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İGB (İLERİCİ GENÇLİK BİRLİĞİ) 

1944’te Türkiye Gizli Komünist Şurası’nın kararı ile İktisat Fakülte-  

si asistanı Mihri Belli nin liderliğinde kurulan İLERİCİ Gençlik Birliği, 

SETA’nın kontrolünde bulunuyordu. 1944 yılında “Faşizme ve Vurguncu- 

luk Aleyhinde Geniş Cephe Birliği” adı verilen faaliyetle İstanbul Üniver- 

sitesi gençliği ile temas kurmak için bir teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilatın 

üniversitedeki adı “İLERİCİ Gençlik Birliği Teşkilatı” diğer bir adıyla da 

“Ileri Gençlik Birliği Cephesi” idi. 1946 yılında Şefik Hüsnü Devmer’in 

evinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerle bu öğrenci örgütünün 

TKP’nin gençlik içinde bir kolu olduğu açıkça belirlenmiştir. Örgüt men- 

subu 55 kişi 1944’te yargılanmış ve başta Mihri Belli olmak üzere 28 kişi 

çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştır. 1952’de dağılan örgüt, Süleymaniye 

Camisi’nin minareleri arasına “Saraçoğlu faşisttir. Vurguncularla Savaş 

Cephesi” yazılı pankartı asarak ismini duyurmuştu. 

TGD (TÜRKİYE GENÇLER DERNEĞİ) 

İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği’nin kurulduğu dönemde orta- 

ya çıkan TGD (Türkiye Gençler Derneği), 1945’te Dil Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi’ndeki öğrenciler tarafından kuruldu. Bu öğrenciler tarafından ilk 

aşamada kurulan “TALEBE Birliği’ne TKP yanlısı militanların sızmasın- 

dan sonra (1946), TGD adı altında legal olarak faaliyet gösteren derne- 

ğin yönetimini, perde arkasından Behice Boran ile Zeki Baştımar yürü- 

tüyordu. ANT adında bir yayın organı bulunan ve 12 kişilik bir yönetim 

kuruluna sahip olan Türkiye Gençler Derneği. 206 üye toplayabilmiştir. 

Milliyetçi gençler tarafından 1949 yılında tahrip edilen dernek, kendi ken- 

dini feshetmek zorunda kaldı. Bu sırada derneğin kurucuları tutuklandı ve 

faaliyetine son verildi. Sanıklar komünist propaganda yapmak suçundan 

Ankara’da yargılandılar. Dernek üyelerinden 43’ünün Türkiye Gizli Ko- 

münist Partisi’ne mensup olduğu anlaşıldı. 
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İYTGD (İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİK DERNEĞİ) 

2 Temmuz 1946’da kuruldu. İYTGB üniversitelerde faaliyet gösteri- 

yordu. Derneğin yayın organı Hür Gençlik adlı bir dergiydi. İstanbul Yük- 

sek Tahsil Gençlik Derneği. Nazım Hikmet’i hapishaneden kurtarmak için 

geniş bir kampanya açmıştı. Komünizmi üniversite öğrencileri arasında 

yaymak için gayret sarfeden İYTGD, Türkiye Gizli Komünist Partisine 

bağlı bulunuyordu. 

TSEKP (TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ) 

1945 yılında Türkiye’deki tek partili sistemin sona ermesiyle 1946’da 
“Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi” kuruldu. 14 Mayıs 1946’da, 
TKP’den ayrılan Şefik Hüsnü ve arkadaşları tarafından kurulan parti, önce 
GÜN adında haftalık bir mecmua çıkardı. Daha sonra, Sovyet Komünist 
Partisi resmi yayın organı olan Pravda’nın Türkçe karşılığı anlamına ge- 
len GERÇEK Gazetesi’ni yayınlamaya başladı.  Bu  partinin  programı- 
na göre Türkiye Cumhuriyeti tam bir halk devleti haline gelecekti. Şefik 
Hüsnü’nün kurduğu Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi 16 Aralık 
1946 yılında Sıkıyönetim Mahkemesi’nin kararıyla kapatıldı. Sıkıyönetim 
Komutanlıkları’nca, bu partiyle birlikte, “İstanbul İşçi Sendikaları Birliği”, 
“İstanbul İşçi Kulübü” ve “Gün”, “Ses”, “Dost”, “Yığın” adlı dergiler ile 
Sendika Gazetesi de kapatıldı. 

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin bir kolu şeklinde kurulan 
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ise Şefik Hüsnü’nün direktifleriyle hareket 
ederdi. TSEKP’nin 43 yöneticisi yargılandıkları mahkemede çeşitli hapis 
cezasına çarptırılmış, Şefik Hüsnü bu davada 4 yıla mahkûm olmuştu. 

TSP (TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ) 

1946 yılında Esat Adil tarafından kurulmak istenen TSP 28 Ağustos 

1950’de faaliyete geçti. Bir süre sonra faaliyetlerine son verilen partinin 

idareci ve yöneticileri tutuklandı. TSP aynı adla daha sonra yeniden kurul- 

du. 1980’e kadar faaliyetini sürdüren parti, 12 Eylül’de dağıldı. 

“Bu arada bir konuya da kısaca değinmek gerekir: 1948 yılında An- 

kara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bazı öğretim üyeleri Komünizmi 

üniversite öğrencilerine aşılamak için yoğun bir faaliyete girişmişlerdi. 

Milliyetçi öğrenciler sınıfta birakılmış, kendilerinden olmayan diğer öğret- 

menler horlanmış ve Marksizm bu okulda çeşitli yayın organlarıyla yayıl- 

mak istenmiştir. Bu tahrikler “Yurt ve Dünya”“Adımlar” ve “Anı” dergile- 
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riyle sürdürülürken, neticede, meşhur solcu hocalardan Şevket Aziz Kansu. 

Pertev Naili Boratav. Muzaffer Şefik Başoğlu, Behice Sadık Boran, Niyazi 

Berkez, Mediha Berkez, Adnan Cemgil ve Arza Erhad 10 Şubat 1950’de 

mahkum oldular.” 

Türkiye Sosyalist Partisi. 10 Ocak 1960 tarihinde Profesör Atıf Akgüç, 

Dr. Alaaddin Tiritoğlu, Şemsettin Diler, İhsan Öngör. Şükrü Bıçakçı, Rahmi 

Çetiner, Sadık Erbil, Ahmet Nail Tokgöz tarafından Ankara’da yeniden ku- 

ruldu. Gerek Prof. Atıf Akgüç, gerekse Dr. Alaaddin Tiritoğlu’nun amaçlan 

Türkiye’de batılı anlamda bir sosyalist parti kurmaktı. Fakat bundan önce- 

ki denemelerde de olduğu gibi Atıf Akgüç ile arkadaşlarının partisi TGKP 

(Türkiye Gizli Komünist Partisi)’nin etkisinden kurtulamadı. TGKP’nin 

parti üzerindeki etkisi üzerine TSP kurucuları tek tek istifa ettiler. Görüş 

ayrılığı yüzünden ikiye ayrılan partinin bir kısmı TİP’e iltihak etmişti. 

TSP sekreteri ve yöneticileri Ümit Akdağ ile Doğan Özdemir, 12 

Eylül’le birlikte yurtdışına kaçanlardandı. TSP’li bu iki kişi İtalya’nın Mi- 

lano şehrinde yarım kilo eroinle yakalandılar ve 20 Eylül 1989’da altışar 

yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar. 

TEP (TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ) 

Türkiye Emekçi Partisi, 1975 yılında Mihri Belli, Şevki Akşit. Vecdi 

Özgüner. Şaban Ormanlar. Faik Kalkavan. Mustafa Özçelik ve arkadaşla- 

rı tarafından kuruldu. TEP, Türkiye’nin emperyalist dünya sistemi içinde 

sömürülen ülkeler içinde yer alan bir tarım ülkesi olduğunu, bu durumdan 

kurtulmak için Milli Demokratik Devrim’i gerçekleştirmek zorunda bulun- 

duğunu savunuyordu. 

Emekçi adında bir yayın organı çıkartan ve Genel Başkanlığını Mihri 

Belli’nin yaptığı TEP hakkında çeşitli tarihlerde dava açıldı. Anayasa’nın 

141. maddesinden açılan dava devam ettiği sırada. 1979 Mart ayında. Ana- 

yasa Mahkemesi partinin kapatılması istemiyle yeni bir dava daha açtı. 

15.11.1979 tarihinde ilk duruşma başladı, iddianame Cumhuriyet Baş- 

savcısı Kazım Akdoğan tarafından okundu. 5 Mayıs 1980 günü Anayasa 

Mahkemesi’nde son duruşma yapıldı ve TEP’in kapatılmasına karar veril- 

di. Karar özetle şöyle idi: 

“Türkiye Emekçi Partisi programının “Ulusal Devrimci Kültür” baş- 

lıklı bölümünde yer alan Anadili Türkçe olmayan TC. vatandaşlarına, Milli 
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Eğitim Bakanlığı yönetiminde anadil ve kültür eğitiminin sağlanması (Ana- 

yasa Madde 12)’ biçimindeki sözler nedeniyle adı geçen partinin temelli 

kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” 

(Belli 1944 yılında İLERİCİ Gençlik Birliği (İGB) davasından 2 yıl ha- 

pis cezası aldı. Yurtdışına kaçtıktan sonra 1950’deki affı müteakip yeniden 

yurda dönen Belli, 1951’deki TKP davasından 7 yıl ceza aldı. 12 Mart dö- 

neminde arandığı için yeniden yurt dışına kaçan Mihri Belli, 1974 affından 

sonra yeniden yurda dönerek TEP’i kurmuştu.) 

12 Eylül’den sonra yurtdışına çıkan Mihri Belli İsveç vatandaşı oldu. 

İsveç vatandaşı olarak 1 Temmuz 1992’de Türkiye’ye dönen Mihri Belliye 

solu toparlar gözüyle bakıldı. Ancak, sol çevreler bekledikleri eski aktifliği 

Belli’de bulamadılar. 

SDP (SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ) 

Mehmet Ali Aybar ve arkadaşları 30 Mayıs 1975”de Sosyalist Partiyi 

kurdular. SP’nin 1977’de yapılan Birinci Kurultayı’nda partinin adı SDP 

(Sosyalist Devrim Partisi) olarak değiştirildi. TİP’in gerçek mirasçısının 

kendilerinin olduğunu açıklayan SDP. Türkiye şartlarına has, bağımsız ve 

emekçi sosyalizmi savundu. 12 Eylül’de diğer partilerle birlikte kapatılan 

SDP’nin, Mehmet Ali Aybar’dan sonraki ikinci Genel Başkanı Canan Bar- 

dakçı olmuştu. (Mehmet Ali Aybar, 11 Temmuz 1995’de öldü.) 

SOSYALİST DERGİSİ SOSYALİST AYDINLIK 

Türkiye Gizli Komünist Partisi’ni yeniden canlandırmak amacıyla Hik- 

met Kıvılcımlı tarafından yayınlanan Sosyalist Gazetesi grubu, Proleterya 

Partisi ile Hikmet Kıvılcımlı ve Çevresi grubu olmak üzere ikiye ayrılmış- 

tır. Sosyalist Dergi, Kıvılcımlı liderliğindeki Vatan Partisi nin ideolojisini 

yaymaya çalışıyordu. Silahlı Kuvvetlerin içine sızmaya çalışan bu dergi- 

den başka Sosyalist Gazetesi de aynı amacı güdüyordu. 

Sosyalist Aydınlık Dergisi çevresi ise iki grupta faaliyet gösteriyordu. 

Birinci grup, Türkiye’de ve Avrupa’da, Filistin gerilla örgütlerindeki 

Türk aşırı solunu birleştirmeye çalışıyordu. Diğeri ise Mihri Belli grubu 

idi. TİP’ten ayrılan Mihri Belli grubu. Milli Demokratik Devrim’i benim- 

siyordu. Uzun süre DEV-GENÇ grubunun da bağlı kaldığı bu çevre, pro- 

letaryanın öncülüğünde köylü sınıfını temel güç sayarak, şehirden köylere 
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doğru örgütlenmeyi amaçladı. İlk amaçlan TKP’yi legal hale getirmekti. 

Bunun için bir komünist parti programını dahi kitap halinde yayınladılar. 

ANT ÇEVRESİ 

Doğan Özgüden’in liderliğinde oluşan bir gruptur. Avrupa’da, Türkiye 

aleyhinde çok sayıda kitap ve bildiri yayınladılar. Doğan Özgüden, 12 Mart 

öncesi, Türkiye’de “Ant” adlı bir dergi çıkartarak ihtilâlci, silahlı, Marksist 

Leninist teori ve bilinci yaymaya çalıştı. Ant Yayınları, çok sayıda gerilla 

kitabını da Türkçeye çevirerek devrimci gençliği eyleme hazırladı. Doğan 

Özgüden 12 Mart’tan sonra yurt dışına kaçtı. Faaliyetlerini burada sürdürdü. 

Ant Yayınevi’nce yayınlanan önemli gerilla kitaplarından bazıları şunlardır: 

Alberto Bayo’nun “Gerilla El Kitabı”, Che Guevera’nın “Gerilla Gün- 

lüğü” ve “Savaş Anılan”, Douglas Bravo’nun “Milli Kurtuluş Cephesi”, 

Naif Havatme’nin “Gerillacılık Üzerine” 

TİP (TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ) 

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra yeniden örgütlenmeye giren sol gö- 

rüşlüler. 13 Şubat 1961’de TİP (Türkiye İşçi Partisi)’ni kurdular. Madenİş 

Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler ile Şaban Yıldız önderliğinde ku- 

rulan TİP’in Genel Merkezi İstanbul’da bulunuyordu. 1 Şubat 1962 yılın- 

da, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı’na Mehmet Ali Aybar getirildi. 

(İstanbul’da avukatlık yapan Aybar, Galatasaray Lisesi’nde okuduğu yıl- 

larda, Türk Milli Atletizm takımında 100 ve 200 metre sürat koşularında 

Türkiye rekoru kırmıştı. Hür ve Zincirli Hürriyet gazetelerinin sahibi olan 

Mehmet Ali Aybar. Nazım Hikmet ile de anne tarafından akraba oluyordu. 

1947’de, devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye hakaretten 3,5 yıl hapse 

mahkûm olan Aybar. Nazım Hikmetle hapis yattı ve bundan sonra sola 

meyletmeye başladı.) 

Mehmet Ali Aybar’ın TİP Genel Başkanlığı 1968 yılına kadar sürdü. 

Çekoslovakya’nın Ruslar tarafından işgali üzerine, Aybar. 1968 Haziran 

ayında Türkiye İşçi Partisi’nden istifa etti. 

TİP-GENÇ ÖNCÜLER 

Türkiye İşçi Partisi’nin kapatılması  üzerine,  mahkûm  edilen  Behi- 

ce Boran ile parti yöneticilerinin gizlice yurt dışına kaçmalarından sonra 

GENÇ ÖNCÜLER adlı yasadışı örgüt kuruldu. 

TİP Genç Öncüler. TKP çizgisindeki TİP’in devamı olarak faaliyet gös- 

teriyor ve talimatları Doğu Almanya’da bulunan yandaşlarından alıyordu. 
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“Genç Öncüler” teşkilatı, daha ziyade yayın yolu ile eylem stratejisini be- 

nimsemişti. TİPGenç Öncüler, Marksist Leninistbir örgüt olarak daha çok 

üniversite ve yüksek okullarda faaliyet gösteriyordu. 

TİP-GENÇ PARTİZAN 

TİP’den kopan bazı kişiler tarafından kurulan “Genç Partizan” 1984 yı- 

lında partileşme yoluna gitti. Marksist Leninist düşünce temsilcileri olarak 

kendilerini kabul ettirmek isteyen bu illegal kuruluşun oluşturduğu Türkiye 

Birleşik Komünist Partisi’nin, legal, TBKP ile hiçbir ilgisi yoktur. Genç 

Sosyalistler adı altında üniversitelerde faaliyet gösteren ve taraftar toplama 

çabasında olan Genç Partizan’ın günümüzde silahlı hareketi yoktur. Örgü- 

tün, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde potansiyeli bulunmakta- 

dır. Bazı militanları zaman zaman yapılan operasyonlarda yakalanan Genç 

Partizan, yüksek okulların yanı sıra işçi kesimine de sızmak istemektedir. 

TİP-TDKP (TÜRKİYE DEMOKRAT KÜRDİSTAN PARTİSİ) 

TİP içerisinde faaliyet gösteren doğu kökenli komünistler, o dönemde 

söz edilmesinden dahi çekinilen Kürtçü hareketleri gündeme getirmeye çalı- 

şıyorlardı. TİP içerisinde bir çok fraksiyonal ayrılıklar çıktığından, Kürtçüler 
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ayrı bir parti kurma çalışmasına girdiler. Bu arada Dicle Fırat, Roja Newa 

gibi Kürtçü dergiler de kapatılmıştı. Bunun üzerine, Tip içerisinden çıkan bir 

grup, aynı parti paralelinde ve Stalinist bir çizgide Türkiye Demokrat Kürdis- 

tan Partisi’ni kurdular. Yasadışı TDKP 12 Mart muhtırasından sonra dağıldı. 

DDKO (DEVRİMCİ DOĞU KÜLTÜR OCAKLARI) 

Devrimci Doğu Kültür Ocakları (veya derneği), özellikle Doğu ve Gü- 

ney Doğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımızın arasında sol faaliyetleri 

yaymak ve geliştirmek, bu arada Kürtçülük şuurunu da aşılamak maksadıy- 

la 1969’da kurulmuştur. TİP mensupları, DDKO’nun kurulmasına önayak 

olmuşlardır. DDKO’nun ilk şubesi Diyarbakır’da açıldı. DDKO’lar kendi 

dışındaki diğer sol kuruluşlarla da (TİP, SGÖ, TÖS ve İLKSEN) içiçe faa- 

liyetlerde bulundular. 

PDA (PROLETER DEVRİMCİ AYDINLIK) 

1966’dan sonra komünistlerin taktikleri ile Türk Solu, Mihri Belli’nin 

teorisini ve öncülüğünü yaptığı  “Milli  Demokratik  Devrim”  ve  Behi- 

ce Boran’ın öncülüğünü yaptığı “Sosyalist Devrim” stratejileri ile ikiye 

bölündü. Milli Demokratik Devrimciler Türk Solu ve Sosyalist Aydınlık 

Dergisini yayınladılar. Sosyalist Aydınlık Dergisi 12. sayısından sonra 

Milli Demokratik Devrim stratejisini savunan MAO’cularla ihtilafa düştü 

ve bölünme oldu. Mao’cular “Proletar Devrimci Aydınlık Dergisi’ni ya- 

yınlamaya başladılar. Böylece Mihri belli ile fikir ayrılığına düşen Doğu 

Perinçek, Mao’nun tezlerini savunarak pratiğe geçirmek istedi ve PDA’yı 

kurdu. PDA ilk kuruluşunda Maoculuk ve Mihriciliğin karışımı bir çizgi 
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içerisinde idi. Maocu PDA hareketi TİİKP’nin başlangıcı olmuştu. Doğu 

Perinçek önderliğindeki Proletar Devrimci Aydınlık’cıların 1979’da baş- 

lattıkları bütün sosyalist çevre ve grupları kapsayan illegal bir partinin 

kurulması çalışmaları sonucu 1971’de TİİKP (Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü 

Partisi) kuruldu. 

  
 

FKF (FİKİR KULÜPLERİ FEDERASYONU) 

Türkiye’deki sol hareket, 1961’den sonra “antiemperyalizm” fikir mü- 

cadelesi ile sosyalist cepheyi genişletmek çabasına girmiştir. Bu görüşün 

üniversite içerisine sokulmasıyla birlikte (1964 1965) FKF’nin kuruluşu 

oluştu. 12 Kasım 1965’de fiilen, Ankara Üniversitesi’ne bağlı ve TİP yanlı- 

sı gençlerin ağırlığında bulunan 5 tane fikir kulübünün bir araya gelmesiyle 

Ankara’da (4247) sicil numarası ile 16 Aralık 1965’de resmen kurulan Fikir 

Kulüpleri Federasyonu, TKP’nin resmi görüntüsü olan TİP (Türkiye İşçi 

Partisi)’nin bir yan kuruluşu niteliğinde idi. Bu tarihten itibaren Ankara’da 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde faaliyete geçen FKF. 1969’da İstanbul, İzmir 

ve Ankara’da genel sekreterlikler halinde örgütlenmişti. 

FKF, 10 Ekim 1969’daki olağanüstü kurultayında tüzük değiştirerek 

“Türkiye’deki em- peryalist ABD kuruluşlarına karşı yapılan saldırıları” 

anlatmış ve isim değiştirerek DEV-GENÇ adını almıştı. 

DEV-GÜÇ 

DTCF Öğrenci Derneği Başkanı Celal Kargılı, aralarında DİSK ile 

FKF’nin de bulunduğu ilerici, devrimci, sosyalist diye bilinen kuruluşlara 

bir mektup yazarak, cephe birliğine çağırır. 20 kuruluş ve üniversite öğren- 

ci örgütü, 30 Mart 1968 Cumartesi günü. Prof. Dr. Bahri Savcı’nın başkan- 

lığında 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Merkezi’nde bir araya gelir. 

Ve Türkiye Devrimciler Güçbirliği (Dev-Güç) İcra Komitesi Başkanlığına 

Tabii Senatör Kadri Kaplan seçilir. 
  

DEV-GENÇ (DEVRİMCİ GENÇLİK FEDERASYONU) 

1952 yılında, daha önce Zeki Baştımar’la birlikte TKP üyesi olmak 

suçundan yargılanan Mihri Belli ve üniversite asistanlarından Doğu Pe- 

rinçek, Fikir Kulüpleri Federasyonunu 1969’da ele geçirdi. Bu kişiler 

DEV-GENÇ’in kurulmasında ilk adımı attılar. Marksist Leninist bir düzeni 

gerçekleştirmek amacıyla üniversite ve yüksek okullarda faaliyet gösteren 

FKF. 10 Ekim 1969 tarihinde yapılan kurultayda tüzük tadili suretiyle adını 
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değiştirerek. Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu, kısaca DEV-GENÇ 

adını aldı. 

  
 

  
 

Sol kuruluşlarda sıkça görülen parçalanma, DEV-GENÇ’de de kısa süre- 

de kendisini göstermeye başladı. DEV-GENÇ içinden önce Kurtuluşçular 

ay rıldı. Kurtuluşçular ve Dev-Sol’cular kendi Dev-Genç’lerini kurdular. Bir 

de “Cepheci Grup” oluştu. Cepheciler, dünya sorunları ve Türkiye 

Devriminin yoluna ilişkin görüş ayrılıklarını, bölünmenin temel nedeni 

olarak gördüler. 

DEV-GENÇ adı  çeşitli fraksiyonlar tarafından kullanılmak- tadır. DEV-

GENÇ adı Dev-Sol (DHKP-C), Devrimci Gençlik adı ise Dev- Yol örgütü 

tarafından sahiplenilmiştir. DEV-GENÇ Direniş grubu ise, eski 

TKP’lilerden SVP lideri Hikmet Kıvılcımlı yanlılarınca oluşturuldu. Liseli 

DEV-GENÇ de, Dev-Sol’un orta öğrenimdeki kolunu temsil ediyordu. 

Avrupa’da “Avrupa DEV-GENÇ” adı altında faaliyet göstedi. 

. 
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İYÖKD (İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETİM KÜLTÜR DERNEĞİ) 

12 Mart Darbesi’nden sonra 1973 Kasım ayında İYÖKD (İstanbul 

Yüksek Öğretim Kültür Derneği) kuruldu. Adından anlaşıldığı gibi yalnız 

İstanbul’daki öğrenciler arasında örgütlenmeyi sağlamak amacıyla kuru- 

lan İYÖKD’nin benzerleri Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de oluştu.  

1974 Kasım ayında. “Ileri” adlı bir gazete çıkartan İYÖKD, benzer ör- 

gütler gibi kısa sürede parçalanmaya başladı. Sıkıyönetim tarafından kapa- 

tılan İYÖKD’nin yerine 1976 yılında İYÖD kuruldu. 

ÖTK (ÖĞRENCİ TEMSİLCIleR KONSEYİ) 

ÖTK, 1978 yılından önce ODTÜ’de. daha sonra ise Boğaziçi Üniver- 

sitesi ve Gazi Eğitim Üniversitesi ile Ankara’daki bazı liselerde kuruldu. 

Bilinen anlamda Dev-Yol yanlısı olan ÖTK’nin temeli, 1975 Nisan ayında 

ODTÜ’deki bir günlük boykota dayanıyor. 

ODTÜ-DER’in kapatılmasından sonra oluşturulan, ÖTK Yürütme 

Konseyi’nde Cepheciler, HY, HK, Halkın Gücü, TKP, TİP ve CHP refor- 

mistleri yer alıyordu. ÖTK 12 Eylül 1980’den sonra illegal faaliyetini 1981 

yılına kadar sürdürdü. 

DEV-LİS (DEVRİMCİ LİSELİLER BİRLİĞİ) 

Üniversite gençliğinin yanı sıra orta öğrenim gençliğine de el atan sol 

gruplardan DEV-GENÇ, 11 Mart 1971’de merkezi Ankara’da bulunan 

Devrimci Liseliler Birliği’ni kurdu. Teşkilatın İstanbul, İzmir, Adana ve 

Eskişehir’de şubeleri bulunuyordu. DEV-GENÇ’den kopan bazı militanlar 

Dev-Lis’de örgütlenmeye başlamışlardı. 

LGK (LİSELİ GENÇ KURTULUŞÇULAR) 

1983 den sonra ortaya çıkan Liseli Genç Kurtuluşçular. THKP C Kurtu- 

luş fraksiyonunun devamı olarak, orta dereceli okullarda faaliyet gösteren 

kol durumundadır. 

“Genç Kurtuluş” adlı legal bir yayın organı bulunan LGK. Mark- 

sizmi ve 18 Mart Paris Komününü kendine örnek alıyor. Liseli Genç 

Kurtuluşçular’ın görüşleri arasında, sosyalistlerin çok yönlü teknik eğitim 

(politeknik) sistemi de bulunuyordu. 
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DLMK (DEMOKRATİK LİSE İÇİN MÜCADELE KOMİTELERİ) 

Varlığı 1985’den itibaren duyulmaya başlanan DLMK, THKP C çizgi- 
sinde faaliyet gösteren Dev-Sol’un orta öğrenimdeki koludur. 

1991-92 yıllarında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vilayet önünde 
protesto eylemleri düzenleyen DLMK, Avcılar İnşa ve Kocasinan liselerin- 
de etkin faaliyet gösteriyor. 

1993-94 öğretim yılındaki faaliyetlerine, (5 Ekim’de) Küçükköy En- 
düstri Meslek Lisesi’nde bildiri dağıtmakla başlayan DLMK, bazı protesto 
olaylarına imzasını atmıştır. Dev-Sol’un DHKP-C’ye dönüşmesinden son- 
ra bu kuruluş DHKC Liseli DEV-GENÇ adını da kullanmıştır. 

LDB (LİSELİ DEVRİMCİ BİRLİKLER) 

“Gençliğin Sesi” adı altında legal bir yayın organı bulunan Liseli Dev- 
rimci Birlikler, yasadışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi’nin orta öğre- 
nim kurumlarında faaliyet gösteren koludur. 

Bazı liselerde, etkili diğer sol gruplar gibi potansiyel bulmakta zorluk 
çeken LDB’nin önemli sayılacak taraftar kitlesi bulunmuyor. 
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LSG (LİSELİ SOSYALİST GENÇLİK) 

İbrahim Seven’in liderliğini yaptığı Devrimci Komünist Partisi’nin lise 
ve dengi okullarda faaliyet gösteren birimi Liseli Sosyalist Gençlik (LSG) 
adı altında örgütlenmiştir. Bu örgütün bir dönem İstanbul’da Kocasinan ve 
Avcılar İnşa Liseleri’nde bazı bildiri dağıtma eylemlerine rastlandı. 

TÖDEF (TÜRKİYE ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU) 

Devrimci Sol’un üniversite ve yüksek okullarda faaliyet gösteren ille- 
gal öğrenci derneklerini bir çatı altında toplayan kuruluşudur. 2000’li yıl- 
larda GENÇ-DER olarak karşımıza çıktı. 

1988-89’dan sonra Dev-Sol yanlısı DEV-GENÇ’in oluşturduğu der- 
neklerin başında İYÖ-DER (İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği) bulunu- 
yordu. TGKB ve Dev-Yol’un DEV-GENÇ’i ise alternatif dernek kurdu. 
Bunlardan en önemlisi DY yanlısı Yıldız-Der idi. 

Ancak, Dev-Sol’cu DEV-GENÇ’liler. sonunda merkezi örgütlenmeyi 

gerçekleştirerek 1990 yılında TÖDEF’i oluşturdular. İstanbul, Ankara. Es- 

kişehir ve İzmir’de DS yanlısı yüksek okul gençliğinin kurduğu dernekle- 

rin birleşmesiyle oluşan TÖDEF. 1990’lı yılların en faal öğrenci derneği 

görünümündeydi. 

10 Nisan 1991de TÖDEF, bölgeler ve iller düzeyinde faaliyet göster- 

meye başladı. Ekim 1991 de ise 1. Gençlik Kurultayı’nı yaptı. 

TÖDEF bünyesinde faaliyet gösteren İYÖDER’in üyesi Seher Şahin in, 
8 Eylül 1991 de. Mimar Sinan Üniversitesi’nde polisten kaçtığı sırada okul 
çatısından düşerek ölmesi üzerine, üniversite ve yüksek okullarda gösteriler 
başlamıştı. TÖDEF’in organize ettiği diğer bir gösteri ise (28 Ekim 1991) 
İzmir’de yapıldı. Bu gösterilerde 54 öğrenci gözaltına alınırken, İstanbul’da 
3 bin imzalı bir dilekçeyi İçişleri Bakanı’na vermek bahanesiyle Ankara’ya 
yürümek isteyen 32 öğrenci yakalandı. 1992 Kasım ayında ise İ.Ü.’de TÖ- 
DEF tarafından yapılan gösteride 48 kişi daha gözaltına alınmıştı. 

SGÖ (SOSYALİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ) 

DEV-GENÇ’ten koparak TİP içerisinde faaliyet gösteren bir grup genç, 
1970 başlarında Sosyalist Gençlik Örgütü’nü kurdular. 

Ağırlıklı olarak Ankara’da faaliyet gösteren SGÖ, İstanbul ve 
Eskişehir’de de geniş bir çalışma alanı bulmuştu. Behice Boran’ın TİP 
içindeki mücadelesini de destekleyen SGÖ, adeta TİP’in gençlik kolu du- 
rumundaydı. Bu konumuyla TİP içindeki ayrılıklarda büyük ağırlığı oldu. 



15 

 

 

  
 

Gençlik Dergisi adı altında bir yayın organı çıkartan SGÖ, TİP’in görü- 
şü olan Sosyalist Devrim Stratejisi’ni savunuyordu. Örgüt. Dev-Genç gibi 
temelde öğrenci gençliğini hedef almanın aksine, öncelikle işçi sınıfında- 
ki emekçilere ağırlık vermeyi benimsemişti. Temel görev olarak öncelikle 
sosyalizmin öğretilmesi, ikinci aşama olarak da sosyalist devrimin gerçek- 
leştirilmesini hedef almıştı. Kısa sürede ayrılıklar baş gösteren SGÖ, 12 
Mart 1971 muhtırasıyla birlikte kapatıldı ve yöneticileri tutuklandı. 

DÖB (DEVRİMCİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ) 

DEV-GENÇ’in bir kolu durumunda olan ve Deniz Gezmiş liderliğinde 

İstanbul’da kurulan DÖB (Devrimci Öğrenci Birliği), 1968’deki Fikir Ku- 

lüpleri Federasyonu’ndaki bölünmeler sırasında güçlendi. İstanbul’u ziya- 

ret eden ABD 6. Filo’sunu protesto gösterilerinde büyük katkısı olan DÖB, 

“Devrimci Gençlik”içinde kendine önemli taraftar buldu. 

Mihri Belli’nin FKF’ye egemen olmasıyla, bu örgüt gelecek günlerin 

terör hareketlerini yuvası haline gelmişti. Böylelikle FKF, Marksist Le- 

ninist teröristlerin odaklandığı bir merkeze dönüştü. FKF’de parlamento 

dışında bir mücadeleyle ilgi duymak istemeyenlere karşı, parlamentoda bu- 

lunan TİP içi mücadelenin dışında yeni eylem oluşturmak için Deniz Gez- 

miş ve Cihan Alptekin Grubu ortaya çıktı. MDD eğilimi FKF’ye tamamen 

hâkim olduktan sonra Deniz Gezmiş, DÖB’ü feshetti. DÖB, FKF’ye dâhil 

oldu. FKF, artık kesin olarak TİP’in denetiminden çıkmıştı. 
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Deniz Gezmiş, Nahit Töre, Sinan Cemgil, Hüseyin İnan ve arkadaşları 

tarafından kurulan DÖB, 1992 yılında yeniden oluşturuldu. 

DGB (DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ) 

Merkezi İstanbul’da bulunan DGB (Devrimci Gençlik Birliği), FKF’deki 

bölünmede muhalefet yapmıştı. 1968’de TİP ve FKF yöneticilerini “oportü- 

nistlikle” suçlayan Devrimci Gençlik Birliği 1970’li yıllarda etkisini gösterdi. 

1974’de yayınladığı bir bildiride, DEV-GENÇ’in mirasını koruduğunu açık- 

lamıştı. Bu bildirilerde, “DGB, DEV-GENÇ’in gençliğin geniş kitle mücade- 

lesine önderlik eden, boykot ve işgalleri örgütleyen, 6. Filo’ya ve Amerika’ya 

karşı protesto gösteriler yapan. Elmalı’da, Akhisar’da Ödemiş’te, Fatsa’da, 

Antep’te ve daha bir çok yerde işçilerle, köylülerle omuz omuza yürüttüğü 

mücadelelerin mirasçısıdır” görüşüne yer veriliyordu. 

İYÖD (İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRENCİ DERNEĞİ) 

İYÖKD’nin kapatılmasından sonra Cepheci grup, 1976 yılında İYÖD’i 

kurdu. Bu sırada Devrimci Gençlik dergisi çıkmaya başladı. İYÖD’de ML- 

SPB, Acilciler ve Kurtuluşçular gibi gruplar bulunuyordu. 

DGDF (DEVRİMCİ GENÇLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU) 

Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu DEV-GENÇ’in devamı 

olarak Eylül 1976’da kuruldu. DGDF’nin kurulması için ilk çalışmalar 

1974’te “Ileri” dergisi tarafından başlatıldı. (Bkz. Gençlik ve Mücadele-  

si Engin Höke Simge Yayınevi 1989) DGDF’nin kurulmasında önemli- 

bir etken de Ankara. İstanbul ve Erzurum’daki kitleleşme hareketleri ile 

Samsun’da kurulan Karadeniz Dev-Genç. Eskişehir’deki EGD ile İzmir’de 

bulunan çeşitli derneklerdir. LiseDer. DGB. GSB ve İGD aynı paralelde 

ancak değişik görüşlerdeydi. Amaç, daha etkili olabilmek için bu örgütleri 

aynı çatı altında toplamaktı. 

İstanbul, Ankara ve Erzurum yüksek öğrenci derneklerinin birleşme- 

siyle kurulan DGDF, Devrimci Gençlik dergisi ile tabanını geniş öğrenci 

kitlelerine yaydı. DGDF, bazı çevrelerce sadece “Cepheci” görüş yanlısı 

olmakla tanımlanır. 

 

D. Karataş, O. Müftüoğlu, P. Güven gibi isimlerle  DGDF kuranlar 

arasında bulunan ve Dev-Yol çizgiside kalıp ÖDP’nin kuruluşuna da 

katılan, Türk Solu’nun önemli isimlerinden Bülent Uluer 22 Ağustos 

2017’de hayatını kaybetti.  
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YDGD (YURTSEVER DEVRİMCİ GENÇLİK DERNEĞİ) 

1978 yılında Dev-Sol ile Dev-Yol’un ayrılması ve DEV-GENÇ içeri- 

sindeki bölünmeden önce, 1977 yılında YDGD kuruldu. Yurtsever Dev- 
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rimci Gençlik Derneği, THKO, THKPC/ML (Halkın YoluMilitan Genç- 

lik ve Partizan) tarafından oluşturuldu. Yüksek öğrenim gençliğinin yanı 

sıra, orta öğrenim gençliği, işçi ve köylü kesimi de YDGD’nin bünyesin- 

de birleşti. THKO taraftarı kişilerin bir araya getirdiği YDGD, “Liseliler 

Birliği”, “Emekçi Gençlik Dernekleri” ve “Emekçi Gençlik Bürolarında 

örgütlenmeyi genişletti. YDGD, 1978 yılında diğer derneklerle birlikte ka- 

patıldı. YDGD’nin günümüzdeki devamı üniversitede ve yüksek okullarda 

faaliyet gösteren GKB’dir. 

TGKF (TÜRKİYE GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI) 

TKP (TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ) 

Günümüzde legal parti olan TKP, yıllarca illegal alanda faaliyet gös- 

termiştir. Türk komünistlerin kurduğu ilk parti, 10 Eylül 1920 tarihlidir. 

Türkiye’de ilk milli devrim görüşünü ortaya atan Mustafa Suphi ve arka- 

daşları tarafından kurulan TKP’nin o zamanki adı TGKF (Türkiye Gizli 

Komünist Fırkası) idi. Bakü’de kurulan TKP’nin, aynı tarihlerde “Kızıl 

Ordu Kulübü’nde Birinci Kongresi yapıldı. Mustafa Suphi, Moskova’nın 

güvendiği bir kişi idi. Ruslar’ın verdiği para ve silahla “Türk Bolşevik 

Ordusunu kurmayı planlayan Mustafa Suphi, sözde bu kuvvetle Ankara 

Hükümeti’ne yardım edecek, böylece Anadolu’da istediği gibi at koştura- 

caktı.  
 

Sovyet Komünist Partisi’nin güdümünde olan TKP’yle ilgili belgeler, 

1992 Eylül ayında, gün ışığına çıktı. Sovyetlerin dağılmasından sonra ar- 

şivlerini kısmen açan KGB’de, TKP ile ilgili belgeler açıklanmıştır. 

Bir dönem isminin dahi anılması yasak olan TKP, siyasi alanda yerini 

alarak Aydemir Güler genel başkanlığında 2002 VE bilahare genel 

seçimlere de katılmaktadır. 

TBKP(TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ) 

12 Eylül’den sonra, TKP, kapatılan TİP ile  birleşerek TBKP (Türki- 

ye Birleşik Komünist Partisi) nin kurulduğunu ilan etti. Bu amaçla Doğu 

Almanya’da bulunan TKP Liderleri Nihat Sargın ile Haydar Kutlu 1987’de 

Türkiye’ye geldiler. Havaalanında komünist yoldaşları tarafından karşıla- 

nan iki TKP’li, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkartıldıkları mahke- 

mece tutuklandı. 1989 Ağustos ayında ise. TBKP Merkez Komitesi’nce 

yapılan açıklamada, yurt dışında bulunan diğer partililerin de Türkiye’ye 

dönme kararı aldığı bildirildi. 

1988-89 yıllarında, Gorbaçov’un yeniden yapılanma politikası TKP İn- 
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giltere grubu tarafından eleştirilerek, Gorbaçov “Dönek Marksist” olarak 

nitelendirmiş ve TBKP’nin kurulmasının ardından yeni bir yapılanmaya 

gidilmişti. TKP, TİP ve TSİP arasında zaman zaman ortaya çıkan birleşme 

konusu, 7 Ekim 1987’de sonuçlandı. TİP Genel Başkanı Behice Boran ile 
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TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, birleşme kararı aldıklarını açıkladılar. 

(Bundan 2 gün sonra Behice Boran ölmüştü.) TKP liderlerinin Türkiye’ye 

dönüşünden bir yıl sonra iki parti Birleşme Kongresi’ni topladı. 

SosyalistKomünist kökenli bir geçmişten gelen bugünkü TBKP’nin so- 

yağacı, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’na dayanıyor. Gizli Türkiye 

Komünist Partisi’nin oluşmasından sonra, Türkiye Halk İştirakuyun Fırka- 

sı ile yine TKP’den kopma Türkiye Sosyalist Emek ve Köyüm Partisi oluş- 

tu. Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosya- 

list partisi de bu dönemde kurulmuştu. TKP’deki ayrılıklar Vatan Partisi’ni 

bilahare de Sosyalist Vatan Partisi’ni oluşturdu. TKP’nin legal olarak TİP’e 

dönüşmesinden sonra, TSİP ve TKİP kuruldu. TKİP daha sonra SP’yi do- 

ğurdu. TİP ve TKP’nin birleşmesiyle de TBKP oluşmuştu. 

KOMÜNİST PARTİ 

2000 yılı Haziran ayı ortalarında Komünist Parti adıyla legal bir ör- 

gütlenmeye gidildi. Partinin kuruluş bildirgesi Haziran ayında İçişleri 

Bakanlığı’na verildi. Partinin kurucu başkanı öğretmenlikten ayrılma eski 

SİP üyesi Yalçın Cerit idi. SİP Genel Başkanı Aydemir Güler’in de kuruluş 

da bulunması. Komünist Parti’nin SİP’in aldığı bir kararla kurulduğunun 

göstergesiydi. Parti kurucuları, dünyadaki komünist sosyalist hareketin bir 

parçası ve mirasçısı olduklarını açıkladılar. 

1962 yılında TİP üyeliğiile başladığı siyasi yaşamında cezaevine giren 

ve yurt dışına kaçan Yalçın Cerit, Türkiye’nin komünist bir partiye ihtiyacı 

olduğu için bu oluşumu gerçekleştirdiklerini açıkladı. KP. böylece SİP’ten 

sonra TKP’nın son mirasçılığını üstlendi. 

Halen legal parti olarak faaliyet göstermektedir. 

DDD (DEMOKRATİK DEVRİM DERNEĞİ) 

Türkiye de Demokratik Devrim Derneği’ni ve tezini ortaya atan kişi, 

1954 yılında Türkiye Gizli Komünist Partisinin idarecileri arasında 7 yıla 

mahkûm olan Mihri Belli dir. Mihri Belli, komünist maksadını daha iyi ka- 

mufle edebilmek için“Demokratik Devrim” deyiminin önüne bir de “Milli” 

kelimesini ilave etmiştir. 

1968 yılının Mayıs ayında, “GUC BİRLİĞİ RII oluşturmak amacıy-  

la Mihri Bellinin teşviki ile Demokratik Devrim Derneği kuruldu.Dernek 

mensupları çeşitli Gösteri ve mitingler tertipleyerek faaliyetlerde bulun- 

dular. 
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DDD, sıkıyönetim kararı ile faaliyetten erkek edilerek kapatıldı. 

TÖS (TÜRKİYE ÖĞRETMENLER SENDİKASI) 

1969-1971 yılları arasında faaliyet gösterdi. Genel Başkanı Fakir Bay- 

kurt idi. 

TÖS kurulmadan önce Baykurt ve yoldaşları Türkiye Öğretmenler Der- 

nekleri Milli Federasyonu’nda Faaliyet gösteriyorlardı. Kanuni hakları ol- 

madığı halde, 1969 yılında Öğretmenler, greve gittiklerinde, DEV-GENÇ 

mensupları okulları işgal etmiş ve TÖS’ün bildirileri dağıtılmıştı. Sıkıyö- 

netim döneminde TÖS’ün malları TOB-DER’e devredildi. 

TÖDMF (TÜRKİYE ÖĞRETMEN DERNEKLERİ MİLLİ FEDE- 

RASYONU ) 

1960’larda 320 Dernek ile 90 bini aşkın öğretmeni bünyesinde topla- 

mayı başaran TÖDMF (Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyo- 

nu), bazı öğretmen derneklerinin ortaya çıkmasından sonra kurulmuştur. 

Yapısında daha Çok İyi Köy Enstitüsü mezunu öğretmenleri barındıran 

TÖDMF, Öğretmenler arasında ayırıcı, bölücü ve yıkıcı fikirleri aşılıyor- 

du. İçindeki milliyetçi kişileri tasfiye eden TÖDMF’nin başına geçen CHP 



22 

 

 

   

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç, Sovyetler Birliğini ziyaretinde bu 

ülkeye hayran olduğunu dile getirerek, TKP çizgisi doğrultusunda çalış- 

mıştır. 1963’den Milli Eğitim Bakanlığında etkili olan TÖDMF, Doğu 

Almanya’dan Yayın Yapan TKP yanlısı “Bizim Radyo” tarafından da des- 

tekleniyordu. 

GSB (GENÇ SOSYALİSTLER BİRLİĞİ) 

Lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler, fabrika veya değişik işyer- 

lerinde çalışan vasıfsız genç işçiler ile çıraklar arasında kuruldu organi-  

ze olmak amacıyla, 1974 yılı sonlarında kurulan Genç Sosyalistler Bir- 

liği (GSB)’nin Genel Başkanı Baykan Gürsoy adlı bir öğrenci idi. GSB 

nin “Sosyalist Gençlik” Adlı Yayın organında yayınlanan ilk bildiride, 

Trabzon’da öldürülen TKP nin ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi anılmış 

ve Trabzonlu vatandaslar protesto etmişti.. 

GSDB (GENÇ SOSYAL DEVRİMCİLER BİRLİĞİ) 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararıyla GSB nin kapatılması üzerine, 

aynı kişiler Genç Sosyal Devrimciler Birliği’ni kurdular. Yeni isim altında 

yayınlanan bildirilerde, yine Lenin’in yolunda olduklarını ve sınıf müca- 

delesine hazırlanacaklarını açıkladılar. 1976’da İstanbul Devlet Güvenlik 

mahkemesi GSDB yöneticileri hakkında dava açtı .Komünizm propagan- 

dası yapmak suçundan yargılanan GSBD mensubu Muharrem Çivikıran, 

21 Kasım 1975 günü, Rami’deki evinde esrarengiz şekilde ölü olarak bu- 

lundu. Evde GSDB’nin yasadışı faaliyetleriyle ilgili çok sayıda belge ele 

geçirildi. 

İGD (İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ) 

İGO (İLERİCİ Gençlik Örgütü)’nün kapatılması üzerine TKP çizgi- 

sinde, 1976 yılının başında kuruldu. Amaç gençleri sosyalist bir çizgide 

toplamaktı. Kurulduktan kısa bir süre sonra DİSK’in himayesi altına girdi 

ve Moskova eğilimli bir yol takip etmeye başladı. DİSK olarak, 1977-1978 

yıllarında Taksim’de yaptığı 1 Mayıs gösterilerinde İGD’nin gayretleri 

önemsenecek boyutlarda idi. İlk Genel Kurul Kongresi 15 Mayıs 1978’de 

yapıldı. Bu kongrede, Genel Başkan Ahmet Muhtar Sökücü, faaliyet ra- 

porunu okuduktan sonra, kongreye davet edilen çeşitli ülkelerin komünist 

parti temsilcileri tarafından çılgınca alkışlanmıştı. 

Kurulduğu günden itibaren girdiği yasa dışı faaliyetlerden dolayı hak- 

kında çok sayıda soruşturma açılan İGD, üyelerinden 10 kişilik bir grubu, 

Küba’da 5 Temmuz -28 Temmuz 1978 tarihleri arasında yapılan “Dünya 
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Komünist Gençlik Festivali”ne göndermiştir. 

Zaman içinde hizipleşmelerin başladığı İGD’den ayrılan bir grup, Ge- 

nel Merkezi Ankara’da da bulunan YDGD (Yurtsever Devrimci Gençlik 

Derneği)’ni Kurdu. 

12 Eylül de faaliyetlerine son verilen İGD, demirperde ülkeleriyle ya- 

kın ilişkiler kurmuştur. Sovyetler Birliği Gençlik Örgütü’nün davetlisi ola- 

rak Rusya’ya giden İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü, kendisiyle 

röportaj yapan Moskova Radyosu’na şu demeci vermişti: 

“Biz mücadelemizde Sunu açıkça görüyoruz ki. Maoculuk, emperya- 

lizmin bir yan gücüdür. Emperyalizmle birlikte, karşı devrimci bir güçtür. 

Ve emperyalizm ile mücadelenin yanısıra “Maoculuga karşı Leninizmi 

savunacağız ve savunuyoruz da. Bu mücadele sürecektir. “(Bkz. Politika 

Gazetesi, 4 Mayıs 1978)” 

TKP yanlısı İGD nin çok sayıda üyesi, yapılan operasyonlarda silahla- 

rıyla birlikte ele geçirilmiştir. 

12 Eylül sonrası İGD nin kapatılması üzerine, bazı yandaşları Yine TKP 

çizgisinde yasadışı olarak teşkilatlanmışlardır. 

İGD Kadıköy Bölge Sorumlusu Vehbi Özer ile İGD Yönetim Kurulu 

üyesi Gencer Uçar. 12 Eylül’den sonra yurt dışına kaçan bazı DİSK’li yö- 

neticilerle birlikte 9 Nisan 1989’da geri döndüler. Haklarında tutuklama 

kararı bulunan İGD’liler gözaltına alındı. 

TKP-İLERİCİ GENÇLER 

İGD’nin, 12 Eylül’le birlikte kapatılmasından sonra kuruldu. İGD’nin 

devamı olarak kendini lanse etti. 
 

“TKP-İLERİCİ GENÇLER” adlı yasadışı örgütün 5 i kız, 9 militan Ma- 

yıs 1987’de yakalandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’nde, 

sanıkların bildiri dağıtma faaliyetlerinde bulundukları açıklandı. TKP- 

İG’nin daha sonra faaliyetlerine rastlanmadı. 

İKD (İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ) 

Kısa adı İKD Olan “İLERİCİ Kadınlar Derneği”, 12 Eylül öncesi yasal 

olarak faaliyetlerini sürdüren bir kuruluş idi. TKP’nin kollarından biri olan 

olan İKD’nin Genel Başkanlığını Beria Onger yapmaktaydı 
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TKP- GENÇLİK BİRLİĞİ 

12 Eylül 1980’den sonra türeyen örgütlerden biri de TKP-Gençlik 

Birliği’dir. TKP’nin çizgisi doğrultusunda üniversite ve yüksek okullarda 

taraftar toplama çabasındaydı. Örgüt, işçi kesiminde, özellikle çıraklar ara- 

sında faaliyet gösteriyordu. TKP Gençlik Birliği, Yüksek Okul gençliğini 

bir çatı altında toplayarak TKP’nin emirleri doğrultusunda eyleme sürük- 

leme çabasında, pankart asmak, bildiri dağıtmak ve korsan gösterilerde bu- 

lunmak gibi eylemleri düzenledi. 

TKP yanlısı öğretmenlerin oluşturduğu “BİRLİK DAYANIŞMA” adlı 

bir grup da TÖB-DER’de uzun süre faaliyet göstermişti. 

TKP-DK (DEVRİMCİ KANAT) 

TKP-Devrimci Kanat örgütü, Türkiye Komünist Partisi’nde doğan bö- 

lünmeden ortaya çıkmıştır. 1980 yılının ikinci yarısında Sahir Şükür Bekel, 

TKP’nin ideolojik çalışmalarının iyi gitmediğini ve görevlerin yerine ge- 

tirilmediğini ileri sürmüştür. Bu sırada, TKP’nin bazı militanları ile Tür- 

kiye’deki yöneticileri tutuklanmaya başlamıştı. Yeni bir örgüt oluşturmak 

istendiği sırada baş gösteren tutuklama, TKP’den kopan bu grubun büyük 

darbe yemesine neden olmuş, operasyonlarda Adnan Bulutgil’in de yaka- 

lanması yeni oluşacak fraksiyonu geçici olarak engellemişti. 

TKP- PARTİZAN YOLU 

TKP liderlerinden ve Vatan Partisi nin kurucusu Hikmet Kıvılcımlı’nın 

fikirlerini benimseyen Sarp Kuray tarafından kuruldu. 

Türkiye’de Sosyalist bir düzen kurulmasını isteyerek “84 deniz suba- 

yı” bildirisini yayınlayan ve daha sonra okuldan atılan Sarp Kuray, 12 Mart 

Muhtırası’nda hüküm giymiş ve 1974 affıyla serbest bırakılmıştı. Bu tarih- 

ten sonra TKP Partizan Yolu’nu oluşturdu. Ancak güvenlik kuvvetlerinin 

operasyonları sonucu örgüt etkisiz hale getirilince Sarp Kuray yurt dışına 

kaçmıştı.(Sarp Kurayoğlu son yıllarda Marksizmi terk ederek İstanbul’da 

borsacı olarak hayatını sürdürmektedir.) 

“Partizan Yolu” adı altında örgütlenen bir başka grup , Sovyet peykliği- 

ni reddetmekteydi. Bu örgüt, Arnavutluk yanlısı bir ideolojiyi savunuyordu. 

Daha sonra örgütün devamı niteliğinde “16 Haziran Hareketi” kurulmuştur. 

KSB (KOMÜNİST SAVAŞÇILAR BİRLİĞİ) 

Marksist-Leninist bir düzen kurabilmek için silahlı mücadele veren 

“Komünist Savaşçılar Birliği’nin, kapatılan Sosyalist Vatan Partisi’nin 
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uzantısı... Daha çok iyi işçi çevrelerinde faaliyet gösteren örgüt, önemli 

potansiyele sahip olmamakla birlikte, bazı bombalama eylemleri ile adını 

duyurmaya çalışıyordu. 

12 Eylül den sonra ismini ilk kez 1989 Temmuz ayında duyuran Komü- 

nist Savaşçılar Birliği örgütünün militanları İSO (İstanbul Sanayi Odası)’nı 

bombaladılar. Hikmet Kıvılcımlı grubundan görüş farklılığı sebebiyle ay- 

rılarak Sosyalist Vatan Partisi’ni kuran Kenan Budak’ın fikirlerini savunan 

örgütün militanları, liderlerinin ölüm yıldönümünde gerçekleştirdikleri 

bombalı eylemlerle yasadışı faaliyetlerini sürdürdüler. Sosyalist Vatan Par- 

tisi, DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası ve İLERİCİ Deri-İş Sendikası başkan- 

lıklarını yapan Kenan Budak, 25 Temmuz 1981’de güvenlik kuvvetleriyle 

giriştiği silahlı çatışma sırasında öldürülmüştü. 

TKP-BİRİKİM 

TKP’nin bir kolu olan Birikim Grubu, Avrupa’da yaşayan Türk komü- 

nistler tarafından oluşturuldu. Adlarını, yayınladıkları “Birikim” dergisin- 

den alan grup zamanla dağıldı. 
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TKP-İŞÇİNİN SESİ 

TKP’nin İngiltere kanadını oluşturan gruba verilen ad. TKP nin, İn- 

giltere’deki taraftarları, “İşçinin Sesi” adı altında Sovyet yanlısı bir dergi 

çıkarıyordu. Gizli yollarla Türkiye’deki yandaşlarına ulaştırılan bu yayın, 

operasyonlarda ele geçiriliyordu. Soğuk savaş döneminin yaşandığı söz 

konusu yıllarda benzer yayın organlarını basmak veya yurt dışından ülkeye 

sokmak suçtu. “İşçinin Sesi” TBKP’nin Türkiye’de yasal olarak kurulması 

için Avrupa’da yoğun bir kampanya düzenlemişti. 

Bu oluşumun liderliğini yapan Reha Yörükoğlu ile Nejat Yazıcıoğlu 

(Leninist) faaliyetlerini sürdürdü. 1990’lı yılların başında bir çok üyesi ya- 

kalanan TKP- İşçinin Sesi zamanla dağıldı.. 

TSİP (TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ) 

TKP’den ayrılan Ahmet Kaçmaz, 16 Haziran 1974’de TSİP’i kurdu. 

Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısında Ahmet Kaçmaz Genel Başkanlığa, 

Yalçın Yusufoğlu Genel Sekreterliğe seçildi. 11 Aralık 1977’deki yerel se- 

çimlere 73 yerde katılan TSİP, 1979’da da Senato seçimlerine katıldı. 

12 Eylül’den önce “Sosyalist Gençler Birliği”, “Emekçi Köylü Bir- 

liği”, “Demokrat Kadınlar Birliği” gibi kuruluşlar Türkiye Sosyalist İşçi 

Partisi’nin yan kolları idi. 

12 Eylül’de kapatılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, 3 Ocak 1993 günü 

Ankara’da, partinin başkanı Ahmet Kaçmaz ile son genel sekreteri Yalçın Yu- 

sufoğlu bir kongre yaptılar. Kongrede, TSİP faaliyetini sürdürme kararı aldı... 

TKP-KGÖ (KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ) 

Türkiye Komünist Partisi’nin gençlik içerisinde faaliyet gösteren kol- 

larından biri de Komünist Gençlik Örgütü idi. TKP-KGÖ, üniversite ve 

yüksek okullarda faaliyet gösteriyordu. Bir dönem İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde az bir potansiyele sa- 

hipti. Eylemden çok, bildiri dağıtma ve sosyal içerikli faaliyet gösterme 

taraftarı olan örgütün, günümüzde bir etkinliği bulunmuyor.. 

TKP-KIVILCIM 

TKP’nin ve Sosyalist Vatan Partisi’nin kurucularından Dr. Hikmet 

Kıvılcımlı’nın ideolojisini benimseyenlerin oluşturduğu yasadışı örgüt. 

TKP-Kıvılcım, Öğrenci ve İşçi kesimlerinde, korsan gösteri ve bildiri da- 
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ğıtmak şeklinde eylemler yapıyordu. Bununla birlikte, ender rastlanan bazı 

silahlı eylemleri de oldu. Bunlardan biri, 27 Ocak 1992 günü Mahmutbey’de 

bir kuyumcuyu soyma girişimiydi. Soygunu gerçekleştiremeyen TKP- 

KIVILCIM üyeleri üç kişiyi yaralayıp kaçtıktan sonra sıkıştırıldılar. Servet 

Sanin, İsmail Cengiz Göznek ve Hüseyin Yaşar adlı TKP-Kıvılcım üyeleri 

ölü, Seçgül Ateş sağ olarak ele geçirilmişti. Daha sonra öz eleştiri yapan 

örgüt yöneticileri, operasyon sırasında, ekmek almak için bakkala gittiğini 

ileri süren Seçgül Ateş’in örgüte ihanet ettiği iddia edilmişti. 

Bakırköy’ de, 31 Ağustos 1992 günü TİKKO’ya yönelik bir operasyonda 

2 cezaevi firarisiyle birlikte, TKP-Kıvılcım üyesi bazı militanlar yakalanmıştı. 

8 Ocak 1994 de İstanbul polisi, Ataköy 9.Kısım’da TKP-Kıvılcım ör- 

gütünün MK üyelerini toplantı halindeyken bastı. Örgütü yeniden harekete 

geçirmek amacıyla MK’yı oluşturdukları ileri sürülen 6 Kişi ile, bu kişiler- 

le bağlantıları oldukları açıklanan 7 kişi daha yakalanmıştı. 

İstanbul’da 23 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda 4’ü kadın 16 kişi ya- 

kalandı. Bir bankanın müfettişinin de aralarında bulunduğu şahıslarla bir- 

likte bol miktarda döküman, silah ve bombalar ele geçirildi. Bu militanla- 

rın bazı bombalama olaylarının failleri oldukları ileri sürüldü. 

TKP / K (Kıvılcım) içerisinde 1990 yılından itibaren örgüt disiplinine 

uymadığı, ilişki ağının deşifre edildiği, üst düzey örgüt mensuplarının so- 

rumluluklarını yerine getirmediği , komitelerin işlevlerini yapmadığı yönün- 

de yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Bu nedenle örgütün yeniden yapılanmasına 

gidilmiş, ancak Sovyetlerin çökmesi üzerine sosyalist akıma olan ilginin za- 

yıflaması neticesi doğrultusunda kadro sıkıntısı çektiğinden istenilen yapı- 

lanmaya gidilememiştir. Örgüt içerisinde eleştirilerin devam etmesi sonucu 

DKH (Devrimci Kıvılcım Hareketi) adı altında yeni bir örgüt kurulmuştu. 

TKP-R (REORGANİZASYON) 

TKP-R’nin, TBKP’nin oluşturulmasından sonra ortaya çıktığı sanılı- 

yor. İngiltere’deki eski TKP’lilerle (TKP-İşçinin Sesi) aynı çizgiyi pay- 

laşan TKP-R, savunduğu şiddet yanlısı politik görüş ile dikkati çekmişti. 

TKP-Reorganizasyon, TKP ile TBKP’yi pasiflikle suçlayarak, üniversite 

gençliği içerisinde taraftar toplamaya çalışmıştı. 

TKP-B (BİRLİK-SOSYALİST GENÇLİK BİRLİĞİ) 

TKP’nin bir kolu olarak silahlı mücadeleyi savunan TKP-B (Birlik), 

TKP-SGB (Sosyalist Gençlik Birliği) olarak da isimlendirilir. Türkiye Sos- 

yalist İşçi Partisi mensubu iken, adını ilk kez ABD Büyükelçisi Commer’in 



28 

 

 

otomobilinin ODTÜ’de yakılmasıyla duyuran İbrahim Seven’in kurduğu 

TKP- Birlik, 1990’lı yıllarda üniversite ve kamu çalışanları arasında taraf- 

tar toplamaya çalışsa da başarılı olamamıştır. 

Faaliyette bulunduğu dönemde, sempatizanları, Bekaa Vadisi’ndeki 

kamplarda eğiterek silahlı eylemlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gönde- 

ren örgütün Genel Sekreteri Taylan Doğan’dı. 

Yurt dışında bazı yandaşlarının gücüyle (Yunan ve Suriye Gizli servis- 

lerince de destekleniyodu.) faaliyet gösteren TKP-B nin “Katkı”, “Kon- 

sey”, “Militan” ve “Hedef” adlı yayın organları bulunuyordu. 

1975 yılında, TSİP’den ayrılan İbrahim Seven tarafından kurulan TKP- 

Birlik’in, 1982 yılı Mali Komite Sorumlusu olarak yakalanan “Celal ” kod 

adlı Kudret Köksal, eski Milli Birlik komitesi üyelerinden tabii Senatör 

Osman Köksal’ın oğluydu. 

Yeniden teşkilatlanmaya giren TKP-B’nin 1989’da yapılan operasyon 

sonucu bir çok militanı yakalanmıştı. Örgüt içerisindeki ayrılıkları gidere- 

rek yurt dışındaki liderlerinden Pol-Der’li eski Emniyet Amiri İmdat Ha- 

lis, İstanbul Göztepe’de kız kardeşi Sunay Halis’in evinde ele geçirilmişti. 

Yurtdışına kaçma hazırlığı içinde olduğu sırada yakalanan İmdat Halis, 

Mehmet Mustafa Kapıkıran ve Rıza Öztürk adlı kişilerin, ANAP Kayse- 

ri Milletvekili Emekli Orgeneral Recep Ergun’u öldürmeyi planladıkları 

ortaya çıkmıştı. 12 Eylül sonrası silahlı faaliyet gösteren örgütlerden TKP- 

B’nin Üniversite ve Yüksek okullardaki örgütlenmesini yürüten grup ise 

“TKP- Sosyalist Gençlik Birliği” adı altında faaliyet göstermişti. 
 

