türkiye’de on yıl arayla iki 
kez (12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de olmak üzere) başarıyla oynandı... 
Türkiye hâlâ, Mustafa Kamil Zorti, namı diğer Netekim liderliğindeki bu 
faşist diktatörlerin, yerli-yabancı Parababalarının önerileri doğrultusunda 
yaptırdıkları Anayasayla yönetilmektedir...

“Anayasayla yönetilmektedir” diyoruz ya bu lafın gelişidir... Bu patla-
yan son gerizin de bir kez daha net bir biçimde gösterdiği gibi, Parababa-
ları ve onların ağababası ABD, asla yasa tanımaz... Onlar yalnızca kendi 
vurgunlarını ve aşağılık insanlık düşmanı sömürülerini, talanlarını düşü-
nürler... Onun için de her kanunsuzluklarını kitabına uydururlar... Yasalar 
yalnızca halkı boyunduruk altında tutmak için yapılır ve uygulanır...

Tabiî bütün halk düşmanları gibi MHP’li faşistler de korkaktırlar. “Hain 
korkak olur” diyen atasözümüz önemli bir gerçeği dile getirir... Bu konuyla 
ilgili arkadaşlar okumuşlardır: MİT, A. Çakıcı’yı işe alacağında çapını öğ-
renmek için bir deneme yapıyor... A. Çakıcı’nın eline bir el bombası veri-
liyor... Ve başlıyor A. Çakıcı’nın bacakları titremeye... Bunu gören MİT’in 
yine ünlü yöneticilerinden Hiram Abas, “Bundan bi b.k olmaz, kovun git-
sin!” der... Fakat Çakıcı yine de işe alınır. Çünkü onların işlediği aşağılık 
cinayetler için yüreklilik şart değildir... Onlar yalnızca masum insanlara 
kalleşçe arkadan saldırıp tetik çekeceklerdir... Sonrasında da yine devlet 
MİT’iyle, polisiyle ve mahkemeleriyle arkalarındadır... Bu son olayda da 
bir kez daha görüldüğü gibi...

MİT Müsteşarı Ş. Atasagun, açık açık söylüyor: “A. Çakıcı’yı 1998’e 
kadar kullandık” diye...

Düşünün, bir devlet istihbarat örgütü, bir katili, bir çakalı, bir suç ör-
gütü başını işe alıyor, kullanıyor... Bir de utanmadan soruyor Ş. Atasagun: 
“Berberle mi iş yapacaktık, elbette bunları kullanacaktık” diye...

Berber, namuslu, kendi alın teriyle geçinen adam. Ona aşağılık, insan-
lık düşmanı işler yaptırtamazsın Ş. Atasagun... O yüzden tabiî ki Berberle 
iş yapamazsın... Böyle çakallarla iş yapabilirsin sen... Berbere masum in-
sanı öldürtemezsin...
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Mesela Ankara Bahçelievler’de, 7 TİP’li öğrenci genci en canavarca 
yöntemlerle öldürtemezsin...

O aşağılık, korkunç katliamın baş suçlusu da geçen aylarda kaçırıldı... 
Daha doğrusu hapisten salıverildi, hatırlanacağı gibi... Haluk Kırcı’ydı 
o canavarın adı da yine bildiğimiz gibi... O katliamın planlayıcısı da Ab-
dullah Çatlı’ydı... Onun da devletle içiçe olduğunu bugün artık herkes 
bilmektedir...

Yine namuslu Savcı Doğan Öz’ü öldürtemezsiniz Berbere... Değil mi 
Şenkal Atasagun? Berber sorar, bu namuslu adamı neden öldürtmek is-
tiyorsunuz? diye... Siz de insanlık dışı hainane planınızı anlatamazsınız 
Berbere... Anlattığınız anda Berber sizden kaçar çünkü... Sen deli ya da 
canisin, diyerek...

Yürekli, yurtsever, namuslu ve tabiî ki de devrimci Savcı Doğan Öz’ü 
de yine hatırlayacağımız gibi, ciğeri peş para etmez İbrahim Çiftçi adlı 
MHP’li faşist bir paçavra öldürmüştü. Devlet o çakala öldürtmüştü kendi 
Savcısını... Kendi savcısını böylesine şerefsiz bir çakala, alçakça katletti-
ren devletten halka ne fayda gelebilir?.. Tabiî devletin tepesinde bulunan-
lara da ABD ve onun casus örgütü CIA bu emri veriyordu... Eski Dışişleri 
Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil’in dediği gibi; “CIA altını oy-
muştu” devletin. Ve istediği gibi oynatıyordu onu... O bakımdan 12 Mart 
ve 12 Eylül Faşist Darbelerini CIA tezgâhladı... Ve sekiz bin masum insa-
nımızı katlettirdi...

İbrahim Çiftçi’nin Savcı Doğan Öz’ü katledişi bütün kanıtlarıyla ortaya 
çıktı... O yüzden Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinden biri, tam 
dört defa idama mahkûm etti İ. Çiftçi’yi. Fakat Askeri Yargıtay her seferin-
de bozdu kararı. Askeri Mahkeme son kararında, “Aslında sanığın, Doğan 
Öz’ü öldürdüğü çok açıktır. Fakat usul gereği bu kez Askeri Yargıtayın 
bozma kararına direnilemeyeceği için karara uymak zorundayız. O yüzden 
katili beraat ettiriyoruz” dedi.

Sadece bu yargılama süreci bile Türkiye’de Devletin veya 
Kontrgerilla’nın CIA’nın emriyle nasıl insanlık dışı cinayetler işlediğini ve 
kanun manun tanımaz olduğunu çok açık biçimde en kör gözlere bile ba-
tırmaktadır... Tabiî bu alçakça ve canavarca işlenmiş cinayetler-katliamlar 
karşısında insanın yüreğinin sızlaması ve bunlara isyan etmesi için, insanın 
önce insan olması ve göğsünde bir insan yüreği taşıması gerekir... Başka 
ne diyelim...

Kontrgerilla’nın merkezi, İsviçre’nin Bern kentindedir. Alçaklar ken-
di aralarında “Bern Klubü” derler örgütlerine... Ve her yıl ABD, Avru-
pa ülkeleri, tabiî Türkiye’den gelen Kontrgerilla yöneticileri, bu şehirdeki 
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merkezlerinde toplanırlar ve ortak kararlar alırlar... Hangi ülkede, ne gibi 
aşağılık cinayetler işleyeceklerini planlarlar... Bu gerçekler de bugün he-
men hemen bütünüyle açığa çıkmıştır...

Buna rağmen Türkiye’de kendilerince ilerici görülen-sayılan bazı aydın 
yazarçizerler de dâhil olmak üzere pek çok insan, AB’yi demokrasinin, 
insan haklarının ve özgürlüğün beşiği, teminatı gibi görmekte ve göster-
mektedir...

Biz bu insanların aydın olanlarına namuslu diyemeyiz... Onlara serma-
ye uşağı deriz... Çünkü onlar ABD’nin ve AB’nin emperyalist devletlerden 
oluştuğunu bilmektedirler. Ve Avrupa Ülkelerinde de ABD’de olduğu gibi 
Kontrgerilla’nın rahatça, devletin tüm kurumlarının koruması altında at 
oynattığını, katliamlar yaptığını bilmektedirler...

İşte son Irak İşgali bile onların emperyalist halk düşmanı içyüzlerini 
bütün açıklığıyla ortaya koydu... ABD’yi bu kanlı işgalde İngiltere başta 
gelmek üzere bir yığın Avrupa ülkesi desteklemektedir... Bu devletler, de-
mokrasinin de, özgürlüğün de, insan haklarının da iflah olmaz düşmanla-
rıdırlar...

Yasaların gerçekten halkın çıkarlarını koruduğu, işkencenin, yargısız 
infazların, özetçe insan hakları ihlallerinin hiç olmadığı tek düzen Sosya-
list düzendir...

Fidel, sık sık dile getirir:
“Küba’da 45 yıldan beri bir tek işkence olayı olmamıştır. Bir tek 

insan kaybolmamıştır. Hiç kimse yargısız infaza uğratılmamıştır” 
diye...

Bu söze kulak verelim... Bu gerçekleri hiç akıldan çıkarmayalım...
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Ayrım XI

Kontrgerilla’ya suçüstü95

95  Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 10 Kasım 2005 tarihli Basın Açıklaması.
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Kontrgerilla’ya suçüstü

Kontrgerilla’nın, asker, polis ve kendi özel sivil partisi olan MHP içinde 
yuvalandığını, 30 yıldan bu yana hemen herkes bilmektedir. Bütün NATO 
ülkelerinde birer şubesi bulunan bu aşağılık, kanlı katliam örgütünün 
Avrupa’da -Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra, artık uzun süre ihtiyaç 
olmayacağı düşüncesiyle- şubeleri geçici bir süre için de olsa tasfiye edil-
miş ya da en azından eylemleri durdurulmuş olmasına rağmen Türkiye’de 
binlerce cana kıyan bu kanun dışı cinayet örgütü, ne yazık ki, açığa çı-
karılmak bir yana, iktidara gelen bütün burjuva partilerince hassasiyetle 
korundu, kollandı.

Bırakalım Demirelleri, Çillerleri vb.ni, muhalefetteyken bu hukuk dışı 
örgütten şikâyet eden sermayenin sümsük temsilcileri Ecevit’le Erdal İnö-
nü bile başbakan, başbakan yardımcısı olduklarında, bir anda eski söyle-
diklerini unutuverdiler ve böyle bir örgütün varlığını inkâra yöneldiler.

Oysa örgüt, her zamanki gibi capcanlı duruyordu ve kanunsuzluğa, ci-
nayetlere devam ediyordu. Bu örgütün herkesçe bilinen ve şu anda da en 
sınangılı Finans-Kapital partilerinden biri olan DYP’nin Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 7-8 yıl önce “bin operasyon yaptık” diyerek örgütün ka-
nunsuz, kanlı eylemlerini açıktan savunuyordu ve kendisine kimse gık de-
miyordu.

Böyle bir Türkiye’de bu kanlı örgüt, eylemlerinden vazgeçer mi?
Niye geçsin ki?.. Kendisinden hesap soran mı var?
Tam tersine her zamanki gibi beslenmekte, kollanmakta, korunmakta.
Gel gör ki, bu örgütün Türkiye Şubesini yöneten ve ona her kademede 

hizmet eden zavallı piyonlar, kendilerince bu cinayetleriyle Türkiye’yi ko-
ruduklarını sanmaktadırlar. Onlar, aynen Saddam mantığıyla hareket edi-
yorlar. Saddam da Halepçe’de 5000 masum Kürt’ü çoluk çocuk demeden 
kimyasal bombayla katlederken Irak’ı koruduğunu düşünüyordu. Şu bizce 
kesindir: Saddam eğer o katliamı yapmasaydı ne kendisinin, ne Irak’ın ba-
şına bugün yaşanmakta olan felaketler gelmeyecekti. Emperyalist yağmacı 
ABD, müttefiki İngiltere ve diğer uşakları, Irak’a saldırmaya cüret edeme-
yecekti. Uluslararası kamuoyunun tepkisi de bunu önleyebilecekti. Ama 
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Saddam bu ahmakça hatasıyla, kendini bu denli insanlık dışı bir duruma 
düşürünce, dünyada onu ve yönetimini savunabilecek insan pek kalmadı. 
İşte bu durumu fırsat bilen dünyanın baş emperyalist haydudu ABD, Irak’a 
saldırdı, işgal etti, bir milyonu aşkın Irak insanını katletti. Hâlâ da devam 
ediyor yaptığı canavarlığa.

Bizim Kontrgerillacılar da tıpkı Saddam gibi, kendilerini her türlü meş-
ruiyetin üstünde görerek Kürt Halkına gözdağı vermeye yelteniyorlar. Bu-
nun son örneklerini Şemdinli’de 1 Kasım ve 9 Kasım tarihlerinde yaptıkları 
bombalamalarda görmekteyiz. Bu bombalamalarda onlarca bina yıkılarak 
kullanılamaz hale geldi. Kitapçı dükkânındaki bir insan da yaşamını yitir-
di. Saldırı sonrasında halk tarafından suçüstü yakalanan Kontrgerilla’nın 
zavallı tetikçi piyonu itirafçı, canını kurtarmak için kendini iki suç orta-
ğının bulunduğu otomobile attı. Böylelikle suç ortakları da halk tarafın-
dan yakalandı. Resmi polis, bunları halkın elinden alıp götürdü. Kimlikleri 
ancak birkaç gün sonra açığa çıkarılabildi. Çünkü devletçe yukarıda da 
söylediğimiz gibi korunmaktaydılar.

Aynı gün Kontrgerilla, yaptığı pis işiyle açığa çıkarılmasına rağmen, 
yeni bir saldırı daha düzenlemekten çekinmedi. Akşamüzeri bölgenin sav-
cısı ve avukatlarla birlikte keşfe katılan halkın üzerine ateş açtı. Bir masum 
gencin daha canına kıydı, beş kişiyi de yaraladı. Sanıyor ki, sürekli saldı-
rarak bir halkı sindirebilecek.

Birazcık Tarih bilgisi olsa, seksenli yıllarda başlayan PKK İsyanının 
19’uncu Kürt İsyanı olduğunu bilirdi. Şiddetle, katliamla, zulümle bu in-
sanların -kısa bir süre sindirilseler bile- bir süre sonra yeniden daha etkili 
bir şekilde başkaldırdıklarını, demokratik haklarını talep ettiklerini öğre-
nirdi. Ama onlarda nerede bu düşünce, bu anlayış?..

Onlar, bu tür eylemleriyle Türkiye’de Kürt ve Türk insanlarımıza da 
en büyük kötülüğü yapıyorlar ve zararı veriyorlar. Bin yıl kardeşçe yaşa-
mış olan insanlarımızın arasına kalıcı düşmanlık tohumları ekiyorlar. Şu 
unutulmasın ki, bu tohumların yeşermesi ve gelişip güçlenmesi Türkiye’yi 
felakete götürür. Emperyalist Batılı saldırganlar, zaten böyle bir fırsatın 
çıkmasını dört gözle beklemektedirler. Hatta bu sorunu Türkiye çözemez 
ancak biz çözeriz, diyerek insanlarımızı kandırmaya ve Emperyalist çıkar-
larını gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Unutmayalım, Türkiye’de kendi içimizde bu sorunun çözülebileceğin-
den umudunu kesen Kürt insanlarımız, ister istemez gözlerini Batıya çe-
vireceklerdir. İşte o zaman emperyalist haydutların bekledikleri an gelmiş 
olacaktır.

Kürt Sorunu, Türkiye’nin şu andaki en önemli toplumsal meselesidir. 
Bu sorunu, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük temelinde, gerçek anlamda de-
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mokratlığın ilkeleri çerçevesinde biz kendimiz oturup çözmeliyiz. Bunun 
yolunun nasıl olacağını bundan yetmiş küsur yıl önce Hikmet Kıvılcım-
lı, “İhtiyat Kuvvet (Milliyet-Şark)”, yani Kürt Sorunu adlı eserinde çok 
açık ve kesin biçimde göstermiştir. Sorunun, her iki halkın da yararına 
olacak şekilde biricik devrimci çözümü budur. Yine dikkat edelim, böyle 
bir çözüm, ne Türklere ne Kürtlere hiçbir şey kaybettirmez. Tersine her 
iki tarafa da çok şey kazandırır. İki kardeş halkın, gerçek anlamda eşitlik 
ve özgürlük temelinde dayanışmasından meydana gelen Türkiye’yi, hiçbir 
Batılı emperyalist güç yenemez. Türkiye o zaman yeniden mazlum ülkele-
rin en güçlülerinden biri olur. Ortadoğu’daki ve dünyanın öbür bölgelerin-
deki emperyalist yağmacıların saldırısına maruz kalan mazlum ülkelere de 
örnek olur, yardım eder.

Partimiz, Önderimiz Kıvılcımlı’nın 1933’te ortaya koyduğu çözümü, 
ısrarla savunmaya, anlatmaya devam edecek ve bir gün de mutlaka ger-
çekleştirecektir.
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Üçüncü Kitap

Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi Yazıları



162



163

Ayrım I

AB-D Emperyalistleri-yerli işbirlikçi hainlerin 
Ergenekon maskeli saldırısının amacı, 

Ulusalcı, Yurtsever, Laik Güçleri yıldırma, sindirme, tasfiyedir96

96  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 19 Temmuz 2008 tarihli 37’nci sayısının Başyazı-
sıdır.
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AB-D Emperyalistleri-yerli işbirlikçi hainlerin 
Ergenekon maskeli saldırısının amacı, 

Ulusalcı, Yurtsever, Laik Güçleri yıldırma, sindirme, tasfiyedir

Bugünün İblis’i, ABD’nin kucağında din alıp satan hain, vatan ve 
halk düşmanı Fethullah Gülen, yıllar önce televizyonlarda yayımlanan 
kasetlerinde: “Türkiye’nin bütün kurumlarını, yavaş yavaş, gizlice ve 
sistemlice bir çalışmayla ele geçirmeliyiz” diyordu. “Vakti gelmeden 
erken bir çıkış, çalışmamızı berbat eder. Bu yüzden hazırlıklarımızın 
tamamlanmasını sabırlıca beklemeliyiz.” diyordu, mecnunlaşmış mürit-
lerine.

Bu Ortaçağcı-ABD’nin himayesinde din devleti kurma peşindeki halk 
düşmanı hainler güruhu, on yıllardan beri İblis’in buyurduğu şekilde ça-
lışmaktadır. Ve ne yazık ki bu alçaklar, bu satılmışlar hareketi, bugün çok 
büyük mesafeler almıştır. En önemli devlet kurumlarını büyük ölçüde ele 
geçirmiş ya da kuşatmış durumdadırlar. Meclis’in ezici çoğunluğu, herke-
sin bildiği gibi, bu Ortaçağcı, Şeriatçı, AB-D’ci güçlerin elindedir. Milli 
Eğitim’in merkez (Ankara) ve taşra örgütlerinin yönetimi, yine çoğunluğu 
oluşturacak oranda, bunların elindedir. Polis teşkilatı yine tamamıyla bun-
ların yönetimindedir.

Devlet başkanlığı ve başbakanlık da yine bunların işgali altındadır.
Ordu’daki sayı ve örgütlenmeleri de yine azımsanmayacak durumdadır. 

Her namuslu aydının bildiği ve bizzat İblis’in (F. Gülen’in) de itiraf ettiği 
gibi, bir önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de Fethullahçıdır. De-
mek ki AB-D maşası Ortaçağcı gericiler Ordu’nun en tepesini tutabilecek 
denli güçlü bir hale gelmişlerdir bugün.

Şimdiki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve yakın çevresi de (İl-
ker Başbuğ, Ergun Saygun vb.) Amerikancılık ortak paydasında Fethullah 
ve Şeriatçı din tüccarı güruhla aynı safta bir araya gelmektedir.

Daha önce de yazdığımız gibi, Mustafa Kemal düşmanı Fethullah ve 
Tayyipgiller’le tencere kapak gibi uyuşan, birbirini tamamlayan bu gene-
raller, bırakalım gerçek anlamda birer komutan olmayı, asker bile sayılmaz-
lar bizce… Adımız gibi biliyoruz ki, bu general üniformalı Amerikancılar-
NATO’cular, AB’ciler, ölmenin ve öldürmenin başa baş (eşit olasılıklar 
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arasında bulunduğu) yekeyek bir çarpışmada, namluyu doğrultup hasma 
nişanlayamazlar, parmaklarını tetiğe basamazlar. Bunlar, tören paşası... 
Askerliğin kitabî olarak nasıl olduğunu bilmek ayrı şey, gerçek anlamda 
asker olmak-savaşçı olmak ayrı şeydir. Bir askere, gerçek anlamda asker 
olma vasfı veren de askerlik hakkındaki bilgisi değil, savaşkanlıktır-
Savaşçı Ruhtur… İnsan kütüphanede oturup yıllarca çalışarak-okuyarak, 
askerlik hakkında mükemmele yakın teorik bilgiler edinebilir. Ama bu 
yüklendiği bilgiler onu asla asker yapmaz. Fakat askerlik hakkında hiçbir 
teorik bilgiye sahip olmadığı halde, içinde yer almayı kaçınılmaz gördüğü 
bir çatışmaya, ölmeyi ve öldürmeyi tereddütsüz kabullenerek-göze alarak 
giren-katılan herkes, üniformalı olsun ya da olmasın herkes savaşçı olur. 
Ve gerçek asker sayılır. Çünkü askerliğin özü, askerî teorik bilgiler ya da 
kılık kıyafet değildir. Savaşkanlıktır, savaşçı ruhtur. İşte söz konusu gene-
raller, bu ruha sahip değildir. Hep söylediğimiz gibi Tören Paşasıdır onlar. 
Bu sebepten de bir askerî dahi olan Gazi Mustafa Kemal’i anlamalarına, 
O’nu benimsemelerine, O’na sahip çıkmalarına imkân yoktur.

Asker olan, “Üsler kapatılmalı, NATO’dan çıkılmalı” diyen Şener 
Eruygur’dur, Aytaç Yalman’dır, Tuncer Kılınç’tır, Hurşit Tolon’dur. Evet, 
ayrıca da Ege Ordu Komutanı’yken “Annan Planı kabul edilirse Kıbrıs 
elden gider” diyen yine Hurşit Tolon’dur.

Ne demişti Amerikanlaşmış Hilmi Özkök o zaman Genelkurmay Baş-
kanı olarak:

“Bu Hurşit Tolon Paşa’nın şahsi görüşüdür. Genelkurmayın görü-
şü değildir. Biz hükümetin emrindeyiz. Sorumluluk, siyasi otoritenin-
dir.”

Yine H. Özkök, “Bu hükümetle şiir gibi anlaşıyoruz” da demiştir. 
Anlaşırlar, çünkü aynı yolun yolcusudurlar…

Ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin önde gelenlerinden, Ortaçağcı, vurgun-
cu Ahmet Çalık Grubu’yla ve onun tepe yöneticisi Damat Berat Albayrak’la 
oğulları aracılığıyla etle tırnak gibi kaynaşmış Deniz Kuvvetleri Eski Ko-
mutanı Özden Örnek de asker değildir. O da Y. Büyükanıtgiller’dendir. O 
da Tayyipgil’le ABD’cilik ortak paydasında buluşanlardandır…

Türkiye bu noktaya durup dururken bir anda gelmedi. ABD Emperya-
lizminin ve onun casus örgütü CIA’nın ortalama 60 yıllık bir çabası sonun-
da geldi. Daha doğrusu getirildi.

Ve Adliye mekanizması ya da kurumu… İblis’in gösterdiği en önemli 
hedeflerden biri de buydu… Burası da sinsice ve sistemlice en tabanından 
en tepesine kadar ele geçirilmeli, diyordu İblis...
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Velhasıl devleti devlet yapan tüm kurumlar adım adım ele geçirilecek-
ti, ABD’nin kucağında dincilik oynayan İblis ve hizmetkârları tarafından. 
Tabiî onları bu şekilde oynatan AB-D Emperyalistleriydi.

Medya da aynı şekilde kuşatmaya tabi tutuluyordu. Orası da önemli 
oranda ellerine geçmişti.

Hatırlanacağı gibi, en önemli muhalif TV kanalı olan “Kanaltürk”, ge-
çen günlerde 30 milyon dolara satın alınarak, hem saf dışı edildi hem de 
fethedilmiş oldu. Yani saf dışı edilmekle yetinilmedi, kazanıldı da bunlar 
tarafından. Koftiden, sahte ulusalcı, sahte Mustafa Kemalci Tuncay Özkan, 
milyon dolarlara ruhunu satmış oldu Kanalıyla birlikte. Böylece, sadece te-
levizyonu değil kendi ruhunu da satmış oldu… Ve bunlara ek olarak, “Biz 
kaç kişiyiz?” adlı siyasi hareketini de satmış oldu Tuncay Özkan. O sebep-
ten, bundan sonra bu hareketin dikiş tutması hemen hemen olası değildir… 
Oysa T. Özkan, televizyonunu en muhalif olduğu kişi ve harekete satmamış 
da batırmış-iflas ettirmiş, kapattırmış olsaydı; kendisi de hareketi de hızla-
narak yoluna devam ederdi… Diyeceğimiz, T. Özkan, savunur göründüğü 
ideallere de hareketine de ihanet etmiş oldu bu satışla… Geçelim…

Yine bilindiği gibi “Samanyolu TV” de Fethullahçılarındır. Bunlardan 
başka yerel televizyonları da vardır bu Ortaçağcı hareketin.

Tabiî daha yığınla ulusal ve yerel televizyonları, radyoları, gazete ve 
dergileri vardır Ortaçağcı güçlerin. Yani medya önemli oranda bu AB-D 
uşağı Şeriatçı güçlerin elindedir.

Bunların dışında İHL’ler, Kur’an kursları, tarikatlar ve devletten maaşlı 
doksan bin imam da Ortaçağcı hareketin emrindedir ve Türkiye’yi Teokra-
tik düzene dolayısıyla da Ortaçağa geri götürmek için çalışmaktadır… İşte 
Türkiye, 60 yıldan beri böyle bir saldırının hedefi durumundadır.

AB-D’nin Türkiye’deki yerli ortağı olan Finans-Kapitalistlerle Tefeci-
Bezirgân Sermaye Sınıfı da bu çalışmaya tüm gücüyle katılmıştır. Çünkü 
onlar da AB-D Emperyalistlerinin emri altındadır. Onların da efendisi ve 
akıldanesi, emredicisi AB-D’dir. Yani TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, TOBB 
da bu hainane çalışmanın içindedir…

12 Mart ve 12 Eylül’ün faşist darbecileri, Amerikancı faşist gene-
raller de bu çalışmaya katılmışlardır. Çünkü onlar da ABD’nin emirku-
lu durumundadır. ABD’li dışişleri bürokratlarının deyişiyle onlar, “Paul 
Henze’nin oğlanları”dır… Bu faşist generaller de ABD’den aldıkları emir 
doğrultusunda, Türkiye’de o yıllarda yükselen, kitleselleşen devrimci ha-
reketin önünü kesmek için Ortaçağcı-Şeriatçı hareketleri açıktan destekle-
mişlerdir…

Türkiye, bu hainane çalışmalar sonucunda buralara getirilmiştir.
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Bugün, Türkiye Adliyesi, İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’den 
“Ergenekon” maskeli saldırının mimarı Fethullahçı Zekeriya Öz ve savcı-
lar ekibine, oradan tâ Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a varınca-
ya kadar Ortaçağcılaştırılmıştır. AB-D’nin Yeni Sevr planını uygulamak-
la görevlendirilmiş olan bu Ortaçağcı, Vatan, Halk, Mustafa Kemal, Tam 
Bağımsızlık ve Laiklik düşmanı güçler, artık zamanın geldiğine inanarak, 
saldırıya geçmiştir. Daha doğrusu AB-D Emperyalistleri tarafından saldırı-
ya geçirilmiştir. AB-D, bunlara İslam devleti kuruverecek, bunlar da onun 
karşılığında AB-D’nin Yeni Sevr projesinin uygulanmasında efendilerine 
olanca güçleriyle yardımcı olacaklardır. “Ergenekon” maskeli bu saldırı 
işte böyle bir planın-projenin ayaklarından biridir. O projenin parçaların-
dan birinin uygulamaya konuluşudur. Hedef, genelde ulusalcı, yurtsever ve 
laik güçlerin saf dışı edilmesidir. Özelde de Ordu’nun, devrimci geleneğe 
sahip vatansever, laik, tam bağımsızlıkçı ve Mustafa Kemalci kesiminin 
korkutulması, sindirilmesi ve çökertilmesidir.

Tekrarlarsak, bu saldırının özel hedefi Ordu’daki Mustafa Kemal 
Gelenekli-Devrimci Gelenekli gücün yok edilmesidir. Mustafa Kemal 
Geleneğinin-Devrimci Geleneğin imhasıdır. Böyle bir gücün yok edilme-
sidir…

Bu gücün ortadan kaldırılması; tehlike, engel olmaktan çıkarılması 
AB-D Emperyalistleri için hayati öneme sahiptir. Çünkü Ordu’daki bu 
güç, Ortaçağcı gidişin ve Yeni Sevr’in önündeki en büyük engeldir. Musta-
fa Kemal ilkelerini savunduğu için en büyük engeldir… İşte o sebepten bu 
Hukuk maskeli-Adliye maskeli-Ergenekon maskeli saldırının özel hedefi-
dir Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bu Mustafa Kemal Geleneğine sahip 
güç…

AB-D Emperyalistleri, Ordu’daki Mustafa Kemalci 
Devrimci Gelenekli Gücü etkisizleştirmek için 

bir zamanlar kendisinin örgütlediği Kontrgerilla’nın 
ulusalcı tavır koyan kanadını kullandı

SÜPER NATO adı verilen Kontrgerilla’yı bildiğimiz gibi ABD kurmuş-
tu. Ve bu illegal katliam örgütünü tüm NATO ülkelerine yaymıştı. NATO 
ülkelerinde birer şubesi vardı bu örgütün. Merkez tabiî ABD’deydi. Örgü-
tün patronu da CIA ve PENTAGON’du. Yine bildiğimiz gibi bu örgütün 
amacı da NATO’yla aynıydı. Bu kanunsuz olanıydı, fark buydu. Tabiî her 
türlü kanunsuzluğu yapma hakkını kendinde görüyordu bu örgüt. Ve yapı-
yordu. Katliamlar yapıyor, halkı birbirine kırdırıyor ve faşist diktatörlükler 
kuruyordu. Bizdeki 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin mimarı ve 
uygulayıcısı da bu gizli, karanlık örgüttür.
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Tekrarlarsak, bu örgütün amacı, devrimci ve antiemperyalist, yurtsever 
hareketlerle-güçlerle mücadele etmek ve onları etkisiz kılmaktı.

Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, sosyalizm, AB-D için yakın teh-
like olmaktan çıktı. Böylece de AB-D Emperyalistleri yeni bir aşamaya 
gelmiş oldular. Onlar için artık, “Bin devletli bir dünya” yaratmak zama-
nı gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, iki yıl önce, İsrail’in Lüb-
nan işgali sırasında söylediği; “Yeni bir Ortadoğu’nun artık vakti geldi” 
sözü, AB-D Emperyalistlerinin bu alçakça projesinin (Mazlum ülkeleri 
parçalayarak, dünyayı “bin ülkeli bir dünya” ya da “Şehir devletlerinden 
oluşan bir dünya” haline getirme projelerinin), Ortadoğu’ya ilişkin bölü-
münün açık itirafıydı. “Proje”mizin bu bölümünü gerçekleştirmeye artık 
başlayabiliriz, diyordu C. Rice.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AB-D’nin eskiden öncelikli hedefi-amacı 
Sosyalist Kamp’ı yıkmaktı; sosyalist hareketleri, antiemperyalist hareket-
leri ezmekti. NATO ve KONTRGERİLLA bu yakın amaç için savaşıyor-
du, alçakça, şerefsizce…

Çünkü AB-D’nin yukarıda andığımız caniyane projesi, Sosyalist 
Kamp’ın varlığında hayata geçirilemezdi... Sosyalist Kamp’ın varlığı 
Mazlum ülkeleri ve insanlığı bu haydutların şerrinden koruyordu. Sosya-
list Kamp çökünce, bu şerefsizlerin önündeki en güçlü set yıkılmış-çökmüş 
oldu. Onlar da işte bu yüzden utanmazca saldırıya geçtiler. O cesareti ken-
dilerinde bulabildiler artık.

AB-D’nin Mazlum Ülkelere yönelik yaklaşımındaki bu değişiklik, 
onun eskiden beri kullandığı hatta yarattığı örgütlerde çatlamalara, bölün-
melere sebep oldu.

Bir bölüm, AB-D safında yer almaya ve o çakallara uşaklık etmeye 
devam kararı aldı ve devam etti uşaklığa. Diğer kısmıysa AB-D’ye tavır 
aldı. AB-D Emperyalistlerinin niyetlerini-alçakça, insanlık dışı amaçları-
nı az çok sezdi. Bu kesim, içten-samimi olanlardan oluşuyordu. Mesela, 
Şeriatçı-Ortaçağcı örgütler çatladı, parçalandı. Afganistan’daki Burha-
neddin Rabbani önderliğindeki, bugün “Kuzey İttifakı” adı verilen dinci 
örgütler AB-D safında ve hizmetinde kaldı. Tabiî Suudi Arabistan, Arap 
krallıkları, emirlikleri gibi din derebeylikleri gibi devletler de çıkarla-
rı gereği AB-D hizmetinde-emrinde kaldı. Bizdeki Tayyipgiller de yine 
çıkarlarının-vurgunlarının gereği AB-D emrinde, hizmetinde kaldı. Fakat 
Usame Bin Laden önderliğindeki El Kaide AB-D’ye karşı çıktı ve savaş 
açtı. İşte bu kesim samimi Müslümanlardan oluşuyordu. Bunlar dinin em-
rettiği gibi cihat yapmaktadırlar. Bunların amacı Kur’an’da emredildiği 
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gibi Allah’ın dinini tüm yeryüzüne hâkim kılmaktır. Tabiî bunlar da (El 
Kaideciler), AB-D’nin emperyalist ve gerçek İslam düşmanı niyetlerini bir 
ölçüde de olsa sezmiş durumdadır.

Gelelim Türkiye’ye: ABD’nin 1950’li yılların başlarından itibaren ör-
gütlemeye giriştiği “Ergenekon” adlı Kontrgerilla şubesi, CIA’nın yöne-
timinde ortalama 55 yıldan beri çalışmaktadır. Dikkat edelim bugün de 
çalışmaktadır. Bu Amerikancı örgüt, MİT’te, Polis Teşkilatında, Ordu 
içinde ve burjuva partileri içinde örgütlenmiştir. Diğer bazı Finans-kapital 
ve Tefeci-Bezirgân örgütleri içinde de yapılanması vardır. Yani TÜSİAD, 
MÜSİAD, TİSK ve TOBB içinde de uzantısı vardır bu örgütün. Ortaçağcı, 
antikomünist Tarikatlar ve sivil görünümlü örgütler içinde de kolu kanadı 
vardır bunun.

Ve MHP adlı faşist parti Kontrgerilla’nın özel örgütüdür. Kontrgerilla’ya 
en militan kitle desteğini bu parti sağlar.

Ordu içindeki yapılanması da “Özel Harp Dairesi” adını taşır.
Türkiye’deki bu Kontrgerilla örgütü de Sosyalist Kamp’ın yıkılışı son-

rasında parçalandı. Emekli General Veli Küçük ve benzeri bir grup asker 
Ulusalcı tutum aldı.

Çoğunluğu oluşturan diğerleriyse AB-D’ci olmayı sürdürdüler.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 22 Temmuz seçimleri öncesinde, “ABD 

stratejik ortağımızdır” demesi, Amerikan karşıtı tavır koyan MHP ve 
Ülkü Ocağı yöneticilerini partisinden atması, hep bu amaca yöneliktir. 
Yine MHP’nin, AKP’ye önemli durumlarda hemen arka çıkması da onların 
Amerikancılık ortak paydasında yandaş olmalarından kaynaklanmaktadır.

DP eski başkanı Mehmet Ağar’ın, ABD politikalarını aktif biçimde sa-
vunmayı sürdürmesi de, onun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır… Onlar 
Kontrgerilla’nın AB-D’ci kanadının has adamlarıdır.

Baştan beri söylediğimiz gibi, Tayyipgiller de AB-D’nin kayıtsız şart-
sız hizmetindedir. Şimdi bu AB-D Emperyalistleriyle menfaat birliği et-
miş vatan ve halk düşmanı güçler, AB-D’den aldıkları emir doğrultusunda 
Türkiye’yi bir yandan Ortaçağın karanlıklarına bir yandan da Yeni Sevr’e 
götürme çalışması içindedirler.

Kontrgerilla’daki parçalanmadan sonra, AB-D ve CIA, ulusalcı kesi-
min önde gelen komutanlarından olan Tuğgeneral Veli Küçük’ün en ya-
kınına yetenekli bir ajanını yerleştirir, hem de hiç vakit geçirmeden. Bu 
kişi, CIA’nın Türkiye’de şu anki en önde gelen yayın organlarından olan 
“Taraf”ın tarifiyle; “Veli Küçük’ün eski mutemedi ve şu anda Kanada’da 
yaşayan Tuncay Güney”dir.
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Bu AB-D ajanı, mutemedi konumunda Veli Küçük’ün yanına yerleşti-
rildikten sonra, tüm olan biteni dikkatlice gözler… Yeterli bilgileri edindi-
ğine karar verildikten sonra, bu kişi 2001 yılında tırışkadan bir suçtan güya 
gözaltına alınır. Polis sorgusundan geçirilir. İşin tuhaflığına bakın ki, bu 
sözde suçlu, bu hikâyeden suçlamayla ilgili tam 101 sayfalık ifade verir.

Bu ajanın, ajan değil de Veli Küçük’ün ve “Ergenekon”cuların gerçek 
adamı olduğu izlenimini vermek için böyle bir oyuna başvurulur. CIA’da 
oyun, düzen sonsuzdur…

Komedyayı yine CIA’nın Taraf’ından okuyalım:
“Ergenekon’un Kurtlar Konseyi
“Taraf, Ergenekon soruşturmasının dayandığı temel metne ulaştı: 

Tuncay Güney, yedi yıl kayıplara karıştıktan sonra bulunan ve Erge-
nekon soruşturmasına zemin oluşturan ifadelerinde, Ergenekon suç 
örgütünü yöneten 12 kişilik şuranın üyelere bir bir karar verdiğini 
açıklıyor. Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün eski 
mutemedi olan Tuncay Güney, Ergenekon’un Özel Harp Dairesi’ne 
karşı kurulmuş bir “ordu içinde cunta” olduğunu belirtiyor. Orduda 
“Natocu-Ergenekoncu” general ayrımından söz eden Güney, emekli 
bir genelkurmay başkanı hakkındaki “Ergenekoncu mu” sorusunu ise 
“Hayır, Natocu” diye yanıtlıyor.

“Taraf, devletin içine sızmış Ergenekon suç örgütünü ortaya çıkar-
ma ve sorumlularını cezalandırma hedefiyle yaklaşık  bir yıldır sürdü-
rülen operasyonda çıkış noktasını oluşturan metne ulaştı.

“Videokaset çözümü 101 sayfa olan bu metin, Ergenekon soruştur-
ması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün 
eski mutemedi ve şu anda Kanada’da yaşayan Tuncay Güney’in Şubat 
2001’de verdiği ifadeyi kapsıyor.

“Yaklaşık yedi yıl kayıp olan, daha sonra, 2008 yılı başında, dört 
adet videokasete kaydedilmiş halde, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 
Adli Emanet Memurluğu’nda bulunup  Ergenekon soruşturmasını 
yürüten Savcı Zekeriya Öz’e teslim edilen metin, bugüne dek 200’e 
yakın kişinin Ergenekon’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle sorgulan-
masına zemin oluşturdu. Bu metinde, muvazzaf ve emekli subaylar, 
bürokratlar, işadamları, gazeteciler, sanatçılar, mafya mensuplarını da 
kapsayan çok geniş bir kesim Ergenekon’la ilişkilendiriliyor.

“Tuncay Güney’in ifadelerinde ayrıca, Ergenekon’un ne zaman, 
nasıl kurulduğu, hedefleri, örgütlenme yapısı, çalışma usulleri ve fa-
aliyetleri konusunda ayrıntılı bilgiler yer alıyor. İfade metninde adı 
zikredilen şahısları tek taraflı iddiaların hedefi yaparak zan altında 
bırakacak ayrıntıları saklı tutarken, Güney’in Ergenekon’la ilgili ya-
pısal ve teknik bilgi içeren ifadelerinden çarpıcı bölümleri okurlarımı-
za sunuyoruz.
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“KAYIP KASETLER • Tuncay Güney 3 Şubat 2001’de “Dolandırı-
cılık ve Sahtecilik” iddiaları ile Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 
gözaltına alınmış, burada birtakım organize suç örgütleri hakkında 
beyanlarda bulunması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. O dönem Organize Suçlarla Mücade-
le Şube Müdürü olan Adil Serdar Saçan, Güney’in sorgusuna bizzat 
katıldı ve ifadelerini yazılı ve görsel kayda geçirtti. Ancak bu kayıtlar 
daha sonra Organize Şube Müdürlüğü arşivinde bulunamadı.

“Bu durum, Taraf’ın elindeki yeni kaset dökümlerinin giriş yazı-
sında bizzat Organize Şube tarafından “Tuncay Güney’e ait mülakat 
kaseti bulunamamış” ifadesiyle de teyit ediliyor. Aynı yazıda, “müla-
kat metninin” daha sonra Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet 
Memurluğu’nda bulunarak, videoların DVD ortamına aktarıldığı ve 
yeniden çözümünün yapıldığı belirtiliyor. Kasetlerin ve ilk çözümün 
neden yedi yıldır kayıp olduğu ya da gizlendiği ise bilinmiyor.”97 

Sondan başlayalım: yedi yıl beklenmiş bu ifadeden sonra. Sebebi bilin-
miyormuş… Bak işe sen!.. Yedi yıl beklendi. Çünkü Ordu’nun tepesi bu-
gün tümüyle AB-D’ci, Mustafa Kemal düşmanı, tören paşaları tarafından 
tutulmuş durumdadır. Bugüne dek bu tam olarak sağlanamamıştı.

Bugünse yukarıda da belirttiğimiz gibi, Genelkurmay’ın tören paşala-
rı bu hıyaneti vataniyeye tümüyle ortak durumdadır. Tayyip,’le, Zekeriya 
Öz’le; Y. Büyükanıt, İlker Başbuğ, Ergun Saygun aynı ihanetin suç ortak-
larındandır artık… “Ergenekon” maskeli saldırının aslî faillerindendir…

Geçen dönemde bir Hilmi Özkök yetmezdi bu işe. Genelkurmayın tüm 
kadrosuyla bu işe girmesi gerekiyordu. Bunu şimdi-bugün başarabildi 
AB-D Emperyalistleri…

İşin bir diğer enteresan tarafı da bu ajanın, ABD’nin dünyadaki üç 
stratejik müttefikinden biri olan Kanada’ya (diğer ikisi ise İngiltere ve 
İsrail’dir) uçurulmuş olmasıdır. Ajan görevini başarıyla yaptıktan sonra 
orada güvenceye alınarak, ödüllendiriliyor…

Dikkat edersek Tayyip’in, Ş. Eruygur ve H. Tolon Paşa’nın gözaltına 
alındıkları gün; “biz bu işi (güya “Ergenekon”un varlığını) yıllar öncesin-
den biliyorduk”, derken kastettiği bu düzenbazlıktı… Bu ajanın verdiği 
sözde bilgilerdi kastettiği…

Yine dikkatinizi çekmiştir, Tayyip o günkü konuşmasında, Savcıların 
son gözaltıları yaptıklarını ve artık dava açma aşamasına geldiklerini be-
lirtmiştir. Bu da Tayyipgiller’in bu davayı açan Zekeriya Öz ve ekibiyle etle 
tırnak gibi kaynaşık olduğunu göstermektedir. Bu saldırıda hukuk ve mah-

97  Taraf, 01 Temmuz 2008.
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kemeler sadece bir maske olarak kullanılmıştır. Bu sözde davanın hukukla 
da adaletle de uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu “dava”, Van’da Fethul-
lahçı savcı Ferhat Sarıkaya’nın açtığı ve “Van Ağır Ceza Mahkemesi”nin 
sürdürdüğü “Yücel Aşkın Davası”nın bir benzeridir. Tabiî çok daha ge-
niş boyutlu olarak… Hep söylediğimiz gibi bunlar hukuki davalar değil, 
AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçilerin Yeni Sevrci ve Ortaçağcı 
saldırılarıdır. Bu sözde savcılar, yargıçlar, mahkemeler, Nemrut Mustafa 
Paşa’nın devamcılarıdır. İttihat ve Terakki yöneticileriyle, İngiliz ve Fran-
sızların emperyalist saldırı ve işgallerine direnen Osmanlı komutanlarını, 
savaş hukukunu hiçe sayarak, işgali altında tuttuğu İstanbul’da yakalaya-
rak, savaş suçu işledikleri iddiasıyla yargılamak üzere Malta’ya götüren 
İtilaf Devletleri yetkililerine; “Bunları Malta’ya götürmeyin, bize teslim 
edin, biz burada yargılayıp asalım hepsini” diye ricada bulunan Nemrut 
Mustafa Paşa’nın torunlarıdır, bunlar. Devamcılarıdır da tabiî…

Kaderin İblisçe oyununa bakın ki, o zaman işgal kuvvetlerinin yaptığı 
işi, bugün Tayyipgiller hükümeti, Türk Genelkurmayı, Türk polisi ve Fet-
hullahçı, Ortaçağcı savcılar, yargıçlar ve mahkemeler yapıyor. İşgal kuv-
vetleri, bugün yerli adlar ve TC kimlikleri taşıyor… Bu yüzden halkımız 
dostu düşmandan ayırmakta zorlanıyor. Bu sebepten de biz yurtseverlerin 
işi bir hayli zor… Fakat bütün bunlara rağmen sonunda kazanan yine biz 
olacağız… Bundan kimse kuşku duymasın…

Şimdi yeniden AB-D ajanı Tuncay Güney’e dönersek:
“Tuncay Güney ifadesinde, Ergenekon suç örgütünün, “Ordu için-

de bir cunta” olarak kurulduğu, Özel Harp Dairesi’ne karşı pozis-
yon aldığı, daha önceki kod adının “Ergin” ya da “Ergün” olduğunu 
açıklıyor.”98

Ajan hiç değilse, bu kadarcık olsun doğruyu dile getiriyor! Suçladığı 
ve “Ergenekon” adını verdiği örgütün “Özel Harp Dairesi’ne karşı pozis-
yon aldığı”nı itiraf edebiliyor. “Özel Harp Dairesi” yukarıda da söylediği-
miz gibi, merkezi ABD’de olan CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türk 
Ordusu içindeki yapılanmasıdır. Yani Amerikancı gerçek “Ergenekon”un 
Ordu’daki bölümüdür.

Ajan bir gerçeği daha net bir şekilde itiraf ediyor:
“Güney’in bazı üst rütbeli subayların “Ergenekoncu” ve “Natocu” 

diye ikiye ayrıldığını ima eden sözleri de tutanakta var.
“Güney, eski genelkurmay başkanlarından biri hakkındaki “Erge-

nekon üyesi mi” sorusunu, “Yok değil, Natocu” diye yanıtlıyor.”99 

98  Taraf, 01 Temmuz 2008.
99  agy.
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Ve bu paçavra ajanın verdiği bilgiler: “bugüne dek 200’e yakın ki-
şinin Ergenekon’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle sorgulanmasına 
zemin oluştur”100muş oluyor. (agy)

Demek ki bu şerefsiz, Ordu içinde ve dışında tanıyabildiği tüm ulusal-
cıları, yurtseverleri, AB-D Emperyalistlerine karşı namuslu tutum alanları 
gammazlıyor. Tabiî zaten görevi de o… CIA o görevle yerleştiriyor oraya 
bu alçağı.

İşin en enteresan taraflarından biri de şudur: Böylesine derin, kapsamlı 
hainane bilgiler veren kişi, hangi gerekçeyle güya “gözaltına alın”ıyor?

“Dolandırıcılık ve sahtecilik iddiaları ile Asayiş Şube Müdürlüğü görevli-
lerince gözaltına alınmış” deniyor, CIA’nın “Taraf”ında.

Bu kişi yani Tuncay Güney burada, durup dururken, kendine yönelti-
len suçlamayla hiç ilgisi olmayan konularda bilgiler vermeye başlıyor. Ne 
kadar tuhaf değil mi? Oysa hiçbir tuhaflık yok burada. Bu bir senaryo… 
Bütün amaç, Tuncay Güney’i, bir ajan değil de ulusalcıların bir yandaşıy-
mış gibi pazarlayabilmek. Verdiği sözde ifadelere hukuki bir kılıf geçiri-
lebilmesi için bu şarttır. Aksi halde, biz ulusalcıların yanına ajanımızı yer-
leştirdik, bunlar da onun topladığı bilgilerdir. Biz de bu bilgilere istinaden-
dayanarak böyle gece baskınlarıyla gözaltılar yapıyoruz ve “Ergenekon 
Davası” açıyoruz, denilebilir mi? Elbette denilemez. İşte Tuncay Güney’li 
bu İblisçe oyun bu amaçla oynanıyor.

Ne deniyor “Taraf”ta?
“(…) burada birtakım organize suç örgütleri hakkında beyanda 

bulunması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 
teslim edilmişti.”101 
Sıkıysa inanma!..
Devam ediyor “Taraf”:

“O dönem Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Adil 
Serdar Saçan, Güney’in sorgusuna bizzat katıldı ve ifadesini yazılı ve 
görsel kayda geçirtti.”102

İşi sağlama alıyorlar gördüğümüz gibi. Yazılı kayıtla bile yetinmiyor-
lar…

“Ancak bu kayıtlar daha sonra Organize Şube Müdürlüğü arşivin-
de bulunamadı.”103

Peki nereye gitti, daha doğrusu uçtu?

100  agy.
101  agy.
102  agy.
103   agy.
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O işleri yaptıranların ellerine… AB-D’ye, CIA’ya ve yerli hainlere… 
O sözde ifadeleri günü geldiğinde sözde savcılara, mahkemelere vere-
rek söz konusu karşıdevrimci, Yeni Sevrci saldırıyı başlatacak olanlara. 
Tayyipgiller’e, Fethullahçılar’a ve bunların Ortaçağcı suç örgütlerine…

Geçelim…

Saldırının, Ulusalcılara, Yurtseverlere karşı yapıldığını 
dost da düşman da kabul ve itiraf ediyor.  Çünkü gerçek budur

Tayyipgiller’in Sabah gazetesinden Ecevit Kılıç, CIA’nın bir dönem 
sesi olmuş “Nokta” dergisi yöneticilerinin ve onun CIA’cı yazarlarının 
avukatlığını yapacak denli AB-D yandaşı olan “Emekli Hâkim Albay Ümit 
Kardaş”la bir röportaj yapıyor. İşte bu röportajda, tıpkı “Nokta”cılar ve  
“Taraf”çılar gibi AB-D ve CIA’cı olan Ümit Kardaş’ın söyledikleri:

“Orgenerallere Operasyonda Mutabakat Var
“Orduda ulusalcılar ağırlıkta değil mi?
“Bir dönem ağırlıktaydılar ve ulusalcılık orduda benimsenen bir 

anlayıştı. O dönem bu dış dinamik açısından, ABD için de uygundu. 
Ama bugün artık miladını doldurdu.

“Ulusalcı kesim Rusya’ya daha mı yakın duruyor?
“Evet. Nitekim Hurşit Tolon “Olmazsa Rusya’yla işbirliği yapa-

lım” diyordu.
“Ergenekon operasyonunda bulunan bazı notlarda generallerin 

NATO’cu ve millici diye ayrıldığı ortaya çıktı. Bölünme bu şekilde mi?
“Hayır. Bu çok geçerli değil. Ulusalcı politikanın ve onu uygula-

yanların yıpranması söz konusu. Çünkü 12 Eylül darbesinin arka-
sında ABD vardı. Darbecilerin milliyetçi ve İslami söylemleri vardı. 
Yeşil kuşak dönemiydi. Sonra İslamcılık tehdit haline gelince konsept 
değişti. Bu kez ulusalcılar gündeme geldi. ABD’nin politikaları bire-
bir Türkiye’ye yansıyor. Komünistlere karşı İslamcıların kullanılması 
nasıl Türkiye’ye yansıyorsa tersi de yansıyor.

“Ergenekon operasyonuyla Türk Gladiosu dağıtılıyor” diyebilir mi-
yiz?

“Bu yapı bir dönem ulusalcıları eğitti. Şimdi bunları tasfiye ediyor-
sa demek ki yeni bir konsepte kendini kanalize edecektir.

“Başbuğ ve Erdoğan’ın görüşmesine ne diyorsunuz? Mutabakat bu-
rada mı sağlandı?

“Zaten Tayyip Erdoğan’ın tarzı bu. Bu görüşme yeni Genelkurmay 
Başkanı’nın kabulüydü. Başbakan Erdoğan’la görüşmesi nedeniyle 
İlker Başbuğ artık Genelkurmay Başkanı diyebiliriz. Zaten Tayyip 
Erdoğan daha önce aynı şekilde Yaşar Büyükanıt ile görüştü sonra he-
men kararnamesini çıkardılar. Bu kez de öyle olacaktır. Buna mukabil 
bu oluşumun ve ulusalcı kanadın bir ölçüde tasfiyesi ve gerekenin ya-
pılması da vardır.
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“Hükümetin restleşmesi ordu içindeki ulusalcı kanatla ama ordu da 
bu kanadı kendi içinde temizliyor” mu diyorsunuz?

“Ordu içinde bir hesaplaşma var, öyle gözüküyor. Operasyonla il-
gili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama “Yasalar gereği 
yapıldığı” şeklindeydi. İlker Başbuğ’un Başbakan’la görüşmesinde 
operasyonun konuşulduğu ve mutabakat sağlandığı haberlerine tepki-
si de doğal. Ama mutabakat var. Restleşme ise ulusalcı grupla. Bazen 
bazı şeyler yük olmaya başlar ya sonra atılır bir kenara. Bu durum da 
ona benziyor. TSK, ulusalcı çizgiden, odaktan çok, biraz daha farklı 
bir anlayışa doğru gidiyor. Restleşmesi de ordudan atmak istediği ke-
sime karşıdır. Burada ulusalcı kanadın hem askeri olarak bağlarının 
kesilmesi hem de toplumsal olarak etkisizleştirilmesi isteniyor olabilir. 
Bu ulusalcı kanat, hem emekli olanlar hem de görevde olanlar, ordu 
için de yıpratıcı oluyor.

“Tutuklama orduda travma yaratır
“YAŞ’ta sürpriz olabilir mi?
“AKP’nin bu noktalara gideceğini düşünmüyorum. Ayrıca ordu 

üzerinde operasyonel davranacak gücü de gözükmüyor. Bunu yaparsa 
bütün dengelerle, hiyerarşiyle oynamış olur. Bunu yapmaz.

“İki orgeneralin tutuklanmasının ordudaki etkisi ne olur?
“Burada Silahlı Kuvvetler mensuplarının eğitimine bakmak la-

zım. Askeri okuldan başlayarak belli bir formasyonla yetiştiriliyor. Bu 
formasyon içinde siyaseti yönlendirmeleri tarihsel misyon olarak yer 
alıyor. Cumhuriyet tehlikeye düştüğünde kendilerine görev düştüğü 
mantığı var. Hele kurmay olduktan sonra o subayın psikolojisi çok 
farklı oluyor. Tabiî hepsi için söylemiyorum. Böyle yetişenler için bu 
tutuklama kolay kabul edilebilir değil. Bir şok geçirme, hayal kırıklı-
ğı yaratabilir. Ayrıca alttaki kesimin de Genelkurmay Başkanı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı gibi üsttekilere karşı olumsuz duygular besleme-
sine neden olabilir. Sonuçta tutuklanan kuvvet komutanlığı yapmış bir 
isim... O nedenle travma yaratabilir. Ordu içinde de kafalar net değil, 
karışıktır. Ama bunlar siyaset yapan ordunun sonucudur. Türkiye’nin 
birinci gündemi ‘Orduyu nasıl siyasetten arındıracağız?’ olmalı. TSK 
genel olarak şeffaflaşmak, siyasi iktidara veya parlamentoya hesap 
vermek istemiyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve tehditleri ‘Ben ta-
yin ederim’ diyor. Burada AKP’nin tutunacak dalı AB oldu. Bu durum 
TSK için kaygı verici bir unsur oluşturdu.”104 
Evet, açıkça görüldüğü gibi bir AB-D uşağı bile, “Ergenekon” soytarı-

lığıyla amaçlananın; “Ulusalcı kanadın Ordudan tasfiyesidir.” (agy) diyor. 
Bu alçakça saldırının AB-D’nin talebiyle yapıldığını söylüyor. Ve bugünkü 
Genelkumay’ın tören paşalarının da bu saldırıya onay verdiğini söylüyor. 
Bu iş bir mutabakatla oldu, diyor.

104  Sabah, 07 Temmuz 2008.
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Yani bizim tezlerimizi doğruluyor bu Yeni Sevrci Ümit Kardaş da. Dik-
kat edelim bu kişi de sıradan biri değil. Bakın, bu şahsı “Sabah”ın Ecevit 
Kılıç’ı nasıl tanıtıyor:

“İşte tüm bu gelişmeleri emekli askeri hâkim Ümit Kardaş’a sor-
duk. Darbe günlüklerinin yayımlanması nedeniyle açılan davada 
Nokta dergisi yöneticilerinin avukatlığını yapan Kardaş’ın ordunun 
siyaset üzerindeki etkinliğini anlattığı “Ötekiler İçin Sivil İtaatsizlik 
Rehberi” adlı kitabı da yeni çıktı.”105 

Yukarıda belirttiğimiz ve Ümit Kardaş’ın da yandan çarklı itiraf etti-
ği gibi, AB-D ve CIA, Türk Kontrgerillasının ulusalcı, yurtsever ve laik 
kanadını tasfiye ediyor artık. Çünkü bu kanat da artık ABD’nin “Project 
Democracy Projesi”nin önündeki engellerdendir. Bu emperyalist projenin 
uygulanabilmesi için tüm ulusalcı ve yurtsever güçlerin, antiemperyalist 
güçlerin tasfiye edilmesi, korkutulup sindirilmesi, ezilmesi, ortadan kaldı-
rılması gerekmektedir.

Gani Müjde’nin de aktardığı gibi, namuslu, yurtsever, laik insanlarımız 
artık teknelerine, arabalarına Mustafa Kemal posteri asmaktan korkar hale 
gelmişlerdir. Ne acıdır ki…

Dikkat edersek, gözaltına alınıp bırakılan İlhan Selçuk, Mustafa Bal-
bay ve Sinan Aygün’de de şafak atmıştır. Bunlar tatlı su ulusalcısı tabiî.  
Bunlarda serçe kadar yürek var. Birkaç günlük gözaltı bunların canını al-
maya yeter… Zaten öbür İblis’in hizmetkârları da bu yüzden alıyor bunla-
rı içeriye. Neymiş, onlar yazılarıyla önderlik ediyorlarmış “Ergenekon”a. 
Organik bir bağları yokmuş ama… Buna eşekler bile inanmaz be… Ama 
adamlar “Yersen lokantası” açmışlar… “Bizde böyle!” diyorlar. Meydan 
şimdilik onların… Ne edeceksin?.. Tıpkı Mütareke günlerindeki gibi… 
Meydan yeni yetme Ali Kemallerin, Rıza Tevfiklerin, Sait Mollaların, Ab-
dullah Cevdetlerin ve Damat Feritlerin, Vahidettinlerin, Dürrizadelerin, 
Nemrut Mustafa Paşaların… İstedikleri gibi atlarını oynatacaklar. Zaten 
oynatıyorlar da… Fakat yalnızca bir süreliğine... Bu Millet, bu Halk çok 
badireler atlattı. Çok felaketler yaşadı. Bugünler de geçecek. Bu hainler de 
geçmişteki benzerleri gibi kaçacak düşman zırhlıları arayacaklar… Baka-
lım bulabilecekler mi?..

AB-D, Kontrgerilla’nın ulusalcı mensuplarıyla (Veli Küçük vb.) Or-
dunun önde gelen ulusalcı, yurtsever askerlerini ve sivil ulusalcıları har-
manlıyor. Ve hepsine birden “Ergenekon suç örgütü” yaftasını asıyor. Saf, 
bilinçsiz insanların gözüne kül serpmek-kafalarını karıştırmak için. Bizim 
yine yukarıda belirttiğimiz gibi…

105  agy.
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Biz Gerçek Devrimciler, Halkımız ve onun bir parçası olan 
Ordu Gençliği’mizle el ele bu ihanetlerin hesabını soracağız

Yapılanlar ufak tefek şeyler değil. AB-D uşakları, Kuvayimilliye’nin, 
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın, 27 Mayıs’ın; Mus-
tafa Kemal’e, Laikliğe sahip çıkmanın hesabını soruyorlar. İntikamını alı-
yorlar. Dedik ya bunlar Lloyd George’un, Lord Curzon’un, Vahidettin’in, 
Damat Ferit’in, Dürrizade’nin, Nemrut Mustafa’nın torunlarıdır diye.

Fatih Altaylı’nın konuştuğu türbanlı ve türbancı zavallı kızcağızla bun-
ların ruhiyatı aynıdır… Bunlar “İmam Humeyni’yi sever, ama Mustafa 
Kemal’i sevmez.”

Hani soruyordu F. Altaylı:
“Mustafa Kemal’in yönettiği Kurtuluş Savaşı olmasa, ülkemiz İn-

giliz, Fransız, İtalyan, Yunan sömürgesi olacaktı. Mustafa Kemal’i na-
sıl sevmezsin?” diye.
Sanırım o Ortaçağcı, mantığını yitirmiş kızcağızın cevabını da hatırlı-

yorsunuzdur:
“İşte sorun da bu ya! Keşke İngiliz sömürgesi olsaydık. O zaman 

laiklik olmazdı Türkiye’de. Müslüman devleti olurduk.”
O zavallı çocuğu o hale getiren işte bunlardır. O İblis F. Gülen ve tay-

fasıyla, Tayyipgiller’dir ve tabiî onların arkasında duran karanlık efendi 
AB-D Emperyalistleridir. CIA’dır, Graham Fuller’dir, Paul Henze’dir. On-
ların iğrenç, insanlık düşmanı “Yeşil Kuşak Projesi”dir. Onların ürünüdür 
bu hainler sürüsünün hepsi…

Bunlar artık iyice gemi azıya aldılar. Tüm savcıları, yargıçları Ferhat 
Sarıkaya’laştırmak, Zekeriya Öz’leştirmek, Aykut Cengiz Engin’leştirmek, 
Haşim Kılıç’laştırmak, Osman Can’laştırmak istiyor. Tüm bilim insanları-
nı da Atilla Yayla’laştırmak, A. Gül’leştirmek, A. Şener’leştirmek, Yusuf 
Ziya Özcan’laştırmak istiyor… Tüm askerleri de H. Özkök’leştirmek, Y. 
Büyükanıt’laştırmak, İlker Başbuğ’laştırmak istiyor… Bunlara göre, işte o 
zaman Türkiye dikensiz gül bahçesi olacak. Tabiî tüm bunları isteyen ve 
isteten arkalarındaki şerefsiz, alçak güçtür yine: AB-D Emperyalistleridir.

Buna asla güçleri yetmeyecektir. Bunlara şimdilik diyeceğimiz, erken 
bayram etmeyin! Sonunuz geçmişteki benzerlerinizden farklı olmayacak-
tır. Bir tek namuslu, yürekli insanımız kalmış olsa bile İkinci Antiemper-
yalist Kurtuluş Savaşı’mız sürecektir. Sonunda kazanan mutlak surette biz 
olacağız.

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Yaşasın Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist Halk Kurtuluş 

Savaşı’mız!
Kahrolsun AB-D Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçi Hainler!
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Ayrım II

İlker Başbuğ ikili oynama!106

106  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 16 Eylül 2008 tarihli 39’uncu sayısının Başyazı-
sıdır.
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İlker Başbuğ ikili oynama!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, açıkça ve resmen ikili 

oynuyorsun. Bak!
31 Ağustos’taki devir teslim töreninde yaptığın konuşmada -ki sen de 

burada Genelkurmay Başkanlığını devraldın, selefin Yaşar Büyükanıt’tan- 
söze “Sayın Cumhurbaşkanım!” diye giriyorsun. Ve konuşman süresin-
ce, A. Gül’e üç kez daha aynı sözlerle hitap ediyorsun. Ve sözlerini bağ-
larken de yine A. Gül’e, “bu anlamlı törene katıldığınız için tekrar te-
şekkürlerimi sunuyor ve Genelkurmay Başkanlığı görevini (…) teslim 
alıyorum”, diyorsun. Böylece de bir tören konuşması boyunca A. Gül’e 
toplam beş kez teşekkürlerini sunmuş oluyorsun…

A. Gül kim?
“Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuş” bir partinin (AKP’nin) ku-

rucusu, yöneticisi, başbakanı, dışişleri bakanı ve “cumhurbaşkanı”. Bu 
kanı, Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin yani Anayasa Mahkemesinin 
kararıyla kesinleşmiş bulunmaktadır.

A. Gül ayrıca, “kayıp trilyon davası” yargılamasından “milletvekili do-
kunulmazlığı” zırhına bürünerek kurtulmuş bir kişidir. Yani sahtekârlıktan 
mahkûm olması çok büyük olasılık taşıyan bir kişi…

A. Gül ayrıca, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın 
Önderi ve Başkumandanı Mustafa Kemal’e TV’lerde yayımlanan bir ko-
nuşmasında, “ölmüş inek” diye saldıracak denli gözü dönmüş bir Mustafa 
Kemal, Kuvayimilliye ve Laiklik düşmanının yani Tayyip’in seçtirdiği bir 
kişi…

A. Gül, yine aynı azgınlıkta bir Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş ve La-
iklik düşmanı, sıfır numara Amerikancı Necip Fazıl Kısakürek’in yetiştirip 
eğittiği ve doktrine ettiği bir kişi…

A. Gül, yine Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş ve Laiklik düşmanı Prof. 
Sabahattin Zaim’in üniversiteye alarak öğretim üyesi yaptığı bir kişi…

A. Gül, yine Sabahattin Zaim’in referansıyla İngiliz ajan üniversitesi 
Exelland’da eğitimden geçirilerek ulusal değerlerden iyice arındırılan bi-
risidir.
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Ve A. Gül, Türkiye ve dünyadaki hemen her namuslu aydınca Ameri-
kancılığıyla bilinen biridir.

İşte sen bu A. Gül’e, kalkıp, sanki Harbiyelilere ya da yeni mezun teğ-
menlere anlatır gibi:

“Sayın Cumhurbaşkanım;
“Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu bir devrimdir ve aynı zamanda, 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştir-
diği bir mucizedir” diyerek sözde Mustafa Kemal’i anlatıyorsun…

A. Gül de diyecek ki: “Aaa, öyle miydi yahu, ben de hiç duymamıştım, 
ne iyi ettiniz bunu söylemekle, size minnettarım.” Öyle mi?

Ve yine diyorsunuz ki:
“Sayın Cumhurbaşkanım;
“Türkiye cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devle-

tidir. Bu nitelikler, Cumhuriyetin değiştirilemez niteliklerini oluştur-
maktadır.

“Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin temel 
direklerinden biri olup, Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm değer-
lerin de temel taşıdır.”

Kırk yılın siyaset kurduna, din alıp satıcısına, sen kalkıp bu sözlerle la-
ikliğin önemini anlatacaksın, o da öğrenecek, öyle mi? Doğrusu trajikomik 
oluyor bu ifadeler…

Yine aynı şekilde, saygı dolu hitaplardan sonra, A. Gül’e ulusal değer-
lerin önemini anlatıyorsunuz… Adam kırk yılın din devleti yanlısı, üm-
metçisi… Ne yapsın ulusu, ulusal değerleri?..

İlker Başbuğ, bu demagojik, içtenlikten yoksun, sade suya tirit konuş-
mayı neden yaptığını sen de, A. Gül de ve biz de çok iyi biliyoruz. Burada 
iki şey söylüyorsunuz:

Bir: A. Gül’e, beş kez tekrarlanan saygılarını sunmakla, diyorsunuz ki; 
“Sayın Cumhurbaşkanım, görüyorsunuz ben size saygıda kusur etmiyo-
rum. Sizinle uyumlu çalışacağıma söz veriyorum. Aslında Amerikancılık 
ve AB’cilik ortak paydasında sizinle tamamen aynı görüşteyim. O yüzden 
siz sözlerimden alınmayın. Asla size yönelik bir eleştirim yok…”

İki: “Fakat, altta, şu başbelası Solcuların “Ordu Gençliği” dediği, Mus-
tafa Kemal hayranı, Ulusal Kurtuluş ve Laiklik savunucusu “Genç Su-
baylar” var. Onlar size de bize de diş biliyorlar, bu uyumumuzdan dolayı. 
Onların da “ağzına bir parmak bal çalarak” nötralize edilmesi, yani kandı-
rılması, en azından geçici bir süreliğine de olsa uyutulması, yatıştırılması 
lâzım. Aksi halde her ikimiz için de felaketle sonuçlanacak gelişmeler ola-
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bilir. İşte bu sebepten, ben Mustafa Kemal, Milli Değerler ve Laiklikten 
söz edeceğim. Onların önemine vurgu yapacağım. Siz üzerinize alınmayın. 
Benim bu vurgularım, işte bu amaca yöneliktir. Yani onların muhatabı siz 
değilsiniz…”

İşte bu tutum bal gibi ikili oynamaktır, Orgeneral İlker Başbuğ.
Bu arada, ABD’ye de sadakatinizi sunmaktan geri kalmıyorsunuz. Şöy-

le diyorsunuz bu konuda da:

“- Türk Amerikan ilişkileri iki ülkenin ortak değerleri üzerine inşa 
edilmiştir, köklüdür ve tarihidir. Bugün bu ilişkiler, iki ülke için her za-
man olduğundan çok daha önemlidir. Türkiye’nin ABD ile olan ilişki-
leri, belirli bir konuya bağlanamayacak kadar geniş ve kapsamlıdır.”

Breh breh breh!.. Amerikancılık da doğrusu bu kadar olur, yahu!.. Tıpkı 
Necip Fazıl’ın, Fethullah Gülen’in, A. Gül’ün ve Tayyip’in Amerikancılığı 
gibi…

Hadi hepsini anladık da İ. Başbuğ, şunu biraz anlamakta zorlandık: 
“Bugün bu ilişkiler” neden “her zaman olduğundan daha önemli” oluyor? 
Siz göreve geldiğiniz için mi? Yoksa başka bir yorum doğrusu aklımıza 
gelmedi bizim…

İ. Başbuğ, şöyle diyerek AB’ye de saygılarınızı sunmayı ihmal etmi-
yorsunuz:

“Türk Silahlı kuvvetleri için Avrupa Birliği’ne tam üyelik, 
Atatürk’ün amaçladığı “çağdaş uygarlık düzeninin üzerine çıkma” 
doğrultusunda, önemli bir amaç anlamını taşımaktadır.”

Hadi be!.. Sen ABD’yi de, AB’yi de, onların kimliklerini de, Türki-
ye üzerine olan alçakça emperyalist niyetlerini de hiç bilmiyorsun. Onlar 
Türkiye’yi en az üç parçaya bölmek istiyorlar. ABD ordu dergisi bunun 
haritasını bile yayımladı. Bir de kurmay olacaksın! Hemen her namuslu, 
yurtsever, Mustafa Kemalci aydın bunu bilmektedir. Senin haberin yok…

İkili oynamaya devam
İ. Başbuğ, senin emrinle, Kocaeli ili Garnizon Komutanı Korgeneral 

Galip Mendi, Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Şe-
ner Eruygur’la emekli Orgeneral Hurşit Tolon Paşa’yı ziyaret etti, 3 Eylül 
2008’de, saat 11.30’da. Aynı saatlerde sen de Başbakan Tayyip’i ziyaret 
ettin makamında. Ve Genelkurmayın internet sitesinde, üç maddelik dört 
cümleden oluşan bir açıklama yer aldı, yine aynı saatte. Açıklamanın bi-
rinci maddesi, bu ziyareti haber veriyordu.
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2. Madde; “Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren iki 
emekli komutana yapılan bu ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri adına ya-
pılmıştır” diyordu.

Böylece ziyaretin, Ordu Gençliği’nin kendiliğinden oluşan bir davra-
nışı olmadığı, durumun kontrol altında olduğu anlatılmış oluyordu. Yani 
deniyordu ki, telaşlanacak bir durum söz konusu değil. Harekât tarafımız-
dandır.

3. Maddede; “Bilindiği üzere, dün olduğu gibi bugün de Türk silahlı 
Kuvvetlerinin yargıya olan saygısı ve güveni tamdır.” deniyordu.

Böyle denerek de, İ. Başbuğ’un komutasındaki Genelkurmay’ın, Fet-
hullahçı Zekeriya Öz’e, dolayısıyla da F. Gülen, Tayyipgiller ve onların 
ardındaki kurşunî güç ABD’ye saygı, güven ve bağlılığının tam olduğu 
vurgulanmış oluyordu.

Yalova’daki Fethullahçı avukat Zekeriya Öz, İblis F. Gülen tarafından 
öneriliyor Tayyipgiller’e. Bunun üzerine savcı yapılıyor Z. Öz hemen. 
Sonra 2007’nin 27 Mart’ında, CIA ve Entelicans servis ajanları, Z. Öz’ü 
ziyaret ediyorlar. Gerekli direktifi veriyorlar. Z. Öz, “Ergenekon Davası”nı 
açıyor ve iddianameyi hazırlamaya başlıyor. Tuncay Güney, Şamil Tayyar, 
Zihni Çakır gibi yine CIA bağlantılı sözde yazar ve muhbirlerin ifadeleri 
ve dokümanlarıyla iddianame hazırlanmaya başlanıyor…

Ve saldırı kerte kerte sürdürülerek, sonunda Mustafa Kemal’in yolun-
da yürüyen, antiemperyalist gerçek yurtsever, namuslu asker olan Şener 
Eruygur ve Hurşit Tolon Paşaların, gece baskınlarıyla, uyuşturucu kaçak-
çılarıymış gibi yaka paça tutularak, komiser muavinlerinin kollarında gö-
zaltına alınmalarına ve ardından tutuklanmalarına kadar vardırıldı. Yani iş, 
daha doğrusu trajedi, bu aşamaya kadar getirildi.

Neden tutuklandı TSK’nin bu gözbebeği Paşalar?
Şundan:
NATO’dan çıkılmalı, Avrasya Birliği’ne katılınmalıdır. ABD, 

Türkiye’nin dostu değil düşmanıdır. “Annan Planı kabul edilirse Kıbrıs 
elden gider!” dedikleri için. Yani Mustafa Kemalci, Yurtsever ve Namuslu 
tavır koydukları için… Yiğit, onurlu, gerçek kurmay oldukları için…

İşte ABD Emperyalistleri ve yerli hainler, bundan saldırdılar bu namus-
lu Paşalara.

Yerleri yurtları belli, herkesçe bilinen kaçma göçme, delilleri karartma 
olasılığı asla söz konusu olmayan bu Paşaların tutuklanmalarını gerektirir 
bir durum yoktu. Durum bu iken, bu insanların zalimane bir şekilde gözal-
tına alınmalarının, hakla hukukla, vicdanla, namusla ve mantıkla ne ilgisi 
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olabilir… Bu alçakça bir öç almadır. Yıldırma ve sindirme operasyonudur. 
AB-D Emperyalistlerinin amacı, Türk Ordusu’nu, ulusal tavır koyan bir 
direnç noktası olmaktan bütünüyle çıkarıp, bir sömürge, uydu devlet or-
dusuna dönüştürmektir. Bunu yapabilmek için de Ordudan, Devrimci, An-
tiemperyalist Mustafa Kemal Geleneğini silip atması gerekmektedir. İşte 
bunu yapmaya yöneliktir bu “Ergenekon” maskeli saldırı. Hedef, Mustafa 
Kemalci Devrimci Geleneğe sahip subayların Ordudan tasfiyesidir…

Emekli Paşaların ardından, muvazzaf namuslu subaylara da uzanmayı 
planlıyor AB-D Emperyalistleri ve onların maşası yerli hainler…

Bu saldırganların derdi “Ergenekon” filan değildir. “Ergenekon” arayan, 
12 Eylül’ün darbeci faşist generallerine gider. Şimdilerde Güney Ege’de 
Nü resimler yapan Netekim’e gider. Namuslu, Yurtsever, Laik, Mustafa 
Kemalci savcı Doğan Öz’ün katili, MHP’li faşist İbrahim Çiftçi’yi her tür-
den hukuku ve dürüstlüğü bir yana iterek beraat ettiren o dönemin Askeri 
Yargıtayına gider. ABD’nin emrindeki Kontrgerillanın-Süper NATO’nun 
Türkiye’deki özel örgütü MHP’ye gider. Kontrgerilla şeflerinden, Bahçeli-
evler Katliamı’nın cellâdı-yedi masum gencin kanını içen Haluk Kırcı’nın 
nikâh şahidi, “Bin Operasyon, Üç Bin Faili Meçhul Cinayet”in başaktö-
rü Mehmet Ağar’a gider…

1977 1 Mayıs Katliamı’nı, 16 Mart 1978’deki İstanbul Üniversitesi 
Katliamı’nı planlayan ve yaptırtan kimliği belli cellâtlara gider.