Örgütün silahlı eylem birimi olarak faaliyet gösteren SHB (Silahlı Halk 

Birlikleri), TKP-B ve DKP’nin askeri kanadı olarak yapılandırılmıştr. Her 

iki örgütün askeri kanadı aynı adı kullanmış ve zaman zaman işbirliği yap- 

mıştı.. (Bkz. SHP Silahlı Halk Birlikleri) 

TKP-B YKK (YETKİYA KOMÜNİSTEN KÜRDİSTAN) 

KÜRDİSTAN KOMİNİSTLER BİRLİĞİ 

TKP-Birlik bünyesinde partinin “Kürdistan Seksiyonu” olarak kuru- 

luna YKK (Yetkiya Komünisten Kürdistan) Güneydoğu kökenli, kişiler 

arasında faaliyet gösteriyordu. Kürtçülük konusunu işleyerek. bölgede 

komünist bir Kürt devleti kurulması gerektiğini savunan YKK, “Rastıya 

Kürdistan” adlı bir de yayın organı çıkarmaktaydı.. 

DKP (DEVRİMCİ KOMÜNİST PARTİSİ) 

1975 yılında çıkan görüş ayrılığı üzerine TSİP’ten ayrılan İbrahim Se- 
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ven, TKP-Birlik adlı yasadışı örgütü kurmuş; yurt dışına çıkarak faaliye- 

tine devam etmiş ve o dönem başta Suriye olmak üzere çeşitli ülkeler ta- 

rafından desteklenmekteydi. TKP-B’nin Aralık 1989’da Atina’da yapılan 

İkinci Kongresinde bazı görüş ayrılıkları doğunca, TKP-Birlik’i yeterince 

mücadele edememek ve pasif kalmakla suçlayan Seven ile arkadaşları ör- 

gütten ayrıldı. 

TDP (TÜRKİYE DEVRİM PARTİSİ) 

Türkiye Devrim Partisi’nin kökeni, 1920 yılında Mustafa Suphi tarafın- 

dan Bakü’de kurulan TKP’ye dayanmaktadır. TKP’den kopan Hikmet Kı- 

vılcımlı, Vatan Partisi’ni kurarak ayrı bir fraksiyon oluşturdu. Daha sonra, 

FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) tarafından faaliyet yürüttüler. Sosyalist 

adlı gazete çıkardılar. TKP/R (Reorganizasyon) illegal yapılanma gibi olu- 

şumlardan sonra; 1974’de TİP, TKP ve DEV-GENÇ’ten kopanlar TSİP’te 

birleşerek legal alana geçtiler. 

TKİP’e karşı diğer sol gruplar TKP/R’nin ismini değiştirerek TKP/B 

(BİRLİK)’ oluşturdular. Örgüt, 1979’da birinci kongresini yaptı ve Genel 

Sekreterliğe İbrahim Seven getirildi. 12 Eylül’den sonra, üyelerinin büyük 

çoğunluğu yurt dışına kaçtı. 1984 yılında Almanya’nın Dortmund kentin- 

de bir araya gelen örgüt üyeleri TÜRKİYE ÖRGÜTLENME BÜROSU’nu 

kurdular. 1986 yılının sonlarına doğru Almanya’da ikinci kongresini yapa- 

rak, silahlı birim olan SHB (Silahlı Halk Birliklerini) oluşturdular. TKP/B 

örgütü, Güneydoğu’da faaliyet göstermek üzere de Kürdistan Komünistler 

Birliği ‘ni (YKK-Yetkiya Komünista Kürdistan) oluşturdular. 

Bekaa Vadisi’nde kamp açarak silahlı militanlarını eğiten örgüt, 1989’da 

Atina’da üçüncü kongresini yaptı. Burada, örgüt ile görüş ayrılığına düşen 

İbrahim Seven ve arkadaşları ayrılarak DKP (Devrimci Komünist Partisi) 

‘ni kurdular. DKP, silahlı eylemlere başladı ve operasyonlar sonucu dağıl- 

ma sürecine girince PKK, 16 Haziran Hareketi, Acilciler grubu ve TKP/ 

Kıvılcım ile birleşerek DBP (Devrimci Birlik Platformu) nu oluşturdular. 

DKP, ikinci kongresini 1992 Ağustos ayında Tekirdağ Kumbağ’da yap- 

tı ve adını TDP (Türkiye Devrim Partisi) olarak değiştirdi. 1993 yılında 

PKK ile işbirliğine gitti. Örgütün 21 üyesi PKK’nın Cudi Dağı’ndaki kam- 

palarına katıldı. Örgütün kamp komutanı Rıza Satılmış, 1994 yılında, Siirt 

Kurtalan’da beraberinde PKK’lılarla güvenlik kuvvetleriyle girdiği çatış- 

mada öldürüldü. Örgütün kırsal alandaki faaliyetleri 2004 yılında Mustafa 

Kocatürk ve Adnan Öztel’in yakalanmasıyla son buldu. 
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SHB (SİLAHLI HALK BİRLİKLERİ) 

Kısa adı SHB olan Silahlı Halk Birlikleri, TKP-B ve DKP’nin silahlı 

kanadıdır. Silahlı Halk Birlikleri, adını ilk defa “Ataköy Operasyonu” ile 

duyurdu. DKP-SHB militanları, Suriye’nin yardımıyla son model gerilla 

silahlarıyla donatılmıştır. Tamamen yurt dışında organize edilen SHB mili- 

tanları, Lübnan’daki Filistin gerilla kamplarında eğitiliyorlardı. 

Örgüt, aynı zamanda TDP’nin eylem gücünü oluşturduğundan TDP/ 

SHB adı altında ayrı bir kanadı da bulunmaktadır. Kırsalda ise SHGK (Si- 

lahlı Halk Güçleri Komutanlığı) adı ile müfrezeler oluşturmuşlardı. 
 

SHB’nin MK üyeleri Mehmet Güneş ile Mehmet Deregeç’in de arala- 

rında bulunduğu biri kadın 8 militan, 1991 Şubat ayında yakalandı. İstan- 

bul polisinin yaptığı açıklamada, Lübnan’daki örgüt kamplarında eğitilen 

militanların eylem hazırlığında bulundukları bildirildi. 7 Nisan 1991 günü, 

DKP’ye bağlı SHB üyesi Veli Geleş, Ankara Dikmen’de keşfe götürüldüğü 

sırada kaçmak isterken öldürüldü. 

DKP-SGB (SOSYALİST GENÇLİK BİRLİĞİ) 

Devrimci Komünist Partisi’nin üniversite ve yüksek okullarda faaliyet 

gösteren kolu SGB (Sosyalist Gençlik Birliği) adı altında örgütlenmiştir. 

SGB taraftarları 1990’lı yıllarda pankart asma ve bildiri dağıtma eylemleri 

ile adını duyurmaya başladı. 

Örgütün, İstanbul Üniversitesi merkez binasında çok az bir potansiyeli bu- 

lunuyordu. DKP yandaşı “Sosyalist Gençlik” adlı mecmua ile gençlik içerisin- 

de taraftar toplamaya çalışan SGB, silahlı eylem yolu ile Marksist-Leninistbir 

düzen kurmayı amaçlıyordu. SGB, Güneydoğu kökenli öğrenciler arasında 

bölücülük faaliyeti yaparak, kendi saflarına militan çekmeye çalışıyordu.  
 

Sosyalist Gençlik Birliği’nin yanısıra liselerde faaliyet gösteren benzer 

bir örgütlenme daha bulunuyordu. “Liseli Sosyalist Gençler” adı altında ör- 

gütlenen bu kuruluş da Devrimci Komünist Partisi’nin yurt dışındaki MK 

üyelerince yönetiliyordu. 

“Komünar Gençlik” adını da kullandığı sanılan SGB adı, DKP’nin ya- 

nısıra TKP-B tarafından da kullanılmaktaydı. Bu yapılanmanın da bir et- 

kinliği kalmamıştır.. 
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DBG-DEVRİMCİ BİRLEŞİK GÜÇLER 

Başta bölücü terör örgütü PKK olmak üzere, bazı yasadışı terör örgüt 

temsilcileri 4 Haziran 1998’de biraraya gelerek Devrimci Birleşik Güçler 

adı altında ortak bir cephe oluşturdular. Almanya’da toplanan PKK, TKP 

(ML), MLKP TDP’ve TKP/ML ile DHKP-C adlı örgütler tarafından oluş- 

turulan ortak cephede, MLKP ile DHKP-C arasındaki güvensizlikten tartış- 

malar yaşandı. Ortak cepheye, o dönem sağ olan Dursun Karataş’ın lideri 

olduğu DHKP-C katılmamıştı. Cephe daha sonra işlevini kaybetti. 

 

THKO (TÜRKİYE HALK KURTULUŞ ORDUSU) 

 

1960’ların sonuna doğru solda yeni isimler altında gruplaşmalar başla- 

dı. 1970’lerin başlarında çıkan, THKO, THKP-C ve TKP/ML gibi silahlı 

örgütler, şehir ve kır gerillacılığını savunuyordu 

 

Dev-Genç’den ayrılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Sinan 

Cemgil ve Cihan Alptekin’in dahil olduğu bir grup, 1968’de THKO’nun te- 

melini attılar. Öncü savaşını rehber edinen THKO’nun silahlı eylemleri ise 

1970 yılında başladı. THKO, Che Guevara’nın düşüncelerini savunan bir 

akım olarak ortaya çıkmıştı. Marksizm-Leninizm’den etkilenerek kurulan 

THKO, ilk aşamada sadece hükümeti devirmek için devrimci bir konumda 

bulunmayı savunuyordu. (THKO, Şubat 1978 Konferansı’nda kabul ettiği 

tüzükle TDK-PİÖ, 1980’deki 1. Kongresinde TDKP adını aldı). 

Mevcut düzeni silah zoruyla yıkarak yerine Marksist-Leninistbir düzen 

kurmayı amaçlayan THKO, Arnavutluk lideri Enver Hoca’nın tezleri doğ- 

rultusunda kır gerillacılığını savunuyordu. Eylemlerde, birinci merhalede 

ilmi sosyalizmi hedefleyen THKO, ikinci merhalede ise Sosyalizm dev- 

rimini gerçekleştirme fikrini benimsemişti. Temel mücadele metodu ise, 

politikleşmiş askeri savaş metodu idi. 
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THKO’nun ilk yazılı belgesi, “Dünya ve Türkiye Halklarına” baş- 

lığını taşıyan yukarıda sözü edilen bildiridir. İkinci yazılı belge olarak da 

“Türkiye Devriminin Yolu” başlıklı, cezaevindeki kadrolarca hazırlanan 

bildiri kabul ediliyor. Bu broşürde, Milli Demokratik Devrim tezi ortaya 

atılarak, temel mücadele alanının kırsal alan, temel gücün de köylüler ve 

işçiler olduğu açıklanmıştı. Örgütün bu broşürünü. “Mücadelede Birlik” 

adlı bir başka bildiri izlemişti. 

Temel mücadele alanı olarak kırları benimseyen THKO, bu mücadele- 

ye Malatya’nın Akçadağ bölgesinde başlamayı uygun görmüştü. Aşağıda 

ayrıntılı olarak ele alındığı gibi, Nurhak Dağları eteğindeki İnekli Köyü 

yakınlarında güvenlik kuvvetlerinden büyük darbe yiyen örgüt liderleri 

Deniz Gezmiş. Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan şehir eylemleri planlıyordu. 6 

Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının idam edilmesinden sonra 

THKO dağılmış, cezaevinde bulunan militanlar ise 1974 affından sonra 

dışarıya çıkmıştı. 1975’de 9 kişiden oluşan GMK (Geçici Merkez komite) 

kuruldu. Yoldaş isimli bir yayın organı çıkartan GMK’nin büyük bölümü 

Maocu çizgiyi benimsemişti. Maocular daha sonra Halkın Kurtuluşu 

gazetesini çıkardılar. 

Leninist çizgideki grup ise, 1973’de Mücadelede Birlik adındaki bro- 

şürü çıkardılar. THKO-MB (Mücadelede birlik) adında örgütlenerek, Eme- 

ğin Birliği’ni yayınlamaya başladılar. THKO-MB, 1980’de TKEP (Türkiye 

Komünist Emek Partisi)’ni kurdu. Maocu grup ise aynı yıl TDKP (Türkiye 

Devrimci Komünist Partisi)’ni kurdu. 

Hemen hemen tamamını eski TİP üyelerinin oluşturduğu THKO, 

Ankara’da Hüseyin İnan, İstanbul’da ise Deniz Gezmiş önderliğindeki 

DEV-GENÇ’lilerin bir araya gelmesiyle kurulduktan sonra, örgütün ileri 

gelen militanları Filistin’e giderek eğitim görmüşlerdi.  

Mahir Çayan’ın kurduğu THKP-C militanları ile eylem birliğinde bulu- 

nan THKO’lular, Ankara’da 1970 yılında 4 Amerikalı askeri kaçırıp, karşı- 

lığında 400.000 ABD doları fidye istemişlerdi. 

1968-70 yıllarında işçi, köylü, öğrenci hareketleri ile banka soygunları, 

adam kaçırma ve öldürme eylemleri gerçekleştiren THKO, 15-16 Hazi- 

ran işçi olayları ile 12 Mart 1971 Muhtırası’nın verilmesinde büyük rol 

oynamıştı. Bu dönemde, İstanbul teknik Üniversitesi’ndeki olaylarda ölen 

sol görüşlü Vedat Demircioğlu’nun resmi bulunan Kızıl Bayrak’ın Beyazıt 

Kulesi ne çekilmesi eylemi (O dönemde büyük tepki toplamıştı) de bu ör- 

güt tarafından gerçekleştirilmişti. 
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Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’yla ilgili en önemli olay Sinan Cem- 

gil ile arkadaşlarının Nurhak Dağları’nda öldürülmesiydi. Gerilla savaşı- 

nı esas alan THKO militanları Malatya. Maraş ve Adıyaman üçgeninde 

silahlı mücadeleye başladılar. Ve 1970 Kasım’ında Akçadağ bölgesinde 

toplandılar. 1971 yılının başlarında, onlar artık dağlardaki mağaralarda ko- 

naklıyordu. Aynı tarihlerde 20 kişilik bir grup da sürekli hareket halinde 

dağlarda dolaşıyordu. (Bu sırada bir grup THKO militanı şehirlerde faali- 

yet gösteren grupbanka soygunları eylemine girişti. Bu eylemler şehirlerde 

Deniz Gezmiş tarafından planlanıyordu. Sağlanan para ve silahlar Nurhak 

Dağları’nda tutunmaya çalışan gerillalara gönderilmeye çalışılıyordu.) 

2 Nisan 1971’de Ankara’dan hareket eden Ercan Öztürk, Osman Baha- 

dır, Metin Yıldırımtürk, Mehmet Kızıldere öldürdüler. Bu olayla ilgili 31 

Mart 1972’de operasyon düzenleyen güvenlik kuvvetleri, Ertuğrul Kürkçü 

hariç 10 militanı ölü ele geçirmişti. 

23 Ekim 1972’de, “Truva” adlı THY uçağını kaçıran THKO militanları, 

idamlıkların birakılmasını istemişler, ancak, bu eylem de sonuçsuz kalmıştı. 

THKO, baş tarafta da anlattığımız gibi 12 Mart döneminden sonra bölün- 

meye uğradı. Bunların önemlileri; Arnavutluk yanlısı Halkın Kurtuluşu,TDK- 

Pİnşa Örgütü, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği, Sovyet yanlısı Emeğin 

Birliği, Diriliş ve Aktancılar (Devrimci Halkın Yolu)’dur. 

THKO’nun devamı olarak 1975’de Halkın Yolu. 1976’da ise Halkın 

Birliği, Halkın Kurtuluşu oluştu. 12 Eylül’den sonra THKO’nun mirasçısı 

TDKP olurken, TDKİH ve Militan Gençlik aynı çizgiyi oluşturan örgütler 

arasında yer aldılar. 

THKO - MB (MÜCADELE BİRLİĞİ) 

THKO’da baş gösteren ayrılıklar üzerine 1973’de Geçici Merkez 

Komite’ye karşı çıkan grup, Maocular’dan ayrıldıklarını açıklayarak 

THKO-MB(Mücadele Birlik ya da Mücadele Birliği) ismini kullanmaya 

karar verdiler. 
 

Mücadele Birliği, 1980 yılında yeni bir yapılanmaya girerek, Teslim 

Töre önderliğinde Türkiye Komünist Emek Partisi’ni oluşturdu. Emeğin 

Birliği adı altında bir de yayın organı çıkartan bu grup, Leninist bir çizgiyi 

savunuyordu. 

THKO - EKYI (EMEĞİN KURTULUŞU YOLUNDA IŞIK) 

THKO’nun 12 Mart Muhtırası’yla birlikte dağılmasından sonra, örgütü 

yeniden toparlamak maksadıyla gruplar oluştu. Emeğin Kurtuluşu Yolunda  
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THKO/TDY TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU (ÖK-ÖMER KRAL 

GRUBU) 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu önderliğinde Hüseyin İnan’ın yazdığı 

Türkiye Devriminin Yolu’ adlı kitapçıktaki görüşler doğrultusunda hareket 

eden gruba verilen ad. THKO militanlarından Ömer Kral tarafından kurul- 

duğu için bu grup, THKO-ÖK olarak da biliniyor. 1974’den sonra kurulan 

gruba mensup bazı militanlar, bir çok eylem sonrası yakalanmıştı. 

THKO-GİÖ (GENÇ İNŞA ÖRGÜTÜ) 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu nu yeniden toparlamak isteyen gruplar- 

dan biri de Genç İnşa Örgütü dür. Geçiş döneminde oluşturulan bu grup, 

daha sonra, işlevinin sona ermesi üzerine dağıldı. 

THKO - DİRİLİŞ 

Diriliş, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun 12 Mart’dan sonra yeniden 

toparlamak amacıyla kurulmuştu. Cezaevinden çıkan militanlar, THKO’yu 

yeniden harekete geçirmek için çalışmalara başlamış ve THKO-Diriliş’i oluş- 

turmuştu. Bu örgütün merkez komite üyesi Timur Taşdemir ve Hamza Enge- 

loğlu, daha sonra yakalanan militanlar arasında bulunuyordu. Ankara. İzmir, 

İstanbul. Mersin ve Adana illerinde 198081 yıllarında yapılan operasyonlarda 

THKO-Diriliş kanadına mensup 30 militan, 3 u otomatik 25 tabanca, el bom- 

baları, telsizler, dinamit lokumları ve dokümanlarla birlikte yakalanmıştı. 

THKO - DHY (DEVRİMCİ HALKIN YOLU) AKTANCILAR 

Devrimci Halkın Yolu olarak da bilinen THKO-Aktancılar adlı yasadışı 

örgüt, 12 Mart THKO sanıklarından Aktan İnce tarafından kuruldu. 1974 
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affıyla salıverilen militanların bir araya geldiği bu örgüt daha çok Ankara, 

İstanbul ve İzmir civarında etkili oldu. Örgüt lideri Aktan ince yurt dışına 

kaçarken, örgütün bir çok üyesi silahlarıyla birlikte yakalanmıştı. Kanlı ey- 

lemlere imzasını atan örgüt, 12 Eylül’den sonra tamamen dağıldı. Bu 

çizgideki kişiler 2016' 

THKO - PDB (PROLETER DEVRİMCİ BİRLİK) 

THKO’nun mirasını sürdürmek üzere 1975 yılında kurulan örgütler- 

den biri olan Halkın Yolu. 1976 yılında bölündü. Halkın Birliği ile Halkın 

Kurtuluşu’nun oluşturduğu cepheye Proleter Devrimci Birlik adı verildi. 

Günümüzde aynı zamanda işçilere de önem veren bu grup Proleterya der- 

gisi etrafında örgütleniyor. Ciddi bir etkinliği bulunmuyor. 

KDH (KOMÜNİST DEVRİM HAREKETİ) 

Komünist Devrim Hareketi, EKİM örgütünün tasfiye edilen Devrimci 

Komünist Birliği (DKB). Kurtuluş Hareketi ve Türkiye Komünist Emek 

Partisi (KEP)’den ayrılan Sosyalist Demokrasi gruplarının bir araya gel- 

mesiyle. 1993 yılı başlarında kurulan illegal bir örgüttür. 

Çeşitli nedenlerden dolayı eski yapılanmalarından kopan bu oluşum- 

lardan “Devrimci Komünist Birlik’’ ile “Sosyalist Demokrasi Grupları”, 

“DEVRİM” isimli dergiyi yayımlayan “Kurtuluş Hareketi” adlı örgüte ilti- 

hak ederek, bundan böyle “KOMÜNİST DEVRİM HAREKETİ” adı altın- 

da faaliyet yürütme kararı aldılar. 

İstanbul, İzmir ve Zonguldak illerinde İl Komitesi düzeyinde örgütlen- 

meye giden KDH, ilk olarak 1993 yılının başlarında işçi kesiminin yoğun 

olduğu İstanbul ve Zonguldak illerinde, bildiri dağıtma ve pankart asma 

türü pratik eylemlerle adını duyurdu. 

1993 yılının Nisan ayında başlamak üzere “IŞIK” adında illegal bir der- 

gi yayınlamaya başlamıştır. 

Kamuoyuna adını yeterince duyuramayan ve eleman sıkıntısı çeken 

KDH, 1993 Kasım ayından itibaren kendisi gibi eleman sıkıntısı içerisinde 

olan DEVRİMCİ SOSYALİST EMEK PARTİSİ (DSEP) adlı örgüt ile bir- 

leşme çalışmaları içerisine girmiştir. 

Örgütlenme ve taban kazanma açısından yüksek öğrenim gençliğini he- 

defleyen örgüt, DEVRİMCİ KOMÜNİST GENÇLİK (DKG) adında bir 

gençlik seksiyonu oluşturmayı kararlaştırdı. Ayrıca, öğrenci gençliğin aka- 
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demik sorunlarını suistimal etmek amacıyla Öğrenci Kurultayı oluşturma 

çalışmalarına yöneldi. 

Aralık 1993 yılı içerisinde KDH örgütüne yönelik olarak gerçekleşti- 

rilen Zonguldak ve İstanbul bağlantılı operasyonlarda, henüz oluşum saf- 

hasında olan örgüte önemli darbe vurulduktan sonra bir faaliyeti intikal 

etmemiştir. 

İstanbul’da 1995 yılında örgütü yeniden toplamak isteyen İbrahim Ho- 

roz ile 5 arkadaşı yakalanmıştı. 

TKİP (TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ) 

1975 yılı sonunda THKO/GMK ile birleşerek Aktancılar adıyla bilinen 

grubun THKO/GMK’den ayrılmasıyla 1977 Haziran ayında Türkiye Ko- 

münist İşçi Partisi (TKİP) kuruldu. 

TKİP, legalde Devrimci Proletarya adını kullanarak faaliyetlerini sür- 

dürdü. 12 Eylül öncesi dönemde belirgin bir potansiyele ulaştı. Örgüt, 1980 

Nisan ayında l. Konferansı’nı yaptı. Bu konferansta alınan kararla TİKB 

adını aldı. (Bkz. TİKB) Strateji olarak dönemin Arnavutluk Emek Partisi 

programını savunuyordu. 

TKİP’den ayrılan bir başka grup ise DHH (Devrimci Halk Hareketi) 

adını almıştı. 

TKEP (TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ) 

Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun DEV-GENÇ’e dönüştüğü dönem- 

lerde ortaya çıkan THKO’nun yönetici kadrosunda bulunan Teslim Töre, 

örgütteki ayrılıklar üzerine THKO/MB (MÜCADELE BİRLİGİ)’ni kur- 

du. Suriye’de kaçak yaşayan ve 1970’lerdeki eylemlerinden dolayı aranan 

Teslim Töre, 1980 yılında TKEP’i kurdu. 1971 yılındaki Nurhak Dağları 

ndaki operasyondan kurtulmayı başaran Teslim Töre, örgütün ilk Ge- 

nel Sekreteri oldu. 

Bu dönemde silahlı faaliyetlerini sürdüren TKEP, silah ve maddi kay- 

nak bakımından daima Suriye’den destek gördü. TKEP üyeleri Seyit Ko- 

nulu, İbrahim Coşkun ve Necati Vural Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargı- 

landıktan sonra 13 Mart 1982 tarihinde idam edildiler. 

TKEP yanlısı militanlar. 12 Eylül sonrası yeniden toparlanmak istediy- 

seler de bunda pek başarılı olamadılar. Suriye’de bulunan Teslim Töre ve 

Egun Adaklı tarafından yeniden örgütlenen TKEP, üniversite ve yüksek 

okullarda, doğu kökenli gençler arasında taraftar toplama çabasına girdi. 
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Örgüt, zaman zaman yüksek okullarda TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdis- 

tan Kurtuluş Örgütü) ile ortak mücadele verdi. 

THKO’da başlayan mücadele içerisinde adını duyuran ve uzun yıllar 

yakalanamadığı için en kıdemli terörist unvanını alan, Filistin Kurtuluş 

Cephesi saflarında İsrail’e karşı savaşan Teslim Töre, Üsküdar Örnek 

Mahallesi’nde saklandığı bir evde 1993 Mayıs ayında ele geçirildi. 
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TKEP / 13 MART - (GKB) GENÇ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ 

TKEP’nin kuruluş amaçlarından saparak reformist bir çizgiyi savun- 

duğu gerekçesiyle oluşturulan TKEP-Leninist’e bağlı olarak kurulan 13 

MART-GENÇ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ üniversite ve yüksek okullar ile 

sendikal kesimlerde faaliyet gösteriyor. TKEP-GKB, ODTÜ, İstanbul Üni- 

versitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde yoğun faaliyet gösteriyordu. 

TKEP’in gençlik kesimi Genç Emekçiler Birliği’nin de devamı şeklin- 

de görülen 13 Mart GKB, adını 13 Mart 1982 tarihinde Buca Cezaevi’nde 

idam edilen eski THKO/MB üyesi İbrahim Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve 

GEB üyesi Necati Vural’dan alıyor. Örgüt, 12 Eylül’den sonra yakalanarak 

idam edilen bu üç militanın mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulmuştu. 

Örgütün ilk eylemi, İstanbul’da görüldü. SHP Bakırköy ilçe binasının 

28 Şubat 1992 günü basılarak bombalanması eylemi bu örgüt tarafından 

üstlenildi. 

Devrimci Emek adlı yayın organı, kendi çizgisindeki LGB gibi, 13 

Mart GKB yanlısı yayınlarını da bulunuyordu.. 

TKEP/L (LENİNİST) - LGB (LENİNİST GERİLLALAR BİRLİĞİ) 

Teslim Töre’nin kurduğu TKEP’i, Deniz Gezmiş ve THKO’dan devralı- 

nan geleneklere bağlı kalmadığı ve pasif davrandığı gerekçesiyle eleştirilen 

bir grup tarafından 1992 yılında kuruldu. 1991 yılında Genel Sekreter Teslim 

Töre’ye bağlı bir grubun, THKO ve TKEP’in kuruluşundaki silahlı mücade- 

le çizgisini ve devrimci komünist geleneğini terk ettiğini öne süren çevreler- 

ce kurulan TKEP- LENİNİST özellikle genç işçiler arasında örgütleniyordu. 

Proleterya diktatörlüğünü savunan partinin yapısı illegaliteyi temel alır. 

Örgütün yapısı hücre, köy komiteleri, mahalli komiteler, semt komiteleri, 

bölge komitesi ve il komitesi şeklindedir. 

Milliyet Gazetesi ne silahlı saldırı düzenleyen militanların da araların- 

da bulunduğu 15 kişi Şubat ayında yakalandı. Gazi olaylarının yıldönümü 

münasebetiyle 14 Mart 1996 tarihinde Ümraniye’de korsan gösteri yapan 

bir grup TKEP/L militanı ele geçirilirken, 29 Nisan 1996’da örgütün MK 
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üyesi Hasan Bozkurt. Reşat Güvenilir, Erdal Aslan ve Önder Dağdelen adlı 

üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi silah ve patlayıcı 

maddelerle yakalandı. Çok sayıda soygun ile bazı gazete binalarının da 

aralarında bulunduğu bombalama olaylarını gerçekleştiren militanların. 

Bağcılar Barbaros Lisesi önünde Ertuğrul Kaya adlı öğrenciyi öldürdükleri 

belirlenmişti. 

Örgüt, 1993 Mayıs ayında İstanbul’da ele geçirilen Teslim Töre’yi, po- 

lisde çözüldüğü ve silahlı mücadeleden vazgeçtiğine dair açıklamalarından 

dolayı eleştirmişti. Örgütün eylem birimini LGB (Leninist Gerillalar 

Birliği) oluşturuyor, TKEP-LENİNİST’in üniversite ve yüksek okul- 

lardaki kolu ise DÖB (DEVRİMCİ ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ) adı al- 

tında faaliyet gösteriyordu. 

TKEP/BİRLİK YOLU 

Türkiye Komünist Emek Partisi’nin fraksiyon ayrılığı yüzünden dağıl- 

ma tehlikesi göstermesi üzerine TKEP-BİRLİK YOLU adlı yeni bir terör 

örgütü kuruldu. Örgüt, Sovyetler Birliği’nin istek ve emelleri doğrultusun- 

da bir politikayı savunuyordu. TKEP/BİRLİK YOLU, Suriye tarafından 

silah yönünden desteklenen örgütler arasındadır. Örgüt, kırsal kesimlerin 

yanı sıra başta İstanbul olmak üzere, Doğu ve Güneydoğulu öğrenciler ara- 

sında etkili olmaktadır. 

TKEP/GEB (GENÇ EMEKÇİLER BİRLİĞİ) 

TKEP’den kopanların kurduğu BİRLİK YOLU’ndan başka bir de Genç 

Emekçiler Birliği oluşturuldu. 1984 yılından sonra kurulan TKEP-GEB 

daha çok gençlik kesimi ve işçiler arasında faaliyet gösteriyordu. Marksist 

ve Kürtçü bir politika izleyen GEB, silahlı mücadele yolunu seçti. 
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TKEP/KKP (KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ) 

TKEP’in Güneydoğu kökenliler arasında örgütlenmesi amacıyla 

TKEP-KKP (Kürdistan Komünist Partisi) kuruldu. 

Diğer sol örgütlerin Kürtçülük propagandası yapan kollarına karşı fa- 

aliyet gösteren TKEP-KKP, PKK’yı eleştiriyor. Örgütün silahlı militanları 

genellikle işçilerden oluşuyordu. 

TDKP (TÜRKİYE DEVRİMCİ KOMÜNİST PARTİSİ) 

12 Mart 1971 muhtırasından sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafın- 

dan kurulan THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusundan ayrılarak YDGD 

(Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği) ni kuran militanlar HALKIN KUR- 

TULUŞ grubunu oluşturdular. Gezmiş, İnan ve Aslan’ın idamından son- 

ra. Sinan Cemgil ve arkadaşları Nurhak Dağları’nda öldürüldü. 1973’de 

yeniden canlandırılan örgüt 1974 yılında özeleştiri yaparak Deniz Gez- 

miş çizgisini reddetti. 1978 yılında Çorum’da yapılan gizli toplantıda 

THKO’nun adı TDKP İnşa Örgütü olarak değiştirildi. İki yıl sonra da 

2 Şubat 1980’de İzmir’in Hatay semtindeki ikinci toplantıda TDKP 

olarak kuruldu. TDKP, çeşitli yayınları vasıtasıyla halkı bilinçlendirip, 

milli demokratik halk devrimini gerçekleştirdikten sonra, silahlı halk ayak- 

lanması yoluyla Türkiye’deki mevcut Anayasal düzeni değiştirip, yerine 

Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir düzen kurmayı amaçlamaktadır. 

12 Eylül 1980 sonrası yurt dışına taşınan ve bir süre önce meydana 

gelen fraksiyon ayrılıklarından dolayı dörde bölünen TDKP’nin yeniden 

toparlanma çabası içinde olduğu ve birleşme kararı aldığı biliniyor. Ör- 

gütün. 1981 Nisan ayın içerisindeki kongresinde, merkezi yapısında bazı 

değişiklikler oldu. TDKP 1986’da çıkan fraksiyon ayrılığı sonucu “Sos- 

yalist Birlik”, “Leninist Kanat”, “Merkezciler” ve “KHK” (Konferans 

Hazırlık Komitesi) adı altında bölündü. Bu grupların en güçlü kanadını 

ise “KHK” oluşturuyor. 

İlk bölünmeyi 1975’de yaşayan örgütte, Sovyetlere Sosyal Emperya- 

list demeyi kabul etmeyen bir grup ayrıldı. EMEĞİN BİRLİĞİ adlı grup 

böyle oluştu. 1977’de bir başka grup TİKB adını aldı. TDKP, 1980 yılında 
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Almanya’da “Devrimin Sesi” adıyla açtığı kampanyada, büyük maddi 

yardım toplamıştı. TDKP, 1978 yılında Çorum’da yaptığı 1. kongresinden 

sonra 12 Eylül’e kadar şu yayınları çıkartmıştı: Yoldaş, Halkın Kurtu- 

luşu Yolunda Gençlik, Devrim Yolunda Gençlik, Devrimci Öğretmen, 

Parti Bayrağı, Demokrasi ve Devrimin Sesi. Günümüzde “Özgürlük” 

adlı yayın organının izlediği çizginin TDKP’nin doğrultusunda olduğu 

görülmektedir. TDKP yurtdışında “İşçinin Sesi” adlı bir dergi yayın- 

lamaktadır. Yurt dışından yönlendirilen örgüte Yavuz Yıldırımtürk, 

Metin Görmüş, Mehmet Asal ve Atilla Keskin liderlik yapmaktaydı. 

TDKP - KK (KÜRDİSTAN KOMİTESİ) 

TDKP nin 4’üncü kongresinde, Güneydoğudaki kırsal alanda, örgüt- 

lenmeyi sağlamak amacıyla KK (Kürdistan Komitesi)‘nin oluşturulması 

kararı alındı. 

Güneydoğu Anadolu’da kürtçülük propagandası yaparak taraftar topla- 

ma faaliyeti yürüten bu komite üyelerinden Hamdullah Berk 1992 Mayıs 
 

ayında Fatih’te düzenlenen bir operasyon sırasında yakalandı. Susturuculu 

tabancasıyla yakalanan Hamdullah Berk, Siirt ve Tunceli bölgesinde TDKP 

adına yaptığı eylemler dolayısıyla aranıyordu. TDKP-KK üyesi Hamdullah 

Berk’in Ağrı’da Öğretmenlik yaptığı okuldan kaçarak 1992 Nisan ayında 

örgüte katıldığı ileri sürülmüştü. 

TDKP-HK (HALKIN KURTULUŞU) 

“Türkiye Devrimci Komünist Partisi Halkın Kurtuluşu” Deniz Gezmiş 

ve arkadaşları tarafından kurulan THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) 

rahibe çizgisinde TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi)’ne bağlı ola- 

rak oluşturulmuştur. 

TDKP-HK, “Halkın Kurtuluşu” adlı bir yayın çıkartıyordu. 1980 önce- 

si çok sayıda kanlı eylemlere karışan TDKP-HK terör örgütlerinden sesini 

duymak Olan, Türkiye kurulmasını hedeflemiştir. Deniz Gezmiş fikirleri 

doğrultusunda silahlı halk ihtilali ile Marksist-Leninist Bağımsız.TDKP 

Halkın Kurtuluşu, Arnavutluk lideri “Enver Hocanın sosyalist teorisini 

kendine rehber edinmiştir. 

12 Eylül ile birlikte çökertilen Halkın Kurtuluşu’nun çok sayıda mili- 

tanı ele geçirilmiştir. 
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TDKP-İÖ (İNŞA ÖRGÜTÜ) 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nda meydana gelen bölünmeden sonra 

örgütü yeniden toparlamak amacıyla oluşan grup, İnşa Örgütü adını aldı. 

TDKP-İÖ’nün günümüzde bir etkinliği kalmamıştır. TDKP’de Halkın Kur- 

tuluşu ve Militan Gençlik örgütlerinin oluşturulmasından sonra bu grup da 

kendiliğinden dağıldı. TDKP-İÖ’nün ilk kuruluşu Şubat 1978’de yapıldı. 

1980’deki Birinci Kongresinde TDKP’adını almıştı. Dolayısıyla bu örgüt, 

TDKP’nin kuruluş aşamasında oluşturulan geçici bir örgüt durumundaydı. 

TDKP-GKHKK (GENÇ KOMÜNİSTLER HAREKETİ KOOR- 

DİNASYON KOMİTESİ) 

TDKP’nin gençlik kolu olan Genç Komünistler Birliği veya Genç Ko- 

münistler Hareketinin yöneticileri, 1989 yılının son aylarına doğru Koor- 

dinasyon Komitesi adı altında örgütlendiler. Yüksek okul ve üniversiteler- 

de etkili olan örgüt, yasal olarak suç unsuru bulundurmamak için Genç 

Komünistler Hareketi Koordinasyon Komitesi adını kullanmaktadır. Örgüt 

İstanbul Üniversitesi Merkez binasında, 1989-1990 öğretim yılında bazı 

olayları gerçekleştirdi. 

TDKP-GKB / KASIM AYI REORGANİZASYONU 

Türkiye Devrimci Komünist Partisi’nin kolu olan Genç Komünistler 

Birliği’ne bağlı olarak 1989 yılında ortaya çıkan “Kasım ayı Reorganizas- 

yonu adı ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde dağıtılan bildirilerle duyuldu. 

Örgütün adını, 1982 anayasasının kabul edildiği Kasım ayından aldığı sanı- 

lıyor. Kasım ayı Reorganizasyonu yüksekokul ve fakültelerde ki öğrenciler 

arasında taraftar toplamaya çalışsa da yeterli taraftar bulamadı. Örgütün, 

TDKP ye bağlı bazı fraksiyonlarla görüş ayrılığı bulunuyordu. 
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YDGDF (YURTSEVER DEVRİMCİ GENÇLİK DERNEĞİ FE- 

DERASYONU) 

12 Mart 1971’den sonra THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) ndan 

ayrılan bir grup militan, gençlik kesiminde silahlı mücadeleyi sürdürmek 

üzere YDGD (Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği)’ni kurdu. THKO’nun 

devamı TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi)’nin yan kuruluşundan 

olan YDGD’nin militanları, gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda si- 

lahla birlikte yakalandılar. Günümüzdeki uzantısı GKB (Genç Komünistler 

Birliği) olan örgütün 13 militanı, silah ve dökümanlarıyla birlikte adana 

bölgesinde yakalanmıştı. 

12 Eylül öncesi “Halkın Kurtuluşu” adlı gazeteyi çıkaran Arnavutluk 

yanlısı bu kuruluşun üyeleri Abbas Güler, Ayhan Şefik, Aydın Küçükbulut, 

Şahit Yılmaz, Ramazan Toprak ve Eyüp Akyapar 5 tabancayla birlikte ya- 

kalanan YDGD militanlarıydı. 

TGKB-GKB (TÜRKİYE GENÇ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ) 

TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi)’nin gençlik kolu olan 

TGKB (Türkiye Genç Komünistler Birliği), 12 Eylül sonrası etkili olan 

örgütlerden biridir. Genç Komünistler Birliği, Marksist-Leninist bir dü- 

zen kurmak amacıyla silahlı propaganda yolunu seçmiştir. TGKB veya 

GKB (Genç Komünistler Birliği) olarak tanınan ve THKO önderi Deniz 

Gezmiş’in içinde fikirlerini savunan bu örgüt 1980 yılında kuruldu. 

TDKP - KHK (KONFERANS HAZIRLIK KOMİTESİ) 

KHK-THKO çizgisindeki TDKP’deki bölünme üzerine kuruldu. TDKP, 

1986’da çıkan fraksiyon ayrılığından dörde bölündü. “Sosyalist Birlik”, 

“Leninist Kanat”, “Merkezciler” ve “Konferans Hazırlık Komitesi” 

(KHK) isimli bu gruplar TDKP çizgisinden tamamen uzaklaşmıştı. Mer- 

kezciler, TDKP’nin geçmişini aynen savundular. Yurt dışında bir konferans 

yaptılar. Beklenilen başarıyı gösteremeyen konferansta seçilen Merkez Ko- 

mite, TDKP’yi yeniden toparlama görevini üstlendi. 

TDKP yazı kurulu organının önerileri temelinde oluşarak “Konferans 

Hazırlık Komitesi” (KHK) adını alanlar ise, TDKP’nin belirsizlik ve şekil- 

sizlik taşıdığını öne sürdüler. Reformizmden kesinlikle taviz verilmemesi 

gerektiğini savunan KHK üyeleri yurt dışında barınıyorlardı. KHK daha 

sonra dağılarak bölündü. İçinden çıkan bir grup, TDKİH adı altında yeni- 

den örgütlendi. 
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TDKİH (TÜRKİYE DEVRİMCİKOMUNİST İŞÇİ HAREKETİ) 

TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi)’nden ayrılan bir grup, 

1986 yılındaki Konferans’da, yeni bir hareket olarak örgütlenerek TDKİH 

(Türkiye Devrimci Komünist İşçi Hareketi)’ni kurdu. TDKP’nin çizgi ve 

eylemlerini reformizmin etkisi altında bulunduğunu öne süren KHK (Kon- 

ferans Hazırlık Komitesi) adlı grup, 1986’da kendi arasında örgütlenme 

yoluna gitti. Birinci grup Genel Toplantısını yurt dışında düzenledi ve bu 

toplantıda yeni bir MK (Merkez Komite) seçti. Ancak, Görüş ayrılıklarının 

devam etmesi üzerine KHK dağıldı. 

1989 Temmuz ayında, yeniden toparlanabilmek için bir “Kuruluş Top- 

lantısı” düzenlendi. Bu yeni hareket Türkiye Devrimci Komünist Hareketi 

(TDKİH) adını aldı. “Devrimci Komünist İşçi” adı altında bir de yayın or- 

ganı çıkartan TDKİH, TDKP’nin geçmişini tenkit ederek, partinin Maocu 

revizyonizmin etkisi altında kaldığını ileri sürmektedir. TDKİH Kuruluş 

Toplantısı ve TKP / ML Hareketinin 3 Temmuz 1989’daki konferansında bir- 

leşme görüşü ortaya atılarak Maoculuğa karşı ortak mücadele kararı alındı. 

Örgütün, üniversitelerde faaliyet gösteren kolu “Militan Gençlik “adı altında 

örgütlenmekteydi. TDKİH, Devrimci İşçi Köylü diktatörlüğünü hedeflediği- 

ni açıklamış ve bunu yayınladığı broşürlerle belirtmiştir. 

TDKİH üyelerinden oluşan 100 kişilik bir grup, 15 Eylül 1990’da 

Fındıkzade’de büyük bir korsan gösteri düzenledi. Göstericilerin açtığı 

ateş sonucu Cemil Saydam adlı polis memuru kolundan yaralandı. Çatışma 

sırasında polis otolarını devirerek tahrip eden militanlar daha sonra kaç- 

tılar. 11 Temmuz 1993’de, TDKİH üyesi Enver Topaç, Maltepe’de çıkan 

çatışmada öldürülmüştü. 

EKİM (GENÇ KOMÜNİSTLER) 

Türkiye Devrimci Komünist Partisi’nden ayrılan bir grup “Ekim” adlı 

yasadışı dergi etrafında birleşerek, aynı adla anılan fraksiyonu oluşturdu.Adı- 

nı Rusya’da yapılan 17 Ekim Komünist İhtilâlinden esinlenerek alan Ekim, 

Üniversite ve Yüksek okullarda Sovyet yanlısı bir strateji gütmekteydi. 
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DİP-İÖ (DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ -İNŞA ÖRGÜTÜ) 

Troçkist bir örgüttür. 1989 da Sosyalist bloktaki dağılmadan sonra ye- 

niden yapılandı. EKİM grubundan ayrılanlar tarafından kuruldu. DİP - İÖ, 

devrimci marksist geleneğin savunucularından biridiydi. Marksist-Leninist 

düşünce ve eylemin sürekliliğini temsil eden Troçkizmi ve Dördüncü En- 

ternasyonal geleneği savunan DİP-İÖ, KESK ve Emek Platforma içerisin- 

de bir dönem etkiliydi. 

DSİP (DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ) 

Sosyalizmi gerçekleştirmek için işçi sınıfının en mücadeleci ve devrim- 

ci bir partide örgütlenmesini savunan DSİP, diğer bir Troçkist yanlısı ku- 

ruluştur. DSİP, sosyalistlerin pratik içinde diğer işçilere reformizmin kendi 

çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlamaya çağırıyor ve bu fikirlere katılan 

herkesi devrimci sosyalist bir partinin inşası için çalışmaya çağırıyordu. 

DSİP’in “Sosyalist İşçi” adlı bir bülteni yayınlanıyordu. DSİP’den ayrılan 

bir grup “İşçi Demokrasisi” adıyla bir başka bülten yayınlayarak faaliyet 

göstermekteydi. 
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TİİKP (TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ) 

Türkiye’deki bütün devrimci hareketlere yol gösterecek bir teşkilatlan- 

maya giren Proleter Devrimci Aydınlık Grubu başarılı olamayınca Doğu 

Perinçek önderliğinde, 1971 Ocak ayında ilk merkez komitesi oluşturuldu. 

Tüzük ve programı Doğu Perinçek tarafından hazırlanan TİİKP’nin kuru- 

cularından Ömer Özer Turgut yurt dışına çıkarak, Filistin’deki devrimci 

örgütlerle, Çin Komünist Partisi, Arnavutluk Emek Partisi ve ML, bütün 

partilerle temas kurdu. Daha sonra Marksist-Leninist (ML) Mao Zedung 

düşüncesinin bir Eylem kılavuzu olarak kabul edilmesine karar verildi. 

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi’yle temasa geçen Ömer Özer 

Turgut, parti mensuplarının eğitim görmesi konusunda anlaşmaya vardı. 

Bu sırada yayınlanan Şafak adlı broşürlerde, “Eğer ihtilâl olacaksa ihtilâlci 

bir parti bulunmalı, bu parti Zedung düşüncesini en iyi şekilde kavrayan ve 

gösterdiği yolda ilerleyerek halka önderlik eden İşçi, Köylü, Genç, Aydın 

ve Askerlerden meydana gelmelidir “fikirlerine yer veriliyordu. Her şey- 

de İşçi ve Köylü yığınlarına güvenen TİİKP, 1971 Şubat ayında Merkez 

Komitesi’nin kararıyla, yasadışı partinin vazgeçilmez ve sonuna kadar sa- 

vunulacak esas olduğunu kabul etmiştir. 

Ankara’da basılan “Şafak” adlı bir yayın organı çıkaran TİİKP’nin, 

Filistin’e adam geçirme görevini ise Siverek’te bulunan Muzaffar Oruçoğ- 

lu yapıyordu. Parti teşkilatı içinde, bölge ve il komiteleri, bunlara bağlı  

alt komiteler, hücre ve özel görev hücreleri, yurtdışı bürosunun haricinde 

silahlı gücü oluşturan “Kızıl Muhafız Müfrezeleri” bulunuyordu.  

Güney ve Güneydoğu bölgesi önce İbrahim Kaypakkaya’ya verildi. 

Daha sonra Kaypakkaya’nın partiden çıkarılması üzerine bu böl- genin 

sorumluluğu Bora Gözen’e kaldı. “Aydınlıkçılar” olarak da anılan, 

TİİKP’nin ele geçen program taslağında, köy ve köylülerle ilgili konular 

şu şekilde açıklanmaktadır: 

“Demokratik Halk İhtilali. Marksizm-LeninizmMao Zedung düşünce- 

siyle silahlanmış, proleterya partisinin önderliğinde halk savaşı yoluyla 

zafere ulaşır. İhtilâlci savaş, halk yığınlarının savaşıdır. 

Ancak yığınları seferber ederek ve yığınlara güvenilerek yürütülür... 

Ülkemizde halk savaşı, esas olarak, silahlı mücadele yoluyla iktidarın köy- 

lük alanlardan parça parça kazanılması, devrimci üsler kurulması, şehir- 

lerin köylük alandan da kuşatılıp gerici iktidarın ülke çapında yıkılması ve 

halkın devrimci iktidarının kurulmasıyla zafere ulaşır.” 
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TİKP (TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi, Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi’nin de- 

vamı olarak kuruldu. TİİKP davasının 1974 affıyla düşmesi üzerine Doğu 

Perinçek ve arkadaşları 1978 yılında TİKP (Türkiye İşçi Köylü Partisi)’ni 

kurdular. 

28 Ocak 1978’de kurulan partinin Genel Başkanlığı’na Doğu Perinçek 

getirildi. 1980 Ocak Ayında Ankara’da yapılan Birinci Kongre’de Perinçek 

yeniden başkan seçildi. 16 Ekim 1981’de feshedilen TİKP’nin, Merkez ko- 

mite üyeleri, 12 Eylül’den sonra yargılanıp mahkûm oldular. 
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SOSYALİST BİRLİK 

TİKP, Sovyetler Birliği’ni sosyal emperyalist diye niteleyip, Mao’nun 

fikirlerini benimsiyordu. TİKP’in son dönemde eski Aydınlık çevresi için- 

de fikir ayrılığı çıkmış. MK üyeleri Gün Zileli, Oral Çalışlar, Oktay Kutlu 

ve İlkay Demir’in aralarında bulunduğu bir grup, kendilerine “Birlikçiler” 

adını vermişti. Bu grup Sovyetleri sosyalist bir ülke olarak kabul ediyordu. 

Aydınlık TİKP içinden çıkan grup, Doğu Perinçek ile görüş ayrılığına 

düşmüş, Stalin konusunun köklü bir eleştiriye tabi tutulmasını istiyordu. 

Bunlar daha sonra “Sosyalist Birlik” adında bir yayın organı çıkarmıştır. 
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SP (SOSYALİST PARTİ) 

MAO yanlısı “Aydınlıkçı” grupların kurduğu kapatılan TİKP (Türkiye 

İşçi Köylü Partisi)’nin eski yöneticilerinin bir çoğunun içinde bulunduğu 

SP (Sosyalist Parti)’nin kuruluş çalışmaları iki yıl sürdü. Aydınlıkçı ke- 

simin, 12 Eylül’den sonra oluşturduğu tek legal teşkilat olan SP Girişim 

Komitesi tarafından 1987 Kasım ayında “Parti Program Taslağı” yayın- 

landı. Doğu Perinçek’in liderliğindeki illegal “Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü 

Partisi TİİKP” ve 12 Eylül’den sonra kapatılan “Türkiye İşçi Köylü Partisi 

TİKP” programları doğrultusunda hazırlanan taslakta, Mao dönemindeki 

gibi orduda rütbelerin kaldırılması, eski Bulgaristan’daki gibi askeri birlik- 

leri milis haline getirerek belediye başkanlarının emrine verilmesi ve yine 

Çin’deki gibi “duvar gazetelerinin yayınlanması” ve “halk mahkemeleri” 

ne benzeyen “Jüri sisteminin kurulması” şeklindeki görüşler yer alıyordu. 

Anayasa Mahkemesi 10 Temmuz 1992 tarihinde, “Bölücü faaliyetleri” 

nedeniyle SP’yi kapattı. 

İP (İŞÇİ PARTİSİ) 

Yasadışı Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, Türkiye İşçi Köylü Par- 

tisi ve Proleter Devrimci Aydınlık gibi kuruluşların devamı niteliğindeki 

İşçi Partisi, Sosyalist Parti’nin kapatılması üzerine 1992 yılında kuruldu. 

SP’den istifa eden Doğu Perinçek. yeni kurulan İP’ye geçti. 

Doğu Perinçek ve arkadaşları, siyasi hayatlarını SP’den sonra İP’de 

sürdürdüler. İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1998 Ekim ayında bölücü 

örgüt PKK’ya destek verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Eski Aydınlık çiz- 

gisinde, halen günümüzde faaliyet gösteren İP, son yıllarda “ulusalcılık” 

adında propaganda yapmaktadır. Partinin dergi ve gazetelerinin yanı sırabir 

de Ulusal TV adlı televizyon yayını bulunmaktadır. 

Genel Başkan Perinçek ise Ergenekon adı verilen uyduruk ! FETO 

kumpas davası  kapsamında tutuklandı. İşçi partisi, 2011 genel seçimlerine 

katılan siyasi partilerden biriydi. Perinçek, Cumhurbaşkanlığı’na da aday 

oldu . İşçi Partisi’nin adı Vatan Partisi olarak değiştirildi. 2020’de çeşitli 

TV proğramlarına konuk olan Perinçek, Türkiye’deki siyasi plartfomda 

iktdar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen beyanlarıyla 

dikkate çekti. 
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TİKB (TÜRKİYE İHTİLALCİ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ) 

1976 yılı başlarında THKO - GMK (Geçici Merkez Komite) ile birle- 

şen ve “Atkancılar” (TKİP) adıyla tanınan grubun THKO GMK’den ay- 

rılmasıyla Haziran 1977’de kuruldu. 

Örgütün kurulmasında PDA’nın ileri gelenlerinden Atkan İnce önemli 

rol oynamıştır. Önce PDA ile birlikte hareket eden Atkan İnce, daha sonra 

“Atkancılar” adı altında başka bir örgüt kurmuştu. Bir süre sonra da THKO 

(Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) ile birleşmiş ve 1975 yılında TİKB adı 

altında son halini almıştı. THKO’dan 1 Mayıs 1975’de ayrılıp, 1979 Şu- 

bat ayında “İleri Militanlar” toplantısıyla varlığını tam olarak ortaya ko- 

yan TİKB, bu toplantıda temel düşünce ve görüşlerini açıkladı. 1977’deki 

Maoculuk Marksist-Leninistlik çatışmasından doğan TİKB, Leninci prole- 

terya devrimi ve demokratik devrimden sosyalist devrime geçişi savundu. 

AFMK (ANTİFAŞİST MÜCADELE KOMİTELERİ) adı altında 

eylem birimini oluşturan TİKB İstanbul Sorumlularından Tahsin Yılmaz 

Erol Dündar, Haki Dündar, İsmail Yüce, Nesimi Reçber ve Aylin Reçber bir 

tabanca ve dokümanlarla yakalandı. Bu kişilerin Şişli ve Okmeydanı’nda 

bazı yerleri bombaladıkları belirlendi. 

1997’de  Başını Kazım Yıldırım ile Zeynep Berk taş, Nevin Berktaş’ın 

çektiği yeni bir oluşuma gi- dildi. TİKB/B (BOLŞEVİK) adlıyla kurulan 

örgüte yönelik’19881999 yıl- larında seri operasyonlar yapılınca, 

eylemlerine ara vermek zorunda kaldı. 
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TİKB - LİSELİ DEVRİMCİ PROLETERYA GENÇLİK 

LDPG, TİKB’nin orta dereceli okullarda faaliyet gösteren gençlik ko- 

ludur. Özellikle, İzmir, Adana ve İstanbul’daki liselerde bildiri dağıtmak 

suretiyle faaliyet yürütüyordu. 

GENÇ KOMÜNARLAR 

TİKB’nin gençlik koludur. Türkiye İhtilâlci Komünistler Birliği’nin 

uzantısı durumundaki bu örgüt, üniversite ve yüksekokullarda faaliyet gös- 

teriyordu. Örgüt, 1989’dan sonra, özellikle İstanbul Üniversitesi’nde, da- 

ğıttığı bildiriler vasıtasıyla varlığını kabul ettirmeye çalışıyordu. Boğaziçi 

Üniversitesi’ndeki işgal eylemini gerçekleştiren “Genç Komünarlar” İzmir 

ve Ada na’daki yüksekokullarda da taban edinmeye çalışmışlardı. 

  
 

GENÇ SOSYALİSTLER 

TİKB’nin günümüzdeki uzantılarından biri de Genç Sosyalistler’dir. 

Bu oluşum, TİKB’nin geçmişteki çizgisini savunuyordu. 1989-1990 yılla- 

rında küçük de olsa bir taban kazanan örgüt, 1991’den sonra hemen hemen 

etkinliğini kaybetti. Örgütün günümüzdeki herhangi bir faaliyetine rastlan- 

mıyor. 

MADANAOĞLU GRUBU (KADRO ÖRGÜTÜ) 

12 Mart muhtırası öncesi Cemal Madanoğlu, Orhan Kabibay, Numan 

Esin ve Celil Gürkan grupları cunta hazırlığında idiler. 

Madanaoğlu Grubu, “Kadro Örgütü” adı altında emekli Korge- 

neral Cemal Madanaoğlu tarafından oluşturulmuştu. Bu örgüt, sivil, 

asker ve askerlikten gelen şahıslar olmak üzere üçlü bir ittifaktan doğmuş- 

tu. Varlıkları 19 Mart 1967’de öğrenilen Madanoğlu’nun bütün faaliyetleri, 

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) tarafından (19 Mart 1967 ile 8 Nisan 1971 

arasında) izlenmişti. “9 Mart Cuntası” adı da verilen bu gruba MİT ajanı 

Mahir Kaynak sızmayı başarmış ve tüm toplantıları gizlice kayda almıştı. 

Gizli yollarla teşkilatlanıp bir ihtilâl ile mevcut yönetimi devirerek, sosya- 

lizmi ilân etmeyi düşünen bu örgüt, devrimci güçlerden oluşan 33 kişilik 

bir “Devrim Genel Kurulu’nun ülkeyi yönetmesini planlamıştı. DGK, ay- 

dın çevre, gençlik ve ordudan meydana gelen 11’er kişiden oluşuyordu. 
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TİÇP - KURTULUŞ 

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi’nin yayın organı olan “Kurtuluş” adlı der- 

gi ile aynı adı taşıyan bir kitapla birlikte Türkiye’de ilk defa “Bilimsel 

Sosyalizm” hareketi başlatılmıştı. Bu yayınlarda Marks’ın fikirlerinin 

fenişizahları yapılmıştır. Kurtuluş adlı yayın organı etrafında birleşenler, 

aynı adla anılmış, ancak, TİÇP bünyesinde faaliyet göstermişlerdir. Rasih 

Nuri Ileri, Kurtuluş’da yaptığı yayınlardan dolayı İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesi tarafından, 1975 yılında, “Halkı askerlik hizmetlerinden so- 

ğutmak yolunda neşriyatta bulunmak, bir suçun işlenmesini aleni olarak 

tebrik etmek, cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli 

bir tarzda adevete tahrik etmek” iddiasıyla yargılanmıştı. (Bkz. Rasih Nuri 

Ileri Kurtuluş DGM’de Anadolu Yayınları) 

TKP/ML 

(TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MARKSİST LENİNİST) 

TİİKP (Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi)”nin yöneticileri ile mili- 

tan kadrolarının büyük bölümü 12 Mart muhtırasıyla birlikte tutuklanınca 

partideki bölünmeler had safhaya ulaştı. Parti içinde bazı tasfiyeler oldu 

ve TİİKP ikiye bölündü. Birinci grup, örgütün daha fazla sola kayması-  

nı savunuyordu. Örgütün, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olan İbrahim 

Kaypakkaya’nın grubu ise, parti yöneticilerini burjuvalıkla suçlayarak 

TİİKP’den ayrıldı. Kaypakka ya, DABK KARARI adı altında (1972 Şubat 

ayında) bir karar yayınlayarak TKP/ML’yi oluşturduklarını açıkladı. “Şu- 

bat Kararlan” da denilen bu açıklamalar uzun birer bildiri şeklinde idi ve 

“Genel Eleştiri”, “Milli Mesele”, “Şafak Revizyonizmi” ve “Kemalist 

Hareketler” gibi adlar taşıyordu. 

İbrahim Kaypakkaya. Türkiye şartlarının tahliline bağlı olarak “De- 

mokratik Halk Devrimi” şeklinde nitelediği devrimin, ancak bir komü- 

nist partisinin önderliğinde gerçekleşebileceğini savunuyordu. TKP/ML, 

bütün dünyada Sovyet emperyalizmine bağlı olan komünist partilerden 

ayrı tutulmak için kendini Marksist-Leninist olarak nitelendirmişti 

Konferanslarda, KSİ (KIZIL SİYASİ İKTİDAR) için gerilla 

savaşının geliştirilmesi, UKH (ULUSAL KOMÜNİST HAREKETİ)’nin 

dağınıklı- ğının sürdüğü anlayışının tersine ML ve MZD (Mao Zedung 

Düşüncesi) ile sosyalist sistemin ideolojisinin yaşatılması, enternasyonel 

proleteryanın bayrağının kızıllığının her türlü iftira ve kara çalmaya karşın 

korunması ve enternasyonalizmin ruhunun yaşatılması gibi kararlar alındı. 
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DKÖ (DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ) nin işleyişlerinin ele 

alınması. Yurt dışındaki mülteci örgütler ile işbirliği yapılarak eylem bir- 

liğine varılması. 

TMLGB tarafından legal olarak çıkartılan “Partizan Gençlik” der- 

gisinin devamı ve TMLGB’nin gençliği toparlayarak potansiyel güç ka- 

zanması. 

Enternasyonel ilişkileri geliştirmek için MK bünyesinde siyasi büroya 

bağlı bir ENTERNASYONAL BÜRO’nun kurulması. 

DEH (DEVRİMCİ ENTERNASYONAL HAREKET) ile UKH 

(ULUSLAR ARASİ KOMÜNİST HAREKET) içinde yer alan parti ve 

örgütlerle ilişkiye girmek üzere çalışmaların başlaması.” 

TKP/ML’nin 4.Kongresi’nde PKK, “Ulusal Devrimci bir hareket” ola- 

rak nitelendirildi. 

İşçiler arasında örgütlenerek güçlü bir işçi muhalefeti oluşturmayı 

amaçlayan TKP/ML, bu mücadele için DDSB (Devrimci Demokrat Sen- 

dikal Birlik) adı altında örgütlendi. DDSB, fabrikaların yoğun olduğu böl- 

gelerde etkili olarak, güçlü bir örgütlenmeye gitti. DDSB’den çok sayıda 

militan TİKKO’ya geçiş yaparak silahlı eylemlere katıldı. 

Doktorlar ve avukatlar arasında örgütlenme ile geniş bir kitle içine 

yayılmayı başaran TKP/ML, kamu kuruluşlarındaki taraftarlarını DDMB 

(Devrimci Demokrat Memurlar Birliği) adı altında topladı. Sağlık kuru- 

luşlarındaki yandaşları için DDSE (Devrimci Demokrat Sağlıkçı Emek- 

çiler) adlı örgütlenmeyi gerçekleştirdi. 

TKP/ML-TİKKO (TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞ ORDUSU) 

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist)’i oluşturan İb- 

rahim Kaypakkaya ve arkadaşları, bu partinin askeri kanadı olarak TİK- 

KO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu)’nu kurdular. 1972 Nisan ayında 

İbrahim Kaypakkaya’nın düşünceleri doğrultusunda kurulan bu vurucu 

güç ilk eylemlerini Elazığ ve Tunceli bölgelerinde gerçekleştirdi. Lider 

Kaypakkaya’nın 1973 Mayıs ayında ölmesi üzerine TKP/ML-TİKKO’da 

bazı bölünmeler oldu. Bu tarihten sonra TİKKO, çeşitli adlar altında örgüt- 
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lenmeyi sürdürdü. TKP/ML/TİKKO’nun çıkardığı PARTİZAN adlı bir de 

yayın organı bulunmaktaydı.. 

PKK’nın yanında halen Türkiye’nin en kanlı terör örgütü olarak bilinen  

TKP/ML-TİKKO örgütünün Ermeni asıllı liderlerinden olan ve gıya- 

bında ölüme mahkum edilen Orhan Bakır (Ohannes Bakırcı yan) 21 Mayıs 

1980’de Elazığ’da güvenlik kuvvetleriyle giriştiği silahlı çatışma sonucu öl- 

dürüldü. Başta ASALA olmak üzere Ermeni terör örgütleriyle ilişkisi olan bu 

terörist, 1977’de, bir eri şehit eden arkadaşları tarafından kaçırılmıştı. 