Kahramanmaraş, Sivas, Çorum, Ankara Balgat vb. gibi katliamları yap-
tırtanlara gider. Bunların hepsi bilinmektedir.

Bunlara tık denmiyor. Tersine bunlar hâlâ özenle kollanıp korunuyor. 
Çünkü bunlar Amerikancı, uşak, hain, satılmış. Demek ki “Ergenekon” 
maskeli bu saldırıyı yapanların derdi “Ergenekon” filan değildir. Bu apa-
çık meydandadır.

Böyle bir “dava”nın hukukla-yargıyla ne ilgisi var?
Buna bebeler bile inanmaz. Fakat görüldüğü gibi, ABD’ci İ. Başbuğ ve 

benzerleri (selefi vb.) inanıyor. Ya da inanmış görünüyor…

Başbuğ Ordu Gençliği’ni uyutma derdinde

İ. Başbuğ, bu sözde ziyaretle de yine Ordu Gençliği’ni kandırmak, onun 
gözüne kül serpmek istiyor. Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’ne; bakın 
işte, gördüğünüz gibi tutuklu emekli paşalarımıza sahip çıktığımızı ortaya 
koyuyoruz, demek istiyor.

Öbür taraftan da internet sitesindeki açıklaması ve Tayyip’i ziyaretiyle 
de onlara; merak etmeyin ben sizinleyim, mesajı veriyor.
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Bu ziyarette Tayyip’e, İ. Başbuğ’un şöyle dediğinden adımız gibi emi-
niz: “Tasalanmayın. Amacımız, bu Paşaların tutuklanmasına ve sizin izle-
diğiniz politikalara yönelik büyük bir rahatsızlık duyan “Genç Subayları” 
yatıştırmaktır. Bilirsiniz ki, onların bu rahatsızlığı, eylemli bir tepkiye, hi-
yerarşi dışı bir davranışa dönüşürse, durum her ikimiz için de kötü olur.”

Kaldı ki, Eruygur ve Tolon Paşaların zalimane bir şekilde gözaltına 
alınmasında “Amudcu” Yaşar Büyükanıt’ın ve İ. Başbuğ’un da dahiliyeti 
vardır. Hatırlarsınız, Eruygur ve Tolon Paşaların gözaltına alınmasından 
üç beş gün önce Tayyip, Y. Büyükanıt ve İ. Başbuğ’la, TV kameralarına da 
yansıyan baş başa görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerden aldığı olumlu 
sinyaller sonrasında namuslu-yurtsever Paşalarımızın gözaltına alınması 
gerçekleştirilmiştir. Yani oradan alınan cesaretle, el uzatabilmiştir Fethul-
lahçı Zekeriya Öz, Paşalarımıza… Bu nokta da kesindir…

İnsan şöyle ya da böyle ölecektir, İ. Başbuğ. Öyleyse insana yaraşan; 
namusu, mertliği, yiğitliği, onuru yere düşürmeden yaşamı tamamlayabil-
mektir. Mustafa Kemal ve Kuvayimilliyeci Silah Arkadaşları böyle yaşa-
mıştır… Kuvayimilliye Şehitleri böyle yaşamıştır. Önderimiz Hikmet Kı-
vılcımlı ve Devrim Şehitlerimiz böyle yaşamıştır. Biz böyle yaşıyoruz.

Ve Şener Eruygur, Hurşit Tolon Paşalar böyle yaşıyor.
Siz bu kategoriye girmezsiniz. Siz Ali Nadir Paşa’nın, Netekim’in, H. 

Özkök ve “düşük profil sergileyen” Y. Büyükanıt’ın izinden gidiyorsunuz. 
Ve onlarla aynı kategoridensiniz…

Olmuyor, yazık ediyorsunuz kendinize. Eğer durumunuzdan rahatsızlık 
duyar ve ne yapayım derseniz, size deriz ki, Şener Eruygur ve Hurşit Tolon 
Paşaların yaptığını yapın. Onlar gibi olmaya çalışın!

Unutmayın ki, Tarihte herkes ait olduğu, bulunduğu kategoride yerini 
alacaktır…

Ve en sonunda, Birinci Milli Kurtuluşta olduğu gibi. kazanan yine biz 
olacağız…
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Ayrım III

Namuslu gafiller ve namussuz AB-D uşağı hainler, 
işte gerçek Ergenekon budur!107

107  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 18 Kasım 2008 tarihli 40’ıncı sayısından alınmış-
tır.
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Namuslu gafiller ve namussuz AB-D uşağı hainler, 
işte gerçek Ergenekon budur!

Tam da AB-D yapımı sahte “Ergenekon Davası”nın başladığı gün 
oldu… Olan, AB-D Emperyalistlerinin, onların casus örgütlerinin ve yerli 
işbirlikçilerinin, halklarımızla alay eden İblisçe bir oyunuydu.

Sahte “Ergenekon Davası”nın başladığı gün, gerçek Ergenekon’un yani 
Kontrgerilla’nın ya da Süper NATO’nun en önemli katliamlarından biri-
nin davası zaman aşımından düşürülüyordu. Hem de 30 yıl 7 ay 4 gün 
sonra… Katliam 16 Mart 1978’de yapılmıştı. O günden bugüne de işte 
bu kadar zaman geçmişti. Ve dava bir türlü sonuçlandırılamamıştı. Kara-
ra bağlanamamıştı. Oysa her şey gün gibi açıktı. Tetikçilerin tümü ayan 
beyan meydandaydı. Zaten davanın otuz küsur yılda sonuçlandırılmama-
sının sebebi de buydu. AB-D’nin emrindeki Parababaları devletinin içinde 
yuvalanmış-üslenmiş olan Kontrgerilla’nın klasik yöntemidir bu tutum.

Kontrgerilla, katliamlarının, cinayetlerinin gizlenemeyeceği, örtbas 
edilemeyeceği, gözden kaçırılamayacağı, bütün boyutlarıyla ortaya çık-
mış olduğu durumlarda hep bu yönteme başvurur: Davayı uzattıkça uzatır. 
Tâ ki dava zaman aşımından düşsün. Bildiğimiz gibi yine CIA güdümlü 
Kontrgerilla’nın özel örgütü olan MHP’nin 12 Eylül sonrasında açılmış 
olan davası da bu yöntemle kapatılmıştı. Böylece de MHP’li faşist kadro-
ların işlediği binlerce cinayetin ve katliamın üzeri örtülüp gitmişti. Sivas, 
Çorum, Maraş Katliamlarının canileri de benzer yöntemlerle kurtulmuşlar, 
daha doğrusu devlet tarafından kurtarılmışlardı.

Çünkü onlar, yerli-yabancı Parababaları devleti adına o insanlık dışı 
kanlı katliamları yapmıştı. Bu yüzden de devlet, görevlilerini bu yöntemle 
korumuş kurtarmış oluyordu. Yani insanlık dışı, şeytanî bir oyundu oyna-
nan…
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Gerçek “Ergenekon”cular zaman aşımıyla
korunup kollanmaktadır

İşte 16 Mart Katliamı Davası’nda da bu yapıldı. Katliamcılar böyle kur-
tarıldı.

Milliyet’in 21 Ekim tarihli sayısından konuya ilişkin şu haberi okuya-
lım:

“16 Mart Katliam davası zaman aşımından düştü
“Katliama ceza yok!
“İstanbul Üniversitesi önünde 16 Mart 1978’de gerçekleşen ve 7 

öğrencinin ölümüyle sonuçlanan bombalı ve silahlı saldırıya ilişkin 
dava zaman aşımı nedeniyle düştü

“İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyazıt’ta 30 yıl önce 7 öğren-
cinin ölümü, 41 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı ve 
silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davayı, zaman aşımı sü-
resi dolduğu gerekçesiyle ortadan kaldırdı. Müdahil avukatları, kararı 
temyiz edeceklerini bildirdi. 13 yıldır süren dava, 17 yıl aradan sonra 
yeniden açılmıştı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 
tutuksuz sanıklar Latif Aktı ile Özgün Koç katılmadı.

“Gıyabi tutuklu olarak aranan eski polis memuru Mustafa Doğan 
ise yakalanamadığı için duruşmada hazır edilemedi.

“45 yıl olmalı
“Duruşmada, müdahil avukatlar Cem Alptekin ve Hilmi Hanta’nın 

da aralarında bulunduğu 10 avukat hazır bulundu. Söz alan Alptekin, 
davadaki zaman aşımı süresinin 30 yıl olup olmadığının tartışılması 
gerektiğini dile getirerek, davanın zaman aşımı süresinin suç tarihin-
den itibaren 45 yıl olarak değerlendirmesi gerektiğini savundu. Esas 
hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 3 sanık hakkın-
daki kamu davasının 16 Mart 1978’de olduğunu, suç tarihinden bu 
yana geçen sürede sanıklar lehine olan 765 sayılı yasada atılı suçlarda 
öngörülen 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunun anlaşıldığını, 
eski TCK uyarınca zaman aşımından düşürülmesine karar verilmesini 
talep etti.

“Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Doğan, 
Latif Aktı ve Özgün Koç hakkında, “16 Mart 1978’de bomba atarak 
ve silahla tarayarak 7 kişiyi öldürmek ve tasarlayarak öldürmeye kal-
kışmak” suçlarından 765 sayılı eski TCK uyarınca açılan kamu da-
vasında zaman aşımı süresinin dolduğunu bildirdi. Heyet, bu nedenle 
davanın, “zaman aşımı” hükmünü düzenleyen eski TCK’nın 102/1 ve 
104/2 maddeleri uyarınca düşürülmesine karar verdi.

“Kararı temyiz edecekler
“Sanıkların cezalandırılmasını isteyen müdahil avukatları, duruş-

ma sonrası, en geç hafta içerisinde Yargıtay’a başvurarak kararı tem-
yiz edeceklerini bildirdi.
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“Dava 17 yıl sonra yeniden açılmıştı
“İstanbul Üniversitesi’nde 16 Mart 1978’de sol görüşlü öğrencilere 

yönelik saldırı düzenlenmişti. Merkez Kampus’tan çıkan gruba Ecza-
cılık Fakültesi önünde bombalı ve silahlı saldırıda bulunulması sonucu 
7 öğrenci ölmüş, 41 öğrenci  yaralanmıştı. Bu olaya ilişkin yakalanan ve 
o dönemde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde 
yargılanan Sıddık Polat beraat etmişti. Aynı eyleme karıştığı iddia edi-
len Zülküf İsot’un ise Elazığ’da yine olayın faillerinden olduğu belirti-
len Latif Aktı tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.

“İsot’un ablası Remziye Aykol, 1992’de yaptığı açıklamada, katli-
amı kardeşiyle birlikte yapanlar olduğunu söylediği 3 kişinin ismini 
vermişti.

“Bu olayın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra İsot’un babası, annesi 
ve kız kardeşlerinin verdiği bilgi doğrultusunda, 1995’de haklarında 
yeni dava açılan eski polis memuru Mustafa Doğan ile Latif Aktı ve 
Özgün Koç’un, “Taammüden adam öldürmek ve yaralamak” suçla-
rından 7’şer kez idam ve 41’er kez 20’şer yıldan az olmamak üzere 
ağır hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. Dava sürecinde mü-
dahil avukat Cem Alptekin hakkında ‘MİT’i tahkir’ suçundan dava 
açılmıştı. Beraat eden Alptekin’e eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel 
Sayman da destek vermişti.”108

16 Mart Katliamı da,
Yurtsever Savcı Doğan Öz’ün katledilişi de
Gerçek Ergenekon’un-Kontrgerilla’nın işidir

Bu dava, yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye’deki onlarca hatta bel-
ki de yüzlerce siyasi katliam davasından biridir. Ve bunların tümünde de 
kan içici katiller, CIA’nın yönettiği Kontrgerilla’nın Türkiye Şubesi’nin, 
diğer adıyla gerçek Ergenekon’un tetikçilerinden; paralı, resmi ya da sivil 
üyelerinden oluşmaktadır. Ve bu davaların tümü ya yukarıdaki gibi zaman 
aşımından düşürülmekte ya da katliam davası, verilen çerez cinsinden bi-
rer ikişer yıllık cezalarla sonuçlandırılmaktadır.

12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin askeri mahkemeleri, Eski 
Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yukarıda anılan davada, davayı düşüren 
“İstanbul 6. Ceza Mahkemesi” gibi mahkemeler de ya doğrudan doğruya 
Kontrgerilla’nın adlî alandaki uzantısı (bir parçası) ya da Kontrgerilla’nın 
denetimi altında bulunan mahkemelerdir.

108  Milliyet, 21 Ekim 2008.
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Bu davaların en tipiklerinden biri de devrimci, namuslu savcı Do-
ğan Öz’ün katledilişine ilişkin olanıdır. Doğan Öz, hatırlanacağı gibi, 
Türkiye’deki Kontrgerilla Şubesi’nin varlığının ve bu şubenin bir faşist 
darbe yapmak için çalışmalar yaptığının farkına varmış ve bu gözlemini 
zamanın sosyal demokrat başbakanı Bülent Ecevit’e iletmiş; ondan önlem 
almasını yani Kontrgerilla’yı ortadan kaldırmasını, en azından bu şube-
yi kapatmasını istemiş ve bunun yapılmaması halinde bir faşist darbenin 
önlenemeyeceğini belirtmiştir. Yüreksiz B. Ecevit, Kontrgerilla’nın yani 
gerçek Ergenekon’un üzerine gidememiş, bir iki mızıldanmadan sonra 
konuyu kapatıp geçmiştir. Üstelik de namuslu, yurtsever, devrimci Savcı 
Doğan Öz’ü de Kontrgerilla’ya deşifre etmiştir. Kontrgerilla, Doğan Öz’ün 
bu namuslu, antiemperyalist tutumunu affetmedi… MHP’li faşist İbrahim 
Çiftçi’ye katlettirdi Doğan Öz’ü. Katliam aleni yapılmıştı. Güpegündüzdü 
ve olayı netçe gören tanıklar vardı. Yani suçlu apaçık ortadaydı. Tabiî te-
tikçi İbrahim Çiftçi’ydi ortada olan…

Askeri Mahkeme tam dört kez idama mahkûm etti. İ. Çiftçi’yi. Fakat 
her seferinde Askeri Yargıtay kararı bozdu ve suçlunun beraat ettirilmesini 
istedi… Beşinci seferde, Askeri Mahkeme, usul gereği, Askeri Yargıtayın 
kararına uymak zorundaydı. Bu sebeple de mecburen Askeri Yargıtayın 
beraat kararına uydu. Fakat bu konudaki kararı bile ibretlikti… Şöyle di-
yordu:

“Eldeki kanıtların ve tanıkların gösterdiğine göre, İbrahim 
Çiftçi’nin suçu sabittir. Bu yüzden de bizce, İ. Çiftçi’nin, Doğan Öz’ü 
öldürdüğü kesindir. Fakat usul gereği Askeri Yargıtayın kararına uy-
mak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle sanığın beraatına karar vermiş 
oluyoruz.”

Bu karar metni bile 12 Eylül Cuntası’nın emrindeki Askeri Yargıtayın, 
İ. Çiftçi’nin suç ortağı olduğunu kesin biçimde ortaya koymaktadır. Bu da 
göstermektedir ki, İ. Çiftçi Kontrgerilla’nın tetikçisidir. 12 Eylül Cuntası 
ve Askeri Yargıtay da ABD yönetimindeki Kontrgerilla’nın siyasi ve adlî 
organlarıdır. Yani bunların tümü aynı karanlık cinayet-katliam çetesinin 
mensuplarıdır, elemanlarıdır, kadrolarıdır. Aynı merkeze bağlı olarak çalış-
maktadırlar… İşte gerçek Ergenekon budur. Buna tık diyen savcı, yargıç 
veya burjuva siyasetçisi var mı? Yok… Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP 
ve ondan doğan BBP ortada geziyor, milliyetçi pozlarda… MHP de Mec-
liste bilindiği gibi. Bu Ergenekon partilerinin eski ve yeni kadrolarına da 
laf eden savcı ve yargıç yok…

12 Eylül Faşist Darbesinin şefi alçak Netekim, namı diğer Mustafa 
Kamil Zorti, hâlâ Finans-Kapital çevrelerinde ve satılmış medyada el üs-
tünde tutulmakta. Hâlâ yaptığı AB-D uşaklığını, halk düşmanlığını savu-
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nabilmekte. Buna da gık diyen yok. Ve devletin istihbarat örgütleri tabiî 
başta da MİT, askeri istihbarat, polis örgütü, Finans-Kapital partilerinin 
liderleri, devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve bir bölüm milletvekili 
de Kontrgerilla’nın işlediği suçlara, yaptığı katliamlara ortaktır. Bunlar da 
Kontrgerilla’yla yani gerçek Ergenekon’la işbirliği yapmışlardır. En azın-
dan ona göz yummuşlardır. Kanunsuzluğu onaylamışlardır. Böylece de 
görevlerini yapmışlardır. Kendi yasalarını ve anayasalarını çiğnemişlerdir. 
Bunlar hakkında da söz söyleyen savcı, yargıç var mı? Yok! Öyleyse açılan 
bu “Ergenekon Davası”nın gerçek Ergenekon’la uzaktan yakından özce 
ilgisi yoktur. Bu bir kandırmacadır. Ergenekon maskesi altında antiemper-
yalist, yurtsever, laik, Mustafa Kemalci güçleri; yıldırma, sindirme ve yok 
etme saldırısıdır bu yapılan. Ya da bu dava…

Devlet, Gerçek Ergenekon’a karşı değil,
tersine onunla kaynaşıktır

Bundan birkaç yıl önce namuslu Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit 
Kayasu, 12 Eylül Cuntası’nın şefi ve diğer faşist darbeciler hakkında Ceza 
Kanunundaki 146’ncı maddede belirtilen suçu işlediklerinden dolayı so-
ruşturma başlattı.

Başına ne mi geldi?
Meslekten ihraç edilmekle kalmadı. Avukatlık yapması da men edildi. 

Yani hukuk adamı olma kimliği elinden alındı.
Niye?
Hukuku uygulamak istediği için… “Devletin güvenliğini ve kamu dü-

zenini tehdit ettiği, bozmak istediği için…”
Kara mizahı görüyor musunuz?
Namuslu savcı, Anayasa ve yasalarla belirlenen düzeni korumak isti-

yor. Onu en açık ve kökten biçimde, bir faşist darbeyle bozanları ceza-
landırmak istiyor; devletse sen devletini ve kamunun düzenini bozmak 
istiyorsun, diye hukukçuluk olan mesleğinden atıyor. Demek ki devlet, 
gerçek Ergenekon’a karşı değil, tam tersine onunla kaynaşık. Çünkü o suç 
örgütünü kuran da, yöneten de, ona ne yapacağını söyleyen de AB-D Em-
peryalistleridir. Onların bir numaralı casus örgütü CIA’dır.

Peki Parababaları devletini ve hükümetlerini belirlendiren, yöneten 
kimdir?

Yine AB-D Emperyalistleridir. Demek ki, devletle gerçek Ergenekon-
Kontrgerilla arasında bir yapı ve amaç birliği vardır. O yüzden de birbirle-
riyle karşıtlık içinde değil, tersine yandaş, omuzdaş durumdadırlar.

Tayyip’in, “Ben de bu davanın savcısıyım” dediği şimdiki sözde “Erge-
nekon Davası”ysa yukarıda da belirttiğimiz gibi, AB-D Emperyalistleri ve 
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yerli hain ortakları tarafından, Mustafa Kemal’in antiemperyalizm, yurtse-
verlik ve laiklik ilkelerine sahip çıkan güçleri sindirmek ve tasfiye etmek 
için başlatılmış olan saldırının bir parçasıdır.

Dönekliğinin kitabını yazan, sıfır numara ABD uşağı Hasan Cemal 
bile bu gerçeği, yarım ağızla bile olsa, dolaylı yoldan bile olsa, şu şekilde 
itiraf etmekten kendini alamaz:

“Ergenekon olayı’na bu pencereden bakınca, bir noktaya dikkat 
gerekiyor.

“Türkiye’de ulusalcı-aşırı milliyetçi bir cereyan, siyasal bir akım 
var. Birinci sınıf demokrasiyi sevmeyen, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
yolundan nefret eden bir akım bu.

“Diyor ki:
“Demokrasinin fazlası ile AB ve ABD ilişkilerinin sıkı fıkılığı 

Türkiye’yi böler; bölmekle de kalmaz ‘İslamcı düzen’e götürür.
“O zaman ne yapmak lazım?
“Türkiye, Avrupa’yla Amerika’ya sırtını dönsün, Avrasya’ya açıl-

sın ve Rusya’yla, Çin’le, Orta Asya’yla, hatta İran’la kendine yeni bir 
dünya kursun!

“Adına ister Kızıl Elma, ister Ergenekon deyin, bu ulusalcı-aşırı 
milliyetçi cereyan özellikle 1990’larda Sovyetler Birliği’nin tarih sah-
nesinden çekilmesi sonrasında güçlenmeye başladı.

“Ve asker içinde de etkili oldu.
“Örneğin, Tuncer Kılınç Paşa daha orgeneral rütbesiyle MGK Ge-

nel Sekreteri’yken, Türkiye için ‘Avrasya açılımı’nı savunmuştu.
“Ergenekon davasının sanıklarından eski Jandarma Komutanı Şe-

ner Eruygur Paşa’nın da, davanın bazı önde gelen sivil sanıkları gibi 
‘Avrasyacılık’ konusunda  benzer görüşleri benimsediği söylenebilir.

“Bu konuda, Rusya’nın ciddi gazetelerinden Kommersant’ta ilginç 
bir haber çıktı. Ergenekon’da önemli sanıkların Rusya’yla bağlantılı 
olduklarına dikkat çekilen haberde şu satırlar var:

“(…) Bir başka önemli sanık, İstanbul Üniversitesi eski rektörü 
Kemal Alemdaroğlu da Moskova MGU Üniversitesi’yle işbirliği anlaş-
ması imzalamıştı. Emekli General Şener Eruygur ise yine Rusya’dan 
empoze edilen fikirlerle Türkiye’nin NATO’dan çıkarak Şanghay İş-
birliği Örgütü’ne katılmasını, Rusya ve İran’la birlikte bölgede yeni 
bir askeri ittifak oluşturulmasını önermişti. Ergenekon’da sanık ola-
rak aranan eski Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı General Levent 
Ersöz’ün ise izini Rusya’da kaybettirmiş olması...” (22 Ekim 08, Hür-
riyet, 18. sayfada Nerdun Hacıoğlu’nun haberi).

“Tabiî belirtmekte yarar var.
“Herkesin ille de Türkiye’nin ABD ile ittifakını, AB yolunu ya da 

NATO üyeliğini savunması gerekmiyor.”109 

109  Hasan Cemal, Milliyet, 21 Ekim 2008.
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Yine en hızlı AB-D uşaklarından ve Ergenekon Davası görevlilerinden 
olan eski MHP’li Şamil Tayyar da köşe yazılarında, varlığını iddia et-
tikleri, bugün dava konusu olan Ergenekon Örgütünün 1999 sonrasında 
kurulduğunu, şöyle diyerek açıkça itiraf eder:

“Şu andaki resmi verilere göre, Ergenekon isminin bu yapıya ve-
rilmesinin tarihi daha çok 1999 gibi gözüküyor. 28 Şubat sürecinden 
hemen sonra, özellikle Batı Çalışma Grubu’nun yavaş yavaş tasfiye 
edilmeye başladığı ve Ergenekon’un devreye girdiğini görüyoruz. O 
da 1999. İdeolojik olarak ve beslendikleri ana damar açısından baktı-
ğımızda birbirinin devamı gibi gözükebilir. Aslında 28 Şubat sürecinin 
devamıdır. Ancak kadro yapılanması birbirinden farklıdır. 28 Şubat 
sürecinde daha çok belli bir mezhebin etrafında kümelenmiş yapı var-
dır. Bugün geldiğimiz noktada Ergenekon’da, daha milliyetçi, ulusalcı 
vurgunun, dokunun güçlü olduğu bir yapı var. O nedenle bu kadro 
farklılığı 28 Şubat sürecinde aktif olarak rol almış kimi isimlerin de 
bulunmasının yol açtığı, onlar içerisinde eğer bir frekans birlikteliği 
bir doku paralelliği varsa, o kadroların bir kısmı bu yeni yapı içerisin-
de yer aldı.” (Referans, 25.04.2008 / Nuray Başaran / Söyleşi)

“Ancak, dava konusu Ergenekon, Ekim 1999’da kurulmuş bir 
örgüttü. Bunun kadroları daha çok Ulusalcı, Kemalist, Milliyetçi 
çizgideydi. Ben daha çok 12 Mart Muhtırası ile tasfiye olan 9 Mart 
cuntasının AKP iktidarında hortlaması olarak görüyorum. Can 
Dündar’ın yazdığı, Erol Mütercimler’in tarif ettiği Ergenekon ile bu 
Ergenekon’un hiçbir ilgisi yok. Onların Ergenekon’u 12 Eylül öncesi 
kurulmuş tepesinde Turgut Sunalp ve Türkeş’in olduğu kadroların da 
bulunduğu, Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı, Oral Çelik gibi ülkücü isim-
lerden oluşturulmuş ve devlet içinde desteklenen bir örgüttü.”110 

Gerçek Ergenekon 1952 yılında ABD tarafından kurulmuştur

Şamil Tayyar, yazılarında bu davadan yargılananların aynı zamanda 
“Ulusalcı, Kemalist, Milliyetçi çizgide” olduğunu da yukarıda gördüğü-
müz gibi, kesince itiraf etmektedir.

Demek ki, 1952’de kurulan CIA yönetimindeki gerçek Ergenekon’la 
bugün yargılanmakta olan “Ergenekon” hem kadrolarının yapısı, hem de 
varmak istedikleri hedef bakımından birbirinin tümüyle karşıtıdır. 1952’de 
kurulan CIA Ergenekon’unu, ABD kurdurmuştur, o yönetmektedir. O 
Ergenekon’la amaçlanan da devrimci, yurtsever, antiemperyalist, laik güç-
leri yıldırma, sindirme ve tasfiye etmektir. Yani o Ergenekon, ABD Emper-
yalizminin çıkarlarına hizmet etmekle görevli kılınmıştır. Yine ABD’nin 

110  istanbulburda.com, 29.07.2008.



196

“Yeşil Kuşak Projesi”yle görevli kıldığı diğer gerici, Şeriatçı güçlerle 
uyum içinde çalışma emri verilmiştir, buna. Pratikte de aynen yapılan bu 
olmuştur. Faşist darbeler sonucunda devrimci güçlerin önüne set oluştu-
rabilmek için Ortaçağcı-Şeriatçı ve faşist MHP’li örgütlenmelere tüm gü-
cüyle destek verilmiştir. Bu gerici güçler, devletin resmi güçleriyle ele ele 
vererek devrimci ve yurtsever güçlere karşı 56 yıldan bu yana İblisçe bir 
mücadele vermişlerdir. Bugün de hâlâ vermektedirler.

1999’da kurulduğu iddia edilen ve bugün dava konusu olan 
Ergenekon’sa, yukarıda Amerikan uşaklarının da açıkça belirttiği gibi, 
“Ulusalcı, Kemalist, Milliyetçi çizgide”ki kadrolardan oluşmaktadır. Ve 
bunların önde gelen kişileri NATO’dan çıkılmasını, Avrasya Birliği’ne gi-
rilerek Türkiye’nin bağımsız bir siyaset izlemesini yani ABD ve AB güdü-
münden kurtulunmasını savunmaktadırlar. Zaten başlarına gelen “darbeci, 
terör örgütü kurma ve yönetme” suçlaması da onların bu tutumlarından 
kaynaklanmıştır. Başka türlü dersek, bugünkü Ergenekon Davası’nın mi-
marı ABD ve AB Emperyalistleridir, 1952’de gerçek Ergenekon’u kuran 
emperyalistlerdir.

AB-D Emperyalistleri, tüm dünyada, 
antiemperyalist, yurtsever kişileri, hareketleri 

sahte “Ergenekon Dava”larıyla sindirmeye çalışıyor
Bu konuya açıklık getiren çok önemli bir yazısı vardır, Soner Yalçın’ın, 

26 Ekim 2008 tarihli Hürriyet’te. AB-D Emperyalistlerinin yüzde yüz de-
netime almak istedikleri ya da bizim gibi sürgit yüzde yüz denetimde tut-
mak istedikleri ülkelerde, hep böyle birer sahte Ergenekon örgütü yaratıl-
dığını ve bu yapay örgütlere karşı da davalar açıldığını kanıtlarıyla ortaya 
koymaktadır, Soner Yalçın, söz konusu bu yazısında. Şu yazıya bir bakar 
mısınız?

“Başka Ergenekon’u yazdım kimse üzerine alınmasın!
“Ergenekon duruşması başladı. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, 

Ukrayna, Gürcistan gibi renkli devrimlere sahne olan ülkelerde de bi-
rer “Ergenekon Davası” olduğunu biliyor muydunuz?

“Bu ülkelerde de siyasi parti liderleri, askerler, kanaat önderleri, 
gazeteciler bir gece sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklandı. Ardın-
dan yandaş medyanın yayınları başladı: Bunlar darbeci! Sahi, gerçek-
te bu ülkelerde neler olmuştu? Gelin bir komşu ülkede yaşananlarla 
başlayalım”111

diyerek söze giriyor Soner Yalçın. Ve bu ülkelerde yaşananları somut ka-

111  Soner Yalçın, Hürriyet, 26 Ekim 2008.
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nıtlarıyla anlatıyor. Biz, yalnızca Gürcistan’la ilgili bölümünü aktaracağız. 
Merak eden arkadaşlar internetten yazının tamamını okuyabilirler.

“TARİH, 6 Eylül 2006. Saat, 05.00.
“Adalet Partisi, Muhafazakâr Parti, Cumhuriyetçi Parti ve Anti-

Soros Hareketi üyesi 30 kişi, eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. 
Evlerdeki bilgisayarlara, kitaplara, defterlere, paralara el konuldu. 
Gözaltına alınanlar arasında, eski askerler de vardı.

“Suçlama: Devlete karşı komplo ve hükümeti darbeyle alaşağı et-
mekti.

“Başta Soros destekli Rustavi-2 televizyonu olmak üzere, Başkan 
Mihail Saakaşvili’ye yakın yandaş medya olayı hep aynı cümleyle ver-
di: Darbeciler yakalandı!

“Cumhuriyetçi Parti Lideri D. Berdzeneşvili, operasyonun muhale-
feti sindirmek amaçlı olduğunu söyledi.

“Bu arada gözaltılar sürdü. 12 Eylül’de Cumhuriyetçi Parti yöne-
ticilerinden, kamuoyu tarafından çok sevilen Goga Odzeli gözaltına 
alındı. Bir suç örgütü liderinin evinin inşaatıyla ilişkisi hakkında sor-
gulandıktan sonra serbest bırakıldı. Toplumu etkileyen kanaat önder-
leri, gerçekten pis işlere karışmış çetecilerle işbirliği içinde gösterilmek 
isteniyordu.

“Rustavi-2 televizyonu, Odzeli serbest bırakılmasına rağmen, onu 
yeraltı dünyasıyla ilişkili göstermeye devam etti. Ayrıca, Adalet Partisi 
üyelerinin darbe planlarını itiraf ettiklerine ilişkin sorgu tutanakları 
yayınlandı. İddialara göre, Adalet Partisi ve Anti-Soros üyeleri, silahlı 
ayaklanma için “plan” yapmışlardı: Meclis önünde yapacakları büyük 
mitinge, emirlerindeki bazı adamları tarafından ateş açılacak ve çıka-
cak kargaşadan yararlanıp yönetime el koyacaklardı!

“Darbe yapacağı iddia edilen partilerin toplam oyları yüzde 1-2’yi 
geçmiyordu. Ancak kamuoyunu etkilemede güçlüydüler. Polis operas-
yonuyla bu etki ortadan kaldırılmak isteniyordu sanki.

“İşte 1 numara
“Saakaşvili yandaşı medya, darbecilerin lideri olduğunu iddia et-

tiği “Bir Numara”nın peşine düştü. Çabuk da buldular: Gürcistan’ın 
eski İç Güvenlik Bakanı: İgor Giorgadze!

“56 yaşındaki eski Bakan Giorgadze, kamuoyu tarafından sevilen 
bir isimdi. Babası Sovyet savaş gazisi ve Gürcistan Komünist Partisi 
lideriydi.

“İlginçtir; “Bir Numara” Giorgadze’nin adı daha önce eski devlet 
başkanı Eduard Şevardnadze’ye karşı bombalı suikast düzenlenmesi 
olayında geçmişti! Bu biraz kafaları karıştırıyordu. Çünkü darbe-
ci oldukları nedeniyle tutuklananlar arasında, Şevardnadzeciler ile 
Şevardnadze’ye suikast düzenlemekle suçlananlar vardı. Bu düşman 
tarafların nasıl bir araya gelip darbe planladıkları anlaşılamadı!

“Sonunda Gürcistan’ın “Ergenekoncuları” yargı önüne çıktı.
“Dava kapalı oturum usulü gerçekleştirildi. Görüntü alınmasına 

bile izin verilmedi.
“Başından beri iddiaları ve işbirliğini reddeden 12 kişi çeşitli hapis 

cezalarına çarptırıldı. Sanık avukatlarından L. Barcella, “İddianame-
nin delilleri tutarlı değildi ve lehte delillerimizi de görmezden geldiler. 
Bunu kimsenin görmesini istemiyorlar ki, mahkeme salonunu kapattılar. 
Sonra da en yüksek cezayı verdiler” dedi.

“En yüksek ceza 8.5 yıldı. Verilen cezalar ve yargılama usulü bu-
gün halen tartışılıyor.
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“Diyeceksiniz ki, “Eee bu yazdıklarınız bize yabancı değil. Siz bize 
bunların arkasında neler dönüyor onu yazın”. Haklısınız...

“Oyunun başlangıcı
“Tarih, 31 Mart 1991.
“Gürcistan bağımsızlığını ilan etti.
“Hayatı boyunca Sovyetler Birliği’ne muhalif olmuş Zviad Gam-

sahurdia devlet başkanı oldu. Ancak gerek iktisadi zorluklar, gerekse 
iç karışıklar sonucu kısa süre sonra görevinden istifa etmek zorunda 
bırakıldı.

“Rusya’nın desteğiyle Sovyetler Birliği’nin eski Dışişleri Bakanı 
Eduard Şevardnadze, 1992 yılı Ekim ayında Gürcistan devlet başkan-
lığı koltuğuna oturdu.

“Şevardnadze’nin lakabı “gümüş tilki”ydi; ilk başlarda Batı yanlısı 
gözüktü. Ona en çok inananların başında, dünyanın en büyük spekü-
latörlerinden George Soros geliyordu.

“Soros, Şevardnadze’yi, IMF’nin istediği yapısal reformları hızla 
gerçekleştirecek, serbest piyasaya inanan bir lider olarak görüyordu.

“Soros, -aynı Turgut Özal’ın bir dönem yaptığı gibi- Şevardnadze’nin 
ülkenin komünist geçmişiyle hiçbir bağı olmayan yurtdışındaki genç 
Gürcü “beyinleri” çağırıp onlarla çalışmasını önerdi. Önerilen isimler-
den biri de Manhattan’da bir hukuk bürosunda çalışan avukat Mihail 
Saakaşvili idi. Saakaşvili, Adalet Bakanı yapıldı.

“Soros 1994 yılında “Açık Toplum”un Tiflis şubesini kurdu. Ve he-
men Gürcistan Genç Avukatlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarına 
ve medyaya para akıtmaya başladı.

“Amerikan’ın prensi
“Şevardnadze deneyimli bir Sovyet yöneticiydi; kabinesinde genç 

“beyinlere” hep aynı uyarıyı yaptı: “Bölgemiz etnik ve dini farklılıklar-
dan dolayı bir dinamit kutusuna benzer; aman dikkat.”

“Ancak ülke ekonomisi kötü sinyaller verdi; elektrikler sürekli 
kesildi; yiyecek bulunamadı ve suç şebekeleri her geçen gün büyüdü. 
Rüşvet, toplumu hızla yozlaştırdı. Yetmezmiş gibi Güney Osetya sını-
rındaki çatışmalar da durmak bilmedi. Abhazya bağımsızlığını ilan 
etti.

“Soros destekli “genç beyinler”, Şevardnadze’den acil radikal ka-
rarlar almasını istediler. “Gümüş tilki”, Batı’nın dayattığı “sömürgeci 
kararları” almadı; aksine Rusya’ya yaklaştı. Ve ipler koptu.

“Soros destekli Rustavi-2 televizyonu, Şevardnadze aleyhinde ya-
yınlara başladı. Şevardnadze, Rustavi-2’yi kapatmak istedi. Televizyo-
nun da istediği buydu zaten. Kanal bu kararı, “Eski günlere dönüş” 
diye gösterip muhalifleri sokağa döktü.

“Şevardnadze geri adım attı. Ama bu hareketiyle o güne kadar güç-
süz olan muhalefeti birleştirdi.

“Bu muhalefetin bir lidere ihtiyacı vardı.
“Ve Soros, Gürcistan’ı kurtaracak lideri açıkladı: Saakaşvili!
“Sihirli sözcükler
“ABD’deki Demokrat Parti’nin uluslararası kanadı “Ulusal De-

mokrat Enstitü”sü (NDI), Saakaşvili liderliğindeki bir grubu, Şubat 
2002’de Amerika’ya götürdü.

“Saakaşvili, Beyaz Saray’a kabul edildi. Soros ile tanıştırıldı. Saa-
kaşvili aynı yıl haziran ayında, Soros’un mali destek verdiği Central 
European University’de düzenlenen bir törenle, uluslararası açık top-
lum ödülünü bizzat Soros’un elinden aldı.

“Aynı günlerde ABD, Gürcistan’a yeni büyükelçisini gönderdi: R. 
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Miles. Yeni büyükelçi Belgrad’dan geliyordu ve diplomasi dünyasında 
“Sırbistan’daki renkli devrimi gerçekleştiren büyükelçi” diye tanınıyor-
du. Geldiği gün Rustavi-2 televizyonuna çıkıp sihirli sözcükleri sırala-
dı: “Demokrasi”, “insan hakları”, “açık-şeffaf toplum” vs.

“Keza yine Sırbistan’daki renkli devrimin “mucitlerinden”; Soros 
destekli “Özgürlük Enstitüsü” kurucusu G. Bokeria da Belgrad’dan 
Tiflis’e geldi.

“Bitmedi. Sırbistan’daki renkli devrimin mimarlarından M. Bla-
gojevic gibi, Soros destekli CeSID (Özgür Seçimler ve Demokrasi İçin 
Yurttaş Girişimi) üyeleri de Gürcistan’a gittiler. Tiflis’in yolunu tutan-
lar arasında, Soros tarafından finanse edilen ve 2000 yılında Miloseviç 
karşıtı gösterileri düzenleyen Sırp öğrenci grubu Otpor’un kurucusu 
A. Maric, S. Popovic, S. Djinovic de vardı. Görevleri “seçim gözlemcili-
ği” yapmaktı! Gerçek amaçları Soros’un Özgürlük Enstitüsü tarafın-
dan Tiflis’te kurulan gençlik örgütü Kmara’yı eğitmekti.

“O günlerde “taraf”ını açıkça belli eden, Soros destekli bir gazete 
de yayın hayatına sokuldu: 24 Saat.

“Anti-Soros hareketi
“Çok ayrıntıya girmeyeyim:
“2 Kasım 2003 seçimlerinden sonra seçimlere hile karıştırıldığı 

gerekçesiyle Tiflis karıştı. Rustavi-2 TV, 24 Saat gibi medya araçla-
rı düğmeye bastı; Kmara adlı gençlik örgütü, halkı sokaklara döktü. 
Televizyona çıkan Amerikan Büyükelçisi R. Miles seçimi sahtekârlık 
olarak niteledi.

“Saakaşvili taraftarlarının eylemleri dünya televizyonlarındaydı. 
CNN harekete isim bile buldu: Gül Devrimi.

“O sıcak günlerde Şevardnadze’nin, Gürcistan’ı karıştırdığı iddi-
asıyla suçladığı Soros ile ilgili demeçlerini kimse dünyaya duyurmadı 
nedense.

“Gösteriler günlerce sürdü. Şevardnadze istifa etmek zorunda kal-
dı. Yapılan yeni seçimler sonucu 4 Ocak 2004’te Saakaşvili devlet baş-
kanı oldu.

“Soros, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’yla ortaklaşa, Ka-
pasite İnşa Ödeneği aracılığıyla Saakaşvili hükümetine bağlı memur-
ların maaşlarını ödedi! Eklemeliyim, Gürcistan Ekonomi Bakanı K. 
Bendukidzade, Soros’un iş ortağıydı!

“Bu arada:
“Soros’un ülkeyi yıkıma sürüklediğini söyleyen Gürcü muhalif-

ler “Anti-Soros Hareketi” adlı ulusal bir cephe örgütü kurdular. Ama 
Soros’a ve Saakaşvili’ye muhalefet etmenin bedeli vardı; “darbeci” 
damgası yiyip tutuklandılar. Ve işte Gürcistan’ın “Ergenekon”u böyle 
doğdu.

“Anti-Soros örgütü gibi muhaliflerini güç kullanarak sindirmeye 
çalışan Saakaşvili sonra ne yaptı; Güney Osetya’ya saldırdı! Neyse ar-
tık bu kadar ayrıntıya girmeyelim.”112 

112  Soner Yalçın, agy.
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AB-D Emperyalistleri, eski Kontrgerillacıları 
yapay Ergenekon’a dahil ederek kafaları bulandırıyor

Soner Yalçın’ın da apaçık bir şekilde gösterdiği gibi, bugünkü Ergene-
kon Davası’nın projecisi de, uygulayıcısı da ABD ve onun Türkiye’deki 
yerli uşaklarıdır.

1952’de kurulan gerçek Ergenekon’sa, her dönemde olduğu gibi bugün 
de bütün dişleri ve tırnaklarıyla capcanlı bir şekilde durmaktadır ve efen-
disi ABD’ye hizmet etmeye devam etmektedir. Ve her zaman olduğu gibi 
ABD’nin koruması altındadır.

Bütün bu açıklamalardan sonra bugünkü yapay Ergenekon’u 1952’de 
kurulan gerçek Ergenekon’la karıştıranlar, ya gafildir ya da hain.

Gerçek Ergenekoncular, 20 Ekim’de zaman aşımına uğratılarak kurta-
rılan 16 Mart Katliamı cellâtları gibi korunup kollanmaktadırlar, ABD ve 
yerli hainler tarafından.

Burada bir noktayı belirtmekte de büyük fayda vardır:
ABD Emperyalistleri, varlığını iddia ettikleri yapay Ergenekon’u ger-

çekmiş gibi gösterebilmek için çok hainane bir hileye başvurmuşlardır. O 
da şudur: Gerçek Ergenekon içinde yer almış ama bugün ABD’nin niyet-
lerini anlayarak ona karşı mesafeli olmak isteyen, başka türlü söylersek, 
yurtsever tavır koymak isteyen bir kısım insanı da bugünkü Ergenekon 
Davası’na dahil etmiştir. Bu ekip Veli Küçük ve birlikte davrandığı kişi-
lerden oluşmaktadır. ABD, antiemperyalist, yurtsever, laiklikten yana tavır 
koyan Hurşit Tolon ve Şener Eruygur gibi namuslu askerleri suçlayabil-
mek için Veli Küçük ve ekibini de bu davaya dahil etmiştir. Böylece de 
bilinçsiz, saf insanları kandırmayı amaçlamıştır. Ne yazık ki, bu aşağılık 
planında başarılı da olmuştur…

ABD, Veli Küçük ekibini bu davaya sokmakla, “Yahu bakın işte Veli 
Küçük’ün Ergenekoncu olmadığını kim iddia edebilir? Bunun bir sürü ka-
ranlık işi var. Verdiği cinayet emirleri var. İşte bu davanın diğer sanıkları 
da böyledir. Yoksa biz bunları durup dururken bu davanın kapsamı içine 
almadık.” demek istemiştir. Bu denene de, yukarıda belirttiğimiz gibi, saf 
insanlarımız inanmıştır. Uyanık olmak gerekir. ABD Emperyalistleri hep 
böyle alçakça planlar yaparlar, kitleleri kandırmayı ve kendi aşağılık em-
peryalist çıkarları doğrultusunda kullanmayı isterler. Kanmayalım.
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Ayrım IV

Görmek isteyen herkesçe görülmektedir ki,
Ergenekon Davası bir CIA operasyonudur113

113  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 27 Aralık 2008 tarihli 41’inci sayısının Başyazısı-
dır.
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Görmek isteyen herkesçe görülmektedir ki,
Ergenekon Davası bir CIA operasyonudur

2001’de Tuncay Güney’i sorgulayan o dönemin “Organize Suçlarla 
Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü” Adil Serdar Saçan, yardımcısı 
Ahmet İhtiyaroğlu’na diyor ki;

“Ergenekon operasyonunu Tuncay Güney’in bize anlattıklarına 
göre başlatmışlar.”114 

 Türkiye Yahudi Cemaati de T. Güney’in davadaki önemini şöyle belir-
tiyordu. 16 Kasım tarihli Milliyet’ten okuyalım:

“Türkiye’nin gündeminde olan önemli olaylarla ilgili en kilit ada-
mın, bir Yahudi din adamı kisvesi altında biri olması, ters bir olay.”115 

Gördüğümüz gibi Milliyet yazarı da, Musevi cemaati sözcüsü de Tun-
cay Güney’in bu davanın kilit ismi olduğunda hemfikirdir. Kaldı ki tüm 
objektif olmaya çalışan yazarçizerler de aynı görüştedir. 

Biz, bu dava maskeli CIA operasyonu başlatıldığında, devrimci teo-
rimizin ışığını olayın üzerine düşürerek, Tuncay Güney’in CIA adına bu 
davada görev yaptığını görmüş ve göstermiştik. Davanın amacının da 
Türkiye’deki antiemperyalist, yurtsever ve laik güçleri tasfiye etmek oldu-
ğunu söylemiştik. Bunları teorimizin gücüyle görmüştük. Bugün artık gün 
gibi açığa çıktı ki, davanın kilit ismi olarak nitelenen Tuncay Güney, Sa-
bah gazetesinde yayımlanan bir MİT belgesine göre, MİT’in “İpek” kod 
adlı bir elemanıymış. Belgenin yayımından sonra MİT’ten yapılan açıkla-
ma ise gazetelerde şöyle yer aldı:

“MİT adres verdi EYMÜR
“Milli İstihbarat Teşkilatı, 2001’de verdiği ifadelerle Ergenekon’da 

kilit rol oynayan Tuncay Güney’in bir dönem Mehmet Eymür’ün ba-
şında olduğu ‘Kontr-Terör Merkezi’nce kullanıldığına işaret etti.

“Atasagun yolladı iddiası

114  Milliyet, 29 Kasım 2008.
115  agy.
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“ERGENEKON davasının seyrini değiştirecek önemli bir belge 
ortaya çıktı. Dün Sabah gazetesinde yayımlanan haberdeki iddialara 
göre, Tuncay Güney bir dönem “İpek” kod adıyla MİT’in Türkiye-İran 
Masasında görevliydi. 1992’de JİTEM ve Ergenekon’un içine sızdırıl-
dı. Ancak 2001’de Adil Serdar Saçan’ın yaptığı sorguda Ergenekon’u 
deşifre ettikten sonra dönemin MİT Müsteşarı Atasagun tarafından 
ABD’ye gönderildi.

 “O belge teşkilata aittir’
“Bu haber üzerine MİT’ten bir açıklama geldi. Teşkilat, belgenin 

kendilerine ait olduğunu doğruladı ancak “Güney, o dönem itibarıyla 
şüpheli faaliyetlerinden dolayı dikkatimizi çeken ve üzerinde çalışma 
yapılan bir şahıstır. Kayıtlı bir haber kaynağımız değildir” dedi. Açık-
lamada, “Kuruluş ve işleyişi tartışmalı Kontr-Terör Merkezi, sorum-
luları ile birlikte 1997’de kuruluş şemasından çıkarıldı” ifadesiyle, 
Eymür’ün başında olduğu birime dikkat çekildi.”116 
Demek ki Tuncay Güney, MİT’te Mehmet Eymür’ün başında bulun-

duğu birimde çalışmış. Zaten T. Güney de 2001’deki polis sorgusunda, 
“Eymür’ün adamlarına düzenli bilgi veriyordum.”117 diye netçe itiraf 
ediyor.

Mehmet Eymür, geçmişte uzun bir süre olduğu gibi şimdi de AB-D’de 
yaşıyor. CIA’nın koruması altında… Tabiî yine CIA’nın beslemesinde…

MİT’teki “Kontr-Terör Dairesi” de, CIA yönetimindeki Uluslararası 
Kontrgerilla’nın ya da diğer adıyla “Süper NATO”nun Türkiye’deki şu-
besinin adıdır. Yani gerçek Ergenekon’dur. Bu gerçeğin ışığında bakınca, 
“Ergenekon Davası”nın bir CIA ya da bir Kontrgerilla ya da Gerçek Erge-
nekon Operasyonu olduğunu görürüz.

Demek ki gerçek Ergenekon, yani Kontrgerilla görevine eskiden oldu-
ğu gibi yine devam ediyor. 

16 Mart Katliamı’nın failleri olan 
gerçek Ergenekoncular aklandı

AB’ci, dönek, sinsi sermaye uşağı Can Dündar bile, 16 Mart 
Katliamı’nın kurbanları olan devrimcilerin gönüllü savunucusu namuslu 
aydın avukat Cem Alptekin’in görüşlerine yer vermek durumunda kalıyor, 
Milliyet’teki köşesinde. O yazının başlığını da Cem Alptekin’in kullandığı 
bir kavramdan oluşturuyor. “Çakma” diyor Cem Alptekin, bugünkü Erge-
nekon Davası’na işaret ederken. Bu argo kelime, çalıntı ya da kaçak araba 
motorlarının seri numaralarının silinerek, yerlerine numaratörle sahte seri 
numaraları vurulması yahut da çakılması olayından hareketle oluşturulmuş 

116  Milliyet, 27 Kasım 2008.
117  agy.
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bir kavramdır. Motor numarasının orijinal değil de sahte olduğunu işaret 
eder.

C. Dündar’ın köşe yazısından bir bölüm:
“İstanbul Üniversitesi’nde 100 solcu öğrencinin üzerine atılan ve 7 

öğrenciyi öldürüp 41’ini yaralayan bombanın polis aracında bir ülkü-
cüye verildiği ortaya çıkmıştı.

“O ülkücü, vicdan azabıyla davadan dönmeye niyetlenince beynin-
den kurşunlanmıştı.

“Kanlı perde böyle açılmıştı.
“* * *
“16 Mart’ın altını kazınca, altından tanıdık isimler çıkmıştı.
“Mahkeme tutanaklarına göre, bombayı getiren, dönemin Ülkü 

Ocakları Şube Başkanı Abdullah Çatlı idi.
“Bomba atıldıktan sonra saldırganları kovalayan polislere bir ko-

miser muavini “Geri dönün” emri vermişti.
“Katiller böyle kollanmıştı.
“Veee tesadüfe bakın ki, o “Dönün” diyen müdür, Emniyet içinde 

hızla tırmanmış, Terörle Mücadele’nin başına geçmişti.
“Veee tesadüfe bakın ki Susurluk’ta kazada ölen Abdullah Çatlı’nın 

telefon kayıtları incelendiğinde, ölmeden önce o Şube Müdürü ile 5 kez 
konuştuğu ortaya çıkmıştı.

“16 Mart davasında avukatlar, bunun sıradan bir cinayet davası 
değil, “devlet içindeki bir suç örgütü”nce gerçekleştirilen, birçok baş-
ka davayla ilişkili, örgütlü bir suç eylemi olduğunu dile getirmişlerdi.

“Mahkeme ikna olmuş ve MHP davası, Abdi İpekçi suikastı, TİP’li 
7 gencin katledilmesi gibi önemli davalar, bu dava dosyasına delil ola-
rak celp edilmişti.

“Sonra mahkeme durdu, heyetler değişti, dava geciktirildi ve niha-
yet beklenen oldu: 

“Dün 16 Mart katliamı davası, 30 yılını doldurduğu ve zaman aşı-
mına uğradığı gerekçesiyle “düştü”.

“* * *
“Veee tesadüfe bakın ki, “Kontrgerilla” denilen devlet örgütlenme-

sinin işbaşı yaptığı eylem sayılan 16 Mart’ın tarihe gömülüşü, Ergene-
kon denilen yapılanmaya ilişkin davanın başladığı güne denk geldi.

“Dün 16 Mart davasını baştan beri inatla takip eden Cem Alptekin’e 
bu “ilahi tesadüf”ü sordum:

“Şimdiki gençler buna ‘Çakma’ diyorlar” dedi:
“Çakma” yani “bir şeyin sahtesini aslına benzetme çabası...”
“Yakın tarihimizin bütün katliamlarını içine alan Gladio dosyasını 

kapattıkları gün, içinde yakın tarihin hiçbir ciddi katliamının olmadı-
ğı Ergenekon davasını başlattılar.”118 

118  Can Dündar, Milliyet, 21 Ekim 2008.
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Demek ki bugünkü “Ergenekon Davası”nda adı geçen-konu edilen 
sahte-uydurma Ergenekon’un gerçek Ergenekon’la yani Kontrgerilla ile 
bir ilgisi yoktur. Benzerliği yoktur. Amaçları da birbirinin tam zıddıdır.

CIA, kendi emrindeki gerçek Ergenekon’u gizlemek, korumak ve kul-
lanmak için bu sahte Ergenekon’u onun yerine “çakma” yapmıştır.

İşte bu “çakma” Ergenekon Davası’nın da “kilit ismi” yine kendi ajanı 
Tuncay Güney’dir. 

Tuncay Güney’i ABD’ye ve CIA’ya pazarlayan Fethullah Gülen ha-
reketidir. Çünkü bu ruhu rahatsız, değer yargısız kişi, medya ortamında 
dolaşırken Fethullahçı medyaya da gider. Ve orada işe alınır. Fethullah 
Gülen’in Ortaçağcı hareketiyle CIA zaten içli dışlıdır. Yani CIA’nın iste-
diği gibi oynamaktadır bunlar. İşte bu arada T. Güney, CIA’nın gözüne 
çarpar. Tam onların kullanacağı tiplerdendir T. Güney. Çıkar ve kariyer 
için her şeyi yapmaya hazır kişilerdendir çünkü T. Güney. CIA bunu alır, 
doktrine eder ve Veli Küçük’le JİTEM çevresine gönderir. Onlara yakın 
görüşlere sahip, bu nedenle de onların vereceği her görevi istekle yapacak 
kişi görünümünde bu çevreye yaklaşır. Sonunda da Veli Küçük ve JİTEM 
yetkililerini kandırarak içlerine girmeyi başarır. 

Sonra ulusalcı, yurtsever, laik askerlerin yanına da gönderilir. Oralar-
dan da bilgiler toplamaya çalışır, görüşmeler yapar…

CIA, Tuncay Güney’i yetiştirerek İstanbul polisine gönderir

CIA, zaten bu kesimlerin her yaptığını izlemekte ve büyük oranda bil-
mektedir. CIA, elindeki bilgileri de yükler T. Güney’e. Sonunda da “teşek-
kül halinde dolandırıcılık”tan İstanbul polisine düşürülüyor T. Güney. Dik-
kat edelim: Polise düşmüyor. Planın bir parçası olarak polise düşürülüyor. 
Daha doğrusu T. Güney, CIA tarafından polise gönderiliyor.

Tabiî bu gönderilmeden önce de CIA, Tuncay Güney’in cebine “10 yıl 
süreyle ABD’de oturma izni” veren belgeyi koyuyor. Ve görev sonrası da 
T. Güney de ABD’ye uçuruluyor. Sonra oradan da Kanada’ya aktarılıyor.

Şimdi, Tuncay Güney’i sorgulayan polis şefi Ahmet İhtiyaroğlu’nun 
konuya ilişkin açıklamalarına yer veren Milliyet’e bakalım:

“Tuncay Güney’in sorgucusu olan eski emniyet amiri:
“24 BİN KİŞİ SORGULADIM, ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM.
“Tuncay Güney’i 2001’de sorgulayan Organize Şube Müdür Yardım-

cısı Ahmet İhtiyaroğlu, savcılığa dilekçeyle başvurarak o dönemi anlattı: 
“Sanki birileri bize bazı şeyler anlatması için göndermiş gibiydi. Hem bu 
kadar evrak bulunduran hem de kolay anlatan adam bana uygun gel-
medi”

“Ergenekon davasının ‘kilit’ ismi Tuncay Güney’i 2001 yılında Or-
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ganize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde sorgu-
layan polisin, 2005’te işkence iddiasıyla yargılanan ve ceza alan, dö-
nemin Organize Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu olduğu 
anlaşıldı. Savcılığa dilekçeyle başvururak o dönemi anlatan İhtiyaroğ-
lu, “Nesim Malki cinayeti, Karagümrük çetesi, Hizbullah başta olmak 
üzere örgütlü 110 cinayet olayını çözdüm, Meslek hayatım boyunca 24 
bin kişi sorguladım ama Tuncay Güney gibisini görmedim” dedi.

“2 Mart 2001’de “Teşekkül halinde dolandırıcılık” iddiasıyla gö-
zaltına alınan Tuncay Güney’in, Ergenekon yapılanması ve emekli 
Tuğgeneral Veli Küçük hakkındaki iddialarla ilgili sorgusunu yapan 
İhtiyaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28 Ekim 2008’de bir 
dilekçeyle başvurarak, ‘Adalete yardımcı olmak istiyorum’ dedi.

“Dilekçede kendisini “muhafazakâr milliyetçi” olarak tanımlayan 
İhtiyaroğlu, sorgulamadaki başarısı nedeniyle işin kendisine verildiği-
ni öne sürdü. İhtiyaroğlu’nun dilekçesinden bazı bölümler şöyle:

“Şubede ‘Küçük’ün   adamıyım, çıkarım’ demiş
“İstihbarat Şubesi’nde görevli Emniyet Amiri Hakan Ünsal Yalçın, 

Harun isimli polis memuru, bizim şubede Tahkikat Büro Amiri Kemal 
Karademir toplantı yaptık. Hakan Ünsal Yalçın bana ‘Tuncay Güney 
isimli bir şahsı takip ediyorduk. Teknik dinleme yaptık. Bu adam dün 
Asayiş tarafından gözaltına alındı, gözaltındayken bizim takip ettiği-
miz grubu deşifre etti, mecburen bu adamı aldırdık, sorgusunu yapıp 
operasyona hazırlamamız lazım’ dedi.

“Ben de bu grubun eylemlerini sordum. Hakan da bana ‘Ergene-
kon denilen bir suç örgütü, bu suç örgütünün lideri Veli Küçük, mafya 
bağlantısı da Sedat Peker’dir, eylemlerini tam olarak bilmiyoruz’ dedi. 
Zaten ilk olarak Asayiş’te ‘Ben Veli Küçük’ün adamıyım, bizim Erge-
nekon örgütümüz var, beni buradan alırlar’ demiş. Asayiş’teki polisle-
rin sorusu üzerine Ergenekon’u tamamıyla anlatmış. 

“İstihbarat’tan Hakan ‘Konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne intikal 
edince olaydan bizim haberimiz oldu. Sızma ihtimali olmasın diye 
biz de gidip susturduk. Yine de oradaki arkadaşların yarım yama-
lak da olsa bilgileri oldu. İyi sorgulanması lazım, biz de bu yüzden 
sorguyu senin yapmanı istedik’ dedi (...) Bu işi Tahkikat Amiri Kemal 
Karademir’in yapması gerekirdi ama Şube Müdürü emrettiği için ben 
yapmak zorundaydım. Ben soruşturmanın içinde hiç bulunmadım, sa-
dece Tuncay Güney’in sorgu mülakatını ben yaptım.

“Güney sanki her gün sorgulanıyormuş gibi rahattı
“Akşam saatlerinde Tuncay Güney sorguya hazırdı. (...) Mülakat 

odasına girdik. Tuncay Güney’i getirdim, içeri girdi, karşımıza otur-
du. Ben Hakan ile yan yana idim. Kemal Karademir ise solumuzda 
oturuyordu. Memur arkadaşlar ise ayakta ya da boş bulduğu banka 
oturmuştu. Ben kendisini tanıtarak başlamasını istedim. Tuncay do-
ğumundan günümüze kadar kendini anlattı. Ben dün gece Asayiş’te 
anlattığı Ergenekon’u en baştan detaylı anlatmasını istedim.
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“Güney konuşurken hep hareketlerine neye tepki verip neye verme-
diğine de bakıyordum. Dikkatimi ilk çeken hiç tedirgin değildi. Oysa ol-
ması gerekirdi. Sanki her gün sorgulanıyormuş gibi rahat, soru sorulma-
sını dahi beklemeden anlatmaya başladı. Bu durumdan şüphelendim.  
Hatta önümdeki deftere ‘Hiç tedirgin değil, bu adamda yolunda gitme-
yen bir şeyler var’ diye yazıp Hakan’a okuttum (...)  Tuncay ise anlattı 
da anlattı. Hatta öyle şeyler anlattı ki, ilk defa duyduğumuz olaylar ol-
duğu gibi, duyunca şaşırdığımız olaylar, meğerse yanlış biliyormuşuz 
bu olay bildiğimiz gibi değil de başkaymış dediğimiz olaylar, hatta ve 
hatta inanamadığımız olayları anlattı.

“Tuncay Güney’i sanki bize  konuşsun diye göndermişler
“Güney’in anlattıklarında dikkatimi çeken bizim asli görevimiz olan 

mafya, çete işi değil de başka oluşum, terör niteliği taşımasıydı. Ben de 
‘kendi kendime yahu bu adamın anlattıkları bizim şubeyi ilgilendir-
miyor ki’ dedim. Bu işin sonu nereye varır diye de merak ettim. (...)  
Sorguyu bitirdiğimizde sabaha karşıydı. Aralıksız 6 saate yakın belki 
de daha fazla sürdü. Bu sorgu kayda alınmadı sorgu notları tutuldu. 
En sonunda Adil Bey (Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürü Adil Serdar Saçan) ile değerlendirme yapmaya karar verdik 
ve istirahate ayrıldık.

“Şube’de tekrar Adil Bey’in başkanlığında toplandık. Ben ‘Sanki 
birileri bize bazı şeyler anlatması için göndermiş gibi. Ben bu adamın 
anlattıklarına inanmıyorum. Bilgiler tek adamda toplanmaz. Bu işin 
içinde başka bir şey var’ dedim. İstihbarat’tan Hakan da, ‘Bu adamın 
anlattıklarının bazılarını kendilerinin de bildiğini, bir proje izni alarak 
bu suç örgütüyle alakalı bir çalışma başlatılmasını isteyip ‘İstihbarat 
ve Organize birlikte çalışalım’ dedi.

“Her şeyi bilen   tek adam olamaz dedim
“Ben her fırsatta bu adama inanmadığımı söyledim çünkü meslek 

hayatım boyunca 24 bin kişi sorguladım, yanıldığım elbette vardır ama 
Tuncay Güney gibisine hiç rastlamadım. Bu kadar çok şeyi bilen tek 
adam... Bu kasetleri incelediğinizde bizim de ne kadar şaşırdığımızı 
göreceksiniz. Hem gay, hem bu kadar evrak bulunduran, hem de kolay 
anlatan adam bana uygun gelmedi.

“Hatta ben Adil Bey’e herkesin içinde, ‘Müdürüm bu adamın an-
lattıkları doğru ise şu an burada MİT Müsteşarı’nın, Genelkurmay 
İstihbarat Komutanı’nın, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’nın da 
olması gerekiyor. Biz bunların doğru olup olmadığını süzebilecek bilgi 
ve beceriye sahip değiliz’ dedim.

“Ama Adil beyi ikna edemedim. Onun anlattıklarına inandı. So-
nunda proje izni alınmasına ve İstihbarat ile koordineli çalışmaya ka-
rar verildi.”119 

119  Belma Akçura, Milliyet, 28 Kasım 2008.
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Ahmet İhtiyaroğlu, katıldığı bir TV programında; “Sizce Tuncay 
Güney’i kim göndermiş olabilir? MİT mi?” diye soran medya görevli-
sine, “Yabancı bir istihbarat örgütü gönderdi gibi geldi bana…” diye 
cevap vermiştir. Yani A. İhtiyaroğlu, CIA gönderdi demek istemiştir.

Yine bildiğimiz gibi, CIA’nın kardeş istihbarat örgütü MOSSAD’dır. 
CIA, Ortadoğu’da MOSSAD ve hain, kukla kralların yönetimindeki Ür-
dün İstihbarat Örgütü El Muhaberat’la ortaklaşa çalışır. Tabiî yönetici 
hep CIA’dır.

Musevi Cemaati, T. Güney’in Yahudiliğinin ve Hahamlığının 
sahte olduğunu açıkladı

Tuncay Güney’in Musevi olduğu hatta bununla da yetinmeyip 
Kanada’da Hahamlık (Musevi din adamlığı) yaptığı da yine medyada çok 
geniş biçimde yer aldı. Bir de bunlara ilaveten Tuncay Güney’in homosek-
süel, halk deyişiyle ibne, olduğu yazıldı çizildi. Zaten T. Güney’in görünü-
mü de o mesajı veriyordu. 

Bu iş ortaya atıldığı anda, biz işin içinde bir b.k’lik olduğunu anlaşmış-
tık. Çünkü homoseksüelliğe karşı en tepkili kitaplı-yapay din Museviliktir. 
Eşcinsel ilişkilerin yaygınlığı yüzünden İsrail Tanrısının-Rab’bin bir şehri 
çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden tümden yok ettiği; bu dinin 
kutsal kitabında-Tevrat’ta anlatılır. Bu sebepten homoseksüel birinin Mu-
sevi din adamı olması bizce olası değildi. T. Güney Haham olamazdı.

İşin garibi, bu durum karşısında İsrail Elçiliği de, Türkiye’nin Musevi 
Cemaati de uzun süren bir suskunluğa büründü. Oysa Tuncay Güney’in 
Haham olmadığını onların da anında bilmesi gerekirdi. MOSSAD için bu 
türden bilgilere ulaşmak dakikalık işlerdi. Biz, İsrail tarafının bu suskun-
luğundan anladık ki, onlar da oyununun içindedir. T. Güney, MOSSAD 
tarafından da korunmaktadır. Ve bir şekilde ilişkidedir. Dolaylı ya da do-
laysız…

Sonunda suskunluğu bozan Türkiye Musevi Cemaati lideri oldu. Baktı 
ki Türkiye’deki Yahudi toplumu, T. Güney yüzünden düzey yitirmektedir. 
Zaten de Türkiye’de kendilerine karşı hayli önyargılı bir yaklaşım mevcut-
tur. Şimdi bu T. Güney olayı, durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Tuncay 
Güney ve CIA yüzünden puan yitiren biz oluyoruz. Artık yeter, ABD kendi 
işini kendi halletsin bundan sonra, diye düşünerek suskunluğunu bozdu 
Türkiye Yahudilerinin temsilcisi…

Konu 15 Kasım tarihli gazetelerde yer aldı. Milliyet, haberi manşetten, 
“SAHTE HAHAM OPERASYONU”  şeklinde vermişti. Bir gün sonra 
da haberin bir özetini verdi iç sayfada. Biz amacımız için yeterli olacağı 
sebebiyle bu özeti aktarıyoruz:
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“Güney’in Yahudi din adamı kisvesi altında olması ters bir olay
“Türkiye Musevi Cemaati Başkanı Silvio Ovadyo, Ergenekon so-

ruşturmasının önemli isimlerinden Tuncay Güney’le ilgili olarak, 
“Türkiye’nin gündeminde olan önemli olaylarla ilgili en kilit adamın, 
bir Yahudi din adamı kisvesi altında olması ters bir olay” dedi

“Milliyet dün manşetten “Sahte haham operasyonu!” manşetiyle 
yayımladığı haberde, İstanbul Emniyeti’nde 2001 yılında verdiği ifa-
deyle Ergenekon soruşturmasında kilit rol oynayan Tuncay Güney’le 
ilgili olarak Türkiye Hahambaşılığı’nın yaptığı araştırmayı duyur-
muştu. Hahambaşılık, Kanada’da yaptıkları araştırmada, Güney’in 
söylediğinin aksine “Toronto’daki Beith Jacob Sinagogu’nda din ada-
mı olmadığını” ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

“Rahatsız edici
“Beith İsrail Sinagogu önündeki törende konuyla ilgili soruları ya-

nıtlayan Türkiye Musevi Cemaati Başkanı Silvio Ovadyo, “Hahamba-
şılığın kayıtlarında böyle bir kişinin (Tuncay  Güney) adına rastlan-
mamıştır” dedi.

“Ovadyo, bir gazetecinin, “Tuncay Güney’in, sürekli Yahudi kıyafe-
tiyle televizyonda demeç veriyor olması sizi rahatsız ediyor mu?” soru-
su üzerine, “Bu durum Yahudi cemaatini rahatsız ediyor. Türkiye’nin 
gündeminde olan önemli olaylarla ilgili en kilit adamın, bir Yahudi din 
adamı kisvesi altında biri olması, ters bir olay. Bu bizim bünyemizde 
oluşan bir hahamın bulaştığı olay da değilse tabiî ki bizim için daha da 
rahatsız edici” karşılığını verdi.”120 

Gördüğümüz gibi, T. Güney’in bırakalım Hahamlığını, Museviliği bile 
sahte çıkıyor. Yani Türkiye’deki Hahambaşılığın kayıtlarında böyle bir 
isme rastlanmıyor. Bu karanlık soytarı Türkiye’de Musevi diye bilinmi-
yor.

T. Güney, CIA, MOSSAD, MİT’le içlidışlıdır
Şimdi de T. Güney-MOSSAD ilişkisini bildiren habere gelelim:

“MOSSAD’a ÇALIŞIYOR İDDİASI
“Tuncay Güney’le ilgili bir iddia da haber dergisi Newsweek 

Türkiye’de çıktı:
“2007’de Muhammed el Attar adlı bir Mısırlı genç, Mısır’da İsrail 

lehine casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Ardından Kanada’da 
yaşayan üç isim bu kişiyle bağlantılı olarak aynı casusluk olayıyla gün-
deme geldi. Bu isimler Daniel Levi, Kemal Kosba, Tuncay Bubay. Biri 
Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir isim, diğeri bu ülkede-
ki etkin bir Batılı elçiliğin güvenlik sorumlusu iki yetkili tarafından 
doğrulanan bilgilere göre, bu üç ismin de Güney’e ait olması olasılığı 

120  Milliyet, 16 Kasım 2008, s. 19.
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yüzde 99.9. Yani Güney, Mısır tarafından aranıyor. Güney’in bir dö-
nem Toronto’da aynı evi paylaştığı bir kişi de, Attar ile farklı bir isim 
altında Güney’in arkadaşı olarak tanıştığını gayet iyi hatırlıyor.”121 

Gördük ki Tuncay Güney CIA, MOSSAD ve MİT’le içli dışlı ol-
muş biridir. Ve besbelli ki AB-D Emperyalistlerinin alçak çıkarlarının 
hizmetkârıdır. AB-D uşağı bir zavallı, insan sefaletidir. Bu zavallıyı bu 
ajan örgütlerine pazarlayan da, İblis Fethullah Gülen’in yönettiği Ortaçağ-
cı harekettir. T. Güney, 1994 yılında bu hareketin ana TV’si Samanyolu 
TV’de çalışmıştır. 

Yine hatırlarsak, bu davanın bir numaralı savcısı Zekeriya Öz de bu 
gerici-Şeriatçı harekete mensuptur. Yalova’da sıradan bir savcı iken, onu 
da alıp bu davanın başına getiren aynı güçlerdir. Medyada yer aldığına 
göre, Z. Öz de, AB-D ve İngiliz istihbarat örgütlerinin temsilcileriyle gö-
rüştükten sonra Ergenekon Davası’nı oluşturmaya başlamıştı. 

Sonuç olarak, bu dava, AB-D Emperyalistlerinin, Türkiye’deki Musta-
fa Kemalci, yurtsever, antiemperyalist ve laik güçlerin tasfiyesine yönelik 
bir operasyonudur.

AB-D Emperyalistleri, bir şaşırtmaca yaparak, bu davaya Kontrgerilla 
içinde yer almış Veli Küçük ve ekibini de dahil etmiştir. Sebebi saf kitleleri 
kandırmaktır.

Peki neden bu ekibi katmıştır da, Kontrgerilla’nın yani gerçek 
Ergenekon’un başka bir ekibini katmamıştır?

Şundan: Veli Küçük ve ekibi 1991 sonrasında Kürt hareketiyle müca-
deleye ağırlık vermişlerdir. AB-D Emperyalistlerinin çıkarlarıysa bu ha-
reketin önünün kesilmesini değil, tam tersine açılmasını gerektirmektedir. 
Bilindiği gibi bugün Amerikancı burjuva Kürt Hareketiyle AB-D müttefik 
durumdadır.

Bu nedenle de AB-D, Veli Küçük ve çevresini bu davaya dahil ederek 
burjuva AB-D’ci Kürt hareketinin de gönlünü bir kez daha kazanmış ola-
caktır. Yani AB-D böyle davranarak iki ayrı kazanç sağlamış olmaktadır.

Tekrarlarsak, bu davada konu edilen Ergenekon hayalidir. Bir AB-D 
operasyonudur. Geçen yazımızda da belirttiğimiz, Soner Yalçın’ın uzun 
uzun anlattığı, örnekleriyle kanıtladığı gibi, böyle davalar, daha önce de 
Sorosçu Zerzavat Devrimlerinin yapıldığı, daha doğrusu yaptırıldığı her 
ülkede açılmış, görülmüş. Bunu iyi bilelim. Bu davanın, Ergenekon’unun, 
gerçek Ergenekon’la hiç ilgisi yoktu. Amaçları da terstir zaten. 

Biz, gerçek Ergenekon’la yani Kontrgerilla’yla 1960’lı yıllardan beri 
mücadele ediyoruz. Hep de edeceğiz…

121  Milliyet, 28 Kasım 2008.
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Ayrım V

AB-D ve yerli hizmetkârlarının
“Ergenekon Davası” maskeli saldırılarının hedefi,

Devrimci Gelenekli Seyfiye (Ordu) ve İlmiye (Aydınlar, 
Üniversite ) sınıflarıdır122

122  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 13 Mayıs 2009 tarihli 43’üncü ve 01 Ağustos 
2009 tarihli 45’inci sayılarının Başyazısıdır.
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AB-D ve yerli hizmetkârlarının
“Ergenekon Davası” maskeli saldırılarının hedefi,

Devrimci Gelenekli Seyfiye (Ordu) ve İlmiye (Aydınlar, 
Üniversite ) sınıflarıdır

“Ergenekon Davası” denen AB-D ve yerli işbirlikçilerinin operasyo-
nun amacı artık çok daha açık biçimde ortaya çıkmaya başladı. 12’nci ve 
13’üncü saldırı dalgaları bu amacı daha görünür hale getirdi. 

Biz, 1991’de Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra, AB-D Emperya-
listlerinin o güne dek açıkça uygulamaya başlamaya cesaret edemedikleri, 
“Dünyayı şehir devletçikleri” ya da “Bin devletli bir dünya haline getirme” 
politikalarını artık açıktan savunmaya başladıklarını biliyorduk. ABD’nin 
bir önceki Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bu planın Ortadoğu’ya iliş-
kin bölümünü, “Yeni bir Ortadoğu’nun artık zamanı geldi” açıklama-
sıyla, İsrail’in Lübnan işgali günlerinde dile getirmişti. Bu plana göre, Or-
tadoğu ve yakın çevresindeki 25 ülkenin sınırları, AB-D çıkarları doğrul-
tusunda yeniden çizilecekti. Ve bu 25 ülke arasına Türkiye de konulmuştu. 
Türkiye’nin yeni sınırlarının nasıl olacağı da hiç gizlenmeden, ABD Ordu 
Dergisi’nde yayımlanmıştı. Bu yeni Ortadoğu Haritası, İtalya’daki NATO 
Koleji’nin dersliklerine asılmış ve üzerinde dersler işlenmişti. 

Sıra Türkiye devletinin yavaş yavaş bu hainane işe alıştırılmasına gel-
mişti. Bu devletin dayandığı sınıf, zümre temeli zaten bu işe elverişliydi. 
Malum 1920’li yılların sonundan itibaren Türkiye ekonomisinin yöneti-
mini, Celal Bayar’ın İktisat Vekilliğine getirilmesiyle birlikte, Finans-
Kapitalistler ele geçirmişti. Siyasi iktidarıysa 14 Mayıs 1950 seçimlerinde 
iktidara gelen Bayar-Menderes ekibinin yönetimindeki Demokrat Parti’nin 
iktidarıyla ele geçirmişti. O tarihten itibaren Türkiye, 27 Mayıs 1960 Po-
litik Devrimi sonrasındaki kısacık zaman dilimini hariç tutarsak, tümüyle 
Finans-Kapitalistler ve onların Antika müttefiki olan Tefeci-Bezirgân Ser-
mayedarlar tarafından yönetildi. 

Türkiye’nin ekonomisi, siyaseti, felsefesi, kültürü, dini, sanatı, eğitimi, 
bu iki vatansız ve milletsiz zümre ve sınıf tarafından yönetildi. 
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Finans-Kapitalistler, Uluslararası Finans-Kapitalistlerin yani AB-D 
Emperyalistlerinin ortağı ve uşağı olduğu için haindir, vatan ve halk düş-
manıdır. Ulusal değerlerden yoksundur. Bu birkaç yüz kişilik hain züm-
re AB-D’ye dayanmadan Türkiye’de hâkimiyetini kuramayacağını ve 
sürdüremeyeceğini iyi bilmektedir. O yüzden AB-D Emperyalistlerinin 
Türkiye’deki temsilcisi, montajcısı ve acentesidir. Onların kulu, uşağıdır. 

Tefeci-Bezirgân Sermaye de kökü Antika çağlarda olduğu için vatan-
sız ve milletsizdir. Bu Antika sınıfın siyasi ideolojisi ümmetçiliktir. Yani 
Siyasal İslamcılıktır, Ortaçağcı Şeriatçılıktır. Bu asalak, Antika Çağların 
kalıntısı olan sınıf da Finans-Kapitalin yerli müttefiki ve hizmetkârıdır. 
Tayyipgiller Hükümeti’nin sınıf temeli bu Antika, sömürgen, vurguncu 
sermaye sınıfıdır.

Türkiye’deki devlet, iktidarlar-hükümetler, ekonomide olduğu gibi si-
yasette de bu iki vatan, millet düşmanı hain, vurguncu, talancı, asalak gü-
cün elindedir. O yüzden Türkiye bu karanlık felaketli günlere getirilmiştir. 
Emperyalizme karşı dünyada ilk zafer kazanmış, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
vermiş bir ülke, 1940’lardan itibaren adım adım,  Batılı Emperyalistlerin 
kucağına sürüklenmiştir. 

Bugün ekonomisinden siyasetine, kültüründen askeriyesine kadar bü-
tünüyle AB-D Emperyalistlerinin yönetimine, boyunduruğuna sokulmuş 
bulunmaktadır Türkiye. Bu durumdan kurtulmak için yeniden bir Antiem-
peryalist Kurtuluş Savaşı vermek zorundayız.

Bu İkinci Kurtuluş Savaşı, 1950’lerden itibaren başlatılmış bulunmak-
tadır. Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı, 1954’te Vatan Partisi’ni bu savaşın 
Genelkurmayı ve Öncü Müfrezesi olmak üzere kurmuştur. Tabiî yoldaş-
larıyla birlikte. O zamandan beri de bu savaş sürdürülmektedir, Türkiye 
Devrimci Güçleri tarafından.

Sosyalist Kamp’ın 1991’de yıkılışından sonra dünyanın dengesi bozul-
du. AB-D Emperyalistleri, babalarının çiftliği gibi at oynatmaya başladılar 
dünyada. Bu, ülkelerin sosyal yapılarını tümüyle değiştirdi. AB-D uşak-
ları, artık açıktan savunmaya geçtiler emperyalist efendilerini. Dünyanın 
ekonomisi, siyaseti, kültürü, medyası daha sıkı bir biçimde bağlandı AB-
D’ye. Artık her kurumun başına AB-D uşakları getirildi.

Burjuva partileri ve burjuva medyası, artık AB-D Emperyalistlerinin 
Türkiye şubeleri, buradaki bölge yürütme komiteleri ve propaganda büro-
ları gibi çalışmaya başladı. 

Bu geriye savruluş, dünyanın bu bayır aşağı gidişi, Türkiye Sol Cephesi-
ni de olağanüstü etkiledi. Bu cephe de geriye savruldu. AB-D’nin “Project 
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Democracy”sini Devrimci Demokrasi’nin yerine geçirdi. AB-D Emperya-
listlerinin Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürme projelerine elinden geldiğince 
güç verdi... Tabiî bu gayretleri, AB-D’ce görmezlikten gelinemedi. Tersine 
bu Yeni Sol, biz buna Sevrci Soytarı Sahte Sol diyoruz, AB-D tarafından 
“umut kaynağı” ve “Demokrasi güçleri” olarak ilan edildiler…

Kürt Ulusal Hareketi’yse 1991 sonrası keskin bir şekilde dümen kırmış 
ve AB-D Emperyalistlerinin hizmetine girmişti.

Bu Büyük Geriye Savruluş’tan hiç etkilenmeyen tek Sol Grup bizdik. 
Çünkü biz 1920’den beri Türkiye’nin gerçek Devrimci Hareketinin tem-
silcileriyiz. Mustafa Suphi ve Onbeşler’in başlattığı, Hikmet Kıvılcımlı 
ve yoldaşlarının sürdürdüğü Gerçek TKP’nin tek meşru mirasçıları ve de-
vamcılarıyız. Tabiî 68 Ruhunu da yani Denizler’in, Mahirler’in de dava-
larını biz savunuyoruz... Daha önce de ispatladığımız gibi, Denizler’in ve 
Mahirler’in ana tezleri, bizim tezlerimizdir…

Sevrci Soytarı Sahte Sol çoktan terk etmiştir bu tezleri... Onlar artık 
AB-D’nin, dünyayı “Bin devletli hale getirmek” için ürettiği emperyalist 
tezleri savunuyorlar. O tezlerin toplamına “Project Democracy” adını ver-
mektedir, bildiğimiz gibi emperyalist haydutlar...

Sevrci Sol, Çanakkale Zaferi’ne düşmandır, Mustafa Kemal’e düşman-
dır. Batı Emperyalistlerinin maşası, Ermeni ve Rum işgalcileri hezimete 
uğratarak zafere ulaşan Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza düşmandır. 
Lozan’a düşmandır.

TC Tarihinin en demokratik anayasasını yaparak Sosyalizmi ve Grevli 
Toplusözleşmeli Sendikal Hakkı İşçi Sınıfımıza ve Halklarımıza kazandı-
ran 27 Mayıs Politik Devrimi’ne düşmandır. 

Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’ne düşmandır.
1974’teki CIA ürünü faşist Sampson Darbesi’ni hezimete uğratan; ka-

zandığı zaferle de yüz elli bin Türkle, on binlerce Rum Komünistin haya-
tını kurtaran “Kıbrıs Harekâtı”na düşmandır. 

Tarihimize, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya düşmandır bütünüyle...
Ve vatana düşmandır Sevrci Sol...

O yüzden de bütün Batılı Emperyalistlerle yani AB-D Emperyalistle-
riyle birlikte, o emperyalist koroya katılarak, bu düşmanlıklarını tekrarlar 
durur. Bilmez ki emperyalistler o düşmanlıkları hep sürdürmektedir. Ben 
de bu koroya katılmakla ne yapmış oluyorum diye hiç düşünmez... Dev-
rimcilik yaptığını sanır. Oysa bu yaptığının adı olsa olsa Sevrci Soytarılık 
olur.
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“Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonu da Türkiye’yi Yeni Sevr’e 
götürmeyi hedefleyen AB-D planının bir bölümünün uygulamaya konma-
sıdır. Yukarıdaki konularda olduğu gibi, bu konuda da Sevrci Sahte Sol, 
AB-D Emperyalistleriyle birlikte saf tutmaktadır...

Bu planda amaç, Yeni Sevr karşısında bir direnç noktası oluşturan Mus-
tafa Kemalci, Yurtsever, Antiemperyalist ve Laik güçlerin korkutulması, 
sindirilmesi, ezilmesi ve tasfiyesidir. Böylece AB-D, karşısına çıkabilecek 
etkili güçlerden kurtulmuş, Yeni Sevr’e giden yolu açmış olacaktır.

Tarihimizden gelen Devrimci Gelenekli sınıflar

Osmanlı’yı güden ya da yöneten diyelim, dört devlet sınıfı vardı. Bun-
lar: Seyfiye, İlmiye, Mülkiye ve Kalemiye’dir.

Bunlardan Mülkiye (İdareciler) ve Kalemiye (Yazıcılar, Kalemliler), 
Osmanlı’nın derebeyleşme süreciyle paralel biçimde rüşvete, irtikaba, ko-
misyona, zimmetçiliğe alıştırılarak (Tefeci-Bezirgân Sermaye tarafından) 
bozulmuş, çürümüş, böylece de Osmanlı’nın kuruluşundan gelen devrimci 
geleneklerini tümüyle yitiren sınıflardır.

Seyfiye’yle İlmiye ise akçalı işlerle ilgili görev yapmadıkları için de-
rebeyleşmenin pisliklerine bulaşmayan, onunla kirlenmeyen, dolayısıyla 
da Osmanlı’nın kuruluş döneminden gelme Komüna geleneklerini yani 
Devrimci Geleneklerini belli ölçüde de olsa sürdüren, koruyan devlet sı-
nıflarıdır.

Bu sınıfların devrimci geleneğinin temsilcileri, Osmanlı’nın son döne-
minde de Jön Türkler adıyla bütün dünyada bilinir olmuştur.

Bu sınıfların Tarihî Devrimci Geleneği canlı biçimde taşıyan genç-
lik kesimi, Türkiye’nin Tarihindeki bütün devrimlerde (Tanzimat’ta, 
Meşrutiyet’te, Antiemperyalist Birinci Milli Kurtuluş’ta, 27 Mayıs Politik 
Devrimi’nde ve en son 27 Nisan Muhtırası’nda), ön safta yer alarak çok 
önemli rol oynamışlardır.

Bu son “Ergenekon Davası” maskeli ya da “Hukuk” maskeli AB-D sal-
dırısında da ön planda hedef seçilenler yine bu Devrimci Gelenekli güç-
lerdir.

Bu güçler taşıdıkları geleneğin emrettiği şekilde, vatanı, milleti, Mus-
tafa Kemal’i; bağımsızlığı ve laikliği savunmak üzere öne atılmışlar ve 
Batılı Emperyalist saldırı karşısında, yani Yeni Sevr karşısında bir set, bir 
direnç noktası oluşturmaya çalışmışlardır. Bu güçleri yerli yabancı Paraba-
baları medyası “Ulusalcılar” olarak adlandırmaktadır. Bu güçlerin CIA’ca 
planlanan bu davada hedef tahtasına konulmalarının sebebi budur.
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“Darbecilik”, “terör örgütü kurmak” filan işin kamuflajıdır-kılıfıdır. Bu 
hainane saldırının içyüzünü gizlemek, ona hukuki kılıf giydirmek ve bi-
linçsiz kara halk kitlelerini kündelemek içindir... Yoksa işin yargıyla da 
hukukla da uzaktan yakından ilgisi yoktur...  

AB-D’nin hizmetindeki Tayyipgiller’in Emniyet’i 
ulusalcılığı terör kapsamına almış

07 Mayıs 2009 tarihli Haber Türk Gazetesi şu haberi yazıyor:
“Emniyet ‘ulusalcılığı’ terör kapsamına almış.
“DSP’li Yağız’ın, hakkındaki soru önergesine bir yıldır cevap ala-

madığı ulusalcılığı terör kapsamına alan Emniyet brifingi metni, dün 
Ergenekon davasının görüldüğü mahkemeye sunuldu.

“Emniyet Genel Müdürlüğünün yalanladığı, ‘ulusalcılığı’ terör 
kapsamına alan Eylül 2007 tarihli brifing, savunma avukatları tara-
fından Ergenekon davasını yürüten mahkemeye sunuldu.

“Ergenekon Soruşturması’nın ismi konulmadan önce hazırlanan 
65 sayfalık brifing metninde, “Ulusalcı blok tarafından kullanılan söy-
lem ve aşırı yaklaşımların, amacını aşan, propaganda amaçlı önemli bazı 
gelişmeleri tetiklediği görülmüştür. Halen ülke genelinde 29 ilde 60 plan-
lı istihbarat operasyonu ile bu faaliyetler takip edilmektedir” deniliyor. 
Brifing, ilk kez geçen yıl gündeme gelmiş ve DSP’li Süleyman Yağız 
tarafından TBMM gündemine taşınmıştı. Yağız’ın soru önergelerine 
hâlâ cevap verilmedi. Bu arada Ergenekon Davası’ndaki savunma 
avukatları da, mahkemeye bir dilekçe sunarak, Emniyet Genel Mü-
dürlüğünden brifing metninin istenmesini talep etmişti. İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğüne bir mü-
zekkere yazarak, böyle bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını sormuş, 
yapıldıysa bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini istemişti.

“(...)
“Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek imzasıy-

la 25 Şubat 2009’da mahkemeye gönderilen cevabi yazıda ‘böyle bir 
rapor bulunmadığı’ bildirilmişti. Ergenekon Davası’nda mahkemeye 
sunulan metinde ulusalcılık bir tehdit olarak algılanıyor.”123

Son yıllarda “Ulusalcılık” kavramına, gerek Finans-Kapital medyası, 
gerekse burjuva, küçükburjuva Sol yazarçizerler; Yurtseverlik, Mustafa 
Kemalcilik, Tam Bağımsızlıkçılık ve Laiklikten yana olmak, Ortaçağcı Şe-
riatçılığa karşı olmak gibi anlam ve değerleri de yüklemektedirler... Böy-
lece de bu kavram eskiden Milliyetçilik karşılığı olmasına rağmen bugün 
ondan ayrı, onda olmayan anlamlar da kazanmış olmaktadır. Dilde olur 
böyle şeyler...

123  Haber Türk, 07 Mayıs 2009, s. 15.
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Aktarmamıza dönersek, “Emniyet Genel Müdürlüğü”, bütün bu değer-
leri suç, terör kavramları olarak görmektedir. Ve onları savunanları da terö-
rist kapsamında değerlendirmektedir... Bize göre MİT de aynı anlayıştadır. 
Hatta Ordu içindeki AB-D’ci NATO’cu komutanlar da aynı anlayıştadır.

Süleyman Demirel Hükümetlerinin ünlü Dışişleri Bakanı İhsan Sab-
ri Çağlayangil 1976’da, o zamanlar “Politika” gazetesini çıkaran İsmail 
Cem’e itiraf etmişti MİT’in, Emniyet Genel Müdürlüğü yönetiminin, is-
tihbarat biriminin CIA tarafından ele geçirildiğini...

“(…) Şimdi nasıl yapar CIA? CIA yapar, organik bağlarıyla yapar. 
Sözünü ettiğim psikoloji vardır istihbaratçılar arasında.

“Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim 
altımı oyar. 

“Elinde imkânı var (yabancı) adamın. Girmiş enfiltre benim içim-
de. 

“Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı, 
bulamam…”124 

Tabiî aynı durum bugün de sürmektedir... Bu durumu, AB-D uşağı yerli 
hükümetler değiştiremez ki... Hatta tersine onlar da memnundur bu durum-
dan. Çünkü onları da iktidara getiren AB-D Emperyalistleridir…

Tayyip, boşuna diz çöküp yalvarmamaktadır, Karanlıklar Prensi Ric-
hard Perle’in başkanlığındaki ABD heyetinin önünde; “Beni kanalizasyon 
deliğinden aşağı süpürmeyin, kullanın!” diye... Çünkü o da adı gibi bil-
mektedir kendisini iktidara getirenin ABD olduğunu. Ve ABD istemese bir 
hafta bile iktidarda kalamayacağını...

Demek ki Kıvılcımlı Usta’nın kırk yıl önce söylediği gibi Türkiye’yi, 
Türkiye yönetmiyor. AB-D yönetiyor... Hükümetinden, meclisinden, istih-
barat örgütünden; ordusuna, medyasına, kültürüne ve ekonomisine kadar 
AB-D yönetiyor...

“Ulusalcılığı terör kapsamına alan” brifingler de ondan veriliyor bu 
devlet kurumlarında...

Ulusalcılık, AB-D Emperyalistleri tarafından, Türkiye ve benzeri ülke-
lerdeki suçların en büyüğü olarak görülmektedir. Çünkü AB-D’nin “Bin 
devletli bir dünya” projesinin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle 
bizdeki meclisten, hükümetten başlamak üzere tüm devlet kurumlarını, 
medyayı ve sermaye örgütlerini AB-D Emperyalistleri doktrine etmekte-
dir... AB-D’nin emri doğrultusunda bu “brifingler” verilmektedir. Bu bri-
finglerde de “Emniyet Teşkilatı”nın tüm yöneticileri AB-D’cileştirilmek, 
ulusal değerlerden arındırılmak istenmektedir.

124  Çağlayangil, 12 Mart’ı Açıklıyor, Politika, 12 Mart 1976.
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Kıvılcımlı Usta yine kırk yıl önce söylemişti, bizde Parababaları sını-
fının vatan millet düşmanı olduğunu... AB’cilik, ABD’cilik yapmanın va-
tan satıcılığı olduğunu… İşte açık seçik gözler önüne serilmiştir bu ger-
çek. Finans-Kapitalistler (TÜSİAD-MÜSİAD, TİSK, TOBB) ve Tefeci-
Bezirgânlar (Tayyipgiller), onların emrindeki bürokratlar ve satılmış Para-
babaları medyası, vatan satıcılığını açık açık savunmakla kalmıyorlar ar-
tık; ulusalcıları, yurtseverleri, antiemperyalistleri, Mustafa Kemalcileri de 
terörist olarak suçluyorlar. Türkiye’nin bugün geldiği, daha doğrusu AB-D 
ve yerli işbirlikçileri tarafından getirildiği yer ne yazık ki burasıdır artık... 
Türkiye yeniden 1918-22 arasındaki “Mütareke Günleri”ni yaşamaktadır. 
O zamanki işgal orduları (İtilaf Devletleri orduları) ile işbirliği yapan İs-
tanbul Hükümetlerinin ve Mütareke Basınının, İngiliz-Amerikan Muhiple-
ri Cemiyetlerinin görevini bugün yerli hainler-satılmışlar-Amerikanofiller-
AB-D’ciler yapmaktadır... O yüzden bilinçsiz, ekmek derdindeki halk yı-
ğınları, bu hayâsızca gidişi görememektedir...

Türkiye’nin bankaları, haberleşme kurumları, televizyonları, sanayi te-
sisleri, limanları, havaalanları, demiryolları, karayolları, semtleri, mahalle-
leri, toprakları satılmaktadır parça parça... Sonunda iş Türkiye’nin tümden 
parçalanmasına da gelecektir. Adamlar, daha doğrusu emperyalist haydut-
lar, haritasını bile yayımladılar bu parçalanmanın... Daha nasıl anlatsınlar 
niyetlerini-projelerini...

Biz gerçek devrimciler, bu İblisçe oyunun tüm yönlerini biliyorduk, yu-
karıda söylediğimiz gibi...

Fakat bizim dışımızda da uyananlar ve tehlikenin korkunçluğunu gör-
meye başlayanlar oldu...

Bunlar Seyfiye ile İlmiye sınıflarımızın en içtenlikli, en duyarlı ve bilgi-
li, bilimli, bilinçli kesimi oldu. İşte bu bölümlere Ulusalcılar adı verildi.

Ordudaki uyanış

Bayar-Menderes ya da Demokrat Parti Hükümeti 14 Mayıs 1950’de 
iktidara gelişinden kısa süre sonra, AB-D’li efendilerine yaranmak için 
Kore’ye asker (4500 kişiden oluşan bir tugay) gönderdi. Ve bizim askerler, 
sayılarına oranla Kore’de çarpışan emperyalist ordular içinde, en büyük 
kaybı verdi. Çünkü ABD’li yarı sarhoş, yarı sapık generallerin emrinde, en 
riskli cephelerde savaştırıldı. Bu ABD generalleri, savaşın nasıl yürütüle-
ceği konusunda Türk komutanlara bilgi verme nezaketinde bile bulunmadı-
lar... Bırakalım savaş planlarının birlikte yapılmasını, kendi yaptıkları plan 
konusunda bile bizimkilere bilgi verme gereği duymadılar... Emri verip 
geçtiler, “şurada savaşacaksınız” şeklinde. Bizim komutanlar, yıllar sonra 
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kaleme aldıkları hatıralarında, bu durumdan acı acı yakınırlar... Tabiî onları 
bu duruma düşüren de, orada bini aşkın halk çocuğunun hayatını yok eden 
de, bizim hain vatan millet düşmanı Parababaları yani Finans-Kapitalistler 
ve Tefeci-Bezirgânlardı. Çünkü DP İktidarı onların iktidarıydı.

Türkiye bu dramdan kısa bir süre sonra NATO’ya sokuldu. Türk Ordu-
su, AB-D Emperyalistlerinin haydutvari çıkarlarını sentezleyen ideolojiyle-
NATO ideolojisiyle doktrine edildi. Tabiî büyük oranda... NATO’nun te-
mel görevi, Sosyalist Kamp’a ve Uluslararası Sosyalist Harekete karşı sa-
vaşmaktı. Yani ideolojisinin özü antikomünizmdi. Bu nedenle hiç kimse, 
namuslu olmak kaydıyla, bir NATO ordusunun siyaset dışı olduğunu iddia 
edemez...

NATO’ya girişten birkaç ay sonra 1952 Eylülü’nde AB-D Emper-
yalistleri kendi yönettikleri “Süper NATO”nun, “Gladio”nun ya da 
“Kontrgerilla’”nın Türkiye Şubesi’ni kurdular. Buna “Ergenekon” adı 
verildi... Ünlü Türk Mitolojisini sömürmek için aşağılık cinayet örgütüne 
bu adı verdiler AB-D Emperyalistleri...

Bu gerçek Ergenekon ya da Kontrgerilla, Türkiye’de binlerce cina-
yet işledi, işletti. Mustafa Kemal’in yatı Savarona’ya kadar, Anayasa 
Mahkemesi’ne kadar yüzlerce yeri bombaladı. Atatürk Kültür Merke-
zi (AKM)’ye kadar birçok yeri kundakladı... Toplam sekiz bin insanımı-
zın ölümüne neden oldu. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de olmak üzere 
iki faşist darbe yaptırttı, Amerikancı generallere. Bu generallere yardımcı 
olmak üzere MİT’i, Emniyet’i ve satılmış sermaye sınıfı politikacılarını, 
medyasını kullandı... Faşist MHP gibi partilerini, “Milliyetçi Cephe Hükü-
meti” gibi hükümetlerini...

Fakat dikkat edelim, bu “Ergenekon” ya da Kontrgerilla Gerçek 
Ergenekon’dur... CIA emrindedir, antikomünist ideolojiye sahiptir; Dev-
rimci, Yurtsever, Antiemperyalist, Tam Bağımsızlıkçı güçlere düşmandır. 
Demirel’den T. Çiller’e, M. Yılmaz’a, N. Erbakan’a, D. Bahçeli’ye kadar 
tüm Parababaları partilerinin liderleri bu Gerçek Ergenekon’un içindedir... 
Bu sermaye liderlerinin hükümetlerinin içişleri, dışişleri, milli savunma 
bakanları yine bu örgütle bağlantılıdır... Birçok milletvekili yine buna da-
hildir...

Kontrgerilla’nın Ordu içinde örgütlenmesi “Özel Harp Dairesi” adını 
alır bildiğimiz gibi. Sonra bu ad “Özel Kuvvetler Komutanlığı”na çevril-
di. Bu bakımdan, Genelkurmay Başkanları da bu örgütle irtibatlıdır...
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1991’de Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra
işler değişti

AB-D Emperyalistleri Türkiye’nin gelişip güçlenmesini hiçbir zaman 
istemedi. Tersine hep engellemeye çalıştı... Hem de tâ 19’uncu Yüzyıl’dan 
itibaren... Bunun birinci nedeni kapitalizmin doğasında yatar. Hiçbir kapi-
talist, emperyalist devlet, başka ülkelerin güçlenmesini istemez. Bu ülkeler 
kapitalist olsa bile... Çünkü o ülke güçlü olursa kendisini başka emperya-
list ülkelere kolaylıkla sömürtmez. Gücü oranında direnir buna... Kendi iç 
pazarını ve doğal zenginliğini korumak ister...

Bu istememezliğin ikinci nedeni de bir emperyalist devlet, dünyanın 
yağmalanmasından en büyük payı kapmak ister. Karşısında güçlü em-
peryalist devletler olursa bu isteğini elde edemez, gerçekleştiremez. Yani 
emperyalistler, Lenin Usta’nın dediği gibi, güçleri oranında dünyayı talan 
ederler...

Demek ki, emperyalistler karşılarında güçlü rakipler görmek istemez-
ler. Kendilerine direnen, sömürtmek istemeyen güçlü ülkeler de görmek 
istemezler. Bu nedenle de kapitalizmce geri ülkelerin gelişmesini, güçlen-
mesini asla istemezler. Onların hep dişlerine göre kalmasını isterler. Ve 
buna uygun önlemler alırlar...

AB-D’nin, Türkiye’yi gerilik batağında tutmak istemesinin bir diğer 
nedeni de şudur: Bildiğimiz gibi Türkler, Edirne’den Çin sınırına dek uza-
nan geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türkiye’nin güçlenmesi, onda Türk 
birliğini sağlamak gibi bir düşünce, istek oluşturabilir. O özgüveni verebi-
lir... Sonra güçlü bir Türkiye, Asya Türk Cumhuriyetleri için bir çekim 
gücü oluşturabilir. Onlarda Türkiye’yle bütünleşme isteği uyandırabilir.

İşte bu nedenlerden emperyalistler, Türkiye’nin hep geri ve güçsüz 
kalmasını istemişlerdir. Daha önce aktardığımız bir İngiliz gizli belgesin-
de ortaya konulduğu gibi İngilizler, Ermeni Meselesi’ni bile bu amaçla 
Türkiye’nin başına sarmışlardır. Tabiî tek başlarına değil...

Türkiye’nin diğer Türk Cumhuriyetleriyle arasında bir tampon devlet 
oluşturmak için Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. 
1991 sonrasında, artık yeniden emperyalist bir devlet olan Rusya’yla bir-
likte, Batılı-AB-D Emperyalistlerinin Burjuva Ermenistan’ı Azerbaycan’a 
saldırtmasının ve Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal ettirmesinin 
temel sebebi de budur. Türkiye ile Azerbaycan’ın, dolayısıyla da diğer 
Türk Cumhuriyetlerinin arasındaki irtibatı kesmektir. Araya bir set oluş-
turmaktır... Geçelim...
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1991 öncesinde AB-D, Türkiye’nin gelişmesini istememekle birlikte, 
Ordusunun belli ölçüde, orta düzeyde diyelim, güçlü olmasını istiyordu. 
Silah yönünden geriydi Ordu, NATO eski Genel Sekreterlerinden, ABD 
Dışişleri Bakanlarından General Alexander Haig’in deyişiyle “Hurda 
Ordu”ydu. Fakat sayıca kalabalıktı. NATO’nun Avrupa’daki en kalabalık 
ordusuydu. Yedi yüz elli bin civarında bir sayıya sahipti... ABD’nin İkinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan kalma demode silahlarıyla donatılmış-
tı.

Bundan amaç, Sovyetler ve Sosyalist Kamp’la olası bir savaşta, Türk 
Ordusu’nun, Sosyalist Orduları bir süre oyalayabilmesi, durdurabilmesiy-
di. Yani Sosyalist Orduların ilk vuruşunu karşılayacak bir piyon rolü ver-
mişti Türk Ordusu’na, AB-D... Bu rolü başarıyla oynayabilmesi için de 
orta halli bir durumda tutmuştu Türk Ordusu’nu...

Türk Ordusu, Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın Ordularını oyalarken 
AB-D zaman kazanmış, ilk vuruştan da kurtulmuş olacaktı. Tabiî ondan 
sonra da Sosyalist Kamp’ı, başta Sovyetler olmak üzere nükleer ve kon-
vansiyonel silahlarla vurabilecekti... Düşünebiliyor musunuz alçaklığı?.. 
Türkiye böyle bir savaşta, AB-D’nin çıkarları ve güvenliği için harcanacak 
keriz pozisyonunda tutuluyordu... Ve bizim satılmış vatan, millet düşmanı 
sermaye sınıfı ve onların emrindeki siyasiler, kendi alçakça çıkarları ve 
koltuk hırsları yüzünden bu ihaneti etmişler ve Türkiye’ye verilen bu rolü 
seve seve kabullenmişlerdir...

Ve Sosyalist Kamp çöktü... Daha önce söylediğimiz sebeplerden... 
Onun için burada buna girmeyeceğiz. Sosyalizm, AB-D için yakın, güncel 
bir tehlike olmaktan çıktı... Emperyalistler, 70 yıldır uykularını kaçıran, 
uyuduklarında da kâbuslar gördüren, hayatlarının tadını tuzunu kaçıran 
bir heyuladan-baş belasından kurtulmuşlardı. En azından uzunca bir süre 
için...

AB-D Emperyalistleri, artık dünyayı istedikleri gibi talan edebilecekleri 
zamanın geldiğini düşündüler. Bunun için de yapılması gereken, dünyanın 
minik şehir devletçiklerine bölünmesiydi... Sırtlanın, çakalın avını yediği 
gibi, kolay yutulur lokmalar haline getirmeleri gerekiyordu dünyayı, talanı 
gönüllerince yapabilmeleri için... Zaten bunun planını yarım asır önceden 
yapmıştı ABD. Ama Sosyalist Kamp engeli yüzünden uygulamaya soka-
mamıştı. Şimdi uygulayabilirim artık diye düşündü. Zamanı geldi bu işin 
dedi. Ve davranışa da geçti. Yugoslavya’yı yediye, Irak’ı üçe böldü... Geri-
sinin de peyderpey haritalarını yayımlamaya başladı...

Türkiye’de sermaye sınıfı ve onun temsilcisi olan siyasiler ve Paraba-
baları medyası, evvel ezel vatan satıcı, halk düşmanıydı. Ve de AB-D uşa-
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ğıydı... O nedenle onlar zaten kucaktaydı... Fakat geride geçmişten beri 
kritik zamanlarda antiemperyalist tutum ortaya koyan iki bölüm, iki güç 
vardı: Bunlar Devrimci Gelenekli Türk Ordusu ve Türk Aydınlarıydı. Bu 
iki devlet sınıfı Türk tarihindeki bütün devrimlerde etkin rol oynamış ve 
hep ön safta yer almıştı.

Ordu, NATO ordusu olmuştu. Ama yerli yabancı Parababaları, onu 
1945’le 1991 arasında “Sosyalizm öcüsüyle” korkutmuşlar; Sovyetler’in, 
“sıcak denizlere inebilmek için”, Türkiye’nin belli bölgelerini işgal ede-
bileceği yalanına bir ölçüde de olsa inandırmışlardı. Yoğun bir psikolo-
jik harekât uygulamışlardı Ordu üzerinde. Şerefsiz AB-D ve yerli uşakları 
Ordu’ya her türlü devrimci, demokrat, yurtsever, antiemperyalist siyasetin, 
propagandanın sızmasını olağanüstü önlemlerle yasaklar ve engellerken 
kendi aşağılık, insanlık dışı, pis yalanlardan oluşan propagandalarını sa-
bah akşam yapmaktaydılar. Sonuç almakta da başarılı oldular ne yazık ki... 
İki faşist darbe yaptırdılar “Bizim oğlanlar” dedikleri Amerikanlaşmış 
generallere-Netekimgiller’e...

Fakat şimdi durum değişmişti. Türkiye’yi un ufak etme planının uygu-
lanmasına karşı çıkabilirdi bu Ordu. Zaten geçmişte de böyle davranışları 
çok olmuştu. Çanakkale’de o güne dek Tarihin gördüğü en büyük Haçlı 
Ordusu’nu-Emperyalist Orduyu hezimete uğratan bu Ordu’ydu. Sevr’i, 
hazırlayıcılarının suratına fırlatıp atan yine bu orduydu. O nedenle de tekin 
değildi...

 O zaman yapılması gereken bu Ordu’nun iyice yıpratılması ve say-
gınlığının sıfırlanmasıydı. Yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın en 
güvendiği kurumların hep başında geliyordu Ordu. Hem de çok açık ara 
farkla. İşte bunun yok edilmesi gerekiyordu. Bunun için de bu Ordu’nun, 
adi bir suç örgütü, bir çete, bir cinayet örgütü, bir darbeci örgüt gibi göste-
rilmesi gerekiyordu, bilinçsiz kitlelere... O zaman bu kurumun itibarı biti-
rilmiş olurdu.

Sonra da Ordu içindeki Amerikancılarla-NATO’cularla, AB’cilerle çok 
sıkı irtibata geçmek, onları hep yedekte tutmak gerekiyordu. Bu da yapıldı. 
Ve bu komutanlar çok iyi kullanıldı. Bunların en önde gelen temsilcile-
ri ve en iyi kullanılanları Özden Örnek, Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt 
ve İlker Başbuğ’dur... Bu komutanlar, Mustafa Kemal’e de, O’na bağlı 
Devrimci gelenekli yurtsever silah arkadaşlarına da ihanet etmişler ve bu 
arkadaşlarını satmışlardır... Antiemperyalist, yurtsever, laik ve gerçekten 
Mustafa Kemal’in ilkelerine bağlı komutanların, gece yarısı baskınlarıyla, 
uyuşturucu kaçakçıları gibi polislerce yaka paça, koltuklanarak gözaltı-
na alınmaları, Fethullahçı savcı ve yargıçların önüne atılmaları; Kandıra, 
Silivri zindanına tıkılmaları hep bu Amerikancı-NATO’cu, AB’ci gene-
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rallerin ihaneti sonucudur. Bu süreçte ne yazık ki, kendini solcu olarak 
tanımlayan, 12 Eylül Faşizminin ürünü olan ABD’li uzmanların emirleri 
doğrultusunda hazırlanan 1982 Anayasası’na tâ o günlerde açıktan karşı 
çıkan, Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasını ve Avrasya Birliği’nde özgür, 
gerçekten bağımsız bir ülke olarak yer almasını savunan Şener Eruygur 
Paşa, beyin travması geçirttirilerek bellek kaybına uğratılmış ve “savaş 
dışı”na düşürülmüştür. Yani “muharip” olmaktan çıkartılmıştır...

AB-D Emperyalistlerinin amaçlarına ulaşabilmeleri için yapmaları ge-
reken en önemli işlerden bir diğeri de, Türk Ordusu’nun, Mustafa Kemalci, 
Devrimci Gelenekli, Antiemperyalist, Tam Bağımsızlıkçı ve Laik unsur-
lardan arındırılmasıydı. Bu işe de el attılar...

Türk Ordusu, Halk çocuklarından oluşuyordu. AB-D ve yerli işbirlikçi-
lerinin planlarının uygulanmasına sessizce seyirci olamazdı. Nitekim Dev-
rimci Geleneğin ya da Mustafa Kemalci Geleneğin taşıyıcısı-sürdürücüsü 
olan Ordu Gençliği, bütün baskılara rağmen hoşnutsuzluğunu göstermeye 
başlamıştı. Mustafa Balbay, bu tepkiyi “Genç Subaylar Rahatsız” başlı-
ğıyla Cumhuriyet’te haber yapmıştı. Hatırlanacağı gibi Amerikancı, Fet-
hullahçı Hilmi Özkök bu habere çok sert bir tepki göstermişti. Ordunun her 
kesimi aynı düşüncededir, bir rahatsızlık yoktur, türünden bayağı demago-
jilerle, Ordu Gençliği’nin gözüne kül serpmeye çalışmıştı.

Yine Amerikancı Yaşar Büyükanıt, Ordu Gençliği’nin bu tepkisini fren-
leyebilmek, nötralize edebilmek için 27 Nisan Muhtırası’nı kaleme almak 
zorunda kalmıştı...

Ordu, dış etkilere en kapalı halk kesimidir. O yüzden devrimci çalış-
mayla Orduyu etkilemek, uyandırmak, diğer halk kesimlerine oranla, ol-
dukça zordur. Fakat hainane gidiş Orduda belli ölçüde de olsa Antiemper-
yalist bir uyanış sağladı. Ordu Gençliği’nin ruhiyatını taşıyan bazı yurtse-
ver, gerçekten Mustafa Kemalci generaller bile antiemperyalist tavır ortaya 
koymaya başladılar. Bunların da en önde gelenleri Şener Eruygur, Hurşit 
Tolon, Tuncer Kılınç Paşalardır...

Ordu Gençliği ve genç ruha sahip paşalar, Birinci Kuvayimilliye’de 
olduğu gibi, İkinci Kuvayimilliye’de de-İkinci Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızda da ön safta yerlerini alacaktır. Antiemperyalist, Antifeodal 
ve Antişovenist Halk Kurtuluş Hareketi kitleselleştikçe, Ordudaki bu uya-
nış ve bilinçlenme hızlanarak artacaktır.

Tabiî aynı oranda AB-D Emperyalistlerinin ve yerli hainlerin Ordu düş-
manlığı da artacaktır bu süreçte...

AB-D Emperyalistlerinin bu aşamadaki ordu düşmanlığına ilişkin iki 
kanıt gösterelim. AB yetkililerinin, “Ordunun siyasetteki rolünün bi-
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tirilmesi” yönünde yığınla açıklamalar yaptıkları, AB kurumlarının bu 
konuda kararlar aldıkları bilinmektedir. Bunlar bolca yazıldı çizildi. O 
yüzden bunlardan örnekler vermeyeceğiz. Çünkü söylediğimiz gibi zaten 
bilinmektedir...

Biz, ABD Emperyalistlerinden örnekler verelim. Tabiî, 4 Temmuz 
2003’te Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına, ABD tarafından “Çuval 
geçirilmesi” de tümüyle Türk Ordusu’nun itibarının yitirtilmesine yönelik 
bir saldırıydı. Türk Ordusu’nu “çizmeyi” amaçlıyordu... Geçelim...

Vereceğimiz birinci örnek Erol Manisalı’dan olacaktır. Okuyalım:
“Amerikalı Diplomatla Bir Anı
“Yıl 2003; ABD ve İngiltere Irak’ı işgale başlamışlar. Saddam’ın 

orduları ortada yok. ABD ve İngiltere mağrur, zafer sarhoşluğu için-
deler.

“Türkiye’de kimi köşe yazarları “Amerika ve İngiltere bize yakın-
laştı, güney komşularımız oldular” gibisinden konuşmalar yapıyorlar.

“Ankara’daki ABD büyükelçiliğinden bir telefon geldi, benden 
randevu istenmekteydi. (...)

“2003 yılında randevu isteyen kişi, elçiliğin iki numaralı adamıydı. 
Siyasi işler müsteşarı John Kunstadter. ABD başkonsolosluğunda veya 
dışarıda görüşmek istemesine rağmen benim “inadım üzerine” İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki odamda buluşmayı sonunda 
kabul etti.

“(…)
“Müsteşar John Kunstadter tam zamanında geldi. Ayrı yönlere ba-

kan köşe odamın iki penceresinden hem Süleymaniye’yi hem de Boğa-
ziçi köprüsünü seyrederken çaylarımızı yudumlamaya başlamıştık.

“Türkiye’ye üçüncü defa geliyordu ve olağanüstü güzel Türkçe ko-
nuşuyordu. Israrla sormama rağmen randevu isterken görüşme konu-
larından söz etmedi.

“Genel konular, her şey”, demekle yetindi.
“Nezaket cümlelerinden sonra karşımdaki insana tekrar sordum: 

“Benimle görüşmeyi düşündüğünüz konu veya konular var mı? Beni 
neden görmek istediniz?”

“Yüz yüze konuşarak sizin vizyonunuz nedir, bunu anlamaya gel-
dim”, dedi. Tamı tamına böyle söyledi. Gayri ihtiyari güldüm, garibi-
me gitmişti. “Yani siz beni tanımak, anlamak için geldiniz, öyle mi?” 
deyince “Aynen öyle” deyiverdi. Adam beni incelemek için gelmişti.

“Türkçeyi Dr. Andrew Mango’dan bile iyi konuşuyordu. “Aslında 
zahmet etmişsiniz, yorulmuşsunuz; ben bütün düşüncelerimi, hatta 
duygularımı Cumhuriyet’teki köşemde ve kitaplarımda bütün ayrıntı-
larına kadar anlatıyorum; hem de hiçbir şey gizlemeden”, dedim. Viz-
yonumu bu yazılardan çıkarabileceğini söyledim.
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“Hayır Erol Bey yüz yüze konuşmak başkadır”, derken diplomatın 
niçin bana geldiğini hâlâ anlamış değildim. “Türkiye’nin sorunlarına 
gelmek istiyorum; demokrasinin önündeki en büyük engel TSK’dir”, 
deyiverdi.

“Görüşmemizin diplomatik havası ortadan kaybolmuş adeta bir 
“kahve sohbetine” dönüşüvermişti.

“Bir Amerikalının bunu söylemesi garip; sizin ordunuzun son 60 
yıldaki operasyonlarının çok büyük bir bölümü demokrasileri yıkmak 
için yapıldı. Siz bana bunu nasıl söylersiniz? Önce kendinize bakın”, 
diye çıkıştım.

“Tartışmalar sürerken önce onun ses tonu yükseliyor; arkadan ben 
de aynı tona çıkmak zorunda kalıyordum.

“Amerika’nın TSK’den ne kadar rahatsız olduğunu, “ileride yaza-
bileceğimi bildiği halde” yüksek bir tonda söyleyebiliyordu.

“İşin aslında kendisinin ve konuşmalarının demokrasiyle falan bir 
ilgisi yoktu. Karşımdaki insan demokrasiyle veya nezaketle uzaktan 
yakından ilgili biri değildi.

“İlk defa karşılaştığı ve bir daha hiçbir şekilde karşılaşmayacağı 
bir insanla neden tartışmaya giriyordu? Beni tahrik ederek tepkileri-
mi mi ölçmek istiyordu? Bu düzeye gelmiş bir insanın böyle bir giri-
şimde bulunması anlamsızdı.

“Bir gerçeği net olarak gördüm. Benim yazılarımdan çok rahat-
sızdılar, bunu kaldıramıyorlardı. Her yerde istediklerini yazdırmaya 
fazlasıyla alışmışlardı.

“Hele şimdi Irak’a yeni girmişlerdi ve bir zafer sarhoşluğu içindey-
diler. Birkaç yıl sonra gelecek olan felaketlerle henüz yüzleşmemişler-
di.

“Astıkları astık, kestikleri kestik” bir havadaydılar.”125

Erol Manisalı’nın 19 Haziran 2006 tarihli Cumhuriyet’teki köşe-
sinde yayımlanan bu yazısının başlığı; “Asker Gösterip ‘Sivil Darbe’ 
Yapanlar”dır. E. Manisalı, “sivil darbe”nin yapıldığını 3 sene önce gör-
müştür. Biz de hep deriz ya; Türkiye’de demokrasi filan yoktur, sadece 
demokrasicilik oyunu vardır, diye... Türkiye’de azıcık demokrasi ve hukuk 
olsa Tayyip ve şürekâsı bırakalım hükümet olmayı, yüz kızartıcı suçlardan 
dolayı on yıllarca ceza almış olurlardı, tüm mal varlıklarına da el konulmuş 
olurdu. Bunların hepsi, âdi suçlar kapsamına giren suçlar işlemeyi alışkan-
lık haline getirmişlerdir. Ve defalarca işlemişlerdir...

Bu kişileri, halk seçmiyor, AB-D Emperyalistleri seçiyor. Halk kandırı-
lıyor sadece. Ve bu pis seçim oyununda figüran rolü oynatılıyor. 

E. Manisalı, aynı yazısında şu görüşe de yer veriyordu:

125  Erol Manisalı, Avrupa’yla Derin Bağlar, s. 277-279.
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“- AB’ye gidişte “Türkiye’nin önündeki engel TSK’dır” görüşü 
Avrupa ülkelerinin temsilcileri yanında ABD temsilcilerinin de sık sık 
yaptıkları açıklamalardı.

“Türkiye’nin yavaş yavaş parçalanarak AB ve ABD’nin yedeğine 
alınması girişimlerinde karşılarındaki en büyük engel TSK idi. Bu ne-
denle TSK’yı yıpratmaları ve tamamen politikanın ve karar mekaniz-
malarının dışına itmeleri gerekiyordu.

“ABD ve AB çevreleri TSK’nın yıpratılması konusunda içimizdeki 
“oligarşi” ile birlikte çalışıyorlar. Diğer taraftan TSK’nın çıkışlarının 
Türkiye’deki ulusal cephenin güçlenmesine olan katkısı onlar için bü-
yük tehdit oluşturuyor.

“AKP içinde de çatlamalar olmaya başladı. AKP’nin üst yönetimi-
nin izlediği “AB’ci ve Amerikancı politikalar” AKP’nin tabanında ve 
tepesinde büyük sarsıntılar yaratmaya başladı.

“TSK’nın ve ulusalcı cephenin yıpratılmaları oligarşinin ortak he-
defi oldu.

“TSK’nın, “AB bağları aracı ile yıpratılması” en geçerli yöntem 
olarak görülüyordu. Sürekli olarak, “Avrupa böyle istiyor” diyerek 
TSK geriye itilmek isteniyordu. ABD ve AB’nin ileriye yönelik proje-
lerinin aksamadan yürüyebilmesi için bunlar oligarşi ve dış güçler için 
gerekliydi.”126

E. Manisalı bu görüşünde de bütünüyle haklıdır. AB-D Türkiye’yi Yeni 
Sevr’e götürmek için uğraşıyor. Ne acıdır ki kerte kerte de götürüyor… O 
alçak emperyalistlerin ve yerli işbirlikçi hainlerin amacı kesince budur...

ABD’li diplomat, E. Manisalı’yı 2003’te ziyaret ediyor. Bildiğimiz gibi 
aynı yılın 4 Temmuz’unda da Irak Süleymaniye’de ABD askerleri, 11 Türk 
subay ve astsubayının başına çuval geçiriyordu. Ellerini arkadan bağlıyor-
du. Küfürler ederek, it tekmeleri atıyordu. Ve 57 saat gözaltında tutuyor-
du. Bu olay anında görüşü sorulan yürek yoksunu, tören paşası, Fethul-
lahçı Hilmi Özkök (Genelkurmay Başkanı idi): “Ben bu olayı, ABD’nin 
Irak’taki yerel güçlerinin işi olarak görüyorum. ABD yönetiminin 
olayda rolü olduğunu düşünmüyorum.” diye cevap vermişti.

Başbakan Tayyip’se, medyanın, “Bu saldırıdan dolayı, ABD’ye nota 
verecek misiniz?”, şeklindeki sorusuna, her zamanki AB-D’ye karşı kü-
mesin uslu, verimli tavuğu; halkımıza karşıysa çöplüğün azgın horozu tav-
rıyla: “Bu müzik notası değil, öyle her aklınıza estiğinde veremezsiniz. 
Bunun ağırlığı ve ciddiyeti vardır.” diye cevap vermişti.

Hep söylediğimiz gibi bunlarda Yürek Selanik!

126  Erol Manisalı, agy, s. 276.
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ABD’li Emperyalistler saldırılarını savundular. Ve sonunda emri vere-
nin Paul Wolfvowitz, uygulayanların da artık “Çuvalcı” lakabıyla anılan 
General David Petraus’la Albay William Mayville olduğu ortaya çıktı. 

Ve her iki ABD’li subay da, Türk Ordusu’na yönelik bu saldırıların-
dan dolayı ödüllendirilerek terfi ettirildiler. David Petraus, Irak’taki ABD 
kuvvetlerinin komutanı oldu. W. Mayville’se, Türkiye’nin de dâhil olduğu, 
“NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi”ne yönetici oldu.

Bu çuval eylemiyle, Türk Ordusu’nu çizmişlerdi. Ödüllerini aldılar. 
Türk Ordusu, AB-D Emperyalistlerinin, “Yeni Dünya Düzeni” ya da 

“Küreselleşme” dedikleri, esasında dünya halklarını köleleştirme, mazlum 
ülkeleri sömürgeleştirme planlarının önündeki engellerden biriydi artık. 
Ortadoğu’da bir direnç noktası oluşturuyordu. Tabiî bu direnişçi güç, onun 
gençliğinin Devrimci-Mustafa Kemalci dolayısıyla da antiemperyalist, 
yurtsever, tam bağımsızlıkçı, laik geleneğinden kaynaklanıyordu. AB-D 
Emperyalistleri işte o geleneğe sahip Ordu Gençliği’ni hedeflerine koy-
muşlardı. Saldırıları onaydı. Tabiî aynı geleneğe sahip olan aydınlara da 
saldırıyorlardı...

Bu güçleri tasfiye ettiler miydi, Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürebilir-
lerdi... Kendilerince böyle düşünüyorlardı. Halkı, Ortaçağcı Tarikatlar, 
Kur’an Kursları, İHL ve ezici çoğunluğu da Ortaçağcı ideolojiye sahip, 
sayıları doksan bini bulan imamlar aracılığı ile uyuttuklarını, uyuşturduk-
larını düşünüyorlardı. Yerli Parababaları, onların siyasi temsilcileri ve pe-
zevenkler medyası zaten kucaklarındaydı. Komisyon karşılığında her türlü 
ihaneti yapmaya gönüllü-hevesliydiler...

E. Manisalı da, bildiğimiz gibi, bu saldırı kapsamında Silivri zindanı-
na atılanlardan ya da tıkılanlardan. Aylardır kendisi gibi onlarca namuslu, 
yurtsever Hocayla birlikte yatıyor orada. E. Manisalı ve diğer Hocaların da 
suçu, AB-D Emperyalistlerinin Yeni Sevr planını deşifre etmeleridir. Ona 
karşı çıkmalarıdır. Hocaların bunu nasıl yaptıkları, E. Manisalı’nın yukarı-
da aktardığımız satırlarından görülmektedir. 

AB-D Emperyalistlerinin bu Yeni Sevr projelerine ve Türkiye’deki iş-
birlikçilerinin iktidarlarına karşı olan her asker ve sivil, o alçakların düş-
manıdır ve hedeflerindedir artık...

“Ergenekon Davası” adlı hukuk kılıfı giydirilmiş saldırıları da onların 
Türkiye’deki namuslu, yurtsever güçlere karşı açtıkları savaşın bir parça-
sıdır. 

Onlar, bu savaşlarında işbirlikçi, hain, Ortaçağcı Tayyipgiller Hükü-
metini, insanları Allah’la aldatan İblis’in-AB-D’nin kucağında dincilik 
oynayan Fethullah Gülen’in örgütlerinde yetişmiş Fethullahçı kadroları,  
CIA’nın Taraf’ını, Satılmış Medyayı, dönekler ordusunun insan sefaleti 
yazarçizerlerini ve sözde bilim adamlarını kullanmaktadır...
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Tabiî yine satılmış yerli Parababaları (TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, 
TOBB) da bu savaşın geri plandaki destekçileridir...

AB-D kuklası İblis Fethullah Gülen, ABD’deki evinde kendisiyle görü-
şen Tayyipgiller yalakası, besleme medyanın yazarlarına şu açıklamalarda 
bulunuyor. Taraftarları, daha doğrusu onun gibi satılmışlar, soruyor:

“Peki, son dönemlerde en çok tartışılan ve nereye uzanacağı merak 
edilen Ergenekon Terör Örgütü iddiasıyla açılan dava ve süren ope-
rasyonları nasıl görüyordu?

“İşte Gülen’in cevabı:
“Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Bana da öyle geliyor. 

Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi’yle GATA arasında, bir ara Cengiz 
Çandar söyledi, yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular 
bunu şöyle yorumluyor; ‘Bu işin içinde bir ‘GATA’kulli var.’ Hükümete 
karşı da bazı hesaplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil.”

“Bu mücadelede nereye gelindiğini ve neler olabileceğini soruyo-
rum. Gülen henüz istenen noktaya gelinmediğini belirtip devam edi-
yor: 

“Bunların üzerinden zırhları yırtılamadı. Fakat bazı gelişmeler de var. 
Taraf, Bugün ve Vakit gibi bazı gazetelerde yüklenmeler oluyor. Bundan 
10 sene önce bunlar yapılamazdı. Bazı söylenmezler söylenir oldu.”127  

Açıkça görüldüğü gibi, AB-D uşağı hiç gevelemiyor; hukuktu, şuydu 
buydu, diye. Doğrudan işin esasına giriyor:

“Henüz istenen noktaya gelinmediğini belirtip devam ediyor: “Bunların 
üzerinden zırhları yırtılamadı”, diyor.

Kimdir zırhları yırtılacak olanlar?

Başta Türk Ordusu ve Antiemperyalist, Yurtsever, Mustafa Kemalci, 
Laik Aydınlar.

“İstenilen noktaya gelin”irse ne olacak?
Türk Ordusu, AB-D Emperyalistlerinin ve yerli işbirlikçi hainlerin “Şa-

mar Oğlanına” döndürülmüş olacak. Tabiî yurtsever aydınlar da tasfiye 
edilecek, ezilecek. İşte bu hukuk maskeli saldırıyla amaçlanan budur.

Türk Ordusu’nu, bir polis gücü, jandarma birliği durumuna düşürmek 
istiyorlar. Ülke sorunlarının tümüyle dışına atmak istiyorlar. Böylece de 
AB-D Emperyalistleri Yeni Sevr’i rahatça uygulayabilecekler… Ülke en 
az üç parçaya bölünecek, Kıbrıs ve Ege gidecek. Yani ülke sömürgeleştiri-
lecek, halklarımız köleleştirilecek. 

CIA’nın kucağında dincilik oynayan Fethullah Gülen cemaatinin, 

127  Mahmut Övür, Sabah, 06 Mart 2009.
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Ordu’yla savaşın doğrudan tarafı olduğunu, müritlerinden Mehmet Ali 
Bulut, “Haber 7” adlı internet sitesinde, 29 Haziran 2009’da yayımlanan 
“Asimetrik harbin galibi millet olacak” başlıklı yazısında açıkça ortaya 
koyuyor. 

Geçenlerde (26 Haziran tarihinde) Genelkurmay Başkanı, yürek yok-
sunu Tören Paşası İlker Başbuğ bir basın toplantısı yaptı ve orada; “Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne karşı medya üzerinden asimetrik bir harekât yürütü-
lüyor” dedi ya, bu Ortaçağcı, o söze cevap veriyor. Fakat harbici... Hiç de-
ğilse namussuzluğunda namuslu. Bu başlık altındaki yazısında, zaten baş-
lıktan da anlaşılacağı gibi, Türk Ordusu’na, Mustafa Kemal’e ve Laikliğe 
karşı bir savaş yürüttüklerini açıkça itiraf ediyor. Hatta bunu savunuyor. 
Bu savaşa nasıl on yıllardan beri hazırlandıklarını ve artık zafer kazanmak 
üzere olduklarını ayrıntılıca anlatıyor. Tabiî kendilerini milletin yerine ko-
yuyor. Biz milleti temsil ediyoruz, diyor. E, o kadar düzenbazlık yapacak 
artık. Biz AB-D uşağıyız, yerli asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
temsilcisiyiz. Amacımız toplumu, Ortaçağın karanlıklarına geri götürmek-
tir, diyecek değil ya… Dinden, imandan bahsedecek. Din alıp satacak hain. 
Şöyle başlıyor yazısı:

“Bir ‘asimetrik harekât’tır gidiyor.
“Önce Can Dündar, işaret etti. Asimetrik harbin ne anlama geldiği-

ni, yine TSK’nın sitesindeki tarifle anlattı. Asimetrik harpte, taraflar-
dan birinin TSK, diğeri Fethullah Gülen Cemaati olduğunu da yazdı.

“Ardından Mehmet Barlas, “Asimetrik ilişkilerde siyasi iktidarın 
yeri ne?” başlıklı yazısıyla konuya açıklık getirdi.

“Bu iki yazar, satır aralarını iyi okumakla ünlüdür. Mamafih, sat-
hi bir nazarla bile, Türkiye’de yaşamın dindarlardan yana evrildiği, 
bunun da seçkinci elitleri rahatsız ettiği görülebilir. Temel sorun bu 
gidişin nereye varacağı… Yahut sonunda kendi yaşam tarzlarını tehdit 
edecek boyuta varıp varmayacağı… Hâkim elitlerin büyük bir kısmı 
bu gidişi kendi yaşamları için tehdit saydıkları için, illegal yöntemler 
de dâhil, gidişatı durdurmak için her yolu mubah sayıyorlar. Bu da 
toplumu geriyor.

“Çünkü, bugüne kadar ‘dayak yiyen taraf’ artık dayak yemek iste-
miyor. Aynı iktidar etrafında güç birliği yaptıkları için asker de eskisi 
gibi ‘efelenemiyor’! Bugüne kadar astığı astık, kestiği kestik askerin 
iktidara her istediğini yaptıramaması onları rahatsız ediyor.

“Mamafih, o devir bitti, hatta beş sene de geçti üstünden. Zira mu-
kadderatın vakti geldi ki ‘dayak yiyen taraf’ ayağa kalksın.

“Ezanı yasaklanan, dinini öğrenmesi engellenen, mabetleri ve tek-
keleri medenileşmek hesabına kapatılan; yani dayak yiyen taraf, tek 
parti döneminde gördü ki, şunların siyasetine, onların siyasetiyle mu-
kabele etmek imkânsız; şu ‘ilhad rejimi’ne siyaset yoluyla dur dene-
meyecek!
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“O da siyaseti bir tarafa bırakarak, nebilerin metodunu yol edindi. 
“Euzu billahi min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytani ve’s-siyase’ diyerek toplu-
mu, ‘siyaset yoluyla evirmek’ yerine, insanları yeniden ve fert fert iman 
ve iz’an ile inşa etmeyi seçti…

“Kur’an kurslarında, İmam Hatip okullarında, nur medreselerin-
de, ışık evlerinde, cami ve cemaat sohbetlerinde, insanlarımız tek tek 
ve yavaş yavaş yeniden bilinçlendirip ihya edildiler… Ve çoğaldılar ve 
çoğaldılar ve çoğaldılar…”128

Gördüğümüz gibi Ortaçağcı yazar, çok açık konuşuyor yine.
Bildiğimiz üzere, Türkiye 65 yıldan beri AB-D Emperyalistlerinin açık-

tan yönetimi altındadır. Özellikle 1950 sonrası, Türkiye’de bırakalım hangi 
sermaye partisinin iktidar olacağına, kimlerin bakan olacağına bile ABD 
karar vermektedir. Bu nedenle Türkiye, ABD’nin ünlü “Yeşil Kuşak Pro-
jesi” çerçevesinde o yıllardan beri “Siyasal İslam”-”Ilımlı İslam” adı ve-
rilen Ortaçağcı İrticanın, daha doğrusu AB-D’nin kucağında dinciliğin ağ-
larıyla kuşatılmaktadır. Türkiye’nin cahil, saf, bilinçsiz insanları, bu ABD 
icadı ideolojiyle doktrine edilmekte, daha doğrusu kafadan gayri müsellâh 
hale getirilmektedir. Göremez, düşünemez, değerlendiremez; böylece de 
dost kim, düşman kim ayırt edemez hale getirilmektedir. Bu kandırılmış 
bilinçsiz insanlar, vatan ve halk düşmanlarını, ciğeri beş para etmez AB-D 
uşağı çapulcular sürüsünü,  önder, güvenilir, dost sanmaktadır. Sandıklara 
koşarak bu düzenbazlara oy vermektedir. Daha doğrusu AB-D verdirmek-
tedir.

Neyle verdirmektedir?
Satılmış medyasıyla, satılmış siyasileriyle, satılmış Parababaları sını-

fıyla, onların yönetimindeki tarikatlarıyla, Kur’an Kurslarıyla, İHL’yle, 
devletten maaşlı Ortaçağcılığın militanı konumundaki imamlarıyla ve di-
ğer örgütleri aracılığıyla yönlendirmekte, yönetmektedir halkı...

1990’lı yılların ortalarıydı. Bir TV kanalının akşam haber programına 
Salahattin Yayla adlı bir kişi çıktı. İstanbul Güngören Belediyesi’nde Şube 
Müdürüymüş. Görevinden alınmış, Belediyeden atılmış. Hikâyesini anlat-
tı. 

Güngören Belediyesi’ni düşürmüşler Ortaçağcı İrticacılar. O zamanlar 
N. Erbakan’ın liderliğindeki şeriatçı; laiklik, Mustafa Kemal düşmanı din 
tüccarlarının partisine bağlı Belediye Başkanı ve üst yönetimi. 

Belediye’nin tam sağ karşısında, Marmara Caddesi’yle İnönü 
Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan bir apartmanda, Filiz adında (so-

128  Mehmet Ali Bulut, Asimetrik Harbin Galibi Millet Olacak, Haber 7 adlı inter-
net sitesi, 29 Haziran 2009. 
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yadını hatırlayamıyoruz) bir dişçi kadının kliniği var. Bu dişçi kadın, 
Belediye’yi yöneten Ortaçağcılarla ittifakta… Belki gerçekten onlardan, 
belki de çıkarı gereği onlardan oynuyor. Modern görünümlü. Türbanlı filan 
değil yani...

Bu kadın, evli, ilkokul mezunu, sıhhi tesisatçı Selahattin Yayla ile iliş-
kiye giriyor. S. Yayla evli ve çocukludur. Kadına, bu tür pis işler yapan 
kişilerin klasik masalını anlatıyor: “Eşimle mutlu değiliz, anlaşamıyoruz, 
boşanacağız. Sonra seninle resmi biçimde evleneceğim.”

Bebelerin bile inanmayacağı bu masala, şaşırtıcı olmakla birlikte, hep 
olduğu gibi, dişçi Kadın da inanıyor. 

S. Yayla, ilkokul mezunu olmasına rağmen dişçi Kadının önerisi ile 
Güngören Belediyesi’nde bir Şube Müdürlüğü’ne getiriliyor. Malum ya 
onların referansı Ortaçağcı olmalı. Yoksa işin ehli olmak, o makamın hak-
kını verecek kişi olmak değil...

Tabiî yine hep olduğu gibi, S. Yayla’yla dişçi Kadın’ın ilişkisinin de 
b.k.si çıkıyor. Erkeğin ertelemelerinin sonu gelmiyor ve kadın artık uyanı-
yor. Kullanıldığını anlıyor. Ve tabiî yine etkinliğini (nüfuzunu) kullanarak 
S. Yayla’yı Belediye’den attırıyor. Bu kadarcık olsun intikamını alıyor. S. 
Yayla da bunun üzerine karşı saldırıya geçiyor. Bir televizyon kanalına 
çıkıyor ve yaşananı aynen anlatıyor. Sonrasında da tamı tamına şunları 
söylüyor:

“Ben ilkokul mezunu bir adamım. Ne anlarım Belediyecilikten, bölüm 
müdürlüğünden. (Başına getirildiği bölüm, mesleği ile bile ilgili değildi) 
Fakat bunlarda işler hep böyle yürüyor. Kendilerinden olmak yeterli olu-
yor. Bunlar her geçen gün güçleniyor. Yarın Türkiye’nin tüm yönetim bi-
rimlerini ellerine geçirecekler. Türkiye için büyük bir tehlike oluşturuyor 
bunlar. Düşünün her yıl İmam Hatiplerden on binlerce kişi mezun oluyor. 
Hep bunlardan. Kur’an Kursları bunlara çalışıyor. Tarikatları var bunların. 
Sayıları on binleri bulan imamlar bunların partisine çalışıyor. Bunlarla na-
sıl baş edilebilir? Böyle giderse Türkiye’yi tamamen ele geçirecekler.”

İlkokul mezunu ama zeki bir adamın çok doğru öngörüsüydü bu. Biz de 
gerçek devrimciler olarak böyle düşünüyorduk. Üstelik de bunların arka-
sında AB-D Emperyalistleri vardı. 

Bunlar Ortaçağcı ve ümmetçiydiler. O nedenle de bunlarda ulusal de-
ğerler, onur, vatanseverlik gibi kavramlar, değerler ve duygular yoktu. 
Bunlar din devleti kuruverme ve küplerini doldurma, koltukları kapma 
karşılığında tüm bu değerleri, kavramları yani vatanı ve halkı AB-D’ye 
satar geçerlerdi. Nitekim bugün de yapmaya çalıştıkları budur...
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AB-D’nin, Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek için kullandığı işbirlikçi 
hainlerdir bunlar, bugün...

Ne yazık ki, ilkokul mezunu bir kişinin gördüğünü o zaman bizim dışı-
mızda kimse göremedi. Laik geçinen CHP’nin ibiş yöneticileri göremedi. 
Rahmetli Hacivat (B. Ecevit) ve çevresi göremedi. Yine Kemalist geçinen 
Tören Paşaları göremedi. Üstelik bunlar askeri okullarda strateji dersleri 
filan okumuşlardı. Tabiî bunların da Kemalistliğinin, CHP ve SHP’ninki 
gibi altı boştu. İçerikten yoksundu. Onlar da AB-D Emperyalistlerini dost-
müttefik biliyordu. Yani onlar da burunlarının önünü görmekten aciz za-
vallılardı. 

İşin enteresanı bizim Sevrci Soytarı Sahte Sol da, hainane gidişi göre-
mediği gibi, bu Ortaçağcılarla ittifaka girdi. 28 Şubat 1997’den sonra… 
Dedik ya bunlar soytarı diye!.. 

Tayyipgiller’den Bülent Arınç’ın da itiraf ettiği gibi bu güruh, 28 
Şubat’a kadar, AB’ye karşıydı. 28 Şubat’tan sonra AB’nin kucağına da 
yerleştiler (ABD’nin zaten hizmetindeydiler). AB-D Emperyalistleri bun-
lara din devleti kuruverecek... Hatırlayan vardır, 23 Aralık 1930’da Derviş 
Mehmet’e bağlı Nakşibendî Tarikatı taraftarları şeyhlerinin önderliğinde 
Menemen’de ayaklandıklarında; “İngilizler gelecek din kurtulacak” sloga-
nı da atmışlardır. Bilindiği gibi bunlar Kubilay’ın da başını kesmişler ve 
kesik başı bir sopanın ucuna takarak sokaklarda dolaşmışlardır... Dediği-
miz gibi, bunlarda ulusal değerler ve onur olmadığı için, bunlar hiç durak-
samadan Batılı Emperyalistlerin emrine girebilmektedirler...

28 Şubat sonrasında, bu Ortaçağcı ümmetçiler, amaçlarına ulaşmak için 
o güne dek ideolojileri gereği can düşmanı belledikleri Sol’a da selamlar 
göndermeye başladılar. Amaçları Sol’un ahmak kesimini kullanabilmekti. 
Humeyni bile İran’da benzerini yapmamış mıydı? Geçici olarak TUDEH’le 
ittifak etmemiş miydi? Amaca ulaştıktan sonra iş kolaydı. Yapılacak olan, 
Humeyni’nin İran’da yaptığıydı: Bu da Solcuları idam mangasının karşısı-
na dizmekti. O da çerezden sayılırdı, o gün geldiğinde...

Bizim Sahte Soytarı Sollar bu zokayı yuttular. O günden beri Ortaçağ-
cıların müttefikidirler. Hem de her geçen gün artan bir sıkılıkta...

Çağrışım oldu. Meral Tamer yazmıştı: 28 Şubat öncesi bir söyleşisinde, 
Abdurrahman Dilipak, aynen şöyle demişti M. Tamer’e:

“İslama göre dinden dönenlerin (tabiî solcular da dahil) cezası 
ölümdür. Karılarına ve mallarına da el konulur, savaş ganimeti ola-
rak...”
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Enteresandır, 28 Şubat sonrasında bu Ortaçağcı düzenbaz da ters döndü. 
Televizyonlarda, kürsülerde ve meydanlarda, Şanar Yurdatapan haini ve 
Toktamış Ateş eşeği ile BARIŞÇILIK ve HOŞGÖRÜCÜLÜK oynamaya 
başladı. Ş. Yurdatapan, bu türban eylemlerinde başına türban bağlama soy-
tarılığını yapmaktan da geri durmamıştı. Güler misiniz, ağlar mısınız?..

Ortaçağcı Mehmet Ali Bulut şöyle devam eder yazısına:
“Bu insanların aslında hiç kimse ile kavgası yok. (…)
“Hiç kimseye karşı da değiller. Sadece evet sadece, kendisinden gasp 

edilen ama sanki kendisine aitmiş gibi gösterilen, “iktidarı/egemenli-
ği”, gerçekten kendilerine ait kılmak istiyorlar…

“Mustafa Kemal, saltanatı kaldırırken Mecliste yükselen itirazları 
bastırmak için, “Beyler, Osmanlılar, Türk Milleti’nin hâkimiyet ve salta-
natını zorla ele geçirmişlerdi. Simdi Türk Milleti bu mütecavizlerin (yani 
Osmanlıların; Osmanlı mütecavizmiş!) elinden hâkimiyetini geri alıyor. 
Bu da behemehal olacaktır…!”129

Yine apaçık görüldüğü gibi yazar, Mustafa Kemal, Kuvayimilliyeci-
ler ve 1923 Devrimi’ne düşman. “Mütecaviz” olarak suçluyor Mustafa 
Kemal’i...

Neden?
Saltanatı ve Hilafeti kaldırdığı için. Laikliği getirdiği için. Hatırlaya-

lım, bunun üstadı, şeyhi Fethullah Gülen de televizyonlarda yayınlanan 
görüntülü kasetlerinde ya da o kasetlerdeki vaazlarında Mustafa Kemal’e 
aynı gerekçelerle saldırıyordu.  “Zalim” diyordu. “Müslümanlara zulmet-
ti” diyordu. 

Biz hep diyoruz ya bunlar Ortaçağcı diye… İşte kanıtı. Bunlar bin dört 
yüz yıllık hilafet ve saltanatın düşkünüdürler. Çünkü o sürede bunların 
mensup olduğu Tefeci-Bezirgân Sınıfı kayıtsız şartsız egemendi. Hila-
fet ve Saltanat da o Antika asalak, vurguncu sınıfın siyasi ideolojisiydi-
değerleriydi. İktidar bunca yıldır bizimdi. O bizim hakkımızdı. Mustafa 
Kemal ve Antiemperyalist Birinci Milli Kurtuluşçular onu bizden zorla 
aldı. Biz de işte şimdi onu geri alıyoruz, diyor, yazar...

Ve devam ediyor yazar:
“Abdullah Aymaz’ın bir yazısında okumuştum; Bediuzzaman’ın 

Isparta’daki zorunlu ikameti sırasında Arabacı Musa diye biri varmış, 
zaman zaman dışarıdaki hizmetlerine bakarmış.

“Bir gün ona sormuşlar, ‘Sen hoca ile ilgili ne hatırlıyorsun?’ diye. 
O da şöyle demiş:

“Birgün hoca birden ayağa kalktı ve dedi ki, ‘Kardaşım ben aldım. 
Allahın izniyle Türkiye’yi onun elinden aldım. Hem kan da dökülme-
di…”

129  Mehmet Ali Bulut, agy.
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“Bediuzzaman, cumhuriyetin evvelinde bir komitanın, Türkçülü-
ğü ‘muvakkaten’ İslam’ın bazı meselelerine karşı kullanacağını his-
setmiş, bu sürecin nihayet devamını tahmin etmeye çalışmış ve en 
fazla 80 yıl sonra, milletin yeniden kendi değerleriyle buluşacağına 
hükmetmiş.”130

Ortaçağcıların içinde yaşadıkları dünyanın karanlıklığını görebiliyor 
musunuz? Mantık yoksunluklarını, nasıl kof ve boş olduklarını kavraya-
biliyor musunuz?

Adamın, daha doğrusu adamların, iddiasını, tabiî inanışlarını da gördü-
nüz mü?

Meğerse Mustafa Kemal’i, bu zavallıların (anlayışı bakımından), bu 
düzenbazların üstadı yenmiş. Karanlıklar Dünyasının Şeyhi, “Bediuzza-
man” adını verdikleri Saidi Nursi yenmiş. Hem de seksen yıl önce. Mus-
tafa Kemal’in sağlığında, O’nun işini bitirmiş oluyor. Fakat o galibiyetin 
sonucu bugün ortaya çıkıyormuş.

Acıdır, Türkiye işte bu kafaya, kerte kerte teslim oluyor. Ordu da dâhil 
olmak üzere Türkiye’nin tüm kurumlarını, bu karanlıklar dünyasının mü-
ritleri işgal ediyor.

Mustafa Kemal, laiklik, bilim ve mantık düşmanları, AB-D Emperya-
listlerinin işbirlikçileri, ne acıdır ki insanlarımızı afyonluyor ve vatanı ve 
halkı Batılı Emperyalistlere peşkeş çekiyor. AB-D bunlara din devleti ku-
ruverecekmiş... Tabiî bu arada küplerini doldurmayı da ihmal etmiyorlar. 
O alanda da çekirge sürüleri gibi çalışıyorlar...

Bunlar, Birinci Milli Kurtuluş’un öcünü alıyorlar. Saltanat ve Hilafet na-
sıl kaldırılırmış diyorlar... Ülke İngiliz’in, Fransız’ın, İtalya’nın, Yunan’ın 
ve Ermeni’nin işgali altına alınmış, ne gam!.. Bunların umurunda olmaz. 
Vatanın elden gitmesi... Bunlara göre Sevr uygulanmalıydı. Saltanat ve Hi-
lafet, Orta Anadolu’daki ufacık bölgede sürdürülmeliydi. Kaldı ki o ufacık 
bölgede bile bağımsız bir Türk Devletinin varlığına izin vermiyordu Sevr 
Antlaşması. Orada bile sömürge statüsünde tutulmak isteniyordu halkları-
mız.