3. Kongreciler 

1977’de yakalanan TKP/ML militanı Sefa Kaçmaz, 9 Aralık 1977’de 

arkadaşlarıyla birlikte Toptaşı Cezaevi’nden kaçmış. 1978 Ocak ayında 

toplanan TKP/ML’nin l.Konferansı’nda Genel Sekreter seçilmiş ve 1980’e 

kadar bu görevde kalmıştı. 1972 yılında TİKKO’dan bir grup PARTİZAN 

adlı yayın organını çıkartarak. o dönemde “Mao Zedung Düşüncesi” deni- 

len akımın yorumtürlerinden Hindistan’daki Çaru Mazundar Hareketi nden 

bağımsız olmayan bir şekilde ibrahim Kaypakkaya ve arkadaşları tarafından 

ortaya çıkartılan bir görüşü savundu, ibrahim Kaypakkaya’nm ölümünden 

altı yıl sonra TKP/ML-TİKKO’nun Merkez Komite Genel Sekreterliği’ne 

Ali Haydar Akgün getirilmişti. Akgün yakalandığı 1984 yılına kadar genel 

sekreterlikte kaldı. Halen yurt dışında bulunan Hüseyin Balkır. Hıdır Ayata 

ve İsmet Akaltun tarafından yönetilen TİKKO Partizan grubu militan- 

ları, örgütün üçüncü kongresini yaptıklarından “3. Kongreciler” olarak 

da anılır. 

Baba Erdoğan ! 

Bayrampaşa Cezaevi’nden 28 Mayıs 1990 günü bazı Dev-Sol üye- 

leriyle birlikte firar eden TİKKO MK üyesi ve Genel Sekreteri Baba  

Erdoğan’ın cesedi, 16 Eylül 1990 tarihinde Tokat’ın Almus ilçesine bağlı 

dağlık alanda bulundu. Gümelönü Jandarma Karakolu’nun basılarak onba- 

şı Ramazan Altunbaş’ın şehit olduğu çatışmada vurulan Baba Erdoğan, ya- 

ralı olarak arkadaşları tarafından kaçırılmış, daha sonra ölmüştü. İstanbul 

Bahçelievler’de bir polisi öldüren, Kandıra Baskını’nın planlayıcısı Baba 

Erdoğan’ın cesedi elbiseleriyle gömülmüş şekilde bulundu. 

TKP (ML). Birinci Konferansını yaptığı 1978 Ocak ayının son hafta- 

sına denk gelen zamanı, “Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Haftası” ilan 

etti. Bu hafta içerisinde korsan gösteriler düzenlendi ve molotoflu eylemler 

yapıldı. 
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Tunceli kırsal alanda barınan Nihat Doğu yanlısı “Darbeci” kanat, böl- 

gede aç kalan DHKP-C militanlarına sahip çıktı. Aynı grup Şubat ayında 

pusuya düşürdüğü bir askeri birlikte 18 askeri şehit etti. Bu tarihten sonra 

TKP (ML) TİKKO’yu “KIZILORDU TİKKO” adıyla anmaya başladı- 

lar. Örgüt, yayınladığı bildiride, 6 Şubat 1995’de Hozat Çemizgezek sınırı 

yakınlarında çıkan çatışmada 27 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, te- 

röristlerden ise “Ezgi” kod adlı Feride Yıldız ile“Arif” kod adlı militanın 

öldüğünü açıkladı. Gerçekte ise güvenlik kuvvetleri, 8 şehit vermişti. Bu 

olaya, Dursun Karataş’a başkaldıran. DHKP-C kırsal alan sorumlularından 

Kazım Keleş adlı militan neden olmuştu. Keleş arkadaşlarının bulunduğu 

yeri gösterme bahanesiyle güvenlik kuvvetlerini pusuya düşürmüştü. 

Kardelen Harekâtı 

TKP/ML TİKKO, içerisindeki DARBECİ kanatı ortadan kaldırmak 

amacıyla Tunceli kırsal alanda bir operasyon düzenledi. Bu harekatın de- 

vam ettiği süreçte KHK (Kongre Hazırlık Konferansı)’nı toplayan TKP/ 

ML, Türkiye’de devrim yapabilecek tek partinin kendileri olduğunu ilan 

etti. Örgüt yapılanmasını iç, orta ve dış kesim olarak üçe ayıran TKP/ML, 

bu bölümlere sızan karşı devrimcileri cezalandırmayı hedef aldı. 

9 Şubat 1996 tarihinde başlayan Kardelen Harekatı nda öncelikle dar- 

beci ve hizipçi kanatta bulunanlar tespit edildi. İlk etapta örgüt tarafından 

gözaltına alınanlar Önder kod adlı Bayram Koca bozdoğan (Marmara 

Bölge Komitesi’nde Askeri Komite Komutanlık’da görevli), Birsen kod 

adlı Nurter Eriş (TMLGB/MK üyesi), Ahmet kod adlı Atilla Kamberoğlu 

(Marmara Bölgesi Askeri Komite üyesi) ve Nihat. Laz Nihat (K) adlı Enver 

Doğru (TKP/ML MK üyesi, bölünen kanatın liderlerinden) idi. 

18 Şubat 1996’da ilk sorguyu başlatan militanlar, Bayram Kocaboz- 

doğan’ın savunmasını aldılar. Kardelen Harekâtı sırasında 24 Nisan’da 

partinin kuruluş yıldönümünde MK’yı yeniden belirleyen teröristler, Ma- 

yıs ayının ilk haftasında MK’nın birinci toplantısını yaptılar. Örgüt üye- 

lerinin arkadaşlarına yönelik sorgulama sonucu Bayram Kocabozdoğan, 

Nurten Eriş, Hasan Batmaz, Hasan Geçgin, Erdal Cort ve Ayşe Eski’nin 

örgüt aleyhine çalıştıklarının belirlendiği öne sürüldü. 

24 Ağustos 1996 tarihinde sonuçlandırılan Kardelen Harekâtı sürecinde 

23 militan arkadaşları tarafından sorgulandı. Bunlardan Enver Doğru ile 

Atilla Kamberoğlu sorgulama sırasında dövülerek öldürüldü. Bayram 

Kocabozdoğan. Erdal Cort, Nurten Eriş, Hasan Batmaz, Ayşe Eski, 

Hasan Geçgin ile Ali Rıza Gezici adlı militanlara ölüm cezası veren 

MK üyeleri, bu kişileri 24 Ağustos 1996 tarihinde Tunceli kırsal alanda 

kurşuna dizdi. 
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TİKKO / DABK-BABK 

1986 yılından itibaren TKP (ML) TİKKO yeniden yapılanmaya git-  

ti. Örgütün yurt dışında bulunan Merkez Komitesi içinde meydana ge-  

len anlaşmazlıklar sonucu, Tunceli ve Elazığ il ve ilçelerinde DABK 

(DOĞU ANADOLU BÖLGE KOMİTESİ) olarak ayrı bir grup oluştu. 

Kandıra’da bir askeri birliğin basılması olayı bu komitenin kararıyla ger- 

çekleşti. Örgütün ikiye ayrılmasından dolayı önemli ölçüde güç kaybına 

uğrayan DABK ile bunlara karşılık BABK (BATI ANADOLU BÖLGE 

KOMİTESİ) ismini alan diğer grup. son zamanlarda (1989 yılı itibariyle) 

yeniden aynı çatı altında birleşme yoluna gittiler. Bünyesinde çok sayıda 

Ermeni kökenli militanı barındıran TİKKO, birleşmek için yaptığı çalışma- 

ları yurt dışında yayınladığı organlar vasıtasıyla da bizzat dile getirmiştir. 

(Örgütün 1987 yılında Yunanistan’da yapılan 3. Konferans’ında DABK. 

“2. Merkez Komite ile aynı masaya oturmak cinayettir” diyerek, toplantıya 

katılmamış ve ayrılık ilan etmişti. DABK, Arnavutluk Devrimi’nin önde- 

ri Enver Hoca’nın “Parti yekpare bir bütündür” fikrini savunmaktadır. Bu 

konferansta BABK sorumluluğuna ise İbrahim Ünal getirilmişti. Örgüt, bu 

tarihte, bölge komitelerine bağlı il komitelerine, onlar da çevre, köy ve na- 

hiye komiteleri ile bunlara bağlı olan üçer kişilik terör hücrelerine ayrıldı. 

1987 Aralık ayında merkezin yaptığı 3. Kongreyi tanımayan DABK, Ha- 

ziranda ayrı bir 3. Konferans düzenledi. Böylece iki ayrı TKP/ML-TİKKO 

faaliyeti başladı. DABK-BABK, TKP/ML’nin 1992 yılındaki kongresinde 

alınan bir kararla yeniden birleşerek, ortak eyleme başladılar. 

Ancak 1993 yılında yapılan bir operasyon sırasında örgütün BABK 

kanadı mensuplarının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarının tespit edilmesi 

üzerine ayrılık yeniden basgösterdi. Örgüt 1994 yılında TKP/ML TİKKO 

(DABK), TKP/ML TİKKO (KONFERANS) olarak bölündü. DABK ör- 

gütlenmesi, KONFERANSÇILARI MAFYA olarak nitelendirdi. Örgütteki 

her iki gruba karşı çıkan bir başka grup ise birleşmeyi sağlamak için TKP/ 

ML/BİRLIK olarak 1996’da ortaya çıkmıştır. 

TKP/ML (DABK). Tunceli kırsal alanda yaptığı son kongrede “Ali 

Haydar” kod adlı Kemal Kutan”ı genel sekreterliğe getirdi. Örgütün kırsal 

alandaki silahlı grubunun başında ise Cem Sambul bulunuyor. 

TİKKO-DABK 2003 yılında aldığı bir kararla MKP (Maoist Komü- 

nist Partisi) ismini aldı. 
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DARBECİLER - EROİNCİLER 

1987 yılındaki bölünmeden sonra 1990 yılında Konferansçı Kanat 

(Yusuf Köse’nin kanatı) eroin ticareti yapıyordu. Ancak, bu kaçakçılığı 

diğer MK üyelerinden saklıyordu. Bu arada DABK ve Konferansçı kanat 

tekrar birleşme kararı aldı. Bu birleşmede eroin kaçakçılığı OPK toplantı- 

sında gündeme geldi. Ancak, kaçakçılık konusunun örgüt tabanında tepki- 

lere neden olacağı itibariyle, uyuşturucu ticareti mevzusunun kapatılması- 

na karar verilerek toplantıda gizli tutanak düzenlendi. 

Daha sonra 1993 yılında MK’daki değişmelerle birlikte eroin olayı 

yeniden gündeme geliyor. (Bu arada, Avrupa sorumlusu “Hoca ve Erdal” 

kod adlı Mazlum Eren İsviçre’de bir hastalığa yakalandıktan sonra öldü. 

TKP/ML’nin Zürih sorumlusu Hakkı Şenli’nin örgüt tarafından öldürülme- 

sinden sonra ve “Hoca’nın ölümü üzerine örgütün Avrupa Sorumluluğuna 

“Sinan” kod adlı Ayhan Uzal’a getirildi.) 

Hüseyin Karakuş ile Hacı Demirkaya arasında, uyuşturucu kaçakçılığı 

yüzünden tartışma çıktı. Örgütün mali işler sorumlusu Hacı Demirkaya. 

Hüseyin Karakuşu örgütün 200 bin İsviçre Frangı’na el koymak ve yazlık 

villa satın almakla suçladı. 

Yurtdışı Sorumlusu “Sinan” kod adlı Ayhan Uzala’nın uyuşturucu ti- 

caretini yeniden gündeme getirmesi üzerine. MK’da tekrar tartışma çıktı. 

(1990 yılı rakamlarıyla 6 milyar lira uyuşturucu kaçakçılığından elde 

edilmişti. Bu olayla ilgili İstanbul’da yakalanan Diyarbakırlı kaçakçı Ab- 

dullah Ekame, örgütün kendi mallarını Avrupa’ya kaçırdığını itiraf etmişti.) 

1994 Nisan ayında Darbeciler ve Eroinciler diye bölünen TKP/ML- 

TİKKO’nun Suriye’den gelen uçaksavar, kaleşnikof, tabanca ile patlayı- 

cılardan oluşan büyük parti silah ve mühimmatı Gaziantep’de bir kaçakçı 

da yakalandı. (Bu silahlar örgütün Ortadoğu sorumlusu tarafından 1993’de 

bölünme meydana gelmeden önce, parası peşin verilerek kaçakçılara si- 
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pariş edildi. Malların bir kısmı Türkiye’ye sokuldu. Büyük parti silah ise 

Suriye’de kaldı. Ancak, bu silahların büyük bölümüne eroinci kanat el 

koydu. Darbecilerinki ise Antep’te yakalandı. Darbeciler kanadının MK’sı 

14 Aralık’ta bir bildiri yayınlayarak eroincilerin. 12 bin İsviçre Frangı ile 

Suriye’de kalan silahların bir kısmını çaldığını ileri sürerek, bunların iade 

edilmemesi halinde şiddete başvurulacağını açıkladı. 

Eroinci mafya hizbi olarak nitelendirilen grubun başında “Hasan Hü- 

seyin” kod adlı Yusuf Köse, “Engin” kod adlı Hacı Demirkaya, “Tufan” 

kod adlı Hüseyin Karakuş, “Zeynel” kod adlı, Metris Cezaevi firarilerinden 

Halil Gündoğan ve “Erhan” kod adlı Kazım Gündoğan bulunuyordu. 

Darbeci hizip diye adlandırılan eski DABK’cıların başını ise, “LazNi- 

hat” kod adlı Enver Doğru, “Mazlum” kod adlı Hakkı Alpan. “AliHaydar” 

kod adlı Kemal Kutan: “Ayhan” kod adlı Aydın Hanbayat ve “Özkan” kod 

adlı Cafer Cangöz çekiyordu. 

Öncülüğünü Yusuf Köse’nin yaptığı Konferansçı kanat. Darbeci kana- 

dın legal yayın organını ele geçirmesi üzerine 1994 Ağustos ayından itiba- 

ren yeni bir legal dergi yayınlamaya başladı. Diğer grup ise eski dergileri 

yayınlıyor. 

Bölünmeye neden olan DABK’lılar OPO (Ordu Parti Organı) Yö- 

netim Komitesi’ni oluşturdular. Bu grup da, MK gibi TKP/MLadına sa- 

hip çıktı. İki başlı TKP/ML’deki bu bölünmeye sebep olan grup “Eroinci 

Mafya Hizibi” olarak adlandırıldı. Bu arada MK’den 3 üye darbecilerden 

yana tavır aldı. Bunun üzerine MK önce, KÖK (Konferans Örgütlenme 

Komitesi)’ni daha sonra ise GMK (Geçici Merkez Komite)’yi oluşturdu. 

1994 Mayıs ayında PMK Parti Merkez Komitesinin 2. toplantısı yapıl- 

dı. Bu toplantıda silahlı savaş konusunda, yeni kararlar alan örgüt, PKK ve 

Devrimci örgütlere karşı, “Bundan böyle yapılan her saldırıya aynı yön- 

temle yanıt verilecektir” şeklinde karara vardı. Bu toplantıda, “mafya hiz- 

bi” diye niteledikleri muhalif grup için, elebaşını 5 MK üyesinin çektiği ve 

bu kişilerin yaptıkları eroin kaçakçılığını örgütten gizledikleri kaydedildi. 

Eroinci mafya grubunun lideri için, iki örgüt üyesinin isteği üzerine, 

ajanlık ve komplo iddiasının araştırılması yolunda bir karar alındı. Bazı 

örgüt mafyacıların arkadaşları tarafından sorgulanmaları sonucu, darbeci- 

lerin sahil kentlerinde restoran, villa gibi gayrimenkulleri eroinden elde 

edilen paralar ile aldıkları belirlendi. 
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TİKKO üyelerinin yüzde 80’i hizbe karşı aktif rol oynamıştır.” 

Örgüt, bu açıklamalar ile yapılanmasındaki son durumu da böylece or- 

taya koydu. TKP/ML Merkez KomitesiSiyasi Büro imzasıyla yayınlanan 

bildiride, legal yayın organının darbeci kanadın eline geçtiği, illegal ya- 

yın organları ile örgütün bütün silahlarının kendi denetimlerinde olduğu 

da kaydedildi. 

“Laz Nihat” kod adlı Enver Doğru ise, 14 Nisan 1994’de yayınla- 

dığı bir bildiri ile darbeyi açıkladı. Enver Doğru daha sonra Tunceli 

kırsalında örgüt üyelerince öldürüldü. TKP/ML’de meydana gelen 

başkaldırıyı yapan grubun eroin ticareti, 1993 başında bir SB (Siyasi 

Büro) üyesinin yurt dışında bulunduğu sırada tesadüfen ortaya çıkmış 

ve TKP/ML MK’sı durumdan haberdar olmuştu. 

1994 Nisan ayında TKP (ML) sekreteri, DABK sekreteri ve TMLGB 

sekreteri imzasıyla darbeciler tarafından bir çok açıklama yapılmıştı. 

DABD özellikle kırsal alanda faaliyet göstermeyi ve bunun esas olduğunu 

benimsemekle birlikte zaman zaman İstanbul gibi büyük kentlerde de ken- 

disini göstermiştir. “Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi” vasıtasıyla sem- 

patizan kadrosunu genişletmeyi hedeflemekteydi. 

1996 yılında (Kardelan Harekatı bölümünde geniş sekilde ele alın- 

mıştır) örgüt içerisindeki iç meseleleri halletmek amacıyla “Kardelen 

Harekatı” adı altında bir sürece giren TİKKO, bir dönem genel sek- 

reterlik yapmış olan Enver Doğu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi- 

yi sopalarla döverek öldürmüştür. Aynı şekilde parçalanmaya yolaçtığı 

iddiasıyla metropollerde de ölümle sonuçlanan cezalandırma yöntemine 

gitmiştir. 

MK tarafından kabullenilmemesine rağmen TKP/ML imzasını kullanan 

darbeci kanat, “KÖK” (Konferans Örgütlenme Komitesi) ve “Üçüncü 

Yolcular” adını da kullanıyor. 

MKP (MAOİST KOMÜNİST PARTİ) 

TKP/ML’nin DABK ve KONFERANS kanatları 14 Nisan 1994 tarihin- 

de DABK grubunda yeni bir yapılanmaya gitti. Bu yapılanmaya göre, eski 

TİKKO Genel Sekreterleri Enver Doğru (Laz Nihat), Ertal Altun (Lenko) 

ile Kemal Kutan (Ali Haydar), Kazım Ekici (Cebo), Aydın Hanbayat (Ay- 

han), Cafer Cangöz (Özkan), Ali Rıza Sabur (Cem), Cüneyt Kahraman ve 

Hakkı Alphan (Mazlum) yönetimde yer aldılar. 
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Ancak, bir ay sonra yeniden yapılan kongreye ve alınan kararlara rağ- 

men, örgüt operasyona maruz kaldı ve yeniden tartışma sürecine girdi. 31 

Ocak 1996’da 42 örgüt mensubunun katılımıyla Tunceli kırsalda yeni bir 

kongreye gidildi. Bu kongrede oluşan Sorgulama ve Soruşturma Komis- 

yonu, Bayram Kocabozdoğan ile Enver Doğru’nun da aralarında bu- 

lunduğu bazı örgüt yöneticileri ajan olduğu gerekçesiyle öldürüldü. Ve 

örgüt genel sekreterliğine Cüneyt Kahraman (Savaş) geçti. 
 

Yeni seçilen MK, üç aşamalı bir strateji belirledi ve bunun birinci 

aşaması olan “Soruşturma ve Sorgulama Süreci “ne KARDELEN HA- 

REKATI, kadrolaşma ve ihtisaslaşma olan ikinci sürece İDEOLOJİK 

BAHAR OPERASYONU ve kongre tartışmalarını içeren üçüncü aşa- 

mayı ise KONGRE SÜRECİ olarak ilan etti. 

2002 yılı Eylül ayında yeni bir kongre yapıldı. Bu kongrede TKP (ML) 

olan adını MKP (Maoist Komünist Partisi), TİKKO olan askeri kana- 

dının adını ise HKO (Halkın Kurtuluş Ordusu) TMLGB olan gençlik 

seksiyonunu ise MGB (Maoist Gençler Birliği) olarak değiştirdi. 42 ör- 

güt mensubunun katıldığı bu kongreyi de MKP Kuruluş Kongresi olarak 

adlandırdı. Tunceli, Ovacık Koyungölü Vadisi’nde yapılan bu kongrede, 

MK’ya Zeynel Aslan (Pala İsmail), Aydın Hanbayat (Ayhan) ve Cemal Ke- 

ser (Uğur) seçildi. Bazı delegeler ise, örgütten ayrılarak TKP/ML’ye katıl- 

dılar. MKP, 2003-2004 yıllarında Tunceli ve Tokat kırsal alanda, DHKP-C 

ve TKP/ML ile işbirliği yaptılar. 2003’de yapılan kongreden sonra 25 Ma- 

yıs 2003’de Zeynel Aslan. Cemal Keser. Kenan Kösedeniz. Dursun Önder. 

Murat Poyraz adlı üst düzey örgüt üyesi öldürüldü. 2004 tarihinde kırsal 

alanda bazı yöneticileri ölü olarak ele geçirildi. 2007 yılı kış ayı dahil Tun- 

celi kırsal alanda dağınık bir şekilde faaliyet gösteriyordu. 

Örgüt 18 Mayıs 2009 tarihinde yayınladığı bildiriyle faaliyetlerine 

PKK militanlarıyla birlikte devam edeceğini açıkladı. 30 Eylül 2009 da 

ise Bursa’da emekli Albay Aytekin İçmez örgüt tarafından öldürüldü. Bu 

tarihten sonra örgütün eylemlerine rastlanmadı. Bununla birlikte, örgütü 

ayakta tutmaya çalışanlar zaman zaman PKK ve DHKP/C ile işbirliği 

yaparak kısal alanda varlıklarını devam ettirdiler. Bunlardan, MK üyesi 

İlker Tezel, 5 Ağustos 2018 tarihinde  Tunceli’de öldürüldü. 

MKP – HALK SAVUNMA BİRLİĞİ  militanları 2015 yılında 

İstanbul’da eylemde bulundular. Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne 

saldıran  militanlar bir polis müdürünü şehit etti.  Saldırıda üç terörist 

öldü.  

7 Haziran 2015’de ise, TKP – ML TİKKO lideri İbrahim 

Kalpakkaya’nın yaralı yakalandığı operasyonu yöneten emekli albay 



193 

 

 

Fehmi Altınbilek ile eşi MKP militanı  Beşiktaş’da vurularak yaralandılar. 

Motobisikletli iki saldırgan daha sonra  polis tarafından yakalandı. Bu 

eylemi üstlenen MKP, İ. Kalpakkaya’nın intikamını almak istedilerini 

açıkladı... 

MKP’nin bölge sorumlusu Yılmaz Kes, yardımcısı Mahir Özgül ile bir 

kadın militan  31 Temmuz 2017 ‘de Tunceli Ovacık’ta öldürüldü. 

 

 

TKP/ML - KONFERANS 

1994 yılında eroin ticareti yaptıklarından dolayı DABK’cılar tarafın- 

dan eleştirilen grubun oluşturduğu örgüt, ayrımdan sonra Sivas Olayları 

nın sanıklarını taşıyan cezaevi aracının bombalanması, Çankırı Valisi nin 

bombalanması ve İstanbul başta olmak üzere bombalama eylemleri düzen- 

leyerek adını duyurmak istemiş, ancak temelde benimsediği kırsal alandaki 

faaliyetlerinde başarılı olamamıştır. 

 

TKP/ML BİRLİK 

TKP/ML Konferans ve DABK’dan ayrılan örgüt mensuplarını tek çatı 

altında toplamak amacıyla bir araya gelerek, birlik oluşturmak istemişler, 

ancak bir çok gasp ve soygun olaylarına katıldıktan sonra 1997 yılında dü- 

zenlenen operasyonlar sonucu büyük bir çoğunluğu yakalanmış ve dagılma 

sürecine girmişti. 

TKP/ML-TMLGB (TÜRKİYE MARKSİST LENİNİST GENÇ- 

LİK BİRLİĞİ) 

TMLGB, TKP/ML’nin gençlik kanadını oluşturmak ve üniversiteler- 

de faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. 12 Eylül Hareka tı’ndan sonra 

kurulan örgütler arasında yer alan TMLGB (Türkiye Marksist-Leninist 

Gençlik Birliği) TİKKO’nun bir kolu olan BABK (Batı Anadolu Bölge 

Komitesi)’nin askeri kanadını oluşturdu. Cezaevindeki TİKKO militan- 

larının, dışarda bulunan teröristlerle irtibat kurarak oluşturduğu sanılan 
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TMLGB, kırsal kesimlerin yanı sıra şehirlerde de terörist faaliyetlerde bu- 

lunmayı amaçlıyor. Tunceli’deki Munzur Dağları’nda militanlarını eğiten 

TMLGB, İstanbul’da bazı karakol ve ekip otolarının taranması eylemlerini 

gerçekleştirdi. Daha çok molotoflama eyleminde bulunan TMLGB yükse- 

kokullarda faaliyet gösteriyordu. 

TKP/ML-DEVRİMCİ PARTİZAN (PARTİZAN YOLU) 

1979 Nisan ayında TKP/ML’den ayrılan ve kendisini “Marksist-Leni- 

nist” olarak tanıtan bu muhalif grup, daha sonra DEVRİMCİ PARTİZAN 

adını aldı. Bu grup, görüşlerini “Genel Hat Üzerine Bir Öneri” başlıklı 

kitapta topladı. 

TKP/ML Devrimci Partizan örgütü, İbrahim Kaypakkaya’nın çizgisine 

iki ayrı yaklaşım getiriyor. Birincisi, onun görüşlerini ortaya çıktığı şart- 

lardan koparıp pratik gelişme sürecinin üzerinde ele alarak mutlak doğru 

hale getirmek. İkincisi ise, pratiğin gelişme kanunlarıyla çelişen yanlarını 

düzelterek, değişen şartlarla birliğini sağlamak. TKP/ML Devrimci Par- 

tizan, bahsedilen ikinci yaklaşımı benimsemektedir. Devrimci Partizan 

militanları, ML teorilerinin toplumsal gerçeklere uygun hale getirilmesini 

savunuyor. 12 Eylül 1980’de büyük darbe yiyen bu örgütün bazı kadroları 

yurt dışına çıktı. Günümüzde bir etkinliği bulunmuyor. 
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TKP/ML-HALKIN GÜCÜ 

1977 yılında “Koordinasyon Komitesi”nden tasfiye edilenler TKP/ 

ML-TİKKO içinde “HALKIN GÜCÜ” adlı yeni bir grup kurdu. Bu grup- 

ta toplananlar etkin bir örgütlenmeye giremeden dağıldılar ve TKP/ML- 

PARTİZAN’da yer aldılar. 

TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ 

1972-1974 tarihlerinde dağılmaya yüz  tutan  TKP/ML,  1975  yılın- 

da yeniden toparlanmaya başladı. TKP/ML TİKKO sanıklarından Feryal 

Sarıoğulları’nın başında bulunduğu bir grup, İbrahim Kaypakkaya’nın 

tezlerini oportünistçe yorumladıklarını ve halk savaşına inandıklarını be- 

lirterek, illegal olarak TKP/ML HAREKETİ, legal olarak da “HALKIN 

BİRLİĞİ” adında bir dergi çıkarmaya başladı. “Halkın Birliği” 1978 son- 

rası ikiye bölündü. Feryal Sarıoğulları’nın başında bulunduğu fraksiyon 

“Halkın Birliği” olarak bir süre devam ettikten sonra, tamamiyle dağıldı. 

Garbis Altınoğlu’nun başını çektiği ve TKP/ML HAREKETİ olarak adlan- 

dırılan grup, örgütsel faaliyetini sürdürdü ve MLKP/K adını aldı. 

TKP/ML-DHB (DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ) 

Proleter Devrimci Aydınlık Örgütü’nden ayrılan Ermeni militan 

Garbis Altınoğlu’nun liderliğini yaptığı “Devrimci Halkın Birliği”, 

TKP/ML’nin stratejisinde kuruldu. DHB (Devrimci  Halkın  Birliği) 

12 Eylül öncesinde bir çok kanlı eyleme karışmıştı. Marksist terör örgü- 

tü DHB, Kahramanmaraş olaylarının başlamasına da sebep olmuştur. 

“Proleter Devrimci Aydınlık Örgütünün bölünmesine sebep olan DHB 

Merkez komite üyesi Garbis Altınoğlu, 1982 Ocak ayında yapılan bir ope- 

rasyon sonucu 32 militanla birlikte ele geçirilmiştir. 

“Devrimci Halkın Birliği” militanlarından 10 kişi, 1981 yılında 

İzmir’de yapılan operasyonlar sonucu yakalandı. Söz konusu militanların 

Aydın’da bir bekçiyi öldürdükleri ve çok sayıda soygun olayına karıştıkları 

belirlenmiştir. Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili çok sayıda militanı çeşitli 

silah ve dokümanlarla yakalanan “TKP/ML Devrimci Halkın Birliği” sek- 

senli yıllarda etkinliğini tamamen kaybetti. 

DHB örgütü, 12 Eylül öncesi de Kahramanmaraş ve Elbistan bölge- 

lerindeki dağlık kesimlerde, bazı gerilla hareketleri düzenleyerek masum 

köylü vatandaşları katletmişti. 
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TKP/ML HAREKETİ 

TKP/ML’de baş gösteren görüş ayrılıkları üzerine oluşturulan Halkın 

Birliği fraksiyonuna da ters düşen Garbis Altunoğlu ve arkadaşları, TKP/ 

ML Hareketi adıyla yeni bir örgüt kurdular. Özellikle Kahramanmaraş ve 

Elbistan civarındaki kırsal alanda gerilla savaşı vererek masum vatandaş- 

ları katleden örgütün, şehirlerde bulunan yandaşları da kanlı eylemler dü- 

zenliyorlardı. 12 Eylül le birlikte büyük darbe yiyerek, yönetici ve mili- 

tan kadrosu tutuklanan TKP/ML Hareketi’nin lideri Garbis Altunoğlu’da 

Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanmıştı. (1946 Amasya doğumlu olan 

Ermeni uyruklu Garbis Altunoğlu, ailesi tarafından rahip olmak üzere İs- 

tanbul’daki ruhban okuluna gönderildi. Ancak Boğaziçi Üniversitesi İş 

İdaresi Bölümünü bitiren Garbis Altunoğlu, 12 Mart döneminde DEV- 

GENÇ Davası nedeniyle tutuklananlar arasında bulunuyordu. 1974 affıyla 

cezaevinden çıkarak. TKP/ML Hareketi’nin önderlerinden biri oldu. 12 

Eylül 1980’den sonra yeniden tutuklanan Altunoğlu, Adana Sıkıyönetim 

Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi tarafından idam cezasına çarp- 

tırıldı. 10 yıl kadar kaldığı cezaevinde “Filia Revizyonizmi Üzerine” ve 

“Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Nereden Nereye” adlı iki kitap yazdı. 

Ve 31 Aralık 1991 günü Gaziantep Cezaevi’nden tahliye oldu. Daha sonra 

yurt dışına çıkarak örgütsel çalışmalarını sürdürdü.) 

Emeğin Bayrağı adı altında legal bir yayın organı çıkartan TKP/ML 

Hareketi’nin militanları, zaman zaman çeşitli eylemlerde bulunuyorlar. 

Ömer Tozaner adlı yandaşlarını, polise bilgi verdiği gerekçesiyle öldüren 

TKP/ML Hareketi’nin 2’si kadın, 16 militanı, 1990 Ekim ayında yakalandı. 

İstanbul polisince yakalanan bu militanlarda 20 tabanca ile 30 patlayıcı 

madde ele geçirilmişti. Yakalananlar arasında örgütün Merkez komite üye- 

si ve İstanbul Sorumlusu Kemal Yazar ile Hüsniye Taşlı ve Gülten Gürkan 

adlı militanlar da bulunuyordu. 

8 Aralık 1990 gecesi İstanbul’da bazı banka şubelerinin bombalanması 

olayını TKP/ML Hareketi üstlenirken, 11 Mart 1992’de Kartal’da bildiri 

dağıtan aynı örgüt üyesi 2 kişi yakalandı. 30 Mart 1992’de de yine bildiri 

dağıtmaya çalışan silahlı 2 kişi Şirinevler’de ele geçirildi. 

Son dönemlerde faaliyetlerini, legalde gezi ve toplantılarla sürdüren 

TKP/ML Hareketi nin 5. Kongresi 17-23 Ağustos 1993 tarihleri arasında 

yapıldı. 
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Merkez Komite raporunun değerlendirildiği toplantıda. Genç Ko- 

münistler Hareketi ve Komünist Kadınlar Konferansı Kurultayı da 

gerçekleştirildi. EKK (Emekçi Kadınlar Kurultayı)’nın da yapıldığı 

kongrede, örgütün askeri kanatı olan M18’in yapılanması ve eylemleri  

ele alındı. TKEP, Kurtuluş, PKK ve TDKP ile eylem birliğine gidilerek 

“Devrimci Demokratik Güç Birliği’ne yapılan katılımın da onaylandığı 5. 

Kongre’de, 4. Genel Konferans’da alınan kararlar yeniden kabul edildi. 

Ayrıca, Güneydoğu’da silahlı örgütlenmeye gidilerek, sempatizanların as- 

keri örgütlenmeye katılmaları kararlaştırıldı. 

1994 Eylül ayında ise TKP/ML Hareketi, TKİH ile birleşme kararı aldı. 

iki örgütün aldığı kararla MLKP/KURULUŞ adlı yeni bir oluşuma girildi. 

(Bkz. MLKP/KURULUŞ) 

TKP/ML HAREKETİ - GKH (GENÇ KOMÜNİSTLER HARE- 

KETİ) 

TKP/ML Hareketi’nin gençlik kanadını oluşturan birimine GKH (Genç 

Komünistler Hareketi) adı verilir. Üniversite ve yüksek okullarda faaliyet 

gösteren GKH militanlarından Mustafa Peksöz, Ahmet Erkan, Hasan Po- 

lat, Zeki Gürsöz ve Ufuk Tan 1992 Kasım ayında M18 üyeleriyle birlikte 

yakalanmıştı. 

Daha çok, bildiri dağıtma ve pankart asma gibi eylemlerde bulunan 

Genç Komünistler Hareketi, M18’e savaşçı yetiştiriyordu. Günümüzde ta- 

mamen dağıldı. 

TKP/ML HAREKETİ-GKH (LÖB) 

Genç Komünistler Hareketi’ne bağlı LÖB (Liseli Öğrenciler Birliği) 

orta öğretim gençliği arasında faaliyet gösteriyordu. 

İstanbul, Adana ve Gaziantep’te taraftan bulunan LÖB yanlıları. 1993 

Haziran ayında, Cağaloğlu’ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde 

gösteri düzenlediler. Bu eylem sırasında 16 öğrenci gözaltına alındı. Bor- 

nova Öğrenci Yurdunda da idare uygulamalarını protesto eden LÖB üyele- 

ri, bazı gösteriler yaptılar. 

24-25 Aralık 1994’de Demokratik Lise Kurultayı adı altında LÖB ve 

DLB tarafından toplantı düzenlendi. Demokratik Lise Birliği’nin işlenildiği 

LÖB toplantısında genellikle liselerde okuyan işçi çocukları yer alıyordu. 
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TKP/ML M-18 

TKP/ML Hareketi’nin askeri kanadına verilen ad. 1992 yılında oluş- 

turulan M18’e üye 5”i kız 22 militan, 1992 Kasım ayında düzenlenen bir 

operasyon sonucu İstanbul’da yakalandı. 

Aralarında TKP/ML Hareketi MK üyelerinin de yer aldığı militanlarda 

Uzi gibi ender bulunan otomatik silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman 

ve eylem planlan ele geçirilmişti. Bu militanların, eylemlere hazırlamak 

amacıyla, Bekaa Vadisi’ndeki kamplarda eğitildikten sonra Türkiye’ye 

gönderildikleri belirlenmişti. Yakalanan M18 üyelerinden Ziya Ulusoy 

TKP/ML Hareketi’nin Genel Sekreteri, Celal Meral Marmara sorumlusu. 

Mehmet Üstündağ ise MK üyesi ve Ege Bölgesi sorumlusu idi. TKP/ML 

Hareketi’nin MLKP/K’ya dönüşmesiyle M18 dağıldı. 

TKP/ML-KIZILORDU 

Örgüt Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde 

TKP-ML çizgisinde faaliyet gösterdi. Fazla bir etkisi bulunmayan Sovyet 

yanlısı bu örgüt, 12 Eylülle birlikte dağıldı. Yönetici ve militan kadroları- 

nın büyük bir kısmı ele geçirilirken, bir bölümü ise yurtdışına kaçtı. (Bu 

örgüt militanlarından Abdülkadir Yalçın. 1989 Eylül ayında düzenlenen 

bir operasyon sonucu “arazi mafyası” oluşturmak suçundan, arkadaşlarıyla 

birlikte 10 tabancayla ele geçirilmişti.) 

TKP/ML - BOLŞEVİK 

TKP/ML TİKKO’nun 12 Eylül’den sonra faaliyet gösteren kollarından 

biri de TKP/ML BOLŞEVİK olmuştur. MK’deki Stalinist çizgiyi savunan- 

lar bu adı aldılar. Yurt dışında örgütlenen ve özellikle İstanbul’da dağıttık- 

ları bildirilerle ismini duyuran TKP/ML BOLŞEVİK. Sovyet yanlısı bir 

çizgiyi savunuyordu. Stalin’e yöneltilen eleştirileri şiddetle reddeden Bol- 

şevik. Maoizmi savunarak Leninizme karşı çıkanlara cephe alıyordu. Daha 

çok işçiler önderliğinde silahlı ayaklanmayı hedef alan TKP/ML Bolşevik, 

bölgecilik yaparak Kürtler arasında ağırlık kazanma çabasındadır. Örgütün 

lideri Ahmet Nebil Tarhan (İsa Güzel)”di. Almanya’da örgütlenen Stalinist 

BOLŞEVİK’in “Bolşevik Partizan”, “Komünist” adlı yayın organları bu- 

lunmaktadır. 

TKP/ML BOLŞEVİK’in genel sekreterinden devamlı talimat alan Tür- 

kiye Sorumlusu Şükrü Aslan ile metresi Diclehan Şimşek 26 Aralık 1984 
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günü suç aletleriyle yakalanmıştı. Bu şahısların verdiği bilgilerden sonra 

BOLŞEVİK fraksiyonunun 67 militanı daha silahlarıyla ele geçirilmişti. 

Örgütün günümüzde bir etkinliği bulunmuyor. 

TKP/ML - DGB (DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ) 

Devrimci Güç Birliği, Tuzla’da TKP/ML TİKKO militanı dört kişinin 

öldürülmesinden sonra ortaya çıktı. Örgüt, Tuzla Olayı’yla ilgili Mustafa 

Curnaz tarafından 2000”e Doğru Dergisi’ne yapılan açıklamadan ve Engin 

Kaya’nın (MİT ajanı olduğu için) öldürülmesinden sonra adını duyurdu. Bu 

örgüt imzasıyla basın kuruluşlarına gönderilen bildiride, Doğu Perinçek, 

devrimciyi devrimciye kırdıran bir CIA ajanı olarak suçlandı ve mutlaka 

ortadan kaldırılması gerektiği açıklandı. DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİGİ’nin 

yapısı ve potansiyeli hakkında bilgi bulunmuyor. Örgütün bu bölgedeki 

TİKKO ve Dev-Sol militanlarınca geçici olarak oluşturulduğu sanılıyor. 

TKP/ML TİKKO - GKK (GEÇİCİ KOORDİNASYON KOMİTESİ) 

1975 yılında hapisteki TİKKO militanları, dışarda bulunan diğer terö- 

ristlerle ilişki kurarak TKP/ML Koordinasyon Komitesi ‘ni oluşturdular. 

Ancak, bu militanlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu “KK”, 1977 yılın- 

da TKP/ML’den tasfiye edildi. (Koordinasyon Komitesi, Geçici Koordi- 

nasyon Komitesi”den ayrıdır.) 2. Konferansını 1986’da yapan KK, Halkın 

Birliği ve Devrimci Halkın Birliği olarak ikiye bölünmüştü. 

TKP/ML TİKKO’nun içinde ayrı bir fraksiyon olan ve TKP/ML Mer- 

kez Komitesi ile Polit Büroyu pasiflikle suçlayarak TKP/ML TİKKO 

GEÇİCİ KOORDİNASYON KOMİTESİ adında örgütlenen grup, parti 

programının dogmatik olduğunu ileri sürdü. 1980 T de Bolu Dağlarında- 

ki çatışmada yakalanan TİKKO BABK lideri Vecdi Tapsın ele geçirilme- 

den dört ay önce Merkez Komite ile anlaşmazlığa düştü. Tapşın, İbrahim 

Kaypakkaya’nın tezlerini de oportünistçe bulmuştu. Halk savaşı yerine ge- 

nel bir ayaklanmayı savunan Tapşın’ın hizibi, böylece TKP/ML’den ayrı- 

larak GKK’yı oluşturmuştu. “Geçici Koordinasyon” adı altında örgütlenen 

bu kuruluş çok sayıda kanlı eylem gerçekleştirerek TKP/ML’de etkili ol- 

maya çalıştı. Bu örgütün 10 militanı bir sten ve 9 tabancayla ele geçirildik- 

lerinde. 9 kişinin katili olduklarını itiraf etmişlerdi. Bir başka operasyonda 

ise, 2’si kız 22 terörist daha ele geçirildi. GKK üyesi bu kişilerin 3 vatanda- 

şı öldürdükleri, İstanbul Anadolu Yakası’nda çeşitli eylemler düzenleyerek 

telsiz yapmak amacıyla Kandilli Rasathanesi’ndeki bazı araçları çaldıkları 
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anlaşıldı. TİKKO / BABK lideri İrfak Gültekin de GKK’da faaliyet 

gösteren biriydi. Bu kişinin de dahil olduğu grupta, 1 sten, 12 tabanca, gaz 

tabancaları, bombalar, coplar, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 

TKP/ML-TİKOÇ (TÜRKİYE İHTİLALCİ KIZILORDU ÇEKİR- 

DEĞİ) 

TKP/ML’deki bölünmeler üzerine ortaya çıkan “Türkiye İhtilâlci Kızı- 

lordu Çekirdeği” Leninist bir çizgiyi savunmuştur. 12 Eylül öncesi küçük bir 

potansiyele sahip olan örgütün günümüzde bir etkinliği bulunmamaktadır. 

TKP/ML-YİÖ (YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ) 

TKP/ML’deki görüş ayrılıkları üzerine ortaya çıkan örgütlerden biri. 

Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist’i yeniden oluşturmak için ku- 

rulan bu örgüt de dağılan gruplar arasındadır. Temeli TKP/ML Hareketi 

(Halkın Birliği) grubuna dayanır. 

TKP/ML-KBG (KURTULUŞ BAYRAĞI GRUBU) 

TKP/ML’nin uzantısı olan gruplardan. “Kurtuluş Bayrağı” adlı yasa- 

dışı dergi etrafında toplananlara verilen ad. Bu örgütün de günümüzde bir 

etkinliği kalmamıştır. 

TKP/ML-MÜCADELE BAYRAĞI 

TKP/ML’de başgösteren ayrılıklar üzerine 1981’de kuruldu. Önemli bir 

etkinlik gösteremeyen Mücadele Bayrağı grubu, aynı adlı bir yayın organı 

çıkarmaktadır. Örgüt. 1991’deki 4.kongreden sonra yeniden TKP/ML ile 

birleşmiştir. 

TKP/ML-GENÇ PARTİZAN HAREKETİ 

TKP/ML-TİKKO’nun gençlik kesiminde faaliyet gösteren bir başka ko- 

ludur. Genç Partizan hareketi, daha çok üniversite ve yüksek okullarda ta- 

raftar toplamaktaydı. Örgüt 1987’den sonra ortaya çıkmıştır. Genç Partizan 

Hareketi, TİKKO’nun sempatizanlarından oluşmaktadır. Örgüt, bünyesinde 

daha çok Doğu ve Güneydoğu kökenli gençleri barındırıyordu. Militanları 

pankart asma ve bildiri dağıtma gibi eylemler gerçekleştirmiştir. TKP/ML 

Genç Partizan Hareketi’nin 18 militanı, Nisan 1990’da 5 tabancayla birlik- 

te Ankara’da ele geçirildi. Örgüt, yurt dışındaki Merkez Komite’den gelen 

emirler doğrultusunda hareket ediyordu. Daha sonra işlevini yitirdi. 
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TKP/ML-PARTİZAN 

TKP/ML’nin askeri kanadı olan TİKKO’nun yayınladığı “Partizan” 

adlı derginin çevresinde toplananlar bu adı aldılar. Ancak, zamanla TKP/ 

ML-TİKKO’nun yanı sıra TKP/ML PARTİZAN da oluşturuldu. Yurt dışın- 

dan yönlendirilen TKP/ML PARTİZAN’ın, Yusuf Köse tarafından yönetil- 

diği sanılıyor. Örgütün çeşitli eylemlere karışan bazı militanları İstanbul, 

Ankara ve İzmir’de silahlarıyla ele geçirildi. “İşçi Köylü Kurtuluşu” ve 

“Denge Partizan” adlı illegal dergiler ile legal yayın organı bulunmakta- 

dır. Örgüt, üniversite ve yüksek okullarda Doğu kökenli gençler arasında 

etkili olmaktadır. TKP/ML PARTİZAN üyesi. Metris firarisi Hıdır Uludağ, 

15 Temmuz 1991 günü İstanbul’da yeniden yakalandı. Partizancılar, TİK- 

KO’daki bölünmeden sonra Eroinci Mafya hizbinde yer aldılar. 

TKP/ML-DSGH (DEVRİMCİ SOSYAL GENÇLİK HAREKETİ) 

Garbis Altunoğlu’nun önderliğini yaptığı TKP/ML Hareketi, gençlik 

kesiminde faaliyet göstermesi amacıyla. 1991-92 yıllarında DSGH’yi oluş- 

turdu. Emeğin Bayrağı adlı legal yayın organı bulunan DSGH öğrenciler 

arasında taraftar bulmaya çalışıyordu. 

DEH (DEVRİMCİ ENTERNASYONALİST HAREKET) 

Kısa adı DEH olan Devrimci Enternasyonalist Hareket sol parti ve ör- 

gütlerin birleşmesiyle Avrupa’da kuruldu. DEH’in Mart 1984 yılında ya- 

yınladığı deklerasyonu. Marksist-Leninist parti ve örgütlerin Devrimci En- 

ternasyonalist Hareketi oluşturan ikinci Enternasyonalist Konferansı’ndaki 

delege ve gözlemcileri tarafından kabul edildi. DEH’e katılan parti ve ör- 

gütler şunlardır : 

Agit/Pop Komünist Kollektif (İtalya). Devrimci Komünist Parti 

si(USA), Devrimci Komünist Birlik (Dominik Cumhuriyeti). Haiti Dev- 

rimci Enternasyonalist Grubu, Hindistan Devrimci Komünist Partisi 

Önderlik Komitesi, Hindistan Komünist Partisi Marksist Leninist, Mao 

Zedung Bölge Komitesi, Kolombiya Devrimci Komünist Grubu, Nepal 

Komünist Partisi (Mashal), Devrimci Enternasyonalist Tugay (Britan- 

ya), Peru Komünist Partisi, Purba Bang la Proleter Partisi (PBSPBang- 

ladeş), Proleter Komünist Örgütü Marksist-Leninist (İtalya), Bangladeş 

Komünist PartisiMarksist-Leninist, BSDML, Seylan Komünist Partisi. 

Trento Komünist Komitesi (İtalya), Türkiye Komünist Partisi ML, Yeni 

Zelanda Kızıl Bayrak Grubu. 
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DEH üyesi TKP/ML, 1991 yılında örgütün 1984 yılında yayınladığı 

deklerasyonu tenkit etti. DEH’in Proleterya Enternasyonal örgütleme sis- 

teminde en etkili örgütlerden biri olduğunu savunan TKP/ML, konferans 

deklerasyon belgesi hakkında görüşlerini açıklarken, 1984 deklerasyonun- 

da hakim olan görüşlerin revizyonist olduğunu ileri sürdü. TKP/ML’nin 4. 

Kongresi’nden sonra DEH ile yeniden ilişkilerin sağlanması ve DEH üyesi 

örgütlerle temasa geçilmesi için yeni bir seksiyon kuruldu. 

KBEK (KOMÜNİST BİRLİK EŞGÜDÜM KOMİTESİ) 

KBEK, 1990 yılı Mart ayında TKİH, TKP/ML Hareketi ve TDKİH tara- 

fından oluşturuldu. Bu üç örgüt, KBEK ile ilgili ilk defa 1989 yılında topla- 

narak komünist birlik çağrısında bulundular. Komünistler, KBEK’e TDKP 

ve TKİB’i de dahil ederek, örgütler arası illegal bir yayın organı çıkarmayı 

düşündüler. Ancak bunda başarılı olunamadı. Daha sonra KBEK’de sadece 

TKP/ML Hareketi ile TKİH kaldı. 

KBEK’deki örgütlerin ayrılığa düştüğü temel konu, TKP/ML’nin 1972- 

1979 dönemlerinin değerlendirilmesi oldu. 22 Ağustos 1992 günü Türkiye 

Komünist Partisi/Marksist Leninist Hareketi Merkez Komitesi ile Türki- 

ye Komünist İşçi Hareketi Merkez Komitesi ortak bir açıklama yaparak. 

Komünist Birlik Eşgüdüm Komitesi’nin sona erdiği bildirildi. Daha sonra 

bilindiği gibi bu iki örgüt birleşerek MLKP/K’yı oluşturdu. 

DBG (DEVRİMCİ BİRLEŞİK GÜÇLER) 

DBG, Birleşik Devrimci Güçler Platformu adı altında 2001 Temmuz 

ayında kuruldu. DBG’nin yayınladığı kuruluş bildirgesinde, oluşumun 

farklı ideolojileri temsil eden örgütlerden meydana geldiği, ancak devrim 

mücadelesini ilerletmek için eylem birliği kararı alındığı belirtiliyor. Söz 

konusu yapılanmada yer alan örgütlerin temsilcileri Almanya’da bir araya 

gelerek eylem birliği için bir dizi karar çıkardılar. Devrimci Birleşik Güç- 

lerin Yapılanmasında şu örgütler yer alıyor: 

PKK, TKP(ML), MLKP, TKP/ML, TDP, THP, Devrimci Sol, TKP (Kı- 

vılcım) 
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THKP/C KÖKENLİ ÖRGÜTLER 

THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) 

Mihri Belli’nin görüşlerini eleştiren Mahir Çayan ve arkadaşları bu 

gruptan ayrılarak THKP/C’nin ilk tohumlarını attılar. 

Mihri Belli ve grubunda meydana gelen bu ayrışmalarla birlikte 

Türkiye’de illegal alandaki oluşumların temelleri böylece atılış oldu. DEV- 

GENÇ her ne kadar gençliği büyük oranda örgütlediyse de legal bir kuruluş 

olması, mücadelesini düzen içerisinde yapması, onun kuruluş özüne ters 

düştüğü ve bu yolla Marksist-Leninist bir devrimin ortaya konulamaya- 

cağı ileri sürülmüştür. Bu yüzden DEV-GENÇ içerisinde farklı oluşumlar 

meydana gelmeye başlamıştır. 1969 yılı kışında, içerisinde Mahir ÇAYAN, 

Yusuf KÜPELİ, Hüseyin CEVAHİR, İlhami ARAS, Ulaş BARDAKÇI, 

İrfan UÇAR ve Münir Ramazan AKTOLGA’nın bulunduğu grup illegal 

bir örgütlenme oluşturma konusunda biraraya gelerek aralarında kesin ola- 

yan bir işbölümü yapmışlardır. Bu kişiler, Türkiye’de devrimci hareketin 

Marksist-Leninistbir partiye bağlı olarak yürütülmesi gerektiğini ileri sür- 

müşlerdir. Bu oluşuma daha sonradan Bingöl ERDUMLU ve Necmettin 

GİRİTLİOĞLU da katılmıştır. 1970 yazında oluşturulan bu illegal yapı 

içerisinden Mahir ÇAYAN, Yusuf KÜPELİ, Münir Ramazan AKTOLGA 

ve Ulaş BARDAKÇI örgütlenmenin alt yapısını sağlamak amacıyla görev 

payaşımı yaparak Anadolu’ya dağılmışlardır. Böylece THKP/C örgütü- 

nün ilk temelleri atılmıştır. Bu arada oluşturulan bu yapı, devrimin ancak 

silahlıbir mücadele yoluyla gerçekleşebileceğini net bir teorik altyapı ile 

çizen ilk hareket olması bakımından önemlidir. 17 Ekim 1970 tarihinde 

yapılan Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu kongresinde, Ertuğrul 

KÜRKÇÜ’nün genel başkanlığa seçilmesiyle TİP çizgisini savunan kişiler 

ayırt edilerek DEV-GENÇ içerisinden uzaklaştırılmış ve Mahir ÇAYAN ve 

arkadaşları fiilen federasyonu yönetmeye başlamışlardır. 1970 yılı Aralık 
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ayında Ankara Küçükesat’ta yapılan bir toplantıyla THKP/C’nin 11 kişilik 

geçici genel komitesi oluşturuluştur. Bu genel komiteden de üç kişilik bir 

merkez komite seçilmiştir. Genel Komite, Mahir CAYAN, Ulaş BARDAK- 

ÇI, Ertuğrul KÜRKÇÜ, Yusuf KÜPELİ, Münir Ramazan AKTOLGA, Hü- 

seyin CEVAHİR, Bingöl ERDUMLU, Ziya YILMAZ, Sina ÇILADIR, 

Orhan SAVAŞÇI’dan oluşuyordu. Bu komiteden Mahir CAYAN, Münir 

Ramazan AKTOLGA ve Yusuf KÜPELİ merkez komite üyeliğine seçil- 

miştir. Örgüt adına Kurtuluş dergisi çıkartılmaya başlandı. Bu yüzden bu 

gruba Kurtuluşçular da denilmiştir.  

1971 yılı Kasım ayında İstanbul Maltepe Cezaevinden Mahir Çayan, 

Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz la THKO’lu Ömer Ayna ve Cihan Alptekin 

isimli şahıslar cezaevi altından tünel kazarak kaçmışlardır. Bunu Yusuf 

Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga’nın partiden ihracı izledi. Firardan 

sonra ger- çekleştirilen operasyonlarda 19 Şubat 1972’de Ulaş Bardakçı 

çıkan silahlı çatışmada öldürüldü. 

KIZILDERE OLAYI (30 Mart 1972) 

Mahir Çayan’ın cezaevinden kaçtığı aylarda. THKO örgütünün liderle- 

ri olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında verilen idam  

kararlarının onaylanması gündemdeydi. THKO önderlerinin idam edilme- 

sini Türkiye devriminin prestiji açısından büyük bir kayıp olacağını düşü- 

nen Mahir Cayan ve arkadaşları, THKO’lularla birlikte idamın engellenmesi 

için çeşitli eylemler yapmayı planlamışlardır. İlk önce Ankara’da bir eylem 

gerçekleştirmek isterler ve Süleyman Demirel’i kaçırmayı düşünerek keşif 

çalışması yaparlar, ancak ayrıntılı bilgi olmadığı ve güvnelik nedeniyle An- 

kara’daki eylemden vazgeçerler. O dönemde operasyonların yoğunlaşması 

üzerineyse Ertan Saruhan’ın yardımıyla bir kamyona binip Ünye’ye geçerek 

örgütün fazla darbe yemediği Karadeniz’de bulunan NATO’ya ait OrduÜn- 

ye radar üssünde çalışan İngilizlerin kaçırılmasına karar verirler. Ertuğrul 

Kürkçü kaçırma planı yapıldıktan sonra İngilizlerin oturduğu binanın zilini 

çalarak İngilizce konuşup kendisinin asker olduğunu syöler, yanında bulu- 

nan Hüdai Arıkan isimli örgüt üyesinin askeri kıyafetli ve üsteğmen rütbeli 

olduğunu gören ingilizler kendisine inanarak kapıyı açarlar. Ertuğrul Kürkçü 

evdekileri etkisiz hale getirdikten sonra Mahir Çayan ve Cihan Alptekin eve 

girerler. Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy ve Nihat Yılmaz ise eve girmeyerek 

dışarıda güvenliği sağlarlar. İçeride bulunan 11 erkek ve 1 bayan olmak üzere 

toplam 12 kişi içerisinden iki İngiliz ve bir Kanada teknisyenini yanlarına 

alarak diğerlerini orada bağlarlar ve İngilizlere ait bir jiple Niksar yönüne ha- 

reket ederler. 27 Mart 1972’de kaçırılan rehinelerle birlikte Tokat’ın Niksar 
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ilçesi Kızıldere köyüne gelerek muhtar Emrullah Aslan’ın evine girerler. Üç 

gün snora 30 Mart 1972 günü Kızıldere köyünde (köyün ismi Ataköy olarak 

değiştirilmiştir) gerçekleştirilen operasyon sonunda çıkan çatışmada Mahir 

Çayan, Sabahattin Kurt, Hüdai Arıkan, S. Kazım Özüdoğru, Nihat Yılmaz, 

Saffet Alp, Ahmet Atasoy. Ertan Saruhan, Ömer Ayna (THKO) ve Cihan 

Alptekin (THKO) öldürülür. Ertuğrul Kürkçü ise sağ olarak yakalanmıştı. 

Kızıldere operasyonundan sonra THKP/C içerisinden bir çok görüş ayrılık- 

ları ortaya çıkarak bölünmeler meydana gelmiş veiçinden Devrimci Yol, Kur- 

tuluş. Acilciler, MLSFB. Üçüncü Yol, Eylem Birliği gibi sol gruplar çıkmıştır. 

KIZILDERE’DEN THKP/C DEVRİMCİ YOL’A 

THKP/C, 1972 yılı itibarıyla örgütün üst düzey militanlarının yaka- 

lanması. Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere’de öldürülmesi sonucu, 

1975 yılına kadar durağan bir devre geçirilmiştir. 12 Mart askeri dönemi- 

nin kısa sürmesi, 1973 yılında genel seçimlerin yapılabilmesi, sınırlı da 

olsa legal bir ortamın doğması, illegal mücadeleyi bir süre sekteye uğrat- 

mıştır. Ortaya çıkan bu sınırlı özgürlüklerle Mahir Çayan’ın fikirlerini be- 

nimseyen gruplar, 1974 yılında İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği 

(İYÖKD)’ni kurmuşlar ancak bu dernek içerisinde sonradan bazı fikir ay- 

rılıkları olmuştur. Ömer Güven ve arkadaşları bu dernekten koparak HAL- 

KİN YOLU adı altında birleşirken, bir başka grup ACİL adı ile dernekten 

ayrılarak kendi hareketlerini oluşturmuşlardır. 

Bu ayrışmalar olurken Ankara’da THKPC’nin fikirlerini benimseyen 

gruplar Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD)’ni kur- 

muşlardır. Ancak süreç içerisinde açılan bu dernekler bir süre sonra kapa- 

tılmıştır. 

 

                            THKP-C / DEV-YOL 

 (TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ CEPHESİ-                    

DEVRİMCİ YOL) 

1975 yılında Ankara’da çıkarılmaya başlayan Devrimci Gençlik isim- 

li dergiyle birlikte Mahir Çayan’ın fikirlerini benimseyen kişiler bu dergi 

etrafında toplanmaya başlarlar. Ülkede bu fikirler doğrultusunda faaliyet 
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yürüten çeşitli gençlik derneklerinin birleşmesiyle adına kısaca Dev-Genç 

denilen Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu kurulur. Süreç içerisin- 

de bu yapı Türkiye çapında kurulan 70 derneği içine alacak şekilde büyü- 

müştür. 1977 yılı başlarında daha önce THKP-C kadrolarında yer alan ve 

Ankara DEV-GENÇ’i örgütleyen ve bu örgütlülüğü Türkiye çapında hazır- 

layan Oğuzhan Müftüoğlu, artık Devrimci Gençlik dergisinin kitlelerin ta- 

leplerini yansıtmakta yetersiz kaldığını ileri sürerek yeni ve genel bir dergi 

çıkarılması gerektiğini söyleyerek yeni bir yapılanmanın içerisine girdi. Bu 

amaçla Oğuzhan Müftüoğlu’nun önderliğinde Ankara’da toplantı yapılarak 

THKP-C’nin yeniden canlandırması için bir partileşme süreci tespit edildi 

ve bu sürecin ilkeleri ortaya konularak Devrimci Yol adı altında birleşildi. 

Partinin yeniden oluşması için öncelikle kadrolar arasında ideolojik birli- 

ğin sağlanması, bu birliği sağlamak ve aynı zamanda antifaşist mücadeleyi 

yürütebilmek için örgütsel faaliyetlerin demokratik merkeziyetçilik esasın- 

da merkezi olarak yönlendirilmesi öngörülerek 1.5.1977’de bir Dev-Yol si- 

yaseti oluşturuldu. Böylece THKP-C Devrimci Yol ya da kısa adıyla Dev- 

Yol örgütü kuruldu. Örgüt aynı tarihte yayınlanmaya başlayan Devrimci 

Yol isimli dergiyle de kendisini kamuoyuna lanse etti. 

Dev-Yol’dan 1978 yılı Haziran ayında Dursun Karataş’ın önderliğini 

yaptığı Devrimci Sol örgütü, 1979’da da THKP-C Türkiye Kızıl Muhafızları 

Ordusu (THKPC/TKMO) bu yapıdan ayrıldı.. 
 

Dev_YOL’un mirasçılarının oluşturduğu  ÖDP’nin genel başkanı 

2019 mahalli seçimlerde CHP’den  Beyoğlu Belediye Başkan adayı 

gösterildi. 

ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)’ nin adı, 2019 Aralık 

ayında yapılan sekizinci olağanüstü kongresinde partinin ismi 

SOL PARTİ olarak değiştirilmesi kararı alındı. 
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DEV-YOL / DEVRİMCİ GENÇLİK 

Tartışma sürecinin ardından sendikalar, halkevleri ve üniversiteler içe- 

risinde Ferda Koç ve Tayfun Koç liderliğinde faaliyetlerini sürdüren Dev- 

rimci Gençlik mensupları, THKP/C Dev-Yol örgütünün fikir ve ideolojisi- 

ni benimsemekte ve savunmakta olup. Dev-Yol ideolojisini canlandırmak 

amacıyla 1995 yılında Devrimci Yol/Türkiye Devrimci Gençlik örgütlen- 

mesi adı altında yeni bir yapılanmaya gitmişlerdir. Devrim veya Yön grubu 

olarak da adlandırılırlar. 

Devrimci Gençlik, öğrenci kesimi içerisinde inisiyatifi ele geçirmek 

için, üniversitelerde öğrenci cephesi, öğrenci koordinasyonu ve öğrenci 

meclisleri oluşturarak öğrencileri örgütlemiş ve bu oluşumları sevk ve ida- 

re etmek üzere üst kurul teşkil etmiştir. Bu örgütlenme çerçevesinde örgüt 

mensupları, çeşitli yasal kuruluşların binalarında, devrimci gençlik mensu- 

bu öğrencilerin evlerinde örgütlenme çalışmalarına devam etmektedirler. 

Legal olarak yayınlanan Devrimci Gençlik dergisi THKP/CDev-Yol’un 

yayın organı iken bölünmeden sonra Devrimci Gençlik örgütünün yayın 

organı haline gelmiştir. 

DEV-YOL / DEVRİMCİ HAREKET 

1991 yılında, cezaevinden çıkan Devrimci Yol örgütünün üst düzey 

mensuplarının başlatmış olduğu tartışma süreci sonunda örgüt kendi ara- 

sında bölünmüştür. Bu oluşumlardan birisi de 13 yıl 4 ay hapis cezası alan 

ve 1986 yılında şartlı tahliye edilen Hoca/Adnan kod Mehmet Yeşiltepe’nin 

başını çektiği bir grup tarafından oluşturulan Devrimci Yol taraftarları (Yıl- 

dız Yumruk Grubu) isimli örgüttür. 

Tartışma süreci toplantılarına katılmayarak illegal mücadeleyi sürdür- 

meyi benimseyen Özgürlük ve Devrimci Hareket gruplarının yurtdışın-  

da ve cezaevlerinde bulunan sorumlu düzeydeki kadrolarının güç birliği 

yapmak amacıyla çalışma yaptıkları, üst seviyedeki örgüt mensuplarının 

birleşme konusunda herhangi bir sonuç alamamalarına rağmen 2001 yılı 

Eylül ayı itibarıyla Özgürlük Grubu içerisinde faaliyet gösteren bir kısım 

örgüt mensubunun Devrimci Hareket Grubuyla ortak hareket etme konu- 

sunda kararalarak bu gruba dahil olmuşlardır. Bu yapı dışında kalanlarsa 

Özgürlük dergisini çıkararak Özgürlük grubu adı altında faaliyetlerine de- 

vam etmiştir. 
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Yurt dışındaysa Yurtdışı Sorumlusu Ahmet Geçkin aracılığıyla başta 

Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya’da eski Dev-Yol örgütü men- 

suplarını bir araya getirerek eski Dev-Yol yapısını oluşturmak amacıyla 

Almanya’nın Berlin şehrinde Turkey Information Center (Türkiye Bilgi 

Merkezi) yayın organını kurmuştur. 

DEV-YOL / YAŞAT HAK ASLAN GRUBU 

Örgüt lideri Oğuzhan Müftüoğlu’nun düşüncelerine ters düşen Yaşat 

Hak Aslan, Dev-Yol’da yeni bir kanat oluşturarak sürekli eylemi savundu. 

İstanbul’da üniversite ve yüksek okullardan topladığı militanlar ile silahlı 

mücadeleye başladı. Çok sayıda soygun gerçekleştiren Yaşat Hak Aslan 

grubundan militanlar, ilk defa bir soygun sonrası ele geçti. 26 Nisan 1991 

günü Vatan Caddesi’ndeki bir bankayı soyan militanlar, Fındıkzade’de po- 

lisle çatışmaya girdiler. Bu soygundan bir saat önce Dev-Yol militanları- 

nın Rami’de soydukları bankadaki soruşturmadan dönen ekiple karşılaşan 

Dev-Yol’culardan biri yakalandı. Bu militanın verdiği bilgilerden sonra 

7’si banka olmak üzere 8 işyerini soyan, 2’si kadın 7 Dev-Yol’cu yakalan- 

dı. Bir kaleşnikof, 6 tabanca ve çok sayıda dökümanla birlikte yakalanan 

militanlar arasında Yaşat Hak Aslan da bulunuyordu. 

Üç kişinin de yaralanmasından sorumlu olan Yaşat Hak Aslan grubu- 

nun Merter Keresteciler Sitesi’nde Nüans Tekstil, Zeytinbur nu Demirci- 

ler Sitesi’nde Yapı ve Kredi Bankası, Bostancı’da Ziraat Bankası, Merter 

Keresteciler Sitesi’nde Yapı ve Kredi Bankası, Bostancı’da Pamukbank, 

Bahçelievler’de Garanti Bankası. Şişli’de Akbank ve Vatan Caddesi’nde 

Ziraat Bankası soygunlarını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Aslan’ın ya- 

kalanmasıyla birlikte bu grubun faaliyetleri de son buldu.Dev – Yol 

Yaşathak Aslan grubunun lideri konumunda bulunan Mahmut Memduh 

Uyan’ın İsviçre’de yaşadığı  biliniyor.  

DEV-YOL / AHMET AKİF MÜCEK GRUBU 

1978 yılında DEV-GENÇ’ten ayrılarak Devrimci Yol dergisi etrafında 

THKPC/Dev-Yol adı altında eylemlerini sürdüren ve 12 Eylül 1980’deki 

operasyonlarla çökertilen örgüt üyeleri. 1987 yılına kadar Devrimci Genç- 

lik dergisi etrafında birleştiler. Ancak. 1987 yılında başlayan tahliyelerle 

birlikte örgütün üst düzey yöneticilerinin dışarı çıkmasıyla, 1994 yılına ka- 

dar yasal partileşme süreciyle ilgili tartışmalar yapıldı. 1994 yılı sonların- 

da bir grup partileşmeyi, bir grup sendikalar içerisinde faaliyet göstermeyi 

savunurken, Ahmet Akif Mücek’in başını çektiği bir başka grup ise politik 

ve askeri örgütlenmenin gerekliliğini savundu. 
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Dev-Yol davasında idamla yargılandığı sırada tahliye olan “Hoca” ve 

“Hasan” kod adlı Ahmet Akif Mücek, önderliğinde politik ve askeri mü- 

cadeleyi savunanlar biraraya geldi. Genel Sorumlu Ahmet Akif Mücek 

yaptığı programla “Selim” kod adlı Mustafa Kumanova, Çetin Büyükbaş, 

Dursun Yaman ve Hasan Alper’le İstanbul İl Komitesi’ni oluşturdu. 1995 

yılından itibaren de İstanbul, 1 Anadolu Yakası 2 Haliç Bölgesi 3 Bakırköy 

bölgesi 4 Gençlik Örgütlenmesi olarak bölündü. “Özgürlük” adlı bir yayın 

organı çıkartarak taban kazanmayı amaçlayan Dev-Yol’cular bazı soygun 

olaylarını gerçekleştirdiler. Çok sayıda pankart asma, bildiri dağıtma gibi 

eylemlerin de sorumlusu olan 36 Dev-Yol militanı, 26 Kasım - 4 Aralık 

1995 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalandı. 14 tabanca 

ve örgütsel dokümanlarla ele geçirilenler arasında Ahmet Akif Mücek, Ha- 

san Alper, Dursun Yaman, Veysel Aktaş, Metin Karaman, Turgut Coşkun, 

Aytaç Atilla gibi örgüt sorumluları bulunuyordu. 

DEV-YOL / ÖZGÜRLÜK GRUBU 

Özgürlük Grubu olarak faaliyetlerine devam eden grup ise halen ce- 

zaevinde bulunan Ahmet Akif Mücek ve İstanbul’da bulunan İhtiyar kod 

Hasan Turgun Coşkun’un telkinleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Örgütten uzaklaştırılan Mehmet kod Yaşar  Kaval 2003 son ayların-  

da İstanbul’a gelerek Devrimci Hareket dergisi çevresinde görüşmelerde 

bulunup, bu kanada yakınlaşma içerisine girmiş ve 2004 yılı başlarında 

Kütahya’da bulunan kendi arkadaş grubunu ayırarak Özgürlük Grubu ile 

hizipleşme içerisine girmiştir. 

DEV-YOL / TROÇKİSTLER 

THKP-C Devrimci Yol’dan ayrılan kişiler tarafından kuruldu. Troçkist- 

ler “Savunma komiteleri” kurarak Vietnam Halk Savaşı gibi bir öncü sava- 

şı başlatılmasını savunuyorlar. Lenin ve Stalin’in fikirlerini ideoloji haline 

getirerek, Dev-Yol’u pasiflikle suçlayan Troçkistler, son yıllarda adlarını 

bazı bildirilerle duyurdular. 

2001 yılının Ocak ayında cezaevlerine yönelik operasyonlar sırasında 

DHKP-C’li tutukluların kendi arkadaşlarını yakmasıyla ilgili eylemlerin 

“devrimci çizgiye” ters düştüğünü belirterek eleştirilerde bulunan dönemin 

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, DHKP-C’nin karşı tepkişiyle karşılaştı. 

DHKP-C, yayınladığı bildiride Ufuk Uras’ı cezaevi eylemlerine destek 
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vermemekle suçladı. Buna karşın, cezaevi operasyonlarının protesto edil- 

mesi ve açlık grevlerinin desteklenmesi amacıyla ÖDP merkezlerinde kit- 

lesel gösteriler yapılmıştı. 

Eski Troçkistlerden ayrılan bir grup hizipçi “4. Sol” adı altında örgüt- 

lendiler ve Sosyalist İşçi Gazetesi çevresinde faaliyet gösteriyordu. 

4. YOL İNŞA ÖRGÜTÜ 

Troçakist fikir ve görüşler doğrultusunda diğer sol örgütlerden ayrılan 

bir grup 1996-97 yıllarında yapılanmaya başladı. 

Bu örgütün liderliğini “Nuri” kod adlı Mehmet Gürsel yapmaktaydı. 

Gürsel’in sorumluluğunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de komiteler kurarak 

örgütlenme hazırlığında bulunan 11 kişi 1997 Haziran ayında yakalandı. 

Örgütün günümüzde bir etkinliği bulunmuyor. 

KOMÜNİST DEVRİMCİ BİRLİK 

Ege bölgesinde, özellikle İzmir’de 1999 yılında“Komünist Devrimci 

Birlik”adına pankart asılması, bildiri dağıtılması gibi olayların görülmesi 

üzerine 2000 yılı Mayıs ayında bir operasyon düzenlendi. İzmir Çiğli’de 

hücre eve yapılan baskıda, 8 kişi yakalandı. 19 eylemden sorumlu tutulan 

bu kişilerin KDB’yi yeni kurdukları ve Birinci Kuruluş Kongresi’ni 2000 

Şubat ayında gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 

Üç ilde kuruluşunu tamamlayan KDB, üniversite ve yüksek okullarda 

taraftar toplayarak yeni bir yapılanmaya girmek için “Sempatizan Öğren- 

ci Grubu” adıyla yeni bir örgütlenmeye girdi. 

DEV-YOL’un adına en son 2007 yılının Ekim ayında rastlandı. Bir grup 

genç. örgütü yeniden canlandırmak için yasadışı faaliyet gösterdiği gerek- 

çesiyle İzmir’de gözaltına alındı. 

      THKP/C    DEV-SOL (DEVRİMCİ SOL) 

DGDF’nin DEV-YOL ile ayrılıktan sonra bu örgüt içerisinde kalmasıy- 

la 1978 yılı Temmuz ayında A. Bülent ULUER’in başkanlığında Devrimci 

Gençlik Federasyonu kuruldu. İstanbul, Tekirdağ, Elazığ ve Konya DEV- 

GENÇ’in yanı sıra diğer illerden de meydana gelen katılımla bir kurultay 

toplandı. Aynı zamanda DEV GENÇ dergisi de yayınlanmaya başlanmış- 

tı. 20 Aralık 1978 yılında yapılan toplantıyla DEVRİMCİ SOL içerisinde 
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partileşme doğrultusunda atılacak adımlar netleştirilerek öncelikli konular 

tespit edilmiş ve görev dağılımı yapılmıştır. THKP/C DEV-SOL, THKP/C 

gibi partileşmiş bir yapı değildir. DEV-SOL, yeni kuruluş kongresi top- 

lanana kadar devrimci mücadeleyi yönlendirecek olan bir harekettir. Bu 

yüzden örgüt içerisindeki organların oluşumu ve görev dağılımları seçimle 

değil atamayla gerçekleştirilmiştir. Yapılan görev dağılımında oluşturulan 

ilk merkez komite şu şekilde meydana gelmiştir. 

DEV-SOL İLK MERKEZ KOMİTE 

DURSUN KARATAŞ: Genel siyasi sorumlu – Kadrolaşma – Gençlik 

- Bölgeler. 

HÜSEYİN SOLGUN: Basın - Yayın - Demokratik kuruluşlar- Sendi- 

kalar - İstanbul mahalli alan sorumlusu. 

PAŞA GÜVEN: İşçi örgütlenmesi- Memur örgütlenmesi- Hapishane 

ilişkileri. 

Paşa Güven bir süre sonra yurtdışına giderek yurt dışı ilişkilerine bakma- 

ya başlamış, sorumluluğu altında bulunan memur kesimi Dursun Karataş’a, 

işçi kesimiyse Hüseyin Solgun’a bağlanmış ve örgüt yapısal olarak iş esasına 

dayalı bir örgütlenme içerisine girmiştir. Bu iş esasları başlıca: 

Gençlik kesimi (DEV-GENÇ),Memur Kesimi (Devrimci Memur Hare- 

keti- DMH), İşçi Kesimi (Devrimci İşçi Hareketi DİH), Mahalli Bölgeler 

(Devrimci Sol Güçle-DSG) ve Anadolu Örgütlenmesi’dir. 

Bu yapılanmayı her yerde uygulamak mümkün değildi. Her ne kadar 

büyük şehirlerde böyle bir yapılanma imkanı var olsa da küçük şehirlerde 

böyle bir imkan olmadığından bu yapılar tek bir merkezde toplanmıştır. Bu 

yapıların birbirleriyle ilişkileri Yoktu ve ilişkiler sorumluları aracılığıyla 

yürütülmekteydi. 

Askeri alanda da devrimci şiddet temelinde partileşme sürecini ta- 

mamlamak ve illegal mücadeleyi sağlamak amacıyla Faşist Teröre Kar- 

şı Silahlı Mücadele Ekipleri (FTKSME) ve Silahlı Devrimci Birlikler 

(SDB) oluşturuldu. Tokat-Sivas ile Tunceli-Elazığ-Malatya, Akdeniz ve 

Ege kırsal alanında da Kır Silahlı Devrimci Birlikleri oluşturulmuştur. 

25.10.1989 tarihinde örgütün önder kadrolarından Dursun Karataş ve 

Bedri Yağan’ın cezaevinden firar etmesiyle örgüt yeni bir sürece girdi. Bu 

süreçte bölgelerden eleştiri, özeleştiri raporları alınarak komiteler oluştu- 

ruldu ve yeniden bir toparlanma sürecine girilerek örgütün atılım yılları 
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olarak değerlendirdiği 90*lı yıllara gelindi. SDB’lerin güçlendirilmesi için 

Lübnan’ın Bekaa vadisinde temin edilen Şehit Ahmad Kampından, kırsa- 

lında askeri ve siyasi eğitim verilmiş, kamplarda eğitilen militanlarla bir- 

likte örgüt, yoğun bir eylemlilik sürecine girdi ve bir çok gasp, bombalama, 

adam öldürme vb. sansasyonel eylemleri gerçekleştirdi. Askeri görgüt len- 

medeyse devrim stratejisi açısından kırsal alanlara yayılmaya çalışılarak 

Karadeniz (Tokat-Sivas-Ordu), Tunceli-Malatya kırsal alanında yeniden 

Kır Silahlı Devrimci Birlikleri oluşturulmaya çalışıldı. İstanbul, Ankara, 

İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerde silahlı hücereler oluşturulmuştu. 

Gelişme yıllarının yaşandığı bu dönemde aralarında eski paşalardan Temel 

Cingöz, Hulusi Sayın, İsmail Selen, MİT mensubu Hiram Abas, bir çok 

emniyet mensubu vb. bir çok kişi DEV-SOL tarafından öldürüldü. 

12 Temmuz 1991 yılında güvenlik güçlerince İstanbul’da 4 Temmuz, 

Ankara’da 13 Temmuz’da hücre evlerine yapılan merkezi operasyonla 

örgüt içerisinde büyük bir deşifrasyon olayı yaşandı. Gerçekleştirilen bu 

operasyon ile örgütün Merkez Komitesi ve askeri alanında faaliyet yürü- 

ten 12 örgüt mensubu öldürüldü. Bu operasyon örgüt tarihinin en önemli 

operasyonlarından biridir. Öyle ki, o tarihte cezaevi firarisi olan Dursun 

Karataş’ın son anda nasıl kaçtığı hâlâ açığa çıkmamıştır! 

Bundan sonra Sinan Kukul ile Dursun Karataş arasında yaşanan 

tartışmalar Bedri Yağan’ın araya girmesiyle son bulmuştur. 5 Ekim 1991 

tarihinde Dursun Karataş illegal yollardan yurtdışına kaçarak örgütü 

yurtdışından yönlendirmeye başlamıştır. Sinan Kukul ve Sebahat 

Karataş’ın fiili olarak yapmış oldukları yöneticilik görevleri Merkez Ko- 

mite üyeliğine atanmalarıyla kesinleşmişti. Daha sonra yeni SDB birlikleri 

oluşturuldu. Bu yapılara destek amacıyla Milis yapılanmasının örgütlenme- 

sine yeniden başlandı. Devrimci Kadın Hareketi oluşturulmaya çalışıldı 

ise de başarılamadı. Türkiye’nin seçim dönemine girdiği bu aylarda örgüt 

silahlı eylemlerine tekrar başladı. O dönem eski generallerden olan ve bir 

dönem MİT müsteşarlığı da yapan Adnan Ersöz yapılan eylemler sonucu 

öldürülen kişilerden biriydi. Yaklaşık dokuz ay sonra 16-17 Nisan 1992’de 

örgüte ikinci bir merkezi operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonda; 
 

Üstbostancı’daki birinci evde, Sinan Kukul (MK üyesi), Arif Öngel  

ve Şadan Öngel, Kozyatağı’ndaki ikinci evdeyse: Sebahat Karataş (MK 

üyesi), Taşkın Usta ve Eda Yüksel; Erenköy’deki üçüncü hücre evinde; 

A. Fazıl Ercüment Demir (SDB Genel Kom.), Hüseyin Kılıç ve Satış Taş; 

Sahrayıcedit’deki hücre evindeyse Ayşe Nil Ergen ile Ayşe Gülen ölü ola- 

rak ele geçirildiler. 16-17 Nisan operasyonundan sonra örgütte Merkez 

Komite oluşturulamadı ve Dursun Karataş tek adam olarak örgütü yön- 
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lendirdi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda örgütün arşivi niteliğinde olan 

bir çok doküman ve belge polisin eline geçti ve bu sayede çok sayıda örgüt 

mensubu yakalandı. Devam eden operasyonlar sonucunda örgütün Türkiye 

Sorumlusu Mete Nezihi Altınay’da Gebze Bayramoğlu’nda yakalanarak 

Türkiye genelindeki örgütlenme ortaya çıkarıldı. 

Devrimci Sol’da Darbe (13 Eylül 1992) 

12 Temmuz ile 1617 Nisan operasyonlarının art arda gelmesi ve ör- 

gütün yediği darbelerin örgüt lideri Dursun Karataş’ın merkeziyetçi tavrı 

ve liderliğinden kaynaklandığından hareketle örgüt içerisinde bir bölünme 

meydana geldi. 13 Eylül 1992 tarihinde Almanya’da Bedri Yağan, ör- 

gütün Avrupa Komitesi’nde yer alan Aslan Şener Yıldırım ve İbrahim 

Bingöl tarafından Dursun Karataş gözaltına alınarak sorgulandı ve 

örgütün kasa, arşiv ve ilişkilerine el konuldu. 

Darbeciler; Dursun Karataş’ın keyfi, lüks, hesapsız ve savruk yaşa- 

dığını, çevresine sekter davrandığını, küfür ve hakaret ettiğini belirterek, 

Karataş’ı ajanlıkla suçlamışlardır. 

Polis tarafından gerçekleştirilen 1-214 Temmuz 1991 ve 16- 17 Nisan 

1992 operasyonlarıyla Gebze Bayramoğlu’nda gerçekleştirilen Merkezi 

Operasyonların Dursun Karataş’ın ben merkezciliğinden kaynaklandığını, 

yapmış olduğu telefon görüşmelerinin operasyonlara neden olduğunu ve 

operasyonların sebeplerinin genel sekreter tarafından araştırılmadığını ileri 

sürmüşlerdir. 

Dursun Karataş’ın ajan olabileceği kuşkusuyla başlayan bu ayrışma- 

da Bedri Yağan’cılar Darbeciler olarak anıldı. Dev-Sol adıyla faaliyetine 

devam etti. Bu süreçte tüm SBD timleri Yağan’ın yanına geçti. Ayrişma, 

iki grup arasında çatışmalar yarattı. Karataş yanlıları Merkezciler olarak 

anılmaya başladı. 
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1993 yılı başlarında açıklanmak zorunda kalınmıştır. 3 Mart1993’de 

örgüt içerisinde Dayıcılar - Önderlik (Dursun Karataş’ı destekleyenler) ve 

Darbeciler (Bedri Yağan taraftarları) olarak iki grup or- taya çıktı ve örgüt 

fiilen ikiye bölündü. Dursun Karataş ve grubu tarafından Darbeci olarak 

adlandırılan ve darbeden birinci derecede sorumlu olarak kabul edilen 

Bedri Yağan, Aslan Şener Yıldırım, ibrahim Bingöl. Murat Sö- zeri, 

İbrahim Hafta, Abdullah Karadiş, Nezir Karakuş, Mehmet Uçaroğlu, 

Erdoğan Eliuygun, Alişan Yıl çan, Mustafa Çağan, Gürcan Eranıl (Özgür), 

Mehmet Kılıç, Harun Kartal ve Fethiye Pekşen’dir. 

Darbe olayından sonra iç çatışma içerisine giren örgüt mensupları arasın- 

da yurt dışında çıkan olaylarda bir çok örgüt mensubu yaralandı. Darbeciler 

Devrimci Sol, Önderlik Grubu ise Mücadele isimli dergiyi çıkarmaya baş- 

ladı. Devrimci Sol dergisinde Dursun Karataş’ın karşı devrimci olduğu ve 

görüldüğü Yerde yakalanması bildiriliyordu. Darbeci grup ile Dayıcılar ola- 

rak adlandırılan Dursun Karataş Grubu arasında kadrolara hakim olabilme 

konusunda iç çatışmalar çıktı ve gruplar birbirlerini hain vb. şekillerde ithaf 

ederek cezalandırma denilen ve ölüm olaylarına varacak şekilde çatıştılar. 

Bedrihan Yağan’ın ayrılıktan hafta önce örgütün Ortadoğu Sorumlusu olması 

ve o dönemde Bekaa vadisinde eğitim gören militan kadroları yakından tanı- 

ması, buradaki malzemelere el koyarak bunları ayrı yollardan Eylem yapmak 

amacıyla ülkeye göndermesi ona psikolojik olarak üstünlük sağladı. Ancak 

darbeci önder kadrolarının operasyona uğrayarak ölü olarak ele geçirilmele- 

ri, grubun kadrolar üzerindeki etkinliğini kaybetmesine yolaçtı. 

THKP-C Devrimci Sol’un lideri Bedrihan Yağan ve dört örgüt mensu- 

bu 6 Mart 1993’te Kartal Soğanlık’ta gerçekleştirilen operasyonla Ölü ola- 

rak ele geçirildi. Operasyon adeta Dursun Karataş’ın ekmeğine yağ sürdü! 

Hareketin artık partileşme sürecine geldiğine inanan ve darbe olayının 

Devrimci Sol içerisindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Dursun 

Karataş, kendine yakın gördüğü kişileri Suriye’ye çağırarak bir kongre 

topladı. Kongreyi takiben Dursun Karataş ve Grubu 30 Mart 1994 yılında 

Devrimci Sol örgütünün ismini Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cep- 

hesi olarak değiştirdiler ve partileşerek Yeni Bir reklam Altında faaliyet- 

lerini sürdürdüler. Darbeci grup olarak adlandırılan Bedri Yağan grubuysa 

THKP-C Devrimci Sol adıyla faaliyet sürdürmeye devam ettiler. Ancak 

zamanla etkinliklerini kaybettiler. 
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DHKP-C   (DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ / CEPHESİ) 

 

Örgütün ikiye ayrılmış olması, iç hesaplaşma, ilişkilerin deşifre olması 

neticesinde gelen operasyonlar her iki tarafı da silinme noktasına getirmiş, 

6 Mart 1993 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla darbeci 

grubun lideri Bedri Yağan’ın öldürülmesiyle birlikte önderlik kadrosu gru- 

ba tekrar hakim olmuştur. İçinde bulundukları ortamdan sıyrılarak örgütü 

yeniden toparlamak isteyen Dursun Karataş, 1993 Eylül ayında Şam’da 

bir kongre toplamış yapılan tartışmalar ve alınan kararlar doğrultusunda 

30 Mart 1994 Tarihinde DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / 

Cephesi) kurulmuştur. Yeni örgütün kurulmasıyla birlikte Dursun Karataş 

önderliğindeki Devrimci Sol Grubu partileşerek yeni bir sürece girmiştir. 

Yapılan kongreyle Dursun Karataş genel sekreterliğe, Faruk Ereren ve As- 

lan Tayfun Özkök, merkez komite üyeliğine, Zerrin Sarı, Metin Turan, Lüt- 

fiye Kaçar, Nuri Eryüksel, Bedii Cengiz ve Hüseyin Özarslan genel komite 

üyeliğine seçilmişlerdir. 

DHKP-C örgütü Parti ve Cephe olarak ikiye ayrılmaktadır. Parti genel 

olarak ihbar mekanizmasını, cephe ise icra kısmını yani mücadeleyi yapan 

kısmı olarak ortaya çıkar. 

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ 

Örgütün genel politikalarını tespit eden ve bunların uygulanması için 

kararlar alan, alınan kararları uygulatan ve denetleyen kısımdır. Parti politik 

ve askeri örgütlenmelerle bunların yönetiminden sorumludur. Temelinde 

Mahir Çayan’ın görüşlerini ve ML ideolojiyi esas alır. Parti önderliği ide- 

olojiktir. Yani parti öncelikle ideolojik bir birliktir. Partiyi iki etaplı olarak 

değerlendirebiliriz. İlk etapta parti dar bir profesyonel (belli bir ihtisasta ve 

yetenekte) kadro birimidir. İkinci etapta ise partinin kitleleri kucakladığı ve 

halk savaşını geliştirdiği dönemdir. Partinin önündeki yakın ve temel he- 
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def halk kitlelerini devrim saflarına nasıl çekeceğidir. Bu çerçevede DHKP 

halk savaşının ilk evresini silahlı propaganda temelinde şekillenen Öncü 

Gerilla Savaşı olarak kavrar. Parti, tüm politik ve askeri örgütlenmelerle 

bunların yönetiminden sorumludur. 

DHKP-C’nin kuruluş kongresinde ortaya çıkartılan ve lideri Dursun 

Karataş tarafından açıklanan bildiride parti ve cephe fonksiyonu “bey- 

nimiz, düşüncemiz, neyi nasıl yapacağımızı bilmektir; elimiz, kolumuz, 

ayağımız silahımızdır, halk kitlelerini savaştıran bilmektir. Halkımıza ve 

dostlarımıza güven veren, onları iktidar yolunda savaştıran, düşmanlarını 

etkisiz kılan ve imha edendir. Beynimiz ile düşünecek, üretecek; silahı- 

mızla vuracağız, vurdukça kazanacağız. Beynimizi korumak zorundayız” 

şeklinde ele alınarak partinin ne kadar önemli olduğu ve cephenin de parti 

içindeki yeri ortaya konmuştur. 

DHKP, THKP/C ve DEV-SOL zamanında olduğu gibi sade bir etnik 

ya da dini gruba değil, Türkiye’de yaşayan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, 

Rum, Ermeni. Alevi. Sünni, Gürcü olan yani toplumdaki tüm Marksist-Le- 

ninistleri içine alan bir yapıdır. Parti faaliyet alanı olarak bütün Türkiye’yi 

kapsasa ua devrim gerçekleştirdikten sonra bu devrimi bütün dünyaya da 

yaymayı amaçlamaktadır. 

Örgüt her ne kadar bütün halkı kapsayacak şekilde bir örgütlenme ça- 

lışması içerisinde olduğunu ileri sürse de özellikle kendine eleman temin 

etmek amacıyla almış olduğu kararlar doğrultusunda alevi vatandaşlarımız 

üzerine yoğunlaşmış ve bunda da başarılı olmuştur. 

Örgüt almış olduğu karar sonrası alevi vatandaşlarımız üzerine yoğun- 

laştığı örgütsel faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınan DHKP-C’lilerin 

%95’ini bu kesimden kişilerin oluştuğu gerçeği ortaya çıkmıştır. 

DHKP’nin bayrağı, eski Devrimci Sol bayrağıdır. Bu bayrak kırmızı 

zemin üzerinde sarı güneş içerisinde beş köşeli yıldız ve bu yıldızın içe- 

risindeki sarı renkli orak çekiçten ibarettir. Amblem ise beş köşeli yıldız 

içerisindeki orak çekiçten ibarettir. 

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ 

Parti önderliğinde savaşan örgüttür. Parti esas olarak siyasi bir organdır 

ve onun mücadeleye yansıması cephe olarak ortaya çıkar. Silahlı ve silah- 

sız legal ya da illegal mücadeleyi yapan kitlesel örgütlenmelerdir. Cephe, 
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partinin yönetimi ve denetimi altında silahlı, kitlesel, demokratik, tüm mü- 

cadele biçimlerini hayata geçirerek mevcut rejimi yıkmaya çalışır. Parti 

organları cephenin üst organlarıdır. 

Cephe bayrağı kırmızı zemin üzerine sarı ve kırmızı iç içe geçmiş beş 

köşeli iki yıldızdan oluşur. Bu bayrak, Devrimci Sol- SDB’nin bayrağıdır. 

Amblem, dıştaki sarı içteki ise kırmızı renkten müteşekkil iki adet beş kö- 

şeli yıldızdan ibarettir. 

Bir kişinin Cephe içerisinde faaliyet yürütmesi için herhangi bir engel 

yoktur. Cephe üyesi olabilmek için, iki cephe üyesinin tavsiyesi ve alanda- 

ki parti komitesinin onayı gerekmektedir. Ancak MK’nın uygun görmediği 

kişiler cepheye üye olamazlar .Cephe üyesi olacak kişinin iki adet fotoğraf 

ile özgeçmişini içeren bir rapor vremesi gerekmektedir. Üyeliği kabul edi- 

len kişi and içerek görevine başlar. Cephe üyesi, herhangi bir alanda görev- 

li ve düzenli olarak aidatını ödeyen kişidir. Her parti üyesi aynı zamanda 

bir cephe üyesidir. Ancak her cephe üyesi parti üyesi değildir. 

Hedef: Örgüt, devrimci çalışmalara engel gördüğü her türlü kişi ve ku- 

ruluşu kendisine hedef olarak görmektedir. Örgütün hedefleri: politik, as- 

keri ve mali hedeflerdir. 
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THKP-C / DİRENİŞ HAREKETİ   (ÜÇÜNCÜ YOL) 

Dev-Genç olarak faaliyet göstermekteyken fikir ayrılıklarından dolayı 

DEV-YOL ve DEV-SOL olarak ikiye ayrılan grupları sağa ve sola sap- 

mayla suçlayan ve fikirlerini benimsemeyen, bölünen Dev Genç örgütünün 

tüm mensuplarını ve Parti Cephe kökenli fraksiyonları bir araya toparlaya- 

bilmek amacıyla liderliğini Ahmet Güvercin’nin yaptığı grup çalışmalara 

başlamış, olumlu bir sonuç alınamaması üzerine kendisi de bu gruplara 

karşı alternatif olarak Üçüncü Yol adı altında yeni bir örgüt oluşturmuştur. 

İstanbul, Kartal, Çeliktepe ve Sanayi mahallesinde faaliyet gösteren 

Üçüncü Yol örgütü mensupları Halil Yıldırım, Alaattin Diş pençe, Nafiz 

Nedim Sağlamer, Şükrü Nurcan, Fahrettin Kerim Kabadayı, Şahin Baran, 

Yüksel Baran, Mahmut Ballıkaya muhtelif tarihlerde işledikleri suçlardan 

dolayı yakalandıklarında Üçüncü Yol Galatasaraylılar GEMÜD’cüler 

Otonom Dev Genç ve Sanayi Dev Genç isimlerini kullanmışlardır. O dö- 

nemde grubun önderliğini İYÖD (İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği) tem- 

silcisi Ahmet Güvercin yürüttüğünden dolayı diğer iki grup (Dev-Yol ve 

Dev-Sol) tarafından Güvercinciler olarak adlandırılmışlardır. 

1989 yılı sonlarında İstanbul EMEKDER’de örgütün militan ve sempa- 

tizan kadroları ile toplantı yapılarak. Üçüncü Yol örgütünün deşifre oldu- 

ğunu, bazı örgüt militanlarının arandığını ve bugüne kadar yakalanmadığı 

ileri sürülerek. THKP/C Üçüncü Yol örgütünün adı Direniş Hareketi 

olarak değiştirilmiştir. 

THKP/C (Üçüncü Yol) Direniş Hareketi genel olarak Türkiye’de bu- 

lunan ve faaliyet gösteren sol grupların birleşmesini amaç edinen Milli 

Demokratik Devrim stratejisini benimsemiş olup, özellikle ordudan atılan 
 

kişilerin oluşturduğu, liderliğini Hamza Yalçın’ın yaptığı MK Bölge So- 

rumluluğu, Birim Sorumluluğu, Hücre Sorumluluğu şeklinde bir yapılan- 

mayı benimseyen örgütlenmeye sahiptir. 

DSİH (DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ HAREKETİ) 

Sosyalist Vatan Partisi, Türkiye Komünist Partisi/Birlik (TKP/B)’den 

kopan bir grupla ideolojik amaçlı öldürme, yaralama ve silahlı eylem-    

ler gerçekleştiren Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi- Acilciler ve 

THKP/C- Kurtuluş isimli terör örgütlerinden ayrılan örgüt mensupları ta- 

rafından 1991 yılında kurulmuştur. 
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KİH (KOMÜNİST İŞÇİ HAREKETİ) 

Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (DSİH) örgütü içerisindeki meydana 

gelen görüş ayrılıkları yüzünden ayrılan örgüt mensuplarının bir araya gel- 

meleri sonucu 1995 yılı Mayıs ayı içinde Komünist İşçi Hareketi / KİH 

isimli örgüt kurulmuştur. Liderliğini Hikmet Korkusuz yapmaktaydı. Örgüt 

Marksist-Leninist ilkelere dayalı işçi sınıfının hakim olduğu bir komünist 

düzeni getirmek için şehirlerde işçi sınıfı arasında gerçekleştireceği silahlı 

ayaklanmayla nihai hedefini açıklamakta olup, işçi kesiminde Komünist 

İşçi Hareketi (KİH) ve İşçi Birliği, öğrenci kesimi içindeyse Komünist 

Öğrenci Hareketi (KÖH) birimleri mevcuttur. Mücadele biçimi olarak 

organ tarzını benimseyen örgüt mahallelerde üç kişiden oluşan komiteler 

halinde örgütlenmektedir. 

29.3.2003 tarihinde yapılan operasyonda içlerinde örgüt lideri Hikmet 

Korkusuz, MK üyeleri Nurten Baba ve Oğuzhan Güner’le bombalama, soy- 

gun, bombalı pankart ve yazılama türü eylemleri gerçekleştiren toplam 15 

kişi yakalanmış, örgüte ait hücre evlerinde yapılan aramalarda; 5 adet taban- 

ca, 5 adet şarjör, 2 adet el bombası, 2 adet boru bomba, 2 adet dürbün, 3 adet 

cep telefonu ve 2 adet bilgisayarla bol miktarda örgütsel doküman elde edil- 

miştir. KİH örgütü yapmış olduğu eylemlerde “7 Aralık SKH (Silahlı Ko- 

münist Hücreler)” veya TKİH “Silahlı Gerillalar” imzasını kullanmıştır. 

Devrimci Kılavuz adlı yayın organı bulunuyordu. 

MİLİTAN GENÇLİK (HALKIN YOLU) 

THKP-C içindeki ayrılıklar, özellikle İstanbul, Trabzon, Kars ve De- 

nizli gibi illerde etkili  olmaya  başlamıştı. THKP-C  içindeki  ayrılıklar- 

la birlikte, hareketi tenkit eden bir grup Militan Gençlik adıyla bir dergi 

yayınlamaya başladı. Bu çevre, öğrenci gençliğinin aksine, işçi sınıfı ile 

geniş kitleler içinde yaygın bir çalışma yapma gerektiğini savunuyordu. 

Öncülerin mücadele tezini de reddeden Militan Gençlik, kitle hareketinin 

yaratılmasından yanaydı. 
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MLPB- (MARKSİST-LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA 

BİRLİĞİ) 

1970 yılı içinde Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktol 

önderliğinde kurulan THKP-C 1971-1972 yıllarında Türkiye genelinde gi- 

riştiği silahlı eylemler akabinde Mahir Çayan ve arkadaşlarının güvenlik 

güçlerince ölü olarak ele geçirilmesi, yönetici kadrolarının tutuklanması ve 

örgütsel yapının dağılmasıyla 30 Mart 1972 yılında THKP-C fiziki olarak 

yok olmuştur. 

1972 yılında Hasan Şensoy, Süleyman Sadık Öğe, Kirkor Aluç’un bir 

araya gelmeleriyle Mahir Çayan’ın fikirleri doğrultusunda yeni bir hare- 

ketin oluşumu başlamıştır. Bakırköy Grubu, Üniversite Grubu, Kolej 

Grubu, Aksaray Grubu ve Üçler Grubu gibi gruplar arasında bir görüş 

birliği ve koordinasyon sağlanmış, 1975 yılının ilk aylarında ML-SPB ör- 

gütü kurulmuştur. Hasan Şensoy’un önderliğinde ilk merkez komite oluştu- 

ruldu. Örgütün ilk merkez komitesi: Hasan Şensoy (lider), Süleyman Polat, 

Mehmet Faruk Aydın, Zeki Yumurtacı, İbrahim Yirik’ten oluşturulmuştur. 

Bu dönemde illegal platformda çeşitli soygun ve bombalama eylemleri 

gerçekleştiren örgüt, ideolojik alandaysa yeni THKP/C yorumlarına eleşti- 

ri getirerek karşı kesintisiz devrim görüşünü savunmuştur. THKPC’nin 12 

Mart yenilgisini örgütsel bir yenilgi olarak nitelendiren grup, silahlı propa- 

gandayı temel alan bir örgütlenmenin aciliyetini savunmuştur. Bu yapıya 

göre Partinin bulunmadığı dönemde ideolojik politik ve askeri mücadeleyi 

gücü oranında MLSPB üstlenecekti. 

7 Ekim 1991 tarihinde kurulan ve bu tarihte İstanbul’da çeşitli banka şu- 

belerine molotof kokteyli atılması ve 27 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da 

Sarayburnu 65 isimli geminin batırılması gibi eylemler yapan THKP/C 

YKB-HKG (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi Yeniden Kuruluş 

BirliğiHalkın Kurtuluş Güçleri) örgütünün, Aralık 1992, Nisan 1993 ve 

son olarak Nisan 1994’de İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar sonu- 

cunda örgüt lideri Hasan Demir’in de aralarında bulunduğu üst düzey örgüt 

mensuplarının yakalanmasından sonra günümüze kadar önemli bir eylemi 

olmamıştır. 
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MLPB-SDC (SİLAHLI DEVRİM CEPHESİ) 

Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği’nin 1989’da oluşturduğu 

hücresine SDC (Silahlı Devrim Cephesi) adı verildi. SDC, ML-SPB’yi 

yeniden toparlamak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan eylemler için 

oluşturuldu. Eski ML-SPB yöneticileri tarafından koordine edildiği sanılan 

SDC imzasına, bir dönem üniversitelerde dağıtılan bildirilerde rastlanıldı. 

YDG (YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK) 

THKP - YK’nın gençlik kesimindeki kolu YDG (Yeni Demokratik 

Gençlik) adı altında örgütlenmekteydi. 

Üniversite ve yüksek okullarda bu isimle taban arayan örgütün mili- 

tanları, 25 Ocak 1992’de Kadıköy Altıyol’da YDG adına korsan gösteri 

düzenlediler. Bu eylem sırasında militanlardan Mehmet Akkaya, molotof 

kokteylleriyle birlikte yakalanmıştı. 

MLKP (MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİSİ) 

Türkiye komünist hareketinin iki örgütü (TKİH ile TKP/ML Hareketi) 

birleşerek, 1994 Eylül ayında “MLKP/Kuruluş” adı altında yeni bir örgüt 

oluşturdular. 

TKP/ML Hareketi ve TKİH’den seçilen delegelerin katıldığı Birlik 

Kongresi sonucu iki örgüt kendilerini feshederek MLKP/Kuruluş adını al- 

dılar. 

5-18 Eylül tarihleri arasında yapılan toplantı sonucu, yeni kurulan 

MLKP/K’nin gençlik kolu oluşturulması kararı alındı. TİKB ve TDKP ile 

ortak mücadele kararı alan MLKP/K, işçi sınıfının ayaklanması yoluyla 

komünist bir ihtilâl yapmayı hedefliyor. Bir dönemin en etkili silahlı örgüt- 

lerinden olan MLKP/K kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra MLKP 

adı altında örgütlendi. Atılım adlı legal yayın organı bulunan MLKP’nin 

eylem birimini ise “Kızıl Müfrezeler” oluşturuyor. 

Üniversite ve yüksekokullarda KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü) 

adı altında faaliyet gösteren Atılım adlı legal bir gazete ile Partinin Sesi 

adlı merkezi yayın organı yayınlayan MLKP yanlıları, 8 Ocak 1996 günü 

DHKP-C ve TKEP militanlarıyla birlikte ortak bir eylem düzenleyerek 

Alibeyköy’de korsan gösteri yaptılar. MLKP militanlarının bu gösteri sıra- 

sında bir polis minibüsüne M16 tabir edilen piyade tüfeği ile ateş açmaları 

dikkati çekti. 

: 
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KGÖ (KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ) 

MLKP’nin gençlik içerisindeki yeni yapılanması, Kümonist Gençlik 

Örgütü’dür. KGÖ’nün faaliyet ve eylemlerine MLKP örgütünün 

anlatıldığı bölümde yer verilmiştir. Yüksekokul, üniversite ve mahalli 

alanlarda yapı- lanma çalışması yürüten KGÖ’nün tüzüğü şu şekildedir 

KGÖ, gençliğin kitlesel komünist örgütüdür. 

KGÖ, MLKP’nin programını, ideolojik ve siyasal görüşlerini temel 

alır. Gençliği bu doğrultuda eğitir, örgütler, mücadeleye serk eder. 

İdeolojik, siyasal olarak parti’nin kumandası altında olan KGÖ. örgüt- 

sel yapılanma ve işleyiş bakımında bağımsızdır. 

MLKP’ye sempati duyan, GÖ’nün politikaları doğrultusunda örgütsel 

mücadele içinde yer almayı. KGÖ’nün tüzük ve disiplinine uymayı, düzen- 

li biçimde aidat ödemeyi kabul eden her genç KGÖ üyesi olabilir. 

KGÖ’nün bütün yönetici organları üye alma yetkisine sahiptir. Üyelik 

bir üst organ tarafından onaylanır. 

KGÖ’nün en üst yönetim organı kongredir. Kongre iki yılda bir topla- 

nır. MK, Kongreyi erteleyibilir veya öne alabilir. Erteleme süresi en fazla 

bir yıldır. Kongre, delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması duru- 

munda geçerlilik kazanır. Kongre, KGÖ’nün temel politika ve taktiklerini 

belirler, tüzüğü kabul eder. MK ve yedeklerini seçer ve denetler. Temsil 

esası, oranı ve biçimi MK tarafından belirlenir. 

Kendisinin ihtiyaç duyması halinde veya il komitelerinin salt çoğunlu- 

ğunun talebiyle ya da MLKP MK’sinin istemi üzerine. KGÖ MK’si olağa- 

nüstü kongreyi toplamak zorundadır. 

İki kongre arası dönemde en üst yönetim merkezi MK’dir. 

KGÖ bölge birim esasına göre örgütlenir. 

KGÖ’nün temel örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. 

KGÖ bütün temel organların oluşmasında seçim ilkesini esas alır, seçim 

ilkesi, gizlilik koşullan nedeniyle kongre MK tarafından sınırlandırılabilir. 

Her koşulda Kongre ve MK’nin oluşmasında seçim ilkesinin uygulanması 

zorunludur. 

Yönetici örgütler üyelere, ihtar, görevlerinden geçici uzaklaştırma, alt 
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görevlerde deneme, görevden alma cezaları verebilir. Cezalar bir üst organ 

tarafından onaylanır. Ceza alan üye ve organların bir üst organ aracılığıyla 

itiraz hakları vardır. Üyelikten çıkarma cezasını verme yetkisine sahip en 

alt örgüt il komitesidir. 

MLKP–KP/İÖ (KOMÜNİST PARTİ -İNŞA ÖRGÜTÜ) 

TKP/ML HAREKETİ İbrahim Kaypakkaya’nın fikirlerinden taviz ve- 

rerek TKİH örgütü ile yapmış olduğu birlik kongresi neticesinde MLPK 

örgütünün kurulması üzerine İbrahim Kaypakka’yanın fikirlerinden taviz 

vermeyerek bu birliğe katılmak istemeyen ve aralarında “Serdar” kod isim- 

li Ağca Kaya’nın da bulunduğu grup tarafından, MLKP örgütü tarafından 

hareket ruhunun MLKP içerisinde yaşadığını bu ismi kullanmaları halin- 

de cezalandırılacaklarının dektare edilmesi üzerine, KOMÜNİST PARTİ 

-İNŞA ÖRGÜTÜ (KP/İÖ) ismiyle 4 Eylül 1995 tarihinde kuruldu. 

SOL BİRLİK 

1985’de TKP, TİP, TSİP ve TKEP’in katılımıyla kuruldu. Yurtdışında 

bulunan çeşitli grup ve örgütlerin eylem birliği için kurulan kısa ömürlü 

yapılanmadan biri de “Sol Birlik”tir. 

Türkiye’ye karşı gösteri yapmak ve bildiri yayınlamak gibi eylemlerde 

bulunan “Sol Birlik”, benzeri oluşumlar gibi zamanla dağıldı. 

FKBDC (FAŞİZME KARŞIBİRLEŞİK DİRENİŞ CEPHESİ) 

12 Eylül’den sonra yurt dışında PKK, Dev-Yol, SVP, Acilciler, TKEP, 

Devrimci Savaş ve TKP gibi örgütler tarafından oluşturuldu. “Halk 

Devrimi”ni içeren bir program hazırlayan FKBDC, daha sonra varlık gös- 

teremeyerek dağıldı. 

DEVRİMCİ BİRLİK 

FKBDC’nin dağılması üzerine PKK’nın öncülüğü ile 1990 yılında 

Acilciler, SVP, Partizan Yolu. TKPB tarafından kuruldu. (Bkz. Devrimci 

Birlik Platformu.) 



321 

 

 

 

DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ 

1993’de Avrupa’da PKK. TKP/ML Hareketi, TDP. ML-SPB tarafından 

kuruldu. Türkiye’de ise TYÖDER, DÖH, TKP-ML ve Genç Sosyalistler 

bir süre DGB’de birleştiler. Daha sonra dağılan Devrimci Güç Birliği’nin 

günümüzde bir etkinliği bulunmuyor. 

DEVRİMCİ BİRLEŞİK GÜÇLER 

Yurt dışındaki çeşitli örgüt yöneticileri 1998 yılında bir araya gelerek 

yeniden eylem birliği kararı aldılar. 

4 Haziran 1998’de bir bildiri yayınlayan “Devrimci Birleşik Güçler”, 

bu oluşumda PKK, TKP(ML), MLKP, TKP/ML, TDP, DHP, TKP (Kıvıl- 

cım) ve Devrimci Sol un yer aldığını açıkladı. 

THKP/C - TKKKÖ (TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN KUR- 

TULUŞ ÖRGÜTÜ) 

1974 affı ile salıverilen Mustafa Kemal Kaçaroğlu, İlhami Aras, Şaban 

İba ve Mahir Sayın isimli örgüt mensupları, geçmişte Mahir Çayan önder- 

liğinde gerçekleştirilen faaliyet ve eylemlerin değerlendirmesini yaparak, 

hareketin eksik yönlerinin tamamlamaya çalışmışlardır. 1974 yılı sonların- 

da önceliği THKP/C çatısı altından gelen ve başka gruplardan şahısları bir 

araya getirerek sol hareketin birliğini sağlamaya çalışan bir grup tarafından 

oluşturulmuştur. 

“THKPC’nin stratejik görüşleri itibarıyla sol ve sağ sapmalardan et- 

kilendiğini” savunan ve “işçi sınıfı içerisinde çalışma”yı öne çıkaran bu 

kadrolar, gençlik içinde de taban ve kadro oluşturmak amacıyla gençliğe 

yönelik çalışmalara hız ve önem vermişlerdir. O dönemlerde kurulu bu- 

lunan Ankara Devrimci Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD) içinde etkili 

olunmaya çalışılmış ve bir süre sonra da dernek yönetimi ele geçirilmiştir. 

Dernek içindeki ideolojik farklılıkların belirgin hale gelmeye başlaması, 

Devrimci Yol örgütünün Devrimci Gençlik dergisini çıkarmasına karşılık 

Mustafa Kemal Kaçaroğlu ve arkadaşları “Yol Ayrımı” başlıklı yazıyı ya- 

yınlayarak görüşlerini ana hatlarıyla açıklamışlardır. Uzun süren hazırlık 

çalışmalarından sonra da grup, Haziran 1976’da Kurtuluş Sosyalist Dergi 

(KSD)’yi çıkarmaya başladılar. 
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THKP/C’nin bunalım dönemleri analizinin Lenin’in emperyalizm ana- 

liziyle çeliştiğini iddia ederek reddeden Kurtuluş, Acilciler ve Devrimci 

Gençlik paralelinde, Türkiye’nin emperyalizmin yeni sömürgesi olduğunu 

ve egemen sınıfların oligarşik bir ittifak oluşturduğunu kabul etmiştir. Di- 

ğer yapılardan farklı olarak bu grup, emperyalizm çağında burjuva demok- 

rasisinin tümüyle ortadan kalktığını ve yerine tüm dünyada “oligarşik”bir 

devlet aygıtının geçtiğini ve Türkiye’de faşizmin aşağıdan yukarı tırman- 

dığını savunuyordu. Kurtuluş, PASS’ın “sol sapma” olduğunu ileri sürüyor 

ve“Sovyetik Ayaklanma Stratejisine özgü tezlerden hareketle (evrim ve 

devrim aşamaları içice değildir; “suni denge” kavramı sınıf mücadelesi- 

nin reddidir; işçi sınıfı devrimin fiili önderidir; bugün evrim aşamasındayız 

vb.) işçi sınıfı içinde örgütlenmenin temel alınması gerektiğini savunuyor- 

du. Kurtuluş “Kürdistan’ın sömürge olduğunu’’ THKP/C’nin Kemalizmi 

“küçük burjuva radikalizmi” olarak değerlendirmesinin Kürt sorununda 

şovenizmden kopulmamasına neden olduğunu savunuyordu. Derginin çık- 

masıyla örgüt dergi etrafında oluşmaya başlamıştır. Böylece Mustafa Ke- 

mal Kaçaroğlu, İlhami Aras, Mahir Sayın, Şaban İba, Ali Demir ve İsmail 

Metin Ayçiçek isimli şahıslar THKP/C Kurtuluş örgütünün kurucuları 

olmuşlardır. Örgüt, kurucu ve genel sorumlusunun soy isminden dolayı 

Kaçaristler ve yayın organından dolayı KSD’ciler isimleriyle tanışsalar 

da tüm yazı, afiş ve bildirilerde sadece Kurtuluş ibaresi kullanılmıştır. 

Amacı ve stratejisi Türkiye’de ekonomik ve toplumsal sistemin, em- 

peryalizme bağlı, yeterince gelişmemiş kapitalist bir sistemden, egemen 

sınıfların meydana getirdiği olgarşiye, emperyalizme bağlı, tekelci serma- 

ye ve büyük toprak sahiplerinin ittifakıyla kurulan azınlıklara karşı işçi sı- 

nıfının önderliğinde, köylülerle ittifak halinde Türkiye’nin doğusunda yer 

alan Kürdistan parçasının içinde yaşayan Kürt halkı ve Türk halklarının 

ortaklaşa örgütlenme ve mücadelesiyle, Marksist-Leninist ilkelere daya-  

lı olarak meydana getirilecek bir proletarya partisinin yol göstericiliğinde 

devrim yoluyla siyasi iktidarı almak, sosyalizmin Türkiye’de gerçekleşti- 

rilmesini sağlayacak proletarya diktatörlüğünü kurarak, demokratik halk 

devrimini gerçekleştirmektir. MDD (Milli Demokratik Devrim) stratejisini 

benimseyen ve belirli bir mihraka bağlı olmayan örgüt, tespit ettiği genel 

stratejisi içinde taktik olarak “ideolojik mücadele”, “ekonomik demokratik 

mücadele”, politik (siyasi) mücadele olmak üzere üçlü bir mücadele biçi- 

mini seçmiştir. 
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Kitleselleşen hareket 1980 darbesinde önemli ölçüde zarar gördü ve bu 

süreçte verilen ricat kararıyla anılmaktadır. İşçi sınıfı içinde uzun soluklu 

bir çalışmayı hedef olarak saptayan gruptan kendisine Kurtuluş Örgütü 

diyen bir grup ayrıldı. Devam eden süreç içerisinde örgütün, örgütlenme 

düzeyinin gelişmesi, sınıf ve kitle ilişkilerinin yeterli düzeye ulaştığı, si- 

yasal program ve benzer çalışmaların tamamlandığı ve partileşme sürecine 

girildiği. Kurtuluş isminin bir hareket adı olarak bilinmesi ve yayın organı 

çevresinde soyut bir isim olarak kalması ve mücadele hedefini somut olarak 

ifade etmediği gibi nedenlerden dolayı 1984 yılı Şubat ayında İstanbul’da 

yapılan konferansta alınan bir kararla isim değişikliğine gidilmiş, örgütün 

isminin Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü olarak saptan- 

dığı karar bağlanmıştır. Ayrıca gençlik içinde de örgüte bağlı olarak Genç 

Kurtuluşçular Birliği’ni (GKB) oluşturma kararı alınmıştır. 1985’de al- 

dığı darbelerle oldukça zayıflayan grup, etkinliğini daha çok Yeni Öncü 

dergisi etrafında sürdürdü. BSA, Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve ÖDP 

içinde bulundu. 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra örgütün 450 civarında militanı ope- 

rasyonlarda yakalandı ve örgüt bu aşamadan sonra faaliyetlerini bir süre 

durdu. 1986 yılından itibaren yurtdışında bulunan örgüt üst düzey sorum- 

luları Mahir Sayın ve İsmail Metin Ayçiçek’in talimatlarıyla örgüt yeni- 

den toparlanma sürecine girdi ve gerçekleştirdikleri eylemlerle sesini 

duyurmaya başladı. 1991 yılında tahliye olan örgüt lideri Mustafa Kemal 

Kaçaroğlu’nun cezaevinden çıkmasıyla yeni bir sürece girdi ve illegal 

alandan legal alana geçti. Son zamanlarda yapılan tartışma toplantılarına 

katılan TKKKÖ’nün bazı yazar ve fikir adamlarının, örgütün legal alana 

çıkarak kamuoyunda geniş bir taban oluşturmasının kaçınılmaz bir sorun 

olduğunu savundukları gözlenmektedir. 

THKP-C / ACİLCİLER 

1972 yılında Kızıldere’de THKP/C’nin lider kadrosunun öldürüle- 

sinden sonra geri kalan THK P/C görüşünü benimseyen militanlar kendi 

başlarına faaliyetlerini sürdürerek parti ve cepheyi yeniden toparlamaya 

çalışmışlardır. Acilciler, PASS’ı uygulamak için asgari bir örgütlülüğün 

yeterli olduğunu, öncü savaşının THKP/C’nin kaldığı yerden sürdürülme- 

si gerektiğini savunuyorlardı. Türkiye’nin emperyalizmin yeni sömürgesi 

olması nedeniyle Kürdistanı sömürgeleştiremediğini, Kürt ulusal sorunu- 

nunyeni sömürgecilik siyasetinin bir parçası olarak ele alınması gerekti- 

ğini belirtiyorlardı. Bu militanlardan İlker Akman, Hasan Basri Temi zalp, 

Yüksel Eriş ve Engin Erkiner ayrı ayrı çalışmalar yaparak, kendi saflarında 
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kadrolar oluşturmuşlardır. Daha sonra birbirleriyle temas kurarak bir araya 

gelmişlerdir. Az bir kadroyla çalışmaya başlayan bu grup Mahir Çayan’ın 

bütün yazılarını yeniden teksir etmişlerdir. Bu nedenle bu gruba 1974 yılı 

içinde Yazıcılar Grubu denmiştir. Bu grup cezaevinden çıkan THKP/C’nin 

eskileriyle görüşerek o zamanki Kurtuluş sosyalist Dergi (Kurtuluş Grubu) 

ve Devrimci Yol (Dev Genç) gruplarıyla birleşme olanakları aramalarına 

rağmen aralarında bir anlaşma olmamıştır. Bu arada İlker Akman’ın lider- 

liğindeki grup 184 sayfalık Türkiye Devriminin Acil Sorunları (TDAS) 

adlı bir kitap yayınlamış ve bundan sonra bu gruba 184’lükler (Acilciler) 

denilmeye başlanmıştır. 

Gülten Çayın ile Hasan Ercan Erciyes grubu arasındaki kopan ilişki ye- 

niden oluşturulmaya çalışılmış ve 1975 yılı ortasında iki grup birleşmiştir. 

1976 yılında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi Acilciler örgütü 

içinde baş gösteren liderlik kavgası ve görüş ayrılıkları sonunda 15 Haziran 

1976 yılında Ahmet Rıza Salman ve arkadaşları Acilciler örgütünün hem 

TÜDAS (Türkiye Devriminin Acil Sorunları’ndan hem de halk savaşın- 

dan saptığını belirterek İstanbul’da Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cepp- 

hesi Halkın Devrimci Öncüleri örgütünü kurmuşlardır.  

 

....... 
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THKP-C/DEV-SAVAŞ (DEVRİMCİ SAVAŞ) 

1978 yılında “Acilciler” ve THKP-C Eylem Birliğinden, örgütlerini 

“pasiflikle” suçlayarak ayrılan Hasan Sever ve Hasan Şükrü Dal tarafından 

kurulan THKP-C DEV-SAVAŞ örgütü çeşitli eylemler düzenledikten sonra 

1980 yılında, polisin operasyonları sonucu silah ve bütün militanları ele 

geçirilerek çökertildi. 1980 yılında Sağmacılar’dan firar eden örgüt lideri 

Şükrü Dal (Pancho Villa) Devrimci Savaş Örgütünü yeniden kurdu. 

Dev-Savaş ilerleyen yıllarda ikiye bölünürken birbirlerini pasiflikle 

suçlayan iki gruptan biri “MERKEZCİLER”, diğeri ise “TASFİYECİ- 

LER” adını aldı. 

Yasa dışı THKP-C Dev-Savaş örgütünün cinayet soygun ve çok sayıda 

silahlı eylemi gerçekleştiren 35 militanı yakalandı. Yakalananlar arasında 

1972 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı protesto amacıyla Vak- 

ko mağazasını bombalarken iki eli ve ayağı kopan İbrahim Canet de bu- 

lunuyordu. Sanıkların İzmir ve Gaziantep’de iki bankayı soyup, bir kişiyi 

öldürüp, çok sayıda soygun ve bombalı eyleme karıştıkları açıklandı. 

Militanların gizlendikleri evlerde bir sten, bir kaleşnikof, 12 tabanca, av 

tüfekleri, dinamit lokumları, 120 şarjör, 140 mermi ile çeşitli soygunlardan 

elde edilen 66 parça gümüş takım, 45 milyon lira değerinde pırlanta ve 22 

saat ile kıymetli çakmaklar ele geçti. 

15 gün süren operasyonlar sonucu büyük darbe yiyen Dev-Savaş örgütü- 

nün gerçekleştirdiği eylemler arasında banka, fabrika, benzin istasyonu soy- 

gunları, kahvehane ve ekip otosu taramak ile çeşitli cinayetler bulunuyordu. 

1981 Aralık ayında ele geçirilen 109 Devrimci Savaş militanı tarihi bir 

gerçeği ortaya çıkardılar! THKP-C Devrimci Savaş mensubu bu kişilerin 

Kahramanmaraş olaylarının başlamasına sebep oldukları öne sürüldü. 

THKP-C Devrimci Savaşçılar rgütünün İstanbul’daki duruşması 1981 

Ağustos ayında başladı. Bir çok öldürme eyleminin faili olan 75 sanıktan 

43’ü hakkında idam cezası istendi. Tamamen dağılan örgütün bir başka 

davasında ise 35 militandan 19’u hakkında yine ölüm cezası istenmişti. 

THKP-C CEPHE YOLU 

Cephe Yolu adlı terör örgütü ML-SPB ve THKP-C Savaşçıları adlı ör- 

gütlerin dağılması üzerine kuruldu. Her iki örgütün üst seviye yöneticileri 
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“Merter Operasyonunda ölü olarak ele geçirilmişti. Günümüzde bir etki- 

si bulunmayan Cephe Yolunun “Memo” kod adlı lideri Mahmut Bayram, 

1980 Haziran ayında yapılan bir operasyon sırasında Gültepe’de yakalan- 

dı. İki cinayet, iki soygun ve 12 Mart dönemi MİT mensuplarından Eyüp 

Özaltuş’a düzenlenen suikastlardan sanık olan Mahmut Bayram, Tamer Ta- 

bak ve Ömer Çimeken’le birlikte “Cephe Yolunu oluşturmuştu. “THKP-C 

Cephe Yolu” örgütünün bir çok militanı, 12 Eylül’den sonra çeşitli silah 

ve dokümanlarla birlikte yakalanmıştı. Örgütün günümüzde herhangi bir 

etkinliği yoktur. 

THKP-C YOLUNDA DEVRİMCİ (ÇAYANCI) SEMPATİZANLAR 

ML-SPB militanlarından Hüseyin Şakül’ün örgüte ihanet ettiği iddia- 

sıyla Merkez Komite tarafından öldürülmesi üzerine, bu cinayeti onayla- 

mayan bir grup, 1979 Ağustos ayında “THKP-C Yolunda Devrimci (Ça- 

yancı Sempatizanlar)” adı altında yeni bir grup oluşturdular. 

THKP-C nin ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösteren örgütün liderli- 

ğini Alaaddin Ayçiçek yapıyordu. THKP-C Yolunda Çayancı Sempatizan- 

ların ismi ilk defa Tümgeneral Sabri Demirdağ’a yapılan saldırı ile duyul- 

du. Kıbrıs Barış Harekatı na Komando Tugay Komutanı olarak havadan 

paraşütle atlayarak katılan ve Tuzla Piyade Okul Komutanlığı görevinde 

bulunan Sabri Demirdağ, 20 Mayıs 1980’de bu örgüte mensup militanlarca 

öldürülmek istenmişti. Fenerbahçe’de meydana gelen saldırı sırasında, De- 

mirdağ ayağından yaralanarak suikastten kurtulmuştu. 