Saidi Nursi’nin yerini bugün Fethullah Gülen almıştır. ABD’nin, bu iş-
birlikçi uşağı, kendi ülkesine götürerek doğrudan koruma altına alması ve 
oradan oynatması boşuna yani sebepsiz değildir. On yıldır oradan oynatı-
yor bu vatan ve halk düşmanı ortaçağcıyı ABD... Tabiî ABD için böylesine 
yetenekli din tüccarları kolay bulunmaz.

130  Mehmet Ali Bulut, agy.
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Fethullah Gülen’in medyada Mehmet Ali Bulut gibi yüzlerce müridi 
vardır, bilindiği gibi… Cemaatin televizyonlarında, dergilerinde, gazete-
lerinde…

Zekeriya Öz gibi de yine yüzlerce hukukçu kürküne bürünmüş taraftarı 
vardır. Sözde bilim adamları vardır, yazarçizerleri vardır, siyasetçileri, as-
kerleri ve iş adamları vardır. Çekirge sürüleri gibi ülkemizin üzerine çul-
lanmış vatana ve halka düşman hale getirilmiş hizmetkârları vardır. Baş-
haydut ABD’nin taraftarı hatta uşağıdır bu ekibin tümü… İnsanları “Allah 
ile aldatan” İblistir Fethullah. Öbürleri de onun emrindeki şeytanlaştırıl-
mış, insanlıktan çıkarılmış satılmışlar sürüsüdür…

Bunlar, AB-D haydutları, Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da yüz bin-
lerce, hatta milyonlarca Müslümanı canavarca katlederken, alkış tutarlar o 
emperyalistlere… Bunların gerçek İslamiyetle, Hz. Muhammed’le ve Dört 
Halife’yle de bir ilgileri yoktur…

Dünyanın Başhaydut Devleti ABD ve AB’nin 
Türk Ordusu’na Düşmanlığı

Namuslu ve bilgili yazar Soner Yalçın’dan aktaralım. Yazının başlığı 
“Darbeyi sadece askerler mi yapar?”dır. 18 Ocak 2009 tarihli Hürriyet’te 
yayınlanmış: 

“TSK son yıllarda bazı çevreler tarafından neden yıpratılıyor?
“Türkiye’nin en güvenilir kurumuna karşı yapılan bu sistematik 

psikolojik savaşın amacı nedir? TSK bir karşı darbenin saldırılarına 
mı maruzdur? Kimdir bu neo-darbeciler ve ne istemektedirler?

“BASINDAKİ bazı meslektaşlar benzer cümleleri yazıp duruyor:
“Askerler, AKP’ye karşı darbe yapacaktı!”
“Ve arkasından 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül askeri darbelerini ör-

nek gösteriyorlar.
“Yazmıyorlar ama meseleyi, 1876’da Sultan Abdülaziz’in tahttan 

indirilmesinden, 1913 Babıâli baskınına kadar götürebiliriz.
“Peki, darbeyi sadece askerler mi yapar?
“Örneğin, polisler yapamaz mı?
“Ya da Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna’da gördüğümüz gibi 

“renkli-sivil darbeler” olamaz mı?
“Tabii ki olur.
“O halde, işin özünde yanlış bir tartışma yürütülmüyor mu?
“Aslında darbeyi kimin yapacağından çok, darbenin neden yapıla-

cağı üzerinde durmamız gerekmiyor mu?
“Örneğin, bu topraklardaki darbeler hep iç dinamiklerle mi hare-

ket etmiştir?
“1876 darbesinin arkasında İngilizler yok mudur?
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“1913 Babıâli baskınının arkasında Almanlar olduğu gibi.
“12 Eylül’ü “bizim oğlanlara” yaptıranların Amerikalılar olduğu-

nu bilmeyenimiz yok herhalde.”
“O halde, ezberlenmiş kavramlarla konuşmayı bırakıp, darbeyi ki-

min neden yapacağına daha geniş açıdan bakmakta yarar var.
“‘Elbise’ meselesi
“Bakınız...
“Soğuk savaş bitene kadar Türkiye’nin iç ve dış politikası belliydi.
“ABD-NATO-AB; Kemalizm’den, TSK gibi Cumhuriyet kurumla-

rından memnundu.
“Ortak düşman ise belliydi; komünistler.
“Bu nedenle NATO dahilinde kurulan Gladio da, Türkiye’deki 

yerli sivil işbirlikçileriyle solculara karşı elinden geleni yaptı. Provo-
kasyonlar, suikastlar düzenledi. Yetmedi, askeri darbe yaptı!

“Buraya kadar sanıyorum kimsenin bir itirazı yoktur.
“Sonra ne olduysa Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla başladı.
“Kemalizm “out”, ılımlı İslam “in” oluverdi!
“ABD, Türkiye’ye “yeni bir elbise” giydirmek istedi.
“Başta TSK olmak üzere Cumhuriyetçi kurumlar bu “elbiseye” 

girmedi/girmek istemedi.
“Eee ne olacaktı?
“Eee’si yoktu, öyle ya da böyle o “elbise” giyilecekti!
“İyi ama eskiden Amerika isteyince askeri darbe yapılıyor ve zorla 

da olsa “elbise” giydiriliyordu.
“Oysa şimdi, dün elbisenin giyilmesine aracı olan TSK, bu kez yeni 

“elbiseyi” giymek istemiyordu. Örneğin, fazla “kapalı” buluyor, ba-
şörtüsüne mesafeli duruyordu! Ayrıca beline silah takıp komşularının 
evine girmek de istemiyordu.

“Siz ABD olsanız ne yaparsınız?
“Hemen Türkiye’de o “elbiseyi” giymeyi çok istekli cemaatlerle, 

kurumlarla işbirliği yaparsınız.
“Yetmedi parti kurarsanız!
“Ve bu işbirliği sayesinde “elbiseyi” giymeyenleri tasfiye edersiniz.
“Peki, bu tasfiyeyi nasıl yaparsınız?
“Hitler’in sağ kolu J. Goebbels, Nazilerin Propaganda Bakanı’ydı. 

Yalanlarını kamuoyuna kabul ettirmekte çok ustaydı. Yalanını kabul 
ettirmekte o kadar başarılıydı ki, bugün hálá Batı üniversitelerinde 
onun “Büyük Yalan” olarak bilinen tekniği ders olarak okutulmakta-
dır.

“Evet, tasfiye için “büyük yalana” başvurursunuz.
“Yoksa Türkiye tarihinin en önemli soruşturması neden çarşaf çar-

şaf gazetelere, TV’lere servis yapılsın?”131

131  Soner Yalçın, Darbeyi Sadece Askerler mi Yapar?, Hürriyet, 18 Ocak 2009.
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Yazar, bizim de üzerine basarak defalarca belirttiğimiz gibi, AB-D Em-
peryalistlerinin, Sosyalist Kamp’ın var olduğu dönemdekiyle, yıkılışından 
sonraki dönemdeki politikalarının ve uygulamalarının çok büyük farklılık-
lar taşıdığını görüyor, kavrıyor. 

Sosyalist Kamp’ın varlığında Türkiye’deki en önemli tehlike, Sosya-
list Hareket ve Sosyalist Güçlerdi AB-D için. Nitekim yazarın da belirttiği 
gibi, Sosyalist Hareketi ve Güçleri ezmek için 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 
1980’de olmak üzere iki faşist darbe yaptırdı, Amerikancı-NATO’cu ge-
nerallere…

Sonra, Sovyetler’le olası bir savaşta, darbeyi ilk karşılayacak tam-
pon güçtü TSK, AB-D için. O yüzden vurucu gücü orta seviyede olan bir 
TSK’ye ihtiyacı vardı AB-D’nin. 

Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonraysa, artık Sosyalistler yakın gelecekte 
tehlike olmaktan çıktılar. İnançlarını yitirdi sıradan sosyalistler. Bu neden-
le de eriyip küçüldüler. Bir biz kaldık dimdik ayakta… İnancımızıysa her 
geçen gün daha pekiştirerek koruyoruz. Çünkü biz Sahici Devrimciyiz. 
Olayların iç yüzünü, yani onları olduran zembereği biliriz. Sebep sonuç 
ilişkileri içinde onların nasıl çıkageldiklerini görürüz, kavrarız…

Sosyalist Kamp’ın yıkılışı, ideolojimizin geçersizliğini değil, tam tersi-
ne olağanüstü geçerliliğini göstermiştir, kanıtlamıştır. 

Çünkü Lenin, şunları şunları yapmazsak, ayakta kalamayız, yıkılırız, 
demiştir. Ve ne yazık ki Usta’nın-Bilimin emrettikleri, öngördükleri yapıl-
mamıştır. Tersine bir gidiş tutturulmuştur ve Usta’nın sakındırmak istediği 
felaketle karşılaşılmıştır, yıkılınmıştır…

Bu teorimizin bilimcil gücünü, uzağı görüşünü göstermiştir. Dolayısıy-
la da doğru bir devrimci teori olduğunu göstermiştir…

Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra, AB-D hep söylediğimiz gibi, dün-
yayı “Bin devletli” bir dünya haline getirme planını yürürlüğe sokmuştur-
koymuştur. Bu planın Türkiye’ye ilişkin bölümü de Yeni Sevr’in 
uygulanmasını-hayata geçirilmesini işaret etmektedir-içermektedir. AB-D 
bunu yapmaya çalışınca bazı namuslu generaller de dahil olmak üzere 
Ordu Gençliği uyanmaya başladı. Zaten Devrimci Gelenek taşıyordu. AB-
D’nin dost olmadığını, düşman olduğunu görmeye başladı. AB-D Emper-
yalistleri işte bu noktada TSK’yi düşman olarak algıladılar ve ilan ettiler. 
Artık TSK’nin burnu sürtülmeli (çuvallanmalı) havası boşaltılmalı, itiba-
rı ve güvenilirliği bitirilmeliydi. Sesini soluğunu çıkaramaz hale getiril-
meliydi. Kaba söyleyişle, TSK şamar oğlanına çevrilmeliydi artık. AB-D 
uşağı Tayyipgiller’in bir dediğini iki etmez duruma düşürülmeliydi. Tabiî 
böyle olması için de bırakmalıydı Mustafa Kemal’i, tam bağımsızlık ilke-
sini ve laikliği sahiplenmeyi… Eski Milli Eğitim Bakanı dinci Hüseyin 
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Çelik’in deyişiyle, “TSK site güvenlikçisi haline getirilmeli”ydi. Ya da po-
lis gücü, jandarma kuvveti haline getirilmeliydi. Ve de sadece içeride halka 
karşı kullanılacak bir güç haline getirilmeliydi. O statüye düşürülmeliydi. 
Böylece de AB-D Emperyalistleri, Türkiye’yi, Yeni Sevr’e, işbirlikçileri 
Tayyipgiller’le ve satılmış Finans-Kapitalistlerle birlikte rahatça götürebi-
lirlerdi. Bu hainane gidişte, kendilerine karşı çıkacak etkili bir güç kalma-
mış olurdu. Biz gerçek devrimciler zaten bir avuçtuk. Bizim hakkımızdan 
kolayca gelebilirlerdi. İşte AB-D’nin alçakça yapılmış planı budur… 

Soner Yalçın’ı okumayı sürdürelim:
“1 Mart tezkeresi
“2003’e dönelim. Amerika’nın Irak işgalinin mimarlarından Paul 

Wolfowitz, 6 Mayıs 2003’te CNN Türk’te Mehmet Ali Birand ve Cen-
giz Çandar’ın sorularını yanıtladı. Konu, Amerika’nın Irak işgali için 
Türkiye üzerinden kuzey cephesinin açılmasını sağlayacak 1 Mart tez-
keresinin reddi ve Amerika’nın bundan duyduğu derin rahatsızlık.

“Bakın Wolfowitz, tezkerenin reddinden kimi sorumlu tuttu:
“Wolfowitz: Ve Türkiye’de bize destek olacağını düşündüğümüz, 

aramızdaki ittifakın çok önemli geleneksel destekçisi kurumlardan 
aradığımız desteği bulamadık.

“Soru: Hangileri özellikle?
“Wolfowitz: Tahmin ediyorum ki biliyorsunuz hangilerini kastetti-

ğimi, ama örneğin ordu... Ordu, hangi nedenle olursa olsun, o önemli 
ve de oynamaları gereken liderlik konumuna tam olarak sahip çıka-
madı...

“Soru: Ordunun liderlik görevi tam olarak nedir?
“Wolfowitz: Ben siyasi açıdan bahsetmiyorum. Şunu kastediyorum: 

Türkiye’nin ulusal çıkarları ve ulusal stratejilere bakacak olursanız, 
özellikle sizin sisteminizde geçerli olan şu: Ordunun söylemesi gereken 
bir şey vardı. “Amerika’yı desteklemek Türkiye’nin çıkarınadır” de-
meliydi. Benim gözlemim şu oldu: Yapması gereken ya da sonuçta fark 
yaratacak şekilde güçlü ifade edemedi kendini. (Radikal, 7.5.2003)

“Devam edelim.
“Bu kez tarih 19 Nisan 2003. New York Times’ta “Savaşan Bir 

Ulus” başlıklı bir yazı yayınlandı. Sözünü ettikleri ulus Türkiye. Yazar 
Alan Cowell, yazısına, “Tek bir kurşun dahi atılmadan Türk ordusunda 
çok pahalı bir savaş yaşandı” diye başladı. 1 Mart tezkeresi reddedildi-
ğinde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’tü. Ancak New York Times, 
faturayı Özkök’e kesmedi. Şöyle yazdı:

“Generali yıllardır tanıyan bir Türk analizcisine göre 63 yaşındaki 
Hilmi Özkök, ‘Bu ülkeyi ordunun yönettiğine dair izlenimi güçlendirme-
mek için büyük özen gösteriyor’...

“Ama General Özkök’ün Avrupa yanlısı duruşu onu, ordunun siya-
sal ve ekonomik gücünün azalması konusunda temkinli davranan bazı 
kıdemli subaylarla karşı karşıya getiriyor. Daha net konuşmak gerekirse, 
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gene bazı analizcilerin söylediğine göre, General Özkök’ün selefi Hü-
seyin Kıvrıkoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman gibi bazı 
generaller, General Özkök’ün Amerika Birleşik Devletleri’yle bu denli 
işbirliği içinde olmaması gerektiğini savunuyorlar.”

“Yani: Amerika’nın derdi, ordunun siyasete karışmasıyla “demok-
rasinin zedelenecek” olması değildi. Amerika’nın derdi, Türk ordu-
sunda bazı kesimlerin Amerika’yla kayıtsız şartsız işbirliğine onay 
vermemesi.

“Son olarak, yazının bir başka bölümünü aktaralım:
“Dahası, bazı ordu uzmanları, söz konusu krizin, ordunun en üst ka-

demeli kumandanları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmayla 
keskinleştiğine inanıyor. Batı tarafından kabul görme arzusu taşıyanlar-
la, ki bu arzu Ankara’nın Avrupa Birliği’ne katılma isteğinde de somut-
laşıyor, ulusu Avrupa ve ABD’den uzaklaştırarak, Rusya ve Çin gibi yeni 
müttefikler aramaya itecek daha derin bir ulusalcılığı benimseyenler 
arasındaki tartışma bu.”

“Gördünüz mü meselenin özünü?
“‘Türkiye’yi Kazanmak’
“Amerika’nın dış siyasetini belirlemede en önemli kurumlardan 

biri olan Brookings Enstitüsü geçen yıl “Winning Turkey” (Türkiye’yi 
Kazanmak) diye bir kitap çıkardı.

“Ortadoğu uzmanı ve Başkan Obama’nın danışmanlarından Phi-
lip H. Gordon, kitabında Türkiye’de askeri bir darbe sonrasında neler 
olacağını şöyle kestirdi:

“(Bu kitaba, Brookings Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü 
Ömer Taşpınar’ın da katkıları oldu. Taşpınar arada Radikal, Zaman 
ve Sabah gazetelerinde makale yazıyor.)

“Türkiye’de askeri hükümet, Ankara’nın 10 yıl önce başlattığı Av-
rupa Birliği’ne katılma amacından vazgeçerek başvurusunu geri çeker; 
NATO üyeliğini askıya alır; Amerika’nın Türkiye topraklarındaki askeri 
üslerini kullanmasını yasaklar ve bundan böyle daha bağımsız bir dış 
siyaset izleyeceğini açıklayarak Rusya, Çin ve İran’la daha yakın dip-
lomatik, ekonomik ve enerji bağları kuracağını ilan eder ve bunlara ek 
olarak, Kuzey Irak’ı karşısına alır.”

“Psikolojik savaşın merkezinin neresi olduğu belli değil mi?
“Komutanlar sürekli “Artık askeri darbeler dönemi bitti” diye açık-

lamalarda bulunsa da, Amerikan neo-conları (ve Türkiye’deki takip-
çileri) bir o kadar Genelkurmay’ın darbe yapacağını yazıyor!

“O halde sormak zorundayız:
“Türkiye’de “ABD elbisesini” giymek isteyenler, askeri darbe yala-

nını ortaya atıp Cumhuriyetçi kadrolara karşı büyük bir tasfiye ope-
rasyonuna girişmiş olamaz mı?

“Sizin darbeden salt anladığınız, sabaha karşı yönetime el konul-
ması, bildiri okunması, tankların yürümesi gibi soğuk savaş dönemi 
müdahaleleri mi?
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“Arenada aslanların önüne atılır gibi, saygın isimler, adı şaibeli ki-
şilerle birlikte kamuoyunun önüne çıkarılmıyor mu?

“Yıpratma taktiklerinin yapıldığı ortada değil mi?
“İlginçtir, bu kara propaganda hep “Askerler darbe yapacak” sözle-

riyle aynı anda yapılıyor.
“Peki, bu nasıl oldu da, “Asker darbe yapacak” sözleriyle yıpratma 

kampanyaları yan yana durdu?
“Bunlar psikolojik savaşın hep bir merkezden yürütüldüğünü gös-

termiyor mu?
“Ve bu gerçekten Türkiye’nin son yıllarda gördüğü -hakkını ver-

mek gerekiyor- en başarılı psikolojik savaş yöntemiyle yapılmıyor 
mu?

“Hâlâ soruyor musunuz, “Bu kirli savaşın arkasında kimler var” 
diye...”

“(…)
“Türkiye’de kafalar karıştırılıyor. Sanılıyor ki darbeyi sadece as-

kerler yapar!
“İşte size Hitler örneği:
“Almanya’da Weimar Cumhuriyeti’ni kim yıktı:
“Adolf Hitler.
“Hitler’in kurduğu cumhuriyetin adı neydi:
“Demokratik Cumhuriyet.
“Hitler’in parlamento darbesiyle kurduğu bu cumhuriyetin silah 

gücü neydi: Polisler.
“Hitler’in diktatör olmak istediğini anlamayıp ona “yetki kanunu” 

veren kimlerdi: Merkez sağ partiler.
“Hitler’i diktatör yapacak yasalara ve uygulamalara mecliste karşı 

çıkan kimdi: 88 sosyal demokrat milletvekili.
“Hitler’in arkasındaki meclis gücü neydi:
“441 milletvekili.
“Hitler’e karşı çıkan basının ve muhalefetin başına ne geldi:
“Hepsi cezaevine tıkıldı.
“Hitler’in Reichstag yangını gibi provokasyonlarla kandırıp ele ge-

çirdiği son kurum neresiydi:
“Alman Ordusu.”
“(…)
“Türk Gladio’sunun İslamcı ayağı
“Gladio, soğuk savaş döneminde doğdu. Deniliyor ki, “Soğuk sa-

vaş döneminin sona ermesiyle Avrupa’da Gladiolar açığa çıktı; bir tek 
Türkiye’de üzerine gidilmedi”. Gerçekten öyle mi? Ergenekon operas-
yonu, Türk Gladio’sunu ortaya çıkarmayı mı hedefliyor? Meselenin 
bir başka yönü gözlerden kaçırılmıyor mu?

“DENİLİYOR ki, Ergenekon soruşturmasıyla Türkiye’de Gladio 
açığa çıkarılıyor.

“Keşke.
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“Keşke Susurluk’ta sonuna kadar gidilebilse; eski başbakanlar, 
eski genelkurmay başkanları, emniyet müdürleri, polisler yargı önüne 
çıkarılabilse.

“Gerçekten Ergenekon soruşturması, Gladio sırrını çözebilir mi?
“Zor görünüyor. Anlatayım.
“Ancak öncelikle bir yanlışı düzelteyim:
“Gladio, İtalya dışında hiçbir yerde aslında pek ortaya çıkarılma-

dı.
“Soğuk savaş dönemi bitimiyle esen ılık rüzgárlar sonucu “döne-

min bittiğini” vurgulamak için, Gladio’nun bittiği/bitirildiği propa-
gandaları yapıldı.

“Aslında yapılan sadece, “adı şuydu-buydu” türü yüzeysel açıkla-
malardı. Arkası -birazcık İtalya dışında- pek gelmedi. Orada da bir 
yere gelindi ve hemen durduruldu.

“Bu sebeple Avrupa’da hâlâ “Bizi kandırdınız” diye haberler/yo-
rumlar yapılmaktadır. Bu konuda sayısız kitap çıkarılmıştır.

“Yine de iyimserliğimizi koruyalım.
“Ve hadi diyelim ki Ergenekon soruşturmasıyla Türkiye’de Gladio 

ortaya çıkarılıyor.
“Peki, kim bu Türk Gladio’su?
“Yandaş medya için Gladio; askerlerden, ulusalcı/milliyetçilerden 

ve bazı solculardan oluşmakta.
“Hadi askerleri biliyoruz; NATO konsepti/stratejisi gereği özel 

harp yapılandırılmasına gidildi.
“Yine biliyoruz ki bu yarı militer güç, zamanla siyasetin aracı hali-

ne getirildi. Darbeleri meşrulaştırma çalışmalarında kullanıldı vs.
“Bunlar biliniyor. Fakat Gladio konusunda pek bilinmeyenler de 

var.
“Örneğin, bazı yazarlar ısrarla “sol Gladio”dan bahsediyor. Bilgi-

ye dayalı değil yazdıkları; tahmin ediyorlar!
“Kimileri, fırsat bu fırsat deyip olayı kişisel intikama dönüştürmüş 

durumda.
“Benim üzerinde asıl durmak istediğim konu bu değil.
“İki nokta gözden özellikle kaçırılmak isteniyor.
“PKK ve Gladio ilişkisi üzerinde de duruluyor; ama nedense Bar-

zanici Kürtlerin Gladio ile teması var mı sorusu hiç dile getirilmiyor? 
Neden?

“İkinci nokta:
“Yandaş medya Gladio’nun “İslamcı ayağıyla” neden ilgilenmiyor? 

Gladio’nun İslamcı kadrosu hiç hatırlanmak istenmiyor.
“Solcularla kimler savaştı; Dolmabahçe önlerinde olduğu gibi genç 

devrimcileri kimler bıçakladı? Maraş’ta, Çorum’da “Aleviler camiye 
bomba attılar” provokasyonlarına kimler ortak oldu?
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“Antikomünist yapılanmalar olan, MTTB [Milli Türk Talebe Birli-
ği], İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği’nde Gladio 
mensupları yok muydu sanıyorsunuz?

“Örneğin, Komünizmle Mücadele Derneği kurucusu bir cemaat li-
derinin bugün CIA ile çok yakın olması kafalarda sorular doğmasına 
neden olmuyor mu?

“Bakınız elinizde bilgi belge olmadan yayın yaparsanız, konu ka-
ranlık olayları açığa çıkarmaktan öteye taşınır; mesele bulanır. Komp-
lo teorileri havada uçuşur.

“Sonra birileri çıkıp, “CIA gölgesindeki Gladiocu cemaat, ulusalcı 
sol ve sağı tasfiye ediyor” deyiverir!

“O çok bildik tavırlarla ahkâm kesmeyi bırakıp sadece bildiğini 
ortaya çıkarmalıdır.

“Örneğin:
“Yandaş medya -nedense yıllar sonra- madem merak duymaya baş-

ladı bu işlere, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Ta-
ner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu cinayetleri; Gazi Mahallesi, Madımak 
yangını provokasyonlarıyla başlasın. Dikkat ediniz, bu kanlı olayların 
hepsi soğuk savaşın bittiği 1990 yılıyla başladı. Tesadüf mü?

“Meraklılarsa, İslami Hareket Örgütü’nü kimlerin, neden kurdu-
ğunu araştırsınlar. Aksi halde yapılanlar tıpkı Susurluk’ta olduğu gibi 
kafaları karıştırmaktan öteye gitmez.

“Demem o ki, meselelere ne intikamcı duygularla, ne de at gözlü-
ğüyle bakılsın.”132

1996’da, “Susurluk” patladığında Ortaçağcı Şeriatçıların o zamanki li-
deri Necmettin Erbakan, Başbakan olarak, bırakın olayın üstüne gitmeyi; 
“Susurluk fasa fiso” diyerek üstünü örtmeye çalıştı. Dönemin Ortaçağcı-N. 
Erbakancı Adalet Bakanı Şevket Kazan “Susurluk”un aydınlatılması için 
“Bir dakika karanlık” eylemi yapan insanlarımızı “Mum söndü oynuyor-
lar” diyerek, Alevi inancına sahip olan insanlarımıza karşı duyduğu ilkel, 
namussuzca kin ve düşmanlığını da kusarak aşağıladı. Bunlar böyleydi…

O zaman bilmiyorlar mıydı Türkiye’de CIA yönetimindeki 
Kontgerilla’yı? Ya da Süper NATO’nun Türkiye Şubesini yani Gerçek 
Ergenekon’u?

Adları gibi biliyorlardı. Fakat o zaman öylesi işlerine geliyordu, çıkar-
larına uygundu. Tayyip de o zaman N. Erbakan’ın önemli kadrolarındandı. 
İstanbul Belediye Başkanı’ydı…

Çünkü o dönem, 28 Şubat öncesiydi. Dedik ya bunlar, 28 Şubat son-
rasında görüş değiştirdiler. Din devletini tek başlarına kuramayacaklarını 
anladıkları için, AB-D emperyalistlerinin kucağına tam yerleştiler. Birlikte 

132  Soner Yalçın, agy.
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Mustafa Kemal gelenekli Ordu Gençliği’nin ve diğer namuslu, yurtsever, 
antiemperyalist, laik güçlerin işini bitirme kararı aldılar. Bir menfaat evli-
liği yaptılar. Tabiî siyasal İslamcı medya da aynı değişimi, dönüşümü gös-
termiştir.

Çağrışım oldu: Parababalarının satılmışlar medyasının hemen her 
dönemdeki gözde konuklarından, (bazen yapımcı da olur) biri de Nazlı 
Ilıcak’tır. Utanma arlanma gibi duyguları çoktan sıyırmış bir insan sefa-
letidir bu kadıncağız. 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin en aktif sa-
vunucusuydu bilindiği gibi Ilıcakların Tercüman’ı. O zamanlar, şimdilerde 
Aydın Doğan Milliyet’inin köşe yazarı Güneri Civaoğlu da Faşist Darbe 
döneminde Tercüman yazarlarındandı. Bu gazete Faşist Cunta’ya akıl veri-
yor, yol gösteriyordu. Devrimcilerin canına şöyle okuyun diye akıldanelik 
ediyordu. Cunta da bu söylenenleri önemli oranda uyguluyordu. Tabiî bun-
ların ve benzerlerinin hepsine AB-D Emperyalistleri, CIA akıl veriyordu. 
Bunlar onları tekrarlıyordu. Yani Ilıcakların Tercüman’ı Faşist Cuntalarla 
içli dışlıydı. Bu gerçeği kendileri de ifade eder, hatta övünürlerdi böyle bir 
ilişkiye sahip oldukları için.

Çok iyi hatırlarız, bu ilişki bazı namuslu yazarlarca eleştiriliyordu. Gü-
neri Civaoğlu bu eleştirilere cevap niteliğindeki bir yazısında “Evet et-
kiliyizdir” diye övünmekten geri durmamıştı. Bu sosyalizm döneği alçak 
bugün, Aydın Doğan medyasında “Demokratlık oynamak”tadır. Ilıcakların 
Tercümanı, 1 Mayıs 1977 ve 16 Mart İstanbul Üniversitesi Katliamları da 
dahil olmak üzere Kontrgerilla’nın 12 Eylül öncesindeki tüm katliamlarını 
en açık şekilde savunmuştur. Demek istediğimiz, bunlar Kontrgerillanın 
medyadaki uzantılarıdır. 

Nazlı Ilıcak Susurluk patladığında (1996’da) Abdullah Çatlı ve ekibini 
en aktif biçimde TV’lerde savunmuştur. Gelelim bugüne. Bugünse Nazlı 
Ilıcak da Tayyipgiller gibi 180 derecelik bir dönüş yaparak, Ergenekon düş-
manı kesilmiş ve “Ergenekon Davası”nın keskin savunucularından olmuş-
tur. Sadece bu Ilıcaklar olayının incelenmesi bile “Ergenekon Davası”nın 
bir AB-D, CIA operasyonu olduğunu ortaya koyar. Yani bu dava Gerçek 
Kontgerilla’nın, Süper NATO’nun ya da Gerçek Ergenekon’un bir ope-
rasyonudur. Bu davada konu edilenler, yüzde doksan oranında Antiem-
peryalistler, Mustafa Kemalciler, Yurtseverler ve Laiklerdir. Tabii CIA, 
gözlere kül serpmek için, İbrahim Şahin, Veli Küçük ekibi gibi Gerçek 
Kontrgerilla’nın-Ergenekon’un bazı üyelerini de bu buraya dahil etmiştir. 
Yani amacına ulaşabilmek için, bazı önemsiz üyelerini gözden çıkarabi-
lir, harcayabilir. AB-D için amaçlar önemlidir. Kullandıklarının ise önemi 
yoktur. 
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Aydın Doğan namussuzu, Ilıcaklar Tercümanı’nın bir diğer eski 
faşistini-Rauf Tamer paçavrasını da istihdam etmektedir “Hürriyet”inde, 
“Posta”sında. Yine Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’nin bir yöneticisini 
de-Taha Akyol faşistini de hem “Milliyet”inde hem de TV’sinde istihdam 
etmektedir. Bunlar da Kontrgerilla’yla bağlantılı faşistlerdir. Şimdi bun-
lar da  “Ergenekon Davası” savunucularındandır. Yani bunlar görevlerine- 
AB-D’ye hizmete devam etmektedirler. Bunlar ve benzerleri dün de görev 
yapıyorlardı, bugün de görev yapıyorlar. Bunlar gibi medyadaki AB-D 
uşakları olsun, yerli Parababaları (TÜSİAD-MÜSİAD-TİSK-TOBB) ol-
sun, sermaye partilerinin satılmış, alçak yöneticileri olsun, Tarikat Şeyhleri 
olsun ne yaptıklarını gayet iyi bilmektedirler. Planlı ve nettirler, yaptıkla-
rında. Küp doldurma karşılığında, efendileri olan AB-D Emperyalistlerine 
hizmet etmektedirler. Bunlar, AB-D ister, en aktif faşist darbe destekçisi 
olurlar; yine AB-D ister, en aktif darbe karşıtı, “demokrasi” (tabiî Project 
Democracy) savunucusu olurlar. Bunların ne yapacağı AB-D’nin ne istedi-
ğine göre değişir durur. Bunlar kendileri düşünmez, kararlar vermez. Bun-
ların yerine AB-D’nin “düşünce kuruluşları” “New York Aydınları” ya da 
“Neoconlar” düşünür, karar verir. Bunlar da aynen tekrarlar ve uygular o 
düşünce ve kararları. 

AB-D gün olur faşist darbeler yaptırır, gün olur darbe karşıtı davalar 
açtırır. AB-D de, bizdeki yerli satılmışlar da-insan sefaletleri de, yaptıkla-
rını bilinçlice yani çıkarları öyle gerektirdiği için yapmaktadırlar. Bunda 
şaşılacak bir yön yoktur. İşin şaşılacak tarafı, bizim Sevrci Soytarı Sahte 
Sol’un tutumudur. Bunlar ne için AB-D’nin CIA’nın tezlerini savunmakta-
dırlar? Bunların, bu işten çıkarı nedir? 

Hiç!..
Bunlar kof ve boş oluşlarından dolayı böyle davranmaktadırlar. Bunlar 

gerçekten Sahte Sol, ciddiyetsiz ve Soytarı.

Peki neden böyle denirse; Küçükburjuva sınıf yapılarından dolayıdır, 
deriz… Yaptıklarının başka bir açıklaması yok…



248



249

Ayrım VI

AB-D Emperyalistleri; işbirlikçileri olan Yerli Parababaları, 
Tayyipgiller, CIA’nın “Taraf”ı, Ortaçağcı Şeriatçı Medya 
ve “İkoncanlar (Pezevenkler) Medyası” aracılığıyla Türk 

Ordusu’nu, tokat manyağı yaparak şamar oğlanına çevirmek 
ve “site güvenlikçisi” durumuna düşürmek istiyor133

133  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 07 Şubat 2010 tarihli 47’nci sayısının Başyazısı-
dır.
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AB-D Emperyalistleri; işbirlikçileri olan Yerli Parababaları, 
Tayyipgiller, CIA’nın “Taraf”ı, Ortaçağcı Şeriatçı Medya 
ve “İkoncanlar (Pezevenkler) Medyası” aracılığıyla Türk 

Ordusu’nu, tokat manyağı yaparak şamar oğlanına çevirmek 
ve “site güvenlikçisi” durumuna düşürmek istiyor

AB-D Emperyalistleri, Türkiye’den ve Türk Ordusu’ndan ne istiyor?
Hiç tartışmasız Yeni Sevr’i!

“(…) Cumhurbaşkanı Demirel, Çankaya’da “Milliyet”çileri kabul 
etmişti, Genel Yayın Müdürü Doğan Heper’di, biz de salondaydık. 
Konu, elbette 25 yıldır gündemden inmeyen “Kürt Sorunu, PKK”, do-
layısıyla Batı’ydı. Demirel ortaya sordu:

“Batı ne istiyor?”
“Belki cevabını da kendisi verecekti, ama biz, Cumhurbaşkanı’nın 

huzurunda olduğumuzu bir an unutup “Sevr’i istiyorlar!” deyiverdik.
“Cumhurbaşkanı onayladı:
“Batı Sevr’i istiyor!”
“1995 yılının mayıs ayının başıydı.
“*  *  *
“Yıllar önce Lozan’da, İngiltere’nin baş delegesi Lord Curzon 

“bağımsızlık”tan bir adım geri atmayan İsmet Paşa’yı tehdit ediyor-
du:

“Şimdi bu masada verdiklerimizi yakında ekonomik zorluklara 
düştüğünüzde bir bir geri alacağız.”

“O gün gelmiş miydi?
“Belli ki gelmişti!”134

O günden bu yana aşağı yukarı 15 yıl geçmiş. Bugünün “Milliyet”inde 
bu tespite sanırız Hasan Pulur, Melih Aşık, Doğan Heper’in dışında katı-
lan çıkmaz. Bugün diğer “Milliyet”çiler, patronları Aydın Doğan da dahil 
olmak üzere, dönekliğinin kitabını yazan sıfır numara AB-D uşağı Hasan 
Cemal’le Taha Akyol’un çizgisindedirler artık. Bu alçaklar, satılmışlar ko-

134  Hasan Pulur, Milliyet, 30 Aralık 2009.
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rosu için Batı, medeniyetin, hukukun, insan haklarının beşiğidir ve savu-
nucusudur. Yine “Milliyet”çilerden olan, döneklerin en kıdemlisi ve kaşarı 
Çetin Altan, açık açık ulus devletlerin zamanının geçtiğini, Batı’nın bir 
an önce şu Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırması gerektiğini, bizim 
ancak öyle adam olabileceğimizi, yazabilmektedir. Bunların ar damarı çat-
lamıştır. Tüm insanî değerlerden uzaklaşmışlardır. Bunlar Türk oldukla-
rından, Türkiyeli olduklarından utanmaktadırlar. Bunlar böylesine aşağılık 
şerefsizler topluluğudur. İşin ilginç yanı hizmetinde oldukları Batı Emper-
yalistleri de bunları insan saymaz. Uşak gözüyle bakar bunlara… Kendi 
halkına, ulusuna düşman olanı kim insan sayar?..

Tabiî bunlara, Türkiye’de etkinliklerini artırmaları için, ara sıra nişan-
lar, madalyalar, ödüller filan verebilir. Ama bu, onları insan saydığı anla-
mına gelmez.

Aydın Doğan, Turgay Ciner, Çalık-Albayrak ve Ortaçağcı medya 
gruplarının vurguncu Parababası patronları, kamu mallarını yok pahası-
na lüpleyerek-yeyim ederek elde ettikleri sınırsız ganimetin bir bölümünü 
bu insan sefaleti, çoğu döneklerden oluşan hain, satılmış yazarçizerlerine 
veriyorlar. Bu alçaklar ordusu da aldıkları on binlerce dolarlık aylıkların, 
milyon dolarları bulan transfer paralarının karşılığını ödeyebilmek için var 
güçleriyle saldırıyorlar; ulusal değerlere, vatana, yurtseverlerle halka, la-
ikliğe, Birinci Ulusal Kurtuluş’a ve Önderi Mustafa Kemal’e… Tabiî Türk 
Tarihinin bütününe de… Kendilerini “Kafadan Sömürgeleştiren” Kolejler-
de, bu işin eğitimini iyi aldıkları için oldukça da kalemleri işliyor, ağızları 
laf yapıyor bu konuda…

Bunların savunduklarının hemen tümü aynıdır. Aynı merkezden ye-
tiştikleri, yönlendirildikleri çok açıktır. Tezleri, yüz elli yıldan beri Batı 
Emperyalizminin “Şark Meselesi” adı altında savunduğu tezdir. Bu tezi, 
İngiliz, Fransız, ABD ve Rus-Çarlık Emperyalizminin sözcüleri defalarca 
ortaya koymuştur.

Bu teze göre, Türk Tarihinin tümü kan dökücülükten, yağmacılıktan ve 
işgallerden ibarettir. Türkler Tarihleri boyunca insanlığa zarar vermişlerdir. 
Bu nedenle de aslında olmamaları gereken bir millettir Türkler. Bunları 
Orta Asya’ya, geldikleri yere göndermek, işgal ettikleri yerleri eski sahip-
lerine geri vermek gerekir. Yapılması gereken budur. Fakat gelinen nokta-
da bu yapılamıyorsa bunları İç Anadolu’da küçük bir bölgeye hapsetmek 
gerekir. Tabiî burada da bunları serbest, bağımsız bırakmamak gerekir. 
Bunları ekonomik, siyasi ve askeri açıdan baskı ve denetim altında tutmak 
lazım. Sevr bu işi iyi planlamıştı. Çökkün Osmanlı’ya kabul de ettirmişti. 
Fakat Türk Halkı buna isyan etti. Mustafa Kemal ve sayıları 10-15 civarın-
da olan Jön Türk Gelenekli Paşa da halka önderlik etti. Bu isyancılar, “Me-
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deni Dünya”nın savaş yorgunu olmasından istifade ederek başarılı oldular. 
Batı’ya karşı zafer kazandılar ve Sevr’i parçalayıp attılar… Fakat bundan 
vazgeçmemeli. Türkler nasıl olsa medenileşemez. Ekonomice gelişemez. 
O yüzden, bunlar eninde sonunda bizden para dilenmeye geleceklerdir. 
Sonra bunların Parababaları zaten bizim uşaklarımız, bir anlamda ortak-
larımızdır. Bunların şirketleri, bizim büyük şirketlerimizin Türkiye’deki 
şubeleridir aslında. Bunların kendilerinin ürettiği tek bir sanayi malı yok-
tur. Hepsi bizim markalarımızın ürünleridir. O yüzden bu Parababaları bize 
göbekten bağlıdır. Bizim dediğimizden çıkmazlar.

Sonra Kolejlerimizde yetiştirip kafadan sömürgeleştirdiğimiz-ideolojice 
doktrine ettiğimiz kendi tarihinden, kültüründen, geleneklerinden ve hal-
kından nefret eden dolayısıyla da Türklüğünden utanan binlerce iyi eği-
timli yazarçizer, akademisyen aydın var. Bunlar bizim yandaşlarımızdır. 
Tarikatlar, Kur’an kursları, İHL tarafından yetiştirilen-eğitimden geçirilen 
dinci güçler de zaten ümmetçidir; ulus kavramına, ulusal değerlere karşı-
lar. Bu Ortaçağcı güçler, Mustafa Kemal’e, Birinci Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’na, Laikliğe, Tam Bağımsızlığa ve Yurtseverliğe de kar-
şıdır. Çünkü Mustafa Kemal ve Milli Kurtuluşçular, Hilafeti ve Saltanatı 
kaldırmışlardır. Dolayısıyla da Şeriat düzenini kaldırmışlardır. Medrese-
leri, tekkeleri kapatmışlar, tarikatları yasaklamışlar ve sınırlı da olsa laik-
liğe dayanan bir burjuva Cumhuriyeti kurmuşlardır. Bunlar der ki: Keşke 
İngiliz’in, Fransız’ın, Amerikalının sömürgesi olsaydık da Şeriat düzenin-
de yönetilseydik. Onlar bugün bile hiç utanıp sıkılmadan bazı internet site-
lerinde; kan dökerek, ırza geçerek, İzmir’den başlayarak Batı Anadolu’yu 
işgale girişen Yunan maskeli Batılı Emperyalistlere karşı çıktığı ve Kuva-
yimilliye Hareketini başlattığı için, Kuvayimilliyecilere, Birinci Milli Kur-
tuluşçulara saldırmaktadırlar. “Halife efendimizin ‘işgalcilere karşı koy-
mayın’ biçimindeki emrine uymadılar, silahlı direniş başlattılar ve birçok 
insanın ölümüne sebep oldular” diye sözümona eleştirmektedirler, Milli 
Kurtuluşçuları.

Bunlar işte böylesine alçaklaşmış, insanlık onurunu yitirmiş AB-D uşa-
ğı şerefsizlerdir... İnsan sefaletleridir. Baksanıza, bunların en önde gelen 
iki temsilcisinden biri olan Fethullah, AB-D’nin kucağında dincilik oy-
narken bu dünyanın başhaydutunun dünyanın değişik bölgelerinde yaptığı 
katliamları ve işgalleri savunmaktadır. Tabiî bildiğimiz gibi katledilen bu 
masum insanların çok önemli bölümü bugün Müslümanlardan oluşmak-
tadır. Yani bunlar bir yandan dincilik oynamakta, bir yandan da Müslü-
manlara yapılan katliamı ve zulmü savunmaktadırlar. Bu savunmalarını 
da “Bugün dünya gemisinin kaptanı Amerika’dır. Onunla birlik olmadan 
hiçbir şey yapılamaz” diyerek sözde gerekçelendirmektedirler. Bu cümle-
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ler Fethullah’ın ağzından çıkan cümlelerdir… Tıpkı Mütareke günlerinde 
olduğu gibidir bu alçaklar.  ABD’nin kendilerine din devleti kuruvermesini 
düşlemektedirler. Uşaklıklarının itici gücü budur…

Ortaçağcıların diğer önde geleni Tayyip’se hiç yüzü kızarmadan 
ABD’ye elçiler (Cüneyt Zapsu, Şaban Dişli) gönderip, onlar aracılığıyla 
ABD Emperyalistleri önünde diz çöküp yalvarmaktadır onlara: “Beni ku-
bur deliğinden aşağıya lağıma süpürmeyin, kullanın!” diye… Dedik ya: 
bunlarda onur sıfırlanmıştır diye. Bunlar koltuk (makam, ün, poz), küple-
rini doldurma karşılığında tüm insanî değerlerini satarlar. Hem de durak-
samadan…

İşte bugün Batılı Emperyalistlerin (AB-D’nin) siyasi emelleriyle-
Yeni Sevr projesiyle, Yerli Parababalarının yani TÜSİAD’çıların ve 
Tayyipgiller’in ekonomik, siyasi, ideolojik çıkarları birleşmiş bulunmakta-
dır… Ortak amaç Yeni Sevr’dir. AB-D Emperyalistleri bu yardımları kar-
şılığında bizim satılmışlara, insanlığın yüz karası vurgunculara din devleti 
kuruverecektir. Ve de bu Modern ve Antika Parababaları, küplerini, vurgun 
ve soygunlarla ağzına kadar doldurmuşlardır.

Bu alçakça amaçlarına ulaşabilmek için, Antiemperyalist, Yurtsever, 
Laik, Tam Bağımsızlıkçı ve Mustafa Kemalci güçlerin tasfiye edilmesi, 
korkutulup sindirilmesi başka türlü söylersek terörize edilerek saf dışı edil-
mesi gerekmektedir.

İşte “Ergenekon Davası” adlı ya da maskeli saldırılarının amacı budur. 
AB-D Emperyalistleri ve onların casus örgütleri tarafından planlanan ve 
yönetilen, yerli taşeronlar-piyonlar-uşaklar-satılmışlar-hainler (Fethullahçı 
savcı, yargıç, akademisyenler, Tayyipgiller ve Parababalarının pezevenkler 
medyası) tarafından uygulanan bu alçakça ve iblisçe saldırı şu dört kesim 
yurtseveri hedef almaktadır:

1- Devrimci gelenekli Mustafa Kemalci, Yurtsever, Laik, Antiemper-
yalist askerler,

2- Yine aynı niteliklere sahip bilim insanları,
3- Yine aynı niteliklere sahip medya emekçileri,
4- Yine aynı niteliklere sahip hukukçular.
Bu dört kesimin de ortak özelliği, ülkemizin namuslu aydınlarını oluş-

turmalarıdır. Bunlar içinde en örgütlü kesim kuşkusuz askerlerdir. Üstelik 
bu kesim, aynı zamanda, tek örgütlü silahlı gücü de oluşturmaktadır, bu 
kesimlerin içinde. O nedenle AB-D Emperyalistleri ve yerli hainler tara-
fından en çok saldırılan kesim budur. Türk Ordusu’nun bu bölümü, AB-D 
Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri-ortakları karşısında güçlü bir direnç 
noktası oluşturmaktadır. Saldırılarla bu setin, bu kalenin yıkılması, yerle 
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bir edilerek ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu başarılırsa Yeni Sevr’e 
giden yolun üzerindeki en büyük engel aşılmış olacaktır. Türk Ordusu’nu 
yıldırmayı, sindirmeyi, korkutmayı; böylece de saf dışı etmeyi amaçlayan 
saldırılar, işte bu sebeple birbiri ardına yapılmaktadır. Bundan sonra da 
yapılmaya devam edilecektir. Tâ ki alçaklar hedeflerine ulaşsınlar…

Geçen yılın başında ne demişti, ABD’de, AB-D’nin kucağında dincilik 
oynayan İblis Fethullah?

“Bu mücadelede henüz istenen noktaya gelinmedi. Bunların üze-
rinden zırhları yırtılmadı. Fakat bazı gelişmeler var. Taraf, Bugün ve 
Vakit gibi gazetelerde yüklenmeler oluyor…”

Hatırlanacaktır bu sözleri ABD’deki ikametgâhında, Ahmet Taşgetiren, 
Mahmut Övür gibi Ortaçağcı yandaşlarıyla yaptığı söyleşide söylemişti 
Fethullah Gülen…

O alçak, bu hayâsızca saldırıların süreceğini adı gibi bilmektedir. Tâ 
o zaman… Çünkü saldırıyı yapanların arkasında kendi cemaati de bulun-
maktadır. Bunlar Tayyipgillerle birlikte, AB-D’ce hazırlanan planın uygu-
layıcılarıdırlar. 

Bunlar, geçen yüzyılın başlarındaki Damat Feritlerin, Filozof Rızaların, 
Sait Mollaların ve Şeyhülislam Durrizadelerin günümüzdeki temsilcileri-
dirler. Onların torunlarıdırlar. Onların dün yarım bıraktıkları işin, bugün 
tamamlayıcılarıdırlar. Bunlar da tıpkı onlar gibi, hatta onlardan daha hain 
ve satılmış; insanlığını maddi çıkar ve ün, poz, koltuk için satmış insan 
sefaletleridir.  

Geçmiştekiler, işgal altındaki bir ülkenin işgalci emperyalistleriyle 
işbirliği etmiş aydın ve yöneticileriydi. Bunlarsa kurtarılmış bir ülkenin 
vatan satıcılarıdır. Kurtarılmış bir ülkeyi yeniden, efendileri olan Batılı 
Emperyalistlere satmak isteyen onursuzlardır, satılmışlardır. Bunlar insan 
soyunun yüz karasıdır… 

Ne yazık ki bu alçaklar güruhu “mücadele”lerinde adım adım ilerle-
mektedirler. Yani Yeni Sevr’e doğru Türkiye’yi her geçen gün biraz daha 
sürüklemektedir, yakınlaştırmaktadırlar. Namuslu, yiğit Deniz Yarbay Ali 
Tatar, bıraktığı veda mektubunda çok doğru söylemektedir. Eğer bu hain-
ler sürüsü başarılı olursa ortada ne savunulacak bir vatan kalır ne Musta-
fa Kemalci Ordu… Kalsa kalsa Sevr’dekine benzer, İç Anadolu’da küçük 
bir yer ve Hamit Karzai’nin Afganistan’ındakine ya da Nuri El Maliki’nin 
Irak’ındakine benzer onursuz, kendi halkına düşman AB-D uşağı bir sö-
mürge ordusu kalacaktır.  Türkiye bunlara benzetilmek istenmektedir. Ve 
tabiî halklarımıza da bu ülkelerin halklarının çektiği-yaşadığı türden acılar 
çektirilmek-yaşatılmak istenmektedir. Tanık olduğumuz gibi, halklarımızın 
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da birbirine düşmanlaşmasını amaçlamaktadır AB-D Emperyalistleri. Bu-
nun sonucunda da birbirine kırdırmak istemektedir, insanlarımızı, AB-D… 
Irak’ta, Afganistan’da, Yugoslovya’da, Vietnam’da, Kore’de olduğu gibi… 
Onların yöntemi çok aşağılıktır ve kanlıdır. Onlar ülkenin insanlarını parça 
parça bölerler ve birbirleriyle savaştırırlar…

Yurtsever, Laik, Mustafa Kemalci, Devrimci Geleneğe sahip Ali Tatar 
ve aynı kalitedeki 7 subay daha, AB-D yönetimindeki bu “Ergenekon Da-
vası” maskeli alçakça saldırıları hazmedemeyerek–onurlarına yediremeye-
rek intiharı seçmiştir. İntiharlarıyla da satılmışlara şerefli bir yanıt vermek 
istemişlerdir.

Bu yol, kuşkusuz doğru değildir ama aynı oranda şereflidir. Antiem-
peryalist Birinci Milli Kurtuluş Savaşımızda, Büyük Taarruz’un ikinci 
günü -27 Ağustos 1922’de- saat 10.30’da, Çiğiltepe’yi yarım saat içinde 
ele geçireceği sözünü Mustafa Kemal’e veren, fakat bu sözünü gerçek-
leştiremeyince intihar eden Albay Reşat’ın yoludur, Ali Tatar ve benzeri 
silah arkadaşlarının seçtiği yol. (Hatırlanacağı gibi Çiğiltepe 11.45’te ele 
geçirilmiştir.)

Bu, onurlu ve gururlu insanların tuttuğu yol, İlkel Komuna gelenekli 
Samurayların da yoludur.

Ne acıdır ki Ali Tatar, arkadaşları ve Türk Ordusu’nun Mustafa Kemal 
Gelenekli Yurtsever, Laik Askerleri, bugün, 1920’lerdeki düşmandan çok 
daha alçak ve sinsi bir düşmanla karşı karşıyadırlar. O zamanki düşman 
hiç değilse işgalci güç olarak aleni ortadaydı. Elinde silahıyla senin kar-
şında mevzi almıştı. Şimdiki senin içindedir. Kendini bu milletten göster-
mektedir. Satılmışlığını gizlemektedir. Üzerine demokrasi ve hukuk zırhını 
geçirmiştir. Yani hukuku ve demokrasiyi savunduğunu ileri sürmektedir. 
Namusluları, Yurtseverleri, Laikleri, Antiemperyalistleri, Mustafa Kemal-
cileri, Devrimci Geleneğe sahip çıkanlarıysa “Ergenekonculukla, çeteci-
likle, darbecilikle” suçlamaktadır. Yani bugünkü düşman İblisçe yöntemler 
kullanmaktadır.

Din perdesi ardına gizlenmiş AB-D uşağı, 
vatan satıcı vurguncular

Seccadeye tapmışlar eşekler yer yer;
Onlar ki riyâ yüküyle çirkefte gezer. 
Din perdesi altında fenalık bunda.
Mü’min görünür o beş beter kâfirler.

(Ömer Hayyam)
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Hayyam, dâhilere özgü bilgeliğiyle, yukarıdaki dörtlüğünde tam da, 
bugün bizdeki din alıp satıcıları-Fethullahçıları ve Tayyipgiller’i tanımla-
maktadır.

Gerçi her devirde Tefeci-Bezirgân vurguncu asalak Antika sermaye sı-
nıfı böyle temsilciler çıkarır.

Bunlar Muaviye ve Yezid’in yolundan gidenlerdir. Bunların Hz. Mu-
hammed ve Dört Halife’yle, onların Müslümanlığıyla hiçbir alakaları yok-
tur.

Hz. Muhammed eşitlikçi, hakkaniyetli, birbiriyle eşitlik temelinde kar-
deşleşmiş; kederde-tasada ve sevinçte ortaklaşmış, mutlu, özgür, onurlu 
insanlardan oluşan bir toplum düzeni kurmak istedi. Kurduğu dinde bu 
amacı güttü. Ve hep bunu gözetti. Kendisi de bu amacına tam tamına uyan 
bir hayat yaşadı. Ümmetinin en yoksul insanlarının düzeyinde bir maddi 
hayat düzeyi benimsedi. Bunu uyguladı ve bundan hiç şaşmadı. Hiç taviz 
vermedi. Hiç esnemedi. Öldüğünde de ibriğinden, hırkasından, kırbasın-
dan, hasırdan ibaret yatağından ve içi hurma lifleri ile doldurulmuş yas-
tığından başka bir mal bırakmadı. Tabiî bunlara da mal denirse… Tabiî 
gönlündeki bu ideal düzeni, o zaman Arap toplumunun içine girmiş olduğu 
Tefeci Bezirgân Sermaye Düzeninin elverdiği ölçüde gerçekleştirebildi. O 
yüzden Kur’an-ı Kerim’de birbiriyle çelişen-birbirinin karşıtı iki sosyal 
düzen vardır. Bazı ayetler birini, bazılarıysa diğerini savunur veya önerir. 
Tabiî Hz. Muhammed’in gönlündeki, “İlkel Sosyalizm” dediğimiz Sosya-
list Toplum Düzenidir. Fakat yalnızca ya da bütünüyle bunu önerseydi, 
kurmak istediği din tutulmayabilirdi. Kabul görmezdi. O yüzden Hz. Mu-
hammed, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının sömürü ve vurgun düzenini 
yasaklayamadı. Hem de çok istemesine rağmen… Fakat en azından onun 
insanlık düşmanı sömürü ve vurgun düzenini ılımlandırdı. Mesela, köleliği 
yasaklayamadı ama “kölelerinize zulmetmeyiniz, iyi davranınız. Köle azat 
etmek büyük sevaptır” dedi.

Dört Halife de Hz. Muhammed’in yolundan gitti. Onlar da İslamın in-
sancıl bölümünü yani Sosyalist düzeni öneren kısmını benimsedi ve yaşa-
yışlarını da buna uydurdu. Birer Sosyalist önder gibi yaşadı.

Sonra gelen Muaviye ve oğlu Yezid’se sadece görünüşte Müslümandı-
lar. Onlar Mekke’nin en önde gelen Tefeci-Bezirgânı Ebu Süfyan’ın oğlu 
ve torunuydu. Hatırlanacağı gibi Ebu Süfyan, Uhud Savaşı’nda Mekke’nin 
küffar ordusunun önderiydi. Ve Hz. Muhammed’i yok etmek için o seferi 
düzenlemişti. 

Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye, İslam’ın büyük zaferlerinden sonra sıra 
Mekke’nin fethine geldiğinde, Hz. Muhammed komutasındaki İslam Or-
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dusu Mekke’yi kuşattığında, Mekke’nin fethedildiği gün; can korkusuyla 
yani kellelerini kurtarmak için sadece görünüşte, kerhen Müslüman ol-
muşlardır. Canlarını da kurtarmışlardır. Ne yazık ki bununla kalmamış-
lar, Dört Halife sonrasında Halifeliği yani İslam ülkelerinin sultanlığını 
ele geçirmişlerdir. Emevi saltanatını kurmuşlardır. Tabiî bu arada da Hz. 
Muhammed’in Ehli Beyt’inin ve gerçek Müslümanlığın izini tozunu sil-
mek için amansız canavarca bir savaş yürütmüşlerdir.

Kerbelâ’da, Hz. Muhammed ve Hz. Ali soyundan, Hz. Muhammed’in 
dünyadaki en sevdiği kişi olan torunu Hz. Hüseyin de dahil olmak üzere, 
23 gerçek Müslümanı ve toplamında 73 Müslümanı en acımasız biçim-
de katleden, Şam’daki Emevi Sultan Yezid’in ordularıdır. Hz. Hüseyin’i 
ve yandaşlarını, Fırat’ın kıyısında günlerce aç ve susuz bıraktıktan sonra 
katletmekle kalmamışlar, başlarını kesmişler ve cesetlerini atlarının ayağı 
altında kağıt gibi ezerek dümdüz edinceye kadar uğraşmışlardır.

İmam Hüseyin’in kızkardeşi, Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın kızları yani Hz. 
Muhammed’in torunu, iki oğlu Kerbela’da çarpışırken düşmanlar arasına 
düşen ve parça parça edilerek gözlerinin önünde katledilen, Kerbela tut-
sakları arasında bulunan ve Kerbela sonrası savaş ganimeti olarak Yezid’in 
valisi İbn Ziyad’ın önüne getirilen Zeynep’i, Yezid ve valisi, cariye olarak 
adamlarına vermek istemişler fakat halkın tepkisinden korkarak bundan 
vazgeçmişlerdir. Demek istediğimiz, Müslümanları Allah’la aldatan bu 
din bezirgânları, bu İblisin hizmetkârları, Hz. Muhammed’in onur, cesaret, 
sevgi, fedakârlık anıtı torunu Zeynep’i cariye olarak satmayı bile düşüne-
bilmişlerdir… 

İşte Fethullah, cemaati ve Tayyipgiller de aynı çamurdan yoğrulmadır 
ve aynı yolun yolcusudurlar. Bunlar dini kendilerine kalkan edinen halk 
düşmanı, AB-D uşağı vurgunculardır...

Tayyip’in şu anda, hepsi de kalpazanlık, görevi kötüye kullanma, iha-
leye fesat karıştırma, zimmetçilik gibi adi, yüz kızartıcı suçlardan oluşan 
7 tane davası, dosyası vardır mahkemelerde. Tayyip, “milletvekili doku-
nulmazlığı” zırhında gizlendiği için bu davalar dondurulmuş durumdadır. 
Mahkemelerde bekletilmektedir. Tabiî sadece Tayyip değil, onun hemen 
bütün bakanları, milletvekilleri, hatta partisinin il ve ilçe yöneticileri de 
benzer yüz kızartıcı suçları bol miktarda işlemişlerdir. Bunların bir kısmı 
yargılanmakta, çok önemli kısmıysa işi kitabına uydurduğu için şu anda 
yaptığı vurgunun sefasını sürmektedir. Gerçek tarafsız, hukuka bağlı savcı, 
hâkim ve denetçiler tarafından yapılan bir araştırmada ve yargılamada bu 
vurgunlar ortaya çıkarılabilir. Biz bunların bırakalım üst düzey yöneticile-
rini, ilçe yöneticilerinin, yerel meclis üyelerinin bile masum; suça, hileye, 
yolsuzluğa bulaşmamış olduğuna inanmıyoruz.
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Bunlar İstanbul’da 5 yılda 5000 imar planı değişikliğini boşuna yap-
mamışlardır. Kaldı ki imar dışı bölgelerde bile kaçak yapılaşmayı ranta 
dönüştürmeyi mükemmel biçimde başarmışlardır. Bunların imar müdür-
lükleri, kaçak bina yapmanın, kat çıkmanın, işyeri açmanın semtine göre 
fiyatını belirlemişlerdir. O fiyatı veren istediği gibi yapısını yapabilir.

Belediye ihaleleri de bunlara ve yandaşlarına muazzam bir vurgun ala-
nı oluşturmaktadır. Bir tek ihaleyi bile bunlar hukuka uygun yapmazlar… 
Tüm devlet kurumlarındaki kadrolaşma da bunlar için bulunmaz bir gelir 
kapısıdır, iş imkânıdır. Bunların namuslu bir tek icraatları-işleri-eylemleri 
yoktur. Bunlar Müslüman maskesi takmış vurgunculardır, soygunculardır, 
sömürücülerdir, asalaklardır. Bunlar günün moda deyişiyle “Çıkar amaçlı 
organize suç örgütüdür.”

Zaten bunları AB-D Emperyalistleri hırsız, asalak, soyguncu ve vur-
guncu oluşları yüzünden tutmaktadır. Çünkü hırsız, soyguncu, onursuz 
olur. İnsan sefaleti olur. İnsanî değer taşımayan biri ya da kadrolar da; va-
tanını ve halkını hiç duraksamadan ve vicdan azabı duymadan satar. İşte bu 
yüzden bunlar AB-D Emperyalistleriyle çıkar birliği içindedirler.

Bu alçak soyguncular güruhu, ülkemizi Yeni Sevr’e götürmektedirler 
adım adım. İşte “Ergenekon Davası” maskeli saldırının da amacı budur. Bu 
hayâsızca gidişin önemli bir ayağını oluşturmaktadır bu “dava”.

Halifelerin en halkçısı olan Hz. Ali, bunların atalarını çok iyi bildiği 
için (zaten ölümü de bunların elinden olmuştur);

“Devletlerin çöküşü, alçakların seçilip yönetime getirilmesiyledir” 
der.

Notlarımızı karıştırırken, elimize Hakkı Yalçın’ın 24 Mayıs 2004 ta-
rihli Takvim Gazetesi’nde yayımlanmış bir köşe yazısı geldi. Kesip not-
larımız arasına koymuşuz. O zamanlar ne “Ergenekon Davası” vardı ne de 
Türk Ordusu’na karşı girişilen böyle sistemli bir saldırı. Ne de diğer Laik, 
Yurtsever, Antiemperyalist güçlere böylesine yoğun bir saldırı…

Bakın neler diyor yazar Hakkı Yalçın:

“Lütfen uyanın!
“Değerlerimize ve ülkemize ihanet edenler neden ABD’ye kaçar, 

hiç düşündünüz mü? Vatan hainleri için ABD cennettir de, ABD onları 
neden besler?

“Türkiye’nin tarih boyunca canını acıtan gerçeklerinde hep 
ABD’nin parmağı vardır.

“Ortadoğu ülkesi olmaktan kurtulamayışımızın tek sebebi, 
ABD’dir.

“Abimizdir, canı istediğinde pataklar.
“Dostumuzdur, ihtiyaç halinde sırtımızdan vurur.
“Büyüğümüzdür, elini öperiz de, diz çöktürür. İktidar ABD’dir.
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“Bizi bir labirentin içine itekler. “Yolunuzu bulun” der. Her şeyi sinsi 
planlarla yürütür.

“Ülkemize son yıllarda egemen olan “ılımlı İslam cumhuriyeti mode-
li” ABD’nin son senaryosudur.

“Bu söylem, Powell’ın ağzından kaçmış değildir, temeli atılmış bir 
gerçektir.

“Haklının değil güçlünün yanında olanlar için, bunların hükmü yok-
tur.

“Dikkat edin, bu ülkenin Amerikancı medyası meselenin üzerinde 
durmamıştır.

“Onlar, savaş çığırtkanlığı ve ABD uşaklığı yaparken, kendilerini ele 
vermiştir zaten.

“Türkiye Cumhuriyeti’ne ve laikliğe karşı duranlar, askeri yıprat-
manın son kozlarını oynamaktadır.

“Dünyanın hiçbir ülkesinde, politikaya bu kadar aktif müdahale 
eden asker yoktur. 

“Ama dünyada, etrafı düşmanla çevrilmiş başka bir ülke de yoktur. 
“Askerimizi yıpratmanın amacı, Türkiye’nin bölünmesine zemin 

hazırlamaktır.
“Bunun senaryosu da ABD’de yazılmıştır. Türkiye’den kaçan hain-

ler ve din tüccarları, bu ihanete komutanlık etmektedir. 
“ABD elinin altında tuttuğu politikacıları sever, besler, büyütür.
“Uyanın!
“Berbat bir oyunda, figüranlık yapıyoruz. 
“Yine bizleri birbirine kırdırma sanatının ustalarınca, harcanıyo-

ruz.
“Her türlü oyunu oynuyorlar, demokrasi silahıyla askerimizi arka-

dan vurmak istiyorlar.
“Son kale ele geçtiğinde… 
“Son balık karaya vurduğunda...
“Hiçbir şeyin anlamı kalmayacak.
“Iraklı askerlere işkence yaparak eğlenen ABD’nin askerine bakın, 

içinde insanlıktan eser kalmış mı?
“Yeni dünya celladı İsrail’in, çocukları bile leblebi gibi öldürdüğü 

bir dünyada, arkasında duran ABD değil mi?
“Bu ABD’nin elini sıkarak, askerimizi yıpratarak, ülkemizi Avrupa 

Birliği’ne taşıyacağız öyle mi?
“Vallahi de yalan, billahi de yalan.
“Oysa garip bir Ortadoğu ülkesi, irtica yuvası ve birbirine düşman 

edilmiş topluluklar olmaya itekleniyoruz.
“Bu güzelim ülke, ABD uşaklarına bayram yaşatacak ülke değildir.
“Böyle biline...”135

135  Hakkı Yalçın, Takvim, 24 Mayıs 2004.
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Demek ki bundan 5.5 yıl önce namuslu, yurtsever sıradan bir köşe ya-
zarı bile meseleyi böyle netçe görebiliyor. Gerçi burada bir eksik yan var: 
AB... Çünkü AB de ABD’yle amaç ve eylem birliği içindedir bu konuda. 
Yani Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürme konusunda... Yazar bunu atlıyor ya 
da göremiyor.

Yazar, F. Gülen Hareketini ve Tayyipgiller’i de çok iyi görüyor... Bun-
ların uşaklıklarını ve hainliklerini görüyor.

Bugün artık onların bu namussuzca planları, o günden bu yana yaşanan 
olaylardan dolayı çok daha belirgin hale gelmiştir. Daha kolay görülür hale 
gelmiştir. Bu nedenle de bugün, bir hayli namuslu, yurtsever, laik aydın 
yazarçizer, akademisyen, bilim insanı olayı görebilmektedir artık.

Tabiî namussuzlar da görebilmektedir. Fakat onlar aldıkları on binlerce 
dolarlık aylıklar, makamlar, unvanlar yüzünden gördüklerinin tersini sa-
vunmaktadırlar. Onlar da AB-D’yle çıkar birliğine girmiştir. Yani onlar da 
satılmıştır, haindir...

Bu hainane gidiş onlar için lüks bir hayat demektir. Maddi menfaatleri-
ni namuslarından üstün tutanlar için başka türlü bir davranış olmaz...

Bu sıradan namuslu aydınların gördüğünü ne yazık ki bugün Türk 
Ordusu’nun başında bulunan Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ 
gibi generaller, yalandan komutanlar görememektedir. Onlar, AB-D’ye 
dostumuz, müttefikimiz; Tayyipgiller’eyse “sayın cumhurbaşkanı, sayın 
başbakan” diyebilmekte, Tayyipgiller’le yan yana, sırıtkan bir yüzle or-
talıkta dolaşabilmektedirler. Yazık!.. Bu yürek yoksunu, bu tırışkadan tö-
ren paşalarının, Mustafa Kemal’le de, O’nun Tam Bağımsızlık ilkesiyle de 
uzaktan yakından ilgisi yoktur...
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Ayrım VIII

AB-D Emperyalistleri, yerli işbirlikçileri olan Tayyipgiller, 
Fethullahçılar, TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar; CIA’nın “Taraf”ı, 

Şeriatçı ve ikoncanlar medyasını kullanarak, Mustafa 
Kemalci, Yurtsever, Laik Türk Ordusu’nu, Türk Yargısını, 
Üniversitelerini ve Basınını diz çöktürerek teslim almak 

istiyor. Ardından da Yeni Sevr’i Türk Halkının önüne koymayı 
hedefliyor!136

136  Halkın Kurtuluş Partisi’nin 25.02.2010 tarihli Basın Açıklamasıdır.
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AB-D Emperyalistleri, yerli işbirlikçileri olan Tayyipgiller, 
Fethullahçılar, TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar; CIA’nın “Taraf”ı, 

Şeriatçı ve ikoncanlar medyasını kullanarak, Mustafa 
Kemalci, Yurtsever, Laik Türk Ordusu’nu, Türk Yargısını, 
Üniversitelerini ve Basınını diz çöktürerek teslim almak 

istiyor. Ardından da Yeni Sevr’i Türk Halkının önüne koymayı 
hedefliyor!

Son bir hafta içinde Yurtseverlerin, Namusluların, Laiklerin üzüntü ve 
öfkeyle, AB-D uşağı satılmışlarınsa ellerini ovuşturarak zevkle izlediği; 
Erzurum ve İstanbul’da AB-D Emperyalistlerince kurulmuş bulunan Nem-
rut Mustafa Paşa Divanları, Türk Yargısı’na ve Türk Ordusu’na karşı 
genel bir saldırı başlattı…

Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in evine ve makamına baskınlar 
düzenleyerek namuslu Başsavcıyı gözaltına aldı. Aynı nitelikteki Özel Yet-
kili Mahkeme de tutukladı. Bu saldırıyı, Nemrut Mustafa Paşa Divanı’nın 
Erzurum Karargâhı’nın başında bulunan Başsavcı Osman Şanal ve ekibi 
yaptı. Bu ekip, savcılar ve yargıçlardan oluşmaktadır. 

Ne yapmıştı Namuslu, Laik İlhan Cihaner?..
İstanbul Fatih’te merkez üssü ya da ana karargâhı bulunan “İsmaila-

ğa Cemaati” adıyla bilinen Ortaçağcı tarikatla yine aynı yolun yolcusu 
olan Fethullah Gülen Tarikatı’nın örümcek ağını andıran örgütlenmesi-
nin üzerine giderek bu illegal yapının önüne set çekmek istemişti. Yaptığı 
araştırmada, bu Ortaçağcı yapılanmanın içinde Tayyipgiller’in “Alidibo-
cu” Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den İstanbul Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’a kadar bir sürü gerici, vurguncu siyasinin bulunduğunu da ortaya 
çıkarmıştı.

Bunu öğrenen Tayyipgiller’in Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 
hem de Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, İlhan Cihaner’i telefonla araya-
rak, bu işten vazgeçmesini, tutukladığı tarikat üyelerini de takipsizlik ve-
rerek serbest bırakmasını uygun dille Başsavcıdan istemişti. Namuslu ve 
cesur Başsavcı, bu hukuk dışı talebi, tereddütsüzce reddetmişti. Ve soruş-
turmasını sürdürmüştü.
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Bu soruşturmayı yaparken MİT’ten ve Jandarmadan da yardım almış-
tı.

Hatırlanacağı gibi, bu yardımı veren 3 MİT mensubuyla Bölge Jandar-
ma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu da içinde olmak üze-
re 7 Jandarma Subayı, İlhan Cihaner’den önce, yine Erzurum Başsavcısı 
Osman Şanal ve ekibi tarafından tutuklattırılmıştı. Halen de tutukludurlar.

AB-D Emperyalistleri ve Tayyipgiller Hükümeti, bu saldırılarıy-
la Türkiye’de bundan böyle Ortaçağcı, Şeriatçı örgütlenmelerin, yapı-
lanmaların üzerine hiç kimse gitmeyecektir; gideni işte böyle yakarız; 
“Ergenekon”culukla, Darbecilikle suçlarız, kim olursa olsun içeriye tıka-
rız, onlarca yıllık hapis istemiyle davalar açarız velhasıl anasından doğdu-
ğuna pişman ederiz; bu böyle biline, demek istemişlerdir.

Namuslu, Laik, Yurtsever hukuk insanlarımıza bu mesajı vermişlerdir. 
Böylece de onları terörize etmeyi, yıldırmayı, sindirmeyi amaçlamışlardır.

Yine hatırlanacağı gibi, yasayı, hukuku ayaklar altına alan bu hayâsızca 
saldırıya, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), müdahale etmiş 
fakat ne yazık ki, tutuklanan Başsavcı İlhan Cihaner’i serbest bıraktırama-
mıştır.

Bu saldırıdan 6 gün sonra, bu kez de Nemrut Mustafa Paşa Divanı’nın 
İstanbul’daki ana karargâhından çok daha geniş kapsamlı bir saldırı baş-
latılır, Türk Ordusu’nun Ordu ve Kuvvet Komutanlığı yapmış generalleri 
de dahil olmak üzere, her rütbeden emekli ve muvazzaf subaylarına karşı. 
Parti olarak hep söylediğimiz gibi, AB-D Emperyalistleri ve yerli işbir-
likçileri olan Tayyipgiller vb. için baş hedef hep Türk Ordusu’dur. Çünkü 
Yurtsever, Laik, Mustafa Kemalci yani Antiemperyalist, Tam Bağımsızlık-
çı güçler içinde tek silahlı olanı Türk Ordusu’dur. Dolayısıyla onu teslim 
aldıktan ve şu anki Afganistan, Irak Ordusu benzeri bir sömürge ordusu-
na dönüştürdükten sonra, AB-D Emperyalistleri önünde Türkiye’nin Yeni 
Sevr’e götürülmesine karşı çıkacak, direnecek, icabında bu uğurda onunla 
savaşacak bir silahlı güç kalmayacaktır. Böylece de diğer Antiemperyalist 
Güçleri kolayca yenebileceklerdir. AB-D böyle düşünmektedir. O nedenle 
Türk Ordusu’nu boy hedefi yapmaktadır…

Bu saldırıda 17 Emekli General, 4 Muvazzaf Amiral, bazıları Emekli 
27 Subay ve 1 Astsubay olmak üzere toplam 49 asker gözaltına alınmıştır. 
Ve bu gözaltılar, yine TV ekranlarında herkesin izlediği gibi, genelde “Şa-
fak Baskınları” şeklinde olmuştur. Türk Ordu’sunun Ordu Komutanları, 
Kuvvet Komutanları, sıradan polis komiserlerince, kollarından tutularak, 
adi suçlular gibi polis arabalarına bindirilmişler, indirilmişler, emniyet ve 
adliye binalarına sokulup çıkarılmışlardır. Polisin terörle mücadele birim-
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lerinde tahta kanepeler, çekyatlar üzerinde günlerce, gecelerce oturtulmuş-
lar, yatırılmışlardır.