Yazar İlhan Derendelioğlu’nu da katleden örgüt militanları 1981 Nisan 

ayında düzenlenen bir operasyon sonucu ele geçirildi. Çok sayıda silahla 

birlikte üyeleri yakalanan örgüt, bu operasyon sonucu tamamen çökertildi. 

THKPC/DK (DEVRİMCİ KURTULUŞ) 

ML-SPB’den ayrılan bir grup tarafından 1978 yılında kurulan THKPC/ 

DK (Devrimci Kurtuluş) örgütü, 1981 Nisan ayma kadar sürdürdüğü ey- 

lemler sonucu 5’i Amerikalı olmak üzere 36 kişiyi öldürdü. Yüzlerce mi- 

litanı yakalanan bu kanlı örgütün üyeleriyle birlikte 50’nin üzerinde silah 

ve cephane ele geçirildi. Florya’da 4 Amerikalıyı öldüren THKPC/DK 

militanları bu fraksiyonun üyeleri idi. Örgütün günümüzde herhangi bir 

etkinliği bulunmuyor. 
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THKP-C KURTULUŞ 

THKP-C lideri Mahir Cayan ve arkadaşlarının öldürülmesinden sonra 

geri kalan militanlar da yakalanmış, ancak 1974 affıyla serbest bırakılmıştı. 

THKP-C Kurtuluş adında Mustafa Kaçaroğlu liderliğinde yeni bir örgüt 

kuran eski militanlar, Milli Demokratik Devrim i savunuyorlardı. Bu hare- 

ket. 1976’da Kurtuluş Sosyalist Dergi’yi yayınlamaya başladı. 

THKP/C-HDÖ (Halkın Devrimci Öncüleri) 

Marksist-Leninist felsefe doğrultusunda faaliyet gösteren Mahir Çayan 

ve arkadaşlarının 30 Mart 1972 yılında Kızıldere’de öldürülmesiyle, 1974 

yılında çıkarılan 1803 sayılı genel af yasasından faydalanan THKP/C görü- 

şünü benimseyen militan kadro, kendi başlarına faaliyetlerini sürdürürken 

Parti Cephe’yi yeniden toparlamaya çalışmışlar, yenilginin değerlendirme- 

sini yaparak bu konuda çeşitli yorumlar getiren gruplar ve lider kadrolar 

arasında. THKP/C’nin mirasçıları kendilerinin olduklarını ve en iyi şekilde 

kendilerinin savunduklarını ileri sürmeleri üzerine fikir ayrılıklarından do- 

layı bir çok Parti Cephe kökenli fraksiyonların oluşmasına neden olmuş- 

lardır. 
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KİP/HÖ (KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ - HAZIRLIK ÖRGÜTÜ) 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) içinden ayrılan parti yönetimi- 

ne muhalif, aralarında ÖDP içindeki eski Kurtuluş örgütünden bir grubun 

da bulunduğu bazı kişilerin bir dizi toplantı yaparak yeni bir oluşum olan 

Komünist İşçi Partisi Hazırlık Örgütü (KİP/HÖ) adında bir yapılanmaya 

gitmek için görüş birliğine vardıkları bilinmektedir. 

Örgütün bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu legal ya da illegal her- 

hangi bir eylem bulunmamaktadır. 

THKP-C DEVRİMCİ CEPHE 

12 Eylülden sonra bazı terör örgütlerinin dağılması üzerine çeşitli frak- 

siyonlara mensup militanlarca kuruldu. Örgüt, bazı illerde kısa sürede teş- 

kilatlandı. 

İstanbul’da taraftar bulamayan Devrimci Cephenin bir çok militanı, 12 

Eylül’den sonra Ankara, Çorum, Muğla ve Aydın illerinde yapılan operas- 

yonlar sonucu yakalandı. Sıkıyönetim kuvvetlerince 1981 yılı içerisinde 

suç aletleriyle birlikte yakalanan Devrimci Cephe örgütünün 28 militanın 

verdiği ifadelerden, örgütün çeşitli il ve ilçelerde “halkı mezhep ayrılığı 

yaratarak birbirine karşı silahlandırmaya çalıştıkları” belirtilmiştir. 

THKP-C / 16 HAZİRAN HAREKETİ (PARTİZAN YOLU) 

16 Haziran Hareketi, yıllarca yurt dışında yaşayan 12 Mart dönemi sol 

cunta sanıklarından teğmen Sarp Kuray tarafından kuruldu. Ankara eski 

valisi Enver Kuray’ın oğlu olan Sarp Kuray, TKP’nin eski yöneticilerinden 

Dr. Hikmet Kıvılcımlı tarafından eğitildi. 12 Mart öncesi ordudan ihraç 

edilen Kuray, 1974 affıyla cezaevinden çıkarak yurt dışına kaçtı. Burada 

“Partizan Yolu” adıyla bir yayın organı neşreden ve aynı adla gizli bir 

örgüt kuran Sarp Kuray yeraltı dünyası ile de ilişkilere girdi. Eski CHP’li 

bakanlardan Muammer Ertem’in İsviçre’de okuyan oğlunu, fidye için mi- 

litanlarına kaçırttıran Kuray, 1985 yılında Paris’te Partizan Yolu’nu feshet- 

tiğini açıkladı. Bu tarihten sonra da İstanbul’daki militanlarına 16 Haziran 

Hareketi’ni kurdurttu. 

İtirafçı olarak teslim olan Sarp Kuray,Cezaevinden çıktıktan sonra 

faaliyetlerine devam eden  16 Haziran örgütünü yönetmekten dolayı 

hüküm giydi. , 7 yıl 8 ay cezaevinde kalan Sarp Kuray, 28 Kasım 2016 

da tahliye edildi.  
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THKP-C / EYLEM BİRLİĞİ 

THKPC’yi yeniden toparlamak amacıyla kurulan, ancak 1975 yılında 

bazı bölünmelere uğrayan THKP-C Devrimci Kurtuluş örgütünden ayrılan 

kollardan biri de “Eylem Birliği” olmuştur. Örgüt İstanbul, Adana ve An- 

kara bölgelerinde etkili idi. 

Eylem Birliği üyelerinden Ali Bülent Sarıtaş’ın da aralarında bu- 

lunduğu 23 militan 1980’de yakalanmıştı. Bu militanlar arasında Niğde 

Cezaevi’nden firar eden müebbet hapse mahkum Mehmet Değerliyurt ile 

örgütün Ege Sorumlusu Ergin Arıcan da bulunuyordu. Sarıtaş, Zonguldak’ta 

2. İzmir’de 1 polisi öldürmüş. İzmit Tütünçiftlik’te ise 6 polisi yaralamıştı. 

THKP-C Eylem Birliği’nin İstanbul. Ankara. İzmir. Bolu ve 

Gaziantep’te gerçekleştirdiği 7’si öldürme, 36’sı gasp olmak üzere 43 ayrı 

eyleme katılan 39 sanıktan 27’si hakkında. İstanbul Sıkıyönetim Komutan- 

lığı Askeri Mahkemesi’nde açılan davada idam talebinde bulunulmuştu. 

THKP-C EMEĞİN BAYRAĞI 

1978’de Mahir Çayan’ın Fransa’da yaşayan eşi Gülten Çayan giz-  

lice Türkiye’ye gelerek Konya’da bir toplantı yaptı. Bu toplantı sonucu. 

THKP’nin devamı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de örgütlenmeye gir- 

meye karar verildi. Örgütün İstanbul kanadı MLSBP ile birleşti. Bu gruba 

bazı Dev-Sol ve Kurtuluş militanları da katıldı. 
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THKP-C / ML HALKIN YOLU 

“Halkın Yolu” örgütü, THKP-C Militan Gençlik örgütünde çıkan frank- 

siyon ayrılıkları sonucu oluştu. Lenin’in baskı stratejilerini reddeden ML 

Halkın Yolu fraksiyonu, Komünist Çin lideri Mao’nun görüşlerini savu- 

nuyordu. Halk ihtilalinde köylünün rolünü birinci planda ele alan Halkın 

Yolu, kendi bünyesinde de zamanla bölündü. Örgütün büyük kısmı T!İKP 

tarafına geçti. 

Örgütten ayrılan “Devrimci Halkın Yolu” adlı bir grup ise TİKKO’ya 

katıldı. 

THKP-C /DEVRİM SAVAŞÇILARI 

THKP-C Dev Savaş’dan ayrılan Tuncay Can ve arkadaşları tarafından 

kuruldu. 12 Eylül’de büyük darbe yiyerek dağıldı. 

DEVRİMCİ KARARGAH 

Örgütün adı Türkiye’de “derin” ilişkilerle anıldı. Kitap yayına hazırlan- 

dığı sırada Devrimci Karargah’la ilgili dava devam ediyordu. (2011 Mayıs) 

Örgüt, 2007 yılında birden bire ortaya çıktı. DHKP-C kökenli yönetici 

ve militan kadrosunu, Kuzey Irak’taki PKK kamplarında eğitim aldıkları 

belirlendi. 2009 Nisan ayında İstanbul Bostancı’da düzenlenen operasyon- 

da, saatler süren çatışma çıktı. Örgüt lideri Orhan Yılmazkaya’nın öldürül- 

düğü operasyonda, bir polis ile yoldan geçmekte olan bir vatandaş hayatını 

kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Örgütün 1. Ordu Komutanlığı ile AKP İstan- 

bul İl Başkanlığı’na saldırı eylemleri bulunuyordu. 

İlginç olan istihbaratçı emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın da bu ör- 

güte üye olduğu gerekçesiyle FETÖ’cülerin kumpasıyla)  tutuklanmasıdır. 

Bu olay 2011 başlarında Türkiye’de tartışma konusu oldu. 



 

 

 

 

FETÖ ( FEYTULLAH GÜLEN) / PDY ( PARALEL DEVLET 

YAPILANMASI) TERÖR ÖRGÜTÜ 
 

ABD’ deye sığınan Gülen Cemaati lideri Feytullah Gülen’in önderliğini 

yaptığı yapılanmaya verilen addır. Kısaca FETÖ Terör Örgütü olarak anılan  

ve  liberal bir İslami çizgiyi savunan  “ABD derin devleti” tarafından 

yönetilen Feytullah Cemaati,  dünyanın bir çok ülkesinde açtığı özel okullar 

vasıtasıyla ABD lehine casusluk zemini de sağlıyordu.  Türkiye’de 

milyonlarla ifade edilen cemaat üyesine sahip olan örgüt, gizli bir 

yapılanmaya sahiptir. AKP Hükümeti ile yıllardır birlikte hareket eden 

FETÖ örgütü, Milli duygulara hakim asker, aydın, gazeteci, MİT mensubu,  

öğretim görevlisi gibi isimleri “ Ergenekon” ve “’ Balyoz” adını verdikleri 

kumpas davalarla enterne ettiler. Bu operasyonlarda devlet yönetimini 

zayıflatmayı ve dirençi kırmayı hedefleyen FETÖ, yıllarca Türkiye’nin 

nimetlerini yandaşlarıyla paylaştı. Ve yurt dışına kaçırdı. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde özellikle Silahlı Kuvvetler, Emniyet, İstihbarat, Yüksek 

Yargı, Milli Eğitim ve Dış İşleri gibi en hassas kurumlara yetleşen FETÖ 

yandaşları 15 Temmuz 2016’da silahlı ayaklanma yoluyla iktidarı ele 

geçirmek istediler. Milliyetçi asker, polis ve vatandaşların tepkisiyle 

karşılaşan FETÖ mensupları 250 vataşdaşımızı şehit ettiler.  Gölbaşı’nda 

istirahatte bulunan 50 Özel Harekat Polisi’ni uçaklar ile bombalamak 

şuretiyle şehit eden hainleri, İncirlik Üssü’nde bulunan bazı ABD’li 

subayların yönlendirdiği bizzat ABD Başkanı Donalp Trump tarafından 

itiraf edilmişti. 

21. Yüzyıl Türkiye Endüstrisi’nin 2020 Ocak ayında hazırladığı Kült 

Örgütler Kapsamında FETÖ İle Mücadele adlı raporda belirtilen bir kaç 

önemli notu da eklemek istiyorum ; …Halkın Tapınağı örgütüne benzer 

şekilde hem Türk halkının, hem de FETÖ’nün alt kademe 

mensuplarının önemli bir kısmı, bir gün (15 Temmuz 2016) asker 

kılığına bürünmüş örgüt militanlarının kendi vatandaşlarına ve kendi 

silah arkadaşlarına ölüm kusabileceği konusunda bilinçsizdi. Her ne 

kadar örgüt hakkında çok tehlikeli olduğu, terör suçunu işlediği, 

casusluk yaptığı, Emniyet Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı gibi stratejik kurumlara sızdığı, mevcut stratejik 

kurumlardaki vatansever insanların örgütün kumpasları neticesinde 

görevlerinden uzaklaştırıldığı, örgütün hasımlarına karşı şantaja, 

tehdide başvurduğu şeklindeki haberler, araştırmalar yapılmış ve 

raporlar, kitaplar yazılmış olsa da bu tehlikeye karşı gelinmedi….. 

….ana hedef; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin esasları olan 

kuruluş 

ilkelerinin ortadan kaldırılıp örgütün sapkın sosyolojik ve çarpık 

bir şekilde dinsel temellere oturttuğu ideolojisinin tesis edilmesi 

amacıyla devletin temel kurumlarının ele geçirilmesi, tahrip edilmesi 



 

 

veya ortadan kaldırılmasıdır. Diğer bir ifadeyle FETÖ’nün asıl hedefi; 

somut manada hükümet değil, Türk devletinin kuruluş esaslarının 

tümden yok edilerek 

Fetullah Gülen diktatörlüğünde İslâm adı altında İslâm’a mugayir 

bir sözde mehdilik düzeninin tesis edilmesidir. Nihai hedef Sünnî 

görünerek, Osmanlıdan beri süregelen ve Cumhuriyetin kurucu 

iradesinin de devam ettirdiği geleneği bozarak; 12 Eylül darbesiyle 

birlikte kültleşmiş, dinde deformist; hem ılımlı, hem de radikal selefi 

ahirin (selefçi -deformist) örgütlere zemin hazırlamayı amaçlamıştır. 

Hanefi- Maturidi çizgiyi, ehlisünnet ana caddesini yozlaştırarak, 

deforme ederek İslâm’ a darbe indirmiş ve ihanet etmiştir. Yani asıl 

amaç hem Türk Devletini yıkmak, hem de İslâm’a zarar vermektir… 

…örgütün uyguladığı birçok propaganda ve psikolojik savaş örneği 

neredeyse her gün karşımıza çıkmakta. Bu algı yönetimi örnekleri 

sosyal medyadaki basit dezenformasyonlardan ibaret olabildiği gibi, 

insanlığın sahip olduğu en kutsal değerlerin bu uğurda kullanılmasına 

kadar varabiliyor. Bu raporda örgütün annelik ve şehitlik makamı 

üzerinden nasıl bir algı yönetimi yaptığı, Fetullahçı Anneler (örgüt 

ablaları) ve Yaşayan Şehitler (örgüte bağlı eski askeri öğrenciler) 

örnek olayları üzerinden gösterilmektedir… 

…öğrencilerin bir kısmı, ilk başlarda “Yaşayan Şehitler” adı 

altında örgütlenmeye çalışmıştır. Böylesine sivil bir grubun militarist 

anlamda dışarıda örgütlenmesi neticesinde alacakları tepkilerin 

sertliğini fark ettiklerinden dolayı, daha sonrasında bu isim altındaki 

propagandayı azaltmışlardır. Bu kavramı kullanarak örgüt şunları 

amaçlamıştır: 

1. “Yaşayan Şehitler” adı altında toplanarak tasfiye edilen askeri 

öğrencilerin sivil hayatta örgütlenmesini kolaylaştırmak, olası itirafçı 

olacakları engellemek, örgüt mensubu olan ve olmayan bütün askeri 

öğrencilerin insani duygularını kin, öfke, intikam kanallarına 

yoğunlaştırmak. 

2. İntikam amacıyla 10-15 sene sonrasına yönelik ordu dışında bir 

ordu yaratmak. 

3. Bir karışıklık esnasında belki de kullanabilecekleri canlı 

bombalarını/fedailerini (Karlov suikastı gibi) yetiştirmeye devam 

etmek. 

4. Ulusal alanda şehitlik kavramı üzerinden lehlerine vatansever 

oldukları şeklinde bir algı yaratmak... 

 

FETÖ terörü, Polis Akademisi tarafından 2020 Eylül ayında yayınlanan  

“ terör “ raporunda şu şekilde tarif edilmektedir : Sahte mehdi ve kültist 

hareket üzerine temellenmiş bir terör örgütüdür. Radikalleşme, örgüte 

katıldıktan sonra gerçekleşir. Ana ideoloji devletin kurumlarının 

kontrrollerinin ele alınması; tam kontrol sağlandıktan sonra 

ekonomik, politik ve toplumsal güçlerin oligarşik bir zümre tarafından 



 

 

yöneltilmesi, FETÖ’nün kullandığı ilkeler; tabandan tavana, en üst 

düzeylere kadar sızmak, takiyye/ihtiyat sır saklama ve görünmezlik 

ilkesi; güçlü olmak ve güçlü kalmak ilkeleri; bozuk ve radikal 

yorumlar yolu ile din sömürüsü. 

 

Üst seviyedeki yöneticilerin büyük bölümü yurt dışına kaçan FETÖ 

mensuplarının iltica talepleri batılı ülkeler tarafından kabul edildi. Halen 

gizli gizli faaliyetlerini sürdüren örgütün ayrıntısına resmi iddianamelerden 

yararlanarak göz atalım ; 

  

Çemaatin örgüt olarak gelişimi 3 aşamadan oluşuyor.  "İlk aşama, 12 

Eylül 1980 askeri darbesine kadar süren Işık Evleri ve dershaneler 

üzerinden yürütülen  sızarak kadrolaşma hareketidir. Cemaat, bu dönemde 

içe kapanık vaziyette kamu kurumlarında kadrolarını arttırmak, kamu 

kurumuna yeni yeni sızmak ve tabanda kadro oluşturmakla meşguldür. 

Ekonomik kaynak bakımından klasik, geleneksel yöntemler kullanılmakta, 

zengin, hali vakti yerinde kimselerden alınan yardım ve geleneksel şekilde 

toplanan para ile işler çekip çevrilmektedir. 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinden hemen sonra Türkiye'de serbest pazar ekonomisine geçilmesi, 

liberal politikaların uygulanması ile liberalizme uygun hoca profili olarak 

Gülen ve cemaati kendini göstermiştir. 'Milli, yerli, İslam' fikrini 

güncelleyip 'devletçi' rota izleyerek örgüt, ikinci aşamada okullaşma ve 

kamu kurumlarındaki kadrolaşma hareketini tamamlamıştır. Bu dönemin 

ikinci yarısı, aynı zamanda cemaatin yurt dışına açıldığı dönem olmuştur. 

Eğitim faaliyetlerini öne alarak diğer faaliyetlerini gizleyip cemaatin her 

kuruma yerleştiği süreçtir. Kitlesel şekilde kamu kurumlarında kadrolaşma 

başlamıştır. Ekonomik kaynak bakımından artık şirketleşen ve şirketleri 

bağlayan holdinglere dönüşen cemaat, banka kurmuş, eğitim alanı yanında 

sağlık, finans, taşımacılık, basın yayın gibi alanlarda da faaliyetlere 

başlamıştır." 

"Cemaatin, korkunç bir deve dönüşmesi ve terörizme giden üçüncü 

aşaması, 28 Şubat 1997 postmodern darbe vakasından sonradır. Bu evrede 

Fetullah Gülen yurt dışına kaçmış, cemaatin söylemi değişmiş, evrensel, 

küresel ifadeleri kullanmaya başlamıştır. ABD'ye giden Gülen, 

Türkiye'deki milliyetçi, devletçi retorik yerine, dinler arası diyalog, vatan 

kavramı yerine birtakım dini sembollerle ifade edilen seyyar vatan ve insan 

hakları kavramı etrafında küreselleşme konseptine uygun yeni bir söylem 

geliştirmiştir. ABD merkezli çeşitli lobiler ve Neoconların hassasiyetini 

dikkate alan bir İslam arayışına girmiştir. Türkiye'de ise cemaat, kamu 

kurumlarında kitlesel kadrolaşması tamamlanmış, birer birer devlet 

kuruluşları, idareleri ve stratejik kurumları ele geçirip haricen yönetmeye 

başlamıştır. 'Sızıntı', 'Memba', 'Çağlayan', 'Şelale', 'Irmak' olmuş, 

'Samanyolu', 'Galaksi', 'Halley Kuyruklu Yıldızı' etrafında dönmeye 

başlamıştır. Kısaca örgüt 'Herkül' gibi güçlenmiştir." 

 "FETÖ, sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden 



 

 

bağlı kuruluşlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve 

bakanlıklar, onun denetimine girip kolluk gücüne dönüşmektedir. Bu 

durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen paralel yapılanma, 

kayıtsız, şartsız bir cemaat egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, 

örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır" 

 "Gülen, kendisini önemli göstermek için 1990'lı yıllarda Türkiye'deki 

önemli devlet adamları ve siyasetçilerle yakınlık kurup Turgut Özal, 

Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit ile 

görüşmüştür. Amerikan gizli servisi CIA Başkanlığına getirilen Morton 

Abromowitz ile 1983 ve 1990 yılları arasında görüşüp dostluk kurmuştur. 

Abraham Foxman ile Papa II. John Paul ile görüşmeler yapmıştır" 

 "Gülen, birçok kez devletin üst düzeyindeki yöneticilerin geri dönmesi 

için yaptığı çağrılara uymayarak devleti ele geçireceği günü örümcek ağı 

kurup sabır ve sebat ederek beklemiştir. Örgüt lideri önceden batıya karşı 

çıkıp söylem geliştirirken, sonradan bu ifadelerinden çark edip onlara 

yaranmak, dinde radikal olmadığını, onların istedikleri ölçüde ılımlı 

olduğunu, dinler arası diyaloğu baş tacı yapacağını gösteren ifadeler 

kullanmıştır. Küresel sermayenin Türkiye'deki çıkarlarını savunmak için 

örgütünü kullandırmaya başlamıştır"  

FETÖ'nün sivil toplumu kendi haline bırakmayıp, kendine hizmet eden 

bağlı kuruluşlara dönüştürerek , "Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve 

bakanlıklar, onun denetimine girip kolluk gücüne dönüşmektedir. Bu 

durumda devlete paralel şekilde dikey örgütlenen paralel yapılanma, 

kayıtsız, şartsız bir cemaat egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, 

örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır."  

Örgütün hiyerarşik yapısına ilişkin değerlendirme ; Kainat imamı inancı 

ve 7 katlı piramidal yapılanmanın İsmailiye mezhebi ve köken olarak 

Zerdüştlük dininden alındığı öne sürülmektedir. Zerdüştlük dini ve ondan 

mülhem İsmaili mezhebinde 7 kat gök gibi örgütlenildiği, İsmailiye 

sofilerinin 7 dereceye ayrıldığı, bu esasları aynen Fetullah Gülen de tatbik 

etmiştir. Gök ve uzayla ilgilenen ve birçok okul veya şirket ismini buradan 

seçen örgüt mensuplarının da benzer bir 7 derece takıntısı ile hareket 

edilerek, Gülen tarafından 7 tabakaya ayrıldığı bildirildi. İddiaya göre, 

İsmailiye tarikatının piri 7'nci derecede oturur ki bu mertebe, Allah'tan 

doğrudan emir alan imamlık makamıdır. İmam, helali haram ve haramı 

helal yapabilir. Ona mubah olmayan hiçbir şey yoktur. Bu esaslar aynen 

Fetullah Gülen'in örgütünde de geçerlidir. Örgütün 7 tabakası aşağıdan 

yukarı sırasıyla "Halk tabakası, sadık tabaka, ideolojik örgütlenme tabakası, 

teftiş kontrol tabakası, organize eden ve yürüten tabaka, has tabaka, kurmay 

tabaka" olarak sıralanır.. 

Cemaatte göre ; yapının 7 katmanının en üstünde "Fetullah Hoca 

Arşı"nın yer aldığı aktarılarak, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci katmanların örgütü 

yönettiği, 7'nci ve 6'ncı katmandakilerin örgütten kopmalarına kesinlikle 

izin verilmediği, 6'ncı katmandakilerin, Gülen'in bildiği ve takip ettiği 

hayati hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar. 5'nci katmanda ise çok 



 

 

nadir örgütten kopmalar olduğu ancak kopanların mutlaka örgüt tarafından 

takip edilerek etkisiz hale getirildiği vurgulanan iddianamede, örgütü 

4'üncü katmanın bir arada tuttuğu, hizmet denen işleri ise ilk 3 

katmandakiler yapar.. 

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve önderin Gülen olduğu ve 

örgüt içinde kainat imamı Feytullah Gülen’dir.  

FETÖ'nün, örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını 

çözmekte zorlanması için ayrıca örgütü hücre tipinde yatay örgütlemiş,, 

hücreler  genellikle en fazla 5 kişiden oluşup  ve bir abla/abiye bağlıdir. 

Hücredeki kişi sayısının bazı kurumlar için 3, TSK gibi bazı kurumlar 

için bir kişidir. Örgütün, her lokması bir hücreden oluşan zincirler şeklinde 

üst imamlara ve nihayet ülke, kıta ve üst örgüt yöneticilerine bağlanmıştır.. 

Gülen'in tam isminin "Fetullah" olduğu, bu ismin 1844 yılında İran 

Şahı'na suikast düzenleyen Bahai fedaisi "Fethullah Kami" adlı kişiden 

alındığı öne sürülmektedir. Gülen'in doğum tarihi 27 Nisan 1942 iken, yılın 

nüfus kayıtlarında 1941 olarak düzeltilmiştir. Yaşı vaiz sıfatıyla memur 

olmaya yeterli gelmediğinden büyüttülmüştür.  Gülen, sohbetlerinde doğum 

tarihini 11 Kasım 1938 olarak açıklamış, "Kendini mehdi olarak 

gördüğünden, deccal kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini 

kendisine doğum tarihi seçmiştir. Mehdinin ahir zamanda zuhur edeceğine 

inandığı için 'deccal öldü, mehdi doğdu' inancından dolayı bunu iddia 

etmektedir."   

12 Eylül  Askeri darbesini yapanlar tarafından da korunduğu anlaşiılan 

Gülen -  CIA ilişkisinin 1983 yılında Moon Tarikatı'nın Türkiye'deki 

uzantısı Kasım Gülek üzerinden sağlanmıştır.  "Resmi adı Birleştirme 

Kilisesi olan Moon Tarikatı'nı kullanarak komünizme karşı blok 

oluşturmak isteyen ABD, Türkiye'de komünizmle mücadele kuruluşlarına 

destek vermektedir. Komünist harekete karşı olan Fetullah Gülen'in de bu 

politika çerçevesinde Türkiye'de desteklenip büyümesini sağlamış, lise ve 

kolejler açmasına izin verilmiştir. Komünizmin yıkılmasından sonra 

okulları yabancı ülkelere de yayılmış, Gülen'e bağlı vakıf ve şirketler, 

1992'den sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve Balkan 

ülkelerinde kolejler açmışlar, Asya ve Afrika'ya da bu okullar 

yayılmıştır. ABD, Fetullah Gülen'in okullarının yayılmasına yardımcı 

olmuş, her ülkenin kapısı cemaat için açtırılmıştır." 

 Amerikan gizli servisi CIA Başkanlığına getirilen Morton Abromowitz 

ile 1983 ve 1990 yılları arasında görüşüp dostluk kurmuştur. Abraham 

Foxman ile Papa II. John Paul ile görüşmeler yapmıştır. Siyasi yönden 

cemaatin oy potansiyeli fazla olduğuna inanıldığı için siyasiler kendisini 

muhatap almış ve bunu fırsat bilerek siyaset alanına zaman zaman yön 

verip etkili olmuştur. "Fetullah Gülen ve örgütünün ABD'nin emrinde 

olduğu ve CIA tarafından kullanıldığı çok açıktır. Mesela CIA ajanları 

öğretmen gibi değişik ülkelerdeki Gülen okulları üzerinden devletlere 

sızmakta ve istihbarı bilgi toplamaktadır. ABD himayesi olmadan Gülen, 

Pensilvanya'da kalamaz ve bu işten çıkarı olmayan ABD onu ülkesinde 



 

 

barındırmaz."  

Gülen,  ,  ABD'nin Pensilvanya eyaletinde  yaklaşık 100 bin dönüm 

arazi üzerinde kurulu 8 villa ve bir ikametgahtan oluşan kampüste, 

olağanüstü güvenlik tedbirleri altında yaşamaktaı ve örgütü buradan idare 

etmektedir.  

 CIA'da bir dönem Türkiye İstasyon Şefi olarak görev yapmış, eski CIA 

Başkan Yardımcısı Graham Fuller'in, Gülen'in ABD'den ikamet izni 

alabilmesi için referans olduğu ve "Türkiye ve Arap Baharı" isimli 

kitabında da Gülen kuruluşlarını bol bol methettmiştir. 

FETÖ'nün Belçika ve ABD'deki lobi şirketlerine para aktardığı, ABD 

seçim kampanyalarında cömert bağışlar yaptığı, senatörleri "gezi" adı 

altında Türkiye'ye getirip etkinliğini göstermiş ;  FETÖ'nün sözcüsü 

konumundaki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı'nın, 

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Alman İstihbarat Servisi 

görevlileriyle İstanbul'da 15 Ocak 2014'te görüşmüş, ayrıca İsrail'in 

İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileriyle sıkı irtibatı olmuştur. Gülen'i, 

ABD'de CIA korumaktadır. Onu ziyarete gelenlerin vize problemi 

çözülmektedir. ABD'den yeşil kart alabilmek için mahkemeye Gülen'in 50 

milyar dolarlık mal varlığı olduğunu beyan ettiği iddia edilmektedir. FBI 

resmi sitesinde, iş birliği içinde oldukları gruplar arasında Fetullah Gülen 

örgütü de sayılmaktadır. Din ve Allah ile aldatılarak Türkiye'nin saf 

insanından toplanan himmet paraları, örgüt tarafından ABD'deki kiliselere 

bağışlanmakta, senatör ve başkan seçimlerine bol bağış yapılarak maddi 

destek verilmektedir. 

"FETÖ-PKK ilişkisi" 

Örgüt,   PKK'ya karşı mücadele görünümü altında, TSK’ yı uzun 

yıllardan beri sızmak ve ele geçirmek istemiştir. FETÖ'nün, 17 Aralık 2013 

sonrasında bu stratejisinden vazgeçtiği, terör örgütü PKK ve bunun uzantısı 

yapılanmaların en büyük savunucularından biri olmuştur. FETÖ’ nun , önce 

Mart 2014'teki yerel seçimler, ardından Cumhurbaşkanlığı ve en sonra da 7 

Haziran ve 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde terör örgütü PKK ile irtibat 

kurduğu, bu örgütün siyasi kanadını oluşturan partiye destek verip, birlikte 

hareket ettiği görülmüştür.  Bölücü örgüt ile FETÖ aynı hedefe karşı savaş 

verdiklerini fark ederek ittifak haline gelmişlerdir. Türkiye'de istihbaratın 

haber elemanlarının kimliğini açıklayarak FETÖ kadroları, terör örgütlerine 

dolaylı destek sağlamış, kimliği açıklanan istihbarat birimlerinin haber 

elemanları, hayatları korumasız olarak terör örgütü ile karşı karşıya 

bırakılmıştır. Örgütü sızan çok sayıda istihbarat elemanı ile  değişik 

ülkelerde faaliyet gösterenler, FETÖ’ nün deşifresi neticesinde PKK 

tarafından veya yabancı istihbarahlar tarafından şehit edilmişlerdir. Bu 

istihbarat zafiyetini FETÖ, devletin terör örgütlerine karşı bir zafiyeti gibi 

algılatmaya çalışmıştır. Terör örgütlerinin kullanması mümkün bilgileri 

Fetullahçı kadrolar dile getirip basın yayın organları ile yayınlamışlardır. 

Bu bilgileri kullanıp devleti zorda bırakmışlar ve dış ülkelere de aynı 

bilgileri verip Türkiye'yi sıkıştırmaları için istihbarat sağlamışlardır. 



 

 

Cumhuriyet gazetesinde MİT tırları haberi bunun bir örneğidir.  

 FETÖ basınının 17 Aralık 2013'ten önceki dönemde hükümeti ve 

devleti, PKK bölücü terör örgütüne karşı yeterli mücadele etmemekle 

suçladıkları, ülkenin bölünmenin eşiğinde olduğunu, örgütün bitirilme 

aşamasına gelindiği anda hükümetin Çözüm Süreci'ni başlattığını, bu 

süreçte örgütün yeniden yapılandığını, çözüm sürecinin başarılı 

olamayacağını savundukları, Çözüm Süreci'ni engellemek için basın yayın 

üzerinden kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit 

edilmiştir. Aynı FETÖ basını 17 Aralık 2013'ten sonra bu defa bölücü terör 

örgütü ile iş birliği yapıldığını gösteren yayınlar yapmaya başlamışlardır. 

FETÖ gazeteleri ve basın yayın organlarında Türkiye Cumhuriyeti devletini 

ortak düşman görerek karşılıklı iş birliği içerisinde bölücü terör örgütü gibi 

açıklama yaptıkları, köşe yazıları yazıldığı, bölücü terör örgütünün lehine 

analizler yapıldığı, birbiriyle çelişen, kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi 

yayınlar yapıldığı, örgütün öz yönetim çağrısını FETÖ'nün yazarlarının da 

kabul ettiği ve övdükleri, bölücülük propagandası yapıldığı, PKK'nın meşru 

savaş yöntemini benimseyen bir ülke ordusu gibi gösterilmeye çalışıldığı, 

örgütün siyasi uzantılarının işlediği suçların örtülmeye çalışıldığı, örgüt 

faaliyetlerinin meşrulaştırıldığı, devlete karşı terör örgütüyle düşmanlık 

yapılması konusunda birlikte hareket edildiği tespit edilmiştir. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör 

Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili "çatı 

iddianamesi"nde, FETÖ içindeki bazı evlilikleri bizzat Fetullah Gülen'in 

organize ettiği, bazı iş adamları ve üst düzey örgüt mensuplarının kendileri 

ya da çocuklarının, Gülen'in yeğenleriyle evlendirilerek sermaye ve servet 

kontrolünün amaçlandığı bildirildi. İddianamede, çocuğu olmayan örgüt 

mensuplarının, ABD'ye gidip Pensilvanya'da Gülen'den aldıkları okunmuş 

hurmayı yiyerek çocuk bekledikleri kaydedilerek, "Böcek" davasında 7,5 

yıl hapis cezasına çarptırılan Sedat Zavar'ın eşinin de tanık ifadesine göre 

dualı hurmayla çocuk sahibi olduğunu söylediğine yer verildi. 

FETÖ/PDY'nin, üyelerini bir arada tutmak için bazı yöntemler 

uyguladığı aktarılan iddianamede, örgütün kullandığı ileri sürülen "Zihinsel 

Manipülasyon, Algı Yönetimi, Korkutma, Örgütsel Bağlılık Aşılama, 

Beyin Kontrolü ve Puanlama Sistemi (Beşlik Sistem)" hakkında bilgi 

verildi.İddianamede, örgütten ayrılmak isteyenleri bekleyen akıbet 

anlatılarak ve örgütün ahlaka, hukuka ve dine aykırı hiçbir iş yapmadığı 

empoze edilerek örgütsel bağlılığın güçlendirildiği belirtilerek, Gülen'in 

örgüt üyelerini bir arada tutabilmek için beyin yıkama ve beyin kontrolü 

metotlarının kullanılmasını emrettiği vurgulandı. 

FETÖ/PDY'nin, örgütteki kişiler, polisler, polis ve askeri okullar ile 

kamu çalışanları ve talebeler hakkında çetele tuttuğu, 5'lik sisteme göre 

puanlama yaptığına işaret edilen iddianamede, Sistem içerisinde 5-5'lik 

olmayan bir örgüt mensubuna genellikle görev verilmemektedir. Özellikle 

askeri okullar, polis koleji ve akademisine alınmazlar ancak örgütün 

zamanla büyümesi ve etki alanının artması ile kontrol biraz daha zayıflamış 



 

 

olup, 5-4'lük örgüt mensupları da görevlendirilmektedir. 

 

 Devlet yönetimine yerleşen yandaşları vasıtasıyla askeri okullara 

kendi talebelerini yerleştiren, üniversite ve polis koleji sınav sorularını 

çalarak kadrolaşma yapan, hatta milli piyango çekilişlerinde hile yaparak 

kendi insanlarına çıkartan Gülen Cemaati’ nin 15 Temmuz 2016 günü 

gerçekleştirdiği askeri kalkışma sonucu binlerce cemaatçı yargılanarak ağır 

cezalara çarptırıldı. 2019 Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye 

işlem yapıldı, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'si tutuklandı. 

 Bu kalkışmadan Cumhurbaşkanı’nın önceden bilgisi olduğu iddiaları 

ortaya atılarak çeşitli tartışmalar çıktı.  Ümit Özdağ, Türkün Vatanla 

İmtihanı adlı eserinde, 15 Temmuz kalkışmasının Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından bilindiğini iddia ederek,  söz konusu eserinde 

dikkat çekici ayrıntılara yer veriyor.  Yılmaz Özdil de, 7 Temmuz 2017 

tarihli  “ Badem İstihbaratı Zehir Gibi Maşallah” başlıklı yazısında,  FETO’ 

cuları kastederek CIA – MİT ilişkisini eleştiriyor. 

Öte yandan, FETÖ ile mücadelede çelişkili uygulamalar toplumda 

eleştirilmeye devam ediyordu. Bunlardan biri de  FETÖ üyeliğinden 8 yıl 

hapis cezası alan MİT mensubu İdris Karagöz’ün casusluk suçlamasından 

beraat etmesiydi. 

  Gülen Cemaati’nin 15 Temmuz kalkışmasında işlediği katliamların 

yanı sıra, 90’lı yıllarda işlenen siyasi cinayetlerin perde arkasında da 

olduğu sanılıyor.  Necip Hablemitoğlu cinayetinin bizzat cemaat  tarafından 

işlendiği inancı vardır.  Bununla birlikte, Rusya Federasyonu’nun Türkiye  

Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 akşamı katıldığı bir fotoğraf 

sergisinde  FETO’cu polis memuru  Mevlüd Mert Altıntaş tarafından 

öldürüldü.  2019 yılında öldürülen Rize Emniyet Müdürü’nün faili olan 

polis memurunun da FETO örgütüne mensup olduğu belirlenmiş, bu 

kapsamda 2020 Şubat ayında düzenlenen operasyon sonucu 20 kişi 

yakalanmıştı. 

Başta ABD’ de bulunan örgütün bir numaralı ismi Feytullah Gülen  

olmak üzere, gerek bu ülkeye , gerek se Yunanistan dahil çeşitli Avrupa 

ülkelerine kaçan FETÖ’ cüler, Türkiye’nin ısrarlı iade isteklerine karşın 

geri verilmemektedir. 

 

   2016’daki silahlı ayaklanmadan  sonra,  yapılanmalarında değişikliğe 

giden FETÖ, yaklaşık bir yıl içersinde “ IŞIK EVLER” ni, Ankara 

merkezli olarak 2017’ de “HİJYEN EVLERİ”  adı altında yeniden 

örgütledi. 2020 Şubat ayında Ankara’da bu evlerden 28’ ine yönelik 

operasyonlarda 59 kişi yalandı. FETO’nun Silahlı Kvvetleri’ndeki 

yapılanmasına yönelik yakalamalar 2020 Haziran ayında da devam ederken, 

ABD İstanbul Konsolosluğu’nda çalışan T.C. vatandaşı Metin Topuz’un 8 

yıl, 9 ay ceza alması, Amerikalılar’ın tepkisine neden olmuştu! 

2020 yılının sonlarına gelindiğinde FETÖ’nün resmi kurumlarında barınan 

ve faaliyet gösteren üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyordu.  Yurt 

https://www.cnnturk.com/haberleri/feto


 

 

dışına kaçan ve bir çok ülke tarafından korundukları açıkca bilinen 

FETÖ’cüler arasında bölünme hareketlerinin başladığı görülmektedir. 

Gelenekçiler olarak bilinen grubun liderliğini Mehmet Ali Şengül ve İsmail 

Büyükçelebi yapıyor. Bunlar Feytullah Gülen’i hiç nir şekilde 

eleştirmiyorlar. Yenilikçiler adı verilen oluşum Gülen’in etrafındaki yaşlıları 

eleştiriyorlar. Barbarosçular ise Barbaros Kocakurt liderliğinde 

örgütllenerek, toplanan paralara el koyduğu gerekçesiyle Mustafa Özcan ve 

ekibini hedef almaktadır. 

 

FETO örgütünün eski radikal solcuları nasıl etkileyerek kendi saflarına 

çektiği zaman zaman merak konusu olmuştur. İşte bu konun iç yüzünü 

araştıran “ Fetonun Solcuları” adlı kitap Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 

yayınlanmıştır.  

 

 
 

 

 

         IŞİD – (DAİŞ)  IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ 

 

IŞİD’ın Arapça anlamı  (DAİŞ) Eddevletül İslamiyye Fil Ira- ki 

Vel Şam ‘ dır. Günümüzde Irak ve Suriye’de geniş bir  toprak hakimiyetine 

sahip olan IŞİD, El Kaide’den sonra, dünyanın en tehlikeli örgütü ilan edildi.  

Binlerce müslümanı katleden IŞİD, ne zaman ABD’lileri  ve bölgedeki 

hıristiyanları öldürmeye başladı, bu uygulamalarıyla Amerika ve AB 

ülkelerin hedefi haline geldi. Buna rağmen örgüt üyelerinin aileleriyle 

birlikte serbest kalarak, bölge değiştirmesini ABD’nin organize etmesi 

akıllarda soru işareti bıraktı. ABD kontrolündeki PKK/PYD’nin 

cezaevlerindeki IŞİD üyelerini serbest bırakmasını da buna ekleyebiliriz.  

Örgütün nasıl oluştuğuna gelince; ABD’nin 2003 Irak işgali 

sırasında, bölgede  El Kaide’nin bir kolu olarak Ebu Musab El Zerkavi 

(Ahmet Fadil Nezeyil Haleyle) liderliğinde “ Irak Kurtuluş İslam 

Cephesi” adlı örgüt oluştu. 2005’de bazı cihadcı gruplar birleştiler. 2006’da 

örgüt ile El Kaide arasındaki bağlar koptu. Aynı yıl Zerkavi’nin ölmesi 

üzerine yerine Saddam’ın eski istihbaratçılarından Ebu Ömer Bağdadi ( 

Hamid Davut Muhammet Halil El Zavi) geçti. O da 2011’de bir saldırıda 

öldürülünce, yerine  Ebu Bekr El-Bağdadi geçti. Suriye’de El Nusra ile bir 

dönem birlikte hareket eden IŞİD, Nusra’nın El Kaide’ye yakınlaşmasıyla bu 

örgütle ters dütü. 9 Nisan 2013’de IŞİD’in kuruluşu açıklandı. Golani 

liderliğindeki El Nusra örgütü, El Kaide liderlerinin araya girmesine 

ragmen IŞİD’a biat etmediler. Suriye’de ciddi mesafeler elde eden örgüt, 

Irak da da çok önemli mevziler kazandı. 2014 Haziran ayında Musul örgütün 

eline geçti. Musul Konsolosluğu’nda görevli 49 Türk rehin alındı.  Bağdat’a 

doğru ilerleyen örgütü ancak ABD hava saldırıları durdurdu. 

Bu arada, ABD Başkanı Tramp’ın, ‘IŞİD’in Obama döneminde 

Clinton’un Dışişleri Bakanlığı döneminde kurulduğunu biliyorum’ 



 

 

şeklindeki açıklamasını unutmayalım. 
Irak’ta  El Kaide’ci  Zerkavi’nin  öldürülmesinden  sonra  El Kaide’nin 

evrim geçirmiş hali olarak da nitelendirilen IŞİD, Suriye’de elde ettiği 

petrol kuyularındaki akaryakıtları rejime satıyordu. Petrol kaçakcılığı da 

yaparak  milyonlarca dolar kazanıyordu. Tekfirci-Selefilik denilen akımı 

savunan örgüt, kendisi dışında her kezi kafir ilan etti. Özellikle Ebu Bekir 

Bağdadi’nin Şii’lere karşı 2012’de başlattığı “Duvarları Kırmak” adını 

verdiği saldırıyla binlerce Şii sorgusuz-sualsiz katledilmiştir. Kendini 

Halife ilan eden Bağdadi, 2014 Kasım ayındaki bir hava saldırısından yaralı 

olarak kurtuldu. 

Yurt dışından binlerce İslamcı militanı saflarına katan örgüte, Irak’ta 

cezaevlerini basarak kurtardıkları mahkümları da silahlandırmış, El Kaide, 

ÖSO ve Nusra Cephesi’nden binlerce militant IŞİD tarafına geçmiştir.   

Batılı ülkeler Türkiye’yi ye- terli tedbirleri almadığı, militanların geçiş 

güzergahı olduğunu ileri sürerek suçladılar. Adını İslam Devleti olarak da 

kullanmaya  başlayan  ve  Bağdadi’yi  halife  ilan  eden  IŞİD’in 2014 

yılının son aylarında ilerleyişi ABD saldırılarıyla durduruldu. Bunun nedeni 

ise, örgütün Hıristiyan Yezidilere saldırması ve bir ABD’linin kafasının 

kesilmesi idi. Bu tarihten sonra, ABD ve Batılı ülkeler Irak Hükümetine, 

Barzani’ye ve hatta (IŞİD’e karşı savaştığı gerekçesiyle) PKK’ya silah 

yardımına başladılar. PKK neredeyse, terör listesinden çıkartılacak, sevimli 

bir örgüt olduğu açıklanacaktı !..  Türkiye  Musul Konsolosluğu ‘unda 

çalışan 49 kişi örgüt tarafından rehin alındı. Rehineler daha sonra serbest 

bırakıldı. Bazı iddialara gore, rehiler takas karşılığı bırakıldı. Türkiye’nin 

rehinelere karşılık, 2014 

Mart ayında Niğne Ulıkışla ilçesinde bir polis, bir asker ve bir 

vatandaşın katledilmesi olayıyla ilgili şuç üstü yakalanan IŞİD üyelerinin 

de aralarında bulunduğu   50 kişinin takas ettiği öne sürüldü. Takas edilen 

kişiler arasında Suriye’deki TEVHİD TUGAYI’nın elinde bulunan, 

öldürülen IŞİD liderlerinden Macı Bekir’in eşi ve çocuklarının da 

bulunduğu 50 kişiden bahsediliyordu. Batılılı ülkeler  örgüte yönelik silahlı 

mücadeleden kaçınırken, 2014 Eylül ayında ADB lideri Obama 

öncülüğünde bir araya gelen 40 ülke, IŞİD’e karşı ortak silahlı mücadele 

kararı aldı. IŞİD mevzileri   batılı ülke savaş uçakları tarafından 23 Eylül 

2014 tarihinden itibaren   bombalandı.Bu bombardumanda El Nusra 

Cephesi de hedef alındı.  Barzani Peşmergeleri, Kobaniye giderek PKK-

PYD saflarında IŞİD’e karşı savaştı. Türkiye’nin tüm uyarılarına ragmen, 

başta ABD olmak üzere batılı ülkeler PKK- PYD’ye ağır silah yardımında 

bulundu. Kobani’den kaçan yüzbinlerce Kürt Türkiye’ye sığındı. 

IŞİD ya da DAİŞ adıyla bahsedilen bu bölümde Suriye’de faaliyet 

gösteren diğer yapılanmalardan kısaca bahsedelim.  İç savaşın hüküm 

sürdüğü Irak’ın yanı sıra Suriye topraklarının büyük bölümünü konrol eden 

IŞİD’in yanı sıra ( 2014 Aralık itibarıyle) şu örgütler faaliyet gösteriyor :   

El Kaide yanlısı; Muhsin El Fadli tarafından kurulan   HORASAN, El 

Nusra Cephesi, Ceyş el-Muhacirin ve el-Ansar ( Göçmenler ve 



 

 

Destekciler Ordusu) . 

Bağımsız  Gruplar  ;    Ahfad  el-Resul  Tugayı.    Asala  ve el-

Tanmiya (Hakikilik ve Büyüme Cephesi). Duro el-Tavra Komisyonu.   

Tecammu Ensar el-İslam. Yarmuk Şehitler Tu- gayı. Ulusal Birlik 

Tugayı. 

Muhalif Gruplar;   ÖSO - AMO (Özgür Suriye Ordusu- Suriye Milli 

Ordusu). ÖSO-YAK (Yüksek Askeri Konsey), YAK’a bağlı  Suriye 

Şehitleri Tugayı, Kuzey Kasırga Tugayı, Ahrar Suriye Tugayı.   Suriye   

İslami Kurtuluş Cephesi ve bu cepheye bağlı Faruk Tugayı, Sukuru’ş-

Şam, Liva   el-Tevhid, Liva el-Fetih, Liva el-İslam, Ceyş el-İslam.   

Ahrar-el Şam el-İslamiye Hareketi.   Suriye İslam Cephesi ve bağlı 

grupları ; El Hak Tugatı, Ensar El-Şam Tugayı, Ceyş el-Tevhid,  Şam 

Mücahitleri Tugayı. 

 Örgüt bir dönem, ABD tarafından Irak’ta sunni bir kukla devlet 

kurabilmek amacıyla Nuri El Maliki yönetimine karşı kullanılmıştır. ABD 

Başkanı Trump, IŞİD’ in kendisinden önceki başkan Barak Obama 

tarafından kurulduğunu açıklamıştır.  

 Libya’daki cephaneliklerin yağmalanma sonrası Özgür Suriye 

Ordusu’ndan ayrılaran IŞİD cephesine yapılan geçişle çok miktarda 

cephane örgütün eline geçti. Zaten örgütün tek mermi atmadan Musul’u ele 

geçirmesi ve buradaki ABD silahlarına kavuşması ( zırhlılar dahil) IŞİD’i 

yeterince güçleştirmişti. 

ABD tarafında 2019’da Suriye’de öldürülen El Bağdadi örgütün başına 

geçmişti. Kendisini halife ilan eden bu kişi radikal selefi olarak biliniyordu. 

2004 – 2009 yılları arasında ABD’nin elinde bulunan Bağdadi bir den 

salıverilmişti. CIA ajanı olduğu iddiaları vardı.  

 

       IŞİD’ın Türkiye’deki eylemlerinin büyük bölümü 

DOKUMACILAR GRUBU tarafından gerçekleştirilmiştir. Tel Abyad’da 

da faaliyet gösteren Dokumacılar, 2013’de Yunus Emre Alagöz’ün  

Adıyaman’da İslam Çay  Ocağı’nda ilk örgütlenmeyi başlattı. 

Dokumacılar’la ilgili ilk şikayet, çocukları  Suriye’ye giden Adıyamanlı 

ailelerin şikayetleriyle başladı. Çoğu Adıyamanlı olan 60 kişilik 

Dokumacılar Grubu, YPG’nin Tel Abdyad’ı ele geçirmesinden sonra  

Orhan Göder ile  Şeyh Abdurrahman Alagöz  Türkiye’ye dönerek bombalı 

saldırılara başladı. IŞİD ya da DEAŞ adıyla anılan örgütün ülkemizde 

gerçekleştirdiği önemli kanlı eylemlerinden bazılarını şöyle ; 

  

 “ 20 Temmuz 2015’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD üyesi intihar 

bombacısının düzenlediği saldırı sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.  

Ankara Gar saldırısı talimatınu veren  IŞİD Türkiye Emiri  Yunus 

Durmaz 18 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep’de düzenlenen oprerasyon 

sırasında, kendini patlatarak intihar etti. Kardeşi Hacı Ali Durmaz ise sağ 

yakalandı. 

28 Haziran 2016 akşamı üç intihar bombacısıyla Atatürk Hava 



 

 

Limanı’na saldıran IŞİD militanları , Dış Hatlar Terminali’nde 44 kişinin 

ölümüne, 239 kişinin yaralanmasına neden oldu. 

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki ayrı eve düzenlenen operasyon sırasında, 

iki intihar bombacısı kendini patlattı. 16 Ekim 2016 günü gündüz saatlerinde 

meydana gelen olayda ölen kişilerden biri  Gaziantep Emiri ve Türkiye 

intihar saldırılarının sorumlusu Yunus Emre idi. Kendini patlatan diğer 

militanın ise Hacı Ali Emre olduğu anlaştldı.  

1 Ocak 2017 gecesi IŞİD’in kanlı yüzü bu kez  yılbaşı gecesi kendini 

gösterdi. Ortaköy’de gece kulübünü kalaşnikor ile basak rast gele ateş açan 

Özbek asıllı terörist 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi yaraladı.  Eylemi 

gerçekleştirerek kaçan saldıgan,  daha sonra yakalandı.  

12 Temmuz 2017’de  IŞİD’e karşı tüm Konya’da düzenlenen operasyonda, 

aralarında örgütün Konya emirinin de bulunduğu 5 terörist öldürüldü. Bu 

operasyonla çok sayıda IŞİD ‘li yakalandı.   

   18  Mart 2016’da Taksim İstiklal Caddesi’nde  Mehmet Öztürk adlı 

IŞİD militanının düzenlediği saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi 

yaralandı. Bu sırada Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz vr Savaş Yıldız adlı 

canlı bombalar aranıyordu.  Aynı tarihlerde, İstanbul’daki Almanya 

temsilciliklerine saldırı düzenlemeyi planlayan canlı bombalar Iraklı 

İbrahim Ghanem Alshalawey  ile Suriye uyruklular Ali Al Faraç ve  

Muhammed Has adlı militanlar yakalandı.  

 

SETA Perspektif bülteninde  Murat Yeşiltaş ile Rıfat Öncel’in “ 

Türkiye’nin IŞİD veya DEAŞ ile Mücadelesinde İç Cephe” başlıklı 

yazılarının giriş bölümünde ise ,  şu görüşlere yer veriliyor ; 

 

“Türkiye uzun zamandır DEAŞ ile çok boyutlu bir mücadele yürütmektedir.1 

Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri ise özellikle Türkiye çapında 

yürütülen terörle mücadele stratejisi bağlamında alınan tedbirlerdir ve söz 

konusu tedbirler son dönemde giderek daha da derinleşmektedir. Bu bir 

taraftan Türkiye’deki DEAŞ tehdidinin geldiği boyutu diğer taraftan da 

örgütle etkin mücadeleyi göstermektedir. 2017 yılının ilk saldırılarından biri 

olan Reina saldırısı ve sonrasında güvenlik güçlerinin uyguladığı terörle 

mücadele stratejisi bu iki durumu aynı anda göstermesi bakımından çarpıcı 

bir misal teşkil eder. Bu stratejinin iki temel hedefi vardır: Birinci hedefi 

saldırıları önlemek, ikincisi de DEAŞ’ın Türkiye içinde örgütlenmesini yok 

etmektir. ...........Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından operasyonlarla 

alakalı yapılan açıklamada DEAŞ’ın Türkiye’de sansasyonel eylem yapmayı 

planladığı, eleman devşirmek için propaganda faaliyetlerini artırdığı ve 

kendisine bağlı yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak 

belirlediği ifade edildi. Bu aslında yeni bir durum olmamakla birlikte 

DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik kademeli bir biçimde artırdığı saldırı 

stratejisinin nihai aşamalarından birini temsil etmektedir. 

 Örgütün Türkiye stratejisi, merkez coğrafyası olan Irak ve Suriye’nin yanı 

sıra Libya, Mısır ve Afganistan gibi yayılma gerçekleştirdiği ülkelerde de 



 

 

olduğu gibi mevcut hizipleşmelerden faydalanmak, istikrarsızlık yaratıcı 

unsurları körüklemek ve otorite krizi yaratmak şeklinde özetlenebilir. 

Türkiye’nin muhtemel DEAŞ hücrelerine karşı gerçekleştirdiği güvenlik 

operasyonları, örgütün Türkiye için teşkil ettiği risk ve tehditleri 

anlamlandırma hususunda da önemli ipuçları sunmaktadır.” 

 

 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lı 

etkisiz hale getirilmiştir. Emniyet raporlarında IŞİD ve benzeri selefi örgüt 

yandaşı 20 bin kişinin yakalandığı, bunların Ankara, Konya ve Adana 

illerinde yoğunluk kazandığı bildirilmişti. 

 

Adıyaman’da ortaya çıkan İslam Çay Ocağı, adı kadar masum bir işyeri 

değildi. IŞİD’in Türkiye’de yapılanan en radikal militanlarının çıktığı bir 

yerdi. Suruç ve Ankara’da bombalı saldırı düzenleyen Alagöz kardeşler bu 

çay ocağında tekılanlar arsındaydı. 

 

Selefi – IŞİD yapılanmalarından biri de Konya’nın Sille Mahallesi’nde 

faaliyet göteren  Millet-i İbrahim Mescidi ‘dir. Bu mescid 

müdadevimlerinden Emrah Ağar, 23 Temmuz 2020’de işkenceyle 

öldürülmüştü. (Bkz. IŞİD İnfazının  İtarafları- İsmail Saymaz – 11 Ekim 

2020 Sözcü Gazetesi) 

IŞİD yanlısı ülkemizde oluşan Selefi Örgütün Diyarbakır Sorumlusu  olan ve 

daha önse 2 kez yakalandıktan sonra serbest burakılan  Nihat Turan 2020 

Eylül ayında tekrar ele geçirildi. Karapınar ilçesinde daha önce bu örgüte 

yönelik 2 polisin şehit olduğu operasyonda ele geçirilen hücreden, bu kişinin 

sorumlu olduğu öğrenildi. 

Örgütün Türkiye Emiri olduğu öne sürülen Mahmut Özden 2020 Ağustos 

ayında ele geçirildi. Bu kişinin daha önce Adana sorumlusu olarak 

yakalandığı, ancak tahliye edildiği ortaya çıktı. 

 

Reyhanlı saldırırsının faillerinden biri olan Ercan Bayat, 7 Ağustos 2020 

tarihinde Ankara’da yakalanarak gönderildiği Hatay’da tutuklandı. 

https://www.cnnturk.com/haberleri/deas
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                  EL-KAİDE (TÜRKİYE)  

Selefi/Vehhabi çizgideki radikal eylemsel görüşleri savunan, geçmiş 

dönemde Pakistan’da askeri ve siyasi eğitim alan Habib AKDAŞ isimli 

şahsın liderliğinde; Ülkemizdeki Selefi referanslı bazı radikal dini grup  

ve örgütlerle de iltisaklı, cihat bölgelerinde selefi yapılanmalar içerisinde 

yer almış şahısların da aralarında bulunduğu Saadettin’ AKDAŞ, Gürcan 

BAÇ, Feridun UĞURLU, Azat EKİNCİ, Abdulkadir KARAKUŞ, Mesut 

ÇABUK, Osman EKEN, Suat SARMAN, Yusuf POLAT, İlyas KUNCAK 

gibi isimlerden meydana gelen bir çekirdek kadro oluşturulmuştur. 

Çekirdek kadronun eylemsellik’ noktasında faaliyet göstermesi ama- 

cıyla Feridun UĞURLU, Azat EKİNCİ ve Habib AKDAŞ isimli şahısların 

sorumluluğunda ders grupları oluşturulmuş, eylem yanlısı çekirdek kadroi- 

le propagandif faaliyetlere konu edilen şahısların ders grupları da ayrılarak 

ilişkiirtibatlar belli bir düzeyde tutulmuştur. 

Bu oluşum çerçevesinde çekirdek kadro içerisinde yer alan bazı şahıslar 

zaman zaman Pakistan ve Afganistan’a giderek, buralarda El Kaide terör 

örgütünün kontrolü altında bulunan askeri kamplarda eğitim olanaklarının 

sağlanması ve ülkemizdeki Amerikan ve müttefiklerine ait hedeflere yöne- 

lik eylemler gerçekleştirmek amacıyla ilişkiler geliştirmişlerdir. 

El Kaide Türkiye yapılanmasının amacı, çürümüş ve batının güdümün- 

de hareket ettiği ifade edilen Müslüman devletlerdeki yönetimleri devirip, 

bu ülkeler arasındaki sınırları da kaldırarak bir İslam Devleti kurmak şek- 

lindeki genel amaç doğrultusunda ABD ve müttefiklerine yönelik eylemler 

gerçekleştirerek kurulması düşünülen İslam Devleti’nin Ülkemizdeki olu- 

şumuna katkıda bulunmaktır. 

Mardin ili Savur ilçesi Devlet nüfusuna kayıtlı, AbdülazizCemi le oğlu 

1973 Savur doğumlu Selim Hüseyin (Kod adlı) Habib AKDAŞ isimli şah- 

sın örgüt mensuplarınca Emir olarak seçildiği ve El Kaideyle ilişkilerde 

öne çıktığı görülmektedir. Habib Akdaş’ın El Kaide bağlantısını ise Suri- 

yeli Loui Sakka yapmaktaydı. 

15-20 Kasım eylemleri için gerekli finansman El Kaide terör örgütü 

mensupları tarafından karşılanmıştır. Bu miktarın 150.000 dolardır. 

Ayrıca, söz konusu örgütsel yapı zaman zaman çeşitli toplantılarda ka- 

tılımcılardan para toplamak suretiyle de finansal ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
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Çekirdek kadronun tamamı 1997-2001 yılları arasında Afganistan’da 

Kabil ve Kandahar’da bulunan örgüt kamplarında askeri ve siyasi eğitim- 

den geçmiş şahıslardan oluşmaktadır. Bu kamplarda verilen askeri eğitim 

içerisinde bomba hazırlama eğitiminin de olduğu ve bütün şahısların bom- 

ba eğitimi almıştır. 

Ayrıca, bütün militanların kamplarda gördükleri siyasi eğitim neticesin- 

de inanç olarak Selefilik akidesini benimsemiş ve dini yaşantılarını bu aki- 

de doğrultusunda tanzim ettikleri, örgütsel yapı içerisinde periyodik olarak 

toplantılara katılarak ders halkası oluşturmuşlardır. 

Eylem Hazırlıkları 

Eylemlerin organize edilmesinin her safhasında örgütün Emiri Habib 

AKDAŞ ve İstişare Şurası üyeleri Gürcan BAC ve Harun İLHAN bulun- 

muştur. İlk aşamada eylemler organize edilirken hücre yapılanması içe- 

risinde bulunan örgüt mensuplarınca ayrı ayrı ders grupları oluşturulmak 

suretiyle örgüt mensupları arasındaki gizlilik tesis edilmiş, intihar eylemle- 

rini gerçekleştirecek şahıslar gönüllülük esasına göre tespit edilmiştir. 

Eylemlerde kullanılacak araçlar, sahte kimlik ve belgelerle satın alın- 

mış, İkitelli’de bomba imali için kullanılacak bir işyeri deterjan üretiminde 

kullanılacağı bahanesiyle kiralanmış, intihar eylemcileri direksiyon eğiti- 

mine tabi tutulmuştur. Piyasadan tedarik edilen bomba yapımında kullanı- 

lacak malzemeler bu konuda eğitimli olan Habib AKDAŞ, Fevzi YİTİZ ve 

Gürcan BAC tarafından düzenek haline getirilerek bombalar imal edilmiş- 

tir. Eylem sonrası Suriye’ye kaçışı müteakip bu ülkedeki barınma ve Irak’a 

geçişler Loui Sakka tarafından organize edilmiştir. 

Eylem hedefleri olarak  ilk  başta Adana  İncirlik  Hava  Üssü,  İsrail- 

li yolcuları taşıyan ve Antalya veya Mersin limanlarına yanaşan gemiler 

ile İstanbul ABD Başkonsolosluğu gündeme gelmiş ancak, hedefler daha 

sonra değiştirilerek, sinagoglara. HSBC Bank Genel Merkezi ve İngiltere 

Başkonsolosluğu’na yönelik eylemler gerçekleştirilmiştir. 

Sinagog eylemlerinin istihbaratları yapılırken örgüt mensuplarının dik- 

kat çekmeyecek şekilde, tıraşlı, takım elbiseli olmaya özen gösterdikleri ve 

özellikle sinagog cemaatinin en fazla olduğu zamanların tespit edilmiştir. 

Eylem yerine gelen bir örgüt mensubunun eylem yerini kontrol ettikten 

sonra uygun olması durumunda cep telefonuyla intihar eylemcisi ile irtibat 



353 

 

 

  
 

kurarak şifreli biçimde eylem yerine yönlendirdiği. aynı zamanda üçüncü 

bir şahısla telefon irtibatı kurarak intihar saldırısının gerçekleştirildiği tes- 

pit edilmiştir. 

Gerçekleştirilen Eylemler: 

Neve Şalom Sinagogu’na Yönelik Bombalı Saldın: 

15.11.2003 günü saat:09.30 sıralarında Beyoğlu, Berekzade Mahalle- 

si Büyük Hendek Caddesi No:67’de bulunan Neve Şalom Sinagogu’nun 

önünde 34 ZR 099 plakalı 1993 model Isuzu marka beyaz renkli kamyonet- 

te (Ahmet UĞURLU adına kayıtlı) bulunan tahrip gücü yüksek bombanın 

patlaması sonucu 13 kişi öldü, 186 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle 

çevrede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

Eylemde kullanılan araçtan alman kan ve doku örneklerinin incelen- 

mesi sonucu eylemin Gökhan ELALTUNTAŞ tarafından gerçekleştirildiği 

belirlendi. 

Beth İsrael Sinagogu’na Yönelik Bombalı Saldın: 

Şişli, Efe Sokak No:4 sayılı yerde bulunan Beth İsrael Sinagogu arka- 

sında saat:09.30 sıralarında 34 UHK 68 plakalı kırmızı renkli Isuzu mar- 

ka kamyonette (Metin EKİNCİ adına kayıtlı) bulunan tahrip gücü yüksek 

bombanın patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi de çeşitli 

yerlerinden yaralandı ve çevrede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

Eylemde kullanılan araçtan alınan kan ve doku örneklerinin incelenme- 

si sonucu eylemin Mesut ÇABUK tarafından gerçekleştirildi. 

Her iki patlamada toplam 26 kişi hayatını kaybetti, 303 kişi de yara- 

landı. 

HSBC Bankası Genel Müdürlüğü’ne Yönelik Eylem: 

20.11.2003 günü Levent Semtinde bulunan HSBC Bankası Genel 

Müdürlüğü’ne saat: 10.55 sıralarında, 34 UVD 06 plakalı Hino marka 

1995 model kamyonette (Yüksel ÇELEBİ adına kayıtlı) bulunan tahrip 

gücü yüksek bombanın patlaması sonucu 14 kişi öldü, 192 kişi yaralandı 

ve binada maddi hasar meydana geldi. 

Eylemde kullanılan araçtan alınan kan ve doku örneklerinin incelenme- 

si sonucu eylemi İlyas KUNCAK tarafından gerçekleştirildi. 
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İngiltere Başkonsolosluğu’na Yönelik Eylem: 

20.11.2003 günü saat: 11.05 sıralarında Beyoğlu İstiklal Cad desi’nde 

bulunan İngiltere Başkonsolosluğu’na yönelik bomba yüklü 34 VCV 25 

plakalı Hıno marka 1995 model kamyonette (Cahit ÖZTÜRK adına kayıt- 

lı) bulunan tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu İngiltere’nin 

İstanbul Başkonsolosu Roger SHORT ile iki polis memurunun da araların- 

da bulunduğu 18 kişi öldü, 258 kişi ise yaralandı. Konsolosluk binasında 

maddi hasar meydana geldi. 

Eylemde kullanılan araçtan alınan kan ve doku örneklerinin incelenmesi 

sonucu eylemi Feridun UĞURLU tarafından gerçekleştirildi. 

Söz konusu saldırılarda toplam 58 kişi hayatını kaybetmiş, 753 kişi de 

yaralanmıştır. 

15-20 Kasım 2003 tarihinde meydana gelen intihar eylemlerinin faille- 

rinin yakalanmasına yönelik olarak yürütülen Türkiye genelinde Ankara, 

Antalya, Ağrı, Bingöl, Bursa, Hatay, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Konya, 

Mardin, Sakarya, Van ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen operasyonlar 

sonucu toplam 209 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 

59’u tutuklandı. 

EYLEMLERİN ÇÖZÜMÜ 

Olay yerlerinde saldırıda kullanılan araçların motor ve şaşe numarala- 

rından elde edilen bilgilere göre, eylemi organize eden eyleme katılan örgüt 

mensuplarını ele geçirmek için polis operasyonlara başladı. 

Neve Şalom Sinegogu önünde patlatılan 34 ZR 099 plaka sayılı Beyaz 

renkli İSUZU marka kamyonetin. Ahmet UĞURLU adına, Beth İsrael Si- 

negogu önünde patlatılan 34 UHK 68 plakalı 1994 model Kırmızı renkli 

ÎSUZU marka kamyonetin Metin EKİNCİ adına, HSBC Bank Genel Mü- 

dürlüğü önünde patlatılan 34 UVD 06 plaka sayılı Beyaz renkli 1995 mo- 

del HİNO marka kamyonetin. Yüksel ÇELEBİ adına, İngiltere Konsolos- 

luğu saldırısında kullanılan 34 VCV 25 plakalı 1995 model Kırmızı Beyaz 

renkli HİNO marka kamyonetin ise Cahit ÖZTÜRK adına trafik kayıtları 

olduğu tespit edilmişti. 

Eylemlerde kullanılan araçların Yüksel ÇELEBİ sahte kimlikli, Ömer 

(Kod adlı) Gürcan BAÇ tarafından satın alındığı daha sonra ortaya çıkmıştı. 
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İntihar eylemleri sırasında eylemciler ile eylemde hayatını kaybeden kişi- 

lerin parçalanmış cesetleri kimlik tespiti için Adli Tıp Morguna kaldırılarak, 

intihar eylemcilerinin kimliklerini tespit edebilmek için, İstanbul, Mersin, 

Eskişehir ve Bingöl’de ikamet eden 20 kişiden kan örnekleri alan polis, olay 

yerinde parçalanan cesetlerden alınan doku parçaları üzerinde DNA testi 

yaptırılmak suretiyle intihar eylemcilerinin kimliklerini tespit etmiştir. 

Buna göre; 

Neve Şalom Sinegogu’na yönelik yapılan intihar saldırısı eylemcisinin; 

Yaşar (Kod adlı) Gökhan ELALTUNTAŞ, 

Beth Israel Sinegoguna yönelik yapılan intihar saldırısı eylemcisinin; 

“Metin EKİNCİ sahte kimlikli” MESUT ÇABUK, 

İngiltere Konsolosluğuna yönelik gerçekleştirilen intihar eylemcisinin; 

Yasir (Kod adlı) Feridun UĞURLU, 

HSCB Bank Genel Müdürlüğüne yönelik yapılan intihar saldırısı ey- 

leminin ise; Mustafa (Kod adlı) İlyas KUNCAK isimli örgüt mensupları 

olduğu anlaşıldı. 

Türkiye’deki yapı oluşumunun tabanını hazırlayan örgüt mensupların- 

dan, Habib AKDAŞ, Adnan ERSÖZ, Baki YİĞİT tekrar Afganistan’a git- 

mişlerdi. Afganistan’a giden Habib AKDAŞ ile arkadaşları El-KAİDE ör- 

gütü lideri Usame Bin Laden ve Askeri kanat sorumlusu, Ebu Hafs ElMisri 

ile görüşerek, Türkiye’den ASKERİ eğitim almak için Afganistan’a gelen 

Türklere kamp yeri istemişlerdir. Bu talep üzerine; Ebu Hafs ElMisri. Ha- 

bib AKDAŞ’a kamp yerinin verilebileceğini. 11 Eylül akabinde Amerika- 

nın Afganistan’ı işgal etmesi sonucu Müslümanların ezildiğini, dünyadaki 

Müslümanların nerede olursa olsun, Amerika ve İsrail hedeflerine karşı 

cihat yapması gerektiğini, bunun Türkiye’de de olabileceğini ve bu konu- 

da yapılacak her türlü çalışmaya mali destekte bulunacaklarının teminatını 

vermesinden sonra, bu dönem sürecinde Afganistan’daki Amerika işgaline 

karşı savaşacak olan, Türkiye’den giden gençleri kanal ize edecek ve ay- 

rıca Usame Bin Ladenle yapılan görüşmedeki, eylemlerin finans desteği 

konusunda bağlantı kurmak için örgüt mensuplarından Adnan ERSÖZ’ün 

Pakistan’da kaldığı anlaşılmıştı. 

Akabinde Hüseyin (Kod adlı) Habib AKDAŞ, Suriye asıllı Alaad din 

kod adlı Lovi Sakka ile ilişkiye geçerek, bu kanal vasıtası ile EL KAİDE 
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örgütünden eylemlerle ilgili finans sağladığı, ilk etapta 60.000 dolar, top- 

lam olarak 150.000 doları eylemlerde kullanılmak üzere alınmıştı. 

Afganistan’da yapılan ilk görüşmelerde gerçekleştirilecek olan eylem- 

lerin, İncirlikte bulunan ABD üssüne, Mersin limanına gelen İsrail gemile- 

rine, ABD veya İsrail Konsolosluklarına yönelik yapılacağının görüşüldüğü 

anlaşılmış, eylemlerin bomba yüklü kamyonlar ile intihar eylemi şeklinde 

gerçekleştirilmesinin karara bağlandığı, bunun için malzeme temin etme 

çalışmalarına 2002 yılı Mayıs ayında başlayan örgüt mensupları malzeme 

temin edilme işi gecikince eylemlerin 2003 yılına ertelenmişti. 

Bomba yapım konusunda uzman olan, Habib AKDAŞ ile Elektrik tesi- 

satında uzman olan Gürcan BAÇ bir temizlik firması adı altında laboratuar 

kurarak bomba imal etmeye karar vermeleri akabinde, kurulacak olan iş 

yeri ile ilgili çalışmalara başlamışlar, Habib AKDAŞ ve Gürcan BAÇ ta- 

rafından. Gökkuşağı Deterjan adı altında Fevzi YİTİZ adına paravan bir 

şirket kurmuştur. Kurulan şirket ile ilgili yasal prosedürlerin tamamı Fevzi 

YİTİZ adına kayıtlıydı. 

İntihar eylemcileri tarafından kullanılan bomba yüklü araçların, 

Küçükçekmece’de Metal İş Sanayi sitesi 10 Blok No:32 Adresinde bulu- 

nan, “Gökkuşağı Deterjan’’ isimli iş yerinde, Habib AKDAŞ, Gürcan BAÇ, 

Burhan KUŞ ile Fevzi YİTİZ tarafından intihar eylemlerinde kullanılmak 

üzere hazır hale getirildiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. 

Bombalı araçların Gökkuşağı Deterjan isimli işyerinde hazırlanması 

sonrasında, depoda bulunan malzemelerin taşınmasının gündeme gelme- 

si üzerine; Habib AKDAŞ’ın talimatıyla Deterjan türü olanlar Osman 

EKEN’in kiraladığı bir depoya, Kimyasal maddeler Mehmet KUŞ’un 

ikametinin bodrumuna, Beyaz eşya türündekiler de İlyas KUNCAK ta- 

rafından Ali ÜÇAĞAÇ’ın inşaat halindeki dairesine taşındığı belirlenmiş, 

düzelenen operasyonlar sonucu tüm malzemeler ele geçirilmişti. 

Eylemleri organize eden ve eylemlere katılanlardan, Habib AKDAŞ, 

Feridun UĞURLU, Sadettin AKTAŞ ile Gökhan ELALTUN TAŞ eylem- 

lerden önce evlerini boşaltarak ev eşyalarını Osman EKEN vasıtasıyla bir 

depoya koymuştu. Bu depo daha sonra polis tarafından bulunmuştu. 

ELKAİDE örgütünün Türkiye emiri olan Habib AKDAŞ, Şura üyele- 

ri Gürcan BAÇ ve Harun İLHAN tarafından örgüt mensuplarını motive 

etmek için sık sık piknik ve ev toplantıları organizasyonu düzenledikle- 
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ri, düzenlenen organizasyonlara Murat İDRAK, Azat EKİNCİ, Sadettin 

AKTAŞ, Yusuf POLAT, Gökhan ELAL TUNTAŞ, Mesut ÇABUK, İlyas 

KUNCAK, Feridun UĞURLU, Fevzi YİTİZ, Burhan KUŞ, Abdulkadir 

KARAKUŞ sürekli olarak, Türkiye emiri Habib AKDAŞ ve Gürcan BAÇ 

tarafından, “Dünya Müslümanlarının ezilmişliğinden, bundan ABD ve 

İsrail Devletlerinin sorumlu olduğunu, bunun için cezalandırılmala- 

rı gerektiğinden” bahsedilerek eylemler için ön hazırlıklar yaparak, ör- 

güte bağlılıklarını ispatlamak içinde BİAT “YEMİN” ettikleri belirlendi. 

Eylemlerde intihar eylemcisi olarak kullanmak istedikleri kişiler arasında 

Murat İDRAK, Yusuf POLAT, Harun İLHAN’ında bulunduğu anlaşılmıştı. 

İntihar eylemleri için hazırlanan araçlarda kullanılmak üzere “İpekler 

Yağ ve Sabun Ltd.Şti” şirketi adına kesilmiş sevk irsaliyelerini hazırlayan 

teröristler, hazırlanan sevk irsaliyelerinin eyleme gidildiği sırada muhtemel 

herhangi bir polis çevirmesi sırasında, taşınan yükün irsaliyede yazılı de- 

terjanlar olduğu konusunda polisleri ikna etmek amacıyla planlamışlardı. 

Bu nedenle patlayıcı maddelerin kasanın ön kısımlarına, irsaliyede yazılı 

olan deterjanların ise aracın arka taraflarına yerleştirmişlerdi. 

İntihar eylemcileri tarafından kullanılan, bomba’yüklü kamyonetlerin 

hazır hale getirilmesinden sonra, 05 Kasım 2003 günü Osman EKEN’in 

evinde buluşan, Habib AKDAŞ, Gürcan BAÇ ve Harun İLHAN bir araya 

gelerek gerçekleştirilen saldırılarla ilgili karar alarak, İntihar eylemcileri 

tarafından patlatılmak üzere kamyonları hazırlamışlardı. 

Buna göre, 1. Bomba yüklü kamyon; Antalya’nın Alanya ilçesine 

gelen İsrail yolcu gemisine, Gürcan BAÇ sorumluluğunda, Feridun 

UĞURLU tarafından eylemi gerçekleştirilecekti. 

2. Bomba yüklü kamyon; Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Si ne- 

goguna, Harun İLHAN sorumluluğunda, Gökhan ELALTUN TAŞ ta- 

rafından eylemi gerçekleştirilecekti. 

3. Bomba yüklü kamyon; Şişli’de bulunan Beth İsrael Sinegogu’na, 

Yusuf POLAT sorumluluğunda, Mesut ÇABUK tarafından eylemin 

gerçekleştirilecekti. 

4. Bomba yüklü kamyon; Levent’te bulunan HSCB Bankası Genel 

Müdürlük binasına Gürcan BAÇ sorumluluğunda, İlyas KUNCAK 

tarafından eylemin gerçekleştirilecekti. 
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Bu planlamayla düzenlenecek eylemlerin istihbarat çalışmasını yapan 

Gürcan BAÇ bu görevi daha sonra, Yusuf POLAT ile Harun İLHAN’a dev- 

retmiştir. Yusuf POLAT ile Harun İLHAN’da eylemler öncesinde intihar 

eylemcileri tarafından kullanılacak olan yol güzergahı ve eylem yerleri ile 

gerekli istihbarat çalışmalarını yapmışlardır. 

Gökkuşağı Deterjan isimli iş yerinde hazırlanan, bomba yüklü araçlar- 

dan bir tanesini, 05 Kasım 2003 günü Alanya ilçesine, Gürcan BAÇ ve Fe- 

ridun UĞURLU tarafından götürülmüştür. Ancak yolcu gemisinin gelme- 

mesi üzerine Alanya’da yapılacak olan eylem bir hafta ertelenmiştir. 

Beklenen geminin gelmemesi üzerine Alanya’da yapılacak olan eylem 

İngiliz Konsolosluğu olarak değiştirilmiştir. 

Bunun üzerine; İstanbul’da yapılacak olan eylemlerin başlatılması ta- 

limatı, Gürcan BAÇ tarafından Harun İLHAN’a verildiği, 15 Kasım 2003 

günü Harun İLHAN cep telefonu ile Yusuf PO LAT güzergâh hakkında  

ve eylemlerin başlatılmasıyla ilgili talimat verilmesi üzerine, intihar ey- 

lemcilerinden Gökhan ELALTUNTAŞ Neve Şalom Sinegogu’na, Mesut 

ÇABUK ise Beth İsrael Sinego’guna yönelik bomba yüklü araçlarla intihar 

saldırısı eylemleri gerçekleştirmişlerdir. 

Habib AKDAŞ’ın Mehmet Ali ETİZ adına, Abdulkadir KARAKUŞ 

un Hakan YALÇIN adına, Gürcan BAÇ’ın Abdullah DEMİR adına, 

Ahmet Cemal BUĞDAYCI’nın Süleyman UĞURLU adına, Muhammet 

TOKAŞ’ın Hüseyin TOKAŞ adına temin ettikleri pasaportları kullanarak 

Suriye’ye kaçmışlardı. Bu teröristler burada Suriyeli Lovi Sakka ile buluş- 

muş ve El Kaide’nin Irak’taki hücrelerine dahil olmuşlardı. 

Eylemleri gerçekleştiren örgüt mensuplarının patlayıcı maddeler ise 

kimden ve nasıl temin ettikleri, güvenlik kuvvetlerince tek tek ortaya çı- 

karılmıştır. Buna göre; 

Maltepe’de faaliyet gösteren Söz Kimya Sanayi Ltd. Şirketi müdürü 

Aydın ÖZYILDIRIM’ı 20 Ağustos 2003’ günü telefon ile arayan Mehmet 

isimli kişi, 150 kg Aseton. 200 kg Sodyum Nitrat, 250 kg Hekzametilentet- 

ramin maddesi siparişi vererek, akabinde 21 Ağustos 2003 günü Serkan 

KOŞ olarak kendisini tanıtan kişi Söz Kimya Şirketine gelmiş, kendisini 

Simge Kimya’dan Mehmet’in gönderdiğini, siparişleri almak istediğini 

beyan etmiş ve belirtilen miktarlardaki kimyasal maddeler Serkan KOŞ’a 

teslim edilmiştir. 
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Siparişlerin teslim edilmesi akabinde, Simge Kimya Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. adına 21 Ağustos 2003 tarihli B156084 seri no’lu irsaliye düzen- 

lenmiş, Adres olarak ise, Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi Sedef iş hanı 

gösterilmiştir. 

Öte yandan, Kadıköy’de faaliyet gösteren Kolsuzlar Kimya Sanayi 

A.Ş.’den Mehmet YALDIZ isimli kişi tarafından 100 kg PENTA isimli Kimya- 

sal maddenin satın alınmıştır. Kimyasal maddenin satış işlemleri neticesinde. 

Simge Kimya ve Ticaret Ltd. Şirketi adına 19 Ağustos 2003 tarihli Z 204281 

nolu fatura ile aynı tarihli M667352 seri nolu irsaliye tanzim edilmiştir. 

Söz Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şirketinden alan kişinin Burhan KUŞ 

olduğu. Kolsuzlar Kimya Sanayi Ticaret A.Ş’uen alınan kimyasal maddele- 

rin; Gürcan BAÇ olduğu daha sonra belirlenmiştir. 

Eylemlerde kullanılan kimyasal maddeleri Simgen Kimya Şirketi adına 

alan Burhan KUŞ ile Gürcan BAÇ faturalarda vermiş oldukları Adresler ile 

vergi numaraları sahtedir. 

EL KAİDE örgütünün propagandasını yapmak için, Afganistan’dan 

getirdikleri içeriklerinde Usame Bin LADEN’in görüntülerini kapsayan 

CD’leri Türkçe’ye çevirmek için, Üsküdar ilçesi Kef çe Dede Mahallesi 

Gündoğumu Caddesi No:52/ll sayılı işyerini kiralayarak, Harun İLHAN ile 

Hüseyin TOKAŞ sahte kimlikli Muhammet TOKAŞ örgütün propaganda 

çalışmalarını burada sürdürmüşlerdi. 

Habib AKDAŞ ile Gürcan BAÇ Family Finans Kurumunda bir kasa 

kiralamış, ancak, yapılan araştırmada kiralık kasanın 05 Kasım 2003 tari- 

hinde boşaltıldığı görülmüştü. 

Her dört intihar eylemi sonrasında uzmanlar tarafından olay yerleri ve 

çevrelerinde elde edilen numunelerin Kriminal Polis Laboratuarında yapı- 

lan test ve incelemelerinde; 

Amonyum, Nitrat ve Nitrit İyonları ile Nitro Selüloz artıkları tespit edilmiş 

olup, söz konusu patlama olaylarında; Amonyum Nitrat ve Nitro Selüloz bile- 

şiklerini içeren bir patlayıcı madde karışımı kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 

Elde edilen bulgulardan; teröristler tarafından yapılan el yapısı başla- 

tıcıların kullanılmış olabileceğine dair kanaatin oluştuğu, yine kullanılan 

başlatıcıların ise elektrikli olabileceği ve bombadan akım kaynağı olarak 

araçların orijinal akülerinin kullanıldığının elde edilen delil ve bulgular- 

dan anlaşılmıştır. 
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Meydana gelen tüm intihar saldırılarında kullanılan anahtar sistemleri- 

nin ise araçların üzerinde bulunan orijinal kumanda düğmelerinden birisi- 

nin tadil edilerek yapılmış olabileceği kanaatine varılmıştır. 

Patlayıcı maddelerin taşınmasında ise dış kap olarak; mavi ve beyaz 

renkli 20-30 kg.’lık plastik bidonlar kullanılmıştır. 

Ayrıca patlayıcı maddelerin doldurulduğu bidonların araçların kasa 

bölümünde tek sıra halinde dizilerek eylem için hazırlandığı, patlayıcıyı 

gizlemek amacıyla aracın en arka kısmına sıvı ve toz deterjan paketleri 

dizilerek kamufle edildiği, patlamada kullanılan kamyonetlerin üzerinde 

yapılan çalışmalardan ve intihar saldırganlarının cesetleri üzerinde yapılan 

gözlemlerden tespit edilmişti. 

Yine bombada akım taşımak için çok telli ve tek telli kabloların kulla- 

nıldığı elde edilen delil ve bulgulardan anlaşılmıştı. 

Yakacık Masonlar Derneği’ne Saldırı 

İstanbul’da ölüm arabalarının infilak etmesinden dört ay geçmemişti 

ki; El Kaide bu kez kendini Yakacık’ta gösterdi. Kartal Yakacık’ta bulunan 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Lokali’ne 9 Mart 2004 akşamı El 

Kaide sempatizanı iki kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi.  

TÜSİAD Üyelerini Kaçırma Planı! 

El Kaide’nin Türkiye’de düzenlemeyi planladığı eylemler sırasında 

TÜSIAD üyelerinin kaçırılmaları da yer alıyordu. Üyeler arasında Musevi 

patronların da bulunması El -Kaideciler içiyeterli bir nedendi. Bu eylemin 

düzenleneceği yer ise TÜSİAD üyelerinin düzenlediği toplantılardan biriy- 

di. Amaç, bu toplantılardan herhagi birinin gerçekleştirildiği salonu 10-15 

kişilik militan grubuyla basarak, TÜSİAD üyesi iş adamlarını rehin almak- 

tı. Rehin alınan iş adamları daha sonra Afganistan’a kaçırılacak ve serbest 

birakılmaları için fidye istenecekti. 
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Hazırladıkları eylem planına göre; TÜSİAD toplantılarından biri 10-15 

kişilik militan grubu tarafından basılacaktı. TÜSİAD’ın toplantıda bulunan 

bütün üyeleri rehin alınarak, iş adamlarının ailelerinden fidye istenecekti. 

Eylem planına göre toplanacak fidyenin tahminen bir milyar doları bulma- 

sı bekleniyordu. Örgüt militanları kendilerine temin ettirdikleri bir uçakla 

Afganistan’a dönmeyi hedefliyorlardı. 

El-Mısri bu eylem planını kabul etmiş olsaydı, El Kaide korkunç bir 

katliama daha imzasını atacaktı. Çünkü TÜSİAD’ın toplantı salonunu 

basacak olan El Kaide militanları eylem sırasında gelişebilecek olumsuz 

bir durum karşısında şehit olmayı seçeceklerdi. Geride ise rehin aldıkları 

TÜSİAD üyelerinin cesetlerini bırakacaklardı. 

Kaçan Militanların Sonu! 

İstanbul da gerçekleşen bombalı saldırıların planlayıcılarından Abdül- 

kadir Karakuşun Bağdat’ta yakalandığı ve Ebu Garip Cezaevi ne konduğu 

açıklandı. Bomba eylemlerinden sonra El Kaide’nin Türkiye yapılanması- 

nın lideri Habib Akdaş ile Azat Ekinci, Gürcan Baç, Abdülkadir Karakuş 

ve Burhan Kuş’un Irak’a kaçtıkları belirlenmişti. İstanbul’u kana bulayan 

15-20 Kasım saldırılarını planlayan isimlerden Abdülkadir Karakuşun 

Bağdat’ta ABD askerleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Ankara, sal- 

dırıya adı karışan Burhan Kuş’la birlikte Ebu Garib Cezaevi’nde tutulan 

Abdülkadir Karakuş’un iadesi için başvuruda bulundu. 

İstanbul’daki saldırıların ardından El Kaide’nin Türkiye yapılanması- 

nın lideri Habib Akdaş, Azat Ekinci, Gürcan Baç, Abdülkadir Karakuş ve 

Burhan Kuş’un Irak’a kaçtıkları belirlenmişti. Geçen yıl Eylül ayında haber 

ajanslarına ulaşan bir kasette El Kaide’nin Türkiye yapılanmasının imamı 

olan Habib Aktaş olduğu öne sürülen ceset görüntüleri ortaya çıkmıştı. 

Akdaş’ın Irak’ta öldüğüne dair kaset, incelenmek üzere İstanbul Emni- 

yet Müdürlüğü’ne getirilmiş, burada dayısı olduğu tespit edilen A.K. tara- 

fından ölen kişinin Akdaş olduğu teşhis edilmişti. 

Abdülkadir Karakuş’un Levent’teki HSBC Genel Merkezi’ne bom-  

ba yüklü araçla saldıran İlyas Kuncak’ın damadı olduğu ve birlikte 

Bağcılar’da baharatçı dükkanı işlettikleri belirlenmişti. Yine aynı semtte 

tuttukları depoda da ikiz patlamalarda kullanılan gübre bombaların malze- 

melerini saklamışlardı. 

Örgütün en tepesindeki isim, “İmam” diye tanınan Habib Akdaş, 
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Bağdat’ta düzenlenen bir bombalı saldırıda ölmüştü. Akdaş’ın ‹’sağ kolu” 

olarak yer alan Azad Ekinci ile Abdülkadir Karakuş’a bağlı iki hücre oldu- 

ğu ortaya çıkmıştı. Sinagogları bombalayan Gökhan Elaltuntaş ile Mesut 

Çabuk ile erketelik yapan Yusuf Polat’ın Azad Ekinci’ye, ikinci saldırıları 

gerçekleştiren İlyas Kuncak ve Feridun Uğurlu’nun ise Kuncak’ın damadı 

Abdülkadir Karakuş’a bağlı oldukları saptanmıştı. Irak’a kaçanlardan Azad 

Ekinci ve Gürcan Baç’ın da intihar saldırılarında öldükleri tespit edilmişti. 

 

El Kaide tarafından İstanbul’da 15-20 Kasım 2003’te düzenlenen bom- 

balı saldırıların faillerinden Sadettin Aktas’ın, tutuklu bulunduğu Irak’ın 

Musul kentindeki cezaevinden kaçtı. Diğer zanlı Louis Sakka’nın avukatı 

Osman Karahan’ın başkanlığını yaptığı İnsan Hak ve Hukukunu Koru- 

ma Derneği (İHADER) olayı “Sadettin Aktaş firar etti” şeklinde duyurdu. 

İHADER’e gelen bilgiye göre, 2007 Nisan ayında El Kaide militanları 

önce Aktaş’ın tutuklu olduğu cezaevine ani bir baskın düzenledi. Karşılıklı 

yoğun çatışma sonucu kayıpların verilmesinin ardından Sadettin Aktaş ile 

Burhan Kuş’u alarak cezaevinden çıktılar. 

“Hadi El Türki” olarak bilinen Mehmet Yılmaz ve Mehmet Reşit Işık, 

23 Haziran 2007”de Kerkük’ün güneyindeki Havica yakınındaki ABD 

güçleriyle girdikleri çatışmada öldü. Yılmaz’ın Irak’a yabancı savaşçı top- 

layan bir El Kaide hücresinin üst düzey yetkililerinden olduğu, Işık’ın da 

Yılmaz’ın ve diğer üst düzey El Kaide liderlerinin yardımcısı olduğu be- 

lirlendi. 

Yılmaz’ın, 2001’de Afganistan’a bir grup Türk’ü götürdüğü, istihbarat 

raporlarına göre bu ülkede yaralandığı, 2004 yılında yakalanarak Gazian- 

tep Terörle Mücadele ekipleri tarafından uçakla Afganistan’dan Türkiye’ye 

getirildiği kaydedildi. Gaziantep’te 3 ay hapis yattıktan sonra 2005’te tu- 

tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yılmaz hakkındaki dava sürü- 

yordu. 

İstanbul’daki saldırılardan dolayı müebbed hapis cezası alan Baki 

Yiğit ise,  Suriye’nin  Halep  kentindeki  çatışmalar  sırasında (2012 

Ağustos) ölmüştü. 

SAKKA’nın Yakalanışı 

El Kaide militanlarının faaliyetleriyle ilgili son gelişme ve kısa de- 

ğerlendirmeye değinmeden önce, El Kaide’nin Türkiye’deki eyleminden 

haberdar olduğu sanılan ve Habib Akdaş’la bağlantısı olan Suriyeli Lovi 

Sakka tam bir tesadüf sonucu yakalandı. Sakka, daha önce yakalanan ar- 
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kadaşı Hamed Obysi ile yeni masum canlara kıyacaklardı. Habib Akdaş 

ve arkadaşlarının planladıkları, ancak gerçekleştiremedikleri, İsrail yolcu 

gemisine suikastı Sakka düzenleyecekti. Bu konuyla ilgili her türlü hazır- 

lığı tamamlayan Sakka, Antalya’da kiraladığı dairede tesadüfen çıkan yan- 

gın, militanların deşifre olmasına neden olmuştu. (Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Türkiye’de El Kaide Unsurları, IQ Yayınları) Diyarbakır havalimanında 

sahte kimlikle yakalanarak getirildiği İstanbul’da tutuklanan Louis Sakka 

“susma hakkını” kullandığından, herhangi bir bilgi vermedi! 

2011 Nisan ayında İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda 40 El- 

Kaide yanlısı daha gözlem altına alındı. Zanlıların şeriat mahkemeleri kur- 

dukları, çocukları okula göndermeyerek hücre evlerde eğittikleri belirlendi 

İstanbul’da yakalananlar arasında ise, Hizbullah Davası’nda ömür boyu 

hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancık’ın oğlu da bulunuyordu. 

2011 Nisan ayında İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda 40 El- 

Kaide yanlısı daha gözlem altına alındı. Zanlıların şeriat mahkemeleri 

kurdukları, çocukları okula göndermeyerek hücre evlerde eğittikleri 

belirlendi İstanbul’da yakalananlar arasında ise, Hizbullah Davası’nda 

ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancık’ın oğlu da 

bulunuyordu.  

Polisin zaman zaman düzenlediği operasyonlarda bir çok örgüt üyesi 

ya da yandaşı yakalanıyordu. Bunlar içinde en önemli olan grubu, 2013 

Mart ayında Tekirdağ’da yakalananları sayabiliriz. ABD Konsolosluğu’na 

saldırı düzenlemeyi planladıkları öne sürülen 12 kişide 22 kilo gram A-4 

patlayıcı ele geçirilmişti.                                        … 

Günümüzde El Kaide (Selefi) paralelinde faaliyet gösteren örgütlerin 

başında El Nusra ve IŞİD gelmelmektedir. 

 

                  HİZBULLAH (TÜRKİYE) 

 

Merkezi Lübnan ‘da bulunan Hizbullah adı, Güneydoğu’ da artan PKK 

cinayetleri karşısında, PKK örgütüne mensup kişilerin faili meçhul kişi- 

lerce öldürülmesiyle Türkiye’de sıkça duyulmaya başladı. 1980’li yıllarda 

İstanbul’da yaptıkları eylemlerle adını duyuran Hizbullah’a ait ilk bilgi 1973 

yılında Tahran’da elde edildi. Türkiye’de 19601ı yıllarda Tevhid Hareket’in 

savunucularından Prof Dr. Seyyid Kutub’un kitaplarının gelmesiyle oluşan 

Hizbullah fikirleri, Milli Nizam ve Milli Selamet partileri ile filizlendi. 1975 

‘de İran’dan gelen yayın organlarının etkisiyle taban bulmaya başlayan ha- 

reket, 1978’den sonra İran devriminin etkisiyle kendisini göstermeye başla- 
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dı. 1973 yılında İranlı Ayetullah Mahmut Gaffari tarafından temeli atıldığı 

öne sürülen Hizbullah, 1983 yılında Şii Gruplar etrafında Lübnan’a yerleşti. 

16 Şubat 1992 Tarihinde örgütün genel sekreteri Abbas Müsavi’nin İsrail ta- 

rafından öldürülmesinden sonra örgütün liderliğine Hasan Nasrallah getiril- 

di. Örgütün genel yapısında Şura, Politik Büro, Yürütme Organı, Fonk- 

siyonel Heyet, Yüksek Güvenlik ve Askeri Konsey (Bu konsey, Merkezi 

Güvenlik Organı, Karşı Güvenlik düzenlenmiştir ve Askeri Organ diye Üç 

bölüme Muhammed) gibi organlar bulunuyor. Hizbullah örgütünün stra- 

tejisi üç ayrı aşamadan oluşuyor. Bunlardan birincisi İslam dinini geniş 

halk kitlelerine yaymak için yapılan ve Telkin adı verilen propagandası, 

ikincisi silahlı çatışma safhası, üçüncüsü ihtilal. 

Türkiye’deki Hizbullah lideri, Ankara Üniversitesi SBF mezunu, 1952 

Gercüş, Batman doğumlu Hüseyin (Abdullah) Velioğlu idi. 1980’den 

sonra Diyarbakır’da yaşamaya başlayan Abdullah Velioğlu, uzun süre de 

Batman da kaldı. 1987’de Batman’da bir kitap evi açarak, bunları diğer il 

ve ilçeler- de yaygınlaştıran Abdullah Hüseyin Velioğlu’nun Grubu ilk 

önce PKK’ya karşı silahlı mücadeleye başladı. Daha sonra, diğer İslami 

Grupları’da karşısına aldı. Velioğlu, ileride değineceğimiz üzere İstanbul 

Beykoz’daki bir evde öldürüldü. Velioğlu liderliğinde İlim Kitabevi 

çevresinde başka organize olan bu gruptan, Molla Mansur Güzelsoy 

liderliğinde Menzil Kitap evi çevresinde toplanan ve Tevhitçi olarak 

adlandırılan diğer bir grup da İran tarafından organize ediliyordu. 

Hizbullah kanadının yapılan- masına göre teşkilatın Genel Emiri 

Hüseyin Velioğlu idi. Şura üyelerini İsa Altsoy, Cemal Tutar, Edip 

Gümüş, Mehmet Sudan, Mehmet Emin Başol ve Selahattin Uruk gibi 

isimler oluşturuyordu. 

   
 

17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz’daki bir eve düzenlenen 

operasyonda örgüt lideri Hüseyin Velioğlu ölü olarak ele geçirildi. Şura 

üyelerinden Edip Gümüş ile “Cemal Tutar sağ yakalandı. Örgütün ana 

bilgisayar arşivinin ele geçmesi üzerine, bu tarihten sonra ülke genelinde 

düzenlenen operasyonlarla yüzlerce Hizbullah militanı yakalandı. İran’da 

Askeri Eğitim gören Hizbullahçılar’ın öldürerek gömdükleri bir çok kişi- 

nin cesetleri toplu mezarlarda ortaya çıktı. (Ayrıntılı Bilgi için IQ Kültür 

Sanat Yayıncılık’tan çıkan; Hizbullah adlı kitaptan yararlanabilirsiniz.) 

Hizbullah faaliyetleri özellikle Güneydoğu Anadolu’da illegalitenin ya- 

nısıra çeşitli yöntemlerle devam etmektedir. Mustafazlar (Ezilmişler) 

Derneği’nin faaliyetlerini buna bir örnek olarak gösterebiliriz. 

Hizbullah tarafından kaçırıldıktan sonra öldürülen Dicle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Sekreteri İbrahim Sarı’nın da örgüte ayrıntılı bilgi verdiği 
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öne sürülmüştü. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 

“Adı Hizbullah’a ait dokümanlarda geçiyor” dediği (daha sonra kemikleri 

Diyarbakır’da örgüte ait Mardinkapı Savaş Mahallesi Küçüksavaş Soka’ta- 

ki 11 no’lu sorgu evinde bulunan) Sarı’nın ifadeleri, bir çelişkiyi de ortaya 

koyuyordu. Sarı sorgusunda Diyarbakır polisine çalışan sadık bir muhbir 

olduğu ve bu gücünü kullanarak Üniversite veya günlük yaşam içinde sı- 

kıntılarla karşılaşan çok sayıda kişiyi de muhbirliğe zorladığını söylemiş 

ve Dicle Üniversitesindeki Hizbullahçılarla ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir. 

Hizbullah Türkiye’de ikiye bölünmüşlerdi. 

Her iki grubun liderleri de İran’da eğitilmişlerdi. Bunlardan birini “İlim” 

diğerini “Menzil Cemaati” oluşturuyor. Bir çok silahlı eylem gerçekleştiren 

“İlimciler”e karşı. “Menzil” Grubu, Türkiye’de silahlı mücadelenin henüz 

erken olduğu görüşünü savunuyordu. Menzil grubunun lideri Fidan Güngör 

siyasi, dini lideri Mansur Güzelsoy, Mehmet Yaşasın, Zeki Savaş ve Sadettin 

Ay şura üyeliğini oluşturuyordu. Örgütün Diyarbakır Askeri Kanat Sorum- 

luluğunu Emin Tenşi yapıyordu. Çatışmaların yoğunlaşması ve inisiyatifin 

Velioğlu’na geçmesi üzerine Fidan Güngör Istanbul’a gitti. 

Batman ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlardan kaçan Hizbullah 

örgütünün Hicret Grubu mensubu 6 Kişi 1997 Ağustos ayında Bursa’da 
 

yakalandı. Menzil ve İlim Grubu olarak ikiye ayrılan Hizbullah gerçek- 

leştirilen Hicret Grubu Bursa’daki militanlarca oluşturuldu. Batman ve 

İstanbul bağlantılı olarak çalışan İlim Grubu militanları Fidan Güngör ün 

kaçırılması olayında rol almışlar, bazı cinayetlere de katılmışlardı. 

  
 

                             İLİM GRUBU 

1979-1980 yıllarında çeşitli kitap evlerinde satılan radikal dini yayınla- 

rından etkilenen bazı gruplar bir araya gelerek fikri analiz ve tartışmalara 

başladılar, bu çerçevede ilk toparlanma Diyarbakır’daki Vahdet Kitabevi 

çevresinde oluştu. Abdulvahap Ekinci’ye ait bu kitap evindeki faaliyetlere 

sonradan kendi kitap evleri ve gruplarını kuracak olan Fidan Güngör ve 

Hüseyin Velioğlu da katılmıştır. 

Zaman içerisinde Vahdet Kitabevi çevresindeki oluşumlardan kopmalar 

başladı. İlk olarak 1981 yılında Fidan Güngör Menzil kitapevini kurmuştur. 

Menzil kitapevlerinin Kuruluşu ile birlikte Vahdet Kitapevi çevresindeki 

kopmalar hızlanmıştır. Fidan Güngör’ün bu yapılanmadan ayrılmasına 

Hizbullahi gruplaşma içerisindeki görüş ayrılıkları ve liderlik mücadelesi 

yatmaktaydı. 
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1982 yılında Hüseyin Velioğlu’da Vahdet çevresinden ayrılarak 

İlim Kitapevini kurdu. Bu ayrılığın ana nedeni olarak Abdulvahap 

Ekinci’nin, Müslüman Kardeşler örgütünün liderlerinden Seyyit 

Kutup’un kaleme aldığı Fi Zilali’l Kur’an isimli eserine saygısızlık 

göstermesinin neden olduğu ileri sürülüyor. 

Yaşanan bu fikir ayrılıklarından sonra Hüseyin Velioğlu yeni bir ortam 

ve örgütlenme yapmak amacıyla memleketi olan Batman’a gitti. 

Örgütlenme sürecini Diyarbakır’daki grup ile irtibatlı olarak Batman’da 

açtığı kitapevi çevresinde yürüten Hüseyin Velioğlu, böylelikle bölgenin 

kilit il ve ilçelerinde örgütlenme faaliyetlerine başladı. 

Bazı terör uzmanlarının değerlendirmesine göre, Hüseyin Velioğlu 

Batman’ı özellikle seçmişti. Çünkü Batman’a yakın olan Silvan ve Mardin 

o dönemde sık sık PKK terörüne maruz kalıyordu. Bu durumun bilincinde 

olan ve örgütsel mücadele mantığıyla PKK ile çatışma kararı alan Hüseyin 

Velioğlu, kısa sürede silahlı birimler oluşturdu. 

İlim Grubu, gerekli hazırlık döneminin sağlanmasından sonra PKK 

sempatizan ve militanlarına karşı Batman ve Silvan merkezlerinde ilk ey- 

lemlerine başladı. 

Batman’daki yapılanmayı tamamladıktan sonra Diyarbakır’a geri dö- 

nen Hüseyin Velioğlu, artık silahlı mücadeleden yanadır. Bu amaçla, fikir 

ayrılığına düştüğü Menzil Grubu ile bu kez bir araya gelerek birlikte hare- 

   
 

ket etme talebinde bulundu. Ancak İlim Grubu ile Menzil Grubunun yolları 

bu dönemde kesin olarak ayrılınca, Hüseyin Velioğlu silahlı eylemlerini 

karşı gruba da yöneltmişti. 

Daha sonra Hizbullah olarak nitenlendirilen İlim grubunun eylem ve ya- 

pılanmadaki stratejileri gözönüne alındığında daha sistematik ve profesyo- 

nel bir terör organizasyonuna sahipler olduğu görülmektedir. Mevcut konu- 

munun Menzil grubuna oranla daha kuvvetli olan İlim Grubu, bu dönemde 

Menzil grubunu tamamen tasviye ederek kendisini Hizbullah adıyla lanse 

etmeyi ve bölgedeki potansiyel tabanını kontrolü altına alma düşüncesin- 

deydi. Bu çerçevede, Hüseyin Velioğlu İlim Grubu tanımını kullanmayı 

yasaklamış ve kendilerini Hizbullah olarak tanıtmaya özen göstermiştir. 

İran menşeili gruplardan biri olan Zekeriya Şengöz’ün liderliğini yap- 

tığı Malatyalılar Grubu, Hizbullah operasyonlarından sonra İlim grubuyla 

(Hizbullah) birleşme kararı almış, ancak örgüte yönelik 28 ilde düzenlenen 

operasyonlar sonucu 285 kişi yakalanmıştı. 
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                                MENZİL GRUBU 

1979 Humeyni devriminden sonra, söz konusu fikirleri yaymak (ihraç 

etmek) amacıyla İran’da bir bakanlık kurulmuştu. 1981 yılından itibaren 

İran İslam Devrimi’ni ihraç faaliyetleri çerçevesinde öncelikle Lübnan, 

Bosna, Afganistan, Arnavutluk, Filistin, Suriye, Irak gibi ülkeler bulunu- 

yordu. İran, Türkiye’yi de gözardı edemezdi. Bu amaçla diğer ülkelerde 

olduğu gibi, büyükelçilikleri ve konsoloslukları karargah olarak kullanı- 

yorlardı. Bakanlığın finansmanı ile, hedef ülkelerde kitap, dergi, gazete ba- 

sım ve dağıtımı, konferans düzenleyerek ve paneller, ideolojik amaçlı kül- 

türel etkinlikler düzenleyerek (Sincan’daki Kudüs Gecesi gibi ...), ideolojik 

amaçlı kültürel etkinlikler tertipledikleri, Turistik Seyahat adı altında bu 

ülkelerden İran’a 15’er günlük ücretsiz geziler düzenledikleri, bu seyahat- 

ler sırasında özellikle İran’ın Kum şehrinde ve kutsal sayılan yerlerde İran 

İslam Devleti’ni anlatarak; gezi sonunda İmam Humeyni’ye Biat teklifi 

yaptıkları, Biat‘ı kabullenen şahısların ülkelerine döndüklerinde mücade- 

leye başladıkları görülmüştür. 

1986 yılında Molla Yasin Ekinci ve oğlu Abdulvahap Ekinci, Hüseyin 

Velioğlu’ndan ayrılarak Hizbullah Vahdet grubunu oluşturdu. Bu ayrılığa 

ana neden, dini bilgisi olmayan Hüseyin Velioğlu’nun liderliğinin kabul 

görmemesidir. 

Menzil Grubu, 1992 yılı içerisinde İmam Hatip Liseleri’nde İlim Grubu 

ile giriştikleri satırlı kavga haricinde, günümüze kadar karanlık silahlı her- 

hangi bir eylem gerçekleştirmemişlerdir. 

Fidan Güngör’ün 1994 yılında İstanbul Göngören’deki evinden 

kaçırılması üzerine Menzil grubuna Molla Manzur Güzelsoy liderlik 

yapmış, ancak 1996’da tedavi gördüğü Tahran’da ölmüştür. 

Örgütün lider durumundaki Zeki Savaş’ın İran’dan gitmiş ve faaliyetle- 

rine Kum kenti ile Tahran’dan devam ettiriyordu. 

Hizbullah liderlerinden Almanya’ya firar etmiş olan İsa Altsoy, İsa Ba- 

gasi adıyla yazdığı “Kendi Dilinden Hizbullah ve Mücadele Tarihinden 

Kesitler” adlı kitapta PKK-Hizbullah çatışmasının yanısıra örgütün önem- 

li ipuçlarını da yansıtmıştı. 

Hizbul yanlıları kurdukları etnik kökenli-dini temalı parti ile siyasiset 

gütmektedirler. 
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                               HİZB-UT TAHRİR 

1952 yılında Kudüs’te kurulmuştur. Genel merkezi  yurt  dışındadır. 

İlk kurucusu. Takiyüd-dün El Nabhani isimli Filistinlidir. Takiyüd dün El 

Nabhani partiyi kurmadan önce ilk Arap-Filistin savaşını takiben bütün 

Müslümanların halletmeye çalışması gereken en önemli meselenin İslam 

meselesi davası olduğunu benimsemiş, özellikle İslam hükümlerini bütün 
 

İslam aleminde tetkik edilmesi hususunda gayret sarf edecek kitlenin mey- 

dana getirilmesine karar vermiştir. Örgütün son yıllardaki lideri Abdulka- 

dim Zellum, Türkiye lideri ise Yılmaz Çelik’tir. Son 15 yıl içinde örgüte 

yönelik 115 operasyonda 584 kişi yakalanmıştır. 

İlk önce Kudüs’ü merkez kabul eden bu parti daha sonraları Ürdün 

Hükümeti tarafından çeşitli baskılara maruz kalacağını düşünerek partinin 

genel merkezinin belirli bir yerde kalmasını mahsurlu görmüş, daha son- 

ra Lübnan, Suriye, Irak, Kuveyt, Mısır ve Sudan’da faaliyetlerine devam 

etmiştir. Lübnan, Ürdün ve Mısır’da bir çok parti üyesi faaliyetlerinden 

dolayı tutuklanmıştır. Örgütü Türkiye’de partinin resmi üyesi olarak Ah- 

met Salih El Ali idare etmekteydi. Ahmet Salih El Ali, 1969 yılında bu 

faaliyetlerinden dolayı Ankara’da yakalanmıştır. 
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AK DOĞUŞ / İBDA-C ( İSLAMİ BÜYÜK DOĞU AKINCILAR 

CEPHESİ) 

2000’li yıllarda El- Kaide yanlısı çıkardığı dergi ile yeniden gündeme 

gelen Ak Doğuş hareketinin tabanı 1975’lerde MSP yanlısı gençlik örgütü 

olan Akıncılar Derneği idi. Bu dernekte kendi çevresini oluşturan Salih 

Mirzabeyoğlu (Asıl adı Salih İzzet Erdiş), MSP’yi pasiflikle suçladı. 

Karar ve İbda adı altında dergiler çıkartan bu grup, 12 Eylül sonrası 

İBDA Cephesi’ni oluşturdu. 

Necip Fazıl Kısakürek’in fikirlerini takip eden Salih Mirzabeyoğlu’nun 

oluşturduğu grup, militan ve eylemci bir çizgiyi savunuyor. Kendilerini İhtilâlci 

Müslümanlar olarak tanıtan Salih Mirzabeyoğlu’nun ortaya attığı teze göre, 

yönetim sistemi bugüne kadar bilinen bütün sistemlerden farklı olacak. Buna 

göre ülke, Başyüce liderliğinde Yüceler Kurultayı tarafından yönetilecek. 

İstanbul ve Bursa’da çok sayıda iş yeri ile halkın toplu bulunduğu park 

gibi yerlere kadın çorabı içerisinde bırakılan patlayıcıları örgütün eski 

bombacılarında doktor Levent Dülger’in hazırladığı belirlendi. Örgüt; 

İBDA-C / DSH (Devrimci Sufi Hareketi) İBDA-C / İnfaz 

İBDA-C / İHO (İslamcı Halk Ordusu) İBDA-C / DSB (Devrimci 

Sufi Birliği) İBDA-C / Kürdistan İBDA-C / Şark İBDA-C / Ûrfa 

İBDA-C / Birecik Ehli Sünnet Militanları İBDA-C / LİK (Lazistan 

İslam Komandoları) İBDA-C / KASEM İBDA-C / Akıncı Güç Ordusu 

adlarında eylem birimleri oluşturmuştur. 

2011 yılına gelindiğinde, son 10 yıldır örgütün ciddi bir faaliyetine rast- 

lanmamıştır. Örgüt lideri Salih Mirzabeyoğlu daha sonar serbest bırakıldı. 

VEHHABİLİK (SELEFİ-HANBELİ-ZAHİRİYE) 

Araştırmacı Bahtiyar Tuncay’ a göre Vahabilik  ; “ On sekizinci yüzyılda 

ortaya çıkan Abdülvahap adlı bir Arap alimi, İngilizlerin teşvikiyle Türklerin 

aleyhine bir tarikat kurdu.  Bu tarikat Vahabilik olarak adlandırıldı. Arap 

milliyetçiliğinin sembolü haline gelen Vahabilik, Arap İmparatorluğu’nu 

kurmayı hedefliyordu...”  

Vehhabi hareketi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünde önemli rol oy- 

namış, Arap milliyetçiliğinin hortlamasına neden olmuştur. Arapça konuşa- 

rak Türkler’den uzaklaşmasını sağlayarak Arap Yarımadası’nda etkili oldu. 
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İslam’ın Peygamberimiz dönemindeki yaşanışına katkıda bulunulmadan saf 

şeklini uygulamayı propaganda ediyorlardı. Buna İslam mezhepleri tarihin- 

de Selef İnancı ve bu inanca Selef iye, Eseriyye veya Sıfatiyye adı verilir. 

Ahmet Bin Hanbel, Selefiye akımının öncüsüdür. Bağdat doğumlu olan 

Arapların Şeyban boyundan olan Ahmet Bin Han bel’in en önemli eseri 

28.000’den fazla hadisin bulunduğu ElMüs ned’dir. Kelam tarihinde Selef 

bilgini olarak bilinen Ahmet Bin Hanbel ekolüne göre, Kur’an ve sünnetin 

lafızlarına bağlı olarak müteşabih nasların tevil ve tefsirlerinden kaçınırlar. 

Kur’an ve sünnette belirtilen Allah’a ait esma ve sıfatlar te’vile ve teşbihe 

kaçmaksızın olduğu gibi kabul edilir. Yani Allah’ın sıfatları kabul edilir. 

Bunlarda ilahi maksat araştırılmaz. Bu ekole, Allah’ın sıfatlarını olduğu 

gibi kabul etmeleri sebebiyle “Es Sıfatiye” adı da verilmiştir. Ahmet Bin 

Hanbel’in içinde bulunduğu kabul edilen Selefiye’de, dalalete sevkede- 

ceği için akla inanılmaz, ancak nassa ve nassın belirttiği delilleri inanır. 

Hanbel’e göre, iman hem söz hem de ameldir, yani eylemdir. İyi amellere 

iman artar, kötü amellere iman eksilir. Genel anlamda Hanbeli mensupları- 

nın da Selefiye inancına bağlı olduklarını hatırlatmak istiyorum. 
 

Bu hareket 1854-1902 yılları arasında Arap milliyetçiliği ve Türk 

düşmanlığı fikirleriyle de dikkati çekmişti. Zahiriye mezhebinin Davud 

Bin Ali Halef El İsba hani ve Ebu Muhammed Ali Bin Ahmet Bin Said Bin 

Hazım adlı iki büyük imamı bilgini vardır. Zahirilere göre, naslar insanların 

her türlü ihtiyaçlarına cevap verir ve her nas sadece kendi konusunu açık- 

lar, öteye gidemez. Bu duruma göre nas bulunmadıkça hiçbir şey haram 

veya helal olamaz. Nasların sebebi araştırılamaz. Zahiriye. ayetleri mecazi 

anlamlarına göre yorumlayıp oluduğu gibi kabul eden bir mezhepten doğ- 

muştur. Daha sonra ZahiriyeHanbeli mezhebi yeniden canlandırılarak İbn 

Tevmiye tarafından yenilenerek yayılmıştır. 

Bu hareketlerden esinlenen bir çok terör örgütü halen günümüzde fa- 

aliyet göstermektedir. Usame Bin Laden’in başını çektiği uluslararası 

örgüt, Vehhabilik’ten feyz almıştır. İslami Cihad, Müslüman Kardeşler, 

Türkiye’de faaliyet gösteren Hizbullah, Hizbut Tahrir ve İBDA-C gibi ör- 

gütlerin ilham kaynağı olarak da Selefiye’yi gösterenler vardır. (29 Mart 

2002 günü Malatya’da Selefi örgütü üyesi 12 kişi yakalandı.) 

Ülkemizde Suudi dini kültürüne dayanan Selefi anlayış 

benimseyen örgütlerin en kanlısı IŞİD olmuştur. ABD tarafından I,ilk 

toğumu Irak’ta atılan bu örgütün faaliyetlerine ilgili bölümde yer 

verilmiştir. 

2020’de televizyonlarda boy gösteren “geveze” bir tarikatçı 

Türkiye’deki Selefilerin aşırı şekilde silahlandığını açıklaması yeni bir 
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tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

yaptığı açıklamada; 2016 – 2020 yılları arasında Selefi gruplara mensup 5 

bin kişinin yalalandığını, 26.8 ton bomba ele geçirildiğini, 2020 yılında bu 

gruplardan sadce IŞİD’in 152 terörö eyleminin engellendiğini belirtmişti. 

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Politikaları Daire Başkanlığı 

raporlarında ülkemizdeki Selefi akımı üçe ayırıyor. Bunlardan ilki Suudi 

Selefiliği, ikincisi Suuda karşı radikal gruplar, üçüncüsü ise Ehli hatip 

selefiliği ( Okumuş din görevlilerinden) oluşuyor.  

Fas’dan, Endonezya’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren 

bu akım, körfez semayesi tarafından finanse edilmektedir. Ülkemizde çok 

sayıda Selefi dernekleri bulunmaktadır. Bunların anlayışlarına göre, vatan 

ve bayrak kavramı kutsal değildir, meclisin varlığı kabul edilemez, bu 

görüşe mensup selefiler çocuklarını okula göndermezler, kadınlarını 

çalıştırmazlar, Maturileri kafir sayarlar vs.....                                  

SELEFİ 

Bingöl Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönder- 

diği bir gizli yazışmayla İstanbul’da başlatılan operasyon sonucu “Selefi” adlı 

grubu kurdukları iddia edilen altı kişi yakalandı. Bu kişilerin, Selefi (Mezhep 

öncesi) cemaati iken daha sonra Cey şullah (Allah’ın ordusu) olarak faaliyet 

gösterdikleri öne sürüldü. Sultanbeyli’de Tekel deposunun soyulması, bira 

taşıyan kamyonların yakılması gibi eylemlerden sorumlu tutulan Ahmet Ka- 

rahan, Murat Cingöz, Sebahaddin Atacan, Fadıl Yılmaz, Şevki Ulusagüven, 

Serdar Bahar, İsmail Karakaya, Adnan Çelik, Yüksel Yılmaz ve Übeydullah 

Özmen 6 kaleşnikof ve çeşitli dokümanlarla birlikte yakalandı. 

                              SEFERİLER 

Türkiye Cumhuriyeti nin laik, demokratik anayasal düzenini silah zo- 

ruyla değiştirip, İran’daki dini esaslara dayalı devlet düzeni kurmak isteyen 

Seferiler, ilk kez 2001 Kasım ayında ortaya çıktı. Ankara’da yakalanan 16 

militanın çeşitli eylemlerde bulunmak üzere hazırlık yaptıkları açıklandı. 

Seferiler’in lideri Mehmet Emin Akın ile yardımcısı Hasan Tatlıcı ve ör- 

gütün bombacısı Abdullah Halaz yakalananlar arasında bulunuyordu. Ya- 

kalanan kişilerde bir kaleşnikof ile 8 pompalı tüfek ve patlayıcı yapımında 

kullanılan kimyasal maddeler ile eylem planları da ele geçirildi. 
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                         İSLAMİ KURTULUŞ 

12 Eylül den sonra ortaya çıkan örgütlerden biri de İslami Kurtuluş’tur. 

Üniversite ve yüksekokullarda, 1985 yılında türbanın yasak edilmesi üze- 

rine düzenlenen gösterilerde bu örgüt yer aldı. İstanbul Üniversitesi’nde 

küçük bir taraftar topluluğu bulunan İslami Kurtuluş, adından da anlaşı- 

lacağı gibi şeriatı savunuyordu. Gösterilerinde İran devrimini haklı göste- 

ren İslami Kurtuluş yanlıları, bazı cuma namazları sonrası yapılan protesto 

gösterilerinde de yer aldılar. 

Günümüzde pek etkilendiği yoktur. 

                       MÜSLÜMAN GENÇLİK 

Müslüman Gençlik, 12 Eylül öncesi Necmettin Erbakan’ın lideri bu- 

lunduğu MSP’nin gençlik çizgisini oluşturuyordu. Ancak, günümüzde 

Müslüman Gençlik adına eylem ve gösteriler yapan grupların İran yanlısı 

bir tutum içinde olduğu görüldü. Akıncılar örgütünün devamı niteliğinde 

diyebileceğimiz Müslüman Gençlik’in 1985-1995 yılları arasında İstanbul 

ve Yıldız Üniversitelerinde geniş tabanlı taraftarı bulunuyordu. 

                                GİRİŞİM 

Girişim dergisi etrafında toplananlara verilen ad. Bu kişiler ateşli İran 

yanlısıydılar. Aynı zamanda Kürtçülük hareketinin de savunucularındandı- 

lar. Derginin kapanmasıyla dağıldılar. 

                               AKINCILAR 

Akıncılar Derneği de benzeri bir çok siyasi kuruluş gibi 12 Eylül önce- 

si faaliyet gösteriyordu. MSP’nin etkili olduğu şehirlerde gençler arasında 

etkili olan Ak-Der üyeleri, bir çok yazı, pankart ve afiş asma gibi olaylara 

karıştı. 12 Eylül öncesi Adapazarı ve Fatih’te Ülkücü Gençlik ile silahlı ça- 

tışmaya giren Ak-Der üyelerinden ölen ve yaralananlar olmuştu. Askeri mü- 

dahale ile faaliyetine son verilen derneğin üyelerinden birçoğu yakalanarak 

tutuklanmıştı. Günümüzdeki yerini bir anlamda Milli Gençlik Vakfı’na dev- 

retmiş gibi görünen Akıncı Dernekleri’nin 12 Eylül 1980 önce durumlarını 

yasal ve illegal diye ikiye ayırabiliriz. Ak-Der, Ak-Mem (Akıncı Memur- 

lar), Ak-İş (Akıncı İşçiler) ve Akıncı Sporcular gibi kuruluşlar legal der- 

nekler idi. Akıncı Liseliler, TİKO (Türkiye İslam Kurtuluş Ordusu), TİK/C 

(Türkiye İslam Kurtuluş cephesi), İDAM (İslam Devriminin Acil Mücahit- 

leri), TİKB (Türkiye İslam Kurtuluş Birliği), DŞKO (Dünya Şeriat Kurtuluş 

Ordusu), EKC/ŞİM (Evrensel Kardeşlik Cephesi Şeriatçı İntihar Mangası) 
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ve EİK/TM (Evrensel İslam Kurtuluş Savaşının Türkiye Mücahitleri) gibi 

Ak-Der ile organik bağları belirlenemeyen gruplar bulunuyordu. Bu isimle- 

rin bağımsız bazı eylem gruplarınca kullanıldığı sanılıyor. Bunlardan başka 

illegal yapılanmalar vardı. Bunlar da halen günümüzde adlarına rastlanma- 

yan Ak-Güç, İKP/C (İslam Kurtuluş Partisi Cephesi), TİMO (Türkiye İslam 

Mücahitleri Ordusu) ve İKO (İslam Kurtuluş Ordusu)’dur. 

EİKSTİM – (Evrensel  İslam Kurtuluş Savaşı’nın  Türkiye İslam 

Mücahitleri )’ dir.
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TİKC - (TÜRKİYE İSLAM KURTULUŞ CEPHESİ) 

12 Eylül öncesi bazı duvar yazılarında adına rastlanan bu örgütün, 

günümüzde hiçbir etkinliği yoktur. Suriye’yle bağlantılı olduğu sanılan 

Türkiye İslam Kurtuluş Cephesi, bazı eylemleri üstlendi. Ancak, güvenlik 

kuvvetleri tarafından TİKC’ye ait hiçbir bilgi de elde edinilemedi. Türkiye 

İslam Kurtuluş Ordusu (TİKO) adı altında faaliyet gösteren bir başka gru- 

bun ise İran yanlısı olduğu ve silahlı mücadele yolu ile İslam Devrimi’ni 

savunduğu biliniyor. Bu grup, İslamcı gençlik arasında taraftar toplama ça- 

basında bulunuyordu. Ciddi bir etkinliği Yoktur. 