AB-D ve yerli işbirlikçileri, böyle saldırarak, Türk Ordusu Subaylarına, 
bize karşı gelenin, bizi istemeyenin, bizi sevmeyenin, özetçe bize “gık” 
diyenin sonu böyle olur, demek istemişlerdir. Ordu Komutanı, Kuvvet 
Komutanı da olsanız bizim için bir şey yazmaz; ezer geçeriz işte böyle. 
O sebeple NATO’yu sorgulamayacaksınız, tersine hep savunacaksınız; 
Amerika’nın dışında AB’nin dışında müttefik aramayacaksınız, biz ne 
dersek, “tamam” diyeceksiniz. Siz bizim uydumuzsunuz. Biz ne dersek 
Türkiye’de o olur. Bakın, Tayyipgiller hiç itiraz ediyor mu?.. Bizim her de-
diğimizi yaptıkları gibi, üstüne üstlük bir de önümüzde diz çökerek, “Bizi 
kanalizasyon deliğinden içeri süpürmeyin, kullanın!” diye yalvarmakta-
dırlar. Siz bundan hiç mi ders almazsınız?.. Siz de böyle davranacaksınız 
bundan böyle. Biz Afganistan’a, şuraya, buraya muharip asker istedik mi, 
“derhal” diyeceksiniz. Biz Ermenistan’la, Yunanistan’la anlaşın; Suriye ve 
İran’a karşı ise düşmanlık güdün, dedik mi öyle yapacaksınız. Kıbrıs’tan, 
Ege’den vazgeçin, oraları Rumlara ve Yunanistan’a vereceksiniz dedik mi 
vereceksiniz. Sevr’i Osmanlı kabul etmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşla-
rı, isyancı Türk ve Kürtlerin başına geçerek bizim savaş yorgunu olma-
mızdan istifade ederek, Anadolu İhtilali’ni başlattı. Ve bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurdu. Bir de Laiklik tutturdu. Bunlar yanlıştı. Bu yüzden 
Sevr uygulanamadı. Kâğıt üzerinde kaldı. Fakat artık o günler geçti. Şim-
di ABD Yüzyılındayız. Bütün dünya da öyle… Dünyayı ve bu bağlamda 
Ortadoğu’yu kendi çıkarlarımız yönünden yeniden şekillendireceğiz. İşte 
buna BOP dedik. Bunun haritasını da Ordu Dergimizde yayımladık. NATO 
Kolejlerinde ders olarak okuttuk. Bu harita, Sevr’e benzer bir şeydir. Yeni 
Sevr de denilebilir buna. İşte buna da günü gelince, Türkiye’de kimse itiraz 
etmeyecek. Bakın siyasiler bunu anladılar. Sermaye sınıfınız, medyanız 
bunu anladı. Tarikatlar bunu anladı. Siz de anlayacaksınız. Mustafa Ke-
malciliğin de, Laikliğin de, Tam Bağımsızlık İlkesinin de zamanı geçti. 
Bunları bilecek ve kabulleneceksiniz. Bilmek, görmek istemeyenin sonu 
böyle olur. Herkes ders alsın…

İşte hukuk kılıfı, yargı kılıfı giydirilmiş, o örtü, o kara çarşaf altına giz-
lenmiş bu saldırılarla amaçlanan budur… Bu çok açıktır…

Fakat Vatanı ve Halkı sevmenin ustası olan biz gerçek devrimciler di-
yoruz ki, bu emperyalist haydutlar sürüsüne ve her boydan yerli işbirlikçi-
lerine: Erken bayram etmeyin! Tarih’e bakın ve ondan ders alın! 30 Ekim 
1918 sonrasında da aynen bu günlerdeki gibi kendinizden geçmiş ve çıl-
gınca bayram etmeye başlamıştınız.

Ne oldu sonunda?
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Namussuzca ve alçakça hevesleriniz kursaklarınızda kaldı. Defolup git-
tiniz… Mustafa Kemal’in deyişiyle geldiğiniz gibi gittiniz… Yerli işbirlik-
çileriniz Vahdettinler, Damat Feritler, Ali Kemaller, Sait Mollalar, Filozof 
Rızalar ise Tarih’e korkak, alçak, hain satılmışlar olarak geçtiler.

Bu yeni saldırınızın sonucu da farklı olmayacaktır. Birkaç yüz Namus-
lu, Yurtsever Subayı, Savcıyı, Bilim İnsanını, Aydını, hak hukuk tanımaz 
bir şekilde yaka paça ederek şafak vakti evinden almakla, zindana tıkmakla 
72 milyonluk Türkiye insanını korkutacağınızı, sindireceğinizi sanıyorsa-
nız fena halde yanılıyorsunuz! Bu Ordu, bu Halk korkutulamaz!

Biz Gerçek Devrimciler, halkımızı uyaracağız, bilinçlendireceğiz, ör-
gütlendireceğiz; Ordu Gençliği’miz ve Kürt Kardeşlerimizle de el ele ve-
rerek Demokratik Halk Devrimini zafere ulaştıracağız… Halk İktidarını 
kuracağız… Bu engellenemez!.. Sonunda yenen ve kazanan biz olacağız!.. 
25.02.2010

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
GENEL MERKEZİ
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Ayrım VII

AB-D’nin komutasında, Yurtsever, Laik, Mustafa Kemalci 
Türk Ordusu’na, Türk Yargısı’na, Bilim İnsanlarına ve Basınına 

karşı yürütülen savaşta, en hain mihrak: 
Tayyip-Gül-Fethullah-Başbuğ Çetesi137

137  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 10 Nisan 2010 tarihli 48’inci sayısının Başyazısı-
dır. 
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AB-D’nin komutasında, Yurtsever, Laik, Mustafa Kemalci 
Türk Ordusu’na, Türk Yargısı’na, Bilim İnsanlarına ve Basınına 

karşı yürütülen savaşta, en hain mihrak: 
Tayyip-Gül-Fethullah-Başbuğ Çetesi

Evet, AB-D Emperyalistlerinin Türkiye Halklarına karşı yürüttüğü al-
çakça ve sinsice savaşın en önde gelen yerli işbirlikçileridir bunlar. Bu 
“Dörtlü Çete”nin ihaneti sayesinde, AB-D Emperyalistleri, Türkiye’nin 
Namuslu, Yurtsever, Laik güçlerine karşı Yeni Sevr’i hedefleyen savaşla-
rını sinsice sürdürebilmektedirler.

Bunlardan ilk üçü: Tayyip-Gül ve Fethullah, yerli Antika, asalak, vur-
guncu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidir. Bu üretim dışı, in-
sanlık düşmanı asalak sınıfın değişik plandaki önderidir.

Tayyip-Gül, bu sınıfın siyasi plandaki temsilcisidir. Fethullah’sa yaygın, 
güçlü bir tarikatın şeyhi konumuyla, aynı sömürgen sınıfın dinî önderidir.

Tayyip-Gül ve Fethullah, ABD’nin, İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı sonrasında, Ortadoğu ve Asya’da uygulamaya koyduğu, “Yeşil Kuşak 
Projesi”nin ürünüdür.

Bu bölgelerde gelişmeye başlayan Sosyalist Hareketin önüne set oluş-
turmak ve Sovyetler Birliği’ni Yumuşak Alt Karnından vurmak için, ABD 
Emperyalistleri bu projeyi yapmışlar ve uygulamışlardır. Bu uygulayış 
sürecinde, bir kısmını Suudi Arabistan’ın ve gerici Arap Şeyhliklerinin, 
Krallıklarının verdiği Petrodolarlardan oluşmak üzere, milyarlarca dolar 
harcamıştır ABD.

Bizde, sayıları alt dallarıyla birlikte yüzü bulan Tarikatlar, Komünizmle 
Mücadele Dernekleri, İlim Yayma Cemiyetleri ve değişik adlardaki İslam-
cı dernek ve vakıflar hep bu proje kapsamında finanse edilmiştir.

Yine aynı süreçte, “Eğitim Birliği Kanunu” hiçe sayılarak ya da yok 
sayılarak, sayıları her gün pıtrak gibi artan İmam Hatip Liseleri de, okul-
lardaki zorunlu din dersleri de, hep aynı amaca yönelik olmak üzere ABD 
tarafından projelendirilmiş ve Türkiye’deki işbirlikçi iktidarlara uygulattı-
rılmıştır.
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 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin ya da darbecilerinin, devrimci-
leri yüz binler halinde işkencelerden geçirip zindanlara doldururken dinci 
hareketlerin önünü açması, onları kollayıp desteklemesi de yine hep aynı 
Proje kapsamına girmektedir.

Özetçesi Tayyip-Gül ve Fethullah ve onların önderlik ettiği dinî ve 
siyasî hareketler, durup dururken bir anda ortaya çıkıvermemiştir. Orta-
lama altmış yıllık bir sürecin sonunda gelinmiştir bu noktaya. Türkiye, bu 
hainane gidiş sonunda düşürülmüştür bugünkü bataklığa…

Tabiî bu sürece, Sovyetler’in ve Sosyalist Kamp’ın yıkılması da çok 
önemli katkıda bulunmuştur.

Sovyetler’in zamanında Ortaçağcı gericilik bu denli azıtmamıştı. Çün-
kü onun yarattığı manevi etki ya da devrimci rüzgâr, ruh; Türkiye’de insan-
ları derinden etkiliyor ve Sosyalizme yöneltiyordu. En azından hayırhah 
kılıyordu. Zaten de yukarıda söylediğimiz gibi, ABD Emperyalistleri, bu 
sosyalizme kayışın-yönelişin önünü kesmek için “Yeşil Kuşak Projesi”ni 
oluşturdular. Sonra AB-D Emperyalistleri, Sosyalist Kamp ortadan kalkın-
ca, kuduzlaşmış itler gibi dünya halklarına saldırmaya başladılar. Irak’a, 
Yugoslavya’ya, Afganistan’a saldırdılar ve işgallere giriştiler.

Sorosçu Zerzavat Devrimleriyle Baltık ülkelerinden Kırgızistan’a ka-
dar uzanan bir hat boyunca yığınla ülkenin içişlerine doğrudan müdahale 
ederek yönetimlerini değiştirdiler. Kendilerine sıkı sıkıya bağlı kukla yö-
netimler oluşturdular.

Gelinen aşamada, Türkiye’de de bu türden bir “Sorosçu Devrim” ger-
çekleştirmiş bulunmaktadır AB-D. Yalnız Türkiye’dekinin diğerlerinden 
farkı şudur: AB-D burada Ukrayna’da, Gürcistan’da olduğu gibi kendi-
ne doğrudan bağımlı, uşak bir kukla iktidar yaratmakla yetinmeyecektir. 
Türkiye’yi bir yandan Siyasal İslam’la (ya da “Ilımlı İslam”la) Ortaça-
ğın karanlıklarına götürürken; diğer yandan da Yeni Sevr’in bataklığına-
uçurumuna sürükleyecektir. AB-D Emperyalistlerinin en önde gelen söz-
cülerinin de açıkça ilan ettikleri gibi, onlar, Ortadoğu’da güçlü, büyük dev-
letler, ülkeler istememektedir.

AB-D, diğer ülkelerde birkaç yıllık bir çalışmayla gerçekleştirmişti “So-
rosçu Devrimler’i. Türkiye’deyse, yukarıda da belirttiğimiz gibi ortalama 
60 yıllık bir uğraşın, hazırlığın, çalışmanın sonunda gerçekleştirebilmiştir 
“Sorosçu Devrimini”-Zerzevat Devrimini ya da “Turuncu Devrimini”.

1950 sonrasının bütün iktidarları AB-D’cidir bildiğimiz gibi. Fakat 
Tayyipgiller İktidarı, artık ihanette ve satılmışlıkta bütün sınırları aşmış, 
bütün bentleri yıkmıştır. Bunların Afganistan’daki Karzai’den, Irak’taki 
Maliki’den, Talabani’den herhangi bir farkı yoktur. AB-D, her dediğini 
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eksiksiz yaptırabilmektedir bunlara. Şimdi de elbirliğiyle Türkiye’yi “Yeni 
Sevr”e adım adım götürmektedirler.

Böylesine ihanete karmış iktidarlarda ve onların yöneticilerinde tabiî ki 
insanî değerlerden eser kalmayacaktır. Bunlar utanma, arlanma gibi insana 
has özelliklerini çoktan yitirmişlerdir. Bunlar tıpkı Karagöz oyunundaki 
Çıfıt gibidir. Su içer, soluk alır gibi yalan söylerler. Yaptıklarının tam ter-
sini söylerler ya da söylediklerinin tam tersini yaparlar. Vatanı parça parça 
satarken, en vatanseverin kendileri olduğunu söylerler. Halka en hayâsızca 
ekonomik zulüm uygularken, halka en iyi hizmeti ettiklerini söylerler. Her 
türden vurgun, soygun ve yolsuzluğu, yüz kızartıcı suçu her gün işlerken; 
vurguna, yolsuzluğa karşı en iyi, en etkili mücadeleyi kendilerinin yaptığı-
nı ileri sürerler. Fakat “milletvekili dokunulmazlığı”nı kaldırmaya da ya-
naşmazlar. Üzerlerine gidilip bunun sebebi sorulunca da, “Yargıya güven-
mediklerini” söylerler. Hatırlayacağımız gibi bu sözü Tayyip söylemişti. 

Yargıyı, bu son saldırılarıyla tümden ele geçirdikten sonra belki, “doku-
nulmazlıkları” kaldırabilirler.

Ne olacak?
Nasıl olsa yargı mensupları, artık kendilerinin sıradan memuru, kâtibi, 

sekreteri durumuna düşürülmüş olacak. Tabiî böyle sadece adı “yargı” olan 
bir kurumdan da kendileri aleyhinde bir karar çıkması, hatta bir davranış 
konulması ya da söz söylenmesi beklenmez…

Hep söylediğimiz gibi, Türkiye’de gerçekten işleyen, eldeki yasaları 
tutarlıca uygulayan bir yargı mekanizması olsa Tayyip’in hepsi de, görevi 
kötüye kullanma, kalpazanlık, zimmet, ihaleye fesat karıştırmak gibi, adi, 
yüz kızartıcı suçlardan en az 30-40 yıl ceza almış olması gerekirdi. Şu anda 
elinde bulunan mal varlığına da, tabiî ki, el konulması gerekirdi. Çünkü 
bu adamın yiyip içtiği yalandır, hiledir, vurgundur, düzenbazlıktır. Ve de 
en önemlisi, en aşağılık biçimde din sömürüsü yapmaktadır. Din alıp sat-
maktadır. Yani din tüccarlığı yapmaktadır. “Laikliğe karşı eylemlerin odağı 
olmuş bir parti” olarak Anayasa Mahkemesi tarafından mahkûm edilen, 
tanımlanan bir partinin başkanıdır Tayyip… Mustafa Kemal’e, Laikliğe, 
Tam Bağımsızlığa hayâsızca saldırmaktan ve yine aynı oranda din sömü-
rüsü yapmaktan ve de yine aynı ölçüde AB-D Emperyalistlerine hizmet 
etmekten başka bir marifeti yoktur bu kişinin ve partisinin… Yani Tayyip-
giller Hükümeti’nin, böylesine yeteneksiz, dolandırıcı, yolsuzluğa batmış, 
vurguncu, yalancı bir adamın, 20-30 yıl önce halkı kandırması, partiler 
kurup üst üste seçimler kazanması çok zordu.

Halkımız, Tarikatlar, Kur’an Kursları, İHL’ler tarafından bugünlerdeki 
gibi afyonlanarak kafadan gayri müsellah (silahsızlandırılmış) hale geti-
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rilmemişti. Ne yazık ki, şu anda insanlarımızın en az dörtte biri, Dincilik-
Siyasal İslam afyonuyla afyonkeşleştirilmiş-uyutulmuş, gerçekleri gö-
remez, kavrayamaz hale getirilmiş durumdadır. Bu mecnunlaştırılmış 
insanlarımız için işsizlik, yoksulluk, pahalılık, zamlar, vergiler, vatanın 
parça parça satılması hiç önem taşımamaktadır. Onlar zaten öbür dünya 
için yaşamaktadırlar. Onlar için İmam Hatipler’in önünün açılması önem-
lidir, türbanın, sarığın, cübbenin devlet kurumlarında, okullarda serbest-
leştirilmesi ve tüm devlet kurumlarının Dinci-Siyasal İslamcı kadrolarca 
ele geçirilmesi önemlidir. Özetçe, Türkiye’nin kerte kerte Şeriat düzenine 
geçirilmesi-götürülmesi önemlidir. İşte Tayyipgiller, böylesine düşünmek-
ten, mantıktan ayrı düşürülmüş, uzaklaştırılmış bir halkı kullanarak, daha 
da açığı aşağılık biçimde aldatarak ve de AB-D’nin, yerli Parababaları-
nın, satılmış medyanın desteğini alarak iktidara gelebilmiştir. Halkımızın 
düşürüldüğü bu durumda, Tayyipgiller’in ihanette-satılmışlıkta sınır tanı-
mazlığı “tencere kapak gibi” birbirine uygun duruma gelmiştir. İşte Tay-
yipgiller İktidarı, bu durumun, halin ürünüdür… AB-D, “Sorosçu Turuncu 
Devrim”ini bu durumun ya da zeminin üzerine oturtmuştur, inşa etmiştir.

Şimdi en halkçı Halife Hz. Ali’ye başvuracak olursak, O’nun şu altın 
değerindeki özlü sözü aklımıza gelir:

“Rezillerin yönetimi halkın afetidir.”

Dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için aylık yap-
ması gereken gıda harcamasının asgari tutarının 850 TL, tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesinin asgarisininse 2700 TL olduğu ülkemizde, asgari ücret 
576 TL’dir. Kaldı ki, bu ücretle iş bulabilmek bile artık çok zordur. TÜİK’in 
verilerine göre bile çalışabilecek yaştaki nüfusun yüzde 14’ü işsizdir. 
Bu konudaki gerçek oran bunların çok üstündedir. Çünkü çalışma yaşın-
daki insanlarımızın yarıdan fazlası çalışamamaktadır. Bu da Türkiye’de 
işsizliğin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu göstermektedir.

Bu durum, insanlarımızın büyük acılar çekmesine, adli olayların, bo-
şanmaların, ruh hastalıklarının artmasına ve insanlarımızın sevgisizleşme-
sine dolayısıyla da insanî ilişkilerin bozulmasına; özetçesi ahlâk erozyo-
nuna sebep olmaktadır. Aynı zamanda da Türkiye’nin geri kalmışlığına; 
ekonomice, teknolojice gelişememesine neden olmaktadır. Bir kısır döngü 
oluşturmaktadır. Türkiye’yi bir bataklığa, kör bir kuyuya hapsetmektedir.

Bu durumdan, yerli Parababaları, onların emrindeki siyasiler, Tayyip-
giller ve diğer burjuva partileri, Gözlüklü Samiler Medyası’nın dönek ya-
zarçizerleri hiç şikâyetçi değildirler. Tersine çok memnundurlar. Çünkü 
Türkiye vurguncular cennetidir. Bu vurguncular ve onların entel amigoları 
geçim derdi çekmedikleri gibi, para harcayacak yer bulamamaktadırlar. Her 
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yıl servetlerini, gelirlerini yüzde 50, yüzde 100 oranında artırmaktadırlar. 
İlginçtir, Türkiye, antika sanat eserlerinin Batı’ya  oranla birkaç kat fazlaya 
satıldığı ülkedir. Bunun sebebini antika uzmanı Raffi Portakal, Türkiye’de 
bol ve kolay para kazanan bir zümrenin varlığına bağlamaktadır, tabiî çok 
haklı olarak…

Yine, Türkiye, en pahalı-lüks arabaların, vurguncu, türedi, kamu malla-
rını gasp eden dolar milyarderlerinin ülkeleri olan Rusya ve Çin’le birlikte 
en çok satıldığı ülkelerdendir.

Türkiye’deki vurguncu Parababaları, az sayıda üretilen en lüks arabalar 
için sıraya girmekte, aylarca hatta bir yıl bile bekleyebilmektedir. Yani bu 
arabaların Türkiye’ye ayrılan miktarı, talebi karşılamaya yetmemektedir. 
Talep o kadar fazladır… Tabiî bu da, vurguncuların yaptığı vurgunların 
büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. O denli kolay, alın teri harcamadan 
büyük paralar kazanmaktadırlar ki, bu arabalara verdikleri birkaç milyon 
dolar, onlar için çerez parası kabilinden olmaktadır…

Tayyipgiller’in iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’de altı dolar mil-
yarderi vardı. 2008’de yani altı yıl sonraysa bu sayı otuz beşe çıktı. Altı yıl-
da yirmi dokuz yeni dolar milyarderi yetiştirdi Tayyipgiller. Tabiî bunların 
servetlerinin miktarı da arttı.

Öbür taraftaysa artan, halk kitlelerinin yoksulluğu oldu. Ücretler no-
minal olarak az miktarda artış gösterse de gerçek anlamda yani alım gücü 
bakımından düştü. Eğitim, sağlık yarı özel duruma getirildi. Artan nüfusa 
karşın devlet hastanesi yapılmaz oldu. Özel sağlık kuruluşlarıysa durma-
dan arttı. Artık insanlarımız çok büyük farklar yani paralar ödeyerek, bu 
kuruluşlara gitmek zorunda kaldılar. O da tabiî bıçak kemiğe dayandığın-
da… 

İşsizlik, yoksulluk, imkânsızlık cehenneminde olan insanlarımız aynı 
zamanda büyük bir belayla da her gün, her an karşı karşıya bulunmaktadır: 
Bu da pahalılıktır. Zaten Türkiye’de hep var olmuş olan bu felaket, bu 
bela, Tayyipgiller iktidarıyla birlikte daha da büyümüştür.

Şu anda Türkiye insanı, dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu, do-
ğalgazını kullanmaktadır. 

Ve yine, ayda yılda bir ya da birkaç kez, o da alabilirse eğer, dünyanın 
en pahalı etini tüketmektedir. Türkiye’deki canlı et hayvanı sayısı 30 yıl 
öncesinin bile gerisindedir. IMF ve AB’nin Türkiye’nin satılmış halk düş-
manı hükümetlerine kabul ettirdikleri yıkım programlarıyla-projeleriyle 
köylümüzün-çiftçimizin çanına ot tıkanmıştır. Et, süt, tahıl, şeker, fındık, 
çay, tütün üreticilerimizin neredeyse ocağı söndürülmüştür. Beli bükül-
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müştür. Yani AB-D Emperyalistleri, işbirlikçi, hain hükümetleri kullana-
rak Türkiye tarımını çökertmiştir. Tarumar etmiştir. Bu felaket sonrasında, 
köylerden şehirlere işsiz kalan milyonlarca insanımız göç etmek zorun-
da kalmıştır. Tabiî şehirlerde de iş bulamayan, başını sokacak bir konu-
tu bulunmayan bu insanlarımız, buralarda da ikinci bir felaket yaşamaya 
mahkûm edilmiştir. Yani halkımız için ölümlerden ölüm beğenmek denen 
durum ortaya konmuştur…

Geçenlerde burjuva siyasetçisi ve iktisatçı İlhan Kesici, yine burjuva 
bir anlayışa sahip olan Uğur Dündar’ın “Arena” adlı TV programındaydı. 
Şunları dile getirdi: Tayyipgiller iktidara geldiğinde (2002’de) Türkiye’nin 
dış borcu 148 milyar dolardı. Bugünse 295 milyar dolardır. Yani dış borçlar 
ikiye katlanmıştır 7-8 yılda. Tabiî bu süreçte de Türkiye 261 milyar dolar 
dış borç faizi ödemiştir. Buna rağmen borç azalmamış, tersine ikiye katlan-
mıştır. Türkiye her Allahın günü 110-120 milyon dolar borç faizi ödemek-
tedir şu anda da… Üstelik Türkiye, daha doğrusu Tayyipgiller Hükümeti, 
30 milyar dolarlık da kamu malını yerli-yabancı Parababalarına yeyim et-
tirmiştir. Peşkeş çektirmiştir. Bu para da borç faizine gitmiştir. 

Geçen aylarda çok önemli bir İşçi Direnişi yaşandı Ankara’da. Dünya 
çapında yankıları oldu bu Direnişin. Dünyanın hemen tüm emekçi örgüt-
leri övgüyle söz etti bu Direnişten. Son yılların en onurlu, en yiğit direniş-
lerindendi gerçekten de bu Direniş. Hem de sözde örgütlü oldukları sarı 
sendikaya rağmen. Türk-İş, bildiğimiz gibi, CIA tarafından kurulan, eğiti-
len ve finansmanı da bir süre karşılanan sarı-sahte bir sendikadır. İşçi Sınıfı 
gerçek sendikalarda örgütlenmesin diye kurdurulmuştur bu sendika. Böy-
lesine sahte bir sendikaya rağmen 78 gün, Ankara’nın sert kışında açıkta 
ve çadırlarda direndi İşçi Sınıfımız. Başlarında Nakliyat-İş gibi gerçek bir 
önderliğe sahip bir sendika olsaydı; bu işçiler daha ne destansı direnişler 
ortaya koyarlardı. Tabiî bu ayrı bir konu…

Şimdi bu Direniş ve onun konusu üzerine bir burjuva ekonomistinin, 
yazarının iki yazısını okuyalım. Bu yazılar bile, Tayyipgiller Hükümeti’nin 
ihanet politikalarının iç yüzü hakkında bize bilgi verecektir.

Güngör Uras’ın Milliyet’teki köşesinde 28 ve 29 Ocak’ta yayımlanan 
yazılarıdır bunlar. Görelim:

“Tekel İşçilerini Azarlamak Değil Alkışlamak Gerekir
“Ankara’da direnişi sürdüren Tekel işçileri azara değil, alkışa la-

yıktır. Hükümetin yanlış kararlarına karşı insanların nasıl direnebile-
ceğini, insanların haklarını nasıl arayabileceklerini gösteriyorlar.

“Keşke bu tür direnişler özelleştirme uygulamasının başladığı gün-
lerde sergilenseydi. Hükümet özelleştirmede ve işçi çıkarmada yaptığı 
büyük yanlışları yapamazdı.
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“Türkiye özelleştirme programı uygulayan tek ülke değil. Ama 
özelleştirme adı altında yılların birikimiyle kurulan üretim tesislerinin 
kapanmasına, çalışanların işsiz kalmasına yol açan tek ülke.

“Özelleştirme yapan diğer ülkeler, özelleştirmede kurulu tesislerin 
yaşatılmasını, verimliliğin artırılmasını, istihdamın korunmasını ilke 
olarak benimsedi. O ülkelerde özelleştirilen tesisler yaşıyor. Daha ve-
rimli olarak üretime devam ediyor. O ülkelerde özelleştirme sonunda 
sokağa atılan işçi yok.

“Üretim tesislerini yok ettik
“Bizde ise yılların birikimiyle kurulan, ülkenin temel üretim tesis-

leri olan ve üretim yanında yöresel istihdama ve yörelerin sosyal ve 
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan kamu tesisleri yok pahasına 
satıldı.

“Başta Sümerbank’ınkiler olmak üzere Tekel’in, Et Balık 
Kurumu’nun, Süt Endüstrisi Kurumu’nun üretim tesisleri özelleşti-
rildikten sonra, makineler hurdacıya gitti, binalar yıkıldı. Arsalarını 
yap-satçılar rant kaynağı olarak değerlendirdi.

“Bu üretim tesislerinde çalışanların ne olacağı önceden düşünül-
medi, ne oldukları sonradan gündeme gelmedi. Bilinçsiz kamu işçileri, 
özelleştirme sonucu kapının önüne konulduklarında maalesef seslerini 
çıkaramadı. Aidat ödedikleri sendikalar onlarla hiç mi hiç ilgilenmedi. 
“İşte bu nedenle şimdilerde Tekel işçilerinin Ankara’daki direnişleri 
yadırganıyor. Maliye Bakanı, “Hükümetimizin bir hatası varsa, o da 
açıkta kalan işçilere merhamet göstermesidir” diyebiliyor.

“İşçileri kapı önüne koyduk
“Hayatta işini kaybetmeyen, iş kaybetmenin ne demek olduğunu 

anlayamaz. Hele hele, günümüz Türkiye’sinde belli bir yaşa gelmiş 
kimsenin işini kaybettikten sonra yeni bir iş bulması, kendi karnını ve 
bakmakla yükümlü olduklarının karnını doyurması imkânsız gibidir.

“Tekel işçilerinin direnişi, özelleştirme sonunda işçilerin sokağa 
atılmasındaki yanlışlığın ötesinde Tekel’in özelleştirme modelinin yan-
lışlığını da (iş işten geçmiş olsa da) sergiliyor.

“Tekel çok yönlü bir kamu işletmesiydi. Ülke genelinde tütün üre-
timini destekliyor, ülke genelinde yaprak tütünlerin işlenmesini sağ-
lıyor, ülke geneline yaygın tesislerinde sigara üretiyor, böylece ülke 
genelinde yöresel olarak istihdam imkânı yaratıyordu.

“Bugün geriye dönmek çok zor. Ama “Kendi giden, Tekel’den 
geriye kalan son işçiler” var. Direnişlerindeki ısrarı alkışlamamak 
imkânsız. Kamuoyunun uyanmasına katkıları oldu.”138

“Tekel’de Özelleştirme Yanlışları
“Tekel işçilerinin direnişini destekleyenler yanında, destekleyenleri 

(bu arada, bu köşenin yazarını) eleştirenler de var.

138  Güngör Uras, Milliyet, 28 Ocak 2010.
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Eleştirenler şunları söylüyor:
“-  Özel sektörde işyerleri kapananların, işten çıkarılanların bir 

başka işe alınmaları için işverene direnme imkânları yok. Başvurabi-
lecekleri tek yer iş mahkemeleri. Özel sektörde işsiz kalanlar için gös-
terilmeyen ilgi, kamu işçisine gösteriliyor.

“-  Bugüne kadar özellikle Tekel’de işten çıkarmalara tepki göster-
meyen Yaprak Tütün İşletmeleri işçileri, kendileri işsiz kalınca direni-
şe geçti.

“-  Hükümet  işçileri tam olarak aç ve açıkta bırakmıyor. Daha dü-
şük ücretle de olsa, geçici süre için de olsa bir imkân sağlıyor. Bu özel 
sektörde olmaz.

“Bu eleştirileri de dikkate alarak Ankara’daki direnişin özelliğini 
özetlemeye çalışayım.

“Tekel özelleştirilirken sigara, alkol, tuz ve yaprak tütün işletme-
leri ayrı paketler haline getirildi. Alkollü içecekler paketi 2003’de 292 
milyon dolara Nurol-Limak-Özaltın-Tutsab Ortak Girişim Grubu’na, 
sigara fabrikaları ve “Tekel” markası 2008’de BAT’a (British Ameri-
can Tobacco) 1 milyar 720 milyon dolara satıldı. Göl tuzları işletmele-
rini 3 ayrı grup 120 milyon dolara, deniz tuzları işletmesini bir grup 6 
milyon dolara aldı.

“Tütün üreticisi sahipsiz kaldı
“Dikkat buyurulursa, bu satın almalarda işten çıkarma şikâyetleri 

kamuoyuna pek yansımadı. Çünkü devredilen işletmelerdeki işçilerin 
bir bölümünü devralanlar çalıştırmaya devam etti.

“Ankara’da direniş yapan işçiler, Tekel’in Türkiye genelindeki 56 
Yaprak Tütün işletmesinde çalışanlar. Tekel sadece sigara üretmiyor, 
hem sigara üretmek hem de ihraç etmek için tütün satın alıyordu. Sa-
tın alınan tütünler de Tekel’in değişik yerlerdeki yaprak tütün işletme-
lerinde işleniyordu.

“Tekel’in sigara fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra Tekel’in 
tütün alımı ve tütün ticareti de sona erdi. Yaprak tütün işleme tesisleri 
2 yıldır iş yapmıyor. “Yılbaşında kapılarına kilit vuruldu.

“Bu işletmelerde çalışan 12 bin devamlı kamu işçisi ya tazminatını 
alarak işsiz kalacak ya da geçici personel statüsüyle devlette bir süre 
çalışabilecek. İşçiler daha önce ve aldıkları ücretle, emeklilik sürele-
rini tamamlayıncaya kadar kendilerine kamuda çalışma imkânının 
sağlanmasını bekliyor.

“Tekel’in yaprak tütün işleme tesislerinin kapısına kilit vurulması 
sadece 15 bin çalışanın sorunu değil.

“Ülke ekonomisini de ilgilendiren önemli bir gelişme. Çünkü (1) 
Yaprak tütün işleme tesislerinin kapanmasıyla, kamu tütün üretimini 
ve üreticisini desteklemekten tümüyle vazgeçmiş oluyor. (2) Devlet bir 
kamu kuruluşu olan Tekel aracılığıyla ülkenin geri kalmış bölgelerin-
de istihdam imkânı yaratmaktan ve yöre ekonomisine katkıda bulun-
maktan vazgeçmiş oluyor.
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“Çok kişiyi işsiz bıraktı
“Tekrarda yarar var: Tekel sadece sigara üretmiyordu, Türk tütü-

nünü ve tütün üreticisini destekliyor, yaşatıyordu.
“Tütün ekonomi için çok önemli bir tarım ürünü. Daha doğrusu 

ürünü idi.
“-  2000’de 578 bin aile 234 bin hektar toprağı işliyor, 208 bin ton 

tütün elde ediyordu.
“-  2008’de 194 bin aile 146 bin hektar toprak işledi. 118 bin ton 

tütün elde etti.
“- 2009’da aile sayısı ve toprak büyüklüğünün gerilediği, üretimin 

90 bin tona düştüğü söyleniyor.
“-  2000’de 100 bin ton tütün ihraç ettik. 372 milyon dolar gelir 

sağladık.
“-  2008’de ihracat 42 bin tona, ihracat geliri 173 milyona geriledi.
“-  Tütün Türkiye’nin dünya pazarında rekabet avantajı olan bir 

tarım ürünü idi. 2.5-3 milyon insan ekmek yiyordu. Bu sayı 1 milyona 
düştü. Görülüyor ki, Tekel’in özelleştirilmesindeki hatalar sonucu işsiz 
kalanlar sadece Ankara’da direnen yaprak tütün işçileri değil. Daha 
önce Tekel işletmelerinde çalışanlar, daha da önemlisi tütünle geçinen 
çok sayıda üretici de işsiz kaldı.”139

Gördüğümüz gibi, Ankara’daki Direniş yalnızca 8-10 bin işçinin me-
selesi değilmiş. Milyonu aşkın Türkiye insanını yakından ilgilendiren bir 
sorunmuş. Ve Tayyipgiller, IMF emirleri doğrultusunda yaptıkları bu pis 
ihanetle milyonun üzerindeki üretmen insanımızın işini, aşını, dirliğini, 
düzenini yok etmiştir.  

Bu acı gerçekleri milletin bilmediğini sanan Tayyip, kalkıyor, hiç yüzü 
kızarmadan, dili dolaşmadan, milletin parasını bu kanunsuz direnişi yapan 
işçilere yedirtmem diyebiliyor. Oysa milletin işini, ekmeğini, Batılı Em-
peryalistlerin emrine uyarak elinden alan kendisidir.

Yukarıda dedik ya, bunlar Karagöz Oyunundaki Çıfıt’tır. Çalarlar, 
soyarlar, vururlar, ondan sonra da “Ne çalıyorsun,  ne soyuyorsun ne vu-
ruyorsun!” diye bağırırlar… Nasıl olsa dincilik afyonuyla uyutulmuş, bir 
anlamda Mecnunlaştırılmış taraftarlarımız, “Allah’la aldattıklarımız”, bize 
inanır, biz ne yapıyorsak yapalım, onlar yine bizi destekler diye düşünür-
ler… Ve bu kandırmaca-aldatmacaya güvenirler.

Şimdi de yine bir burjuva yazarından konuya ilişkin bir yazı okuyalım. 
Mine G. Kırıkkanat’tan Vatan’daki köşesinde yayımlanan bir yazıyı ak-
taralım:

“AB Uyum Çerçevesinde ABD Üyeliği 

139  Güngör Uras, Milliyet, 29 Ocak 2010.
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“Avrupa Birliği’ne girmeye çalışırken, demokrasiden çıkmayı ba-
şaran ilk ve tek ülke, herhalde Türkiye olacak. AB’ye uyum çerçeve-
sinde çıkartılan yeni yasalarla, güya daha fazla ifade özgürlüğüne ka-
vuşacak, basın ve yayın yoluyla özgürce ifade ettiğimiz düşüncelerden 
ötürü zırt pırt yargılanmayacak, hapis cezası istemiyle hiç yargılan-
mayacaktık.

“Yalakalık ifade özgürlüğü gerektirmediğine göre, böyle bir yasal 
düzenleme de pratikte “muhalefet” hakkını genişletiyordu. 

“Yeni yasalar gerçekten çıktı, prensipte ifade, basın ve yayın özgür-
lüğü genişledi.

“Oysa pratikte, sadece iktidar yanlısı, yalakası, şakşakçısı kişiler ya 
da iktidar tarafından onaylanan, talep edilen, bazen de yaratılan med-
ya kurumlarının ifade özgürlüğü genişledi. Hatta iftira atmak, komplo 
üretmek, manipülasyon yapmak özgürlüğü azgınlaştı! Özellikle gaze-
tecilikte, aslen muhalefet demek olan özgür ifade, imkânsızlaştı. Güya 
AB’ye uyum yasalarından önce haklarında açılan davalara rağmen 
düşüncelerini söyleyip yazabilenler, bu yasalardan sonra haklarında 
dava açılmadan susturuldular, sansürlendiler. Çünkü yazdıkları gaze-
teler, konuştukları televizyonlar batırıldı, batırılıyor, henüz batmayan-
lar da batırılmamak için sustular!

“***
“27 yıldır Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan ve zaten İs-

panya ve Fransa gibi iki AB ülkesinde gazetecilik yapan ben, “ifade 
özgürlüğü”nün böyle bir sonuç verdiği Avrupa ülkesi görmedim. Ha-
liyle şaşıyorum: Acaba AB, Türkiye’ye özel bir uyum planı mı sundu, 
yoksa Türkiye AB kriterlerini AKP iktidarına biata mı uydurdu?

“AB’ye uyum çerçevesinde “tarım politikası” dendi, yakın zamana 
kadar et, süt, yağ, tahıl, sebze ve meyve ihtiyacının tamamını karşıla-
yıp ihracat yapan Türkiye, tüketiminin tamamına yakınını ithal eder 
hale geldi. Oysa benim bildiğim AB, genel bütçesinin yüzde 40’ını ta-
rım ve hayvancılık sübvansiyonuna ayırıyor, 100 milyar Euro demek 
olan bu para üye ülkelere üretim kapasitelerine göre dağıtılıyor. Dün-
yanın en sanayileşmiş ve teknolojide en ileri beş devletinden biri olan 
Fransa, ne tarımını gözden çıkardı, ne hayvancılığını: AB’nin tarım ve 
hayvancılık sübvansiyon bütçesinin yüzde 27’si, bir başına bu ülkeye 
veriliyor!

“Oysa Türkiye’de, AB’nin “tarım politikası”na uyum, hiçbir AB 
ülkesinde bitirmediği yerli üretimi -nedense- bir bizim sınırlar içinde 
bitirdiği gibi, AB’ye uyumsuz dönemde tarım ve hayvancılıktan geçi-
nen milyonlarca kişinin işsiz kalmasına, aç, sefil, çaresiz ailelerin kırsal 
alandan kentlere göçmesine, böylece hem çarpık kentleşmeye, hem de 
mega köylere dönen kentlerde nüfus patlamasına yol açtı.

“Buna karşın Türkiye’nin çarpık kentleşmesinde, belediyelerin 
rant ihtiyacına göre yazılıp bozulan imar iskân planlamasında, AB’ye 
herhangi bir “uyum” göremedik. Kaldırımlarından yollarına, yer üs-
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tündeki rant inşaatlarından yer altındaki su, elektrik ve kanalizasyon 
düzenlemesine, AB standartlarını andıramadık bile!

“***
“AB’ye uyum çerçevesinde siyasal partiler yasasını da değiştirmek, 

siyasal örgütlenmeyi de lider sultasından kurtarmak, milletvekili do-
kunulmazlıklarını da sınırlandırmak gerekiyordu.

“Nedense bu başlıklarda, AB’ye uyuma gerek görülmedi.
“AB’ye uyum çerçevesinde, yurttaş örgütlenmesi, sendikalaşma 

özgürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarını yaygınlaştırmak gerekiyordu.
“Tarikatlar örgütlendi, sendikalar boğuldu, STK’lar onun bunun 

maşası oldu.
“AB’ye uyum diye, AB üyesi hiçbir ülkede tartışılmayan ulusal 

kimlik yerle bir edildi, ümmet yüceltildi, AB’nin olmazsa olmazı sekü-
ler devlet yıkıldı, imamlar kadrolaştı, demokrasi diye otokrasi yerleşti 
bu ülkeye.

“Ve tamamı Amerikan olan bir plan, “AB’ye uyum” çerçevesinde 
BOP’a taşıyor Türkiye’yi.

“Şimdi de polis ağır silahlarla donatılmaya, seküler orduya alter-
natif mümin ordu kurulmaya, en riskli sınırda askerin, jandarmanın 
görevi ABD’nin maşası olanların emrine verilmeye kalkışılıyor.

“Oysa AB’de polisi ağır silahlarla donatılmış bir ülke bilmiyorum 
ben. Sınırlarından jandarmasını, askerini çekip polisi koyan bir AB 
ülkesi de bilmiyorum.

“Ya ben AB’yi bilmiyorum ya da Türkiye ABD’ye uyum çerçeve-
sinde darmadağın...”140 
İşin ilginci, bu yazarların her ikisi de AB’cidir. AB’nin Türkiye’ye karşı 

böyle düşmanca bir tutum içinde olduğunu bilmelerine rağmen Türkiye’nin 
AB’ye girmesini savunurlar. Bunlar, köken itibariyle halk çocuğudurlar. 
Zekidirler, bilgilidirler. Fakat aldıkları emperyalist eğitim-kültür ve ekono-
mik çıkarları AB’ciliği savundurtmaktadır onlara. Onlar bazı masallardaki 
gibi çift kişiliklidirler. Kökenlerini hatırlayınca halkçı, yurtsever olurlar, 
fakat ekonomik çıkarları öyle gerektirdiği ve de kafadan sömürgeleştiril-
dikleri için AB’ci olurlar… Acıklı bir durumdur onlarınki…

Yukarıdaki satırlarda da açıkça anlatıldığı gibi, AB ve ABD, Türkiye’nin 
demokratikleşmesini, gelişmesini filan istemiyor. Tam tersine uygulattığı 
politikalarla Türkiye’yi tarumar ediyor. Geriliğin, gericiliğin, ekonomik ve 
siyasi zulmün, işsizliğin, yoksulluğun, açlığın kollarına itiyor… Felakete 
sürüklüyorlar ülkemizi. İnsanlarımızın kanını kurutuyor. Ülkemiziyse par-
ça parça ederek Yugoslavyalaştırmak, Iraklaştırmak istiyor. İnsanlarımızı 
etnik ve dini temelde onlarca parçaya bölerek; birbirileriyle vuruşturmak 
istiyor. Yani özetçe Yeni Sevr’i istiyor Batı (AB-D).

140  Mine G. Kırıkkanat, Vatan, 29 Ocak 2010.
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Tekel Direnişi hâlâ bitmiş değil. Tekel İşçileri ve İşçi Sınıfı Dostları 
mücadeleye devam ediyorlar. Aralıklarla da olsa… Belirledikleri günlerde 
yeniden hep birden Ankara’ya gelerek haklı, yasal taleplerini Tayyipgiller 
Hükümeti’ne karşı haykırıyorlar.

Türkiye insanının yakından tanık olduğu bu mücadelenin konusu üze-
rine, “tüm gazeteler.com” adlı internet sitesinden son bir aktarma daha 
yapmak istiyoruz.

“YETİM HAKKI YİYEN YİYENE
“TEKEL’in Paşabahçe’deki içki fabrikası el altından satışa çıktı. 

Tekel’e ait fabrikaların arazileri üzerinden rant elde etmenin sonu gel-
miyor. 

“TEKEL’in Paşabahçe’deki içki fabrikası el altından satışa çıktı. 
Fabrikayı geçen sene 303 milyon liraya alan As-Asya’nın, henüz bu 
parayı bile ödemeden, fabrikayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Satış 
fiyatı 375 milyon lira (250 milyon dolar)… Eğer satış gerçekleşirse As-
Asya Gayrimenkul, cebinden bir kuruş para çıkmadan 7 ayda 72 mil-
yon lirayı cebine indirmiş olacak.

“Ekonomist Dergisi’nden Okhan Şentürk’ün haberleştirerek ka-
muoyuna duyurduğu satış iddialarını şirket kabul etmezken, müteah-
hit Ali Ağaoğlu, arazi için ‘Evet aracılar vasıtası ile bize teklif ettiler’ 
dedi.

“As-Asya Gayrimenkul, haziran ayında yapılan ihalede Beykoz 
Paşabahçe’de ve tam deniz kenarında bulunan fabrika arsası için 303 
milyon liralık teklif vermişti. Ancak şirket ve sahibi Mümin Gökalp’ın 
adı daha önce iş çevrelerinde hiç duyulmadığı için ihale ile ilgili büyük 
soru işaretleri oluşmuştu. 

“ORTAĞI UYARMIŞTI:‘PARA BULAMAZ’
“İçki fabrikasını el altından satışa çıkardığı iddia edilen, 15 Hazi-

ran 2009 tarihinde düzenlenen ihalede 303 milyon 100 bin lira gibi re-
kor bir fiyat veren Adana merkezli As-Asya Gayrimenkul’ün Patronu 
Mümin Gökalp hakkında daha önce farklı iddialar gündeme gelmişti.

“Mümin Gökalp’in eski ortağı emlakçı Mesut Yurter ise geçen tem-
muz ayında ajanslara birlikte çalıştığı Mümin Gökalp için, “Bırakın 
303 milyonu, 3 milyon lirayı bulamaz” şeklinde bir yorumu yapmıştı.

“Aracılar vasıtasıyla birçok işadamının kapısını çaldığı iddia edi-
len Gökalp, arazi için henüz ciddi bir müşteri bulmuş değil. Mümin 
Gökalp, Eylül 2009 tarihindeki bir röportajında Paşabahçe içki fab-
rikasının yerine 300 milyon dolarlık bir yatırımla yedi yıldızlı, 1500 
yataklı, Paşa Sarayı adında bir otel projesi planladıklarını söylemişti. 

“ÖZELLEŞTİRME BEDELİ HENÜZ ÖDENMEDİ
“As-Asya Gayrimenkul, Özelleştirme İdaresi’ne 50 bin liralık temi-

nat haricinde hiçbir bedel yatırmadı. Şirket özelleştirme bedelini Ka-
sım 2009’da yatırması gerekirken, ek süre talebinde bulundu. Özelleş-
tirme İdaresi’nden alınan bilgilere göre şirket ödemeyi 2010’un mart 
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ayında yapacak. Özelleştirme bedeli olan 303 milyon TL’yi peşin veya 
taksitle ödeyip ödeyemeyeceği, ödeme tarihi geldiğinde belli olacak. 

“Her ne kadar, “Özelleştirme kararının üzerinden henüz bir yıl 
bile geçmemişken Paşabahçe içki fabrikası satılabilir mi? sorusuna, 
konunun tarafı olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bunun yasa ge-
reği mümkün olamayacağı yanıtını verse de el altından, anlaşmalı bir 
satış yapılmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. 

(İstanbul/EVRENSEL)
“OĞULA KIYAK
“Süreçten pay alanlardan biri de Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-

dımcılığı da yapmış olan Hükümet Sözcüsü Sayın Cemil Çiçek’in oğlu 
Ahmet Çağrı Çiçek… Hatırlanacağı üzere Bakan Cemil Çiçek’in oğlu 
Ahmet Çağrı Çiçek, 14 Temmuz 2009 tarihinde Sigara Sanayii İşlet-
meleri ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu’na atanmıştı. Çağrı Çiçek, şu 
an, kıymetli arsalarıyla birlikte fabrikaları İngiliz-Amerikan sigara 
şirketine satıldığı için, varlıklarının tamamı özelleştirildiği için yapa-
cağı hiçbir şey kalmayan şirkette yüksek maaşla yöneticilik yapıyor.

“Şirkette yönetim kurulundaki görevi 14 Ağustos 2010 tarihinde 
dolacak olan Çağrı Çiçek’e hükümet görev verebilmek için sürekli se-
ferber oluyor: Önce “Meclis’te memur kadrosuna” alınarak iş hayatı-
na başladı. Sonra Tekel’i Amerikan şirketine satan Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı’nda “Başkan Müşaviri” olarak atandı. Şimdi de Sigara 
Sanayii Yönetim Kurulu’nda…

“TEKEL İÇKİDEKİ VURGUN
“Hatırlanacağı üzere hükümet TEKEL Alkollü İçkiler fabrikaları-

nı bedava vermişti! Alan şirkette bunu 4 katı fiyatına ABD’li bir şir-
kete satmıştı. 

“Özelleştirildiği dönem yıllık içki satışı geliri 550 milyon dolar olan 
kurumu hükümet 292 milyon dolara Mey İçki’ye satmıştı. Yıllık geli-
rinin yarısına satılmış gibi görünse de gerçek çok daha vahimdi. O dö-
nem TEKEL Alkollü İçkiler’in sadece hammadde stok tutarı 126 mil-
yon dolardı. Mey İçki’nin peşin ödediği kısım ise 128 milyon dolar…

“Eh stokları düşünce devletin kasasına 2 milyon dolar girmiş” diye 
de düşünülmesin. Çünkü TEKEL’e ait 13 içki fabrikasında çalışan yak-
laşık 3 bin işçinin 38 milyon dolara ulaşan kıdem ve ihbar tazminatları 
da TEKEL tarafından ödendi. TEKEL adeta bedava verilmişti.

“TEKEL içki bölümünü adeta bedavaya getiren Mey İçki fabrika-
ları, 2006 Nisan ayında 900 milyon dolara, ABD’li şirket Texas Pacific 
Group’a sattı. 

“SAHİLİ VE RIHTIMI VAR 
“Tekel’in Paşabahçe Rakı fabrikası, Tekel’in 2004’teki satışının 

ardından üretimine son verdi. Tekel’in Paşabahçe’deki fabrikası, bir 
kamu kuruluşu olarak tanınmasına rağmen özel bir girişimle kurul-
muştu. 1922’de Hasan Hulki Bey, 1900’lü yıllardan beri sahilde mum 
üretimi yapılan bir tesisi satın alarak, alkollü içki üretimine geçti. 1 
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Ekim 1933 tarihinde devlet, tesisi, Hasan Hulki Bey’den 160 bin liraya 
satın alınca, tesis Paşabahçe Tekel Fabrikası olarak resmen çalışmaya 
başladı. Tekel’in Paşabahçe’deki arazisi toplam 54 bin 870 metreka-
re alana sahip. Ayrıca tesisin 3 bin 935 metrekarelik iskele ve rıhtımı 
mevcut. Söz konusu rıhtım ve iskelenin üst kullanım hakkı, Maliye Ba-
kanlığı tarafından 49 yıllığına arazinin sahibine tahsis edildi. Arazinin 
500 metre genişliğinde sahili bulunuyor.”141

Evet, Tayyipgiller Hükümeti, Tekel’in sadece “Alkollü İçkiler 
Fabrikaları”nı 2004 yılı 292 milyon dolara satmıştı “Mey İçki”ye. “Mey 
İçki” de bu alışverişten tam 2,5 yıl sonra 2006 Nisanı’nda Teksaslı (yani 
ABD’li) şirkete 900 milyon dolara satıyor. 2,5 yılda 608 milyon dolar 
yani alış fiyatının iki katından fazla kâr elde ediyor “Mey İçki”. Bu dü-
pedüz vurgundur… Bunu yapanlar da peşkeşçi ve vurguncudur. Tabiî bu 
suçtur. Görevi kötüye kullanmadır. Milleti zarara uğratmadır. Soymadır. 
Tayyipgiller politikalarına tipik bir örnektir bu Tekel soygunu, vurgunu… 
Tayyipgiller’in tüm ekonomik ve siyasi politikaları bunun bir benzeridir. 
Onların dürüst bir tek işini, doğru tek bir sözünü bulmak bile neredeyse 
imkânsızdır…

Altı bin yıldır insanlığa kan ağlatan, sömürgen, asalak, talancı Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcisidirler onlar. Onların Müs-
lümanlığı da sahtedir, insanlığı da. Onlar hep söylediğimiz gibi yalnızca 
Para Tanrısına taparlar. 

Onlar sık sık bu toplum için ellerini taşın altına koyduklarını söyler. Bu 
da tümüyle yalandır. Bu toplum, bu halk onların hiç umurunda değildir. 
Onlar aşağılık menfaatleri olmadan, bırakalım ellerini taşın altına koyma-
yı, parmaklarını bile oynatmazlar. Onlar sadece tatlı vurgunlara uzatırlar 
ellerini. Altınların, dolarların, euroların, kelepir arsaların, villaların altına-
üstüne koyarlar ellerini…

İşte bunlar, bu aşağılık, pis çıkarları için AB-D Emperyalistlerinin hiz-
metine girmişlerdir. Millete ve halka ihanet etmişlerdir. Küp doldurma ve 
makam, ün, poz, koltuk karşılığında, Türkiye’nin Yeni Sevr’e götürülmesi 
işinde AB-D’ye yardımcı olacaklarına dair söz vermişlerdir. Ve şimdi de o 
sözlerinin gereğini yerine getirmeye çalışmaktadırlar… 

Ordu’ya, Yargı’ya, Aydınlara, Bilim İnsanlarına ve Namuslu, Laik, 
Yurtsever, Mustafa Kemalci Basına saldırmaları bundandır. AB-D, bu sal-
dırıları projelendirmiş, bunlar da yerli işbirlikçileri olarak onu uygulamaya 
koymuştur.

141  tüm gazeteler.com
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Rahmetli Kemal Sunal’ın Tosun Paşası Bunlar!

Türk Ordusu’nun başında, Mustafa Kemal’in az da olsa ruhuna sahip, 
hiç değilse gerçek asker komutanlar olsaydı AB-D Emperyalistlerinin şe-
refsizce projeleri ve yerli hainlerin sinsice uşakları hep boş düşerdi. Dün-
yayı kana ve ateşe boğan, dünya halklarına kan kusturan Haydutlar Çetesi 
(AB-D) ve onların yerli işbirlikçileri avuçlarını yalamakla gün geçirirler-
di…

Ama gelin görün ki, Türk Ordusu’nun başına getirilen son üç Genelkur-
may Başkanı, bırakalım Mustafa Kemal’i anlamayı, onu tanımayı ve örnek 
almayı, gerçek anlamda asker bile sayılmazlar…

Neden? denebilir…
Şundan: Bunlar Yürek yoksunudurlar… Cesaret Fukarasıdırlar. Evet, 

kelle kulak yerinde, boy pos tamam, görünüş, ambalaj, boya cila iyi ama 
içleri boş yani yürek yok bunlarda… Gerçek askerlikse her şeyden önce 
Yiğitlik Yarışıdır. O yarışta var olabilmek için de insanın, halkımızın de-
yişiyle mangal gibi yüreğe sahip olması gerekir…

Bu Tören Paşaları klasik bir savaşta, Türk Ordusu gibi savaşkanlığıyla 
ünlü, tabiî haklı olarak, bir orduyu yönetiyor olsalardı belki yine de başarılı 
olabilirlerdi. Harp okullarında ve akademilerde çok iyi öğrendikleri savaş 
dersleri ve yaptıkları tatbikatlarda edindikleri tecrübe, onların başarılı ol-
masına yetebilirdi. Çünkü söylediğimiz gibi komuta ettikleri askerler, bir 
emirle gözlerini kırpmadan kendilerini ölüme atacak yüreğe-cesarete sa-
hiptir. Mustafa Kemal’in askerlerimiz için Çanakkale Savaşları sırasında 
söylediği haklı değerlendirme hemen herkesçe bilinmektedir… 

İşte bu nedenle, yani iyi eğitim aldıkları, başarılı öğrenciler oldukları 
ve askerlerimizin kahramanlığı sebebiyle bu Tören Paşaları klasik bir harbi 
başarıyla yönetebilirlerdi…

Fakat burada -bugünkü durumda- AB-D’nin ve yerli hainlerin, Türk 
Ordusu’na, Yargısı’na, Üniversitesi’ne ve namuslu Basınına karşı ortakla-
şa yürüttükleri sinsice ve alçakça, daha doğrusu Yargı-Hukuk, Demokrasi 
kurum ve kavramlarının ardına gizlenerek ya da o kurum ya da kavramları 
koçbaşı olarak kullanarak yaptıkları iblisçe savaşta; bu saldırıları defedip 
galip gelebilmek için yüreğe, kararlılığa, bilime ve bilince ihtiyaç vardır. 
Bu niteliklere-değerlere sahip komutanlar ancak böylesi savaşlardan başa-
rılı çıkabilir. Bu niteliklere sahipseniz, komutanız altında Türk Ordusu gibi 
bir ordu da bulunduktan sonra, askerlik biliminin kurallarına sıkıca bağlı 
kalmanız koşuluyla, size dayatılan-size açılan böylesi yani “Ergenekon 
Davası” maskeli bir savaştan kolayca galip çıkabilirsiniz…
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Fakat sözünü ettiğimiz Üç Tören Paşası-Üç Tosun Paşa, bu özelliklere 
sahip değil. Ortak özellikleri yüreksiz, dünyayı ve Türkiye’yi ekonomik ve 
siyasi açıdan tanımayan ve bu konuda bilgisiz, bilinçsiz ve NATO’cu dola-
yısıyla da AB-D’ci oluşlarıdır. Böyle olunca da bunların varacağı yer, AB-D 
haydutlarına ve yerli hainlere teslimiyet olmaktadır. Öyle oldu… H. Öz-
kök, Tayyipgiller’le “Şiir gibi anlaştı.” Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe’de, 
4 Mayıs 2009’da, Tayyip’in önünde diz çöktü ve sonrasında dilini yutarak 
tam siper oldu. 

Şimdiki komutan İ. Başbuğ’sa, sürekli Tayyip’le “Paslaşıyor”. 
Tayyipgiller’in oyun arkadaşı yani aynı takımdan. Rakiple paslaşılmaz ha-
liyle… Takım arkadaşlarıyla paslaşır oyuncular…

Üstelik İ. Başbuğ ikili de oynuyor. Türk Ordusu’nu savunuyormuş gibi 
bazen yüksek ses tonuyla konuşmalar yapıyor. Elini masaya filan vuru-
yor… Fakat bunlar tamamen Ordu Gençliği’nin, amiyane deyişle, “gazını 
almaya” yöneliktir. Kandırmacadır. Ordu Gençliği de tabiî ki bu hayâsızca 
saldırıya tepki duymaktadır. “Adi Başbakan” parolası, sıradan ya da mün-
ferit bir olay değildir. Ordu Gençliği’nde böylesi tepkiler giderek hızla 
büyümektedir. Bu gerçeği tâ H. Özkök döneminde gözlemlemişti Mus-
tafa Balbay. “Genç Subaylar Rahatsız” başlıklı yazısı doğru bir tespiti 
dile getiriyordu. Ve biz Mustafa Balbay’ın bu yazı yüzünden bir yılı aşkın 
süreden beiri Silivri Mahpusunda tutulduğu kanısındayız. Zira AB-D ve 
yerli satılmışların en büyük korkusu budur. “Genç subaylar rahatsız” yani 
Mustafa Kemalci-Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’nden gelebilecek 27 
Mayıs benzeri bir harekettir…

AB-D’nin de, yerli uşakların da, MHP’li Meral Akşener ve Kenan 
Evren’in basın danışmanı Ali Baransel’in de açıkça belirttiği gibi, paşalar 
sadece Amerikancı darbeler yapabilirler. Sırtlarını NATO’ya, AB-D’ye da-
yayarak onların projelerini uygulayarak 12 Mart ve 12 Eylül benzeri Faşist 
Darbeler yaparlar…

AB-D’ye karşı bir hareketi asla yapamazlar. Öyle ilerici bir hareketi 
ancak Mustafa Kemalci, yiğit genç subaylar yapabilirler…

Bugünkü saldırıda Silivri’ye tıkılan muvazzaf ve emekli askerlerin ta-
mamının ortak özelliği, Amerikan ve şöyle ya da böyle NATO karşıtı ol-
malarıdır. Bu hemen herkesçe kabul edilen bir gerçektir…

Demek istediğimiz, ortada bir darbe planı ya da hazırlığı filan yoktur. 
Bunu da AB-D ve yerli satılmışlar çok iyi bilmektedir. Bunu, bu Ameri-
kancı, AB’ci saldırının uygulayıcılarından olan Beşiktaş ve Erzurum’da 
üslenmiş bulunan hukukçu maskeli Fethullahçı Nemrut Mustafa Paşa’nın 
torunları da çok iyi bilmektedir.
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AB-D, şu anda, Amerikancı, AB’ci bir darbeyi niye yaptırsın? Deli mi? 
Tersine o çakallar, işi Tayyipgiller’le götürüyor şu sıra… Böylesi de çok 
işlerine geliyor.

27 Mayıs benzeri bir Politik Devrimi’yse yapacak bir örgütlülüğe sahip 
değildir Genç Subaylar-Ordu Gençliği. AB-D Emperyalistleri bunu da çok 
iyi biliyor... Tabiî yerli hainler de… 

Peki neyin nesidir bu “Ergenekon Davası”?
Bunun cevabını namuslu aydınlarımız-yazarlarımız-bilim insanlarımız 

yüzlerce kez verdiler… Kitaplar, makaleler yazdılar… 
AB-D, Türkiye’ye ve Türk Ordusu’na bakışını Sosyalist Kamp’ın yı-

kılışından sonra tamamen-180 derece değiştirdi. Ortadoğu’da artık güçlü, 
büyük ülkeler istemiyor. Türkiye Türkleriyle diğer Asya Türklerinin bağ 
kurmasından, hele hele birleşmesindense sonunu-ölümünü görmüşçe kor-
kuyor. Bu nedenle Türkiye’yi Ilımlı İslam devleti adı altında Yeni Sevr’e 
götürmek istiyor. Bunu yapabilmesi için de Yurtsever, Laik, Mustafa Ke-
malci Türk Ordusu’nu, Türk Yargısı’nı, Üniversitesi’ni ve Basınını tasfiye 
etmek istiyor. Aksi halde bu güçler karşısına dikilecektir. Mesele bu…

Bu konuda biz de hayli kanıt aktardık, örnek verdik. Artık daha fazla-
sına gerek olmadığını düşünüyoruz. Namuslu ve Yurtsever olan, aklına, 
mantığına ihanet içinde olmayan, AB-D Emperyalistlerinin içyüzünü-
karakterini tanıyan ve gerçeği bulmak için arayış içinde olan herkes artık 
olayın bu olduğunu görebilir. Yani saldırının planlayıcısı ve yöneticisi AB-
D’dir.

Tayyipgiller, TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, TOBB, satılmış Gözlüklü Sa-
miler Medyası, Ortaçağcı Medya, Fethullahçılar, ekonomik ve siyasi çı-
karlarını AB-D Emperyalistlerinin emelleriyle birleştirmişler ve bütünüyle 
Batılı düşmanın emrine girmişlerdir. 

Beşiktaş’taki, Erzurum’daki hukukçu cübbeli, Nemrut Mustafa Paşa’nın 
torunları da aynı düşmanın emrindedirler ve saldırının vurucu gücünü oluş-
turmaktadırlar. Bunların hukukla da, yargıyla da, adaletle de ilgisi yoktur.

Türkan Saylan gibi bir eğitim ve sağlık meleğini, Mehmet Haberal 
gibi bir sağlık meleğini, İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay gibi ömürleri 
boyunca yazıp çizmekten başka bir işleri olmamış Kemalistleri, gece bas-
kınlarıyla evlerine dalarak yaka paça gözaltına alan ve Silivri Mahpusuna 
dolduran bu zalimlerde, bu vicdansızlarda hiç hukuktan, adaletten eser bu-
lunabilir mi?.. Bunlara hukukçu gözüyle bakmak yapabilecek en büyük 
yanlışlarından biridir, bu konuda.
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Dikkat edelim, konu bu dava oldu mu başta AB-D çakalları olmak üze-
re, yerli hainlerin tümü; bırakalım yargı halletsin, yargının işine müdahale 
etmeyelim, diyor.

Fakat konu, AKP’nin, Anayasayı ihlalden Anayasa Mahkemesince ka-
patılması davası oldu mu, bu alçak, şerefsiz koronun tümü ne diyor? 

“Yargı darbesi” diyor. Namuslu Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman 
Yalçınkaya’ya ve diğer namuslu yargıçlara hakaretler yağdırıyor...

Hep söylediğimiz gibi, onların derdi hukuk, adalet, demokrasi filan 
değil; AB-D’ye uşaklık, karşılığında da küplerinin doldurulması ve Ilımlı 
İslam Devleti… Tabiî bu yerlilerin derdi... Batılılarınsa Yeni Sevr!..

Bu konuda hep en önde giden, tetikçilik yapan bir paçavra yayın organı 
var bilindiği gibi: “Taraf”. Bu gazeteye özüne uygun bir ad vermemiz 
gerekirse “CIA’nın Taraf’ı” dememiz gerekir. Gazetenin başkişisi bizce, 
Amerika’nın sesi olduğu namuslu aydınlarca genel kabul gören, Yasemin 
Çongar’dır. ABD’li eşinin, CIA görevlisi-ajanı olduğu zaten yıllardan beri 
söyleniyor, daha doğrusu biliniyordu. ABD’nin her türden hizmetkârının 
olduğu gibi, bu döneğin de halk deyişiyle “yiyip içtiği yalandır”. Bu ne-
denle, bu hain, Vatan Gazetesi’nde yayımlanan, Ahmet Altan’ın kızı Sa-
nem Altan’a verdiği bir röportajda; eşinin CIA uzmanı olduğunu şiddetle 
reddetti. Akademisyen olduğunu söyledi. Fakat Akşam Gazetesi’nden 
Oray Eğin, Y. Çongar’ın eşi Chris Mason’ın, CIA’da üst düzey-eğitici, 
yol gösterici, proje oluşturucu görevlerde bulunduğunu; salt teorisyen ol-
mayıp CIA’nın Latin Amerika ve Afganistan’daki operasyonlarında, daha 
doğrusu insanlık dışı katliamlarında yer aldığını kesin belgesiyle (kendi 
onayıyla hazırlanan ve ders verdiği kuruluşların-okulların panosunda her-
kese açık olarak sergilenen CV’sinde ya da Biyografisinde yer alan bilgi-
lere dayanarak kanıtladı. Odatv de o CV’nin-Biyografinin İngilizce oriji-
nal metnini ve Türkçe çevirisini birlikte yayımlayarak) bu caninin bir CIA 
akıldanesi ve katliam yöneticisi olduğunu hiçbir kuşkuya, kaçamağa yer 
bırakmayacak biçimde ortaya koydu, gözler önüne serdi.

Bu yazar ve yayın organlarının internetteki arşivlerine girilerek bu bel-
gelere kolayca ulaşılabilir. 

Taraf’ta, Y. Çongar’ın bir de Ruh İkizi vardır: Amberin Zaman. 
Bangladeşli bir babayla Türk annenin New York doğumlu kızı. Üniver-
siteyi İsviçre’de okumuş. ABD’li bir diplomatla evli. ABD’nin Ermenis-
tan Büyükelçiliği sözcüsüyle. Gördüğümüz gibi her bakımdan benzeri Y. 
Çongar’ın. İşte CIA bunu da bulup getiriyor Taraf’ının kurucu kadrosunu 
oluştururken… 
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Mütareke Basını’nı bile ihanette kat be kat geçen bu CIA’nın sesinin 
kadrosu, CIA’yla bağlantılı sözde gazetecilerden; Leyla İpekçi, Ayşe Hür, 
Rasim Ozan Kütahyalı gibi aşağılık, AB-D uşağı liboş takımından; Elif 
Çakır gibi Ortaçağcı zavallılardan, Mehmet Baransu gibi ABD’nin kuca-
ğında dincilik oynayan hain Fethullah Gülen’in cemaatinden ve Türkiye’de 
“Aile Boyu Döneklik” oluşmasına yol açan Altan sülalesinden oluşmak-
tadır.

Gazetenin finansörlerine bakınca da benzer bir tablo karşımıza çıkar. 
CIA ile içli dışlı ABD NGO’ları, yine CIA’nın önünü açtığı Alkım Yayın-
ları, Arena ve Armada Bilgisayar, Fethullah Gülen Cemaati’nin “Kimse 
Yok Mu” gibi dernekleri ve ekonomik kuruluşları-şirketleri, Tayyipgiler’in 
Bakanlıkları ve İstanbul Belediyesi’dir Taraf’ın önde gelen finansörleri…

Özetçe, CIA’nın aydınları-yazarçizerleri, CIA’nın desteğinde büyük pa-
ralar kazanan şirketler, CIA’nın kucağındaki Fethullah’ın Cemaati ve yine 
CIA’nın Tayyipgiller Hükümetiyle Belediyeleridir Taraf’ın para kaynak-
ları…

Bu gazetenin, gerçekte amacının gazetecilik olmadığını, bir misyonu 
olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için kurdurtulduğunu Fatih Altaylı gibi 
fırıldak-yanardöner burjuva gazetecileri bile köşelerinde dile getirmek du-
rumunda kalıyorlar... Daha başka burjuva gazetecileri de bu görüşü savu-
nuyor…

Özetçe Taraf, CIA’nın, başka türlü dersek, Süper NATO’nun, Gladio’nun, 
Kontrgerilla’nın özel bir görevle kurdurduğu gazetedir…

Bu gerçek de tüm Namuslu Yurtsever Aydınlarca bilinmekte, kabul 
edilmekte ve söylenmektedir…

“Ergenekon Davası” saldırısının bilinmesi gerekenlerinden biri de bu-
dur…

Şimdi yeniden “Tosun Paşalar”a dönersek, şunları deriz. Rahmetli Ke-
mal Sunal, saygıdeğer bir sanatçıydı. Özel hayatında ciddi, eğitimli (üni-
versite bitirmiş), kültürlü ve de dürüst, namuslu bir aktördü… Filmlerinde 
yarattığı Şaban, Çağdaş Keloğlan’dı. Halktan ve halkın yanında olan; 
düzenbazlara, vurgunculara, Tefeci-Bezirgânlara karşı mücadele eden 
ve sonunda kazanan biriydi. Bu nedenle de halkın gönlünde Taht Kurdu. 
Filmleri ve yarattığı karakter hep sevgiyle izlenecek…

“Tosun Paşa” da bizim bugün konu ettiğimiz Özkök-Büyükanıt-Başbuğ 
üçlüsü gibi sahte, yalandan paşaları anlatmak için yarattığı bir karakterdi. 
Hatırlarsak, filmde sevimli K. Sunal, bu role itiliyor. Yani istemeden, bazı 
uyanıklar tarafından Tosun Paşa rolü oynatılıyor. Kullanılıyor Tosun Paşa, 
bu düzenbazlar tarafından… Bu nedenle, filmdeki Tosun Paşa sahte olma-
sına rağmen saf, temiz, sevimli…
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Bugünkü Tosun Paşalar’sa sevimsiz ve korkak. Asker olmuşlar, komu-
tan olmuşlar ama komutanlık edemiyorlar… Ciğeri beş para etmez AB-D 
hizmetkârları önünde diz çöküyorlar. Onlarla dostça “paslaşıyor”lar. Böy-
lece de; vatana da, Türk Ordusu’na da, Mustafa Kemal’e de, laikliğe de 
ihanet ediyorlar. Bunlar, İzmir’in işgalinde, Türk Askerini kışladan dışarı 
çıkartmayan ve işgali sessizce seyretmek isteyen Ali Nadir Paşa’nın to-
runlarıdır.

Hatırlayan vardır: Yunan işgal ordusu, bizim kışlayı ele geçirmeye-
teslim almaya geldiğinde, bu paşa elinde beyaz bayrakla karşılıyordu iş-
galci askerleri. Ve Yunan subayı, tokadı patlatıyordu bu yüreksizin sura-
tına. Tokadın şiddetiyle başından fesi düşüyordu yere. Yunan subayı, fesi 
ayağının altına alarak eziyordu. Tabiî sonra da teslim alıyordu kışlayı. İşte 
bunun neslinin temsilcisidir bugünkü üçlü. Ve de bunların benzerleri...

Bunlardan sonuncusu hakkında Cumhuriyet’te Deniz Som, köşesinde 
iki yazı yayımladı. İlginçtir. Aktaralım:

“Yeni TSK
“KURALLARI sanki askeri hastane personeli koyuyor ve yanlış uy-

guluyormuş gibi civan padişahı Fatih Sultan Recep’in türbanlı karısı-
nın güya hasta ziyaretine alınmaması üzerine Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral İlker Başbuğ “Keşke olmasaydı, savunamayız, insani boyu-
tu var” diyerek iktidarla uyum içinde paslaşmayı sürdürdü.

“Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında hayırlara vesile ol-
ması beklenen uyumlu paslaşmaların geliştirilerek devamı için Nami 
Tepe’nin birkaç önerisi var. İlker Başbuğ kabul buyura:

“Öncelikle bölükten tugaya kadar her seviyedeki askeri birli-
ğe imam kadrosu verilmeli. Kolordu, ordu, kuvvet ve Genelkurmay 
karargâhlarına general eşdeğeri müftülükler kurulmalı. Bu kadro-
lara uygun personel temin edilinceye kadar komutanlar dini liderlik 
yapmalı ve personele yani askeri cemaate topluca namaz kıldırılma-
lı. Mesai saatleri, namaz vakitlerine ve mübarek ramazan ayında da 
oruç zamanına göre düzenlenmeli. Yıllık izin planlamalarında hacca 
gideceklere öncelik tanınmalı. Öğrenci alımlarında; askeri liselerde, 
Kuran kursu, tarikat ve cemaatlerden sertifikalı olanlara; harp okul-
larında ise ilaveten imam hatip lisesi mezunlarına öncelik tanınmalı. 
Subay ve astsubay sicil değerlendirmelerine; oruç tutup tutmadığı, 
namaz kılıp kılmadığı ve özellikle Cuma namazlarını kaçırıp kaçır-
madı gibi dini vecibelerle ilgili kıstaslar getirilmeli. Dini başarıların 
yüksekliğine göre, sicil defterlerine ‘bölük imamı olur, tabur imamı 
olur, karargâh müftüsü olur, dindar bir Genelkurmay Başkanı olur’ 
gibi notlar düşülmesi sağlanmalı. Oruç tutmak ve namaz kılmak aske-
rin temel değerleri olarak kabul edilmeli ve zorunlu kılınmalı. Terci-
hen her Cuma ve dini bayramlarda giyilmek üzere ‘askeri dini kıyafet’ 
belirlenmeli. Ayrıca, askeri kıyafetler üzerinde kişinin dini başarı de-
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recesini gösterecek şerit-rozet ve hatta madalya ihdas edilmeli. Türk 
milletinin yüzde 90’dan fazlasının Müslüman olduğunu cümle âleme 
göstermek için, Genelkurmay karargâhındaki cuma namazları basına 
açılmalı. İktidar ile Genelkurmay ilişkilerinin yağ-bal gibi olduğunu 
göstermek adına her ayın ilk cuması ve ayrıca her bayramda komu-
tanlar ve bakanlar birlikte namaz eda etmeli. Tugay ve üst seviyedeki 
birlik kışlalarında cami, daha küçük birliklerde mescit zorunlu kılın-
malı.”

“Bir de İlker Başbuğ, Diyanet İşleri Başkanı ile mutlaka haftalık 
olağan görüşme yapmalı!”142 

“İlker Başbuğ’a Laiklik Soruları!
“GÜYA askeri hastaneye giremediğini iddia eden Başbakan’ın tür-

banlı karısının gözyaşlarına üç yıl sonra anında müdahil olan Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a Cumhuriyet yurttaşı Razi-
ye Karabey’in maruzatıdır.

“Cumhuriyetimizin temel unsuru laikliğin baş koruyucusu olduğu-
nu sandığımız ve son günlerde Genel Paslaşma Başkanı görevini üst-
lendiğiniz için size soruyoruz.

“Soru 1) Siz Cumhuriyetin sözde koruyucusu musunuz, gerçek ko-
ruyucusu musunuz? a) Hay Allah, hangisiydi? b) Bir dakika, paslaşma 
partnerime sorayım. c) Soruyu tekrarlar mısınız?

“Soru 2) Laiklik tek midir, yoksa boyut boyut mudur? a) Tek bir 
kavram olduğunu öğrenmiştim de, kimin yorumuna göre tekti acaba? 
b) Okulda tek olduğunu söylemişti hocalarımız ama şimdi tasvip etmi-
yorum. c) Boyut kelimesi oylum kelimesini çağrıştırıyor; boyut boyut 
olması daha hoş yahu.

“Soru 3) Laiklik tek değilse, kaç boyutu vardır? a) Hükümetin 
nabzına göre değişir. b) Orduya ve hükümete göre değişir c) Hükümet 
isterse ordu ile paslaşarak buna karar verir.”

“Başbuğ’a bir soru da bizden: Cumhuriyet kadınlarının bu tür zor 
sorularına muhatap olmak zor gelmiyor mu?”143

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, ABD’de kendisiyle 
röportaj yapan Akşam Gazetesi’nden Nagehan Alçı’ya, H. Özkök ve İ. 
Başbuğ hakkında övgü dolu sözler söylüyor, değerlendirmelerde bulunu-
yor.

Şöyle diyordu E. Edelman bu konuda; Nagehan Alçı soruyor, E. Edel-
man cevaplıyor:

“Nitekim Aslı Aydıntaşbaş da birkaç ay önce okuduğum kadarıyla 
Ayışığı ve Sarıkız adlı darbe planları ile ilgili olarak Ak Partililer size 
gelmiş ve olası bir darbeye karşı sizden yardım istemişler.

142  Deniz Som, Cumhuriyet, 09 Şubat 2010. 
143  Deniz Som, Cumhuriyet, 10 Şubat 2010. 
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“Evet, doğru o dönem bazı partililer gelip bu planlardan haberimiz 
olup olmadığını sordular. Ama Türkiye’de görev yaptığım süre içinde 
hiçbir ordu mensubu bana bu konuda gelmedi. Üstelik ortada böyle 
bir işaret de yoktu. Bence bunun arkasında Hilmi Özkök gibi liderler 
var. Ordunun dönüşüm sürecinde çok iyi yöneticilik yaptılar. Orduda 
o dönem başka türlü bir yönetici tipi olsa Türkiye bambaşka bir yere 
gidebilirdi.”144 

Evet, böyle diyor, 2003-2005 döneminde ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
olan Bush’un Savunma Bakan Yardımcısı Eric Edelman.

Gördüğümüz gibi sıradan bir diplomat değil… Bizce bu da bir biçimde 
CIA’yla bağlantılı… 

Önce AKP’liler bana geldi, diyor. Tabiî onlar darbelerin patronun-
sahibinin kim olduğunu adları gibi biliyor. O yüzden ona geliyorlar. Aman 
diliyorlar. Bakın biz size istediğiniz hizmeti, istediğiniz gibi ediyoruz, bun-
dan sonra da ederiz. Aman bizi devirtmeyin, diyorlar…

E. Edelman, hiçbir asker bize gelmedi, bu dönemde, diyor. Doğru-
dur. Çünkü Amerikancı bir darbe gündemde değildir. Amerikancı paşalar, 
yani bizim Tosun Paşalar, Tayyipgiller’le beraber Türk Ordusu’nda Yurt-
sever, Mustafa Kemalci avındalar şimdi. Alman Der Spigel’in deyişiyle, 
“İ. Başbuğ, üçlü zirve’de, ortalığı temizleyeceğine dair söz verdi”. Ve 
baştan beri de böyle bir tutum içindedir. O nedenle de E. Edelman’a niye 
gitsin bunlar?.. Hizmete devam ediyorlar AB-D’ye… Verilen görev belli: 
“Ordu’yu, Mustafa Kemalcilerden, Yurtseverlerden, ABD karşıtlarından 
arındırın!” Bunlar da bunu yapıyor; Tayyipgiller, Fethullahçılar, CIA’nın 
Taraf’ıyla birlikte…

Evet, E. Edelman’ın dediği gibi, bu Tosun Paşalar’ın yerinde gerçek 
Mustafa Kemalci Komutanlar olsaydı, Türk Ordusu şimdi puşt Amerika’nın 
NATO tuzağından kendini ve Türkiye’yi kurtarmış olurdu. İncirlik ve diğer 
ABD üsleri de tabiî kapatılmış, bu emperyalist alçaklar topraklarımızdan 
kovulmuş olurdu... İşte bunları ima ediyor E. Edelman yukarıdaki sözle-
rinde.

Yukarıda, “Ordunun dönüşüm sürecinde…” diyor E. Edelman. 
Bu, Ordu’nun, “şamar oğlanına” dönüşüm sürecidir. Tayyipgiller’den 

Hüseyin Çelik’in tanımladığı gibi “site bekçisine” dönüşüm sürecidir. Bu 
süreçte “çok iyi yöneticilik yaptılar” diyor E. Edelman, Tosun Paşalar için. 
Yazık!..

144  Nagehan Alçı, Akşam, 29 Mart 2010.
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CIA’nın Taraf’ının ciğeri beş para etmez insan sefaletleri, manşet atı-
yor: “Karargâh çiçek açtı” diye, İ. Başbuğ’un orgeneral ve oramirallerle 
yaptığı basın toplantısının resmini koyarak. Bu toplantıyı alaya alıyor.

Satılmış, dönek oğlu dönek, sapık Ahmet Altan’ın yine Taraf muhabiri 
olan oğlu Kerem Altan kafa buluyor İ. Başbuğ’la, “Paşa Paşa İstifa Et!” 
diyerek. Taraf da bunu manşet yapıyor.

Yine aynı güruhtan, küçük kardeş Mehmet Altan, yine aynı şekilde mat-
rağa alıyor İ. Başbuğ’u, “Geçti o günler cancağızım!” diyerek. Bu ibare 
yine manşet oluyor Taraf’a. Artık hikâyesiniz, diyor bu haysiyetsizler, bi-
zim Tosun Paşalar’a.

Bu Paşalarda, bırakalım komutanlığı, biraz kişicil onur, özsaygısı olsa 
kendilerini asla bu durumlara düşürmezler. İstemeden, mücadele etmele-
rine rağmen kaderin bir oyunu olarak düşmüş olsalar da insan içine çıka-
mazlar utançlarından. Bunlarsa hiç oralı değil!.. Sanki onca tokadı bunlar 
yememiş gibi ortalıkta dolaşıyorlar… Biri “torun büyütüyorum”, diyor. 
Bu, Fetoşçu Zekeriya Öz’ün, obezlikten dolayı askerlik yapamayan, iki 
kez hava değişimi sonucunda çürüğe çıkarılan Zekeriya Öz’ün KÖFTE-
DAŞI, H. Özkök’tür. İzmir’e giden Zekeriya’ya, sekiz saat boyunca, silah 
arkadaşlarını, yani ordudaki Mustafa Kemalci, Yurtsever Askerleri, gam-
mazlayan H. Özkök’tür. Bu arada da birlikte köfte yemişlerdi hatırlayaca-
ğımız gibi…

Öbürü, Dolmabahçe’de dilini yutan Büyükheykel… Kara gözlükler 
takıp, spor mont giyerek, alın teri karşılığı olmayan büyük paralar kaza-
nanların alışveriş edip vakit geçirdiği “İstinye Park”ta boy gösteriyor 
eşiyle… Hatırlayacağımız gibi, bu, ihaneti ve teslimiyeti karşılığında bir 
milyon Euro’luk zırhlı Audi’yi kapmıştı Tayyipgiller’den…

Sonuncusuysa, yüzünde dost gülücükleriyle Tayyip’le yan yana görün-
tüleniyor bazı özel günlerde. Türk Ordusu’na ve Vatana ihanetini bildiği 
için elini ağzına kapatarak konuşuyor, Tayyip’le kamaraların karşısında… 
Söylediklerini açıkça savunacak yürek yok çünkü… Dürüst, mert, namus-
lu insanlar, buna hiç tenezzül eder mi? Yine hatırlanacağı gibi, Yaşar Bü-
yükanıt da böyle ederdi…

İ. Başbuğ için de şunları diyor, E. Edelman. Nagehan Alçı soruyor, E. 
Edelman cevaplıyor:

“Bugün bir darbe olasılığı görüyor musunuz Türkiye’de?
“Hayır pek olası görünmüyor. Ordu değişti. Artık ordunun eski gü-

cüne karşı bir irade var insanlarda. Tüm bu olanlara bakınca ordunun 
kendi ile ilgili değişikliklere karşı pozisyonunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bunu tersine çevirmeye kalkışmadı. Bence İlker Baş-
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buğ Türkiye için çok önemli bir şans. Onu tanırım. Ülkesinin çıkarını 
düşünen, kurumunu kollamaya çalışan, gerçek bir aydın komutandır 
Başbuğ.”145 

E. Edelman elbette, İ. Başbuğ Amerikancıdır, korkaktır demeyecektir. 
“Ülkesinin çıkarını düşünen” filan diyecektir, bizim zavallıya.

Fakat asıl önemli olan şu itirafıdır E. Edelman’ın:
Ordu eski gücünü kaybetti, dönüştü. Komutanlar da bu pozisyonu be-

nimsedi, diyor. “Bunu tersine çevirmeye kalkışmadı” diyor. Bundan dolayı 
da alkışlıyor bizimkini… “Türkiye için bir şans”mış bunun olması. Ameri-
ka için diyecek hali yok tabiî. Türkiye için diyecek. Bize göre E. Edelman 
da dalgasını geçiyor bizimkilerle… Altangil’den farkı, bunun diplomat ol-
ması... Görünüşü de üslubu da Altanlarınki gibi mide bulandırıcı değil… 
E. Edelman, Amerikalı diplomat. Yani buna piyasaya sürülmeden önce 
ince ayar verilmiştir. O sebeple alayları da Altanlarınkinden farklı…

Bu yerli-yabancı şerefsizler, aşağılıklar sürüsü, bizce yine erken bay-
ram ediyorlar… 30 Ekim 1918 sonrasında olduğu gibi…

Bunlar, birkaç bin kişiden oluşan; kişilik yoksunu sermayedarı, yazar-
çizeri, tarikatçı din cambazını, siyasiyi satın almakla; üç beş yürek yok-
sunu Tören Paşasını korkutup sindirmekle; Türkiye Halklarını ve Türk 
Ordusu’nu teslim alacaklarını sanıyorlar... Yine fena halde yanılıyorlar…

Halklarımızın da, Ordu Gençliği’mizin de eski tabirle “kahir 
ekseriyeti”-ezici çoğunluğu, bizim için ölüm tırpanını elinde tutan bu al-
çaklara karşı, dünya halklarının başdüşmanı bu haydutlara, bu kanlı zalim-
lere ve onların içerideki en az onlar kadar alçak ve şerefsiz işbirlikçilerine 
karşı er veya geç, ama mutlaka ayağa kalkacak ve silaha sarılacaktır. Bi-
rinci Milli Kurtuluş’ta olduğu gibi, İkinci Halk Kurtuluş Savaşı’mız da 
zaferle sonuçlanacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

145   Nagehan Alçı, agy.
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Ek

 Odatv.com’da yayımlanan Yasemin Çongar’ın ABD’li eşi 
Chris Mason’ın CIA ajanı olduğunu belgeleyen Biyografisi

İŞTE CHRİS MASON’IN BİYOGRAFİSİ
04.02.2010 23:59
Taraf Gazetesi yazarı Yasemin Çongar’ın eşi Chris Mason’un CIA ajan-

lığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Uzunca bir süredir kulislerde konu-
şulan iddiayı Akşam Gazetesi yazarı Oray Eğin araştırmış ve ayrıntılı bir 
şekilde CIA-Mason ilişkisini anlatmıştı. Mason hiçbir zaman CIA’da görev 
almadığını, CIA’ya yakın Rand’da ders vermediğini söylemişti. Mason’un 
ders verdiği Naval Postgraduate School’da bulunan biyografisi ise apar 
topar okulun sitesinden kaldırılmıştı.

Odatv kaldırılan biyografiyi buldu. Okurları için Türkçe’ye çevir-
di. Biyografi Mason’u yalanlarken Oray Eğin’i doğruluyor. Mason hem 
Rand’da ders vermiş hem de CIA’da görev almış.

İşte Yasemin Çongar’ın eşi Chris Mason’un okulundan kaldırılan 
ilginç biyografisi:

M. Chris Mason
Senior Research Fellow/Kıdemli Araştırma Görevlisi/Üyesi
M. Chris Mason, Afganistan, Pakistan ve Hindistan tarihi ve etnog-

rafyası konularına odaklanan Kültür ve Çatışma İncelemeleri’nde görev 
yapan bir Kıdemli Araştırma Görevlisi’dir. Bay Mason Haziran 2001’den 
başlamak üzere dört yıl süreyle Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı Siyasal Askeri 
İşler Bürosu’nda Afganistan Siyasa Görevlisi olarak görev yapmış, Ulus-
lararası Güvenlik Destek Gücü’nden (ISAF), Silahsızlandırma Programı 
(DDR) ve Afgan Ulusal Ordusu’na (ANA) kadar pek çok alanda ABD gü-
venlik politikaları geliştirmiş emekli bir Dış İşleri görevlisidir.

Bay Mason, Dış İşleri Bakanlığı’nda görevli iken, Afganistan’da 
farklı grup ve aşiretler ile bunların yerlerinin belirlenmesine ilişkin 
bir takım gizli projelerde istihbarat topluluğuyla yakın çalışma içinde 
olmuştur. Kendisi, Dış İşleri’nde söz konusu ülkenin (Afganistan’ın) 
tarih, kültür ve etnografya uzmanı olarak kabul görmüş ve CIA’nin 
Paştun Kızıl Hücresi’nde görev almıştır.

Bay Mason 2005’te, Pakistan sınırındaki İl Yeniden Yapılandırma 
Takımı’nda (PRT) Siyaset Görevlisi olarak çalıştı. Bölgedeki ABD hükü-
metine bağlı tek kıdemli sivil görevli olarak, bölge valisi ve ABD Ordusu 
manevra elemanlarıyla geniş bir alanı gezmiş ve bölge çapında Şura top-
lantılarının ve binlerce Afgan’ın katıldığı konuşmaların düzenlenmesine 
katkıda bulunmuştur. Bu tur öncesinde Bay Mason, Ocak 2002’den başla-
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mak üzere, güvenlikle ilgili çeşitli projelerle ilgili olarak, Afganistan’ı sık 
sık ziyaret etmiştir.

Bay Mason, şu anda aynı zamanda, Washington’da Gelişmiş Gü-
venlik İncelemeleri Merkezi’nde Kıdemli Görevli’dir ve Virginia, 
Quantico’da Donanma Gelişmiş Kültür Öğrenimi Merkezi (CAOCL) 
Güney Asya Masası Görevlisi olarak hizmet vermektedir; kendisi 
Virginia’da, Donanma sınıfları için Afganistan’a ilişkin sınıf programı 
ve uzaktan öğrenim programları geliştirmiş ve Afganistan Harekâtçısının 
Kültür Rehberi’ni yazmıştır; bunlara ek olarak, Afganistan’a gönderilen 
Denizciler’i eğitmektedir. Bay Mason, Ulusal Savunma Üniversitesi, Or-
tak Özel Operasyonlar Üniversitesi, Fort Bragg, RAND, DynCorps’ta ve 
Donanma Lisansüstü Okulu’nda Afganistan’da etnografya ve isyana karşı 
koyma konularında dersler vermektedir.

Bunlara ek olarak, Bay Mason Rochester Institute of Technology’de 
(RIT) Güvenlik İncelemeleri Master Programı (MSS) için İsyana Kar-
şı Koyma dersi ve Afganistan’a gönderilecek askeri personele eğitim 
veren (ABD ordusunun gezici) Liderlik Geliştirme ve Sürdürülebilir 
Barışı Koruma Eğitimi (LDSEP) programı dahilinde Afganistan tari-
hi, kültürü ve Taliban üzerine dersler vermektedir.

1990 yılında Yurt Dışı Hizmetleri’ne katılmadan önce, Bay Mason 
1977-1979 yılları arasında Güney Amerika’da Barış Gücü gönüllüsü ola-
rak, 1981-1986 arasında aktif görevde donanma subayı olarak, topçu su-
bayı (USS John Young, DD973), ileri gözetleyici (12. Donanma Alayı, 2. 
Tabur) ve deniz topçu ateşi subayı (2. ANGLICO Airborne). M. Chris Ma-
son, Donanma Uzman Paraşütçü Madalyası, Donanma Başarı Madalyası, 
Kore Savunma Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Zimbabve Ordusu 
Paraşüt Nişanı, ABD Dış İşleri Üstün Şeref Madalyası ve başka nişanlar-
la ödüllendirilmiştir. Carnegie Mellon Universitesi’nden lisans, Donanma 
Üniversitesi’nden Askeri Eğitim’de yüksek lisans dereceleri almıştır ve şu 
anda Washington’da, George Washington Üniversitesi’nde Güney Afrika 
Tarihi doktorası üzerinde çalışmaktadır.

Culture & Conflict Review Makaleleri:
Alınmamış dersler, Cilt.1, No. 2, Aralık 2007.
Diğer Yayınlar:
Terörizm, Ayaklanma ve Afghanistan (PDF) -Thomas H. Johnson ve 

M. Chris Mason, 21. Yüzyıl’da Terörizme ve Ayaklanmaya Karşı Sa-
vaş, Uluslararası Perspektifler, Cilt 2. Kaynaklarla ve Kolaylaştırıcılar-
la Savaşmak, yay. James J. Forest, Praeger Security International, 2007. 
Taliban’ı ve Afganistan’da Direnişi Anlamak. (PDF) 
(Text formatı) -Thomas H. Johnson ve M. Chris Mason 
Orbis: A Journal of World Affairs 51, Cilt. 1, 2007-2006.
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Ayrım IX

Beşiktaş ve Silivri’deki Nemrut Mustafa Paşa’nın torunlarından 
oluşan heyetleri; hukukçu-adalet dağıtıcı-mahkeme sayanlar 

ya gafildir ya hain!146

146  Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 24 Temmuz 2011 tarihli 55’inci sayısının Başya-
zısıdır. 
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Beşiktaş ve Silivri’deki Nemrut Mustafa Paşa’nın torunlarından 
oluşan heyetleri; hukukçu-adalet dağıtıcı-mahkeme sayanlar 

ya gafildir ya hain!
Peki kimdir bunlar?
Bunun cevabını, yıllarca emniyet istihbaratının başında bulunmuş, de-

neyimli, zeki polis şefi ya da emniyet müdürü Hanefi Avcı çok net biçimde 
vermektedir, “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adlı ünlü kitabında: Bunların 
bir bölümü doğrudan cemaatin adamıdır. Görev yaparken emri yasalar-
dan değil, bağlı oldukları Cemaatin imamından alırlar. Bir bölümününse 
Cemaatin elinde görüntülü kaseti vardır. Dolayısıyla bunlar da Cemaatin 
tutsağı durumundadır. Ve Cemaatin adamlarının dediğini yapmak mecbu-
riyetindedir.

Yine H. Avcı, Cemaatin emniyette ve adliyede sıkıca örgütlendiğini, 
Ergenekon adı verilen bu davanın bunlar aracılığıyla yürütüldüğünü söy-
lemektedir.

Üstelik şunu da söylemektedir: Bunları yazdığım için ben de aynı gücün 
saldırısına uğrayacağım. Bunu da biliyorum. Fakat bunu da göze aldım.

Nitekim H. Avcı, kitabının yayımından birkaç ay sonra dediğine uğradı. 
Ve hâlâ da içeridedir. Artık onun da kaderi, Silivri ve Hasdal zindanların-
da tutsak olan namuslu yurtseverlerinkiyle birleşmiştir. Ve öyle görünüyor 
ki yıllarca yatacaktır burada, yani Silivri’de.

H. Avcı’nın zindana tıkılmasına gerekçe gösterilen yani ona isnat edilen 
suça eşekler bile güler. Ve onun bu işi yapacağına inanmaz.

Adam, uzun meslek hayatının tamamını antikomünist mücadeleyle-
devrimci örgütlerle mücadeleyle geçirmiş. “Çiftehavuzlar Operasyonu” 
gibi caniyane katliamlara katılmış, onları yönetmiş biri. Üstelik de meslek 
hayatının hemen tamamında (son birkaç aylık bölümü hariç) Fethullah Gü-
len Cemaati’nin örgütlerine katılmış, F. Gülen’in konferanslarını dinlemiş, 
onu her düzeyde önder bilmiş ve desteklemiş bir polis şefidir, H. Avcı. 
Kitabının birinci bölümünde de, F. Gülen örgütünün elemanlarınca sür-
dürülen “Ergenekon Davası” adlı CIA operasyonunu savunmaktadır, H. 
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Avcı. Ne zaman ki kendisinin de CIA’ca yönetilen bu örgütçe izlemeye, 
kendi deyimiyle “teknik takibe” alındığını öğreniyor, işte o zaman şafak 
atıyor, H. Avcı’da. Çünkü evli olmasına rağmen bir kadınla gayrimeşru bir 
ilişkisi vardır. Cemaatin bunu öğrenince, kullanarak kendisini bir kukla 
gibi oynatmak isteyeceğini; hep öyle yaptıklarını tanık olduğu birçok olay-
dan bilmektedir. H. Avcı, her ne kadar F. Gülen’i ve Cemaatini desteklese 
de anarşist bir ruh yapısına sahiptir. Yani başına buyruk olmaya aşırıca 
düşkündür. İşte bu nedenden F. Gülen hareketiyle bir hesaplaşmaya girişir. 
Kitabının ikinci bölümünü bu işe ayırır. Onlar benim işimi bitirmeden ben 
onların işini bitirmeye çalışayım, en azından içyüzlerini açığa çıkarayım, 
der.

Kitabını dikkatle okuyanlar iki bölüm arasındaki 180 derecelik karşıtlı-
ğı, çelişikliği göreceklerdir.

İşte bu hesaplaşma işinden dolayı, F. Gülen Cemaati ve onun “Emniyet-
Beşiktaş-Silivri” üçgenindeki, sacayağındaki Emniyetçi, Hukukçu (Savcı-
Yargıç) görünümü ya da maskesi ardındaki kadroları hemen davranışa 
geçmişler, bebelerin bile inanmayacağı bir kulp takarak, suç icat ederek 
H. Avcı’yı Silivri Zindanı’na tıkıvermişlerdir. “Madem öyle, işte böyle” 
diyerek.

“Emniyet, Mahkeme” adı verilen bu Cemaat organlarındaki kişiler, “H. 
Avcı, Devrimci Karargâh adlı illegal terör örgütüne yardım ve yataklıkta 
bulunmaktadır. Bu nedenle suçludur, tutuklanmıştır”, diyorlar, Parababa-
larının emrindeki siyasiler ve medyacılar da bunları tekrarlıyorlar. “Konu 
yargıya intikal etmiştir. Yargının bileceği iştir. O karar verecektir”, diye 
ciddi ciddi açıklamalarda bulunuyorlar. Hiçbiri de kalkıp “Yahu güldürme-
yin bizi, buna bebeler bile inanmaz”, demiyor, diyemiyor. Çünkü onlar da 
AB-D’nin, CIA’nın dolaylı veya dolaysız emrindedir, hizmetindedir.

Demek istediğimiz, sadece bu H. Avcı olayı bile, söz konusu kurum-
ların ve buradaki görevlilerin kimler olduğunu kanıtlamaya yeter de artar 
bile…

Daha böyle yüzlerce kanıt kolayca ortaya konabilir, bu kurumların 
yasalara bağlı devlet kurumları değil de birer Cemaat Yuvası, buralarda 
çalışanların da hangi kimlik altında olurlarsa olsunlar, aslında Cemaatin 
adamları olduğunu gösteren.

F. Gülen’e dokunan kim olursa olsun yanıyor!
Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanıp Silivri’ye tıkılmaları da baş-

lıbaşına bir hukuk cinayetidir. Bu insanlar yıllarca bu CIA operasyonunun 
arkasında olmuşlar, onu savunmuşlardır. Fakat kendilerinin her konuyu ya-
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zabileceklerini sanarak, F. Gülen Cemaati’nin de bir illegal örgüt olduğunu 
ve karanlık ilişkilerini açığa çıkaran yazılar, kitaplar yazmaya girişmişler-
dir.

Biz yıllardır bu “Dava”yı savunuyoruz, nasıl olsa bunu yürüten polis 
şefleri, Beşiktaş ve Silivri’deki savcılar, yargıçlar bize bir şey yapmaz, diye 
düşünmüşlerdir. Oysa işin aslını bilmemekteydiler. Bu meşru bir “Dava” 
değildi. Bir CIA operasyonuydu, Türkiye’deki namuslu, yurtsever, laik, 
Mustafa Kemalci, tam bağımsızlıkçı güçlere (askerlere, yargı mensupları-
na, bilim insanlarına ve medyadaki aydınlara) karşı. Onları tasfiyeye yö-
nelikti. Onları ezecek, korkutacak, sindirecek ve ortadan kaldıracaktı. Bu 
amaca ulaşınca da Yeni Sevr’i uygulamasının önünde hiçbir engel kalma-
yacaktı AB-D Emperyalistlerinin. Amaç, hedef buydu…

F. Gülen Cemaati-Tarikatı da tıpkı Tayyipgiller, Satılmış Parababa-
ları Medyası ve Finans-Kapitalistler (TÜSİAD’çılar, MÜSİAD’çılar, 
TİSK’çiler, TOBB’çular) gibi bu hainane gidişte, bu İblisçe oyunda vaz-
geçilmez aktörlerdi. Bu satılmış, AB-D hizmetkârı kadrolar aracılığıyla 
yürütüyordu CIA, Yeni Sevr planını. Bunların iğrenç içyüzlerinin açığa 
çıkmasına izin vermezdi. O nedenle bunlar (A. Şık ve N. Şener) de hemen 
içeri tıkılmalıydı. Ve öyle oldu. Kurunun yanında yaş da yanar özdeyişinin 
kapsamı içine giriyordu durumları. E… AB-D kadroları da böyle fire vere-
bilirdi. Görev zayiatıydı bu tür şeyler.

Nedim Şener ve Ahmet Şık yıllarca ABD’nin “Project Democracy” 
diye adlandırdığı çizgide gazetecilik ve yazarlık yapmışlar, dolayısıyla da 
AB-D’ce makbul insanlar sayılmışlar, AB-D’nin “Demokrasi Güçleri” de-
diği Yeni Sevrci güçler arasında yer almışlar fakat sonunda Fethullah Gü-
len Cemaati’ne dokunmuşlardı. İşte onların affedilmez suçu buydu. Çünkü 
bu Cemaat, AB-D’nin Türkiye’deki en önemli dayanaklarından biriydi. Bu 
nedenle de Ahmet Şık’ın iş işten geçtikten sonra anladığı gibi, ona “Doku-
nan Yanar”dı…

Bu iki gazetecinin başına getirilenle sadece onlar cezalandırılmış olmu-
yordu. Dışarıdaki bu türden yazarçizerlere de açık ve kesin bir mesaj ve-
rilmiş oluyordu: F. Gülen ve Cemaatine asla dokunmayacaksınız. O bizim 
için dokunulmazdır. AB-D’nin dediği buydu.

İşte bu nedenden Tayyipgiller’in her türden temsilcileri belli aralıklarla, 
ABD’nin kucağında dincilik eden, din alıp satan; böylelikle de insanları 
“Allah’la Aldatan” bu “Büyük Aldatıcı”ya, İblis’e saygılarını sunarlar.

Müteveffa B. Ecevit bile aynı şeyi yapardı. İnsan sefaleti Deniz Baykal, 
“kaset skandalı”yla vurulup koltuğunu yitirmekle yüzyüze kalınca hemen 
bu İblis’e saygı ve teşekkürlerini sundu. Oysa adı gibi biliyordu vuranın o 
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ve ardındaki ABD casus örgütü olduğunu. D. Baykal, artık teslimim, ben 
ettim siz etmeyin, diyordu F. Gülen’e. Çünkü kasetin tahrip gücü yüksek 
ikinci bölümünün piyasaya sürülmesinden korkuyordu. F. Gülen de neda-
meti ve aman dilemeyi kabul edip gerisini ortaya çıkarmadı. Onun amacı 
zaten insanları teslim almaktı.  Amaç da hâsıl olmuştu. 

CHP’nin Yeni Başkanı AB-D’nin yeni uşağı Kemal Kılıçdaroğlu da 
“cemaatlerin topluma faydası”ndan boşuna dem vurmuyor. O da aynı güce 
barış sinyalleri gönderiyor…

Hatırlanacaktır, Yeni CHP’nin Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu 
“Tekke ve zaviyelerin kapatılması yanlıştı, bunlar açılmalıdır” diyecek 
kadar işi ileri götürmüştü. Adam, Mustafa Kemal’in, 30 Ağustos 1925’te 
Kastamonu’da söylediği: “Ölülerden medet ummak, medeni bir toplum 
için, şindir (lekedir). Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhu-
riyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En 
doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” sözleri yanlıştı, diye 
reddediyor. Türkiye yeniden “şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar 
memleketi” olsun diyor. Yine Mustafa Kemal’in önerisiyle 30 Kasım 1925 
tarihinde yürürlüğe giren “677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin 
Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair 
Kanun” gereksizdir, boştur, diyor. Özetçe Türkiye’yi yeniden Ortaçağa gö-
türelim, diyor. Bilim de neymiş? demek istiyor.

Özetçe dersek, burjuva siyaseti, partileri, insanî yön açısından tümüyle 
çürümüştür. İler tutar yerleri kalmamıştır. Dışarıda AB-D’ye kölece, kulca 
uşak, içeride de yerli Finans-Kapitale ve Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı-
na, o Antika asalak sınıfın dünya görüşünü savunan tarikatlara tam anla-
mıyla bağımlı hale gelmiştir. Tabiî hepsi. Eskiden Sosyal Demokrat CHP 
tarikatlardan uzak durabiliyordu. Şimdiyse Yeni CHP artık uyum içindedir 
bu Ortaçağ örgütleri ile.

Operasyonla yapılan saldırı tam bir Ortaçağ Engizisyonudur
Tarikatlar büyük şehirlerimiz dahil olmak üzere bütün Türkiye’yi ku-

şatmışlardır, örümcek ağı benzeri örgütlenme yapılarıyla. Bu ağın mer-
kezindeyse ABD, Pensilvanya’daki “Büyük Aldatıcı-İblis” F. Gülen otur-
maktadır. Bu alçak, AB-D Emperyalistlerinin İslam Ülkelerine yönelttiği 
“Haçlı Seferleri”ni, verdiği dini fetvalarla, dinen meşrulaştırmaktadır. 
Yani Yirminci Yüzyılın ilk çeyreğinde, Şerif Hüseyin’in ve Şeyhülislam 
Dürrizade’nin yaptığını yapmaktadır çeyrek asırdan beri.

Yeni Sevr’i hedefleyen ABD ve CIA da “Ergenekon Davası” adını 
verdiği Yeni Sevr’i hedefleyen alçakça ve namussuzca operasyonunu, bu 
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Muaviye ve Yezid soyunun örgütü-cemaati aracılığıyla yapmaktadır. Fet-
hullahçı polis şefleri ve sözde savcılar, yargıçlar eliyle yaptırtmaktadır bu 
saldırıyı.

Emniyet, Beşiktaş ve Silivri karargâhlarına dönersek; bunların hakla, 
hukukla, adaletle hiç ilgileri bulunmadığını gösteren bir diğer olay da Ah-
met Şık’ın daha yayınlanmamış kitabı yüzünden şafak vakti operasyonla-
rıyla apar topar gözaltına alınması, kitabın kayıtlı olduğu bilgisayar sabit 
diskine ve çıktılarına el konulmasıdır. Yine hatırlanacağı gibi A. Şık’ın 
yazmakta olduğu bu kitabı, F. Gülen örgütlenmesini konu ediyordu. Ve 
“İmamın Ordusu” adını taşıyordu. Fethullah’ın tarikatının tüm toplum 
kesimleri ve kurumlarındaki örgütlenmesini bir kez daha açık ediyordu. 
İşte buydu suçu A. Şık’ın…

Bu gazetecilere, yazarlara yapılan saldırı tam bir Ortaçağ Engizisyonu-
dur. Saldırıyı yapanlar da Ortaçağcı Güçlerdir. Yani AB-D’nin emrindeki 
tarikatlardır. Tarikatlar bilindiği gibi Ortaçağın ürünüdür. Din Derebeylik-
leridir. Tabiî Tayyipgiller de bu saldırıların siyasi plandaki düzenleyicile-
ridir.

Emperyalizm de Lenin’in dediği gibi, yağmalamak için girdiği bir ülke-
de en gerici güçlerle ittifak etmektedir. ABD Emperyalistleriyle başta Fet-
hullahçılar gelmek üzere Ortaçağcı Tarikatlar ve Tayyipgiller ve bunların 
sınıf temeli olan Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı etle tırnak gibi kaynaş-
mıştır. Modern Finans-Kapitalistler yani TÜSİAD’çılar zaten kaynaşıktır, 
AB-D Emperyalistleriyle. Onlarla şirket ortaklıkları kurmuşlardır ve onla-
rın montajcısı durumundadırlar. Modern ve Antika gerici güçler tümüyle 
AB-D’yle kaynaşıktırlar ve onların iş ortağı aynı zamanda da hizmetkârı 
durumundadırlar.

Yayımlanmamış, yazılmakta olan bir kitaptan dolayı insanları şafak 
baskınlarıyla alıp zindana tıkmak, yazı ve yazı malzemelerine el koymak 
12 Eylül Faşizminin en azgın günlerinde bile görülmedi. 12 Eylül Faşist-
lerinin haberi olmazdı yazılmakta olan kitaplardan. O zamanlar, böylesi 
gelişkin “Teknik Takip” adı verilen insanların yatak odalarına varıncaya 
dek dinleme, gözetleme, izleme, görüntüleme işleri yoktu. O nedenle bu 
tür davalar da yoktu.

Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Nedim Şener, Ahmet Şık, Tuncay Öz-
kan ve Mustafa Balbay gibi gazetecilere yapılan bu saldırı ve zulümler 
düşünce yasakçılığıdır. Düşüncelerinden, kanaatlerinden dolayı insanları 
suçlamak ve cezalandırmaktır.

Hep dediğimiz gibi bu sözde davanın hukuk açısından hiçbir ciddi tara-
fı yoktur. Yani hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hukuk kılıfı giydi-
rilerek insanların cezalandırılmasıdır, zulme uğratılmasıdır.
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Bu davanın hukuk açısından iler tutar yeri olmadığını kesince kanıtla-
yan daha onlara örnek verilebilir.

Kuddisi Okkır’ın “Ergenekon’un Kasası” olduğu suçlamasıyla alı-
nıp tutuklanması ve adamın içeride kahrından, üzüntüsünden kansere ya-
kalanıp ölmesi, daha doğrusu öldürülmesi de bu örneklerden biridir. Sapa-
sağlam adam içeride kanser oluyor, eriyip kuruyor, üzeri deri kaplanmış 
iskelete dönüyor kanserden. Yataktan kalkamaz hale geliyor, buna rağmen 
salıverilmiyor-tahliye edilmiyor. Ancak ölümünden beş gün önce bırakılı-
yor. Tabiî sedyeyle taşınarak alınıp hastaneye götürülüyor.

Gözaltılar, tutuklamalarla muhaliflere 
susun mesajı verilmek istenmektedir

Beşiktaş ve Silivri’deki hukukçu postuna bürünmüş, “savcı-yargıç” 
adlı Fethullahçılar da, tıpkı Ortaçağ Engizisyoncularında olduğu gibi ada-
let duygusunun da, vicdan ve merhametin de, acımanın da, velhasıl in-
sancıl değerlerin de zerresi yoktur. Onlar Ebu Sufyan-Muaviye-Yezid’in 
torunlarıdır. Onların anlayışının devamcılarıdır. Yani insanları, saf Müs-
lümanları “Allah’la aldatan” İblis’in memurlarıdır, görevlileridir. Yezid, 
Kerbela’da Hz. Muhammed soyundan-ailesinden 23 kişinin de aralarında 
olduğu 72 temiz, inançlı gerçek Müslümanı günlerce aç susuz bıraktıktan 
sonra katlettiyse, Beşiktaş ve Silivriciler de vatana, halka, yurtseverlere, 
tam bağımsızlıkçılara, laiklere ve M. Kemalcilere savaş açmışlardır. Bu 
namuslu insanları zindanlarda çürüterek öldürmek istemektedirler. Bu in-
sanlar saf dışı edilince AB-D Emperyalistleri Yeni Sevr projelerini gönül-
lerince uygulayabileceklerdir. ABD ve CIA işte bu nedenle bu “Dava”yı 
daha doğrusu saldırıyı planlamış ve uygulamaya koymuştur. Fethullahçılar 
ve Tayyipgiller, ABD’nin, AB’nin ve casus örgütü CIA’nın taşeronu rolünü 
oynamaktadır bu saldırıda…

Kuddusi Okkır öldü, öldürüldü. O zaman görüldü ki, K. Okkır Ailesi-
nin, bırakalım zengin olmayı, cenaze kaldıracak kadar bile parası yokmuş. 
Adamlar cenaze giderlerini bile eşin dostun yardımıyla karşılayabiliyor. 
Bu da netçe gösterdi ki K. Okkır’ın namuslu olması dışında bir suçu yok-
muş. Dediğimiz gibi Beşiktaş-Silivriciler namusa, insancıl olan tüm değer-
lere düşmandır.

Bir melek kadar saf, temiz, sevecen, fedakâr Türkan Saylan’a, 
ÇYDD’ye yapılan saldırı da yine bu Ortaçağcı örgüt aracılığıyla yapılan 
hukuksuzluğun, zalimliğin, gaddarlığın, acımasızlığın bir diğer örneğidir. 
Ölümün eşiğindeki bu kanser hastası Eğitim ve Sağlık Meleği’nin bir şafak 
operasyonuyla evi basıldı, arandı, sorgulandı. Başında bulunduğu ÇYDD, 
bir suç örgütü gibi gösterildi. Bu zulümle, bu yüce insanın ömründen en az 
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birkaç ay çalındı. Eser miktarda insanlık olan biri bu zulmü reva görmezdi 
bu melek kadına…

Bir başka Sağlık ve Eğitim Meleği olan Mehmet Haberal da aynı zulüm 
uygulanarak öldürülmek istenmektedir. Bilindiği gibi o da ağır kalp hasta-
sıdır. Cezaevinde tutulması, hastalığı dolayısıyla ölümcül risk oluşturmak-
tadır. Fakat Silivricilerin isteği de zaten bunu sağlamaktır. Onlar ellerinden 
gelse Yezid’in Kerbela’da yaptığını yapacaklar tüm namuslulara… Fakat 
Yirmi Birinci Yüzyılda ancak bu kadarını yapabiliyorlar: Zindanda çürü-
terek öldürme… Dışarıdaki namuslulara da şu mesajı veriyorlar: Namuslu 
olsanız bile namuslu davranmayın. Namusluluğunuzun emrettiği şekilde 
davranmayın. Susun, sessiz olun, hareketsiz olun ve bize tabi olun! Yoksa 
başınıza aynısı gelebilir…

AB-D Emperyalistlerinin ve yerli taşeronların ilk saldırılması gereken 
hedefi, Ordu’ydu. Çünkü Ordu (en azından Ordu Gençliği baz-temel alın-
dığında), hem Devrimci Geleneği sürdüren bir direnç noktasıydı hem de 
örgütlü ve silahlı güçtü. O yüzden Yeni Sevr’e karşı en etkili direnişi koya-
bilecek kurumdu. Ordu’yu bertaraf etmeden Yeni Sevr’i hayata geçirmek 
imkânsızdı.

İşin bir diğer önemli yanı, Ordu, özellikle Ordu Gençliği, 1991’den 
yani Sosyalist Kamp’ın yıkılışından itibaren dünyayı daha doğru okuma-
ya başlamıştı. Bilindiği gibi, bu tarihten sonra AB-D Emperyalistlerinin 
Türkiye’ye olan tutumu bütünüyle değişmiştir. 1991 öncesinde Türkiye ve 
Türk Ordusu, Sovyetler’i alttan kucaklayan ve olası bir savaşta Sovyetler’in 
ilk vuruşlarını göğüsleyecek, böylece de AB-D Emperyalistlerine karşı sal-
dırıda bulunabilmek için, tabiî gerekli savunma tedbirlerini alabilmeleri 
için de, yeterli zamanı kazandıracak bir piyon ülke ve onun ordusuydu. 
Bu nedenle Türkiye’nin, her ne kadar gelişkin bir kapitalist ülke olmasına 
izin verilmese de, en azından ordusunun orta düzeyde bir askeri güce, yani 
savaş gücüne, sahip olması gerekiyordu. Sovyetler’i bir süre meşgul ede-
bilmesi için bu gerekliydi.

1991 sonrasındaysa artık böyle bir olasılık ortada yoktu. O zaman Yeni 
Sevr’i hayata geçirmenin zamanı gelmiş sayılırdı. Bunun için de, buna tep-
ki gösterecek antiemperyalist, tabiî yurtsever, laik, Mustafa Kemalci na-
muslu güçlerin saf dışı edilmesi gerekiyordu. Sistemli darbelerle bu güç-
lerin sindirilmesi, korkutulması, itibarsızlaştırılması, özgüvenden yoksun 
bırakılması; böylece de Yeni Sevr uygulaması karşısında ses çıkaramaz, 
tepki gösteremez hale düşürülmesi gerekiyordu.
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Yurtsever güçlerdeki uyanışı engellemek için 
düzenlendi bu operasyonlar

Bu antiemperyalist güçler, 1991 sonrasında, AB-D’nin bu alçakça pla-
nını sezmeye başlamıştı. Ve başta Ordu Gençliği gelmek üzere, her geçen 
gün AB-D’ye karşı bir öfke biriktirmeye başlamıştı. Hatırlanacağı gibi, 
Ordu Gençliği’nin ruhunu ve psikolojisini taşıyan bazı namuslu general-
ler bile NATO’dan çıkmalıyız, yönümüzü Doğu’ya çevirerek Avrasya 
Birliği’ni düşünmeliyiz, Türkiye’nin ulusal çıkarları, NATO’da değil, bu-
radadır; diye yurt içinde ve dışında açıklamalar yapmışlar, konferanslar 
vermişlerdir.

Yurtsever güçlerdeki bu uyanışı anında izleyen AB-D Emperyalistleri, 
ellerini çabuk tutmalarının önemini hemen kavramışlardır.

Şimdi, şu Wikileaks belgesine bir bakalım:
“WIKILEAKS BELGELERİNDE ASKER
“Wikileaks belgeleri TARAF’ta yayımlanıyor ve yankılar yapıyor.
“Sızıntının izlerini sürmek de ilginç oluyor.
“Dünkü Wikileaks belgeleri ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Genel-

kurmay Başkanı Özkök ve dönemin komutanlarıyla ilgiliydi.
“Özetle...
“XXX” diye gösterilen ve açık isimleri verilmeyen “duyarlı” kay-

naklardan ABD diplomatlarına, asker için oluk oluk bilgi akıtılmış.
“Komutanların 3 bloka ayrıldığı...
“Katı kemalistlerin Org. Özkök üzerine ağırlık koymaları, 

Özkök’ün tereddütlü olduğu...
“O komutanların büyük kısmının Amerika karşıtı oldukları ve 

Türk halkının ABD karşıtı psikolojiye zemin hazırladıkları...
“Dünyaya daha açık, daha iyi yetişmiş, daha esnek zihniyette su-

bayların gelmesi gerektiği...
“Daha önceki Wikileaks belgelerinde 1 Mart tezkeresinin 

TBMM‘den geçmemiş olmasında komutanlar sorunlu gösteriliyordu.
“Dost bildiklerimiz, ABD’nin geleneksel müttefiki asker” gibi söy-

lemlerle yapılıyordu bu sorumluluk göndermeleri.
“ABD’nin Kuzey Irak‘a Türkiye üzerinden girmesini öngören tez-

kerenin geçmemesi askerle olan makası açmıştı.
“TARAF’ın yayımladığı Wikileaks belgesindeki bu satırlar kafa-

lardaki bazı sorulara cevap eskizleri çiziyor. Ama...
“ABD faktörü” tek başına cevap değil.
“Sadece bir yerlere “yalnız değilsiniz” mesajı olabilir.
“Ama ya askerin içinden kimilerinin “Allah’ım aklım sana ema-

net” dedirten “kendi küpüne zarar keskin sirke üreticileri!” (Güneri 
Cıvaoğlu, Milliyet, 29 Mart 2011)
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ABD Emperyalistlerinin kendi aralarındaki gizli yazışmalarında, gör-
düğümüz gibi, Türk Ordusu’ndaki bu değişim süreci, onlarda büyük rahat-
sızlık yaratıyor.

On yılların AB-D uşağı, dönek Güneri Cıvaoğlu bile bu gerçeği köşe-
sine taşıyarak dile getirmek ihtiyacı duyuyor. O bile “Ergenekon Davası” 
adlı operasyonla varılmak istenen hedef, acaba bu belgelerde görülen ABD 
Emperyalistlerinin işaret ettiği hedef mi? diye, sormak durumunda kalıyor. 
Kendi deyimiyle; “kafalardaki bazı sorulara cevap eskizleri çiziyor.” Tabiî 
ondan netçe bir namuslu tutum beklemek saflık olur. O şu anda yapabile-
ceği en dürüst tavrını koymuş oluyor. Daha fazlası, ihanetle dolu geçmişin-
den dolayı, mümkün olmaz.

Yazısının son satırında, yine kişiliğine uygun pis tutumuna geri dönü-
yor. “Ama ya askerin içinden kimilerinin “Allah’ım aklım sana emanet” 
dedirten “kendi küpüne zarar keskin sirke üreticileri!” diyerek, askerlerin 
de akılsızca işler yaparak, bu davaya haklı gerekçeler verdiğini, iddia edi-
yor. Yani ABD her ne kadar böyle söylemiş olsa da askerlerin de suçları 
var, demiş oluyor. Onların kişiliği bu!..

Biz, “Ergenekon Davası” adlı saldırının bir CIA operasyonu olduğu-
nu söylerken, bu saldırının ilk günlerinde bu tür belgelerden, bilgilerden 
haberdar değildik. Olayları, teorimizin gücüyle, yani ışığıyla görüp de-
ğerlendirerek böyle bir sonuca ulaşmıştık. Hayatı diyalektik mantık ve 
metotla izlersek yanılma payımız en aza iner. Ve genelde doğru görür, 
doğru değerlendiririz. AB-D Emperyalistleri şu anda Ordu’ya saldırırken 
“katı Kemalistler” diye adlandırdıkları ordu kesiminin sembol isimlerinin 
önemli bir bölümünü Silivri ve Hasdal Zindanına tıkmış durumdadırlar. 
Tabiî saldırıları durmayacak, hep sürecek bundan sonra da. Sonunda sıra 
“katı” olmayan “Kemalistlere” yani ikinci plandaki yurtseverlere, Musta-
fa Kemalcilere de gelecektir. Tâ ki Ordu’nun komuta kesiminin tamamı 
Hilmi Özkök benzeri Amerikancı, Fethullahçı yüreksiz ordu fosillerinden 
oluşuncaya dek. Ordu’nun komuta kesimini bu şekilde oluşturdular mı, 
giderek gövdesini de buna uyumlu hale getirmeye çalışacaklardır. Gidiş 
budur. Zaten Wikileaks Belgelerinde de böyle olması gerektiği açıkça öne-
rilmektedir, yukarıda da görüldüğü gibi.

Hep söylediğimiz gibi, en önde gelen düşmanları Ordu olmakla birlik-
te, alçakların tek düşmanları bundan ibaret değil; tüm namuslu antiemper-
yalist, yurtsever, laik, Mustafa Kemalci güçler, bunlar için yok edilmesi 
gereken güçlerdir. Yeni Sevr için bu gereklidir. Önlerinde engel-set oluş-
turacak bir şey kalmamalıdır. Ancak o zaman projelerini rahatlıkla uygu-
layabilirler. O yüzden Ordu’nun ardından namuslu güçlerin tümüne karşı 
genel bir taarruz başlattılar.
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Yılların AB-D uşağı, Bilderbergci ve Ortaçağcı satılmış Fehmi Koru 
(şu anda yazdığı Ortaçağcı gazete ve devlet televizyonlarında yaptığı meş-
rebine uygun çalışmaları karşılığında elde ettiği toplam gelirinin aylık 
110.000 TL olduğu basında ve televizyonlarda birçok kez yazıldı ve söy-
lendi.), Taha Kıvanç müstear ismiyle (takma adıyla) 30 Nisan ve 01 Mayıs 
2001 tarihli (yani bugünden on yıl önce, Ergenekon saldırısının başlatıldığı 
12 Haziran 2007’den ise altı yıl önce) Yeni Şafak’ta yazdığı iki yazıda bu 
konuyu ele alıyor. Yani “Ergenekon” saldırısının ilk sinyallerini veriyor:

“Yeniden kurulsun” diye hakkında rapor hazırlanan Ergenekon 
çok kapsamlı, bir partiyle irtibatı bulunmayan ‘devleti yapılandırma’ 
amaçlı bir örgüt...” (agy, 01 Mayıs 2001)

Satılmış AB-D uşağı, elimizi çabuk tutmazsak yurtseverler hepimizin 
çanına ot tıkayacak, efendilerimizin vurgun ve soygun düzeniyle bizlerin 
ondan çöplenme işimiz sona erecek. O yüzden acilen hukuki bir kılıf uydu-
rarak bunların işini bitirelim. Yılanının başını küçükken ezelim, diyor.

Fethullah’ın yazılı medyadaki önemli organlarından biri olan “Aksi-
yon Dergisi”nde ise aynı satılmışlar güruhunun bir temsilcisi olan Harun 
Odabaşı, Fehmi Koru’dan 10 gün sonra bu konuyu ele alıyor. Belli ki 
efendilerinden aynı talimatı almışlar. Koro halinde ürümeye başlıyorlar:

“Ergenekon ile alakalı ilk ciddi çalışma Can Dündar ve Celal 
Kazdağlı’ın ‘40 dakika’ belgeselinde ve programın kitap versiyonu 
olan Ergenekon’da ortaya kondu. Ancak kitap belki bilgi yanlışları ol-
mamasına rağmen son derece ciddi değerlendirme eksikliğine sahip.

“Ergenekon’u netice itibarı ile Alparslan Türkeş, Abdullah Çatlı, 
Haluk Kırcı, Korkut Eken, Mehmet Ağar gibi çoğu ülkücü kökenli-
lerin kurduğu bir mekanizma olarak ortaya koyuyor. Ve filmin per-
de arkası kahramanları çok iyi saklanıyor! Örneğin MİT’teki iktidar 
kavgası anlatılırken siyasilerin MİT’i ele geçirme mücadelesi sanki 
illegal bir hareketmiş gibi ortaya konuyor. Askerin ise Başbakanlı-
ğa bağlı MİT üzerindeki hâkimiyeti de normal kabul ediliyor! Bizce 
(haksızlık ettiğimizi düşünecek ama) Can Dündar, Ergenekon’un asıl 
unsurlarına hiç dokunmadan figüranlar üzerinden yorumlarla işi ge-
çiştiriyor. Celal Kazdağlı’ya Ergenekon’un sol ayağının eksik olduğu-
nu söylediğimizde, bu eleştiride haklılık payı bulunduğunu belirterek, 
“Ergenekon ismini bize Erol Mütercimler verdi. Dört seneden beri bu 
örgütü ortaya çıkarmak için uğraştığını anlattı. Örgütün sağ ayağı ol-
duğu gibi sol ayağı da vardı ama biz eldeki belge ve bilgiler ışığında 
ancak sağ tarafını ortaya koyduk. Sol kesimin bulgularına ulaşsa idik 
onu da yazardık ama olamadı.” diyor.” (Harun Odabaşı, Aksiyon, Sayı: 
336, 12 Mayıs 2001)
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Bugünkü “Ergenekon”un gerçek Ergenekon’la 
yani Kontrgerilla’yla bir ilgisi yoktur

Bu hain de bugünkü saldırıda hedef alınan namuslu yurtseverlerle 1952 
Eylülü’nde, Türkiye’nin NATO’ya girişinden 6 ay sonra kurulan, CIA 
yönetimindeki Süper NATO-Kontrgerilla, Türkiye’deki adıyla da “Er-
genekon” yani gerçek Ergenekon arasında bir bağlantı olduğunu ortaya 
koymaya çalışıyor. Ama koyamıyor tabiî… Çünkü böyle bir bağlantı ol-
madığı gibi, bu namuslu yurtseverlerle eski Kontrgerillacıların kişilikleri, 
ideolojileri, amaçları birbirinin tam karşıtıdır. Eski gerçek Ergenekoncular 
ya da Kontrgerillacılar, ABD ve CIA uşağıdır. Haindir, uşaktır, satılmış-
tır… Bunlar yurtseverlere, antiemperyalistlere, Mustafa Kemalcilere ve 
devrimcilere düşmandır. Ve hep bu namuslu güçlerle savaşmışlardır. Hem 
de en alçakça, en İblisçe yöntemlerle… Bu şerefsizler, 12 Mart ve 12 Eylül 
Faşist Darbelerine zemin hazırlayabilmek, onlara meşruiyet kılıfı uydura-
bilmek için 5000 masum Türkiye insanını katletmişlerdir. Bu darbelerden 
sonra da durmamışlar 3000 insanı daha katletmişlerdir, Kontrgerilla şef-
lerinden olan Mehmet Ağar’ın döneminin sonuna kadar. Ağar’dan sonra 
da katliamlarını sürdürmüştür bu örgüt. 12 Eylül öncesi ve sonrası için 
verilen bu 8000 masum insan sayısı resmi ifadelerdir, medyada sürekli dile 
getirilen rakamlardır. Bizce katliamların gerçek boyutu bundan çok daha 
fazladır. Onun sayısını ancak Allah bilir…

Bu namussuz, “Ergenekon’un sol ayağının eksik olduğunu” öne sürü-
yor, Can Dündar’la Celal Kazdağlı’nın yaptıkları araştırmalar sonucu 
ulaştıkları bilgi ve belgelerle yazdıkları kitaplarında. Buna göre “Can Dün-
dar, Ergenekon’un asıl unsurlarına hiç dokunmadan figüranlar üzerinden 
yorumlarla işi geçiştiriyor.”muş. Celal Kazdağlı ise bunun anlatımına göre, 
sol ayağının da olduğunu kabul etmiş.

Peki, sonra ne olmuş?
Sonra da şunu demiş C. Kazdağlı: “(…) biz eldeki belge ve bilgiler 

ışığında ancak sağ tarafını ortaya koyduk. Sol kesimin bulgularına 
ulaşsa idik onu da yazardık ama olamadı.”

Açıkça ne diyor Kazdağlı?
“Sol kesimin bulgularına ulaşsa idik onu da yazardık ama olamadı.”
Olamaz tabiî… CIA’nın kurup yönettiği, CIA ideoloğu David Galula’nın 

yazıp kitaplaştırdığı ve tüm Kontrgerilla şubelerine dağıtıp burada yazılan-
ları ezberlettiği bir örgütte; Süper NATO ya da Kontrgerilla adlı bir örgütte 
hiç sol yan ya da ayak, bacak bulunur mu?

Örgütün amacı zaten, dünyanın neresinde olursa olsun solu ortadan kal-
dırmak, kazımak, yok etmek. Böyle bir örgütte nasıl sol olabilir? Bu ne 
yaman çelişkidir?.. Ne namussuzca bir anlayıştır?..
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Ama açık konuşmaz bu alçaklar tabiî. Biz bugün Türkiye’deki namus-
luları, yurtseverleri tasfiye edeceğiz; sindirip korkutarak bertaraf edeceğiz, 
yok edeceğiz demezler. Diyemezler böyle bir şey… İblisçe oyun oynaya-
caklar. Buna mecburlar. Diyecekler ki, bu yurtseverler, CIA’nın deyişiyle; 
bu “katı Kemalistler” “Ergenekon’un sol ayağıdır”, onun uzantısıdır, onun 
bir parçasıdır. Dolayısıyla da bu da onun gibi bir illegal terör örgütüdür. 
Böyle diyor işte alçaklar. Hani kurdun kuzuya “suyumu niye bulandırdın” 
deyişi…

Demek ki AB-D Emperyalistleri 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’deki 
namuslu yurtseverleri yok etmek için çalışmalara başlamışlar. Zaten hatır-
layacağımız gibi, özellikle Ordu içindeki namuslu, yurtsever Mustafa Ke-
malcilerin, AB-D’ye ve NATO’ya karşı tavır alışları ve Avrasya’ya yönel-
meliyiz, Türkiye’nin çıkarları bu yöndedir hükmüne varışları ve bu yönde 
davranışlar ortaya koymaları 90’lı yılların ikinci yarısından sonraya denk 
gelir. Demek ki AB-D Emperyalistleri, Ordu’daki bu uyanışı anında görüp 
değerlendirmişler ve İblisçe planlarını yapmaya başlamışlar.

“Ergenekon” saldırısını başlatmak için 7-8 yıllık bir ön çalışma, hazır-
lık, zemin oluşturma uğraşına girmişler. Emniyeti, en tepesinden başlamak 
üzere, bu saldırıya uygun hale getirmişler. Tabiî özellikle de Ankara’daki 
merkezini ve İstanbul Emniyetini. Çünkü bu saldırının polis ayağını, bu iki 
merkez yürütmektedir. Sonra da başta İstanbul Beşiktaş’taki Özel Yetki-
li Mahkemeler olmak üzere, bütün Özel Yetkili Mahkemeleri, savcısıyla, 
yargıcıyla bu saldırıyı yapacak kadrolarla donatmışlar.

Bir de Ordu içinde yetiştirdikleri Fethullahçılarla yapılacak göreve 
uygun eğitim çalışmaları yapmışlar. Bunlar, bir yandan ajanlık faaliyeti 
yürütürken diğer yandan da kışlalardaki, tüm askeri birimlerdeki uygun 
noktalara suç unsuru olabilecek bomba, lav silahı vb. türünden askeri mal-
zemeleri gömmeye başlamışlar.

Söz buraya gelmişken “Zir Vadisi” rezaletinden söz etmeden geçme-
yelim:

Hani kimliği belirsiz muhbir vatandaş telefonlarıyla şurada burada gö-
mülü “Ergenekon Terör Örgütü”ne ait silahlar olduğu gerekçesiyle kazılar 
yapılıyordu ya… İşte “Zir Vadisi” de bunlardan biri… Burada bir polis 
ekibi kazıyı yapmış, onları da gözlemci olarak bir binbaşı ile başçavuş izle-
miştir. Bu olay görüntülü olarak kaydedilmiş, kayıt da “Oda TV”de yayım-
lanmıştır. Bu yayımlama, Beşiktaş-Silivri Çetesinin “Oda TV”ye; bunlar 
artık tahammül sınırlarımızı aştı diyerek saldırmasına neden olmuştur. O 
tarihten beri de “Oda TV”nin sorumluları Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul 
içeridedir. (Silivri’de…) Görüntülerin çözümü şudur:  
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“Konuşmalar: Sincan J. Bl.K.’nı Tuncay Bnb. İle Bçvş. Alpaslan 
Keleş arasında 07 Ocak 2009 tarihinde Zir Vadisi’nde geçmiştir.

“- Sıfır malzeme mi bunlar (Bnb.)
“- Sıfır malzeme… (Bçvş.)
“- Kutular da sıfır… Malzemeler de sıfır. (Bnb.)
“- Kar.., Falan görmemiş! Komutanım. (Bçvş.)
“- Kesinlikle…, İki günlük… (Bnb.)
“- Evet… Komutanım. (Bçvş.)
“- Çünkü ıslanmamış! Üstünde gazeteler vardı. Ve ben onları al-

dım. (Bçvş.)
“- Aldın mı? (Bnb.)
“- Aldım… Aldım (Bçvş.)
“- Tarihi Kaçtı? Gazetenin üzerine bak! Tarih yazıyor mu? Projek-

tör ile bakalım! (Bnb.)
“- Eski kitap tekrarı bunlar da..! (Bçvş.)
“- Tabiî.. yaa.. Ne çıkacağını da biliyor bunlar! Sana söyleyeyim. 

(Bnb.)
“- Kesinlikle biliyorlar Komutanım. (Bçvş.)”
Gömüden çıkan malzemeleri bir Emniyet biriminde sergileyen polisle-

rin arasında geçen konuşmada ise şöyle denmektedir:
“- Dün, evvelki gün Amerikalı uzmandan kurs aldık.
“- İki gün önce kurs aldık…”
Rezaleti görüyor musunuz?..
Adamlar, neler yapılacağına dair Amerikalı uzmandan iki gün önce kurs 

alıyorlar… Aynı anda “Zir Vadisi”ne bir miktar askeri malzeme gömülü-
yor; sonra da kimliği belirsiz şahıs ihbarını yapıyor; filan yerde gömülü 
silahlar vardır, diye… Gidiyor oraya bir polis ekibi, yukarıda anlatılan işi 
yapıyor. Ondan sonra da Ordu’nun en namuslu, en yiğit birkaç subayı daha 
şafak baskınlarıyla gözaltına alınıp Hasdal’a tıkılıyor. Yat bakalım yıllarca 
da akıllan! deniyor.

Gömülü silah olaylarının hemen hepsi bu türden namussuzluklardır.
Şimdi yukarıdaki silahlar benzeri silahların bin mislini toplasanız, bıra-

kalım darbe yapmayı, bir bölüğü bile yenip teslim alamazsınız. Yani yuka-
rıdaki sözde silahlar askeri açıdan hiçbir işe yaramaz. Onları gerçekten bir 
yerlere gömen insanların, bırakalım asker olmasını, normal sivil bir insan 
bile olması mümkün değildir. Ancak aklından zoru olan yani akıl sağlığını 
yitirmiş, halkımızın “Deli” diye adlandırdığı insanlar yapabilir bu tür an-
lamsız işleri.

Fakat AB-D’nin, CIA’nın ve yerli işbirlikçi hainlerin aşağılık amaçla-
rı için çok işe yaramaktadır, bu tür provokatif düzenbazlıklar. Namuslu, 
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yurtsever, Mustafa Kemalci subaylara saldırmak, onları zindana tıkmak 
ve bilinçsiz halk kitleleri gözünde itibarsızlaştırmak için fevkalade işe ya-
ramaktadır. Onlar bu oyunu oynamakta, satılmış Parababaları medyası da 
günlerce ekranlarından, radyolarından, gazetelerinden “Ergenekon Terör 
Örgütü”nün şurada da silahları çıktı diye, bu şerefsizce yalanları haykır-
maktadır. Tam bir Nazi Propaganda Yöntemi…

Hani yukarıda dedik ya, maksat, Türkiye’deki namusluları tasfiye et-
mek… Amaçları doğrultusunda yol alıyorlar da işte… Azılı kaşar, Orta-
çağcı, Mustafa Kemal düşmanı Bülent Arınç boşuna mı diyor: “Dünün 
darbecileri, bugün artık topuk selamı veriyorlar.” diye. Arınç, birkaç 
yüreksiz fosil generali korkuttuk diye erken bayram ediyor, bizce… Ordu 
Gençliği, bu olanlar karşısında kin ve nefret biriktiriyor ve diş gıcırdatı-
yor.

***
Ordu’daki namuslu, yurtsever unsurlar tek tek belirlenmiş. Bu saldırıya 

malzeme oluşturabilecek askeri dokümanlar, bulundukları yerlerden gizlice 
alınarak cemaatin uzman birimlerinin eline ulaştırılmış. Bu dokümanlarda 
suç unsuru oluşturabilecek bir unsur bulunmadığı için, bunlara, cemaatçe, 
daha doğrusu cemaat uzmanlarınca sahte belgeler yani suç unsuru olacak 
bölümler eklenmiş. Dokümanların kayıtlı olduğu bilgisayarlara, disklere 
ve yazılara CIA’nın yönlendirmesiyle cemaatin uzman ekipleri tarafından 
yeni bölümler konulmuş. Hani deniyor ya; “Balyoz Darbe Planını hazırla-
yanlar, Fatih Camii’ni bombalayacaktı, Ege’de kendi F-16 savaş uçağımızı 
düşüreceklerdi. Böylece karışıklık yaratıp yönetime el koyacaklardı” diye. 
İşte böyle bölümler her gerçek belgeye sonradan eklenmiştir. Bu eklenmiş 
sahte belgelerin gerçek olduğuna bir çocuk bile inanmaz. Hatta bırakalım 
çocuğu eşekler bile inanmaz. Ama işte böylesine trajikomik gerekçelerle 
Ordu’nun şu anda 43 muvazzaf general ve amirali zindandadır. Ve katmerli 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemleriyle sözüm ona yargılanmak-
tadır.

Bu uydurma belgeler öylesine inandırıcılıktan uzak ve komiktir ki, 
AB-D Emperyalistleri ve bu işin taşeronu olan Beşiktaş ve Silivri’deki 
sözde hukukçular, insan mantığıyla ve vicdanıyla alay etmektedirler.

“Balyoz Darbe Planı” diye adlandırdıkları metinlerin ekleme bölüm-
leri 2005’te piyasaya sürülen bir yazılım programıyla kaleme alınmıştır. 
Oysa “darbe planı” diye adlandırdıkları askeri seminerin yapılış tarihi 
2003’tür. Bu ekleme planda adı geçen pek çok komutan o yıllarda başka 
yerlerde ve başka görevlerde bulunmaktadır. Yine bu ekleme planda yer 
alan bazı savaş gemileri ancak 2006 yılında Deniz Kuvvetlerinde hizmete 
sokulmuştur. Daha buna benzer onlarca komik iddia, suçlama vardır bu 
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eklemelerde. Ama bunları kime anlatırsın… Adamların derdi namuslu un-
surları yok etmek. Gerekçenin şöyle ya da böyle olması onların umurunda 
bile değil. Adamlar “yersen lokantası” açmışlar. Bizde böyle diyorlar… 
Tayyipgiller de aynı şeyi diyor. Arkalarında da AB-D var. Bu İblisçe sal-
dırıyı onlar yönetiyor. Türkiye Halkının yüzde 50’sini de zaten kandırıp 
“Allah’la Aldatarak” yanlarına çekmişler. Artık istediğimizi yaparız. Na-
muslulara, yurtseverlere, laiklere, Mustafa Kemalcilere bu ülkede yer yok, 
diyorlar. AB-D karşıtlarına, tam bağımsızlıkçılara yer yok, diyorlar. Devir 
bizim devrimiz, istediğimizi yaparız, diyorlar.

Şimdi dönek, AB-D uşağı Ertuğrul Özkök’ün 19 Şubat 2011 tarihli 
Hürriyet’teki köşesinde şu yazdıklarına bir bakalım:

“Merak böceği ısırınca kanatıyor
“BİLİYORUM, hafta sonu cuma sabahı başlar.
“Bugün size çok daha keyifli şeyler yazabilirdim.
“Üstelik öyle pek anladığım, bildiğim şeyler de değil.
“Ama merak böceği ısırınca, ısırdığı yer de durmadan kanıyorsa, 

duramıyorsunuz.
“Yazıyorsunuz.
“* * *
“Balyoz Davası’nda komutanların tutuklanmasına karar veren 

mahkemenin açıklamasında bir cümle dikkatimi çekti.
“Mealen şöyleydi:
“Askeri bilirkişi tarafından hazırlanan bir rapor varsa, bunun İs-

tanbul Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine.”
“Cümle bana tuhaf geldi.
“Böyle bir bilirkişi raporu var mı, yok muydu?
“* * *
“Araştırdım.
“Gerçekten varmış.
“Raporun üzerindeki tarih “14 Ocak 2011”.
“Hazırlayan kişiler, yüzbaşı, binbaşı ve tuğamiral rütbesinde 5 su-

bay.
“Bu kişiler, 6 Aralık 2010 günü Gölcük’te bulunan belgelerle ilgili 

askeri bilirkişi heyetinin üyeleri.
“Belge askeri kaynaklı olduğu için, ben de “Teenni” ile yaklaşıyorum. 

Ama, raporun sonuna 8 sayfalık bir “Manipülasyon” bölümü eklemiş-
ler ki, insan okuyunca “Ne oluyor” demeden geçemiyor.

“* * *
“Yerim sınırlı olduğu için, bilirkişi raporunda yer alan daha 5-6 

sayfalık somut yanlışı koyamıyorum.
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“Ben bu konularda uzman bir insan değilim. Ama bunca hatayı 
görünce ister istemez şüpheye düşüyorum. 

“O yüzden merak ediyorum. Tutuklama kararı veren hâkimler 
acaba bu raporu okudu mu?

“Okuduysa, doğruluğunu inceledi mi?
“Canım ne var bunda. İşin aslını ilgilendirmeyen küçük hatalar” 

diyebilirsiniz.
“Hatırlatırım.
“Amerikan tarihinin en ilgi çekici davasında O. J. Simpson, olay 

yeri inceleme memurlarının yaptığı çok basit bir hatadan dolayı be-
raat etmişti.

“Bu kadar “sehven”i olan bir davada da bu bilgilerin doğruluğu-
nun ciddi olarak incelenmesi gerekir.

“2003 tarihli darbe planında 2008 tarihli banka alındısı
“- SUGA Harekât Planı’nda, görevi icra edecek ast birlikler, Gölcük 

Birlik Komutanlığı, Ankara Birlik Komutanlığı, İzmir Birlik Komu-
tanlığı, İstanbul Birlik Komutanlığı şeklinde sıralanmış. Dz. K.K.’lığı 
teşkilat yapısında bu isimde ast birlikler yoktur.

“- Özden Örnek’in ilk harfleri olan ÖÖ kullanılarak verilmiştir. 
Ancak Oramiral Özden Örnek görevi süresince ÖÖ kısaltmasını kul-
lanmamıştır.

“- (2003 tarihli darbe belgesinde) Dz. Kur. Yb. Durhan Mertcan’ın 
yanına yazılan kadro, ilk kez 1 Temmuz 2004 tarihinde kurulmuş ve 
kendisi bu kadroya 15 Ocak 2005 tarihinde atanmıştır.

“- Dz. Pb. Kd. Bnb. Levent GÜLMEN ve İda. Kd. Bçvş. Cem KAYA, 
ele geçirilen listede “Piyade ve İdari sınıflarında” görülmektedir. Oysa 
her ikisi de 2003 yılında istihbarat sınıfında yer almaktaydı ve piyade 
ve idari sınıflarına 2007 yılı içerisinde geçirilmişlerdi.

“- İşçi Tanju Veli Aydın ve Turgut Sörmez’in görev yeri “Donan-
ma Komutanlığı” olarak belirtilmiştir. O dönem görev yaptıkları yer 
“Gölcük Tersanesi K.’lığı”dır.

“- Listede “Tls. Kd. Üçvş. Engin Çetin” isimli personelin birliği 
“Karadeniz Bölge K.’lığı” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o 
dönem görev yaptığı birliğin adı “TCG FİNİKE K.’lığı/Erdek”tir.

“- “Sey. Üçvş. Murat AKYAZI” isimli personelin birliği “TCG E-6” 
olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı birliğin 
ismi “TCG S.MEHMETPAŞA K.’lığı/Tuzla-İstanbul”dur.

“- “Dz. Kur. Kd. Alb. Zahit Oğurlu” isimli personelin birliği “NAV-
SOUTH” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev yaptığı 
birliğin ismi “CINCSOUTH STRIKFORSOUTH PL .ve PREN.Ş.MD-
NAPOLİ”dir.
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- Dz. Kur. Alb. “Olcay Uyar” isimli personelin birliği “JHQ SO-
UTHCENTER” olarak belirtilmiştir. Anılan personelin o dönem görev 
yaptığı birliğin ismi “JHQ SOUTHWEST HRK. BŞK.TAT ve EĞT. 
Ş.MD.-MADRİD”dir.

“- 2003 tarihli darbe planında adı yer alan Tuğa. “Burhan Durcan” 
isimli personel 05 Temmuz 2000 tarihinde vefat etmiştir. 

“- Aynı tarihli listede ismi yer alan Tuğa. Nevzat “Hilmi Sertel” 
isimli personel 03 Kasım 1998 tarihinde vefat etmiştir.

“- (Gölcük’te ele geçirilen listede) Albay “Fahri Ekşioğlu” şeklinde 
bir isim mevcuttur. Dz. K.K.’lığından emekli böyle bir personel bulun-
mamaktadır.

“- (Darbe planı olduğu iddia edilen belgede) Dz. K.K.’lığının 07 Ka-
sım 2002 gün ve İSTH.: 3200-27-02 sayılı “Yeniden Yapılandırma Fa-
aliyetleri” konulu yazısı” ifadesi bulunmaktadır. İlgi yazılırken konu 
kullanımı “MY 75-1B”, Karargâh Hizmetleri Yönergesi’nin 2008 yı-
lında yürürlüğe girmesi ile başlamıştır.

“- (2003 tarihli) Dz. Kur. Yb. A. Durhan MERTCAN’ın “Birliği” 
hanesinde “CC MAR NAPLES HRK.BŞK.” yazılmıştır. Ancak anı-
lan tarihte “NAVSOUTH”tu. Bu isim, 01 Temmuz 2004 tarihinde “CC 
MAR NAPLES” olarak değişmiştir.

“- Aynı listede yer alan Dz. Kur. Alb. “Zahit Oğurlu’nun “Birliği” 
hanesinde “NAVSOUTH” yazılmıştır. Ancak anılan tarihte kendisi 
“STRIKEFORSOUTH” emrinde görevlidir.

“- 2002 tarihli olarak gözüken “Hrp. Ak. Plan Çalışma Grubu.doc” 
isimli bilgi notunun imza hanesinde “Z. Erdim İNAL, Dz. Kur. Yb. 
Dz. Plan Subayı” ifadesi bulunmaktadır. Anılan personel 2002 yılında 
Yzb. rütbesindedir. 2006 yılında Yb. rütbesini almıştır. 

“- Dz. Kur. Kd. Alb. R. Cem GÜRDENİZ’in Gölcük bölgesinde gö-
revli olduğu ve İstanbul-Gölcük arasında özel kurye hizmetinin ko-
ordinatörü olarak tefrik edildiği belirtilmektedir. Anılan personel o 
tarihte Dz. K.K.’lığı PI.P. Bşk.lığı/Ankara’da görevlidir.

“- Yine aynı yazıda Gölcük’te görevli olduğu ve İstanbul-Gölcük 
arasında özel kurye olarak tefrik edildiği belirtilen Dz. Kur. Bnb. 
O.G. Bora OĞURLU yazı üzerinde yazan tarihte Gn. Kur. Bşk.lığı/
Ankara’da görevlidir.

“- Ocak 2003 tarihli “Aksaz” isimli dosyanın imza hanesinde “Dz. 
Kur. Alb. F.Can Yıldırım” yazmaktadır. Ancak anılan personel 2005 
tarihinde albay olmuştur.