TİKMO - (TÜRKİYE İSLAM KURTULUŞ MÜCAHİTLERİ OR- 

DUSU) 

Radikal dindar bir grup adı olan TİKMO, 12 Eylül öncesi faaliyet gös- 

teren bir örgüttü. TİKMO bombalama, pankart asma, afiş leme ve bildiri 

gibi eylemlerle adını duyurdu. Bu örgütün de günümüzde herhangi bir et- 

kinliği bulunmuyor. 

İKPC - (İSLAM KURTULUŞ PARTİSİ CEPHESİ) 

12 Eylül öncesi Fatih ve civarında çok az bir etkisi bulunan İKP C’nin 

günümüzde izine rastlanmamaktadır. Suriye bağlantılı olduğu sanılan 

İKPC hakkında yeterli bilgi elde edilemedi. Ülkemizde bir varlığı bulun- 

mayan İslam Kurtuluş Partisi (Hizb-ut Tahrir El İslami), 1950 yılında Taki- 

yuddin El Nabhani tarafından kurulmuştu. 

DŞKO - (DÜNYA ŞERİAT KURTULUŞ ORDUSU) 

Dünya Şeriat Kurtuluş Ordusu, adından da anlaşılacağı gibi, İslam ale- 

mini birleştirmeyi hedefleyen bir örgüttür. DSKO’nun yurtdışı kaynaklı 

olduğu sanılmaktadır. Örgütün Türkiye’de bir etkinlik sağlayamadı. 

EKCSİM - (EVRENSEL KARDEŞLİK CEPHESİ ŞERİATÇI İN- 

TİKAM MANGASI) 

Bu örgüt de diğerleri gibi 12 Eylül öncesi ortaya çıkan küçük gruplar- 

dan biridir. Askeri müdahaleyle birlikte dağılan örgütün adına rastlanmıyor. 

EİKSTİM - (Evrensel İslam Kurtuluş Savaşı’nın Türkiye İslam 

Mücahitleri) 

12 Eylül öncesi adı duyulmasına rağmen kayda değer eylemine rastla- 

nılmayan EİKSTİM adı bazı bildirilerde görüldü. İstanbul’un çeşitli semt- 
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lerinde dağıtılan bildiriler ile adını duyuran örgütün günümüzde bir etkin- 

liği bulunmuyor. 

İSLAMİ İNTİKAM ÖRGÜTÜ 

Ankara’da 7 Mart 1992 günü İsrailli Ehut Sadan’a düzenlenen saldırı 

ile adını duyuran İslami İntikam Örgütü’nün İran destekli bir terör grubu 

tarafından kullanıldığı sanılıyor. Ankara’daki bu eylemin gerçekte İslami 

Cihat tarafından yapıldığı belirlendiğinden, İslami İntikam adının güvenlik 

kuvvetlerini yanıltmak amacıyla kullanılmış olabileceği sanılıyor. 

İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ 

İslami Hareket adlı örgüte mensup bir hücre tarafından kullanıldığı 

sanılan İslami Direniş adı ilk defa Sedat Simavi’nin mezarı ile Hürriyet 

Gazetesi Ankara bürosu önündeki patlamayla duyuldu. Bu iki olay İslami 

Direniş Örgütü tarafından üstlenilmiş, ancak daha sonra yapılan operas- 

yonlarda yakalanan, mezarlığa bomba yerleştiren Ali Şeker adlı militanın 

İran güdümlü İslami Hareket mensubu olduğu belirlenmişti. 

İSLAMİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ 

İzmit’in Yuvacık kasabasına bağlı Kazandere Köyü’nde jandarmanın 

düzenlediği bir operasyon sonucu 35 kişi, bir tabanca, bir uzun namlulu si- 

lahla birlikte ele geçirildi. Çeşitli illerde okuyan öğrencilerin bir araya gel- 

diği toplantıda örgütsel kuruluş çalışması yapan kişilerin “İslami Gençlik 

Örgütü” üyesi oldukları ve toplantı amacıyla bir araya geldikleri belirlendi. 

TİKB- (TÜRKİYE İSLAMİ KURTULUŞ BİRLİĞİ) 

Hakkında yeterli bilgi elde edinilemeyen bu örgütün İran bağlantılı ol- 

duğu sanılıyor. TİKB adına üniversite ve yüksek okullarda zaman zaman 

rastlanmış olmakla birlikte, halen faaliyetine rastlanmamaktadır. 

İHVAN-I MÜSLİMİN (MÜSLÜMAN KARDEŞLER) 

Hizbut Tahrir’den ayrılan bazı fanatik İslamcılar tarafından kurulan bu 

grubun liderliğini Zekeriya İyilik’in yaptığı öne sürülüyor. İslami bir rejimi 

savunan örgüt, İslamcı gençlik arasında belli bir tabana sahip. Müslüman 

Kardeşler örgütü ilk kez Hasan El Benna tarafından Mısır’da ortaya çık- 

mıştır. 
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AVRUPA MİLLİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ 

Başta Almanya olmak üzere, çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan eski 

MSP yeni RP taraftarı dernekler, Avrupa Milli Görüş Birliği adı altında bir 

federasyon etrafında toplandılar. RP lideri Erbakan’ın görüşünü savunan 

ve bu partinin Avrupa’daki kolu niteliğinde olan Milli Görüş Birliği Tür- 

kiye’deki yandaşlarına maddi destek sağlıyordu. Yurt dışındaki işçiler ara- 

sında faaliyet gösteren bu teşkilat, daha çok Kur’an kursları ile camilerde 

çalışmalarını sürdürüyor. 

MTTB ( MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ ) 

MTTB, Çanakkale Savaşı’ndan sonra 4 Aralık 1916’da kuruldu. Bu 

dönemde Bozkurt amplemini benimseyen MTTB, Çanakkale’ye şehitlik 

yapılmasını ilk kez gündeme getirmiştir. Zamanla sol çizgide yer alan 

MTTB’nin başkanlarından Yüksel Çengel, CHP’den Avcılar Belediye 

Başkanlığı yaptı.  SHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Rasim Cinisli 

döneminde milliyetçi çizgiye geçti. Ömer Öztürk döneminde ise MTTB 

tamamen islami çizgiye geçti. Bir dönem İsmail Kahraman MTTB’nin en 

etkili başkanlarından biri oldu.  

1969’dan sonra Necmettin Erbakan’ın gençleri; Abdullah Gül, Recep 

Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Nurettin 

Canikli, KadirTopbaş, Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş 

gibi isimler MTTB üyeleriydi. ( Bu isimlerden Recep Tayyip Erdoğan, 

daha sonra Erbakan lideliğindeki MSP’den ayrılarak AKP’yi kurdu. 

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı. ) 1969 kongresinden sonra  

milliyetçiler tamamen MTTB’den çekilerek  Ülkü Ocakları ve Genç 

Ülkücüler Derneği’ne geçti.  1974 yılında Bozkurt amplemi çıkartılarak 

yerine, Hilal içersinde kitap getirildi. 1971’de sonra MTTB tamamen 

Akıncıların mekanı oldu. Akıncıların lideri Metin Yüksel, Fatih camisi 

avlusunda Ülkücüler ile giriştiği silahlı çatışmada öldü.  

 

TMTF ( TÜRKİYE MİLLİ TALEBE FEDERASYONU ) 

 

TMTF, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği ile İstanbul Teknik 

Üniversitesi Talebe Birliği tarafından17 Mayıs 1948’de CHP’nin 

desteğiyle kuruldu. 1966 yındaki kongrede milliyetçilerin eline geçti. 

TMGT (Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı)’nın kuruluşu da bu döneme 

rastlamaktadır.  



393 

 

 

 

                           ACZİ MENDİ’LER 

“Aciz Kullar Tarikatı” olarak da bilinen Aczi Mendi Grubu, 1985 

yılında, Kadiri Tarikatı lideri Tayyar Şaşmaz ile Nurculuk akımı 

liderlerinden Hulusi Yahyagil’den etkilenen Müslüm Gündüz tarafından 

kuruldu. Elazığ merkezli olarak Müslüm Gündüz liderliğinde faaliyet 

yürütmekteydi. Yurdumuzun bir çok yerinde dergahlar açarak örgütlenme 

yoluna gittiler. Yurt içinde ve yurt dışında gelişen sosyal olayları bahane 

ederek kendi propagandalarını yapmak amacıyla kanunsuz gösteri 

yürüyüşleri ve toplantılar yapmaktalar. Diğer bazı radikal İslami gruplarla 

birlikte müştereken toplumsal olaylarda boy göstererek ve meydanın ilgi 

odağı haline gelerek gündemde kalmaya çalışmışlardı. İstanbul’da bu 

tarikata bağlı olarak Abuzer Yılmaz liderliğinde 4.050 kişinin faaliyet 

gösterdiği, Üsküdar ve Beykoz semtlerinde dergahlarının mevcut olduğu 

ve bu dergahlara bağlı olarak faaliyette bulunan tarikat mensuplarının 

yasadışı.İBDA-C örgütü ile yakın ilişki içerisinde oldukları bilinmekteydi. 

İstihbarat örgütlerinin güdümünde ve yönlendirldiği bir oluşum 

olduğu da öne sürülen Aczi Mendiler’den 12 kişi 1996 yılının sonlarında 

Bediüzzaman Said NURSİ’nin ölüm yıl dönümünü anma nedeniyle 

Ankara Kocatepe Camii’nde kanunsuz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 

yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı. 1996 yılı 

sonlarında Tarikat Li- deri Müslüm Gündüz, yapılan bir operasyon 

sonucu Fadime Şahin isim-  li bayanla Kadıköy’de uygunsuz vaziyette 

yakalandı. Bu durum tarikat mensupları tarafından tepkiyle karşılandı. Bu 

tarihten sonra tarikatta bö- lünmeler başlamış, Aczi Mendi tarikat 

sorumluluğunu Abuzer (K) Cahit Canberk’in Ankara’da yakalanması 

nedeniyle Ferik Bolatkale üstlenmişti. Günümüzde faaliyetine 

rastlanmamaktadır. 
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                  AKABE GRUBU 

Müslüman Kardeşler’den güç alan ve özellikle onların siyasal İslamcı 

görüşlerini benimseyen bir çok değişik isimde ve dünyanın değişik bölge- 

lerinde ortaya çıkan gruplar oluştu. Ülkemizde de zaman zaman problemler 

çıkartan Hizbü’t Tahrir-il İslâmî’dir. Ürdünlü Şeyh Takiyuddîn İbrahim Yu- 

suf El Nebhani (1909-1979) tarafından kurulan Hizb-ut Tahrir El İslami yani 

İslâm Hürriyet Partisi şeriatçı bir parti olarak yandaşlar buldu. 1952 yılında 

kurulan bu partinin amacı başta halife, halife yardımcıları, kadılar kadısının 

bulunduğu İslam Şeriat Devleti’dir. Partinin asıl amacı “Önce Arap, sonra 

İslam ülkelerinde İslâmî devlet kurmak yoluyla İslâmî hayatın yeni baştan 

yaşanması”nı sağlamaktır. Müslüman Kardeşler ile aynı amaçlı olmalarına 

rağmen ayrı baş çeken Takiyüddin ile Seyyid Kutup’un 1953 yılında görüş- 

me ve çabaları sonuçsuz kaldı ve birleşmeleri mümkün olmadı. İngiltere’nin 

desteğini sağlayan bu örgüt İngiltere’de gelişmekle kalmadı, Türkiye’ye de 

sıçradı. Ercümend Özkan (öl. 1995) ve onun çıkarttığı İktibas dergisi etra- 

fındaki kümelenme siyasal talepleri olan bir İslâmî hareket olarak görüldü. 

Ercümend Özkan’ın liderliğinde Türkiye’de yayınlanan bildiri, kitap ve ma- 

kalelerde Hizb-ut Tahrir’in Türkiye Vilayeti adıyla propaganda yapmıştır. 

İKO- (İslam Kurtuluş Ordusu) 

12 Eylül öncesi, İstanbul ve Adapazarı’nda faaliyet gösteren örgütün 

üyelerinden bazıları yakalanmıştı. Dini esaslara dayalı bir düzen kurmayı 

amaçlayan İKO (İslam Kurtuluş Ordusu), askeri müdahaleden sonra tama- 

men dağıldı. 

Ancak, İKO’nun adına 1981-84 yılları arasında yeniden rastlandı. Muş, 

Afyon ve Mardin’deki operasyonlarda 41 İKO üyesi yakalandı. Yakalanan- 

lar arasında bulunan ve dini eğitim görmek amacıyla İran’a gittiği belirtilen 

bir kişi , İKO’nun Mısır’daki İhvanı Müslümin örgütü ileilişkisi olduğu- 

nu açıkladı. İran modeli bir sistemi savunan İKO’ya mensup militanların 

İran’a giderek teorik ve askeri eğitim gördükleri biliniyor. 1984’den sonra 

örgütün faaliyetine rastlanmadı.      

                   İCCB (AFİD) KAPLANCILAR 

İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği (Avrupa Federe İslam Devleti) 

İCCB’nin kurucusu olan Reşit Hatice oğlu 1926 Erzurum İspir doğumlu 

Adana eski Müftüsü Cemalettin Hocaoğlu (Kaplan) ilk defa Ankara’da 
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laikliğe aykırı konuşmalarından dolayı adli tahkikat görmüş, sıkıyönetim 

komutanlığının isteği üzerine Diyanet İşleri Bakanlığı’ndaki görevine son 

verildikten sonra tespit edilemeyen bir tarihte yurt dışına çıkmıştır. 

Yurt dışına çıktıktan sonra ilk olarak Almanya’da “Avrupa Milli Gö- 

rüş Teşkilatı” içerisinde faaliyetlerini yürüten Cemalettin Kaplan, 1984 

yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın İran’a sınırlı destek vermesini 

gerekçe göstermek suretiyle teşkilattan ayrılarak İslami Cemiyet ve Ce- 

maatler Birliği’ni kurmuş ve Miebler Kirchwey 63.500 Köln 60 Almanya 

adresinde organizeli olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Cemalet- 

tin Kaplan tebliğ mahiyetinde başladığı faaliyetlerini ölene kadar sürdür- 

müştür. Teşkilat son yıllarda çeşitli grupların ayrılmasıyla önemli ölçüde 

güç kaybına uğramış, bunun üzerine Cemalettin Kaplan zaten sınırlı olan 

tabanını kaybetmemek ve muhtemel ayrılıkları önlemek amacıyla yeni ara- 

yışlar içerisine girmiş, kendinden söz ettirebilmek ve mensuplarına teşki- 

latın amacı doğrultusunda gelişme gösterdiği hissini verebilmek amacıyla 

18 Nisan 1992 tarihinde AFİD’i (Avrupa Federe İslam Devletini) kur- 

duğunu ilan etmiştir. Kurulan bu sözde devletin vatanı genel manada tüm 

dünya toprakları, özel manada İslam alemi şimdilik ise Anadolu toprakları 

olarak tespit edilmiştir. Başkenti İstanbul olarak belirlenen bu sözde dev- 

letin Anayasası Kur’an, bayrağı ise Kelimei Tevhid yazılı yeşil bayraktır. 

Ayrıca kurulan devletin Federatif Dünya İslam Devleti olarak tasarlayan 

Cemalettin Kaplan kendisini halife olarak ilan etmiştir. Almanya’da 2000 

yılında yargılanan Kaplan, yasadışı faaliyetlerinden dolayı hapis cezasına 

mahkum edildi. Cemalettin Kaplan’ın Almanya’da halifeliğini ilan etmesi 

örgüt içerisinde ciddi tartışmalara yol açmış ve bir kısım örgüt mensupları 

Cemalettin Kaplan’ın ABD - İngiltere istihbarat örgütlerinin ajanı olarak 

tanıyıp halifelik ilanının arkasında söz konusu devletlerin bulunduğunu ile- 

ri sürmüşlerdi. Cemalettin Kaplan’ın 14.05.1995 tarihinde ölmesi üzerine 

15.05.1995 tarihinde İCCB Şurası toplanmış ve yerine oğlu Metin Kaplan 

geçmiştir. Bu tarihten sonra örgütten kopmalar meydana gelmiştir. Metin 

Kaplan’ı Türkiye’ye iade eden Almanya Hükümeti, Kaplancılar’ın faali- 

yetlerini yasa dışı ilan etmiştir. İCCB bünyesinden 4 gruba ayrılmıştır. 
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                     İSLAMİ HAREKET ÖRGÜTÜ 

1980 yıllarda Batman ilinde MTTB “Milli Türk Talebe Birliği” içe- 

risinde faaliyet sürdüren İslami Hareket gurubunun liderlerinden Ekrem 

Baytap, Mehmet Ali Bilici, İhsan Deniz, Abdulhakim Özlük isimli şa- 

hıslar MTTB’nin kapatılmasından sonra 1984 yılında Batman ilinde 

yeni bir yapılanma içerisine girip, İslami Hareket örgütü kurulmuştur. 

1980 yılında İstanbul ilinde Hizbullah örgütü içerisinde faaliyet sürdüren 

İrfan Çağrıcı’nın 1986 yılında katılmasıyla örgüt faaliyetlerini İstanbul 

iline kaydırmış, daha çok Batman ilinden getirmiş oldukları örgüt men- 

suplarını bu tarihlerde peyderpey İran’a gönderip silahlı ve askeri eğitim 

almalarını sağladıktan sonra,İstanbul’da hücreleşme sistemine gitmişlerdir. 
 

Örgütün genel emiri (lideri) İrfan Çağrıcı olmuştur. Çağrıcı’nın İran’da 

askeri ve teorik eğitim aldığı ortaya çıkmıştı. 

Kalmış oldukları hücre evlerini örgüt mensuplarının deşifre olmamaları 

için, lüks semtlerden tutmuşlardır. 

Örgütün yapısı yasama, icra ve ameliyat timlerinden oluşmaktaydı. Ör- 

güt taban oluşturmasını, Güney ve Doğu Anadolu Bölgesine yönelik olarak 

yapmaktaydı. 

İslami Hareketin Eylemleri 

Ankara’da Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Muammer Ak soy’un İsla- 

mi Hareket Örgütü tarafından öldürüldükleri sanılıyor. Ancak, bu yönde 

bugüne kadar önemli bir delil ele geçirilemedi. İstanbul’da yakalananlar- 

dan ve örgütün ileri gelenlerinden olan Gudbettin Gök’ün bu dönemlerde 

Ankara’da hücre evi tuttuğu ve İstanbul’dan Ankara’ya patlayıcı madde 

götürdüğü elde edilen bilgiler arasında bulunuyor. Uğur Mumcu’yla ilgili 

olarak, İstanbul’da yakalanan örgüt üyelerinin bir kısmı Ankara’ya götü- 

rülerek sorgulanmış, Ankara’da yakalanan Necmi Aslan ve Abdurrahim 

Aslan tutuklanmış ancak önemli bir gelişme sağlanamamıştı. 

1996 Mart ayında yakalanan örgüt lideri İrfan Çağrıcı nın emniyete ver- 

diği bilgiye göre Ankara’da İslami Hareket grubu benzeri başka gruplar 

da bulunuyordu. Ankara’daki söz konusu eylemlerin bu grup tarafından 

gerçekleştirildiği sanılıyor. Çağrıcı’ya göre bazı İranlı diplomatların sor- 

gulanması halinde bu yönde gelişme sağlanabilirdi. Ancak Türk polisinin 

gücü, dokunulmazlığı bulunan İranlıları gözaltına almaya yetmedi. 

24 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’da yakalanan Fahrettin Bay tap’ın, 

Batman’da gazeteci Cengiz Altun ile Veysi Turan ve TPAO’da çalışan 
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Şemsettin’i öldürdüğü, cinayet emrini ağabeyi Ekrem Baytap’tan aldığı ve 

İstanbul’da çeşitli tarihlerde oto çaldığı belirlendi. 23 Ocak 1993 tarihinde 

Bostancı Tünel Cadde si’ndeki örgüt evinde yakalanan bir militanın Çetin 

Emeç, Bahriye Üçok, Turan Dursun’un öldürülme eylemlerine katıldığı, 

Uğur Mumcu eylemi için Ankara’ya 10 kalıp patlayıcı götürdüğü ve Jak 

Kamhi olayında istihbarat çalışması yaptığı öne sürüldü. 

Lideri İrfan Çağrıcı’nın halen cezaevinde bulunduğu örgütün gerek ce- 

zaevine girip bilahare tahliye olan üst düzey yöneticileri yurt dışında bu- 

lunduklarından şuan İstanbul’da herhangi bir eyleme yönelik faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

          İSLAMİ HAREKET SÜRECİ ÖRGÜTÜ 

1990’lı yıllarda Üsküdar’da bulunan MGV’de Yaşar POLAT ile 

Ahmet Burak İslami Hareket Süreci örgütünü kurmuşlardır. Daha 

sonra İran ülkesine giderek askeri eğitim alıp Türkiye’ye geri dönmüşler 

ve Jak Kamhi’ye yönelik sansasyonel bir suikast girişiminden sonra yaka- 

lanarak deşifre olmuşlardır. 

1996 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 

örgüt mensuplarından Mehmet Akça 1997 Mart ayı içerisinde cezaevinden 

tahliye olduktan sonra örgütsel çalışmalarına tekrar başlamıştır. Örgütün 

kurucusu olan Ahmet BURAK ise, 24.06.1997 yılında Pakistan’da yakala- 

nıp ülkemize getirildikten sonra tutuklanmıştır. Bu tarihten sonra Mehmet 

Akça’nın çalışmalarını bu kişinin talimatları doğrultusunda devam ettirdi- 

ği, örgüte taban oluşturma çalışmaları içerisinde olduğu değerlendirilmek- 

tedir. Örgütün faili meçhul olayı bulunmamaktadır. 

Firari sanıkların Musevi asıllı iş adamı Jak Kamhi’ye suikast girişimin- 

den dolayı İran’da oldukları tespit edilmiştir. İslami Hareket Süreci Ör- 

gütüne 1998 yılı içerisinde operasyon yapılmamıştır. Legal kuruluşu Öze 

Dönüş Yayınevi kapatılmıştır. 

TÜRKİYE İSLAMİ HAREKETİ (MALATYALILAR - ŞAFAK 

GRUBU) 

Milli Türk Talebi Birliği (MTTB)’nin 12 Eylül 1980’de kapatılması 

üzerine, bu çevrede faaliyet gösteren Zekeriya Şengöz, Malatya’da Tale- 

bi Kitapevi’ni açarak ideolojik çalışmalara başladı. Boğaziçi ve Sahil 

çay ocaklarında yandaşlarını toplayan Şengöz, propaganda çalışma- 

larını burada sürdürmeye başladı. 1992 yılındaTürkiye İslami Hare- 

keti (TİH)Malatyalılar Değişim Şafak Grubu adıyla bir yapılanmaya 

girdi. Örgütün amacı, devlet düzenini toplumsal halk hareketi ile yıkarak, 

yerine İran İslam rejimi benzeri seri hükümlere dayalı bir devlet kurmaktır. 
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Örgütün ilk kuruluş toplantısı 1992 yılında yapılmış olsa da bu hareke-  

tin girişimleri 1981 yılına dayanmaktadır. İslami Hareket örgütünün lide- 

ri İrfan Çağrıcı ile Hizbullah İlim kanatının lideri Hüseyin Velioğlu’nun 

İran’da bulunduğu tarihlerde Zekeriya Şengöz de orada bulunuyordu. 

1981-1982 yıllarında Zekeriya Şengöz ile Hüseyin Velioğlu Malatya’da bir 

araya geldiler. Bu görüşmede, Hüseyin Velioğlu, PKK’nın ileride kendi- 

lerine “bela” olacağını söylemiş ve Zekeriya Şengül’den silahlı bir yapı- 

lanmaya girmesini istemişti. 1992 yılına gelindiğinde ise iki grubun ileri 

gelenleri Malatya ve Diyarbakır’da zaman zaman bir araya gelerek toplantı 

yaptılar. PKK’ya karşı Hizbullah örgütüne yardım etme kararı alan Türkiye 

İslami Hareketi, lojistik desteğini uzun yıllar sürdürdü. Örgütün ileri gelen 

kadrosu Diyarbakır’da Hizbullah’ın Menzil ile İlim grubu arasında çıkan 

çatışmaları durdurmak için de arabuluculuk yapmış, ancak bu görüşmeler- 

de başarı sağlayamamışlardı. 

1992 yılında örgütün kuruluş toplantısını yapmak üzere Malatya Ela- 

zığ karayolu üzerinde Kömürhan Köprüsü civarında bulunan Şişman Köyü 

yakınlarında bir kayısı bahçesinde toplanıldı. Bu toplantıya, çeşitli illerden 

gelen militanlar katıldı. İran’da Savama ajanları tarafından siyasi ve aske- 

ri eğitimlere tabi tutulan Zekeriya Şengöz’ün açılış konuşmasından sonra 

gündem maddelerine geçildi. Konferansa 60 kişilik bir kadro katılmıştı. 

İllegal çalışmadan vazgeçilerek, dernek, sendika ,vakıf gibi alanlarda legal 

faaliyet gösterilmesine karar verildi. Örgütün diğer illerde okuyan öğren- 

ci gruplarına yardım etmesinin de kararlaştırıldığı bu toplantıda 4 kişiden 

oluşan İcra Heyeti seçildi. Bu heyet, kurulacak vakfın diğer illerde de 

yaygınlaştırılması için yapılacak faaliyetlerin organizasyon ve denetimini 

yapacaktı. 1992 yılındaki bu oluşumdan önce, örgütün silahlı kanatlarının 

oluşturulması Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur tarafından ortaya atılmıştı. 

Hizbullah’da olduğu gibi ileride PKK ile aralarında bir problem çıkmasın- 

dan ve gitgide artan militan sayısının ileride daha rahat faaliyet göstermesi 

amacıyla, silahlı bir yapılanmanın şart olduğu kanaatine vardılar. Bu gö- 

rüşün icra kurulu heyeti tarafından kabul edilmesi üzerine örgüt silahlı bir 

yapılanmaya girmişti. Ancak. Malatya’daki türban olayları sonrası silahlı 

yapılanma durdurulmuş ve elde bulunan silahlar bir çiftlik bahçesine (Bu 

cephanelik 2000 yılında ele geçirildi) saklanmıştı. 1994 yılından itibaren 

de silah alımı durdurulmuştu. 

Türkiye İslami Hareketi, askeri yapılanma içerisinde öğrenci çevre- 

sinden kazandıkları militanları kamplarda özel eğitimlere tabi tuttular. Bu 
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gençlere propaganda eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitimler verildi. Ayrı- 

ca, Malatya il merkezinde bulunan Gençlik Spor Eğitim Merkezi’nde uzak 

doğu sporları öğrettiler. Örgütün yapılanması ise şu şekildeydi : 

Siyasi Lider : Zekeriya Şengöz- Dini Lider : Ramazan Kayan-As- 

keri Sorumlu : Fahri Memur. 
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                                 ÖZE DÖNÜŞ 

İslami temellere dayalı bir devlet kurmak amacıyla bir araya gelen 15 

kişinin “Öze Dönüş” adlı dergi etrafında toplanarak kurdukları gruptur. Bu 

grup, Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde 10 Ekim 1996 günü yaptıkları bir 

gösteriyle ortaya çıktı. Bazı üyelerinin İran, Suriye ve Pakistan gibi ülke- 

lere giderek eğitim gördükleri öne sürülen Öze Dönüşçüler İran yanlısı bir 

sistemi savunuyorlar. İstanbul’da yakalanan 15 kişi ise henüz örgütlenme 

yapısını tamamlayamamışlardı. 

EL-KIYAM (DÜZENE BAŞKALDIRI) 

Hizbullah’tan ayrılan Yakup Aslan, El Kıyam adlı bir grup oluşturdu. 

Bir dönem Van ve civarında etkili olan El Kıyam’ın lideri Yakup Aslan’ın 

İran’da bulunduğu sanılıyor. 

CEYŞULLAH 

El Kaide bağlantılı ya da bu örgüt görüşüne yakınlık ve paralellik göste- 

ren, ülkemizdeki diğer yapılanmaları özetle şu şekilde sıralayabiliriz: 

Bu anlayış, ülkemizde teşkilatlı olarak ilk 1974 yılında Malatya’da ku- 

rulan “MALATYA FİKİR KULÜBÜ” bünyesinde gelişmeye başlamıştır. 

Yurtdışı kaynaklı dini fikirlere sahip olan ülkemizdeki radikal grupların 

çoğunda Vahhabi Selefi anlayışın az veya çok tesirini görmek mümkündür. 

Türkiye’deki mevcut sözde Selefi örgütlenmelerin zaman zaman yöntem 

açısından birbirlerine girdikleri, ayrıca aralarında her zaman için organik 

bir bağın da olamayacağını ortaya koymaktadır. Günümüzde ülkemizdeki 

sözde Selefi anlayışlara sahip olan kesimlerin herhangi bir yayın organi 

bulunmamaktadır. Selefi örgütler içerisindeki şahısların, zaman zaman 

Afganistan ve Pakistan’a silahlı eğitim, Suudi Arabistan’a ise dini eğitim 

almak amacıyla gittiklerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Diğer taraftan 

ülkemizdeki sözde Selefi anlayışa sahip olan şahısların Afganistan. Bosna- 

Hersek, Çeçenistan, Tacikistan, Keşmir gibi bölgelere savaşmak amacıyla 

gittikleri de bilinenler arasındadır. 

Vahabbi Selefi çizgisindeki önemli yapılandırmalardan biri de Ceyşul- 

lah (Allah’ın Ordusu) örgütüdür. Bu örgütlenmenin genel anlamdaki yö- 

netim kadrosu şöyle: Ahmet Kahraman, Muhammet Emin Eryılmaz, Murat 

Cingöz, Süleyman Yeten, Abdurrahman Gökmen, Mehmet Balhoğlu, İbra- 

him Saka, Ömer Usta Hüseyinoğlu. 

Sait El YARBUZİ kod adını kullanan Mehmet Balhoğlu’nun etrafın- 



401 

 

 

daki kişilerle Selefi örgütlenmesi içerisine olduğu tespit edilmişti. Suudi 

Arabistan’daki İslam Ünivsitesi’ne eğitim amaçlı öğrenci gönderildiği 
 

doğrultusunca grubun faaliyetlerinin İstanbul, Bursa, Antalya, Ankara 

merkezli idi. Ankara’da bulunan “Kitap ve Sünneti İhya Yayınları” isimli 

işyerinin sahipliğini yapan, Hüseyin kod adlı Hasan Tatlıcı ve etrafındaki 

grup faaliyet göstermektedir. Tatlıcı tarafından organize edilen 20 kişinin 

Gaziantep’ten Afganistan’a savaşmak amacıyla gitmek üzere İran’a çıkış 

yaptıkları ancak daha sonra geri döndükleri belirlendi. 

TEKFİR 

Şeriat esasına dayalı bir düzeni savunan örgütlerden biri de Tekfir’dir. 

Tekfir, bir örgütten daha çok bir grup olarak nitelendirilebilir. İstanbul Ga- 

ziosmanpaşa semtinde silahlı bir grubun istihbaratının yapılmasıyla ilk kez 

1996 Ekim ayında Tekfir üyesi 12 kişi yakalandı. 

Ürdünlü bir işadamından silah zoruyla para istemeleri üzerine başlatı- 

lan tahkikat sonucu ortaya çıkan grup da 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ile 

ele geçti. 2000 yılında Ankara Sincan’da faaliyet gösteren TEKFİR üyesi 

4 kişi gözaltına alındı. İkisi kadın olan bu kişilerin resmi nikah yapmadan 

yaşadıkları, örgüt adına Ankara’da yapılanma içerisinde oldukları ortaya 
 

çıktı. Tekfir 1960’lı yıllarda Mısır’da faaliyet gösteren İhvanı Müslimin 

örgütünden ayrılan Mustafa Şükri tarafından kurulmuştu. 1981 yılında 

idam edilen Mustafa Şükri’nin ideolojisini sürdüren örgüt üyeleri Lübnan, 

Ürdün, Filistin, Libya ve Türkiye’de faaliyet gösterdi. Türkiye’ye gelen 

Filistin uyruklu “Ziya” kod adlı Melaz Awwad. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fa- 

kültesinde öğrenim gördüğü 1984 yılında Tekfir i kurmaya çalıştı. Örgütün 

amaçlanan yapılanmasında ise, “genel emir”, “genel emir vekili”, “meclisi 

şura”, “Kadınlar meclisi şurası”, “temizliyeci güç”, “beytülmal” ve “ilmi 

çalışmalar kurulu” adı verilen organlar bulunuyordu. 

Ankara’da ise Tekfirci olarak nitelendirilen, Mehmet Emin liderliğinde 

bir grup çökertilmiştir. 

VASAT 

Vasat adını Bakara Suresi’ndeki “vasat” adından alıyor. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin laik düzenini yıkarak yerine Şer’i esaslara dayalı bir İs- 

lam devleti kurmayı amaçlayan Vasat, Şahmerdan Sarı tarafından 1995 

yılında kuruldu. İlk kuruluş aşamasını Gaziantep’te tamamlayan örgüt, 

daha sonra Adana, Mersin, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, İstanbul ve 

Kahramanmaraş illerinde yapılanmaya başladı. Şahmerdan Sarı, Cema- 

lettin Kaplan’ın söylemlerine yakın ifadelerinden dolayı Kaplancı olarak 
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tanınmaktaydı.. 1988 yılında “Durum”, 1992 yılında ise “Sahabe” isimli 

derginin fikir ve görüşleri etrafında toplanan kişilerce oluşturuldu. 

Cemalettin Kaplan’ın ideolojisini savunan eski imam Şahmerdan Sarı 

1997 98 yıllarında örgüte yönelik operasyonlar sırasında yakalandı. Va- 

sat’çılar, Türkiye’nin bir diyarı olmadığı, Darül Harp diyarı olduğunu 

belirterek, camilerdeki imamları devlet atadığından, arkalarında namaz 

kılınamayacağını savunuyorlar. Gaziantep’te gerçekleştirilen bombalı bir 

saldırıdan sonra adı duyuldu. Yapısı hakkında geniş bilgi bulunmuyor. Ga- 

ziantep Sanayi Fuarı’nda, bir kitabevine 14 Eylül günü düzenlenen bomba- 

lı saldırıyı, “Vasat” adlı bir yayın organı ile aynı adı taşıyan aşırı dinci bir 

örgütün gerçekleştirdiği, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ‹nce yürütülen 

soruşturma sonrasında, aşırı dinci yeni bir örgütün sözde Türkiye sorumlu- 

su Şahmerdan Sarı ve bölge sorumlusu Mehmet Yıldırım’ın da aralarında 

bulunduğu 7 kişi, olayda kullanılan aynı türdeki 6 bomba ve örgütsel dokü- 

manla birlikte ele geçirildi. Gaziantep Sanayi Fuarı’nın prefabrik bölümün- 

de yer alan standda İncil ve İncil kaseti satan Müjde Kitabevi’ne, 14 Eylül 
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de atılan bombanın patlaması sonucu 25 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4 

yaşındaki Ali Özdemir, tedavi gördüğü hastanede ölmüştü. Bombanın, as- 

keri amaçla kullanılan NATO standartlarına uygun ve parça tesirli olduğu 

açıklanmıştı. Malatya yapılanması çökertilen örgütün 1997 yılından sonra 

herhangi bir eylemine rastlanmadı. 

Örgütün eylemleri arasında 1997 yılında Gaziantep’te Hıristiyanlık 

yanlısı yayın yapan bir kitapevinin bombalanması, aynı yıl Şanlıurfa’nın 

Bilecik ilçesinde silahlanarak “Türkiye’de İslemi Cihat Hareketi” adlı 

bir yapılanmaya giderek komiser Ali Osman Sarıçay’ı şehit etmeleri bu- 

lunuyor. Örgütün son 12 yılda 200 militanının yakalandı, bunlardan 121’i 

tutuklandı. 

Hakkında çıkartılan kırmızı bülten ile aranan VASAT CEMAATİ 

örgütünün lideri Şahmerdan Sarı, Türkiye’den kaçtıktan sonra 3,5 yıl 

tutuklu kaldığı Erbil’den 13 Şubat 2018’de Türkiye’ye iade edildi.  

 

CİHAD HAREKETİ 

Mısır merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mısır Devlet Başkanı Enver 

Sedat’ın öldürülmesi eylemiyle ismini duyuran, Aymane EL Zawahari’nin 

liderliğini yaptığı El Cihad örgütünün fikir ve görüşlerini refarans alan  

bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. Cihad Örgütünün liderliğini, halen 

Afganistan’da bulunan Baha Joughel yapmaktadır. Örgütün ikinci adamı 

ise, Suriye asıllı Dayı kod adlı bir Türk vatandaşıdır. Örgütün amacı, ül- 

kemizdeki mevcut anayasal düzeni yıkarak, yerine şer’i esaslara dayalı bir 

düzen getirmektedir. Ankara’da bazı okul binalarındaki Atatürk büstlerine 

patlayıcı atan bu grubun üyesi iki kişi 2000 yılı Nisan ayında yakalandı. 

Ülkemizde İBDA-C, Vasat ve Hizbullah gibi örgütlerden ayrılanlar ta- 

rafından Ankara’da oluşturulan Cihat’ın yapılanmasında tebliğ ve cemaat 

aşaması bulunmuyordu. Hizbullah’ın aksine doğrudan Cihat’ı öngörüyor. 

Ülkemizde ciddi bir yapılanması bulunmayan Cihat’çı lar, 2000 yılında, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı eylem planladılar. Ancak bunla- 

rı uygulamaya koyamadan yakalandılar. Ankara Hasköy’de çöp kutusuna 

koydukları bombanın patlaması sonucu iki militanın yaralanmasıyla başla- 

yan operasyonlarda 18 kişi ele geçirildi. 
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İMAMLAR BİRLİĞİ 

 

Örgüt 1993 yılında ÜrdünEzzirga şehrinde ABU MUS’AB AL ZAR- 

QAWI (kod adlı) Ahmed Fadıl Nazal El Halayla (AHMAD FADHIHL AL 

KHALAYLA) liderliğinde Ürdün’de kurulmuştur. Yardımcısı ise Abu Mu- 

hammed El Makdasi’dir. Örgütün amacının silahlı mücadele yoluyla İsrail 

Devleti’nin işgal ettiği Kutsal Filistin topraklarını geri almak, Yahudilerin 

Müslümanlar üzerindeki baskılarını Yok etmektir. Örgüt liderinin “Amir El 

Şam” kod adını da kullandığı, bu kod isminde yer alan “Amir” kelimesi- 

nin komutan manasına geldiği, “Şam” kelimesinin ise Ürdün, Suriye gibi 

ülkeleri içine alan bir bölge ismi olarak kullanıldığı, kod isminin “Şam’ın 

Komutanı” manasına geldiği, bu meyanda sözkonusu şahsın emrindeki şa- 

hıslara ise, “Cünd’ül El Şam” denildiği, bu tabirin ise “Şam’ın Askerleri” 

manasına geldiği bilmiyor. Örgütün 1993-1994 yıllarında yeni kurulduğu 

dönemde ilk eylemlerini Ürdün’de gerçekleştirmiştir. 1994 yılında örgüt 

mensupları tarafından bir sinemaya gerçekleştirilen eylem neticesinde çok 

sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Örgüt lideri 1996 yılında Ürdün’de ya- 

kalanarak, 15 yıl hapse mahkum edilmiş. 1999 yılında Ürdün’de çıkarılan 

genel af kapsamında, Ahmet Fadıl bırakılmıştır. 1999 yılında cezaevinden 

çıkan örgüt lideri Afganistan’a geçmiş ve İsrail’e yönelik eylem arayışları- 

nı El Kaide ile de irtibatlı olarak sürdürmüştür. 

BİAD - BİRLEŞİK İSLAM AKVAM DEVLETİ 

1987 yılında Hacı Recep ve Hacı Ahmet Didin tarafından kurulan 

BİAD, siyasi ve askeri yapılanma olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. 

Siyasi yapılanmada ; hazineler, maarif, bilim ve istihbarat, savunma, tabip- 

ler ve şifa, iç asayiş, dış ilişkiler ve mülteciler, tarım ve orman, ulaştırma, 

iskan ve sulama, sanayi ve ticaret, enerji ve petrol vekaletleri bölümleri 

bulunuyor. Askeri yapılanmada, tarikat şeyhi “imam” komutasında; askeri 

mahkemeler, enerji ve mühimmat depoları, askeri ağır sanayi, deniz kuv- 

vetleri ve su yolları, askeri malzeme ve levazımat, askeri şura, jandarma, 

askeri hastaneler, harp ve hareket taktik, hava kuvvetleri istihbarat ve şifre, 

askeri akademiler ve okullar ile harp ve savunma hazinesi genel komutan- 

lığı gibi birimlerden oluşuyor. Varlığına ilk kez 2000 yılı Nisan ayında rast- 

lanan örgütün ele geçirilen dokümanlarda amacı: “Dünya üzerinde yaşayan 

Müslüman kavimlerin tümünü kapsayacak şekilde Türkiye liderliğinde bir 

İslam devleti kurmak” olduğu görülüyor. Nakşibendi tarikatının Halidi- 

ye koluna mensup oldukları gözlenen BİAD’cıların Ankara, Tokat, Sivas 
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ve Antalya bölgesinde örgütlendikleri belirlenmiştir. Kod isim kullanma- 

dıkları dikkati çeken BİAD imamı Ahmet Didin’in, örgüt üyelerine çeşitli 

görevler vererek “yetki belgesi” dağıttığı belirlenmiştir. Örgüt, İrşat, Cihat 

ve Riyaset esasıyla çalışıyor. İrşat, ruhun temizlenerek yükselmesi ve İs- 

lah olması anlamına geliyor. Cihat, İslamın müdafası ve savunması için 

yapılan askeri teşkilatlanmadır. Riyaset ise adil bir yönetici kadrosunun 

toplumu adaletli ve düzenli bir şekilde yönetmesidir. 

SELAM - TEVHİD HAREKETİ 

İslami Tevhit Hareketi ilk kez Trablus’da Afyonkeşlere karşı girişilen 

kanlı eylemlerle ortaya çıkmıştır. Yöre halkı kendisine” Şemşum Cema- 

ati” adını takarak Trablus ve çevresinde etkili olmuştur. 1982’de kurulu- 
 

şundan bu yana çeşitli oluşumlar geçiren Tevhit Hareketi, Halkçı Direniş, 

Lübnan Arap Hareketi ve Cündullah’ı kendi potası altına aldı. örgütün son 

lideri Seyh Said Saban idi. 

Türkiye’deki Selam Tevhit grubunun oluşumu, İran İslam devriminden 

hemen sonradır. İran’a giden Hasan Kılıç liderliğindeki grup, ilk önceleri 

Selam adı altında daha sonra Tevhit adında çıkardıkları yayın organların- 

dan adını almaktadır. Orta Doğu’daki yukarıda bahsettiğimiz gruplarla ilgi- 

li bulunmamaktadır. Direkt İranlı Savama ajanlarıyla bağlantılı olan Selam 

Tevhit grubunun İstanbul ve Ankara’da çekirdek kadrosu bulunmaktaydı. 

2000 yılında düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan Selam Tevhit üye- 

leri İranlıların isteği doğrultusunda, Türkiye aleyhine bir çok casusluk faa- 

liyetlerinde bulunmuş, cinayet ve bombalama olaylarını gerçekleştirmiştir. 

Örgüt üyeleri, İran’daki Devrim Muhafızları (Pastarlar) içindeki Sava- 

ma ajanlarının Türkiye Masası tarafından yönetilmiş ve İran’daki kamp- 

larda eğitildikten sonra Türkiye’ye gönderilmiştir. (Geniş bilgi için bu ör- 

gütün eylemleri ve siyasi faaliyetlerini kapsayan “Kudüs Savaşçıları” ve 

“Şifre” adlı kitaplardan yararlanabilirsiniz.) 

Öte yandan, 2001 yılı ortalarında İstanbul Güngören’de yakalanan İlim 

ve Hayrat Vakfı üyelerinin “Tebliğciler Cemaati” adı altında illegal ör- 

gütlenmeye gittikleri saptandı. 
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KUDÜS ORDUSU ( SAVAŞÇILARI) 

Türkiye’deki Kudüs Ordusu. Selam Tevhit grubunun askeri kanadıdır. 

Örgüt İran Savama ajanları isteği doğrultusunda silahlı eylem ve istihbarat 

faaliyetlerinde bulunmuştur. Örgüt üyelerinin tamamı İran’daki kamplar- 

da askeri ve siyasi eğitimden geçirilmiştir. Üyelerinin büyük çoğunluğu 

yakalanan Kudüs Ordusu adını. İran İslam Rejimini ihraç etmekle görev- 

li gizli bir askeri birim olan İran’daki aynı adlı “Kudüs Ordusu”ndan al- 

maktadır. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı suikastlarıyla, 

bazı ABD’li, Mısır’lı, İsrail’li ve İngiliz diplomatlarına karşı düzenlenen 

eylemlerin sorumlusu olan Kudüs Ordusu’nun ya da diğer adıyla Kudüs 

Savaşçıları’nın Türkiye’deki liderleri halen cezaevinde bulunan Ferhan 

Özmen’dir. (Bu örgüt mensuplarının tüm eylemlerinin anlatıldığı (“Kudüs 

Savaşçıları” adlı kitaptan yararlanabilirsiniz.) 
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 (PİK) KÜRDİSTAN İSLAM PATİSİ - PARTİYA İSLAMİYE 

KÜRDİSTAN 

11 Aralık 1979 tarihinde ABD’de kurulduğu sanılıyor. Örgüt, Türk kö- 

kenli kürtler tarafından kurulmamıştır. 

Örgüt kürtlerin yaşadığı dört ülkede topraklar üzerinde İslami esaslara 

dayalı bağımsız bir Kürt İslam devleti kurmayı amaçlamıştır. 

İslamı yaymak ve yaşatmak için her türlü eylemin mubah olduğunu 

savunan örgüt, İslam Devletinin kuruluş aşamalarında olan tebliği, davet, 

sohbet ve cemaat (Halk Şurası) aşamalarını propaganda yoluyla gerçekleş- 

tirdikten sonra cihad aşamasını gerçekleştirmek için silahlanarak önemli 

kişilere yönelik yapacakları suikast türü eylemlerle ülkeyi kaos ortamına 

sürüklemek ve bu ortamdan faydalanarak silahlı halk ayaklanması ile Ana- 

yasal Düzeni yıkarak yerine teokratik düzene dayalı bir Kürt İslam Devleti 

kurulmasını strateji olarak benimsemiştir. 

Ülkemizde Malatya merkez olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeriyle 

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren örgütün yurtdışında Almanya, Ka- 

nada ve ABD’de faaliyet göstermekteydi. 

Prof. Dr. Muhammed Salih MUSTAFA (Parti Genel Başkanı Genel 

Emir), Hamit TURGUT (Öğrenci ve Gençlik Emiri olup Nisan 1992 tari- 
 

hinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölmüştür). Osman CANER (Yeni 

Öğrenci ve Gençlik Emiri), Sukuti EVCİM (GENÇLİK SORUMLUSU) 
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(RIZGARİ) PARTİYA RIZGARİYE KÜRDİSTAN - (KÜRDİS- 

TAN KURTULUŞ PARTİSİ) 

1961 Anayasasının getirdiği haklar ve hürriyetler sonucu gelişen siyasi 

ve ideolojik akımlarla birlikte Kürtçülük ve bölücülük fikirlerinin de gün- 

deme gelmesi sonucu radikal Kürtçüler tarafından DDKO (Devrimci Doğu 

Kültür Ocakları) teşekkül ettirmiştir. 

Kurucu üyelerinin 1971 sıkı yönetiminde tutuklanmalarına müteakip 

bu derneğin kurucularından Mümtaz KOTAN (Ankara Barosu Avukatla- 

rından), Fikri ŞAHİN. İbrahim GÜÇLÜ, Yümlü BUDAK, Ali BEYKÖY- 

LÜ, Nezir SEMİKANLI tarafından “Kürt halkının var olduğu, ezildiğini 

ve sömürüldüğünü” ileri sürerek propaganda ve örgütlenme faaliyetlerine 

devam etmişlerdir. 

1974’te çıkarılan 1803 sayılı genel siyasi aftan yararlanarak tahliye 

olanlarla biraraya gelen Mümtaz KOTAN, Orhan KOTAN, Hatice YA- 

ŞAR, İkram DELEN ve arkadaşları 1975 yılında Ankara’da RIZGARİ ör- 

gütünün çekirdeğini oluşturan KOMAL basın, yayın ve dağıtım bürosunu 

faaliyete geçirmişlerdir. Bu yayın evi etrafında toplanan şahıslar legal faali- 

yetlerle birlikte illegal olarak da faaliyetlere devam edebilmek için yasadışı 

Rızgari örgütünü 1975 yılında kurarak faaliyete geçirmişlerdi. 

12 Eylül 1980 döneminden sonra faaliyetlerine ara veren Rızgari örgü- 

tü, partileşme sürecini tamamlayarak Partiye Rızgariya Kürdistan adıyla 25 

Ekim 1987 tarihinde kuruluşu ilan edilerek yeniden faaliyete başlamıştır. 

Örgüt ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bağımsız 

bir kürdistan devleti kurmak amacında olup, nihai olarak; İran, Irak, Suri- 

ye ve Türkiye’deki kürtlerin yaşadığı ve kürdistan olarak tabir edilen 

topraklar üzerinde Bağımsız Birleşik Sosyalist Kürdistan Devleti’nin 

oluşturulmasını amaçlamaktaydı. 

HADEP’in 01.11.1998 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongresi öncesin- 

de PRK/RIZGARİ örgüt kadrolarınca kongreye katılacak PRK/RIZGARİ 

mensuplarının listesinin verildiği, ancak HADEP yönetimince listeye mü- 

dahale edilmesi sonrasında tavır alarak yönetimde yer almadıkları öğrenil- 

miştir. (Kasım 1998 Emniyet İstihbarat Bülteni) 
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PDK-BAKUR (KUZEY KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ) 

Kürdistan Kurtuluş Partisi (KKPRIZGARİ) tarafından 1992 Eylül ayı 

içerisinde Suriye’de bir kurultay yapılmış, kurultay neticesi Merkez Ko- 

mite üyesi Mümtaz KOTAN hariç PRK/Rızgari örgütünün diğer merkez 

komite üyeleri PRK/ Rızgari’den ayrılmışlardır. 

PDK örgütü içerisindeki hizipleşmelerin de etkisiyle, Temmuz 1992 ta- 

rihinde Kuzey Irak’ta yapılan toplantıya; Rızgari örgütünden ayrılan grup, 

PDK’dan kopan bir grup, Kasım 1991 tarihinde yapılan TKDP IV. Kong- 

resinde PDK ismi altında birlik imzalayan KUK/MK’dan ayrılan bir grup, 

yurt içinden de PDK adına bir temsilci katılmıştır. 

Bu toplantı neticesi; adı geçen gruplara bir de Ala Rızgari Birlik Plat- 

formu içerisinde yer alan Berbange grubu eklenmek suretiyle “PDK- 

HEVGİRTİN” adı altında birleşerek, yeni bir örgüt kurduklarını, 1992 

yılında yayınladıkları bir bildiri ile kamuoyuna duyurmuşlardır. 

Örgütün Kasım 1994 ayı içerisinde Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği 

kongre ile adının Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren BKDP (Birleşik Kürdis- 

tan Demokrat Partisi) ile aynı olmasından dolayı Türkiye’de gerçekleşti- 

rilecek eylemlerin bu örgüte mal edilebileceği, bu yüzden bundan sonraki 

faaliyetlerin PDK/BAKUR (Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi) adı 

altında sürdürme karar altına alınmıştır. 

PDK/Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklan üzerindeki Kürtlerin yaşa- 

dığı bölgelerde Ulusal Demokratik Devrim ile ‘ Bağımsız Sosyalist Kür- 

distan Cumhuriyeti” kurmayı amaçlamaktadır. 

Bölücü PDK-BAKUR örgütü adına yurt içerisinde faaliyet gösteren 

bazı örgüt kadrolarının bölge komiteleri oluşturmak amacı ile hazırlık 

çalışması içerisinde oldukları ve bu çalışmalar kapsamında Mardin, Nu- 

saybin, Şırnak, Cizre ve Silopi’de bazı örgüt mensupları ile görüşmelerde 

bulundukları tespit edilmiştir. Diğer yandan Avrupa’daki bazı örgüt kad- 

rolarınca Abdullah ÖCALAN’ın yakalanması akabinde yaptığı açıklama- 

larından dolayı Kemal BURKAY’ın eleştirilerek fırsatçı bir kişiliğe sahip 

olduğu yorumları yapıldığı belirlenmiştir. (1999) 
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KAWA/YPK - KÜRDİSTAN PROLETERYA BİRLİĞİ (YEKİTİ- 

YA PROLETERYA KÜRDİSTAN) 

1969 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulan ve 1970 Sıkıyönetim 

ile kapatılan DDKO sanıkları 1974 affı ile çıkınca DDKO’nun devamı nite- 

liğinde DDKD’ni oluşturmuşlardır. Ancak DDKD’nin kurulması aşamasın- 

da hizipleşmeler olmuş, Sovyetler Birliğini Sosyalist olarak değerlerdiren 

Zerruh VAKIFAHMETOĞLU’na muhalif olarak Sovyetler Birliğini Sosyal 

Emperyalist olarak değerlendiren Ahmet Zeki OKÇUOĞLU ve Mahmut 

FIRAT ekibi, İstanbul DDKD’den kopan grup. Ankara DDKD’den ayrılan 

Nurettin EL HÜSEYNİ, Yalçın ÇAKICI ve grubu ile Apoculardan ayrılan 

ALİŞİR GÖRGÖZ ve grubu bir araya gelerek 1976 yılında İstanbul’da 

KAWA yayınevini kurmuşlardır. KAWA Yayınevinin kurulmasıyla 

birlikte illegalde KAWA örgütü de faaliyete geçirilmiştir. 

Kawa, 1980 harekatından sonra etkin bir faaliyet gösteremediğinden 

örgütün yurtdışındaki yönetici kadroları Nisan 1988 tarihinde biraraya ge- 

lerek faaliyetlere aktivite kazandırabilmek amacıyla kendi içinde kopan 

gruplarla birleşme kararı almış ve birlik konferansı düzenlemeleri akabinde 

bundan böyle Kürdistan Proleterya Birliği YPK olarak faaliyetlerine de- 

vam edeceklerini açıklamışlardır. 

1996 yılı Mart ayı içerisinde, Romanya’nın Köstence Tekardağ kasaba- 

sında, bölücü KAWA (Kürdistan Proleterya Birliği), YEK BUN (Kürdistan 

Birleşik Halk Partisi), RNK/KUK (Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları), TSK 

(Kürdistan Sosyalist Hareketi) ve TS (Tekoşina Sosyalist) örgütlerinin bir 

araya gelerek (107) örgüt militanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı- 

da PYSK (Partiya Sosya lista Kurdistan Kürdistan Sosyalist Birlik Partisi) 

oluşturulmuştur. 

İlk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bölgesel özerklik 

kazandırmak, daha sonrada anılan bölgede Bağımsız Kürdistan Halk Cum- 

huriyetini oluşturmaktır. 

Nihai olarakta Türkiye, İran, Irak, Suriye ve SSCB (eski Rusya) tarafın- 

dan sömürgeleştirilen Kürt halkını ve topraklarını bu ülkelerin sömürüsün- 

den ve boyunduruğundan kurtarak bu topraklar üzerinde Birleşik Bağımsız 

Kürt Halk Cumhureyiti’ni kurmak ve sosyalizme ulaşmaktır. 

Maoist ilke ve fikirleri kendisine rehber edinen KAWA, Doğu ve Gü- 

neydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan topraklarda yaşayan Kürt Halkına 

kendi dilleri olan Kürtçe dili ile eğitim ve öğretim yaptırarak bilinçlendiril- 
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mesini sağlamak sonrada kurulacak parti önderliğinde köylüyü temel güç, 

işçiyi de öncü olarak kabul edip, sosyalizme kadar kesintisiz bir mücadele- 

de parti, cephe, ordu kurmak suretiyle silahlı halk ayaklanması ile amacına 

ulaşmayı hedeflemekteydi. 

PSK (KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ) 

1970 yılı Ekim ayında başlatılan DDKO (Doğu Devrimci Kültür Ocak- 

ları) tutuklamaları sırasında yurtdışına kaçan Kemal BURKAY ve arka- 

daşları, 1974 affı ile birlikte Türkiye’ye dönmüşler ve Haziran 1975’te 

Ankara’da Faruk ARAS’ın liderliğinde oluşturdukları bir grupla 1978 yı- 

lında partileşme kararı alarak yasadışı Türkiye Kürdistan Sosyalist Par- 

tisi (TKSP) ismini aldıklarını açıklamışlardır. 

İran, Irak, Suriye ve Türkiye hudutları içerisinde Kürtlerin yaşadığı top- 

rakları KÜRDİSTAN olarak kabul eden örgüt, bu ülkelerdeki faaliyet ve 

mücadelenin şartlara göre değişik bir seyir izleyeceğini değerlendirerek, 

Türkiye’deki mücadeleyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yap- 

mayı, bölgede ilk olarak SSCB tipinde federe bir Kürdistan oluşturmayı, 

eylem ve devrim hareketinin gerektirdiği zamanda ise Marksist-Leninist 

fikirlere dayalı bağımsız Kürdistan devleti kurmak amacındadır. 

13 Ocak 1995 tarihinde Almanya’nın Bremen kentinde yapılan PSK 

4. Olağanüstü Kongresinde Kemal BURKAY. “3. Kongrede tabanın zor- 

lamasıyla silahlı mücadeleye başlamaya karar verildiğini, bu doğrultuda 

başlangıçta 600-700 kişilik bir gücün oluşturulmasının hedeflendiğini, 

ancak istenilen düzeye gelinemediğini, kamplara nitelikli unsurların gel- 

mediğini, eğitimlerini tamamlayan bir grubun Türkiye’ye eylem amacıyla 

girişinde PKK engeli ile karşılaştıklarını, dolayısıyla eğitimlerini tamamla- 

yan PSK’lı grupların bir kısmını Yunanistan’a, diğer bir kısmını Avrupa’ya, 

geri kalanları ise Türkiye’ye aktardıklarını, bu konuda başarısız olunduğu- 

nu, bunun nedeninin dışımızda var olan güçlükler ve engellerin yanı sıra, 

örgüt yapısının uzun yıllar silahlı olmayan mücadele biçimlerine göre şe- 

killenmiş yapısı olduğunu” ifade etmiştir. 

KUK/RNK - KÜRDİSTAN ULUSAL KURTULUŞÇULARI (RIZG 

ARİYA NETEVİYA KÜRDİSTAN) 

Ağustos  1976  tarihinde  Siirt  ili  Kurtalan  ilçesine  bağlı  bir   köyde 

I. Kongresini gerçekleştiren TKDP (Türkiye Küdristan Demokrat 

Partisi)’nin basın-yayın sorumluluğuna getirilen Marksist Leninist fikir- 
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lere sahip Mustafa FİŞLİ, 1977 yılında kendi tertiplediği TKDP’nin Ciz- 

re Kesrik boğazında yapılan II. Kongresinde genel sekreterliğe adaylığını 

koymuş ve seçilmiştir. Ancak Mustafa FİŞLİ ve arkadaşlarını TKDP içe- 

risindeki Kürt Milliyetçiliğini savunan, sağ düşünceye sahip M.Ali DİN- 

LER ve ekibi kabul etmemiştir. Genel Sekreter seçildikten sonra TKDP’ni 

tamamen ele geçiremeyen Mustafa FİŞLİ ve ekibi 1978 yılında TKDP’den 

ayrılarak Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) örgütünü kurduklarını 

ve bundan böyle faaliyetlerine bu ad altında devam edeceklerini dağıttıkla- 

rı bir bildiri ile taraftarlarına duyurmuşlardır. 

İlk etapta ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bağımsız 

Kuzey Kürdistan Cumhuriyetini kurmak, nihai olarak örgütçe Kürdistan top- 

rağı olarak kabul edilen İran, Irak, Suriye ve Türkiye tarafından parçalandığı 

iddia edilen topraklar üzerinde kürtlerin yaşadığı yerleri içerisine alan bölgede 

Marksist Leninist fikirlere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktı. 

Örgütün Yönetim Kadrosu : KUK-MK Daraf Bilek (Genel Sekreter), 

Sait ÖZSOY, Vasfi ÖZDEMİR. Mahfuz YETMEN. Şevket KAÇMAZ. Lütfi 

BAKSİ KUKSE; K. BAŞIBÜYÜK. Yalçın BÜYÜK (Genel Sekreter), Abdur- 

rahman BAYRAM. Abdurrahman ESMER. Yasemin ÇUBUK. Zeynel Abi- 

din ÖZALP. Yusuf Ahmet BARTAN 

PŞK-KDP PARTİYA ŞOREŞA KÜRDİSTAN (KÜRDİSTAN DEV- 

RİM PARTİSİ) 

Bölücü faaliyetlerde bulunan PYSKK-SBP (Partiya Yekitiya Sosyalis- 

ta Kürdistane - Kürdistan Sosyalist Birlik Partisi) örgütü 10-11-12 Tem- 

muz 1998 tarihinde Almanya’da yapılan toplantı sonucu fesh edilmiştir. 

Oluşumun içerisinde yeralan ve dağılmasından sonra bağımsız kalan 

YEKBUN (Kürdistan Birleşik Halk Partisi) örgütünün İsveç’te faali- 

yet gösteren merkez komite üyeleri tarafından, örgütün aktifleştirilmesi 

amacı ile yeniden yapılanması ve silahlı mücadelenin esas alınması dü- 

şüncesinden hareketle YŞK-KDP (Yekitiya Şoreşa Kürdistan - Kürdis- 

tan Devrim Birliği) adı altında yeni bir örgüt kurulmuştur. Legal alanda 

mücadeleyi savunan grup ise PADEK (Platforma Azadiya Demokrata 

- Kürdistan Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi platformu) örgütünü 

kurmuşlardır. 

Ancak kurulan yeni örgütün şu aşamada herhangi birlikteliğinin söz ko- 

nusu olmadığı düşüncesiyle merkez komite üyeleri tarafından “Yekitiya” 
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yerine “Partiya” kelimesi getirilerek örgütün yeni adı PŞK-KDP (Kür- 

distan Devrim Partisi - Partiya Şoreşa Kürdistan) olmuş ve örgütünün 

askeri kanadının ismine KDKO (Kürdistan Devrimci Kurtuluş Ordusu) 

verilmiştir. 

Bölücü PŞK-KDP örgütünün nihai hedefi, Türkiye, İran, Irak ve Suriye 

sınırları içerisinde yer alan her dört parçada sözde Kürdistan olarak tabir 

edilen bölgede Bağımsız Demokratik ve Birleşik bir kürdistan devletini 

kurmak, yakın hedefi ise önce halk devrimi daha sonra halk iktidarı olduğu 

belirtilmektedir. 