“- Ocak 2003 tarihli “sıkıyön.doc” isimli dosyanın imza hanesinde 
“As. Hak. Alb. A. Cengiz Şirin” yazmaktadır. Ancak anılan personel 
2005 tarihinde albay olmuştur.
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“- Tümamiral Deniz Cora yazan Ekim 2007 ve Ağustos 2007 tarihli 
yazıların üst başlığında “TC Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Donanma 
Komutanlığı, Gölcük/İstanbul” yazmaktadır. Doğrusu Gölcük/KO-
CAELİ olmalıdır.

“- Dosyada, İsth. Bçvş. Erdinç Yıldız’ın eşi Yasemin Yıldız’ın “Bi-
reysel Emeklilik ve Hayat Sigortasına” ait 2 adet “Banka alındı” bel-
gesi bulunmaktadır. Bu iki belge, Temmuz ve Ağustos 2008 tarihlerine 
aittir. Son kaydetme tarihleri 20 Ağustos 2003 olarak görünen kasette, 
5 yıl sonrasına ait belgeler nasıl yer almıştır? 

“- Dosyada, Deniz Kurmay Yarbay “Nuri Alacalı” tarafından ya-
zıldığı iddia edilen “Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri” konulu bilgi 
notu bulunmaktadır. Kurmay Albay Nuri Alacalı 29 Temmuz 2002-20 
Haziran 2003 tarihleri arasında ABD’de War College’da eğitim gör-
mekteydi. Bu nedenle belirtilen yazıyı söz konusu tarihte hazırlamış 
olması mümkün değildir.

“- 02 Ocak 2003 tarihli bir toplantı tutanağı imza blokunda Dz. Kur. 
Kd. Binb. Barbaros Büyüksağnak ismi yer almaktadır. Oysa kendisi 
04 Kasım 2002-31 Ağustos 2003 tarihleri arasında “EUROMARFOR 
Gözlemci Subayı” olarak İtalya’da bulunmakta olduğundan toplantı-
ya iştirak etmiş olması mümkün değildir.” (Hürriyet, 18 Şubat 2011)

 Gördüğümüz gibi, on yılların kaşar döneği, AB-D ve Tayyipgiller uşağı 
Ertuğrul Özkök bile demeye getiriyor ki, böylesine inandırıcılıktan uzak, 
düzmece belgelerle operasyon yapılmaz. Davalar açılmaz. İnsanlar tutuk-
lanmaz… Yani onu bile isyan ettirecek trajikomiklikteki sözde belgeler 
bunlar. Ama yukarıda da söylediğimiz gibi meydan bizim, diyor adamlar. 
İster inan ister inanma. İster ye ister yeme. Biz sizi tasfiye edeceğiz. Sizin 
işinizi bitireceğiz. Fırsat bu fırsat. Biz on yıllardır bugünlerin gelmesini 
bekledik…

“Ergenekon “Davası” adlı bu CIA operasyonunun cezası, 
sonucunda değil sürecindedir.

Sureti haktan görünen ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi gibi koftiden bazı siyasi önderlerin 
bile söyledikleri “Yargı sonunda doğru kararı verecektir”; Tayyipgiller ise 
zaten bu İblisçe planın tüm ayrıntısını bildikleri için; “Bu yargının işidir, 
biz ona müdahale etmeyiz”, diyerek, Beşiktaş-Silivricilerin arkasında ol-
duklarını açıkça tekrar tekrar belirtiyorlar belli aralıklarla. Tabiî kazmanın 
ruh yapısı hasta olduğu için bazen kendini tutamayarak ağzından kaçırıyor 
işin aslını. Şöyle deyiveriyor bazen: “Çanakkale’de Türkiye Cumhu-
riyeti Başbakanı tören alanına geldiğinde ayağa kalkmayan general 
yaptığı saygısızlığın bedelini ödedi. Şu anda Silivri’de yatıyor.” Kastet-
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tiği emekli general Engin Alan’dır. Bu sözüyle gördüğümüz gibi Beşiktaş-
Silivri divanlarının hukuki değil ideolojik, siyasi kararlar aldıklarını açıkça 
ağzından kaçırmış oluyor, o.

Eğer eski HSYK ve Yargıtay olsaydı, muhakkak ki, bu sözde mahke-
melerin çok uzun yıllar sonra da olsa verdikleri kararlar tümden bozula-
caktı. Fakat onun da çaresini buldu AB-D Emperyalistleri ve işbirlikçisi 
Tayyipgiller. 12 Eylül Referandumu sonrasında yaptıkları yasa düzenle-
meleriyle HSYK, Yargıtay ve Danıştay da dahil olmak üzere tüm yargıyı 
avuçları içine aldılar. Artık yargı, referandum öncesinde de söylediğimiz 
gibi, Tayyipgiller’in “Hukuk Bürosu”na dönüşmüş durumdadır. Dolayı-
sıyla da yargı olmakla da hukukla da bir ilgisi kalmamıştır artık, tepeden 
tırnağa tüm “yargı kurumları”nın.

Bu sebepten Beşiktaş-Silivri mahkemelerinin verdiği cezalar bunlar ta-
rafından da büyük olasılıkla bir iki küçük-detay değişikliğin dışında onay-
lanacaktır. O küçük değişiklikler de: “Bakın biz aynen oralardan gelen ka-
rarları onaylamıyoruz.” diyebilmek için olacaktır.

Beşiktaş 13’üncü Ceza Dairesi Başkanı Köksal Şengün, geçen sene: 
“Bu dava 30 yıl sürer.” demişti. Cemaatçilerin ve arkalarındaki AB-D’nin 
niyetinin de bu olduğu görülüyor. Çünkü adamların amacı bu süreçte yu-
karıda andığımız namuslu güçleri ortadan kaldırmaktır. En diri unsurlarını 
yıllarca zindanda çürüterek öldürmek, sakat bırakmak ve saf dışı etmektir. 
Geriye kalanları da terörize ederek-korkutup sindirerek pasifize etmektir. 
Böylece de namuslu, yurtsever, tam bağımsızlıkçı, laik ve Mustafa Kemal-
ci güçlerden kurtulmaktır. Onları, önlerindeki engel olmaktan çıkarmaktır. 
Başka türlü ifade edersek yok etmektir. Bu şekilde Yeni Sevr’in yolunu 
temizlemektir. Yol üzerinde bulunan engelleri ortadan kaldırmaktır.

Bu aşağılık iş, bu alçaklık olduktan sonra, yapılan davadan ceza çıksa 
ne olur çıkmasa ne olur… Alçaklık bir defa yapılmış, puşt puştluğunu et-
miş, amaç hâsıl olmuştur…

Farz edelim ki bu davaların tümü beraatla sonuçlandı. Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin komuta kesimi, kaybettiği onurunu yeniden kazanabilecek mi? 
Hayır. Şu anda, AB-D Emperyalistlerinin ve onların uşağı Tayyipgiller’in 
önünde diz çökmüş, şamar oğlanına dönmüş durumdadır. Bu dava bera-
atla sonuçlansa bu durumdan çıkabilecek mi? Hayır. Zaten Tayyipgiller 
de bunu bildikleri için tüm yazarçizer ve siyasetçileri “Ordu vesayetinden 
kurtulduk. O dönem bitti” diyorlar kendi dilleriyle. Yani bizim için amaç 
hâsıl oldu, diyorlar.

Köksal Şengün, sadece yukarıdaki sözü etmedi. Duruşmalarda da hep 
sanıkların tahliyesi yönünde görüş belirtti, o yönde oy kullandı. Fakat hep 
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hatırlanacağı gibi, tahliye başvuruları bire karşı iki oyla (iki Fethullahçı 
sözde yargıcın oyuyla) reddedilmişti. Köksal Şengün bu namuslu tutumu-
nun bedelini ödedi. Artık sen haddini aştın, tahammül edilmez noktaya 
geldin denilerek; Tayyipgillerci Yeni HSYK tarafından 13’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığından alınarak Bolu’ya düz yargıç olarak atandı. 
Yani tenzil-i rütbeye uğratıldı.

Yine çok iyi hatırlayacağımız gibi, Şeref Akçay diye bir namuslu yar-
gıç daha vardır Beşiktaş’ta. Bu davadaki namuslu tutumundan dolayı hep 
AB-D’nin, Tayyipgiller’in ve Cemaatin hedefi olmuştur. Daha geçen haf-
talarda 7’si general 8 asker hakkında verilen yakalama kararına yapılan 
itiraz, kendisi izinden dönmeden Cemaatin yargıçları tarafından karara 
bağlanarak reddedilmişti. Hem de Cuma gecesi saat 24’ten sonra. Yığınla 
klasörden oluşan dosya, Cemaatçi yargıçlar tarafından 45 dakikada ince-
lenmiş görünerek, karara bağlanmıştı. Çünkü Şeref Akçay, o günü izleyen 
Pazartesi göreve başlayacaktı. Eğer itiraz başvurusu Pazartesiye kalırsa ad-
ları gibi biliyorlardı ki, Mahkeme Başkanı Şeref Akçay bu tutuklamaların 
hukukla da mantıkla da vicdanla da adaletle de uzaktan yakından ilgisi 
olmadığını görecek ve bu sebeple de itiraza olumlu yönde yani yakalama 
kararının kaldırılması yönünde oy kullanacaktı. İşte bundan kurtulmak için 
Cemaatçiler gece yarıları 45 dakika içinde işleri kılıfına uyduruyorlardı. 
Şeref Akçay bunu gördü ve açıkladı. Bunun hukukla uyuşmazlığını dile 
getirdi haklı olarak. 

Şeref Akçay, geçen yıl Balyoz Davası’ndaki aralarında Birinci Ordu 
eski komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 162 subayın 
tutuklanmasına isyan ederek, bu tutuklamaların hiçbir mantıkî ve hukukî 
gerekçesi yoktur, demişti. Bizce Köksal Şengün gibi, onun cezalandırılıp 
kıyıma uğratılması da yakındır…

Eninde sonunda Demokratik Halk İktidarı Kurulacaktır
Fakat AB-D Emperyalistleri ve yerli uşakları, fena halde yanılıyorlar. 

Onlar sanıyorlar ki namuslu yurtseverlerin işi bitti. Bundan sonra biz, on-
larla oyuncakla oynar gibi oynarız. Yeni Sevr’in yolu artık dümdüz açık...

Onların korkuttuğu ve sindirdiği sadece Türk Ordusu’nun tepesindeki 
bir avuç ordu fosilidir. Devrimci Gelenekli, Mustafa Kemalci Ordu Gençli-
ği korkutulamaz… Sindirilemez… Jöntürk Gelenekli Gençliktir o… Yüz-
yıllarca süren Devrimci Geleneği tüm dünyaca bilinmektedir. Tabiî Sivil 
Gençliğimiz de aynı gelenek ve ruhiyata sahiptir.

Bu alçakça saldırılar karşısında Gençliğin tepkisi ve öfkesi, her geçen 
gün artmakta, bilenmektedir.
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Ortalama 60-65 yıldan bu yana sürdürülen psikolojik harekâta, toplu-
mun Ortaçağın karanlıklarına götürülme çabalarına rağmen halklarımızın 
yüzde 50’si 12 Haziran Seçimlerinde görüldüğü gibi, Tayyipgiller iktida-
rına karşıdır. Yani AB-D Emperyalistlerinin yarım yüzyılı aşkın bir süre-
den beri “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdikleri; toplumu Ortaçağa geri 
götürerek tümden uşaklaştırma çalışmalarına rağmen kafasını, mantığını 
yitirmemiştir.

AB-D Emperyalistlerinin hayâsızca saldırıları, işbirlikçilerinin ise iha-
netleri sürdükçe, arttıkça buna paralel olarak halklarımızdaki uyanış ve 
bilinçlenme de artacaktır. Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, kamu emek-
çilerimiz, köylülerimiz, esnaflarımız, Kürt kardeşlerimiz, aydınlarımız, bi-
lim insanlarımız uyanacak ve örgütlenecektir. Ve bu halk kitlesi kendinin 
bir parçası olan Ordu Gençliği’yle de kaynaşacak, aynı saflarda bir araya 
gelecektir.

Bu devrimci halk güçleri, eninde sonunda Antiemperyalist, Antife-
odal ve Antişovenist Halk Devrimini zafere ulaştıracak; Demokratik 
Halk İktidarını kuracaktır.

İşbirlikçi hainler de yaptıkları ihanetin bedelini kesinkes ödeyecekler-
dir…
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AYRIM X

Dört yıldan beri AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçi satılmışlar 
tarafından maddi-manevi hayâsızca saldırılara uğratılan 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden nihayet
korkakça da olsa bir tepki geldi147

147  Halkın Kurtuluş Partisi’nin 30 Temmuz 2011 tarihli Basın Açıklamasıdır.
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Dört yıldan beri AB-D Emperyalistleri ve yerli işbirlikçi satılmışlar 
tarafından maddi-manevi hayâsızca saldırılara uğratılan 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden nihayet
korkakça da olsa bir tepki geldi

AB-D Emperyalistleri ve yerli hainler Türkiye’yi, hep söylediğimiz 
gibi, Yeni Sevr’e sürükleyebilmek için karşılarında en büyük engel olarak 
gördükleri Türk Ordusu’na 2007 Haziranından bu yana durup dinlenme-
den en alçakça, en namussuzca oyunlara, düzenlere başvurarak saldırmak-
tadırlar, ordunun haysiyetini, onurunu kırmak, bozmak, itibarsızlaştırmak 
için ellerinden ne geliyorsa yapmaktadırlar.

Bundan amaçları bir: Ordunun sürekli darbelere maruz bırakılarak hır-
palanması böylece de özgüvenini yitirmesidir.

İkincisi de: Halkın gözünde orduyu itibarsızlaştırmak, onu neredeyse 
bir çakal örgütü görünümüne sokmaktır.

Özgüveni bitmiş ve halkın gözünde saygınlığı kalmamış bir ordu ne 
yapabilir?

Hiç.

İç ve dış saldırılar karşısında ne etkinlik gösterebilir?

Hiç.
İşte orduya saldırılarla varılmak istenen hedef budur.
Dört yıldan beri şuraya buraya askeri açıdan pek bir işe yaramayan 

bombalar vb. askeri malzemeler gömülerek, işte bunlar darbecilerin darbe 
hazırlıklarının bir kanıtıdır, dendi. Oysa o beş para etmez sözde silahları 
oralara gömenler de sonra yine “kimliği meçhul” kişilere ihbar ettirtenler 
de ve en sonunda da onları gömdükleri yerden kazıp, bulup, çıkarıp emni-
yet birimlerinde çarşaflar üzerinde sergileyenler de hep kendileriydi. Yani 
bu işleri yapanların tümü aynı vatan millet düşmanı, AB-D işbirlikçisi çe-
tenin elamanlarıydı.
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Bunlar yine ordunun resmi, yasal prosedürlere uygun plan ve semine-
rinin belirli bölümlerine suç unsuru teşkil edecek namussuzca hazırlanmış 
metinleri ekleyerek; bakın, işte generaller Balyoz, İnternet Andıcı türün-
den hükümeti devirmeye yönelik darbe planları yapmışlardır, seminerler 
düzenlemişlerdir, diye orduyu sürekli en iğrenç, en hayâsızca yöntemlerle 
suçlamışlardır.

Tabiî bu suçlamaların her birinin sonrasında Türk Ordusu’nun en yiğit, 
Mustafa Kemalci, vatansever, laik subayları gece yarısı operasyonlarıyla 
baskına uğratılmışlar, kümesten tavuk çalarken suçüstü yakalanan tavuk 
hırsızları gibi polis komiserlerinin kollarında yaka paça minibüslere tıkıl-
mışlar sonra da Hasdal ve Silivri Zindanına doldurulmuşlardır.

Işık Koşaner’in Türk Ordusu’na hitaben yazdığı veda mesajında dile 
getirdiği gibi şu anda böyle namuslu iki yüz elli general, amiral ve daha alt 
rütbelerden subay bu zindanlarda yatmaktadır.

Beşiktaş ve Silivri’deki Nemrut Mustafa Paşa’nın torunlarından oluşan 
divanların hakla da, hukukla da, adaletle de, vicdanla da, yasayla da hiçbir 
ilgisinin bulunmadığını biz dört yıldan beri yani saldırının ilk anından beri 
söylemekteyiz. Bu saldırganlar, AB-D Emperyalistlerinin onların en azgın 
casus örgütü CIA’nın ipleriyle oynamaktadırlar. Onların normal hukukçu 
kimlikleri yoktur. Onlar, on yıldan beri AB-D Pensilvanya’da oturan, in-
sanları Kur’an’ın söyleyişiyle “Allah’la aldatan büyük aldatıcı”nın yani 
İblis’in Fethullahçılar denen cemaatinin müritleridir. Dolayısıyla da emri 
hukuktan, yasalardan değil cemaatin imamlarından almaktadırlar.

Bu saldırının Türkiye’deki diğer ayağını oluşturan en önemli güç ise 
Tayyipgiller iktidarıdır. Bu iki Ortaçağcı, vatan millet düşmanı, AB-D 
hizmetkârı hain güç çıkar birliği etmiştir. Bunlara uzun yıllar Kanal 7 te-
levizyonunda hizmet etmiş olan Ahmet Hakan bile bugün artık Fethullah 
Gülen Cemaati’yle Tayyipgiller’in kaynaşık olduğunu itiraf etmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de bulunan Fethullahçılardan daha küçük çaplı tüm tarikat-
lar da Tayyipgiller’le kaynaşmıştır artık. Özellikle son iki genel seçimde 
ve 12 Eylül Referandumu’nda bunların tümü birlikte davranmıştır.

Bu demokrasi filan değildir. Uzaktan yakından ilgisi yoktur demokra-
siyle. Yine bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz bu tezi bugün pek çok na-
muslu bilim insanı savunur duruma gelmiştir. Daha geçende, dünya çapın-
da saygınlığa sahip yerbilimcimiz Profesör Celal Şengör de oynanmakta 
olan bu seçim oyununun-bu sandık oyununun, demokrasiyle bir ilgisi ol-
madığını Cumhuriyet Gazetesi’nin Bilim Teknik Eki’nde açıkça yazmıştır. 
Şengör Hoca’nın da söylediği gibi, yapılanan demokrasi olabilmesi için 
her şeyden önce insanların objektif bilgiyle donatılması, bilinçlendirilmesi 
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rekir. Tabiî bunun yapılabilmesi için de insanların özgürce düşünebi-
len, aydınlık düşünebilen bir düşünce sistemine, kafa yapısına sahip olması 
gerekir. Fakat ne yazık ki, insanlarımızın büyük çoğunluğu bu imkândan 
yoksun. İnsanlarımız, cemaatlerin elinde tutsak. Manevi anlamda ve maddi 
anlamda tutsak…

Bugün Türkiye’de İmam Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde 
tabiî Kur’an Kursları’nda da öğretilen din, 120 bin İmamın cami hutbele-
rinde anlattığı din, gerçek İslamiyet değil. Bunu namuslu ilahiyatçı Profe-
sör Yaşar Nuri Öztürk de “Allah’la aldatmak” adlı kitabında ve ayrıca 
geçen haftalarda haber programlarına konu olan ve gazetelerde kendisiy-
le yapılmış röportajı yayımlanan Malatya Şeker Camii’nin sevimli Şeker 
Hoca’sı Celal Tilgen de açıkça ortaya koymaktadır.

Yaşar Nuri Hoca, Türkiye’de öğretilen din İslamın gerçeği değil, Arap-
Emevi yorumudur, diyor. Bu yorumda İslamın ruhu yoktur, diyor. Bozul-
muş, çarpıtılmış, şeklî bir İslam vardır, diyor. İşte bu gerçek dışı İslamla da 
insanlarımız Allah’la aldatılmaktadır, diyor. Ve aldatmaların en alçakçası 
“Allah’la aldatmaktır”, diyor.

Malatya’nın Şeker Hoca’sı ise “Dinin genleriyle oynadık. Şu anda uy-
gulanmakta olan dinin gerçek İslamiyetle bir alakası yoktur”, diyor.

Tayyipgiller, Fethullahçılar ve diğer tüm Ortaçağcı güçler bilinçsiz, ge-
çim derdindeki zavallı kara halk yığınlarımızı işte böyle tuzağa düşürerek 
Allah’la aldatmaktadırlar. Ve onları bu dünya için değil de sadece öbür 
dünya için yani ölümden sonrası için yaşamaya zorlamaktadırlar. Buna 
inandırmaktadırlar.

Bu şekilde kandırılmış insanlarımız artık normal insanlar gibi düşüne-
mez, sağlıklı akıl yürütemez hale geliyor. Şeyhin, cemaatin imamının söy-
lediği, emrettiği, Tanrı buyruğunun yerini alıyor. Ve cemaat ne emir verirse 
tereddüt etmeden, duraksamadan o yapılıyor. Yedi yüz İmam Hatip Lise-
sinde, ki bu liseler her yıl 60 binin üzerinde mezun vermektedir, işte ger-
çek İslamiyetle alakası olmayan bu sahte din öğretiliyor. Resmisi ve resmi 
olmayanı 10 bin civarında olan ve hemen tümü de cemaatlerin yönetimi 
altında bulunan Kur’an Kurslarında küçücük çocuklarımıza yine gerçek 
İslamla ilgisi olmayan bu bozulmuş, çarpıtılmış İslam anlayışı öğretiliyor. 
İlahiyat Fakültelerimizde yine aynı şey yapılıyor… 120 bin imam, aynı 
şeyi anlatıyor. Ve hemen her mahallede örgütlenmiş bulunan cemaatler 
aynı şeyi yapıyor.

ABD’nin 1945 sonrası başlattığı “Yeşil Kuşak Projesi” adı verilen “İs-
lam ülkelerini Ortaçağcılaştırma Projesi”nin bir ürünü ya da sonucudur, 
Türkiye’nin şu an içine düşürüldüğü durum. Türkiye Halkları bugün 65 yıl 
öncesinin, ne yazık ki, daha gerisine düşürülmüş bulunmaktadır.

ge
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İşte Tayyipgiller’in 12 Haziran 2011 Seçimlerinde aldıkları yüzde 50 
oy oranı bu 65 yıllık çalışmanın, daha doğrusu Türkiye Halklarına uygu-
lanan psikolojik harekâtın sonucunda elde edilmiş bir orandır. Dolayısıyla 
da böyle bir seçim oyununun adı demokrasi olamaz. En fazlasından bir de-
mokrasicilik oyunu olabilir. Bu kandırmacadır, düzenbazlıktır, insanların 
Allah’la aldatılmasıdır…

Tayyipgiller ve cemaatler Antika çağların egemen sınıfı olan asalak, 
sömürgen, vurguncu, vatan millet düşmanı Tefeci-Bezirgân Sermaye-
nin temsilcileri oldukları için bunlarda ulusal değerler bulunmaz. Vatan 
ve halk sevgisi bulunmaz. Bunlar Ortaçağın ümmetçilik konağında yaşa-
maktadırlar ruhen. Bunlar bencildir-çıkarcıdır, vurguncudur, sömürücüdür, 
soyguncudur. Bunlar nefislerinden başka hiç kimseyi düşünmezler. Bunla-
rın namazları, oruçları, sarıkları, cübbeleri, tespihleri, çarşafları, türbanları 
da sadece Cennet’ten iyi bir arsa kapalım diyedir. Başka hiçbir şey için 
değildir.

Hz. Muhammed’in “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. 
İslamiyet güzel ahlaktan ibarettir. Komşusu aç iken tok yatan bizden 
değildir.” diye buyuran Hadisleri, bunlara hiçbir şey söylemez. Anlatmaz. 
Bunlar için hiçbir anlam ve değer ifade etmez. O nedenle bunların ger-
çek İslamı anlamaları da mümkün değildir. Kur’an’ın diliyle söylersek; 
bunlar, gerçek İslama karşı yani Hz. Muhammed’in ve Dört Halife’nin 
savunduğu ve yaşayışlarıyla da örnek oldukları İslamiyete karşı “Kör ve 
sağırdırlar.”

Bunların AB-D Emperyalistlerinin ortalama yüz yıldan bu yana hiç 
akıllarından çıkarmamış oldukları Yeni Sevr planıyla da hemen uyum sağ-
lamaları işte bu vatansız ve milletsiz oluşlarından dolayıdır.

Bunlar, Türkiye Halklarına ve vatanına düşmandır…
Bunlar, namusa, onura, eşitliğe, kardeşliğe, adalete, hakkaniyete düş-

mandır…
Bunlar, gerçek İslamiyete düşmandır…
Bunlar, antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa 

Kemal’e ve diğer komutanlarına düşmandır…
Bunlar, Devrimci Gelenekli Türk Ordusu’nun Gençliğine düşman-

dır…
Bunlar, tam bağımsızlığa, laikliğe, gerçek demokrasiye ve özgürlüğe 

düşmandır…
Bunlar, vicdana ve bütün insancıl değerlere, duygulara düşmandır…
Bunlar, namuslu, yurtsever, antiemperyalist, Mustafa Kemalci yargıya, 

medyaya, bilim insanlarına düşmandır…



327

Bunlar, hep söylediğimiz gibi, sürekli Yeni Sevr rüyası gören ve pro-
jeleri üreten AB-D Emperyalistlerine dosttur, onların işbirlikçisidir, çıkar 
ortağıdır…

Bu sebeple onların Türkiye’deki tüm namuslulara olduğu gibi, 
Ordu’daki namuslu, yurtsever unsurlara karşı da saldırıları bundan sonra 
da olacaktır.

Türk Ordusu’nun komuta kesimi, ne yazık ki, bu hayâsızca saldırılar 
karşısında acziyet ifadesinden başka bir anlama gelmeyen birkaç yakın-
manın dışında bir tepki ortaya koyamamıştı. AB-D’ye güvenen ve onların 
ipiyle oynayan yerli hainler güruhu da bu suskunluktan, tepkisizlikten de 
güç alarak azdıkça azmıştı. Hainane saldırılarını rutine bağlamıştı. Seçim-
ler, referandumlar, YAŞ toplantıları gibi önemli siyasi olaylar öncesinde 
hemen bir mizansen hazırlanıp yeni bir saldırı yapılıyordu. İşte nitekim bu 
YAŞ Toplantısı öncesinde de Türk Ordusu’nun, içinde Ege Ordu Komu-
tanının da bulunduğu, 7’si general ve amiral toplam 22 subayı hakkında 
Beşiktaş’taki Nemrut Mustafa Paşa Divanları tarafından yakalama kararla-
rı çıkarılmıştı. Bu divanlardan biri, Zekeriya Özgiller’den olan savcı Cihan 
Kansız tarafından hazırlanan ve sözünü ettiğimiz subaylar hakkında birkaç 
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istemini içeren iddianamesini 
kabul etmişti.

AB-D, CIA, Tayyipgiller, Cemaat ve bunların Beşiktaş-Silivri’deki hu-
kukçu maskeli personeli bir kez daha şöyle demişti, Türk Ordusu’na:

“Biz sizin, orgeneralleriniz de dahil olmak üzere, ordu komutanlarınız 
da dahil olmak üzere, en büyüğünüzü bile istediğimiz zaman çizeriz. Sizi, 
torbacılar gibi, yaka paça yakalar, sürükler, minibüslere tıkar, Hasdal zin-
danına atarız. Sizi istediğimiz gibi tokatlarız. Bize artık son zamanlarda 
yaptığınız gibi, hep topuk selamı vereceksiniz. Bizimle konuşmaya öyle 
başlayacaksınız. Siz bizim gözümüzde sadece “site güvenlikçisi” statüsün-
desiniz. Kendinizi asla farklı yerlerde hayal etmeyeceksiniz. Biz size ko-
nuşun demedikçe konuşmayacaksınız. Hele siyasi konularda hiç ağzınızı 
açmayacaksınız. Sizin işiniz de, göreviniz de bu değil. O alan bizim. “Site 
güvenlikçisi” siyasetten ne anlar? Ne aklı erer? Geçmişi, içinde Mustafa 
Kemal de bulunmak üzere, unutacaksınız. O dönem bitti. Bak, biz ne dedik 
en önde gelen siyasi temsilcimiz Tayyip’in ağzından (kasetinde) Mustafa 
Kemal’i kastederek “Ölmüş İnektir”… CIA’nın Türkiye ve Ortadoğu Ma-
sası Eski Şefi Graham Fuller, daha diplomatik bir dil kullanarak “Kema-
lizm çağını doldurmuştur.” dedi. Siz farklı dillerden söylenen bu sözü hiç 
anlamadınız. Hâlâ Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk diyorsunuz. 
Biz de size işte böyle, söz anlamayanın hakkı budur, diyerek anlatmaya 
çalışıyoruz.”

4 yıldan bu yana sürekli bunu diyor, bunu yapıyor AB-D ve yerli hainler.
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İşte bu hayâsızca darbelere karşı, korkakça da olsa, ilk tepki-artık ye-
ter sözü Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve Kara, Hava ve Deniz 
Komutanı Paşalardan geldi. Ne yazık ki Jandarma Genel Komutanı, bu 
onurlu tavrın içinde yer almadı. O, AB-D ve işbirlikçileriyle birlikte olma-
yı tercih etti. Demek ki, Ali Nadir Paşaların (Vahdettin ve Damat Ferit’ten 
aldığı emir üzerine İzmir’i işgalci Yunan Ordusu’na hiç karşı koymaksızın 
teslim eden, askerin kışladan çıkmasına izin vermeyen kolordu komutanı) 
neslindenmiş. Yazık…

Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, kendisiyle birlikte davranan na-
muslu kuvvet komutanı silah arkadaşlarını da temsilen şu açıklamayı yap-
tı:

“Şu anda 173’ü muvazzaf, 77’si emekli olmak üzere 250 general-
amiral, subay, astsubay ve uzman jandarma çavuş, hürriyetlerinden 
yoksun olarak tutuklu bulunmaktadır. Tutuklamaların evrensel hu-
kuk kaidelerine, hakka, adalete ve vicdani değerlere uygun olarak ya-
pıldığını kabul etmek, birçok hukukçunun da ifade ettiği gibi, müm-
kün değildir.

“Bu durum, birçok defa yetkili makamlara iletilmesine, anlatılma-
sına ve takip edilmesine rağmen soruna yasal çerçevede bir çözüm bu-
lunması mümkün olmamıştır.

“Haklarında henüz hiç bir kesin yargı kararı olmamasına rağmen 
tutuklu bulunan 14 general-amiral ile 58 albay, hürriyetlerinin tehdit 
edilmesinin yanı sıra mevcut yasalarımız gereğince bu yıl yapılacak 
Yüksek Askeri Şura’da değerlendirmeye girme hakkını kaybetmiş ve 
peşinen cezalandırılmıştır.

“Soruşturma ve uzun süreli tutuklamaların bir amacının 
da  TSK’nın sürekli gündemde tutularak kamuoyunda bir suç teşki-
latı olduğu izleniminin yaratılmaya çalışıldığı, bunu fırsat bilen yanlı 
medyanın da her türlü yalan haber, iftira ve suçlamalarla yüce ulusu-
muzu kendi silahlı kuvvetlerine karşı tavır almaya teşvik ettiği dikkat-
lerden kaçmamaktadır.

“Bu durumun önlenememesi ve yetkili makamlar nezdinde yapılan 
girişimlerin dikkate alınmaması  Genelkurmay Başkanı olarak perso-
nelimin hak ve hukukunu koruma sorumluluğumu yerine getirmeme 
engel olduğundan, işgal ettiğim bu yüce makamda göreve devam etme 
imkânını ortadan kaldırmıştır.” (Vatan Gazetesi, 30 Temmuz 2011)

Koşaner Paşa’nın burada dile getirdiği haksızlıkların, hukuksuzlukla-
rın, vicdansızlıkların tamamı yapılmış mıdır?

Kat be kat fazlasıyla yapılmıştır…
Pekiyi bunlarla karşılaşan bir kurumun temsilcisi olan insanlar ne ya-

par?
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Şu üç şeyden birini:
1- Sessiz kalır, yapılan her saldırı ve zulmü sineye çeker. Sıra kendisine 

gelinceye kadar susar. Bu konuda en yiğit, en halkçı olan Hz. Ali şöyle der: 
“Haksızlık karşısında boyun eğerseniz hakkınızla birlikte şerefinizi de 
yitirirsiniz.”

Ne yazık ki, bugüne kadar, 4 yıldan bu yana TSK’nin komutanları böy-
le davranmıştır…

2- Koşaner Paşaların yaptığını yapar. Haksızlığa karşı dur diyemez. 
Kaçar… İstifa eder. Karşı koymaya cesaret edemez. Ona yüreği yetmez. 
Ama hiç değilse; ben yapamadım, yapacak olanlar gelsin, yapsın, der. O 
bakımdan bu davranış da, cesaretsiz olmakla birlikte, dürüstçe bir dav-
ranıştır. Namusluca bir davranıştır. Öyle ya her insanın yüreği her şeye 
yetmeyebilir.

Demek ki, biz Mustafa Kemalciyiz demekle Mustafa Kemal olunmu-
yor.

3) Mustafa Kemal gibi davranır… Mustafa Kemal’in 1919’da yaptığı 
gibi yapar. Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yok etmek iste-
yen kapitalizme ve onların işbirlikçisi, hain Vahdettin’e, Damat Ferit’e (İs-
tanbul Hükümetlerine) karşı davrandığı gibi davranır. Zalimin, saldırganın 
karşısına geçer ve “Ey, hain zalim, seni yeneceğim” der. “Geldikleri gibi 
gidecekler”, der.

Onu diyecekler de gelecektir, ileride… Devrimci Gelenekli Ordu Genç-
liğimizin “yiğitlik yarışı” olarak askerliği kavrayan Mustafa Kemal Gele-
nekli Halk Çocukları onu da mutlaka yapacaklardır…

Tabiî bu kısa sürede olmayacaktır. Yukarıda da söylediğimiz gibi, halk-
larımızın ne yazık ki, şu anda yarısı, Ortaçağcı güçlerin “Allah’la aldattığı” 
tutsakları durumundadır.

Biz gerçek devrimciler, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, köylüleri-
mizle, esnaflarımızla, Kürt kardeşlerimizle, aydınlarımızla, kamu emek-
çilerimizle, bilim insanlarımızla ve Ordu Gençliği’mizle, el ele vererek 
tıpkı Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı 
da zaferle sonuçlandıracağız. Bize Yeni Sevr’i dayatan AB-D Emperya-
listlerinin alçakça hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Yerli Hainler de 
ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerdir. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. 
Ve adları da “Ulu Hakan Vahidüddin Han” dedikleri Vahdettin’le, Damat 
Ferit’le, Sait Molla’yla, Filozof Rıza’yla, Ali Kemal’le birlikte yazılacak-
tır, Tarihin defterine… Birlikte anılacaklardır… 30 Temmuz 2011

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Ek

 İsmail Cem’in Politika Gazetesi’nde Yayımlanan
 İhsan Sabri Çağlayangil’le Yaptığı Röportajın Tam Metni
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İsmail Cem’in sunuş yazısı:
 “… Bakınız, İsmail Cem bey, böyle şeyleri açıkça yapmazlar. Yabancı 

sefirler, yetkililer en önemli konuları böyle özel temaslarda söylerler. Bu 
gibi şeyleri resmi teşebbüs mevzuu yapmazlar. Bizim altı senelik hariciye 
vekilliğimizde çok rastladık… Önemli mesajları, tavsiyeleri, endişeleri, ya 
kokteyllerde ya yemeklerde ya özel hasbıhallerde ya sırf bu işi söylemek 
için tertip edilmiş gezilerde duyururlar size. Kayıt ve resmiyet dışı, hasbı-
hal halinde telkin etmeye çalışırlar. 

“12 Mart’tan bir süre önceydi, Amerikan sefirinden bir telefon al-
dım…” 

İhsan Sabri Çağlayangil’le Ankara’daki evinde görüşmekteydik. Konu, 
“12 Mart’taki dış etkenler”di Çağlayangil, 12 Mart’ta devrilmiş hükümetin 
Dışişleri Bakanıydı. Yıllardır bu görevde bulunmuştu. Ve benim görüşüm-
ce, Türkiye’nin 12 Mart çıkmazına sokulmasında başlıca etken Türkiye’nin 
dış politikası, bu politikada nispi bir bağımsızlığa yönelmiş olması, Orta-
doğu sorununa, haşhaşa, dış ilişkilerine yaklaşım biçimiydi. Bu nedenle, 
Sayın Çağlayangil’le konuşmama özel bir önem vermekteydim. Bir bakı-
ma, 12 Mart olgusunun açıklanmasındaki kilit adamdı Çağlayangil.

Nitekim, 7 Şubat 1974 günkü bu görüşmemiz, uzadıkça uzadı, konudan 
konuya geçildi ve bitmek bilmedi. Eski Dışişleri Bakanından aldığım ran-
devu, iki saatlik bir görüşme içindi. Sonuçta toplam olarak sekiz saate yak-
laşan bir mülakat oldu. Önce sabah sekiz buçukta, Çağlayangil’in evinde 
başladık. Sonra, on ikiye doğru ara verdik. Saat bir civarında bu kez Sayın 
Çağlayangil’in Sanatodaki çalışma odasında bir araya geldik. Akşama 
kadar sürdü görüşmemiz. Bütün konuşmalar, Çağlayangil’in izniyle, ses 
bandına kaydedildi. Akşam olduğunda, altı saatlik bant doldurulmuştu. 

Çağlayangil’in verdiği mülakatın, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tut-
ması açısından özel bir önemi vardır. Sanırım 12 Mart’ın nedenlerini hiç 
kimse bu ölçüde yalınlıkla ve meseleleri bu kadar içinden bilerek açıkla-
mamıştır. Böylesine içtenlikle her şeyi anlatmamıştır.
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Bu uzun konuşma süresince, sayın Çağlayangil, haşhaş’tan U-2 uçakla-
rına, ABD-Ortadoğu ilişkilerinde Türkiye’nin rolünden Kruşçef’in kendi-
sine önerdiklerine, 12 Mart sırasında üst düzeydeki sorumlu Generallerle 
ilişkilerinden İsmet Paşa’ya, hatta Erbakan’a kadar her konuya değindi. 
Gizli örgütlerin 12 Mart hareketindeki payına, Amerika’nın 12 Mart önce-
sindeki kaygı ve uyarılarına kadar...

7 Şubat 1974 günü, Çağlayangil sözlerine devam etti.

12 Mart 1976, Politika
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-I-

12 Mart’ta büyük ölçüde CIA vardır 

ABD sefiri,
12 Mart’ı bana önceden ihsas etmişti

Bilâ lüzum bir ziyaret

ÇAĞLAYANGİL: Bakınız, İsmail Cem bey, böyle şeyleri açıkça yap-
mazlar, yetkililer en önemli konuları böyle özel temaslarda söylerler.  12 
Mart’tan bir süre önceydi. Böyle bir hareketin olacağı, bana ihsas edilmiş-
ti. Amerikan Sefiri tarafından. Bir akşamüstü, Sefir bana telefon etti. Bilâ 
lüzum, Çağlayangil, evinize bir viski içmeye geleyim mi? diye sordu.

Genel bir değerlendirme yaparken, Sayın Çağlayangil, dedi, biz Devlet 
olarak (Türkiye’deki gelişmelere) sabrederiz ama, devlet dışında olanlar, 
devleti bile dinlemeyenler sabredemeyebilir, dedi...

Bundan açık bir şey olmaz: 12 Mart’ta CIA vardır. Büyük ölçüde var-
dır. 12 Mart’ta haşhaş vardır. CIA, Papadopulos’da vardır. CIA, Gizikis’de 
vardır. CIA’nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. Siz bir yazar olarak 
en az benim kadar bilirsiniz...”

Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı, 12 Mart’a yol açan gelişmelerde 
ABD’nin ve CIA’nın rolüne ilişkin sorumu cevaplarken anlatmaktaydı 
bunları. Ben, CIA’nın karıştığı ya da öncelikle hazırlıklarında bulunduğu 
bir olaylar dizisiyle, Türkiye’deki istihbaratçılar arasındaki işbirliğinden 
söz etmiştim. 12 Mart öncesi Türkiye’sinde, o çok sol görünen kimi hareke-
tin devletin resmi ajanlarınca kışkırtıldığını, yönlendirildiğini bir gazeteci 
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olarak görebilmiştim. Bu ajanlarla CIA arasında bağlantı var mıydı? ABD 
kendi CIA’sını, CIA ise bizdeki ajanları 12 Mart ortamına, müdahale or-
tamını oluşturmak, müdahaleye yön vermek için kullanmış olabilir miydi? 
“Millî” olarak nitelenen istihbarat örgütleri aslında, bir güçlü yabancı 
devlet çıkarına bilerek ya da bilmeyerek hareket edebilir miydi? Kendileri 
belki farkında olmaksızın, âdeta uzaktan “tele-kumanda” ile yönetilmekte 
olabilirler miydi?

Türkiye’nin 12 Mart’taki Dışışleri Bakanı, sözlerine devam etti:

Amerikalı, şu adamı solcuların içine yerleştirin, diyebilir…
ÇAĞLAYANGİL: İsmail Bey, Türkiye, kendi istihbarat gücünü kuv-

vetlendirmek için, İsrail istihbaratı ile, Amerikan istihbaratı ile, İran istih-
baratı ile daimi ve organik münasebetler içindedir.

Bunlar, gizli gizli her sene kendi şefleriyle toplanırlar. Washington’da, 
Tahran’da, Telaviv’de (İstihbarat) mübadelesi yaparlar. Organik bağla-
rı bulunmayan fakat inandıkları başka istihbarat örgütlerinden de istişari 
mütalâa alırlar.

Şimdi, istihbaratçılar Amerikalılarla organik münasebetler içinde oldu-
ğuna göre, Amerikalı “Şu adam benim adamım, şunu yerleştirelim solcu-
ların arasına” diye rahatça işbirliği yapabilir. İstihbaratçılık alanında bu iş 
rahat yapılabilir.

(Yabancı İstihbarat Örgütünden esinlenen) İstihbarat Başkanı da gelir 
kendi Hükümet Başkanına, “Bizim Telaviv’deki toplantımıza ilişkin konu-
ları konuşacağız” der. Haber de getirir, şöyle dendi, böyle dendi diye.

Sonra, hiçbir istihbaratçı herhangi haberi her yere götürmez. Dışişleri 
Başkanına başka söyler, Devlet Reisine başka söyler, Genelkurmay Başka-
nına başka söyler. İstihbarat bünyesindeki profesyonel dejeneresans (soy-
suzlaşma), her hareketin tesiri altındadır: İstihbaratçı, kendi gözünde çok 
mühim adamdır. Herkesten çok mühimdir… Her şeye de kadirdir… Bu 
kompleks istihbarat işiyle uğraşanların hepsinde, en başından kahvecisine 
kadar aynıdır. Onun için ben Dışişleri Bakanıyken, istihbarat çıların, Bakan 
ve Genel Sekreter dışındaki Dışişleri memurlarıyla temas etmesini menet-
miştim.

Şimdi, sorunuza dönelim. Şimdi nasıl yapar CIA? CIA yapar, organik 
bağlarıyla yapar. Sözünü ettiğim psikoloji vardır istihbaratçıların arasın-
da.

Benim istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim altımı 
oyar.

Elinde imkân var (yabancı) adamın. Girmiş, enfîltre benim içimde…
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Onun için hiç şaşmam, aramam da, bulamam ki. Nasıl yaptı, bula-
mam...”

ABD, bizden hoşnut değildi
Sayın Çağlayangil’in anlattıkları, bir devlet sorumlusunun anlatabile-

ceği açıklıkla meseleleri ortaya koyuyordu. Peki Amerika’nın tavrı Adalet 
Partisi’ne karşı hangi sorunlarda oluşmuş, hangi aşamalardan geçmiş, 
giderek,  CIA aracılığıyla ortamı oluşturulmuş, en azından CIA’dan etkile-
nen bir müdahaleye kadar varmıştı?

Çağlayangil önce, bir giriş yaptı:
ÇAĞLAYANGİL: U-2 meselesi, Ortadoğu sorunu, haşhaş anlaşmaz-

lığı, vesaire.
Bakınız İsmail Cem Bey, Amerika, şuna aldırmaz: Bir memlekette de-

mokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bak-
maz.

Amerika, o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi poli-
tikasına ne dereceye kadar satelit (uydu) haline gelebileceğine bakar.

Amerika, bir Albaylar Cuntası ile Yunanistan’da istediğini yaptırabili-
yorsa, Albaylar Cuntası Yunanistan için biçilmiş kaftandır. Amerika eğer 
bir Nihat Erim Hükümeti ile haşhaşı menettirebilecekse, Türkiye’nin lâyık 
olduğu idare tarzı Nihat Erim hükümetidir.

Büyük devlet, gaz gibidir… Bir boşluk buldu mu, vakum buldu mu, 
orayı doldurmak ister. Doldurur. Biz, Amerika’yla münasebetlerimizde 
bundan hep kaçındık. Bir boşluk vermeyelim, adamlar gelip doldurmasın 
istedik. Bunu hileli bir siyasetle değil, açık bir siyasetle gerçekleştirmeye 
çalıştık.

Adalet Partisi iktidarı, Amerika’yı kendisine düşman edecek kasıt-
lı davranışlar içine tabiatıyla girmediği gibi, behemehâl dost kılayım ve 
onun için her fedakârlığı yapayım hüviyetine de girmemiştir. Ama her-
halde bizim lehimize çalışmadıkları ve bizden gayrimemnun oldukları bir 
vakıadır.

Türkiye’nin ortamı CIA’nın şu veya bu şekilde mefruz (farz edilmiş, 
önceden hazırlanmış anlamına İ. C.) veya kanaat halinde olan müdahale-
sini mümkün kılacak hale gelse idi, Amerikalılar, nasıl hareket ederlerdi? 
On beş gün sonra olacak şeyi on beş gün evvel gerçekleştirmek için silke-
lemektir yaptıkları...”
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-II-

Şah, bana, askerleriniz bir şeyler yapacak, üzülmeyiniz 
dedi ve U-2 olayı

“12 Mart’ta CIA vardır, hem de büyük ölçü de vardır” demişti sayın 
Çağlayangil. Sonra, CIA’nın nasıl “varolabileceğini”, gizli istihbarat ör-
gütlerinin müttefikler arası organik bağlantılarıyla, kendi kişisel tecrübe-
leriyle açıklamıştı.

Peki, neden bir müdahale ihtiyacını, bu müdahalede “varolmak” ihti-
yacını duymuştu CIA?

12 Mart öncesinin Dışişleri Bakanı, ABD ile Adalet Partisi iktidarının 
genel ilişkilerinden söz ederek konuşmaya giriyor.

Sayın Çağlayangil’le mülakatımız devam ediyordu. Çağlayangil, 12 
Mart’ta büyük ölçüde dış nedenlerin etkisinde oluşturulan bir ortam ve bir 
müdahale ile düşürülmüş hükümetin, Dışişleri Bakanıydı. Bir bakıma, altı 
yıllık bir dış politikanın hazırlayıcısı ve uygulayıcısı.

ÇAĞLAYANGİL: Değişik konularda siyasi baskı gelirdi. Ben şahsen 
bunlara göğüs germek durumunda kal mışımdır. “Bir şey yapamaz mısınız” 
denirdi bana, “... şu haşhaş işi nihayet hükümet kararnamesine dayanır, 
çözüveremez misiniz” denirdi. Gayet naziktiler aslında. Amerikan Sefiri 
her gelişinde, Johnson’un özel selâmını, Nixon’un özel selâmını getirir-
di. Johnson’un selâmını tayyare meselesinde. ... Nixon’un selâmını haşhaş 
meselesinde alırdık...

Amerikalıların bizden gayrimemnun olduklarını, bunun da sebeplerini 
arz etmiştim. Belli sebepler. Afyon, muayyen siyasetler, U-2. Yani kâfi de-
recede kendisine yatkın ve yakın bulmamışlardı Adalet Partisi iktidarını.

Ancak şunu belirteyim. Bize yapılan bütün tarizlere, tenkitlere rağmen, 
biz, kendi blokumuzun içindeki ve taahhütlerimize sadık, taahhütlerimi-
zin dışındaki alanda ise kendi ülkemizin yararını önde tutan bir politika 
izledik. Belki yanlışımız, bilgisizliğimiz olmuştur ama, hedefimiz ve çer-
çevemiz belli idi. Açıktık. Bunu müzakere masalarından dost sohbetlerine 
kadar hep bu açıdan yürüttük. Büyük yanlışlarımız olmuştur, diyemem.
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İran Şahı söylemişti...
12 Mart, minareden aşağıya bakılır gibi her tarafını görebileceğimiz bir 

hale gelmedi henüz. Aslında biz 12 Mart’a içinde yaşayarak geldik.
Dakka’ya gidiyordum. Tahran’daydım. İran Şahı haber yollamış. Şah, 

Dışişleri Bakanı ve ben, yemek yiyeceğiz. Gittim. (Şah) özel bir odasına 
oturttu. Kendisinin ve babasının Türkiye’de iken çekilmiş ve neşredilme-
miş bir fotoğrafını hediye ettim. Mütehassis oldu.

(Şah) bana dedi ki; ‘... Endişe duyuyor musun? Bir iş çıkacak sizden, 
askerlerden bir şeyler çıkacak. Bak, Sayın Çağlayangil, dedi, Türk-İran 
dostluğu tarihten gelmiş, Türk-İran dostluğu bana babamdan miras kalmış, 
bunların hepsi güzel. Türk-İran dostluğunu muhafaza etmek için endişe 
ediyorum. Ama siyasettir bu, daha fazlası olmayabilir, üzülme. Siyaset bu, 
her şeyin sırası gelir, zaten sen de böyle düşünürsün. Asker bir şey çıkara-
cak’ dedi...

Majeste, zelzele olmak ihtimali yok mu? diye cevap verdim. Yani şimdi 
burada İran’da zelzele olabilir, bu saray da çökebilir. Niye oturuyoruz bu-
rada? Zelzele ihtimali bu, çöker ve ölürsün.

Ordu da isyan eder. Senin ordun da isyan eder, benim ordum da isyan 
eder, Amerikan ordusu da isyan eder. Yani bir ordu isyan etmek kararını 
aldıktan sonra... nerede olursa olsun duman attırır. Bir kere o silâh sana 
çevrilmişse...

Binaenaleyh, (ordu müdahale) eder, etmez diye bir teminat vermek güç 
ama, etmesi için sebep ne, endişe niye?”

İran Şahı ile arasında geçen bu ilginç konuşma hakkında sayın Çağla-
yangil daha fazla bir şey söylemek istemedi. Zaten, “Arif olanın anlayaca-
ğı” kadar söylemişti sanırım.

12 Mart’ta muhtırayla görevden uzaklaştırılmış hükümetin Dışişleri 
Bakanı, konuşmamızın başından beri “U-2 olayına” atıfta bulunmaktaydı. 
Sayın Çağlayangil’in açıklamasında, bu olay hem Amerika’yla ilişkilerin 
bozulmasındaki ilk uygulama olmuştu hem de dolayısıyla, Türkiye’yi 12 
Mart’a götüren dış etkenlerden biri.

“U-2”,  Türkiye’den havalanarak Sovyetler Birliği üzerinde gözlem 
uçuşu yapan casus uçaklarına verilen isimdi. Bu uçakların ve uçuşların 
varlığı aralarından birisinin Sovyet topraklarına mecburi iniş yapmasıyla 
ortaya çıktı. Ardından Sovyetler’in Türkiye’ye karşı bunların uçuşunun en-
gellenmesi yolunda talepleri, Türk Hükümetinin bu talebi haklı gören tavrı 
ve bundan ötürü ABD ile arasında bir anlaşmazlık doğdu.

Eski Dışişleri Bakanının önemle üzerinde durduğu bu olayı, şimdi ken-
disinden dinleyelim:
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ÇAĞLAYANGİL: Benim Bakan olmamdan çok kısa bir zaman sonra, 
Amerikalılarla büyük bir ihtilâfa düştük. (Rusya üzerinde gözlem uçuşları 
yapan ve Türkiye’den kal kan uçaklar meselesi). Çağırdım askerleri. Çağır-
dım NATO şeflerini.

Uçak Türkiye’den kalkmış. İlgililer dedi ki, dediler ki, Sayın Bakan, 
‘İlmi Uçuşlar Anlaşması’ gereğince, Amerikalılar bunu yapabilir (casus 
uçaklarını Türkiye’deki üslerinden kaldırabilir.)

İlmi Uçuşlar Anlaşması’nı kim yapmış, diye sordum. Önce Demokrat 
Parti döneminde yapılmış. Sonra, bazı mahzurları çıkmış, Sibirya’da dü-
şen bir uçak olmuş. Anlaşma ortadan kaldırılmış. Ardından, Milli Birlik 
Hükümeti iktidar olunca, söz konusu anlaşma şartları daha genişletilerek 
yenilenmiş.

Getirin bu anlaşmayı bakalım, dedim. Arkadaşlarım getirdiler. Şöyle 
deniliyor, Amerikalılar, meteorolojik tetkikatta ve ilmi araştırmada bulun-
mak üzere, programı önceden Türk askeri makamlarına verilmek şartıyla 
(Türkiye’deki üslerinden havalanarak) ilmi uçuşlar yapmakta serbesttir-
ler.

Demek ki, bu ilmi olarak isimlendirilen, Türkiye’deki yabancı üslerden 
havalanmış uçaklarla yapılan uçuşlarla yapılan uçuşlar, bir takım kayıtlara 
tabi. İlk kayıt, meteorolojik araştırma amacıyla yapılması. Sonra, progra-
mın önceden bizimkilere verilmesi. Tarafımızdan bu programın onaylan-
ması.

Amerikalıları çağırıyorum...
Haber yolladım. Amerikalıları çağırdım. ‘Bunlar ilmi uçak mıdır? me-

teorolojik araştırma mı yaparlar’ diye sordum.
 (Amerikalılar) ‘Yo, dediler, hiçbiri. Bunlar çok pahalı uçaklardır. Çok 

yükseklerden uçarlar. İçinde iki kişi bulunur ama, bu iki kişi, Rusya’daki 
bir ormanda yürüyen Wolkswagen otomobilin plâkasını okuyabilecek ka-
dar hassas aletleri vardır, gözlem yaparlar .’

Bunun üzerine Amerikalılara dedim ki, bizim anlaşmalarımızda böyle 
bir husus yok. Yaptığın, NATO gayelerinin dışındaki bir iş ve benim ül-
keme munzam bir tehlike getiriyor. Ben seninle NATO için ortağım. Sen 
burada NATO gayesinin dışına taşıyorsun. (Uçağın) işi sonra meteorolojik 
değil, tetkikat diye bunu kamufle ettiğin anlaşılıyor...

Arkasından, Genelkurmay Başkanlığımızın yetkililerine bir mektup 
yazdım. (Durumu özellikleriyle) anlattım. Bana, bu özellikteki uçuşların 
sorumluluğunun resmen taşınamayacağı bildirildi.
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Ben, sahtekârlık yapamam. Durumu ve tutumumuzu, Amerikalılara bil-
dirdim.

Üç gün sonra büyük bir telâş içinde ve özel bir tayyare ile NATO Ame-
rikan Başkumandanı ziyaretime geldi.

Gazetecilerin de bildiği 4,5 saatlik bir toplantı yaptık. Amerikalı Ku-
mandan dosyalarını da getirmişti. Bana dedi ki:

Rusların icadı atomu atıveriyor

“Sayın Bakan, Rusların yeni bir icadı var. Ruslar şimdi, dünyayı mu-
ayyen fasılalarla devreden uydular gezdiriyorlar. Bunun (uyduların) atom 
silahları takılacak yerleri vardır. Ruslar atom bombalarını bu uydulara ta-
kabilirler ve yerden kumanda ile dünyanın neresinin üzerinde (bombayı) 
bırakmak isterlerse orada bırakabilirler. Bu büyük bir şey.  Biz bunu yapa-
mıyoruz.

“Bizim (Amerika’nın) bunlara karşı iki silahımız olmak gerekir. Bun-
ları kontrol etmek, attıkları bombayı yeryüzüne inmeden evvel havada 
infilâk ettirmek. Şimdi bu kontrol, bir Norveç, bir Tayland, bir Brinçek, 
üç ayrı açıdan yapılacak tefahhusların hatları intîdad  edilmek [inceden 
inceye yapılan araştırmaların çizgilerini uzatmak-birleştirmek] suretiyle 
bulunur. İlmi uçuşlar da meteorolojik bunun içindir. Sen (Türkiye) bu üçlü 
zaviyenin bir köşesini kaparsan, bu (çalışma ve saptama) ölür. Bunu biz 
Libya üssüne nakletmek mecburiyetinde kalırız. Kattiyen elverişli değildir. 
Hesaplarımızın (yapılması son derece güç olur)” (Amerikalı Kumandan, 
bunları söyledi.)

Amerika’ya cevabımızı bildirdim...

Şimdi İsmail Cem bey, ben Türküm. NATO’ya bağlıyım. NATO’nun 
vecibelerine bağlıyım. (Ama NATO dışındaki işlere katılırsam), bu benim 
emniyetime, güvenliğime tehlike getirir. Rusya (bize) der ki, ‘NATO’yu 
anladık ama sen NATO gayeleri içinde ve NATO’nun emrinde anlaşma-
lar yapabilirsin. Bu ilmi uçuş Amerika’nın beni mahvetmek veya benim 
onu mahvetmeme mani olmak için aldığı bir tedbirdir. Sen Türkiye olarak, 
Amerika-Rusya ihtilâfının içine neden benim aleyhime giriyorsun, ittifakı-
nın içinde kal’ derse, bizim (Türkiye’nin) verilecek cevabı yoktur.

 (Amerikalılara cevabımızda), belirttim. Ya beraber bir mukavele yapa-
rız, sen açıkça söylersin, Türkiye’ye tecavüz Amerika’ya tecavüzdür, bunu 
yapmaya kalkışanı ben Amerika olarak mahvederim dersin, Rusya’nın 
muhtemel tecavüzüne karşı beni her çeşit imkânla, silahla, güvenlikle mü-
cehhez kılarsın, ben de bu teklifini gider Bakanlığıma müdafaa ederim. 
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Ama başka türlüsü olmaz. Amerika olarak,  “sen (üslerini) aç ama benim 
hesabıma karışma”, dersen, olmaz. Sen Amerika olarak hesabını değiştir, 
güvenliğin hepsini sağla, ben de (üsleri bu kullanıma) açıyorum. Hem gü-
venliği sağlama hem de uçuşları yap,  olmaz bu.

Nitekim olmadı da. Ama tabii burada ben çok baskı altında kaldım, 
mukavemet ettim...”
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-III-

Sovyetler’le ilişikilerin düzelmesi ve 12 Mart

Kruşçef: gelin Sosyalist bir topluluk kuralım…
12 Mart’ta devrilen hükümetin Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in verdiği 

mülakat devam ediyordu. Benim merak ettiğim bir konu, Çağlayangil’in 
Bakanlığı sırasında geliştirilen Türk-Sovyet ilişkileriydi. Gerçekten, daha 
sonraları sayın Demirel’in de ifade ettiği gibi, bu, ilişkilerde düzelme ve 
normalleşme, Adalet Partisi iktidarı dönemine rastlar. Düzelme ve nor-
malleşme, sayın Çağlayangil tarafından nasıl yorumlanmıştı, hangi aşa-
malardan geçmişti.

İhsan Sabri Çağlayangil, önünde duran seskayıt cihazının alıcısına 
anlatmaya başladı. Gene ses bantlarından izlemeye devam edelim: (Not: 
Bazı okuyucularımız, bu ses bantlarının nerede bulunduğunu sordular. Ta-
rihsel önemlerinden ötürü, bunları çoğalttık, aslı bir Bankanın kasasında, 
birisi gazetede, üçüncüsü ise bir başka resmi ve güvenlikli yerde duruyor.)

ÇAĞLAYANGİL: Sayın Cem, şimdi, 1964 senesinde, bir muhalefet 
senatörü olarak Rusya’ya giden ilk parlamento heyetine dâhildim. Adalet 
Partisi Senato Grubu Başkanı olarak gittim. Kruşçef bizi kabul etti. ( Bize, 
şunları söyledi:)

“Üç tekliften birini...”
“Rusya ile Türkiye komşudur. Tarihte, aramızda üzücü çok hadise geç-

miştir. Bize göre, biz haklıydık, yukarıda Baltık denizi, aşağı da boğazlar, 
biz âdeta mahsur bırakılmıştık. Teneffüse ihtiyacımız vardı, emniyete ih-
tiyacımız vardı, menfaatimizin gereğiydi, durum bunu icap ettiriyordu. Ve 
o zamanlar, Stalin, Boğazlar’da stratejik haklar iddia ediyordu. (O günün 
koşullarında) haklı olarak...
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“Bugün strateji değişti. Bugün Boğazlar vb. harp için önem olmak-
tan çıktı.  Bugün ben bir düğmeye bastığım zaman on beş dakika sonra 
Washington’dayım. Washington düğmeye bastığı zaman, on beş dakika 
sonra Moskova’da. Bugün, harp, konvansiyonel silâhların dışına çıktı. Bir 
imha siyaseti halini aldı.

“O halde, Çarlık Rusyası’nın ve ondan sonraki devirlerin stratejik ne-
denleri kalktı ortadan. Şu halde, hâlâ bizim husumeti (düşmanlığı) devam 
ettirmekte menfaatimiz nedir? Siz (Türkiye) haklı olarak, bu Rusya bizim 
arkamızdan fena niyet besliyor (diye düşünüyorsunuz). Çünkü Rusya’yı 
temsil eden bir adam, bir Stalin, bize bunları söyledi (diyorsunuz).

“Ben de, (Kruşçef olarak) diyorum ki, o lâf sakattır. Biz Sovyetler Bir-
liği olarak fikir değiştirdik. Benim yerimi işgal eden bir adamın, Stalin’in 
söylediği sözde müessiriyet (etkinlik) var da, benim söylediğim sözde mü-
essiriyet yok mu?

“Size açık söylüyorum:
“Gelin bizimle (Sovyetler Birliği’yle) beraber olunuz, sosyalist bir top-

luluk yapalım. Size kim yardım ediyorsa, o yardımı biz yapalım.
“Hayır (diyorsanız) nötr kalın, bitaraf oluyoruz deyin, o takdirde size 

Batı yardım etmez, bizim yardımımız olur.
“Hayır,  NATO içinde kalacağız derseniz, ama anlaşalım. İktisadi mev-

zularda gelin ahbaplık yapalım.
“İşte üç teklif, hangisini isterseniz...”

Gromiko ve Türkiye’nin özelliği
Çağlayangil, Kruşçef’in kendilerine anlattıklarını naklettikten sonra 

sözlerine şöyle devam etti:
... Biz bir hükümet değildik. Biz parlâmento heyetiydik. Bu Rusya’nın 

ya bir tuzağı, yemi idi, ya özel fikri idi. Ama bunlar beni etkiledi.
Ben Dışişleri Bakanı olduğum zaman, Gromiko (Sovyet Dışişleri Ba-

kanı) ile temasımda, antikomünist bir partinin Dışişleri Bakanı, karşıların-
da teşekkül etmiş bir blokun elemanı olarak; “Kutuplar (bloklar) arasında 
çatışma olursa, sizinle harbedeceğiz, (dedim). Tarihte sizinle on üç defa 
dövüştük. Sizin de yenildiğiniz, bizim de yenildiğimiz safhalar var.

“Bu zamanlarda Amerika yoktu bu safahatın içinde. NATO da yoktu. 
Türkiye Amerika ve NATO’ya güvenmez. Türkiye, size karşı kendisine 
güvenir. Siz 250, biz 25 milyon. Böyle bir harbe girersek, galibi girme-
den belli. Ama sizin de bildiğiniz bir şey var. Türkiye’yi ele geçirmek için 
Türklerin son ferdine kadar, ordusuyla ve halkıyla mücadele etmek zorun-
dasınız. Bunu göze almak veya almamak…
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“Şimdi biz, Türkiye olarak ittifaklarımıza sadıkız. Onlardan ayrılmak 
niyetinde değiliz. Ama bunun dışında bir saha var. İktisadi saha, kültürel 
saha. Orada şahsiyet sahibi bir politika güdeceğiz. Sizinle münasebette bu-
lunacağız.”

NATO içinde Türkiye’nin bulunması,
Rusya’yı tehlikelerden koruyabilir
“NATO içinde bir Türkiye’nin bulunuşu, NATO’nun alacağı kararlarda 

Rusya’yı birtakım tehlikelerden de koruyabilir. Ben, Rusya’dan gelecek 
tehlikenin ne olacağını bildiğim için, NATO’yu mümkün olduğu kadar ça-
tışmaya götürmekten son dakikaya kadar alıkoyabilirim.

“Senin (Sovyetler Birliği’nin) menfaatlerinde, ben (Türkiye) NATO 
içinde bir köprüyüm. Senin bana nötr (tarafsız) kal diyeceğin yerde, kal 
orada (NATO’da) demende daha fayda var.

“Bu şartlarda benimle istişarede bulunursanız, kültürden şundan, buna 
kadar ben sizinle beraberim”

“Ver elini, gel bunları şeflere söyle.”
“Gelirim Moskova’ya, söylerim.”
... Geldiler. İşbirliği yapalım, dediler. Nasıl, diye sordular.
“(Sovyet yetkililerine ) bak, dedim. Şimdi ben (Türkiye) işlerimi bey-

nelmilel ihale ile yaparım. Senin (Sovyetler Birliği) bu ihalelere girmen, 
kazanıp kazanmayacağın şüpheli. Sen diyorsun ki, ben sana iş yapayım 
ama, ihale mihale yok.

Bunun üzerine, Sovyet yetkilileri, plânlar vermeyi, bunların hangileriy-
le ilgileneceğimizi belirtmemizi tavsiye ettiler. Hayhay, verin dedim.

Bize on-on beş tane (proje) getirdiler. Plânlamaya verdik. Plânlama, 
aralarından yedi tanesini uygun gördü. Ancak, iki tane de müşavir firma 
bulduk. Biri İsveçli öteki Kanadalı. Bana Sovyetler bir alüminyum projesi 
vermiş, vermiş ama, ben ömrümde alüminyum yaptırmadım ki, bilmem ki 
bunun teknolojisini. Acaba senin teknolojin nedir, teknoloji uyuyor mu, 
bu (istediğin) para münasip mi, ben evvelâ bu firmalara tetkik ettireceğim. 
Sen de, ben de razı olacağız.

Olur, dedi Sovyet yetkilileri.
Bakınız, şimdi, bize ilk teklif ettikleri proje Bandırma’da yapılmakta 

olan Asit sülfürik (projesi). Ve istedikleri para 22 milyon dolardı. Ben bu 
projeyi müşavir firmalara yolladım. Firmalar dedi ki, bu teknoloji fena 
değil ama şuralarda tashîhat (düzeltme) yapılırsa kapasite artar. Hele şu 
kısım, tamamen düzeltilmesi lâzım, fiyat da korkunç, bu iki buçuk milyon 
dolarlık bir iş teklifi.
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(Sovyetlerin) döküm yapmalarını istedik. Dökümünü yaptılar, şu, şu, şu 
diye. Öyle yaptık işleri. Alüminyumda da böyle oldu.

Şimdi, Sovyetler Birliği’yle bizim bu ilişkilerimiz iç politikada da kuş-
ku uyandırmadı. “Neden bunlar Rusların kucağına gittiler” meselesi olma-
dı. Antikomünist olduğu belli ve bunu açıkça ilân eden bir parti tarafından 
geldiği için. Ecevit Moskova’ya gitse vatandaşın duyacağı hisle, Demirel 
Moskova’ya gitse vatandaşın duyacağı his arasında çok fark vardır…
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-IV-

İsmet Paşa neden Çağlayangil’e hücum etmişti 
ve biraz da iç politika

AP irticaa gebe idi, doğdu ve kurtulduk
Sayın Çağlayangil’le 7 Şubat 1974’te yapılan mülakatın bir bölümü de, 

İsmet Paşa’ya aitti. İsmet Paşa,  Çağlayangil dış politikasına her zaman 
karşı çıkmıştı. Hatta,  bu özelliğiyle, dış politika alanında CHP’nin Adalet 
Partisi’nin gerisinde kalmasına da yol açmıştı. Özellikle Ortadoğu soru-
nuna yaklaşımı çok değişikti İsmet Paşa’nın.

12 Mart’ın Dışişleri Bakanı, İsmet Paşa ve dış politika konusuna gir-
meden, siyasal ortamın bir değerlendirmesini yaptı. 7 Şubat 1974’teki bu 
mülakatın daha iyi belirlenebilmesi ve anlaşılabilmesi için, o günlerde-
ki siyasal özellikleri, mülakatı verenin tavrını etkilemiş olabilecek ortamı 
kısaca hatırlatalım: 7 Şubat 1974’te CHP-MSP koalisyonu kurulmuştu; 
hatta o gün güven oylaması olacaktı mecliste.  Sayın Çağlayangil’in on 
dört ay sonra yeniden Dışişleri Bakanı olabileceğini, o anda belki kendisi 
bile düşünmemekteydi. Sanırım, Sayın Çağlayangil biraz da bu ortamın 
etkisiyle, adeta tarihe geçecek, tarihe ışık tutacak kadar önemli ve açık bir 
mülakat yapmıştı...

12 Mart’ın Dışişleri Bakanı, iç siyaset değerlendirmesine şöyle girdi:

ÇAĞLAYANGİL: “Yepyeni bir anayasanın bir takım hürriyetlerini, 
mekanizmasını bilmediği oyuncaklarla oynayan çocuklar gibi dağıtanla-
rın, doğurduğu ortam karşısında, çaresizliğe çare arayan bir zihniyet içeri-
sinde gelişmiştir 12 Mart. 12 Mart, kaçınılabilir miydi, kaçınılamaz mıydı, 
askeri müdahale olur muydu, olmaz mıydı...
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“Benim yandığım (şudur): Ayağa kaldırılan sokağın artık basında da 
kamuoyunda da etkisini yavaş yavaş kaybettiği, biraz niteliğinin dışına 
vurduğu, yani gaye almak yakınlaştığı bir anda, hürriyetleri kendi nizamı 
içinde kanalize etmenin zihniyetindeki bir iktidarca (olayların önlenmek 
üzere olduğu bir anda) 12 Mart’ın (yapılmasıdır).

“Çelme takılıyor. Çelme kötü niyetle takılmıyor. Çelme, borne bir kışla 
zihniyetiyle... Hadiselere teşhis koyuyor. Kendilerini vicdanen müsterih 
kılarak aldıkları, ama sakat (olan) tedbirlere dayanmıştır.

“Tarihte münakaşa edilirse; biz de yanlış anlaşılmışızdır. Biz kendi ken-
dimizi izah edemezdik. “Sokaklar yürümekle aşınmaz” demek, “herkes 
yürüsün” demek değildir. (Başkaları tarafından) ‘Niçin mani olmuyorsu-
nuz, bu anarşi ne zamana kadar devam edecek, ne kadar aciz hükümetiniz’ 
denince, “E, bu anayasada yürüyüş hakkı kayıtlanmamış, bundan endişe 
etmeyelim buna alışalım” manasınadır.

AP bir tezatlar mecmuasıdır
“Biz, özgürlük kısıcı da değiliz. Hiç kimse bize, altı senelik iktidarımız-

da, iktidar feda edercesine itina ettiğimiz özgürlükleri kısmak için faşist, 
dar bir zihniyet izafe edemez…

“Adalet Partisi bir tezatlar mecmuasıdır. Bir kitle partisidir. Neden? Siz 
nispi temsille iktidar olmuş monolitik bir parti tanıyor musunuz demokra-
side? Hem nispi temsil koyacaksınız, hem tek partiye iktidar. Bu mümkün 
değil… Hele ‘milli bakiye’ gibi bir sistemle, varit değil...

“Avrupa Haricîye Nazırı arkadaşlarım, bana 69 seçimlerinde, ‘yahu siz 
hile mi yapıyorsunuz’ dediler... Dört senelik (olan), bu hürriyetler karşısın-
da yıpranmış (olan) bir iktidar, tekrar parti iktidarı olur mu dediler?

“Neden? Çünkü Türk siyasi hayatında, bir takım ipotekler kalkıyor 
(Türkiye’nin) üstünden. İsmet Paşa ipoteği kalktı. Büyük ferahlık. İsmet 
Paşa, her sıkışıklıkta İstiklâl Madalyasını masaya koyan ve bir beyanla ka-
muoyuna yön değiştirten, askeriyle, siviliyle, basınıyla, haydi öbür tarafa 
(geçiren).”

İsmet Paşa, kâzib bir azamettir
“Bir ipotek. İsmet Paşa, kâzib [yalandan] bir azamettir.   Memlekette 

çok etki yapmış. Son derece müessir ama kâzib. İsmet Paşa, mekanizma 
olarak çok güzel işleyen bir kütüphanedir ama dünyası kapalı. Duyduğuna 
bağlı.

“Ameliyat olduğum zaman bana telefon etti. Kendi sesiyle, “Çağlayan-
gil, ben senin dediğini anlayamam, ama sana geçmiş olsun diyorum, seni 
görmek istiyorum, geleceğim” dedi.
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“Bizim ev üçüncü kat, asansörü yok (burası değil, başka ev) ben size 
geleyim” dedim. Çok memnun oldu.

“… Gittiğim zaman, “Sağırlığa alışmıştım, okuyordum, yazıyordum. 
Şimdi nimet-i mazhardan mahrum oluyorum, dünyam kapanıyor” (dedi).

“İsmet Paşa’nın dünyası, kendisine nakledilenlerden ibaretti.
“Şimdi, gene Türk siyasi hayatına yapışmış bir takım ipotekler kalk-

mıştır. Yassıada edebiyatı. Ben Yassıada’dayken, jenerasyon (kuşaklar) 
değişti.

“Geride kaldı. Yani, Menderes’e methiye yaparak, İsmet Paşa’ya küfre-
derek bir netice almak için konu kalmadı.

İrticaa gebe idik

“Din, Erbakan çıktı. Biz (AP) irticaa gebe idik. Bizim bünyemizde, 
bizim kabul etmeyeceğimiz zihniyette bir aşırı sağ vardı. Doğdu. Piç mi 
doğdu, meşru mu doğdu, bilmiyorum. Nasıl ki Halk Partisi şimdi aşırı sola 
gebedir ve doğuramamanın sancıları içindedir. Aynı şeydir. Biz temizlen-
dik, pürgatif anlayışla temizlendik, ama onlar nasıl temizlenecekler, belli 
değil.

“Aşırı sol mu ayrılacak Halk Partisi’nden? Yoksa Halk Partisi’nin kırk 
yıllık kast halindeki havasını benimsemişler mi bu partiyi sola terk edip 
çıkacaklardır, belli değil. Ecevit ne olacaktır? Ecevit kendisini feda ederek 
bir fikri savunmaktadır...”

Sayın Çağlayangil’e benim asıl sormak istediğim nokta, İsmet 
Paşa’nın Çağlayangil dış politikasına neden büyük ölçüde karşı, hatta 
düşman olduğu; Sayın Demirel’e hücum ettiği konuşmalarında bile özenle 
Çağlayangil’e yer verdiğiydi. İnönü’nün Ortadoğu konusunda söylediği 
ve mealen “… bir taraflılık içindedirler. Ben soruyorum, bana, değiliz di-
yorlar.  Sonra bir de bakıyorum, arkamdan tamamen aksi şekilde hareket 
ediyorlar” sözünü,  SBF Yayınlarındaki bir doçentlik tezini kaynak göste-
rip Sayın Çağlayangil’e hatırlattım. İnönü’nün 1971 başındaki büyük suç-
lamasına, Demirel hükümetinin son bütçesinde, gene Çağlayangil ve dış 
politikayı hedef alan sözlerine atıfta bulundum. Neden dış politikanıza bu 
ölçüde karşı çıktı ve sizi hedef aldı, diye sordum.

İkili anlaşma ve Ortak Pazar
ÇAĞLAYANGİL: “İki sebebi var. Biri, ikili anlaşmalar. İkili anlaşma-

lar konusunda verdiğim bir beyanatımı ters anlamıştır. Yani ters yazmışlar 
kendisine.



352

“İkili anlaşmaları anlatırken, ben, Rusların Boğazlarda ve Şark 
vilâyetlerinde taleplerine karşı devrin iktidarını Türk kahramanlığına, Türk 
görüşüne yaraşır tarzda bir tutum aldığını ifade etmekle beraber, Ruslar’a 
sert cevap verilmesi hususunda devrin Amerika Cumhurbaşkanının bazı 
telkinlerinden de bahsetmiştim.

“İsmet Paşa, kürsüyü dinlemiyor. Onlar, ‘Paşam, sizin Ruslar’a ters ce-
vap vermenizi Amerikalıların telkin ve ihtarına bağladı’ diye bir şey yaz-
dığı zaman, İsmet Paşa’nın cinleri (tepesine) çıkıyor. Bunlar kasıtlı yazıla-
bilir, beni dinleyen adamın, benim makara gibi söylediğim birçok şeyleri, 
eski-yeni yazı ile öyle yazıp İsmet Paşa’nın önüne sürmek hususunda not 
tutmak isticali karşısında kendi kendine hülâsa edip vermesine bağlıdır.

“(İsmet Paşa’nın tavrının nedenlerinden) bir diğeri de Ortak Pazar ko-
nusudur. İsmet Paşa, Ortak Pazar 1963’te Ankara’da imzalandığı zaman, 
“Yirminci asrın en dâhiyane buluşudur, Türkiye için necat yoludur” gibi 
beyanda bulunmuştur.

“Ben (Dışişleri Bakanı olarak) Ortak Pazar hakkındaki mesaimi yü-
rütürken, Fikret Gündoğan (CHP Senatörü, Grup Başkanvekili), Ortak 
Pazar’ı, Batı’nın azgelişmiş memleketleri sömürmek için icat ettiği iktisa-
di bir canavar (diye tanımladı).

“O zaman ben, (anlaşma) imzalanırken İsmet Paşa’nın (yapmış bulun-
duğu) beyanları, Feridun Cemal beyin beyanlarını zikrettim, altına da CHP 
grup sözcüsünün beyanlarını koydum. “Onların zamanında böyle olan Or-
tak Pazar, bizim zamanımızda neden bu hale geldi, değişen Ortak Pazar 
mıdır, yoksa İsmet Paşa’nın başında bulunduğu parti midir?” (diye sor-
dum).

İsmet Paşa, İsmet Paşa’dır...

“İsmet Paşa’nın muayyen mevzuları tabudur. İsmet Paşa’nın ailesine 
dokunulmaz. İsmet Paşa, ‘paranı nereden buldun’u, ‘oğlanın borcu var’ı, 
‘müflisti’yi istemez. İsmet Paşa için tabu olan konular vardır. Onlara do-
kunmadığınız müddetçe, İsmet Paşa melektir. Onlardan endişe duyar, kor-
kar. Korkusunu da cesur ataklarla örtmek ister.

“İsmet Paşa’nın arkadaşı vardır, dostu yoktur. Kendi kendisiyle bağda-
şır ama, çevresinden uzak yaşar. İsmet Paşa’nın meziyetleri ayrı, kusurları 
ayrıdır. İsmet Paşa, İsmet Paşa’dır...

“(Bir de) Ortadoğu’da bitaraf olacaksın.”
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-V-

Şu haşhaş meselesi

“Yahu, bunu bekleyeceğime, bir silkelesem ben, 
Bu düşer…”

12 Mart rejiminde sonuç bulan gelişmelerin iç nedenleri kadar dış ne-
denlerinin önemli olduğu, hatta bu iç ve dış nedenlerin bir bütün yarattığı, 
karşılıklı etki-tepki ilişkisi içinde olduğu Sayın Çağlayangil’in konuşmala-
rından anlaşılıyordu.

Gerçekten,12 Mart olgusunu bir “CIA”sız değerlendirmek, “Ortadoğu 
konjonktürünün” dışında düşünmek, “haşhaş sorunundan” koparabil mek, 
imkânsızdır. Bunlara, bir takım dış siyasal arayışların Türkiye’nin dahil 
olduğu blokta yarattığı huzursuzluklar, tedirginlikler de eklenebilir.

Sayın Çağlayangil, 12 Mart’a ilişkin mülâkatında özellikle “haşhaş” 
üzerinde çok duruyor. 12 Mart’ta haşhaşın olduğunu,  Başkan Nixon’un 
selamının haşhaş meselesiyle birlikle geldiğini, eğer Türkiye’de haşhaş 
ekimini yasaklatacak hükümet Nihat Erim hükümetiyse, Amerika için en 
iyi hükümetin Erim hükümeti olduğunu belirtiyor. Sürekli olarak, konuşma, 
haşhaş ekimine dönüp dolaşıp geliyor.

Gerçekten, neydi bu haşhaş sorunu, neden “12 Mart’ta varolacak” öl-
çüde haşhaş önemliydi?

ÇAĞLAYANGİL: “Biz Amerika’ya gittiğimiz zaman, resmi ziyaretler 
için, bize dediler ki, bu haşhaş meselesinde bize yardımcı olur musunuz?

“Amerika müthiş sıkışmış halde idi. On üç, on dört yaşında çocukların 
(iptilasının) artık arkasını alamıyordu, (Amerikalıların) şaşırmaya başla-
dıkları, anlaşılmıştı.
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“Aileler, Devlet Başkanına, buna muhakkak bir çare bulsun ( diye baş-
vurmaktaydı.) New York’da, On dördüncü caddede yere serilmiş kızlar ve 
erkekler... Gece kulüplerinde haşhaş içilmesi için açılmış yerler… (Ameri-
ka) çok fena bir durumda idi.

“Bunlar (Amerikalılar) bizimle ilgilenmeye başladılar. Ve dediler ki, 
siz bu haşhaşı menedin. Osmanlı İmparatorluğu zamanında haşhaş eken 
bütün ülkeler Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde. Geniş bir imparator-
luk. Ve “afyon” deyince akla Türkiye geliyor. Binaenaleyh, bunun menşei 
(kaynağı) Türk...

“Biz kendimizi savunduk. Dedik ki, biz 80 ton haşhaş alıyoruz ahaliden. 
40 ton kadar da kaçak, kaçtığını zannediyoruz. 40 ton, 40 bin kilo eder. 40 
bin kilonun hepsi Amerika’ya gelse, 40 milyon gram eder. Bir adam günde 
asgari 2 gram haşhaş içiyor; 40 milyon, iki gramdan, 20 milyon halka yeti-
yor. Siz diyorsunuz ki Amerika’da haşhaş içen, 25, 55 milyon kişi var. Yani 
ben haşhaşın kökünü menetsem, senin problemin hallolmaz...

“Amerikalılar bize dediler ki, insanın nasıl parmak izi varsa ve bir in-
sanın parmak izi ötekine uymazsa, haşhaşın da vasfı var. Ve haşhaşın en 
mükemmeli Türkiye’de oluyor. (yetişiyor)

“Binaennaleyh, kalite üzerinde bir şimik (kimyasal) tahlil (Amerika’da) 
yapıldığı zaman, yakaladığımız kaçakların % 75-% 80’i Türk afyonu çıkı-
yor.

Verelim parasını, yasaklayın...

“Biz (Türkiye) etütler yaptırdık. Sigarada harman ola rak nasıl bazı 
tütünler varsa, (harmanda kullanılabiliyorsa), bizim afyonda da öyle bir 
madde var. Harman yapıyorlar Türk haşhaşını. Bazı vasıfları var. Birleşti-
rici, mürcî, prediktör şeyleri var.

“(Amerika) dedi ki, 80 ton, 100 ton, verelim şunun parasını. Siz de 
köylüye verin.

“Ziraat politikasını Amerika’ya satan, Türkiye ziraatını parayla satan 
bir şey (bu). Johnson mektubuna da...

“Türk-Amerikan dostluğu için bu defa, para mukabili haşhaş satmayız. 
Yapmayın, etmeyin (dedik). Bizim Amerikan gençliğini zehirlemeye vası-
ta olmamıza da lüzum yok. Bizde haşhaşı menetmek kolaydır. Kararname 
işidir. Hükümet işidir. Halen yirmi yedi vilâyette haşhaş ekiliyor. Bize izin 
verin, Biz bunu üç-dört senede iki vilâyete indireceğiz. Ve nihaî gayemiz, 
adını afyondan alan Afyon vilâyeti hariç, onun dışında (kaldırmaktır). Yal-
nız şunu belirteyim, bizde haşhaş, yağı için kullanılır. Bu mıntıkada afyon 
yağı kullanılır.



355

“NBC televizyonunu getirttim. Afyon’a gönderdim. Valiye rica ettim. 
Belediye reisine rica ettim. Afyon nasıl yetiştirilir, afyondan nasıl yağ çıka-
rılır, bunları televizyona aldırdım. Amerikan halkına gösterttik. Türkiye’de 
yetişen afyon Amerika halkını zehirlemek için değildir, burada bundan yağ 
yapılır, yenir. Ve biz böyle uğraşıyoruz…

Hoşa gitmeyen bir mukavemet

“Amerikalılar buna çok sinirlendiler. “Yardım” dediler. Ben dedim ki, 
yardım, (peki). Kaçakçılık oluyor, dedim. İyi. Sizinle bizim uluslararası 
yardım programımız yok mu? Benim İçişleri Bakanlığımda (afyon) kaçak-
çılarına hasredeceğim helikopter yok, vasıta, araba yok. İçişleri Bakanı da 
bana diyor ki, hazır Amerikalıların böyle zaafı var, şu zabıtayı teknik ba-
kımda teçhiz etmek için bu fırsattan istifade edelim. Biz de Amerikalılara 
dedik ki, “jandarma ve polis teşkilâtında kaçakçılığa mani olacak tarzda 
sen bize işbirliği yardımı et, işte,biz sana haşhaş (kaçağını engelleyelim).
Onlar da böyle bir proje getirdiler, ve haşhaşa yapacakları yardımı oraya 
kanalize ettiler.

“Hindistan’da 640 ton afyon yetişiyor. Pakistan’da 320 ton. Diğer 
Şark memleketlerinde, Çin’e kadar afyon yetiştiriliyor. Ve bunların hepsi 
Marsilya’ya gidiyor. Ben Amerikalılara, dedim ki, bunun imalât ve sevk 
yeri Marsilya. Fransızlarla anlaş. (Dediler ki) Fransızlar gayet kaba, hü-
kümranlıklarına bir nevi müdahale addediyorlar, uyuşamadık.

“Bakın Türkiye’de (günümüzde- 7/2/1974) haşhaş menedilmiştir, 
Amerika’da bu iş ve şikâyetler artmıştır. Ama (Amerikan) hükümeti poli-
tik bakımdan kendisine büyük bir zafer kazanmıştır. Amerikan gençliğinin 
zehirlenme “drug” meselesi bitmemiştir ama, “drug” meselesi vesilesiyle 
Amerika’da yapılan “...milyarlarca yardım ettiğin adam bile sana kazık 
atıyor” tarizi bitmiştir.

“Hadisenin veçhesi biraz psikolojik, biraz politik... biraz da Nixon ida-
resinin kendisine prestij sağlamak hevesi idi. Biraz da büyük devlet olma-
nın inadı.

“Biz mukavemet ediyorduk. Bu mukavemetimiz hoş görülmedi. Nasıl 
o “U-2” tayyaresine mukavetimiz hoş görülmedi ise...”

Sayın Çağlayangil’in sözleri, şu soruya yol açmaktaydı: Yani, demek 
Amerikalıların bu haşhaş konusundaki hassasiyetleri, bir yerde işin içine 
CIA’yı karıştıracak, bir hükümet değişimine etken olabilecek kadar... Sayın 
Çağlayangil, soruyu keserek cevaba girdi:
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NATO bahriyelilerini taşlarsan

ÇAĞLAYANGİL: “E, şimdi Türkiye anarşistlerin istilâsı altında. Ba-
tılı olmayı istemek güzel şeydir. Batılı gibi düşünmek güzel şeydir. Batılı 
olmaya karar vermek de güzel şeydir. Onların hepsi sübjektif. Bunları siz 
ihlâl edersiniz. Batının bakacağı Batılı gibi hareket edip etmediğinizdir. 
Batı bizi Batılı gibi hareket eder görmedi. NATO içindeyim diye, karaya 
çıkan NATO devleti bahriyelilerine taş atarsan, onları boğmaya kalkarsan, 
Sefirin arabasını yakarsan,  NATO’ya hayır diye kıyameti koparırsan. Ben 
Ortak Pazara girmeye taraftarım diye gidip Brüksel’de Dışişleri Bakanın 
gayret sarfederken, sen kendi Meclisinde, Ortak Pazarı, Garbın bizim gibi 
memleketleri yıkmak için kurulmuş bir canavarıdır dersen, Batılı belki bir 
şey söylemez, naziktir, ama güler...”

Acaba haşhaş konusunda Türkiye’nin tutumu nun Amerika’da önemli 
bir rahatsızlık yarattığı, Sayın Çağlayangil’e duyurulmuş muydu?

ÇAĞLAYANGİL: “12 Mart’tan sonra dahi, Nixon bana, Javits (ABD 
Senatörü) vasıtasıyla, “Çok rica ederim Çağlayangil’den, lütfen bize yar-
dımcı olsun” diye haber gönderecek kadar haşhaş üzerindeki ilgisini azalt-
mamıştı.

“Şimdi düşününüz, haşhaşla milli sebeplerle, politika sebepleriyle dire-
nen bir “Türk hükümeti. Öyle bir hükümet ki, kendisini (Amerika’yı) zaten 
kâfi derecede memnun etmemiş...”

Dış politikasıyla mı, bu nasıl duyurulmuştu Sayın Çağlayangil’e?
ÇAĞLAYANGİL: “Hayır, duyurmaz hiçbir devlet.”
Duyurmaz da, anlaşılır mıydı kendiliğinden?
ÇAĞLAYANGİL: “Hususi hasbıhallerde şaka ederler, sen istersen ya-

parsın, derler. Bu gibi şeyleri resmi teşebbüs mevzuu yapmazlar; tamamen 
kayıt dışı, hasbıhal halinde telkin edilmeye çalışılır. Bize de derlerdi ki, 
yahu şu haşhaşı isterseniz siz, şıp diye durdurursunuz. Bir heyet-i vekile, 
gayet kolay. (Siz de dersiniz ki), tartışılıp çıkar ama, eni var, boyu var, diye 
konuşursunuz…

Görüyor ki adam, sıkıntıdayım…
“Şimdi bir hükümet ki, bu NATO meselesinde gocunmuş Amerika. 

“Altıncı filoyu göndereyim”, diyor, aman gönderme diyorlar, hiç olmazsa 
üç ay sonra gönder, azıcık bana imkân ver.

“Görüyor ki adam, ben sıkıntıdayım. E, bakıyor, ediyor, zayıflamışım. 
Bir iktidar ki, bölünmüş. İçinden adamlar çıkmış. Parlamento zayıflamış. 
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Oluşmuş bir ortam var. Öyle bir şey ki, yani armut öyle hale gelmiş ki, 
duruyor orda ama, bekleyeceksin. Daha on gün, yirmi gün (bekleyeceksin) 
ki, olsun da yere düşsün. “Yahu, bunu bekleyeceğime, bir silkelesem ben, 
bu düşer.”

“Coup de Grass” (Son darbe anlamında Fransızca bir deyim.)
“O silkelemeyi de, o yaptı. O gelip de, Türkiye’de rejim değiştireyim, 

hükümet düşüreyim demiyor ama, bir silkelesem, diyor, öyleyse o silkele-
meyi ben yaparım, diyor. Onu yapıyor.

“Biz gittik,  NATO rahatlaştı. NATO aleyhinde şeyler de kalktı. Anarşi 
kalktı. Sol kalktı. Haşhaş menedildi...”
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-VI-

12 Mart ve komutanlar

Batur: çünkü Demirel şaibeliydi…
12 Mart öncesinde, ileride muhtırayı verecek kumandanlarla Adalet 

Partisi hükümetinin ilişkileri nası1gelişmişti?Sayın Çağlayangil’in bu 
konuda gözlemleri, tecrübesi olmuş muydu? Ne gibi sonuçlar çıkarmıştı 
bundan?

7 Şubat 1974 günü artık Dışişleri Bakanı olmanın sorumluluğunu taşı-
mayan ve 12 Mart’a ilişkin birçok düşünce ve yorumunu tarihe bırakmak 
isteyen eski Dışişleri Bakanı, sözlerine devam etti…

ÇAĞLAYANGİL: “12 Mart geliyor, görüyorsun işte, geliyor...
“Genelkurmay Başkanı, “Ben altımı tutamıyorum” diyor...

Biz bunu dersek, gerisi ne olur?

İbretle düşündüm. Bir gün hiç unutmam. (Cumhurbaşkanı) Sunay ora-
da. Dedim ki, “ben çok üzülüyorum. Bu Cumhuriyeti koruyacak adamlar, 
bu masanın etrafında. Siz (dedim), Devlet Başkanı. Bu zat (Sayın Demirel) 
Hükümet Başkanı. Bu zat da askerin... Biz, (dedim), biz, altımı tutamıyo-
rum, bu memleketin hali ne olacak dediğimiz anda, bu memleketin hali, 
kendi istediği istikamete varır...”

Bizi devirdiler. Ben de yeni prostat ameliyatı olmuştum. Londra’ya, 
doktora revizyona gittim. (Dönüşte ) Paris’e uğradım.

Hasan Işık, (Paris’te) sefir.  “Bu akşam, (dedi), Muhsin Batur falan var, 
yemek yaptım, gelir misin?”
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Yemeğe gittim yahut gitmedim (hatırlayamıyorum ) yahut bir ara, geç 
geldim. Yahut, Hasan Işık bana, “... Sizinle Muhsin Batur biraz özel görüş-
mek istiyor” (dedi.). “Kendi mi arzu etti?” (diye sordum). “Evet”. Nasıl 
yapalım? (Hasan Işık), “Ben kendini benim makam odama davet edeyim, 
bir ‘fil Anglez’ kimse görmeden gitsin, siz de iltihak edin, konuşursunuz” 
(dedi).

“Böyle bir salondayız, hanımlı beyli, bir sürü kalabalık var.  Bir kapı 
var, orası sefirin makam odası.  Hakikaten gördüm.  Kendisi (Muhsin Ba-
tur) gitti; arkasından ben de gittim.

“(Muhsin Batur), Çağlayangil dedi, işte sizinle iyi arkadaşlık ettik, şöy-
le ettik, böyle ettik falan.

“Sizinle konuşmak istedim” dedi. “Teyit etmek istediğim (iki şey var). 
Muhtıra falan verdik ama, arkadaşlığımız herhalde devam ediyor. Bir de, 
bu Anayasa de ğişiklikleri (tasarısı) var. Sizin ne kadar hür düşünceli oldu-
ğunuzu bilirim. Bu Anayasa değişikliklerinin normal hayat teessüs ettiği 
zaman hürriyetleri tamamen kısıtılmış hale getirecek bir biçimine razı ol-
mayacaksınız (tahmin ederim)” dedi.

“Böyle başlayan bir konuşma, işte, böyle şeyler olmamalıydı, falandı, 
filandıya geldi. Ben kendisine dedim ki, (Muhsin Batur’a) Paşam, ben sana 
bir sual soracağım.

“Biz, dedim, sıkıyönetim ilân ettik. Ben Başbakanın yanında oturuyor-
dum. Sizi, askerleri çağırdı. (Sayın Demirel) dedi ki :

“Sayın komutanlar, askeri idareye karıştırmak kadar kötü bir şey olmaz. 
Ama İstanbul’da, 40-50 bin kişinin katıldığı bir hareket oldu. Bunu, şu 
polise devredemeyiz. Kanun da bize hak vermiş, sizi (askerleri) vazifeye 
çağırdık, geldiniz.

“Şimdi, ne selâhiyet istiyorsanız verelim, fakat, siz bu anarşiye, bu 
başıboşluğa bir çare bulamazsanız, halk diyecek ki, e, devlet de bunun 
hakkından gelemedi, ordu da gelemedi. Ya biz silahlanalım, biz bunları 
temizleyelim, yahut bunlar, devletten de ordudan da güçlü, bunların dedi-
ği doğru, komünist olacaksak komünist olalım, diyecek. Bu itibarla” diye 
(devam etti) Başbakan Demirel, “artık bunun dönüşü yok.  Siz ne istiyor-
sanız onu yapın.”

(Komutanlar), hiç merak etmeyin, falan, filan (dediler). Biz de ümitli 
çıktık. Baktık, örfî idare başladı, herifler sol yumruğu elinde girdiler (du-
ruşma) salonuna, Enternasyonal okuyarak.  Hiçbir şey olmadı...
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Bunlar hiçbir şey yapmıyor...

Süleyman Bey dedi ki bana, yahu, bunlar hiçbir şey yapmadılar, ne ya-
pacağız? Bilmem, çağıralım, yemek tertip edelim. Sizin elinizdeki kanun-
lar ne ise bizim elimizdeki kanunlar da o. Bizden kanunsuz hareket nasıl 
istiyorsunuz… dedik.

(Paris’teki konuşma devam ediyordu, Muhsin Batur’a dedim ki) Sonra 
siz, (Komutanlar, Muhsin Batur) 12 Mart’ı yaptınız.  Nihat Erim hüküme-
tini yaptınız. Bu memleket bu Anayasayla gül gibi idare edilir, dediniz. 
Sonra lükstür, dediniz. Ondan sonra, ondan sonra siz de örfi idare ilân et-
mek mecburiyetinde kaldınız.

Fakat sizin ilân ettiğiniz örfi idare, bizimkilerden çok farklı oldu. Ertesi 
gün, Çetin Altan’dan tut, hepsi içerde. Kanun aynı kanun, yetki aynı yetki, 
bunun izahını yapar mısınız?

(Muhsin Batur) bana dedi ki, “Sayın Çağlayangil, biz Nihat Erim hükü-
metinin örfî idaresine yaptığımız desteği size yapsa idik, sizin alacağınız 
netice, bu uydurma hükümetinkinden çok daha müessir olurdu”, dedi.

Şaibe meselesi

Ama, dedi (Muhsin Batur), biz size ima ettik, size anlatamadık, dedi. 
Biz, dedi, onu yapsaydık (aynı desteği gösterseydik), halk, dedi, Demirel 
hakkında o kadar neşriyat yapılıyordu, dedi, kardeşleri mardeşleri... Bu 
şaibeli hükümeti asker destekliyor; bunlar asker zoru ile ayakta duruyorlar, 
diyecekti…”

Şimdi İsmail Bey, bir siyasî parti seçim meydanlarına çıkar, beni seçer-
seniz şöyle yapacağım,  böyle yapacağım der. Ve hep aynı siyasî partidir. 
Ama seçim kazanıp da taraftarlarının müspet, aleyhtarlarının menfî reyi 
ile bir hükümet teşekkül edince, o hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükümetidir.  Hepimizindir. Artık o müessesedir, parti değildir. Siz o hü-
kümete sade ve hâlâ Adalet Partisi gözü ile bakarsanız, yanlıştır. Asker, bu 
kompleksinden kurtulamadı, bir.

Bizim hükümet de, biz bir takım insanların, Gürler Paşa gibi, Muhsin 
Paşa gibi, hem ordu içinde iyi-kötü bir çevre, nüfuz sahibi olduklarını bili-
yorduk, hem de bu insanların demokratik hükümlere fazla iltifat etmedik-
lerini biliyorduk.
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Cemal Tural’ın çözümü

Tural (eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Cemal Tural) bize 
demişti ki, giderken hükümete, resmî bir konuşma (olarak) değil ama bize 
sızdırılmıştır ki (Tural şöyle demektedir): “... Beni tekaüt etmesinler, baş-
ları çok derde girer. Batur gibi, Gürler gibi iki adam var, ben bunları temiz-
leyeyim, ondan sonra tekaüt etsinler, yoksa sıkıntıya düşersiniz” demiştir.

Biz buna fazla itibar etmedik.

Ben askerî politikaya karışmazdım. Milli Savunma Bakanımız biliyor-
du ki, Süleyman beyi iknaa çalışıyordu ki, bu muhteris adamlar arzu ettik-
leri makama gelirler ve arzularına kavuşurlarsa, artık bir mücadele yapmak 
ve işi götürmek için sebep kalmayacak. Belki sükûnet gelirdi, o itibarla 
önleri açılıyordu bunların...”
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-VII-

Türün, “Meclisi İstanbul’da toplarım” diyor...

Cumhurbaşkanı, Gürler olabilirdi…
Sayın Çağlayangil’in 12 Mart’a ilişkin mülâkatında, bir asker için gö-

revinden ayrılıp sivil hayata geçişin zorluğundan da söz edildi. Sonra, 7 
Şubat 1974 gününün “eski” Dışişleri Bakanı, Muhsin Batur’la bir konuş-
masına, oradan da Orgeneral Faruk Gürler’in Cumhurbaşkanlığı na nasıl 
karşı çıkıldığına sözü getirdi. Sayın Çağlayangil’i gene konuşmayı yaptığı 
ses bantlarından dinliyoruz.

ÇAĞLAYANGİL: “... Bir gece Orduevinde oturuyorum. Bir yemekli 
toplantı. Batur Paşa yanıma geldi. Arkadaşça bir sohbete başladık. Dedi 
ki, ben dedi, acaba bu devlete kaça mal olmuşumdur? Stajlar, seyahatler, 
uçuşlar, Amerika kursları... Milyonlar. Ve bu elbette bana bir tecrübe de 
kazandırmıştır. Biliyor musunuz, dedi, ben bugün cari mevzuata göre 51 
yaşında Orgeneral olarak emekliye ayrılacağım. Siz bunda mantık görü-
yor musunuz, dedi. Kapasite, potansiyel zıyaı değil midir bu? Kabinenin 
de, dedi, bir yetkisi yok, yeni kanunla sadece Genelkurmay Başkanı için 
yapabilirsiniz.

Bu kanun ne zaman çıkmış, kim çıkarmış, (dedim).
“Sizin zamanınızda (AP döneminde) çıktı.”
Ben dedim ki, Paşa, bizim zamanımızda bir kanun çıktı. O da kabine-

ye geldiği zaman, ben, bu nedir, bir tetkik edelim, dedim. (Cevap olarak) 
bunu Askeri Şûra hazırladı; askerler kendi kendilerine ölçtüler, biçtiler, en 
iyi sistem budur dediler ve de rica ettiler: Bunu sakın müzakere etmeye 
kalkmayın, bunun kılına hata gelirse olmaz.
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(Muhsin Batur) evet, dedi, biz hazırladık...
Şimdi ben anlayamadım, neye kızıyorsunuz - Diyorsunuz ki Askeriye, 

disiplini muhafaza edebilmek için böyle bir kanunu çıkarmak zaruretinde-
dir.

(Muhsin Batur) evet, dedi, bunu bizim askeriye... ben itiraz ettim ama 
dinletemedim. Evet, haklısın…

Sizi Savunma Bakanı yapalım...

O zaman dedim ki, meseleyi şöyle vazedin. Gine böyle konuşmanız 
için sebep yok. Üzücü. 51 yaşında, büyük tecrübe sahibi olmuş bir adam. 
“Sen lüzumsuz adam oldun, emekli oldun” demek (ters). Ama, münevver 
bir insansınız. Memleket meseleleri ile ilgilisiniz ve çalışmak istiyorsunuz, 
Bak, dedim, kapanan bu kapıya karşılık açılacak yol, Sefir olabilirsin, vali 
olabilirsin, aklına uygun bir siyasi partiye girebilirsin, gel bizim partiye 
beğeniyorsan, Milli Savunma Bakanı yapalım. Yok benim mesleğimde is-
temem (derseniz), Ulaştırma Bakanı yapalım. Yani şart mı (askeri) elbiseli 
oturmak?

(Muhsin Batur), biz askerler, dedi, soyunduğumuz zaman, sudan çıkmış 
balığa döneriz...

Muhterem Paşam, kanundan şikâyet ediyorsun, memlekete çalışmak 
istiyorsun, bu sahalar var diyorum, (Batur), ben, dedi, size durumu söylü-
yorum...

Gürler’in engeli, kafası, göbeği, karısı

Sayın Batur’la ikinci görüşme, geçen senenin 1973 Şubat ayında, Al-
man Sefaretinde, Sefirin verdiği bir yemekte oldu. Gittik, Sayın Batur da 
gelmiş. Yanında bir Orgeneral var, o geldi bana, dedi ki, Paşa sizinle görüş-
mek istiyor, acaba gider misiniz biraz yanına, dedi. Gittim.

Batur, ayrıldı konuştuğu adamdan, bana dedi ki, Sayın Çağlayangil, 
affedersiniz, sizi rahatsız ettim, siz, dedi, demişsiniz ki, dedi, ben size 
söylememişim ama, siz kendi duymanıza atfen demişsiniz ki, dedi, Sayın 
Gürler’in o yüksek makama (Cumhurbaşkanlığına) gelmesine, güya ken-
disi (Batur) söylüyormuş, üç mani vardır. Bu da, kafası, göbeği ve karısı-
dır. Böyle bir şey söylediniz mi?

“Söyledim”, dedim.
(Ve anlattım) : Gayet inandığım bir arkadaşım, sizin içinizden bir arka-

daşım, bir general arkadaşım bana geldi dedi ki, Gürler’in Cumhurbaşkanı 
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olmasını, kat’iyen Batur istemiyor... ve böyle, böyle dedi.  Ben dedikodu 
sevmem, mülâhazat haneme yazdım ve sustum.

Aradan üç-beş gün geçti, geldiler, dediler ki, bu askerler şöyle yapıyor, 
böyle yapıyor, falan yapıyor. Gayet kötü şeyler söylediler. Ben de dedim 
ki, Adalet Partisi için, “... bana geldiler, Sayın Batur böyle söylüyor, de-
diler, ben inanmadım. Askerlerin de, kendilerine bizim için benzer şeyler 
söyleyenlere inanacaklarını tahmin etmiyorum” dedim.

Bir kere, bunu bir hakikat, sizin (Muhsin Batur) tarafınızdan söylenil-
diğine kani olduğum bir şey gibi yapmadım, ama bu mülâhaza ile söyle-
dim...

Meclis, mahalle bekçilerini mi seçecek?

(Bu konuşmalardan) sonra, lâf açıldı. İşte ne düşünüyorsunuz (falan 
derken) oradan bir münakaşaya girdik. Sonra, yemekten sonra devam ede-
lim dedik. Yemekten sonra da konuşurken iş uzadı. Eskişehir’den İrfan 
Paşa, “acaba münakaşa mı ediyorlar diye herkes size bakıyor” dedi. (Muh-
sin Batur), “Bunu devam ettirelim, bu konuşma faydalı ama, ya biz Çağla-
yangillere gidelim, ya Çağlayangil bize gelsin” dedi.

Muhsin Batur’un evine gidip konuşmaya karar verdik. Tecrit edilmiş 
bir yer, oraya gideceğim diye Refikam da beni yalnız bırakmak istemedi, o 
da geldi. Hep beraber gittik.

Ben (Muhsin Batur’a) dedim ki, Paşa, ne hakkınız var sizin, yani hâkî 
elbise giyince adam dâhi olur, kravat takınca enayi mi olur? Geleceğiz, bu 
memleketi idare edeceğiz, ille kaspanek, bu adamı (Gürler’i) seçeceksi-
niz…

Seçmeyeceğiz, yahu. Niye seçelim?

Reisicumhur seçeceğiz, asker getireceksiniz. Milletin seçtiği Başbakanı 
beğenmezsiniz. Nihat Erim bizim adamımızdır, onu seçin, dersiniz.

Yani, devletin ne kadar stratejik ve önemli mevkii varsa, sizin emri-
nizde ve arzunuza terk edilecek, biz Millet Meclisi olarak, gidip mahalle 
bekçisi falan mı seçeceğiz? Ne hakkı bu, neyi arıyorsunuz?

Paşam dedim, izah ederim, O da gayet nazik ve mütehammil, bize viski 
falan ikram etti…

12 Mart, idareye el koymak için hazırlanmıştı

Birtakım muhteris adamlar gelmişti iş başına. Bunların elinden kurtula-
mıyorsun... Zaten eğer İstanbul’daki o Faik Paşa olmasaydı...
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12 Mart, bize muhtıra verilip işten uzaklaştırmak için girişilmiş bir ha-
reket değildir. 12 Mart, 1960 ihtilali gibi, idareye el koymak için hazırlan-
mış bir tertiptir.

Fakat Sunay’lı, Tağmaç’lı olması lâzımdır diyen bir grup var. Hayır, 
Sunay’la, Tağmaç’la yapılır mı, bunları da itip şu…|

O, ihtilâf olmamıştır, dejenere olmuştur, muhtıra haline gelmiştir.

12 Mart’ın aslı bu. 12 Mart, böyle nazikâne bir muhtıra verip netice 
almak için değil. O mücadele cereyan etti altta.

Ama, bu muhteris tarafın karşısında, ordunun öbür tarafları, “… burası 
Yeniçeri ordusu değil, Paşanın biri Reisicumhur olmadı diye isyan ederse-
niz, dünyaya gülünç olursunuz...” (demekteydi).

“Ben Meclisi İstanbul’da toplar, Ankara’nın kararını reddederim” de-
yince Faik (Türün) Paşa, diğer Ordu Kumandanları da (bu görüşe) iltihak 
edince, muallâkta kaldı (öteki tasavvurlar).

Siz tasavvur eder misiniz, bir ordunun Genelkurmay Başkanı yıldızla-
rını söksün, elini kolunu sallasın, “ne yapalım, millet seçmedi” diye otur-
sun… Böyle şey olur mu? Böyle şey olmaz...
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-VIII-

Bazı dış ilişkiler

BM’in özelliklerinde, Kıbrıs tezimiz zayıf kaldı…
Sayın Çağlayangil’le mülâkatımızın bir bölümünde, Türkiye’nin ulus-

lararası alandaki işlevinden, Kıbrıs sorunuyla ilk nasıl karşılaştığından 
söz ettik.

Dışişleri eski Bakanı (Bu mülakat yapıldığında Çağlayangil Bakanlık 
görevinden ayrılalı üç yıl olmuştu nerdeyse, görünürde, bir daha Bakan 
olabileceğine ilişkin hiçbir işaret yoktu. 1974’ün Şubat ayında, bir yandan 
Ecevit hükümeti kurulurken, bir yandan da, Demirel,  “... millet bize muha-
lefet görevini uygun gördü, görevimiz bu olacak” demekteydi.)

Eski devlet adamı, tecrübelerini tarihe kaydettirdiği konuşmasına de-
vam etti.

ÇAĞLAYANGİL: “... Ben idareden geliyorum, Dışişlerine. Ama Dı-
şişleri camiası içinde, üniversiteyi bitirdiğimden beri bulunuyorum.

Ben hukuktan çıktığımda (Hukuk Fakültesinden mezun olduğumda) 
genç bir adamdım. Geldim İçişleri Bakanlığına intisap ettim. Her akşam, 
devrin hariciye müsteşarı Agâh bey, Moskova Konsolosluğundan geri dön-
müş Samizade Süreyya Bey, Nail Bey, Süleyman Saip Bey... Hariciyenin 
bu en krema tabakası arasındaydım. Genç ve yeni bir memur olarak ailevi 
sıhriyet dolayısıyla intisap ediverdiğim bu hariciye muhiti içinde her ak-
şam eşit şartlarla konuşarak, münakaşalara katılan bir insandım.

Ama, hariciyeci olmanın bir tekniği var. Biz orada siyaset konuşmaz-
dık. Edebiyat konuşurduk. Memleket on beş senesi valilikte olmak üzere 
otuz senesini İçişlerinde geçirmiş bir adamın (sayın Çağlayangil’in) itira-
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zına rağmen, yapamam demesine rağmen, getirip (onu) Dışişlerinin başına 
oturttu.

Ama, Dışişleri ile benim garip bir münasebetim de vardır. Bursa valisi 
iken, devrin iktidarı, beni Suriye Sefiri yapmak için agreman isteyecek ka-
dar da yarar görmüştü.

34 ülke karşımızda yer almıştı
Ben, Dışişleri Bakanı olduğumun altıncı haftasında, kendimi New 

York’ta ve Kıbrıs meselesi ile ilgili Birleşmiş Milletlere ait bir karar (top-
lantısının) içinde buldum.

Bilmiyorum, Birleşmiş Milletler’de hiç çalıştınız mı, havasını bilir mi-
siniz; 34 Afrikalı devletin co-sponsor olduğu (birlikte desteklediği), tek-
lif ettikleri aleyhimize bir karar sureti vardı. Buna mukabil bizim de altı 
devlet olarak, İran, Pakistan, Afganistan falan, teklif ettiğimiz mukabil bir 
karar sureti vardı.

Bir cihan husumeti karşısında kaldım. Siyasi Komisyonun Başkanı bir 
Macar. Hiçbir parlamentoda görülmeyecek bir tarafgirlikle, Rum tarafının 
tezini galip çıkarmak ve Türkleri perişan (etmek için) her türlü parlamento 
taktiğini kullandı.

Hindistan, Yugoslavya, Mısır, bi-aman hasmımız olarak karşımızda. 
Amerika müteessir, bekliyor. NATO müttefiklerimiz çekiniyor.

Neden? Herkesin Birleşmiş Milletler’de bir davası var. Otuz altı Afrika 
devletinin (o sırada otuz dörttü sonra otuz altı oldu) böyle Üçüncü Dünya-
nın tortop savunduğu bir şeyin karşısına çıkmaktan herkes çekiniyor…

“... Bunlara karşı cephe aldığım zaman, yarın benim (meselem oldu-
ğunda) benim tezime de bunlar karşı çıkar”ın telâşesi içinde herkes…

Yalnız kaldım. “Neden” dedim. “Neden Türkiye bu kadar husumet cel-
betmiş?”

Teknisyen değilim. Konuşuyorum. Dinliyorum. Gücüm yettiği kadar 
müdafaaya çalışıyorum. İstişare ediyorum. Ama kafamda, “Neden Türkiye 
(böyle yalnız), neden biz (tek başımızayız) ve neden otuz dört devlet kar-
şımıza geçiyor” (soruları).

BM’de geçersiz tezlere dayanıyor…

O zaman baktım ki, biz Kıbrıs meselesinde iki teze dayanıyoruz: (1) 
Biz burada bir cemaatiz; (2) Muahedeler (anlaşmalar), Birleşmiş Milletler 
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yasasının ikinci maddesi gereğince hüküm ifade ederler ve bütün milletleri 
bağlarlar.

Şimdi, bu “cemaat” mefhumu (kavramı) Üçüncü dünyayı karıştırıyor: 
Afrika’da yeni kurulmuş devletler var, mozaik (misali…) (Aynı devletin 
içinde) yirmi tane cemaat, yirmi tane kabile, yirmi ayrı lisan, yirmi din.

Heyet (Üçüncü Dünya ülkeleri) diyor ki “Bu Kıbrıs’ta bu tez (ayrı 
cemaatlerin varlığı) muzaffer olur da cemaatler ayrı dava olursa, biz bit-
tik… Biz yirmiye bölünürüz.” Evvela, prototip olarak, bu davada cemaat 
mefhumunun muzaffer olmaması için (Üçüncü Dünya ülkeleri) yek vücut 
olmuşlar. Kendilerinin nefis müdafaası halinde, Kıbrıs’ın avukatı haline 
gelmişler. Onu tespit ettik.

(Sonra) muahede, muahede… (çoğu yeni bağımsızlığını kazanmış olan 
ülkelere anlaşmalara dayanmak tezinin tersliğini anlatıyor sayın Çağla-
yangil:) Diyorlar ki bu elli beş devlete, yeni müstakil olmuş, yoktan var 
olmuş bir devlete, “… bu muahedeyi imzalarsan seni müstakil yapacağım” 
diyorlar. (Anlaşmanın) içine idamını yazsan, razı adam. İmzalayacak, tek 
müstakil olsun.

Bunların hepsi (bağımsızlığına kavuşan ülkeler) imzaladıktan ve müs-
takil olduktan sonra gelmişler Birleşmiş Milletler (yasasının) şartlarına in-
tibak derecesine göre valabldir (geçerlidir).”

Müstakil olmak üzere olan bir devlet bir vesikaya imzasını koyar. Ama 
o vesikanın içinde, mesela, bir coğrafi bölgede yaşayan halk kendi kaderini 
kendisi tespit eder, diye bir hüküm varsa ve Kıbrıs’ta bir coğrafi bölgede 
yaşayan Rum halkı kendi kaderini kendi tespit etmek imkânından mahrum 
bırakılıyorsa, o muahede mer’î (yürürlükte) değildir.

Şimdi, benim elimde iki tane tez var (Birleşmiş Milletler’de): Biri Ce-
maat, öteki Muahedeler. (Buna karşılık) bu pazarda bu tezlerin beş paralık 
kıymeti yok... Hatta bu tezlere dayandığım için düşman herkes bana...

Araplar bile nasıl bakıyordu...

Ayrıca, Orta-Doğu’daki Arap devletleri (benim yardımımdan ) elini 
çekmiş. Hepsi öyle bakıyor. Adamlar, “hayret, Müslüman bir devlet, benim 
aleyhimde hareket ediyor. Ve lâik ve cami kapatmış, Kur’an’ı inkâr etmiş 
bir millet”, böyle bakıyor. Müslüman ama bu, mürted.

Ben ibret içindeyim. Mısır, bana geldi. Dedi ki, “... senin teklif ettiğin 
argüman var ya, rezolüsyon suretin, tashih ile hallolabilir. Sana tarihi bir 
iyilik yapacağım. Bu rezolüsyona “unity” (birlik) kelimesini ilâve et, biz 
otuz altı devletin (tasarısını) çekeceğiz, seninkini kabul edeceğiz...”
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Bayram… Haluk bey (Bayülken), Orhan Eralp bey. Başka türlü 
Ankara’ya dönemeyiz (diyorlar).

(Kendilerine) dedim ki, ben Kıbrıs’ın birliğini kabul edip cemaat mef-
humunu inkâr edecek olduktan sonra, bu ihtilafı başından beri niye çıkar-
dınız?

“Aman beyefendi, biz onu cemaatlerin müstakil birliği diye enterprete 
ederiz (yorumlarız) iç şeyimizde...”

(Hiç olur mu böyle şey). Ben biliyordum ki, 4 Mart tarihli karara imza 
koymuştuk. Halk Partisi iktidarı ve Nihat Erim (imza koymuştu). O karar 
şuydu: Kıbrıs’ı bütün yetkileriyle teçhiz eden ve hükümran  Kıbrıs Cum-
huriyeti … Altında da şu, şu, şu şeyler kabul edilmiştir.

(Kıbrıs Rumları-Makarios) Anayasayı yırtmış, Meclisi dağıtmış, huku-
ken muallel hale gelmiş, Anayasanın kurduğu denetlemeyi, bitaraf Anaya-
sa Mahkemesini kovmuş. Yani, meşruiyeti falan kalmamış. Ama 4 Mart 
tarihinde Birleşmiş Milletler’de Türkiye’nin de iltihakıyla hükümran, meş-
ru Kıb rıs Cumhuriyeti diye alınca o beratı, (Makarios) diyor ki, benim bu 
halime rağmen, sen beni böyle tanıdın...

Şimdi, niye imzalamışlar (bizimkiler)? Demişler ki, “… biz Kıbrıs 
Cumhuriyeti derken, Kıbrıs’a ruh ve hayat veren muahededeki cumhuriye-
ti kastettik de onun için imza ettik, deriz...”

Nitekim, dönmüşler. Feridun Cemal Erkin, “… tezlerimiz muzaffer ol-
muştur” diye nutuk vermiş mecliste... Ama aynı tarihte, İsmet Paşa “... 
Bize yardım etmediğiniz için Birleşmiş Milletler’de bu karar ile hezimete 
uğramışızdır” diye, devrin Amerika Cumhurbaşkanına mektup yazmıştır...
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-IX-

Yeni dış ilişkilerin ilk adımları

“Avrupa-Asya tek kıtadır ve mücadele burada verilir…”

Türkiye’nin 12 Mart öncesindeki dış siyasal kararları ve bazı konular-
daki tutumuyla ABD’nin Türkiye’den bekledikleri arasında önemli çelişki-
ler bulunduğunu, bunların, 12 Mart’ı yaratan ortamın oluşturulmasındaki 
payını Sayın Çağlayangil açıklamaktaydı. Burada ben, iki konunun üzeri-
ne konuşmayı yöneltmek, açıklayıcı bilgi almak istiyordum.

Konulardan biri, eski bir Amerikan Sefirinin, Hart’ın, Türk basınında 
da yer alan ve mealen “... Türkiye’de askerî bir hükümet kurulmadıkça 
ilişkilerimiz düzelmez” şeklindeki sözleriyle, Senato Cumhuriyetçi Parti 
grubu Başkanı Jacop Javits’in Türkiye ziyaretleriydi. Javits’in, “… Tür-
kiye akılcı davranmalı, Ortadoğu’da İsrail’i desteklemelidir” mealindeki 
sözleri de basında yer almıştı.

İkinci konu ise, Rabat’ta yapılan İslam ülkeleri konferansına Türkiye’nin 
katılmış bulunmasına ilişkindi. Bu konferansta, Türkiye ilk kez ortak niteli-
ği “İslâm” olan bir topluluğun içinde yer almaktaydı. Ayrıca, konferansta, 
Arapların Ortadoğu politikası doğrultusunda bazı görüşler de savunul-
muştu.  Bütün bunları, gene 12 Mart’ın perspektifinden, nasıl değerlendir-
mekteydi Sayın Çağlayangil?

Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı, sözlerine devam etti.
ÇAĞLAYANGİL: “Evet, şimdi durum şu. Açıklığıyla (ortaya) çıktı 

artık. Javits benim arkadaşımdır. Beni beynelmilel bir, komiteye üye seç-
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tiler, “Dokuzlar” toplantısında. İki senelik komiteler. NATO’nun geleceği 
konusunu inceledik. Bu komite, resmî bir komite değildi. NATO Asamble-
si var. NATO Asamblesi, NATO’ya bağlı on beş devletin, Yunanistan hariç 
on dört devletin parlamenterlerinden oluşmuş bir asamble. Bu asamble bir 
etüd yapmak istiyor. NATO’nun geleceği ne olacak? NATO ile NATO’nun 
Resmî Konseyi ne gibi (etki) yapabilecek. Ve bu etüdü kime yaptıralım.

Diyorlar ki, dokuz devlet NATO’ya dâhil, aday göstersin. (Yahut) on 
beş devlet aday göstersin, içinden biz dokuz kişi seçelim. Adayı gösterecek 
olanlar da resmî vekâletler değil, oraya iştirak eden Parlamento heyetleri. 
On dört parlamento heyeti aday göstermiş. Bu gösterilen adaylardan dokuz 
kişi seçildi. Bizim parlamento heyeti beni aday göstermişti, (seçildim.)

Biz iki sene çalıştık ve bir rapor verdik. Bu rapor bütün devletlere sirkü-
le edilmiştir (dağıtılmıştır). Şimdi Javits, Türkiye-Yunanistan arasında bir 
iktisadî yakınlık temin etmek için kendi üzerine aldığı bir vazife dolayısıy-
la benim daha evvelden Meriç projeleriyle (ilgili bulunmam) dolayısıyla 
ve Dışişleri Bakanı olduğum için geniş temaslar yapmış bir adamdır.”

Sayın Çağlayangil, bu girişten sonra başka bir konuya geçti. Mülâkatın 
sonlarına doğru, o da an cak dolaylı şekilde bu soruma değinildi.

Asya-Avrupa tek bir kıtadır

ÇAĞLAYANGİL: “Bakınız, stratejistlerin savundukları bir fikir var. 
Onlar diyorlar ki, Avrupa ve Asya birbirinden ayrı kıtalar değildir. Coğraf-
ya bakımından iş ayrıdır. (Bu iki kıta) birdir: “Evrozya”. (Avrupa ve Asya 
sözcüklerinin Fransızcasından birleştirilerek oluşturulan ve iki kıtanın 
bütün ve bir olduğunu ifade eden deyim: Europe ve Asie’den oluşturulan 
“Eurosie”)

Bu kıta Ural Dağları’yla bölünmüş, onun bu tarafına Avrupa, bu tarafı-
na Asya. Bir tek kıtadır ama, dünyanın bütün problemleri de burada yatar 
(diyor stratejistler).

Şimdi, bu kıtaya (Evrozya’ya) siyaseten ve fiilen hâkim olan adam, 
dünyanın hâkimi sayılır. Şimdi, Evrozya kıtasının problemlerinin bir özü, 
merkezî vardır. Özü, demokrasi ile Marksizmin bu kıtada çeliştiğidir. Bu 
çelişme bir tarafta NATO bloku bir tarafta Varşova (anlaşması) bloku ara-
sında su yüzüne çıkmıştır.

Ama bir de bunun (Evrozya’nın), güvenlik kuşağı, yani hassas çemberi 
vardır. Yani, bu ihtilâfı âdeta saran bir bölge vardır. Bu bölge Britanya ada-
larından başlar, Adriyatik denizine iner, Türkiye, Ortadoğu, Milliyetçi Çin, 
Japonya’ya kadar… Demek ki, Batı blokunun hür demokrasinin dışında 
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kalmış çevre (de), yarın bu dünyaya hükmedecek ve eğer Allah saklasın bir 
üçüncü Dünya harbi çıkarsa, galibi tarafından dünyayı siyaseten ve fiilen 
işgal edilecek mücadelenin cereyan ettiği çemberde, bir “nötr”, mücadele-
ye “taraf belli edip katılmamış” milletler manzumesi yaşıyor.

Dikkat ediniz, şimdi bu emniyet kuşağında, bu güvenlik çemberinde, 
nereye demir perde gelmişse, karşısında demokrasiyi bulmuştur. Gel-
miş İsrail’e Amerika mı oturmuş, gitmiş Mısır’a Sovyet Rusya oturmuş. 
Kore’nin bir tarafına o mu gelmiş, öbür tarafına, öteki. Orda zaten Filipin-
ler, Tayland, Japonya, Kuala-Lumpur, Singapur gibi demokrasi blokunda 
ve demokrasiye inanmış üç-beş devletin dışında herkes zaten sosyal buh-
ran içinde ve herkes totaliter rejim içinde.

Yedinci filo var, oranın emniyetini temin eden. Yedinci filonun muhafa-
za imkânı da, Vietnam’ın kilit noktası. Vietnam kaybedildi mi, Yedinci filo 
o denizlerde barınamayacak.

Demek ki, şimdi bir çemberde “yer almak” lâzım. Amerika gelmiş otur-
muş, İsrail gitmiş Arapların boğazında…

Habbaş ne kadar sosyalistse, Arafat o kadar milliyetçidir. Arafat’ın ko-
münistlikle ilgisi yok. Habbaş’ın komünistlikten başka gayesi yok. Ama 
ikisi de gerillada birleşiyor. Nasıl Erbakan’la Ecevit de rahatça birleşebi-
liyorlarsa…

Simdi bu hesabı daima yapacaksınız. Niçin Amerika İsrail’de. Niye?

Amerika’nın Ortadoğu politikası

Adam (Sovyetler Birliği) gelmiş, Montrö haklarından faydalanarak, 
Akdeniz’e gemi doldurmuş. Hava desteği... Ben Boğazları tutuverdiğim 
zaman, orada kapanacak. Ve üstünün örtüsü yok. Tayyare gemisi yok. Tay-
yare gemisi yapıp çıkaramıyor. Tayyare gemisi yapmak, şu kadar sürü-
yor...

O zaman Rus geliyor, Araplarla birleşiyor...
Ben, Arapların sıkıştırılmasını istemem. Ben bunu Amerikalılara söyle-

dim. Geçen sene (1973) Eylül ayında beni Senato’ya davet ettiler. Konfe-
rans. Mansfield, Fulbright, Javits (Amerikan Dış politikasının Kongredeki 
en etkin üyeleri ve hazırlayıcıları ) beş-altı tane Kongre üyesi geldi, üç saat 
sürdü.

Ortadoğu meselesinin çözüm yolu hakkında şahsî fikrimi, Amerika’nın 
Ortadoğu hakkında takip ettiği siyaset… hakkında izahat vermek ister mi-
siniz?
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Ben dedim ki, “sizin siyasetiniz baştan aşağı hatalı. Bu seksen beş mil-
yon Arap birbiriyle birleşemez. Görüşleri ayrı, menfaatleri ayrı. Yalnız sen 
(Amerika) İsrail’e yardım edip Arabı hümîliye edersen (aşağılarsan), Arabı 
Yahudi’nin önünde mağlûp vaziyete sokarsan, Kaddafi ile Saud’u yanyana 
getiriyorsun. Faysal geliyor yan yana. Ki, bu yan yana gelişe sebep yok.

Siz, ortak bir politika takip etmelisiniz. Arapları yok farz edemezsiniz. 
Ve sonra, potansiyel nedir? 2,5 milyon Yahudi, 85 milyon Arap...”

Efendim, bedeviyetle medeniyet harbedebilir mi?

Edemez tabiî ama, ben Amerika’dayken, (ünlü komik) Bob Hope (tele-
vizyonda) late-show’a (geceyarısı programına) çıkardı. Soruyor sarhoşun 
biri, “Bob Hope”, diyor, “şu Ruslar, nükleer silah ve atomda bizleri geçti 
diye haberler var, doğru mu Allah aşkına ?” diye.

Bob Hope diyor ki, “… vallahi bilmiyorum ama, eğer doğruysa, Rusla-
rın Almanları, bizim Almanlardan daha iyi çalışmış demektir…”

Para ile satın alınıyor...

Demek ki, bu senin “teknoloji” dediğin, “know-how” dediğin, para ile 
alınıyor. Arabın bugün milyarları var. Kadillak alır, klaksonu bozuldu diye 
Kadillağı atar, yenisini alır. Araplar senden petrol için 25 milyar (dolar) 
alıyordu. Bu sene 50 milyar arttırdı bunu...

Kuveyt Hariciye Nazırı, benim dostum. Çağlayangil, dedi, şu İngiliz 
devalüasyonu, bana şu kadar milyon İngiliz lirasına mal oldu... Ben de 
“büyük para” falan dedim ama hesabı yapmadım. Yanımda Sinan Korle 
vardı. Sinan Korle, Birleşmiş Milletler’in Protokol Genel Müdürü. Eski 
gazetecilerden. Arkadaşımdır. (Kuveytli) ayrıldıktan sonra, (Sinan Korle) 
dedi ki, hesap ettim, İngiliz lirasının devalüasyon oranı % 14’tür. Kuveytli 
Bakanın dediği miktar zarar etmesi için 2,5 milyar İngiliz lirası parası ol-
ması lâzım...

2,5 milyar İngiliz lirası (yaklaşık 75 milyar TL.) büyük para. Sen bu 
adamın kafasını kızdırdığın zaman, memleketinin bedeviyetini medeniyet-
le satın alabileceğini niye kabul etmiyorsun?

Ama ben Amerika’ya diyorum ki, siz İsrail’i kurarken, bakın benim (o 
zamanki) sefirim ne söylemiş: Biz dört asırdır orada beraber yaşadık. Ora-
da İsrail diye sun’i bir devlet yaratmayınız. Bu bölgede barışı sakatlarsınız. 
İlelebet birbirimize gireriz, demişiz. Dinlememişsiniz. Ruslarla konuşmuş-
sunuz. Oylamışsınız. Ben “hayır” demişim, siz “evet” demişsiniz. Sonra, 
İsrail’le ahbap olmuşum.
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Şimdi, Araplara böyle mi davranayım? (Amerika’nın İsrail’in kuruluşu 
sırasında davrandığı gibi). Ne istiyorsun benden İsrail (hakkında)?..

Düşünün, İsrail’le münasebet kurmuş tek İslâm devletiyiz. Pakistan’da 
kolay mı, İran’da kolay mı?.. Çağlayangil, ne zaman bu ülkeyle münase-
beti keseceksiniz dediklerinde, “yapmayın, etmeyin, benim dostluğum size 
lâzım olur…” derim.

Ben bu ülkelerle hükümet olarak (kolay) anlaşamazdım. Onların (dev-
let) Başkanlarına, hükümdarlarına gidip, Nâsır dahil, politikamı izah ede-
rek dostluk kurabilmek imkânını bulabildim...”
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-X-

BM’deki ilişkiler

“Dış siyasette şahsî dostluklar önemlidir”
Sayın Çaglayangil, mülakatın bu noktasında yeniden Birleşmiş Millet-

lerin özelliklerine döndü. İlk tecrübeleri arasında olan Kıbrıs hakkında ve 
Türkiye aleyhine olan karar taslağını anlattı. Türkiye’nin hazırladığı tasa-
rıya Kıbrıs için “birlik” deyimini kullanması yabancılarca önerilmişken, 
bunun çok hatalı sonuçlara yol açabileceğini gördüğünü, belirtti.

Gene Sayın Çağlayangil’i dinliyoruz.
ÇAĞLAYANGİL: “Ben (New York’ta arkadaşlarıma) dedim ki, Lef-

koşe, Ankara ve Atina’da beraber bayram yapılan bir karar vermemiz 
lâzım. Birleşmiş Milletler’in ne kararları var ki geçerli değil. Nerede Keş-
mir hakkındaki karar?

Ben bu karara katılmam. Protesto ederim. Bu kararı kadük yaparım. 
Ama böyle her karar ile erozyonla kendi gayesine yaklaşan bir Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümetine, “unity” argümanını vermem...

“Mecliste, nasıl müdafaa edeceksin” dediler. O zaman kendilerine ver-
diğim cevap şu (oldu): “... Teessüf ederim. Siz teknisyensiniz, bana diye-
ceksiniz ki, efendim, bunun tekniği budur, buna sen imza koyma, kaybe-
dersin. Git orada (Mecliste) cesurâne müdafaa et...” Size mi soracak Millet 
Meclisi, niye bu kararı imzaladın diye benim müşkül vaziyette? Bırakın 
bana. “… Peki, siz böyle istiyorsanız, pekâlâ” dediler...

O zaman düşündüm.  Neden biz böyleyiz...
Allah yardım etti. Makarios, Yunanistan, Çirimakos’du o zaman, bu ka-

rar katiyen Enosis’e gitmek için değil diyorlar. Ben ise, (öteki ülkelere) siz 
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bu adamı destekliyorsunuz, o adam (Makarios) Kıbrıs’ı yok etmeye çalı-
şıyor. Makarios, bu kararın üçüncü haftasında, Yunanistan’da, “Enosis’ten 
başka Kıbrıs için kurtuluş yok” diye deklarasyon yapınca... kararla ilgili 
bütün devletlere sefirler, hususî heyetler göndererek, kendilerine açıkla-
malarda bulundum, karara (neden muhalif olup nasıl haklı çıktığımızı) an-
lattım.

Ben bu devletlerle ilgilenmeliyim

Kıbrıs için görüşmelerim. O bana şu hissi verdi: Ben bu devletlere ya-
kınım. Ben bu devletlere evvela kendimi anlatmalıyım. Ve bu devletlerin 
davalarıyla Birleşmiş Milletler’de ilgilenmeliyim ki, adamlar da benimle 
ilgilensin.

Ben iktisaden yüce bir devlet değilim ki, yardım edeyim, para ödeye-
yim, prestij toplayayım. Ben düveli muazzama değilim ki, adamlar benim 
siyasi prestijimden istifade etsin.

Benim Batı’ya karşı tek argümanım, “Demokratım, sizin gibi. Bak, 
Japonya’ya kadar, hani, nerede demokrat devlet” diye övünmek. Bunlara 
(Üçüncü Dünya’ya) karşı tek argümanım, “Birleşmiş Milletler’e senin da-
van gelirse, senin yanındayım, ben emperyalist değilim” demek.

Aynı zamanda, yeni bir janr (tür) diplomasi. Şahsi dostluk. “Ben Os-
manlı İmparatorluğu’ndan müdevver Türkiye Cumhuriyeti” diye kasıldınız 
mı ve arkanızda 800 senelik tarihi beraber sürüklüyor edasıyla küçük dev-
letlerin yanına çıktınız mı ilişki kurmanız çok zordur. Ben Rusk’ın (ABD 
Dışişleri Bakanı) karşısına eşit şartlarla, elimi kolumu sallayarak girdim 
ama, bir Romanya Dışişleri Bakanına, bir Arap devletine, bir Nasır’ın ya-
nına büyük bir tevazu içinde girerim.

Adam, (bu tavrımı görünce) değişiyor. Nâsır’da bunu gördüm. Elli da-
kikalık bir mülakat için gittiğim zaman, Türk basınında o tarihleri açın, 
“... Sosyalist’in ayağına, koca imparatorluk devrinin (mirasçısı devletin) 
hariciye nazırı nasıl gider” diye sağ gazetelerin yaptığı neşriyata bakınız... 
Benim Rusya seyahatlerimden, benim partimin basınında Faruk Sükan ve 
Saadettin Menteş ile aleyhimde yazılmış yazıları tetkik ediniz: “Bakan ne-
reye götürüyor Türkiye’yi...”

Bu memlekette en iyi sol politikayı Adalet Partisi yapar. Adalet Partisi 
antikomünist olduğunu ilan ettiği için. Rusk’a (ABD Dışişleri Bakanı) onu 
söyledim. “Ben Rusya’ya gidiyorum, şüpheleniyor musun?” dedim...
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İtimat ve dış politika

Ben Şah’la, sen öldükten sonra İran ne olacak? diye münakaşa ediyo-
rum. Gayet rahatlıkla. Neden? Adama itimat telkin ediyorum. Ve o tarik-
le (yolla)... Başka bir şey yapamam, ben hariciyeci değilim. Ben sosyal, 
beşerî münasebetlerle, üst tarafında da teknisyenin dediğini yapıyorum. 
Bana diyorlar, “işte bu mesele, böyle”, pekâlâ. Onlara öyle dedim: Çocuk-
lar, ben bu işin tekniğini bilmiyorum, dedim.

Bana fikirlerinizi sonuna kadar müdafaa edeceksiniz. Ama bir pazarlı-
ğımız var: Bu işin siyasi sorumluluğu bende. Nihaî kararı ben vereceğim. 
Doğru, yanlış sizi ilgilendirmez. Ben karar verince bunu izah edeceksiniz, 
beraber izah edeceğiz. Yanılabilirim. Sonra beraber müzakere ederiz. Ama 
bu işin siyasî sorumluluğu bende. Bu şekilde yaparım. Ama benim de ak-
lım var. Memleketimin menfaati nerede...”

Bir siyaset çizdik parti olarak. Evvelâ şu Balkanlar’da bir hava uyandı-
ralım. Şu eski Balkan ruhunu ihyâ edelim, Atatürk’ün Balkan Paktı fikrini. 
Evvelâ İtalyanlarla bir Akdeniz havzası etrafında beraber kalan milletler 
olarak Akdeniz milletleri ile bir Akdeniz bloku içinde bulunalım, konuşa-
lım. Balkanlarda adamları yanımıza alalım. Ortadoğu’da sempati kazana-
lım. Güney Amerika’daki devletlerle de,  Birleşmiş Milletler’de taşıdığı 
kuvvet ağırlığı münasebetiyle evvelâ siyasi sahada sonra beşerî (sahada 
ilişki kuralım...)

Güney Amerika kıtasında giremediğim iki saham eksik kaldı. Birleş-
miş Milletler’de temelini attığım Güney Amerika ve Afrika dostluklarıyla 
büyük mesafe kat ettik. Afrikalılar bana 34 ülkelik blok olarak karşı karar 
çıkarırken, sonradan Asya-Afrika Birliği’nin Başkanını, Orhan Eralp’le 
birlikte seçtirttiler...

Bunu başarı diye söylemiyorum. Bir inanç diye söylüyorum. Yani, siz 
politikanızı nasıl takip ettiniz (sorusuna cevap olarak).

BM bir parlamentodur

Bir defa,  Birleşmiş Milletlere ilk gittiğim anda zaten, o pazarın havası-
nı aldım ben. Ben de parlamenterim. Burası bir parlamento. Bunun havası 
ne?

Bakın size garip misaller söyleyeyim. Bizim Nuri Eren on sene kalmış 
New York’da. Ben iki sene evvel, yani 1974’te Dışişleri Komisyonu Baş-
kanı sıfatı ile Birleşmiş Milletler toplantısına (yeniden) katıldım. Kurulu-
şun bir sene-i devriyesi (yıldönümü) münasebetiyle açılışı var. İsrail-Arap 
ihtilâfı da var. Büyük emniyet tedbirleri almışlar. İçte, dışta. (Nuri Eren) 
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dedi ki, “beyefendi, bugün çok sıkı (tedbir aldılar), sizin (giriş) kartınız da 
yok şimdi, ne yapacağız, nasıl gireceksiniz ?”

Birleşmiş Milletler’in Sekretaryasına uğradık, kartım varmış ama, bu-
lamadık. Yani hazırlamışlar ama bulamadık. Gittik, kapıdan gireceğiz. 
(Güvenlik) şefi var, şef bana koştu... “His excellency”, nerelerdesiniz? İki 
senedir sizi göremiyoruz diye beni karşıladı. Nuri Eren’e döndü, “affeder-
siniz, dedi, kartınızı görebilir miyim?...”

Ben güldüm, ses çıkarmadım, girdim içeri. Nuri Bey dedim, on senedir 
her gün bu kapıdan girip çıkarsın da, adam beni kartsız kabul eder içeri…

Sebebi... Ben ilk (Birleşmiş Milletlere) gittiğim zaman, o emniyet so-
rumlusu, affedersiniz kimsiniz, diye sordu. Kartımı gösterdim. “... yeni 
Hariciye Vekili. Acaba, dedi, Selim Sarper yaşıyor mu, nerededir? Ben 
de izahat verdim. Sonra, yanımdaki Orhan Bey’e sordum. Selim Sarper 
I956’da Başdelege idi. Sonra çok sayıda insan geldi. Bu adam, neden baş-
kasını sormadı da Selim Sarper’i sordu? Orhan Bey, “Beyefendi, dedi, Se-
lim Sarper bunları gayet hoş tutmuş, yılbaşlarında hediyeler göndermiş...”

Bu (ilk Birleşmiş Milletler) yolculuğundan döndükten sonra, yüz tane 
kadar dörder kiloluk paket yaptırdım, şamfıstık, lokum, rakı... Sandıklara 
koydurttum. Uçağa verip New York’taki delegeliğimize gönderttim. Per-
sonele, güvenlik sorumlularına, kim varsa dağıttırdık. Ve bunu adet ettik. 
İkinci sefer, hediyeleri genişlettim. Hariciye Nazırlarını muhatap tuttuk bu 
sefer ve Türk reklamı... Üzüm, incir, Türk şarapları, fındık, fıstık, filan. Ne 
oldu bilir misiniz? Öbür sefer, öteki Haricîye nazırları da mahcup oldular, 
Türk nazırı bize gönderdi diye, onlar da aynı âdeti benimsediler.

Bana ilk zamanda teklif bakımından itiraz eden protokol, böyle bir adet 
teessüs ettiği zaman, böylesi de oluyormuş, dedi.  Belki hâlâ devam edi-
yordur.

Bir kompleks duymadan, bir iddiada da bulunmadan ben geldim de bu-
raya dünyayı fethedeceğim gibilerinden kaçınarak, (samimi) davranışlar 
içinde bulundum. Ne yapabilirim, gücüm ne, ama niye kompleks duyayım, 
bir Türk hükümetinin mümessiliydim...”
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-XI-

Ortak Pazar ve Türkiye

“Türkiye’ye, NATO ve AET’de iki vazife düşmektedir…”
Türkiye’nin 1970’ler dünyasındaki yer ve önemi konusunda, Dışişleri 

eski Bakanı Çağlayangil iyimserdi. 7 Şubat 1974 tarihindeki mülakatımı-
zın son bölümünde, Çağlayangil, bu konuya ve özellikle Ortak Pazar ko-
nusuna değindi.

ÇAĞLAYANGİL: “Ben, Türkiye’nin işgal ettiği coğrafî önemin zail 
olduğuna (kaybolduğuna) kani değilim. Gerek Balkanlara gerek Boğazlara 
hâkim olmamız bakımından eski stratejik faktörler kaybolmasına rağmen, 
Türkiye, gene dostluğu aranan, kendisine önem verilen bir memleket ol-
mak istidadındadır.

Ama, biraz izahına çalıştığım gibi Batılı olmak iddiası veya arzusu pla-
tonik kaldığı müddetçe, fazla bir şey ifade etmiyor. Batılı gibi hareket et-
meye alışmalıyız.”

Türkiye’nin Batı’nın bir kesimine, Ortak Pazara yakınlaşma politikası 
acaba başka dış çelişkilere yol açmış mıydı? Zira Batı’nın bölümleri olan 
ABD ve Ortak Pazar, çeşitli konularda rakip durumundaydı. Amerika’ya 
daim yakın ülkeler grubundan Ortak Pazara daha yakın ülkeler grubuna 
doğru Türkiye’nin kayması söz konusu muydu?

ÇAĞLAYANGİL: “Türkiye’ye iki vazife düşüyor.
İlki, Avrupa entegrasyonu (bütünleşmesi). Biliyorsunuz, Fransa’nın ba-

şını çektiği görüşler. Fransa diyor ki, Avrupa böyle yirmi beş devletin ayrı 
ayrı politikalarıyla gittiği müddetçe, Avrupa’nın (siyasal, ekonomik gücü 
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yirmi beş taksim bir ağırlığındadır. Ama entegre bir ağırlık (taşıyan) ken-
dini hissettiren bir Avrupa, ister (kendi) Batı grubunda olsun ister komşu 
(Doğu) grubunda, bir büyük devlet ağırlığı kazanacaktır.

Şimdi burada (bu görüşlerde) inanılır taraf var ama bir nokta eksik. 
Askerî güç ve silâhlanma bakımından bütün (Batı) Avrupa bir araya ge-
lip her şeyini ortaya koysa, değil Varşova Paktı, tek başına Sovyetler 
Birliği’nin potansiyeline yakın bir potansiyel meydana getiremiyor.

O halde, Avrupa müdafaasının bir eksiği kalıyor. Bu eksik tamamlan-
madıkça, Avrupa kendini emniyette hissedemez. Bu eksiği, Amerika ta-
mamlayacaktır. Yalnız burada,  bir anlaşmazlık var:

Fransa diyor ki, bu eksiği Amerika tamamlayacaktır demek, Avrupa kı-
tasının Amerika’ya minnettar olması ve her şeyini ona vakfetmesi demek 
değildir. Amerika, (Avrupa’nın) bu eksiğini Avrupalıların kara gözleri için 
tamamlamıyor. Amerika, kendi hudutlarının Avrupa’dan başladığına inan-
dığı için (bunu yapıyor). Şu demin bahsettiğim emniyet çemberi nazariye-
si. Amerika, eğer Avrupa’yı potansiyel olarak kaybedip Sovyet Rusya’ya 
kaptırdığı takdirde, Doğu Bloku’na kaptırdığı takdirde mefruz (düşünüle-
bilecek) üçüncü cihan harbini kazanmasına artık imkân ve ihtimal kalma-
dığı ve bu harbin neticesi şimdiden belli olacağı için, Avrupa’dan ayrılamı-
yor (demekte Fransa). Avrupa Amerika’dan ayrılmak istese bile, Amerika 
olmaz böyle şey diyecek ve birlikte Avrupa’yı savunmak isteyecek.

(Bu görüşe göre) Amerika’nın, bu gerçekleri kabullenmesi ve 
Avrupa’nın ise (objektif) gerçek ölçüsünde Amerika’nın kafa tutmasına 
razı olması gerekir. Ama, eğer (Amerika Avrupa’ya) “... ben senin başı-
na nükleer şemsiyemi gerdim, ben olmasaydım şimdi sen kimlere muhtaç 
olurdun, günün birinde buradan çekilsem fena durumda kalırsın” derse, 
Avrupa bunu kabullenmez.

O halde, Türkiye’nin iki rolü var (Az önce değinildiği gibi, iki vazife 
düşüyor Türkiye’ye):

Biri Avrupa içindeki, Avrupa entegrasyonu ile ilgili yerini muhafaza 
edebilmek; öteki kendisinin de dahil olduğu ortak savunma bloku içeri-
sinde o blokun hem etkili üyesi olmak (hem de) Amerika ile dostluğunu 
kaybetmemek.

(Türkiye’nin) Avrupa bloku içinde yerini muhafaza edebilmesi, Avrupa-
lılara inanması ve güvenmesi ile kabildir. Dünya siyasetinin artık (giderek 
açıklık kazandığı) şu günlerde, herkesin yerini aradığı ve yerini seçtiği şu 
günlerde, Türkiye’nin “… Ruslarla ne yapsam, Amerikalılarla ne yapsam, 
Ortak Pazar içinde ne yapsam, yerimi nasıl bulsam...” gibi konulara şaşkın 
şaşkın bakakalması, büyük talihsizliktir...
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SON

Bu yazı dizisi hakkında

İhsan Sabri Çağlayangil’in 7 Şubat 1974 tarihinde verdiği uzun bir 
mülâkatın ses bantlarından kâğıda geçirilmesi olan bu yazı dizisi, çok bü-
yük ilgi topladı ve çok geniş yankılar uyandırdı. İlginin ve yankının geniş-
liği oranında da, bu diziye ilişkin görüşler, yorumlar, tartışmalar oldu.

Gazete olarak, bizim açımızdan bu dizinin iki önemi var: Önce, yakın 
tarihe ışık tutan, Türkiye’de üzerindeki gölgeler kalkmamış olan birçok 
konuya yaklaşımı kolaylaştıran, belgesel ve tarihsel bir önem taşıması.

İkincisi Türkiye’nin yaşantısındaki yeri hep tartışılan, hatta bilinen kimi 
yabancı etkenin varlığının, en yetkili ağızdan açıklanmasıdır; kanıtlanma-
sıdır. Bu, sadece gazetecilik bakımından önemli bir iş değildir; Türkiye’nin 
sorumluluğunu taşıyan ve taşıyacak olanlara bir uyarıdır aynı zamanda.

Yazı dizisinin, bazı ters yorumlarda yer alan biçimde “Çağlayangil dış 
politikasını yüceltmek” yahut “yermek” veya Sayın Çağlayangil’i zor du-
ruma düşürmek gibi bir amaç taşımamıştır. Kaldı ki böyle bir “yorumsuz” 
mülakatta yargıya ancak okuyucu kendisine doğrudan nakledilenden ve 
kendi görüşlerinden hareketle varabilir. ‘

Sonuç olarak dizi, yakın tarihimize tutulan önemli bir ışık niteliği taşı-
mıştır, zaten bu nedenle üzerinde bu kadar konuşulmuş, çok sayıda makale 
ve fıkraya, iki ayrı Meclis Araştırması önergesine konu yapılmıştır.

Yayınladığımız bu dizi, geçmiş tecrübelere açıklık getirip günümüzde 
daha salim değerlendirmeler yapılmasını kolaylaştırmışsa, gazetecilik gö-
revimizi yerine getirmiş olacağız.”
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