Örgüt sesini kamuoyuna duyurabilmek, ayrıca güvenlik kuvvetlerince 

terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve Abdullah 

ÖCALAN’ın yakalanması neticesinde hızlı bir dağılma sürecine giren terör 

örgütü PKK kadrolarıile diğer bölücü örgüt kadrolarının kendi bünyesinde 

toplanmasını sağlamak amacıyla sansasyonel ve ses getirici nitelikte ey- 

lemler planlamış, ancak bunları pratiğe geçirememişti. 
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PKK 

 
(PARTİYA KARKEREN KÜRDİSTAN- KÜRDİSTAN İŞÇİ 

PARTİSİ) 

1970’li yıllarda dünyada yükselen gençlik hareketlerinin Türkiye ye 

yansıması nedeniyle ülkemizde bir çok yasadışı terör örgütünü kurulmaya 

başlamıştır. PKK terör örgütünün temelide bu dönem içerisinde atılmıştır. 

1974 yılında Ankara Yüksek Öğrenim Derneği (AYÖD) isimli gençlik 

organizasyonu içerisinde faaliyet gösteren Abdullah ÖCALAN, Kesire 

YILDIRIM (ÖCALAN), Haki KARAER, Cemil BA YIK, Kemal PİR 

Ankara’nın Tuzluçayır semtinde yaptıkları bir toplantıyla PKK’nın 

ilk temelini atmışlardır. 

Örgüt kurucuları örgütün, her ne kadar o dönemin yaygın akımı Mark- 

sist-Leninist fikir çizgide olduğunu iddia ediyorlarsa’da, PKK terör örgütü 

diğer yasadışı terörist örgütlerden çok farklı bir söyleme sahiptir. Yakın dö- 

nemde yaşanmış olan Vietnam, Angola, Kore, Cezayir, Mozambik ulusal 

mücadelelerinden ve KDP (Kürdistan Demokratik Partisi)’nin Irak ve İran 

devletine karşı yaptığı mücadeleden büyük ölçüde etkilenerek yoğun bir 

tartışma,inceleme ve teorik faaliyet içerisine girmişlerdir.  

27 kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde 

yapılan bir toplantıyla PKK (Kürdistan İşçi Partisi, Partiya Karkare 

Kürdistan) ilan edilir. Bu aynı zamanda PKK terör örgütünün l.Kongre’si 

dir. PKK terör örgütü parti ilanını duyurmak için Hilvan ve Siverek’deki 

Aşiret ağalarıyla sürdürdüğü çatışmaları daha fazla yoğunlaştırarak dikkat- 

leri üzerinde toplamayı amaçlar. Bu çatışmalar sonucu siyasi yönden bazı 

kazanımlar elde etmişse de askeri yönden başarısızlığa uğramıştır. Çatış- 

malarda bir çok militanını yanlış savaş taktikleri yüzünden kaybetmiştir. 

Bu durum terörist örgüt PKK içerisinde rahatsızlıklar meydana getirmiştir. 

Toparlanmak amacıyla Mardin tarafına çekilen militanlar daha çok verdik- 

leri kayıpları kapatmak amacıyla Propagandaya ağırlık vererek, yeni kad- 

rolar oluşturma yoluna girmişlerdir. 

PKK terör örgütü;, Genel Başkanlık ve Genel Başkanlık konseyi, Mer- 

kez Komitesi, Merkez Disiplin Kurulu, Eyalet yapılanması, Bölge Komitele- 

ri, Yerel Komiteler, Hücreler adı altında yapılanmıştır. Belirli zaman dilim- 

lerinde Kongre ve Konferanslar düzenlenerek gelişen şartlara göre örgütün 
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yapısı ve faaliyetlerinde değişiklikler yapılmaktadır. (Abdullah ÖCALAN 

yakalandıktan sonra örgütün üst kademesinden oluşturulan Başkanlık Kon- 

seyi yönetimi yürütmektedir. 03-26 Ocak 2000 tarihleri arasında yapılan 7. 

Kongrede Başkanlık Konseyi üye sayısının 9 kişiye çıkarılması ve Merkez 

komite isminin Parti Meclisi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.) 

Amacı 

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak 

şekilde Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan olarak ad- 

landırdıkları bölgede Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda Bağım- 

sız Birleşik Demokratik bir Kürdistan devleti kurmaktır. 

Asıl amacı bu olmakla birlikte Türkiye’nin ezeli düşmanları olan dış 

devletlerin de desteğiyle ülkemizin gelişmesini engellemeye yönelik eko- 

nomik anlamda amacı da bulunmaktadır. 

Bu amacını gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi esas almıştır. Bu 

mücadele için de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üze- 

re silahsız ve masum bölge halkına karşı katliamlara giriştiği gibi, ekono- 

miyi zarara uğratmak, istismar noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kı- 

racak yatırım ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve tesislere 

sabotaj türü saldırılarda bulunmakta, turizm sektörünü baltalamak için de 

turistik tesis ve kuruluşlar ile turistlere saldırmakta, ülkeye turist gelmesi- 

ni engellemek için yurtdışında propaganda faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

(A.ÖCALAN’ın yakalanması sonrasında siyasi alanda faaliyet yürüterek 

kürtlere bir takım siyasi haklar kazandırma amacına yönelmiştir. Bu ama- 

cını 7. Kongre de daha net ortaya koymuştur.) 
 

Stratejisi 

PKK terör örgütü amacına ulaşmak için halk savaşının gerektirdiği 

Stratejik Savunma, Stratejik Denge, Stratejik Saldırı şeklinde bir yol izle- 

meyi benimsemiştir. 

İLK DÖNEM FALİYETLERİ 

1979 yılında PKK terör örgütü kurucularından MK üyesi Şahin DÖN- 

MEZ güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda yakalandı. Şahin 

DÖNMEZ’in yakalandıktan sonra yaptığı samimi itiraflar kurulma aşama- 

sında olan PKK terör örgütünü oldukça zorladı. O güne kadar terör örgütü 

hakkında çok az şey bilen güvenlik güçleri terör örgütünün parti program 

ve tüzüğünü ele geçirerek örgüt hakkında önemli bilgilere sahip olmuş ve 

örgütün gizli bir çok ilişkisini ve militanını deşifre etmişti. 

A. ÖCALAN bu gelişmeler üzerine aynı yıl içerisinde Şanlıurfa’dan 

sınırı geçerek Suriye’ye oradan da Lübnan’a kaçar. Lübnan’da Filistin-    
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li terörist örgütlerle militanlarının gerilla eğitimi için anlaşma sağlar ve 

Türkiye’de bulunan elemanlarına talimatlar göndererek guruplar halinde 

Lübnan’a gelmelerini ister. Terörist başı bu şekilde hem kadrolarının As- 

keri gücünü geliştirecek, hem de rahat bir hareket alanı yaratarak dağınık 

durumda olan militanlarını toparlamaya çalışacaktır. 

Türkiye’de bulunan terör örgütünün militan kadroları terörist  başı- 

nın yurtdışından gönderdiği talimatlar doğrultusunda Suriye üzerinden 

Lübnan’a guruplar halinde geçiş sağlamışlardır. 

Filistinliler Bekaa vadisinde daha önce kendilerinin kullandığı kampı, 

aralarındaki anlaşma gereği PKK terör örgütüne devretmişlerdir. Artık te- 

rör örgütü için yeni bir dönem başlamıştır. Çünkü uzun zamandır Bekaa 

kampı gibi bir yere sahip olmak böylesi uygun bir alanda militanlarını ye- 

tiştirmek örgüt açısından önemli bir fırsattır. 

12 EYLÜL 1980 SONRASI 

Yurt dışına çıkamayıp Türkiye’de kalan örgütün bir çok militanının 12 

Eylül Askeri darbesiyle bir bir yakalanarak cezaevlerine girmesi sonucu 

örgüt büyük bir darbe almıştır. 12 Eylül harekatı ile birlikte Türkiye içeri- 

sinde terör örgütü Yok olmayla karşı karşıya kalmıştır. 

15-26 Temmuz 1981 tarihleri arasında Beyrut’ta l.’nci ulusal konferan- 

sını gerçekleştirmiştir. Bu konferansta WietKong modeli ile düzenli gerilla 

savaşı modelini kabul etmiştir. 

12 Eylül’le kabuğuna çekilen bölge insanı ve örgüt sempatizanlarını 

tekrar canlandırmak amacıyla cezaevlerinde bulunan PKK’lı militanlar 

ceza evlerinde eylemlere başlamıştır. 21 Mart 1982’de MK üyesi Mazlum 

DOGAN’ın kendini cezaevi hücresinde asması, 18 Mayıs 1982’de Ferhat 
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KURTAY, Eşref AYNIR, Mahmut ZENGİN ve Necmi ÖNEN’in kendi- 

lerini yakmaları, 14 Temmuz 1982 ‘de Kemal PİR, Hayri DURMUŞ, Ali 

ÇİÇEK ve M. Akif YILMAZ’ın ölüm oruçlarında ölmeleriyle her kesimin 

dikkatleri cezaevlerine ve PKK üzerine çevrilmiştir. Terör örgütü, bu ey- 

lemlerle propagandasını yaparak taraftar toplamaya çalışmıştır. 

EYLEMLERİN BAŞLANGICI ve ARGK-ERNK’nın KURULMASI 

20-25 Ağustos 1982 tarihleri arasında Suriye Şam’da yapılan PKK 2. 

kongresinde, kurulması planlanan demokratik bağımsız kürdistan devle- 

tinin silahlı bir mücadele sonucu inşa edilmesi fikri benimsenerek, 1983 

yılından itibaren eğitim gören militanların eylem yapmak amacı ile yurt 

içine gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Alınan bu karar sonrası. Filistinli teröristlerden gerilla taktikleri alan ör- 

güt militanları öğrendikleri sözde gerilla taktiklerini Türkiye koşullarında 

uygulamak, üslenecekleri ilk alan olarak seçilen Botan kırsalını tanımak, 

Yöre halkı içerisinde güvendikleri köylerde dar komiteler kurmak. Küçük 

askeri hedefler seçerek keşiflerini yapmak, Bölgede yaşayan köylü genç- 

lere propaganda yaparak kendi saflarını genişletmek amacıyla, hedeflenen 

tarihten bir yıl sonra 1983‘de AGİT (K) Mahzun KORKMAZ önderliğinde 

iki gurup illegal yollardan Türkiye’ye gönderilmiş, ancak bu gruplar bir 

süre sonra geri dönmek zorunda kalarak tekrar Kuzey Irak’a çekilmişlerdir. 

PKK, 15 Ağustos 1984’te gerçekleştirdiği Eruh ve Şemdinli baskınla- 

rıyla HRK (HEZEN RIZGARİYA KÜRDİSTAN - KÜRDİSTAN KUR- 

TULUŞ BİRLİĞİ) isimli askeri aparatının kuruluşunu ilan etmiştir. 

HRK adlı askeri aparatın ismi ARGK (KÜRDİSTAN ULUSAL KUR- 

TULUŞ ORDUSU - ARTEŞE RIZGARİYA GELE KÜRDİSTAN) ola- 

rak değiştirilmiştir. 

ARGK birlikleri: merkezi bölgesel ve yerel düzeylerde örgütlenen çe- 

şitli büyüklükteki gerilla birlikleridir. En küçük birim gruptur. Bir grup, 

şartlara göre 7 ile 11 arasındaki örgüt mensuplarından oluşur. Örgüt ya- 

pısının büyümesinde üçlük sistem esası uygulanır. Üç gruptan bir gerilla 

takımı, üç gerilla takımından, bir gerilla müfrezesi oluşur. Büyüme gerilla 

taburu ve alayı biçiminde devam eder. 

PKK terör örgütü, 21 Mart 1985 tarihinde çeşitli toplum kesimlerinde 

cephe örgütlenmesini gerçekleştirmek üzere ERNK’yı (Kürdistan Halk 

Kurtuluş cephesi - Eniya Rizgariya Neıvata Kürdistan)’ı ilan ederek 

halk üzerindeki etkinliğini ERNK eliyle sıcak çatışmaları da ARGK eliyle 
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yapmaya başlamıştır. ERNK örgütlemesi terör örgütü PKK’nın siyasi ka- 

nadını oluşturarak terör örgütünün, askeri kanadı olan ARGK’nin lojistik 

, savaşçı, para , halk desteği vs.. ihtiyaçlarını karşılama görevini yapmaya 

başlamıştır. ARGK’nin bölgede yaptığı eylemleri ERNK militanları arcılı- 

ğıyla halkla abartılı biçimde anlatarak halkı etki altına almak istemekteydi. 

Terör örgütü, ERNK ve ARGK’nin kurulmasını ilan ederek halk savaş- 

larını 3 temel unsuru olan Parti PKK (Kürdistan İşçi Partisi ), Cephe 

ERNK (Kürdistan Halk Kurtuluş Cephesi), Ordu ARGK ( Kürdistan 

Halk Kurtuluş Ordusu) örgütlenmesini tamamlamış oldu. Bu dönemden 

sonra dağda yapamayan veya propaganda yönü gelişkin olan elemanların 

şehirlere , halkın içine gönderilerek komiteler oluşturup, dağdaki eleman- 

ların ihtiyaçlarını temin etmeye başlamıştır. (ARGK ve ERNK yapılarında 

7. Kongrede köklü değişikliği gidilmiştir.) 

1991 yılının önemli olaylarından birisi de örgüt içerisinde hizipleşme- 

lerin baş göstermesidir. 4. Kongrede ÖCALAN’a muhalif güçler SARI 

BARAN (K), Mehmet ŞENER, FAİK (K) isimli üç örgüt mensubunun 

liderliğinde kurulun VEJİN (DİRİLİŞ) örgütü bazı değişiklikler dışında 

var olan PKK terör örgütünün ideolojisini benimsemiş. bu değişiklikler ise 

örgütte evlenmelere, örgütte isteyeni istediği zaman ayrılmasını, PKK’da 

olmayan bazı sosyal hakları içerir olmasını, Kürt halkının kendi kaderini 

kendinin tayın etme hakkının elinde olması şartıyla Türkiye çatısı altında 

sözde federal bir Kürdistan devleti için mücadele edilmesinin temel hedef- 

leri olduğunu açıklamışlardır. 

Mehmet ŞENER, ÖCALAN’ın isteği üzerine Suriye Muhaberatı tara- 

fından öldürülmüş, VEJİN ve PKK arasında çatışmalar başlamıştır. 

            KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi):  PKK terör örgütü 1991 

yılında gerçekleştirdiği 4. Kongrede aldığı ka- rarla yoğunlaştırdığı 

siyasi atağını devam ettirmek, diğer Kürt guruplarını ve Kürt 

oluşumları yanına çekmek amacıyla 1993 yılı Mart - Haziran ay- 

ları arasında Zeli Kampı’nda Türkiye’nin değişik bölgelerinden 

şahısları Ulusal Meclis Üyesi sıfatıyla toplayarak KUM (Kürdistan 

Ulusal Meclisi) gerçekleştirmiştir. Topladığı şahısları örgüt 

ideolojisi çerçevesinde 7 ay si- yasi eğitimden geçirmiştir. PKK 

tarafından düzenlenen KUM’a 400 kişi- nin katılmasını beklenirken 

130 kişinin katılması sebebi ile toplantı istenen düzeyde olmamıştır. 

Toplantıda A.ÖCALAN’ın talimatıyla İslami yönü ağır basan kesimi 

PKK saflarında örgütlemek ve kamuoyuna imaj değişikliği mesajını ver- 

mek amacıyla Abdurrahman DÜRRE ve arkadaşlarınca Kürdistan 

İmamlar Birliği, Kürdistan Mollalar Birliği ve Kürdistan Dindarlar 
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Birliği lağvedilerek yerine KİH(Kürdistan İslami Hareketi) oluşturma 

kararı alınmıştır. 
 

1992 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt içi ve sınır ötesi operasyon- 

lar sonucu örgüt önemli zaiyatlar vermiştir. 

Örgüt elebaşı A.ÖCALAN bu gerilemeyi telafi etmek, militanlarına 

moral vermek amacıyla 1993 yılı başlarında tek taraflı ateşkes ilan etmiştir. 

24.05.1993 tarihinde Bingöl - Elazığ karayolunun kesilerek 33 askeri- 

mizin şehit edilmesi eylemiyle sözde ateşkes süreci sona ermiştir. 

PKK terör örgütü 7-27 Ocak 1995 tarihleri arasında K. Irak’ta 5. Kong- 

resini yapmıştır. 

5. Kongre kararları doğrultusunda PKK, Marksist-Leninist örgütler-  

le 22.12.1996 yılında yurtdışında Birlik Protokolü imzalayarak birlikte 

hareket etme kararı almıştır. Başlangıçta bu protokol, PKK’nın Karadeniz 

Bölgesine açılımında önemli rolü olmuş ancak 1997 yılı son aylarında bu 

protokolün örgüt alt kadrolarınca benimsenmemesinden dolayı birtakım 

huzursuzluklar yaşanmıştır. 

İntihar saldırıları 

1999 yılında PKK terör örgütü güvenlik kuvvetlerinin gerçekleştirmiş 

olduğu operasyonlarda önemli kayıplar vermiş, örgüt mensupları moral 

çöküntüsü içerisine girmiş, örgüt üst düzey yönetimince örgütte oluşan 

olumsuz etkinin kırılması maksadıyla 5. Kongre kararları doğrultusunda 

sansasyonel nitelikte eylemler gerçekleştirilmesi hususunda kadrolarına 

talimat vermişti. 

Bu talimatlar doğrultusunda örgüt mensupları tarafından 15 intihar 

eylemi gerçekleştirilmiş, 3 intihar eylemcisi de olay gerçekleştirilemeden 

yakalanmıştır. 

MED TV ve MEDYA TV 

PKK terör örgütü tarafından örgütün propagandasını aktif olarak yap- 

mak amacıyla MED TV 30.03.1995 tarihinde PKK tarafından faaliyete ge- 

çirilmiştir. 

18.09.1996 tarihinde BELÇİKA polisince MED TV’ye yönelik ger- 

çekleştirilen operasyon sonrasında örgütün finansman kaynaklarının 

uluslararası platformda ortaya konması ve elde edilen bilgiler bugüne ka- 

dar Avrupa’da bağış kampanyalarını ve üye aidatlarını kaynak gösteren 

PKK’nın. MED TV’yi kara para aklama amacı ile hayata geçirdiğini ortaya 

koymaktadır. 
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MED TV’de yayına başladığı günden itibaren yapılan “PANEL, SÖY- 

LEŞİ, HABERLER VVELAT ROJE GÜNEŞ ÜLKESİ. ÖLÜM ANI, 

KÜRSİYA GELHALK KÜRSÜSÜ” isimli programlarda başta Abdullah 

ÖCALAN olmak üzere üst düzey sorumlularınca canlı telefon bağlantı- 

ları ile örgüt sempatizanlarına ve müzahir çevrelere eylem ve faaliyetlere 

ilişkin talimatlar vermesi ve sürekli PKK terör örgütünün propagandasının 

yapılmasına yönelik yayınlar yaptığını gözlenmiştir. 

1998 yılı içerisinde bölücü örgüt tarafından yine 1 Eylül Dünya Barış 

Günü provake edilmek istenmiş İstanbul’dan Diyarbakır’a “Barış Otobü- 

sü” düzenleme girişiminde bulunulmuş, ancak alınan tedbirler sayesinde 

bu girişim başarısız olmuştur. 

 (PWJK, AHKO, BAŞUR, ARGK’da Yeniden Yapılanmalar) 

VI. Kongre İran ve Irak’ın sınırında bulunan Kandil dağında 1999 yılı 

Ocak ayı ortalarında başlamış Şubat ayı ortalarında tamamlanmıştır. 

Kongrede, YAJK (Yekitiya Azadiya Jinen Kürdistan - Kürdistan Özgür 

Kadınlar Birliği) fesh edilmiş, yerine PJWK (Partiya Welat Parezen Jinen 

Kürdistan - Kürdistan Yurtsever Kadınlar Partisi KYKP) adı altında Kadın- 

lardan oluşan aparatın kurulması kararlaştırılmıştır. 

PWJK’nın Eyalet ve Saha yapılarında yer alacağı, kollektevizm anla- 

yışıyla bu alanlardaki üst yönetim kademesinde sorumluluk taşıyacakları; 

Söz konusu kadın hareketinden oluşan sözde partinin mücadele ala- 

nında iki ayrı örgüt gibi algılanmasının kadrolar arasında sıkıntılara yol 

açabileceği ancak, PWJK adı altındaki oluşumun başta intihar saldırıları ve 

sızma girişimleri olmak üzere kadınların eylemlerde daha etkili bir şekilde 

kullanılmasına imkan vereceği, kadın kitleleri içerisinde örgütlenmeyi hız- 

landırabileceği ve zaman içerisinde başta K.Irak alanı olmak üzere taban 

bulabileceği değerlendirilmişti. 

ERNK; 

‘Kongrede; önümüzdeki dönemde ERNK’nın merkezden alt örgütlere 

kadar yeniden örgütlenip, geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunun belir- 

lendiği, sözde ulusal kurumlaşma çalışmalarının aksatmadan geliştirilerek 

ulusal meclis ve ulusal kongre çalışmalarının ilerletilip, ulusal birliği en 

ileri düzeyde yaratmanın tarihsel önemi üzerinde durulmuştur. 

ARGK; 

ARGK’nın büyütülmesi, askeri eğitimle sözde gerillanın nitelik bakı- 

mından geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde gerçek bir gerilla savaşının 

yürütülmesi ön görülmüş, böylece örgüt militanlarının motivasyonunun üst 
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düzeyde tutularak eylemlerde etkili sonuçların alınması hedeflenmekteydi. 

AHKO oluşumu; 

‘Başta Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere çeşitli alanlarında terörist 

faaliyet gösteren Anadolu Halk Kurtuluş Ordusunu (AHKO) sürekli olarak 

geliştirmeyi hedef olarak benimsemiş, sol kanat terör örgütleri ile kurulan 

“Birleşik Devrimci Güçler Platformunun” geliştirilmesi ve etkinleştirilme- 

si istenilmişti. 
 

PKK/BAŞUR oluşumu ve Terör Örgütünün K.Irak Hedefleri; 

“‘Sözde Kürdistan’ın tüm parçalarındaki faaliyetler değerlendirilmiş, 

bu noktada özellikle Güney Kürdistan olarak nitelendirdikleri K.Irak üze- 

rinde durulmuş, son iki yıldır bu alanda yürütülen faaliyetlerin sonuçları 

gözden geçirilmiş ve bu alana hem Irak’daki gelişmeler, hem de yürütülen 

çalışma çerçevesinde yaklaşılmıştır. Ayrıca K.Irak’daki istikrarsız ortama 

ve değişim ihtimaline dikkat çekilerek bu alanda örgütlenmenin geliştiril- 

mesi gerekli görülmüştür. Bu çerçevede PKK terör örgütünün politikalarını 

K. Irak alanı koşullarında hayata geçirmek üzere bu bölgedeki tüm faali- 

yetlerin PKK-BAŞUR adı altında yürütülmesinin kararlaştırılmıştır. 

ABD ve İngiltere güdümünde K. Irak’ta oluşturulan IKDBP - KYB itti- 

fakı çerçevesinde bir“Kürt Federe Devleti” kurulmaya çalışıldığı kanaatin- 

de olan PKK terör örgütü yönetimi, bu ittifakı bozmak amacıyla kapsamlı 

çalışmalar planlamıştır. 

Nitekim yeni yapılanma çerçevesinde PKK/BAŞUR adı altında kurulan 

yasadışı örgütlenmeye bağlı olarak K.İrak’ta Behtinan ve Soran Eyaletleri 

olarak adlandırılan bölgelerde önemli oranda PKK gücünün odaklanaca- 

ğı, bu alanlarda gelişmelere göre IKDBP ve KYB ile uzlaşma sağlanamaz 

ise çatışmaların yaşanabileceği, muhtemel bir Kürt Devletinin kurulması 

aşamasında kendilerinin de bunda etkin olabilmeleri amacıyla bu ittifaka 

karşı gerek İran, gerekse Irak yönetimlerinden destek arayabileceği değer- 

lendirilmektedir. 

                ABDULLAH ÖCALAN’IN YAKALANMASI 

O dönemli “soğuk ilişki” içerisinde bulunduğumuz Suriye’de kalan 

Öcalan, Şam Hükümeti tarafından destek ve himaye görüyordu. Öcalan’   

ı ele geçirmeye kararlı olan Türk Hükümeti, Suriye’den Apo’yu teslim 

etmesini istedi. Kararlı baskılar üzerine Abdullah ÖCALAN, 09.10.1998 

tarihinde Suriye’yi terk etmek zorunda kalarak, 12.11.1998 tarihinde sah- 

te pasaportla Rusya/Moskova’dan İtalya/Roma Havaalanına giriş yaptı ve 

İtalyan polisince gözaltına alındı. 
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Apo’nun İtalya’da yakalanması üzerine, Türkiye’nin iade taleplerine ve 

bu konuda yapılan siyasi girişimlere İtalyan hükümeti olumlu cevap verme- 

mişti. Bunun üzerine halk sokağa dökülerek, İtalya malı eşyaları yakarak 

protesto gösterilerinde bulunmaya başladı. İtalya’ya yönelik haklı baskılar 

sonucu A.ÖCALAN, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden bekle- 

diği desteği bulamamış ve bunun üzerine 16.01.1999 günü İtalya’dan da 

ayrılmak zorunda kalmıştı. Terörist başı Abdullah ÖCALAN, Yunan Gizli 

Servisi aracılığıyla Kenya’daki Yunanistan Büyükelçiliği’ne kaçırıldı. Ve 

16.02.1999 tarihinde Kenya’da gerçekleştirilen özel bir operasyonla yaka- 

lanarak Türkiye’ye getirildi. 

A.ÖCALAN’ ın yakalanması sonrası özellikle örgüt lehinde yayın ya- 

pan Med TV.’nin de kışkırtmasıyla yurt içinde ve yurt dışında örgüt mi- 

litanlarınca yoğun olarak molotof kokteyl atma, gösteri yürüyüşü, ceza- 

evlerinde açlık grevi eylemlerinde tırmanma olmuştu. PKK militanları bu 

dönem içerisinde hedef olarak masum halkı seçmişti. 13.03.1999 tarihinde 

İstanbul’da, Mavi Çarşıya yönelik gerçekleştirilen molotoflu eylemde (13) 

kişi hayatını kaybetmişti. 

Yargılama süreci sonunda PKK terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’ın 

idam cezası kararı çıkması ile birlikte örgüt, başta metropol iller olmak 

üzere yurt çapında eylemlerini yoğunlaştırmış, sözde Fedai Eylemleri adı 

altında intihar saldırısı türünde eylemlere yönelmiştir. Kadrolarına destek 

ve moral vermek amacı ile bu eylem tarzına yönelen örgüt, Dünya kamuo- 

yundan tepki alması ve Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah ÖCALAN’ın 

avukatları aracılığı ile yaptığı çağrı sonrasında, örgütün üst düzey yönetimi 

tarafından intihar saldırılarına ara verildiği yönünde açıklama yapılmıştı. 

A.ÖCALAN yakalandıktan sonra cezaevinden değişik zamanlarda avu- 

katları aracılığı ile örgüte ve kamuoyuna gönderdiği mesajlarla, PKK’nın 
 

faaliyetlerine siyasi boyut kazandırmaya çalışmıştır. Bu meyanda, PKK 

terör örgütünün son dönemde siyasi mücadeleye ağırlık verdiği ve kon- 

jöktürden kaynaklanan gelişmeleri de kendi amacı doğrultusunda kullana- 

rak, içinde bulundukları süreci siyasi anlamda kazanımlarla geçirerek, asıl 

amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. 

Abdullah ÖCALAN, avukatları vasıtasıyla, 02.08.1999 tarihinde PKK 

yönetimine “örgütün silahlı faaliyetlerine son vererek militanları yurtdışına 

çıkarmasını ve faaliyetlerini siyasi alanda yürütmesini” içerir bir mektup 

göndermişti. Örgüt yönetimi ise 06.08.1999 tarihinde A.ÖCALAN’ın yis- 

teğini tamamen kabul ettiğini açıklamıştı. 

Terör örgütü başının yakalanması sonrası yeni bir döneme giren 
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PKK’nın, geçmişte silahlı faaliyetlerin yandaşlarını dinamik tuttuğundan 

bahisle, örgütün dönemde dağılmasını engellemek, PKK yandaşlarını di- 

namik tutmak ve söz konusu kitlenin moralini yüksek tutmak için yurtiçi 

ve yurtdışı örgüt kadroları tarafından siyasi faaliyetlere yoğun bir şekilde 

ağırlık verildiği gözlenmekteydi. 

Bu bağlamda, PKK’nın uluslararası kamuoyuna kadrolarını Türkiye’den 

geri çekmeye başladığı, çekilmenin ancak 1999 yılının sonunda tamamla- 

nabileceğini ifade etmesi, örgütün geri çekilme kararı sonrasında, ABD, 

Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin tavrını dikkate alarak hareket edeceği ve bu 

çekilmeyi uzunca bir döneme yayarak kadroların bir bölümünü Türkiye’de 

birakmayı hedeflediğini göstermektedir. 

A.ÖCALAN’ın yakalanmasına müteakip olarak, başta ARGK birimle- 

ri içerisinde olmak üzere, ERNK ve tüm birimlerde panik ve kargaşa baş 

göstermiş, küçük çaplıda olsa hizipleşmeler olmuştur. Bu gelişmeler doğ- 

rultusunda (2002) yılında yapılması planlanan 7. Kongre olağanüstü du- 

rum ilan edilerek 02-23 Ocak 2000 tarihleri arasında, K.Irak Kandil Dağı 

bölgesinde (120)’si bayan, toplam (386) örgüt mensubunun ve (200) kadar 

sempatizanın katılımıyla gerçekleştirilmişti ve Demokratik Dönüşüm ve 

Birlik Manifestosu adı altında kongre manifestosu hazırlanmıştı. 

Terör örgütü PKK’nın 7.Kongresinde karara bağlanan yeni kon- 

septinde, “A.ÖCALAN’a verilen cezanın infaz edilmemesi” temel şart 

olarak ileri sürülmekte ve bu şarta bağlı olarak, “Genel Af çıkartıl- 

ması ile Kürt kimliğinin tanınması” hususları dile getirilmektedir. O 

tarihlerde dahi bir örgüt neye güvenerek böyle bir karar aldığını açıklama 

cüreti gösterebiliyordu? 

Kongrede alınan “A.ÖCALAN’a siyasi çalışma özgürlüğü tanınması” ka- 

rarı ile örgüt; A.ÖCALAN’a siyasi anlamda daha geniş haklar tanınmasını ve 

cezasının infazının kesin olarak durdurulmasını dile getirmekti. Bu doğrultuda, 

ilerleyen yıllarda örgütün ülkemize yönelik baskı oluşturacak iç ve dış unsurla- 

rı nasıl yönlendirdiği, yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan bir gerçekti. 

Siyasal faaliyetlere ağırlık veren PKK, bu amaç doğrultusunda HADEP  

(Günümüzdeki HDP’nin yerinde olan parti) bünyesinde oluşturulan bölge 

ve komisyonlara verilen görevler bunu açık bir şekilde göstermekteydi. 

“Demokratik Siyasal Mücadele Temelinde’’ yürütülen faaliyetlerde 

HADEP siyasal alanda, Kürt Enstitüsü ise sosyal ve kültürel alanda yoğun- 

laşarak PKK tarafından 7. Kongrede belirlenen stratejik açılımı gerçekleş- 

tirmeye çalışarak, PKK’nın nüfusunu ulusal ve uluslararası kamuoyunda 

etkinleştirmeyi hedeflemişti. 
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PKK terör örgütü 2000 yılı başlarında gerçekleştirdiği 7. Kongre’de 

örgütün yönetim organlarını yürüteceği siyasi faaliyetler çerçevesinde ye- 

nilemiştir. 

Örgütün yeni yapısı şu şekilde oluşmuştur. 

1- PKK Genel Başkanı : Abdullah ÖCALAN 

2- PKK Başkanlık Konseyi : 7. Kongre ile sayıları (6) kişiden (9) 

kişiye çıkartılmıştır. (2)’si bayandır. K.Irak’ta konumlanmıştır. Halen Rıza 

ALTUN isimli bir üyesi Avrupa faaliyetleri sorumluluğunu yürütmek üzere 

Fransa’dadır. Diğer örgüt mensupları K.Irak ve zaman zaman İran alanla- 

rında barınmaktadır. 

1. CUMA (K) Cemil BAYIK 

2. ABBAS (K) Duran KALKAN 

3. FERHAT (K) Osman ÖCALAN 

4. RIZA (K) Ali Rıza ALTUN (Fransa) 

5. CEMAL (K) Murat KARAYILAN 

6. BOTAN (K) Nizamettin TAŞ 

7. HÜSEYİN AVARES (K) Mustafa KARASU 

8. JİYAN DENİZ (K) Şükran BİNER 

9. PELÇİN (PELŞİN) (K) Gülizar TURAL 
 

3- PKK Parti Meclisi: 7. Kongre ile sayıları (42) kişi olarak belirlen- 
miştir. Avrupa ülkeleri, İran, Suriye ve örgüt faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
bazı ülkelerde elemanları bulunmakla birlikte, genel olarak K.İrak’ta barın- 
maktadırlar. Bunun dışında yurt içerisindeki silahlı grupların sorumluları 
da Parti Meclisi üyeliği yapmaktadır. 

4- PKK Kırsal Yapılanması (Halk Savunma Birlikleri) : Silahlı kır- 
sal alan faaliyetlerin merkezi halen K.Irak ve kısmen İran alanlarındadır. 
İran alanı kırsal kadrolarıaçısından daha çok üslenme, eğitim, geçişler ve 
tedavi görme amaçlı kullanılmaktadır. Örgüt 2000 yılı içerisinde gerçek- 
leştirdiği 7. Kongresinde silahlı yapılanması olan ARGK’yi Halk Savunma 
Birlikleri ne dönüştürdüğünü açıklamıştır. 

K. Irak alanı; 

Örgütün silahlı faaliyetler koordine merkezidir. Silahlı faaliyetler Ana 
Karargahı’ bu bölgede değişik alanlarda konuşlandırıl maktadır. Bunun dı- 
şında örgüt K.Irak’ı temelde; 

Soran Bölgesi; 
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1- 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında PKK, Kandil Dağı’nda 5. 

kongresini yaptı. Avrupa’da yaşayan eski DEP’li Zübeyir Aydar, yeniden 

KONGRAGEL başkanlığına seçilirken Kürdistan Konfederasyon Top- 

luluğu (KKK) adıyla faaliyet gösteren örgüt, adını Kürdistan Topluluk- 

ları Grubu (KCK) olarak değiştirdi. Topluluğun başkanlığına da Murat 

Karayılan getirildi. Örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nın ha- 

berine göre, PKK, Türkiye ve İran’ın hedefinde bulunan Kandil Dağında 

300 kişi ile kongre yaptı. KONGRAGEL 5. Genel Kurulu, 16-22 Mayıs 

arasında İran sınır hattındaki Kandil Dağı’nın değişik noktalarında gerçek- 

leştirildi. 

Türkiye, İran, Suriye, Irak ile yurtdışından bölgeye gelen 213 delege- 

nin katıldığı genel kurulda yeni yönetim belirlendi ve isim değişikliğine 

gidildi. Oybirliği ile Koma Komalen Kurdistan’ın (KKK) ismi Koma 

Civaken Kürdistan (KCK) adıyla değiştirildi. 30 üyeden oluşan KCK 

Yürütme Konseyi’nin başkanlığına Karayılan seçildi. KONGRAGEL Baş- 

kanı ise yeniden Aydar oldu. (Daha sonra Öcalan’ın talimatıyla kurulan 

KCK-TM’nin yönetimine Sabri Ok getirilmişti.) 
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ÖRGÜTTE KİM KİMDİR ? 

Abdullah Öcalan: 1949 Şanlıurfa Halfeti Ömerli köyü doğumlu. Ba- 

bası Kürt kökenli, annesi ise Türk. 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ne kaydoldu. Yarıda bırakarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bil- 

giler Fakültesi’ne geçti. Ancak bu okulu da terk etti. 27 Kasım 1978’de 

Diyarbakır Lice Fis köyündeki 1. kongrede örgüt lideri oldu. ‘Apocular’ 

olarak bilinen grubun adı PKK olarak açıklandı. PKK bir çok ülkede ger- 

çekleştirdiği öldürme eylemleri sebebiyle terör örgütleri listesine dâhil 

edildi. Öcalan 27 Haziran 1979’da darbe olacak haberini önceden alarak 

Suriye’ye geçti. Türkiye’nin baskıları sonucu Suriye, Öcalan’ı toprakla- 

rından çıkarmak zorunda kaldı. Suriye’den Rusya’ya, oradan İtalya’ya ge- 

çen Öcalan, İtalya tarafından da ülkeden çıkarılınca Yunanistan’ın Kenya 

Büyükelçiliği’nde saklandı. 16 Şubat 1999’da Kenya’dan Türkiye’ye ge- 

tirildi. 29 Haziran 1999’da Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi 

tarafından TCK’nın 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandırıldı. 

İdam cezası, Yargıtay tarafından 25 Kasım 1999’da onandı. AB uyum ya- 

saları ile idam cezası kaldırıldığı için hâlen İmralı’da hapis yatıyor. Kürtçe 

bilmiyor. Militanların ‘Kürt halk önderi’ dediği Öcalan ile “derin yapı”nın 

ilişkisi hep sürdü. Açılım sürecini savundu. Örgüte bu doğrultuda talimatlar 

gönderdi. Bu işi bazı avukatları sayesinde yaptı. Mahmut Şakar bir dönem 

en önemli bir aracıydı. 

 

Murat Karayılan: 1954 Birecik doğumlu. PKK’ya 1979’da katıldı. Kod 

adı Cemal. Şu an örgütün lideri. Yüksekokul makine bölümü mezunu. 

Uzun süre Şanlıurfa civarlarında faaliyet gösterdikten sonra 12 Eylül’de 

Suriye’ye kaçtı. Sonra silahlı güçlerin sorumluluğuna getirildi. İlk başlar- 

da silahlı mücadelenin ön planda olmasını savunan muhafazakâr kanadın 

lideri olarak tanımlanan Karayılan, son süreçte silahsızlanma adına önemli 

açıklamalarda bulunuyor. Bu nedenle örgütün sürekli tehdit ve eleştirileri- 

ne maruz kalıyor. Karayılan şartların olgunlaşması halinde PKK’nın dağ- 

dan inebileceği görüşünü savunuyor. Zaman zaman Apo’nun fikirlerini 

eleştirmekten çekinmiyor. Suikast ihtimaline karşı sürekli yer değiştiriyor. 

Örgütün bir numaralı ismi. Amerika’dan daha çok İran yanlısı bir tutum 

izliyor. 2019’da İran topraklarında göz altına alınmasına rağmen, daha 

sonra serbest bırakıldığı biliniyor. 

 

Sabri Ok: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü KCK 

operasyonunda elde edilen belgeler ve Emniyet’in hazırladığı rapora göre, 
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PKK’nın Öcalan sonrası için belirlediği lider. Ok’un adı örgütün ilk eylem- 

leri olan (1984’teki) Siirt ve Eruh baskınlarının planlayıcısı olarak geçiyor. 

1985’te yakalandı, Bursa Cezaevi’nde 20 sene yattı. Hapisteyken bile ör- 

gütün en kilit isimlerinden biriydi. Kapatılan DTP’nin başkanlığına getiri- 

len Nurettin Demirtaş, cezaevinde Ok’un eğitiminden geçti. Öcalan hapse 

atıldığında yanına istediği tek kişi Sabri Ok’tu.Örgütün hâlen gizli lideri. 

Avrupa ile Kandil arasında gidip geliyor. Sabri Ok onay vermeden örgütün 
   

hareket etmesinin mümkün olmayacağı tahmin ediliyor. KCK, PKK ve di- 

ğer bütün birimler Ok tarafından idare ediliyor. Sabri Ok, ulusalcı görüşe 

sahip derin PKK’lıları da kontrol edebilen tek kişi olarak biliniyor. HDP 

milletvekillerini talimatlarıyla yönlendirdiği öne sürülüyor. Eski Emniyet 

İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "2006'da MİT yetkilileri ile KCK 

Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok Ankara’da bir araya geldiğini, 

kendisinin de bu görüşmeye tesadüfen tanıklık ettiğini" öne sürdü. 

Mahmut Şakar: Uzun dönem Öcalan’ın avukatlığını yaptı. Bu süre 

zarfında 74 kez İmralı’da görüşme yaptı. Örgütü önemli ölçüde yönlendi- 

riyor. Hikmet Fidan cinayetinde de azmettirici olarak adı geçiyordu. Şakir 

‘in Avrupa’da yaşıyor ve zaman zaman Kandil’e  gittiği biliniyor. 

Cemil Bayık: 1955 Keban doğumlu. PKK’nın iki numaralı ismi. Kod 

adı Cuma. İlk-orta tahsilini Elazığ’da tamamladıktan sonra Ankara Dil Ta- 

rih Coğrafya Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Ancak okulu terk etti. PKK’nın  

kurucusundan biri.12 Eylül sonrasında yurt dışına kaçarak örgütün Suriye, 

Lübnan ve Kuzey Irak’taki kampları ile Avrupa büro sorumluluğunu yaptı. 

Sonra PKK’nın başkanlık konseyi üyeliğine seçildi. Ocak 2004’te örgüt 

içerisindeki ‘reformcu’ ve ‘gelenekçi’ ayrışmada ‘gelenekçi’ kanadın baş- 

kanlığını yaptı. Ankara grubu ile hareket eden Bayık, Karayılan ile sürekli 

güç mücadelesi içinde bulundu. Örgütte Karayılan’dan sonra gelen ikinci 

isim.  6 Kasım 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 

"Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programı kapsamında, aralarında 

Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın da olduğu üç PKK 

yöneticisi hakkında bilgi veren kişi veya kişilere para ödülü verileceğini 

belirtti. Bu üç ismin ABD karşıtı oldukları Rusya, AB ve İran ile daha 

yakın ilişki içersnde bulundukları değerlendirilmektedir.  

Mustafa Karasu: Avareş ve Hüseyin-Ali kod adlarını kullanan Karasu 

1950 Sivas Gürün doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler’de okur- 

ken Öcalan ile tanıştı. Örgütün İran ve Kuzey Irak kamplarında sorumlu 

olarak faaliyet gösterdi. 1979’da İstanbul Migros ve Diyarbakır Bakteri- 

yoloji Enstitüsü soygunu ile bir gazeteciyi öldürmeye teşebbüs eylemleri- 

ne katıldığından dolayı tutuklandı. Bursa Özel Tip Cezaevi’nden 1992’de 
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tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçarak Berlin Kürdistan İşçi Kültür 

Merkezi başkanlığına getirildi. Özellikle Alevi kanadı yönlendiriyor. An- 

kara grubunun en etkin ismi olarak tanımlanıyor. örgütün merkez komite 

üyeliğine seçildi. Bunun yanında Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin 

de Avrupa temsilciliğini yürüttü. Açılım süreci sırasında yurt dışındaki 

görüşmelerde bulunduğu öne sürülüyor. Ayrıca 2015'de Türkiye 

Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan 

teröristler" listesinde de kırmızı bültenle aranmaktadır. Öte yandan 

Karasu, "Hüseyin Ali" takma adıyla Özgür Gündem gazetesinde de 

yazılar yazmaktadır. 

Duran Kalkan: 1954 Adana Tufanbeyli doğumlu. Kökeni Tunceli’ye 

dayanıyor. Adana Düziçi Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Ankara Üni- 

versitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden 1978’de mezun oldu. Kod adı Abbas. 

Örgütün başkanlık konseyi üyesi. 27 Kasım 1978’de PKK’nın kuru- luş 

kongresine kurucu üye olarak katıldı. Konferanslar sonrasında teyplere 

kaydedilen Öcalan’ın konuşmalarını kitaplaştırdı. 1987’de Avrupa’ya gön- 

derildi. 1988’de Almanya Dusseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nce 

yargılandı. Selahattin Erdem takma ismi ile 5 yıl cezaevinde yattıktan 

sonra tahliye olup Suriye’ye döndü.  1986 yılında PKK'nın 3. Kongresi 

ertesinde bir tasfiye süreci yaşadı bir süre tutukluluk süresi yaşadı.  

Sonraki süreçte özeleştiri vererek tekrar örgüte döndü 1990'ların başında 

Almanya'da örgütün finansal sorumlusu olarak görev yaptı. Bu süre 

zarfında 1988 yılında Düsseldorf'ta tutukluluk süreci yaşadı. Daha sonra 

hakkında çıkartılan kapsamlı tutuklama kararının ardından 1993 yılında 

Irak'ın kuzeyine (günümüzde Kürdistan Bölgesel Yönetimi) geçti. Burada 

Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu komutanlığı ve PKK'nın Yürütme 

Konseyi üyeliği yaptı. Ardından KCK Yürütme Kurulu üyesi oldu. 

2005’te Karayılan’a yönelik suikast girişiminde bulundu ancak başarılı 

olamadı. Kalkan, Özgür Gündem gazetesinde "Adil Bayram" ismiyle 

zaman zaman yazılar yayımlamaktadır. Bu yazılarında genelde 

Demokratik konfederalizm konusunu ele almaktadır. 12 Mart 2016 

tarihinde kuruluşunu ilan eden, Türkiye'de yasadışı faaliyet yürüten bazı 

komünist ve Marksist-Leninist örgütlerin ortak eylemlilik yaratmak 

amacıyla birleşerek oluşturulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin 

kuruluş ilan metni Duran Kalkan tarafından okunmuştur. 

Kalkan, 28 Ekim 2015'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 

Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin 

kırmızı kategorisinde yer almaktadır.  

 

Ali Haydar Kaytan: 1952 Tunceli doğumlu. Fuat-Baver  kod adlarıy- 
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la örgüt içinde etkin bir konumda. PKK’nın üst düzey kadroları arasında, 

istihbarat biriminin de yöneticilerinden. PKK’nın kuruluş kongresinde yer 

aldı. PKK'nın merkez komitesine seçildi. Örgüt kararıyla evlendiği 

"Seher" kod adlı Cemile Merkit, Mayıs 1982'de Bekaa Vadisi'nde 

öldürüldü. Abdullah Öcalan tarafından hakkında iki kez sorgulandı. 

Kaytan, bunun üzerine bir özeleştiri yazdıktan sonra örgüt temsilcisi 

olarak Avrupa'ya gönderildi. 1988'de Batı Almanya'da tutuklandı. 1994'te 

serbest bırakıldıktan sonra örgütün lider kadrosuna yeniden alındı. 

28 Ekim 2015'ten beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 

tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı 

kategorisinde yer almaktadır Son dönemde, örgütteki liderlik 

savaşında etkin rol aldı. İran askerleri tarafından yapılan bir saldırıda 

ağır yaralandığı öne sürüldü. Öcalan’ın yakalanmasından sonra 

örgütün Avrupa’daki 4 yöneticisi pasif konuma getirildi. Bunlardan 

biri de o idi. Ancak kısa sürede eski konumuna geldi. Günümüzde KCK 

Yürütme Konseyi üyesidir. 

 

Zübeyir Aydar: 1961 Siirt doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ni bi- tirdi. 1986’da Siirt’e dönüp avukatlık yaptı. İnsan Hakları 

Derneği (İHD) Siirt il başkanlığı ve İHD genel başkan yardımcılığı gibi 

görevlerde bulundu. Bir dönem SHP Siirt il başkanlığı yaptı. 1991’de 

milletvekili seçildi. Akabinde Halkın Emek Partisi (HEP) kurucuları 

arasında yer aldı. 1994’te yurt dışına çıkarak Belçika’da diğer eski DEP 

milletvekilleri ile ‘DEP ile Dayanışma Bürosu’nu kurdu. 1995’te kurulan 

Sürgündeki Kürdistan Parlamentosu yöneticiliği ve daha sonra isim 

değiştiren Kürdistan Ulusal Kongresi-(KNK)’nin başkanlık kurulu 

üyeliğini yaptı. Öcalan’ın gözdesi oldu. Bölücü başının yakalanmasından 

sonra Avrupa’da PKK’nın etkinliğinin artırılması için siyasi temasları 

sürdürdü. PKK’nın silahlı eylemlerinden çok, siyasi alandaki 

faaliyetleriyle tanınan Aydar, sık sık Kuzey Irak’taki PKK kamplarına 

gidiyor, örgütün merkez komitesiyle değerlendirmeler yapıyor. Sabri 

Ok’un emri altında. Kırmızı Bülten ile arananlar listesinde olmasına 

rağmen Belçika’da serbestçe faaliyetlerini sürdürüyor.  

Kadri Çelik:  Kod adı Ape Hüseyin. 1986’da Kıbrıs’da asteğmen 

olarak görev yaptığı sırada Mardin’in Dargeçit ilçesinden PKK’ya katıldı. 

Ordudan kaçarken askeriyeye ait önemli kozmik bilgileri çaldı. Bu 

bilgilerle örgütün işini kolaylaştırdı. Kandil, Tel-Aviv, Ürdün, Güney 

Kıbrıs gibi yerlere giderek istihbarat birimleriyle kolayca irtibat 

kurdu.Örgüt içinde silahlı faaliyetlerde bulundu. Dağlıca’daki askeri 

birliğe yönelik 
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saldırı emrinin onun tarafından verildiği belirlendi. Korumalığını Rusya 

vatandaşı ‘Şevger’ kod adlı bir PKK’lı yapıyordu. Özel kuvvetler olarak  

bilinen ve şehirlerde bombalı eylem yapmak amacıyla kurulan birimin   

de kurucularından. Murat Karayılan ve Feyman Hüseyin’e yakın bir isim 

olarak biliniyor. Çelik’in bugüne kadar çok sayıdaki kanlı eylemin de  

faili olduğu belirtiliyor. PKK'nın askeri konsey üyesi de olan "Ape 

Hüseyin Mahir " kod adlı Kadri Çelik, 2 Ağustos 2012’de Kato Dağı’nda 

mayına basarak öldü. Hakkari'deki Dağlıca ve Aktütün karakolları başta 

olmak üzere çok sayıda eylemi planlayan Çelik, 185 askerin şehit 

edilmesinden sorumlu olarak aranıyordu. Hakkâri Yüksekova'daki 

Dağlıca karakolunda 2007'de 12 askerin, 2008'de Aktütün karakolunda 17 

askerin şehit olduğu saldırıların planlayıcısı Kadri Çelik', örgüt içinde  

(Hüseyin amca) olarak da tanınıyordu. 2003-2006 yılları arasında Siirt-

Şırnak kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Kadri Çelik, 2007'de 

Kuzey Irak'taki kamplara döndü. Zap ve Gare Dağı sorumluluğuna 

getirilen Çelik, 2008'deki 'Güneş' harekatı sırasında bölgedeki tüm 

teröristlerin başındaydı. Silahlı kanadın omurgasını oluşturan 13 kişilik 

askeri konsey üyesinden biri olan Kadir Çelik, örgüt içindeki "şahin" 

kanadında gösteriliyordu. Suriyeli Bahoz Erdal kod adlı Fehman 

Hüseyin'in de yardımcılığını yapan Çelik'in 2012’de  Şırnak'ın 

Beytüşşebap ilçesine düzenlenen 10 askerin şehit olduğu saldırının 

ardından başlatılan operasyon sırasında mayına basarak öldüğü anlaşıldı.  

Fehman Hüseyin: Kod adı Doktor Bahoz Erdal. Suriye doğumlu, tıp 

mezunu. Politik nedenlerden dolayı başkanlık konseyine seçildi. Askerî 

pratiği bulunuyordu. Arapça ve Kürtçe biliyor. 1991’de örgüte katıldı ve 

Kandil’de yapılan 8. kongrede başkanlık konseyine seçildi. Amaç ise 

Suriye’de bulunan örgüt mensuplarının örgütten ayrılmalarının engellen- 

mesiydi. PKK’nın Kandil’deki kadrolarının başında idi.Ferman Hüseyin, 

HPG olarak bilinen Halk Savunma Güçleri’nin kontrolünü elinde 

bulunduruyordu. Savaşçı kişilikli, lakabı ‘katil’. Başta Suriye istihbaratı 

olmak üzere çeşitli istihbarat birimleriyle bağlantıları vardı.  8 Temmuz 

2016’ tarihinde MİT’in düzenlediği bir operasyon sonuca, Kamışlı’ya gittiği 

sırada, aracının bombalanması sonucu öldürüldü.  

Mazlum Kobani (Ferhat – Mazlum Abdi Şahin): PKK/PYD elebaşı 

olan Mazlum Kobani, 1967 Kobani doğumlu bir Suriyeli Kürt. Gerçek 

adının Mustafa Abdi bin Halil olduğu da iddia ediliyor. 1990 yılında, yani 

23 yaşındayken PKK'ya katıldığı bildiriliyor. Öcalan'ın 20 yıla yakın 

süren Suriye hayatı boyunca onun yakınında olduğu öne sürülüyor.   

1997-2003 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. Öcalan’ın bir 
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açıklamasında; "Bu ateşkes konusunu biraz açmak istiyorum. Ateşkes 

önerisi bize Avrupa Temsilcimiz Kani Yılmaz ve Şahin kodlu Ferhat 

Abdi Şahin isimli arkadaş tarafından getirildi. Abdi Şahin isimli 

arkadaşımıza da Selim Okçuoğlu isimli ve avukatlık yapan HADEP'te de 

faaliyet gösteren kişi getirmiş, bana getirilen ateşkes önerisi çok 

kapsamlıydı.” Diyerek Kobani’den bahsetti idddia ediliyor. Kobani bir 

dönem, PKK'nın da içinde yer aldığı çatı örgüt KCK'nın yöneticiliğine 

geldi. KCK Yürütme Konseyi üyesi oldu. Cilo'nun 'Mazlum Kobani' 

ismini, Suriye'nin kuzeyinde, Kürtlerin Rojava olarak adlandırdıkları 

bölgeye geçip faaliyetlerini burada yoğunlaştırmasının ardından aldığı 

anlaşılıyor. 2012 yazında Suriye'nin kuzeyinde yönetim, fiili olarak 

Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) geçmeye başladı. Kobani de 2013'te 

Şahin Cilo olarak verdiği röportajda, "Rojava'da halk yönetimini 

resmileştirmenin zamanı geldi" diyordu. Röportajın yeri olarak Kuzey 

Irak'ta, Hakkari'nin güneyindeki Behdinan bölgesi gösterilmiş. Bu dönem 

Kobani'nin hala PKK kamplarında bulunduğu ya da buraya gidip geldiği 

anlaşılıyor. 2014'teki Sincar saldırısı döneminde İranlıların destek için 

Amerikalılar'dan daha hızlı davrandığını, Kobani'nin 18 Ağustos sabahı 

Kasım Süleymani  ( İran Devrim Muhafızları Lideri ABD’nin füze 

saldırısı sonucu Irak’ta öldürüldü) ile görüştüğünü, aynı günün akşam 

saatlerinde ise Süleymaniye kentinde bir ABD'li yetkiliyle görüştüğünü 

belirtiyor.  ABD Başkanı Trump'ın bir dönem sürekli ondan bahsetmesi 

ve telefonla bizzat görüşmesi Türkiye’nin tepkisine neden oldu. Mazlum 

Kobani, İçişleri Bakanlığı'nın 'kırmızı liste' olarak adlandırdığı en çok 

aranan isimler listesinde 'Ferhad Abdi Şahin' ismiyle yer alıyor. 

Fethi Şarlatan (Sabri Başkale): Örgütün sözde Dersim saha 

sorumlusu. PKK’nın Dağlıca saldırısını planlayan yöneticilerinden. 

Hakkında Diyarbakır 4, 5 ve 6. Ağır Ceza Mahkemelerinin yakalama emri 

bulunuyor. Talabani’nin Türkiye’ye gönderdiği listede ismi Fethi Şarlatan 

olarak geçiyor. Nazımiye saldırısını da organize eden biri. Askeri 

kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 Mayıs 2016/da Irak'ın kuzeyindeki 

Metina bölgesine yönelik operasyonda İçişleri Bakanlığının "aranan 

teröristler" sayfasında kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütü 

elebaşılarından Şarlatan hedef alındı.  Bölücü terör örgütü PKK'nın, KCK 

alan örgütlenmesi çerçevesinde oluşturduğu HPG'nin sözde kuzey alan 

sorumlusu, "Sabri Başkale" kod adlı terörist Fethi Şarlatan, Metina 

bölgesine düzenlenen operasyonda ağır yaralandı. Götürüldüğü 

hastaneden çıkmayışı, ölmüş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti. 

Mehmet Can Gürhan: Raşit Dostum kod adını kullanıyor. Kadri 

Çelik’in deşifre olmasından sonra yeni görevi onun devraldığı belirtiliyor.  
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Aktütün, Dağlıca ve benzeri baskınları düzenleyen,  planlayan Dostum’un 

sık sık Tel-Aviv, Şam ve Türkiye’ye gidip geldiği belirtiliyor. Duran 

Kalkan’dan talimat alarak çalışıyor. 2012’de 8 şehit verdiğimiz, 15 

PKK’lının öldürüldüğü  Dağlıca baskının emrini veren militan. Saldırılarda da 

‘Dostum’ ile Kalkan arasındaki bağlantı telsiz konuşmalarına yansımıştı. 

Reşit Dostum'un emirleri Suriye uyruklu Bahoz kod adlı Hüseyin 

Feyman'dan aldığı belirlenmişti.  

Remzi Kartal: 1948 Van doğumlu. 1991 seçimlerinde SHP’den Van 

milletvekili seçildi. 1995’te DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 

kaldırılması sonrasında yurt dışına kaçarak Sürgündeki Kürt Parlamento- 

su kurucuları arasında yer aldı. Hâlen Avrupa yapılanmalarından sorumlu.  

                                          *** 

 

“BARIŞ (ÇÖZÜM)  SÜRECİ “ – “HENDEK SAVAŞI “  VE 2020 

‘DE GELİNDİĞİNDE  PKK 

2010-2011 yılında eylemlerine zamanla devam etti. Bir yandan da 

şehirlerde Amed kod adlı Sabri Ok yönetiminde KCK – TM 

yapılandırmasını sürdürdü. Türk solunun bazı örgütleriyle iş birliğine 

gitti. Sinsi tuzaklarla, mayınlarla masum insanları katletti. Karakollara 

saldırdı. Çocukları sokaklara salarak ayaklanma provaları yapmayı 

sürdürdü. İstanbul’un göbeği Taksim Meydanı’nda intihar saldırısı 

düzenledi. İslami çevrelerin bölgede etkili olmaya başlaması örgütün 

taban kaybetmesine neden oldu. 2011 Genel Seçimler öncesi Abdullah 

Öcalan, Hizbullah’ın şehir komitesinde (KCK) temsil edilebileceğini bu 

yüzden açıklamıştı. 2011 Nisan ayında da BDP’liler devletin atadığı 

imamlara karşı çıkarak, cuma namazlarını cami dışında kılarak protesto 

eylemlerinde bulundular. Hatırlandığı üzere Diyarbakır Belediye Başkanı 

Osman Baydemir, örgüt talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 

KCK-TM militanları tarafından sorgulanmıştı. Apo, cezaevinden bir 

yandan örgüte talimatlat yağdırırken, Kandil’den örgütü yöneten 

Karayılan New-York Times gazatesine verdiği bir demeçte 

“Hapishaneden emirler verebilecek durumda değil” dediği Öcalan’ı 

eleştirmekten çekinmedi. Bu gelişmeler, Öcalan başta olmak üzere örgüt 

içinde ciddi bir düşünce kopukluğu yaşandığının göstergesidir. 

Öcalan’nın, “Çatışma çıkarsa ben bile durduramam” gibi açıklama 

yapması bu çelişkili durumu ortaya koyan diğer bir gelişmeydi. (Ve  2014 

mahalli seçimlerde örgüt tarafından aday gösterilmedi.) 

Bu arada, örgüt için önemli olan Paris saldırısına değinirsek ; 9 Ocak 

2013’de MK üyesi Sakine Cansız ile KNK yöneticisi Fidan Doğan ve 
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Leyla Söylemez Paris’deki dernek merkezlerinde öldürüldüler. (Paris’de 9 

Ocak 2013’te PKK bağlantılı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 

Şaylez’i öldürme suçuyla tutuklanan tek sanık Ömer Güney cezaevinde 

öldü. İstihbarat servislerince susturulduğu iddia edildi.)   Bu olay çeşitli 

yorumları beraberinde getirirken ;  Murat Karayılan’ın İran güvenlik 

birimlerince yalakandığı haberleri gelmişti. Ancak, Karayılan’ı yakalayan 

İranlıların bu teröristi serbest bıraktıkları ortaya çıktı ! 

 

PKK/KCK adıyla anılmaya başlanan örgüt ile hükümet arasında 

yapılan görüşmeler kamuoyunda tartışıladursun, KCK’nın gençlik 

yapılanması bölgede yönetimi zaman zaman ele geçiriyordu. Askeri 

birliklerdeke Türk bayrağını tahrip etmeye kadar ileri giden militanların , 

bağımsız Kürdistan’ı ilan etmedikleri kalmıştı.25 Eylül 2013’de Bingöl 

Cezaevi’ndeki 18 PKK/ KCK üyesi firar ederken; 2014’de bölgede otorite 

kalmamış, valiler güvenlik kuvvetlerine operasyon yaptırmaz olmuştu. 

Örgüt ise bölgede  her  istediğini  yapıyordu. Yeni  eğitim  yılıyla  birlikte 

okulları yakıp-yıkmış; alternatif Kürtçe eğitim veren okullar açmıştı. 

ABD ve AB ülkeleri tarafından  baştacı ediliyordu.  2015 yılına 

gelindiğinde, Kuzey Irak’ta, IŞİD’e karşı verdiği mücadeleden dolayı, 

PKK/KCK,  artık neredeyse terör örgütü gözüyle görünmez oldu! 

Hükümet yetkilileri, Öcalan ile yapılan görüşmelerin yanı sıra 

Kandil’deki MK ile de direkt görüşmelere başlanacağını açıklaması 

ilerleyen yıllarda örgütlerle asla müzakere yapılmaması gerçeğini bir kez 

daha ortaya çıkardı! 

Terörle Mücadele Dairesi’nin bugün yaşanan olayları bildiren 2013 

raporu, hasıraltı edildi! 

Terör örgütü PKK/KCK’nın ihanet sürecinin devam ettiği dönemde 

nasıl yapılandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Dairesi’nin İçişleri Bakanlığı’na sunduğu raporda ortaya çıktı. 2013 tarihli 

raporda bugün yaşanan terör olaylarının, özerklik ilanlarının 

hazırlıklarının nasıl yoğunlaştığı anlatılıyor.  

PKK’nın seçimlerden sonra sürdürdüğü şehir ayaklanması tarzı 

eylemleri ve bunlara müdahale edecek güvenlik güçlerinin engellenmesi 

için yolların kesilmesi, patlayıcı tuzaklarının kurulmasına yönelik hazırlık 

faaliyetleri emniyet tarafından detaylı bir şekilde hükümete rapor edilmiş. 

Bir taraftan PKK’nın Suriye’deki kolu PYD ile mücadele eden 

Türkiye, tüm yanlış uygulamalara ragmen (Barış Süreci gibi), örgüt ile 

mücadelede çok önemli yol katletti.  
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Çözüm Süreci denilen, yanlışlıklarla dolu çalışma 16 Aralık 2012’de 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmesiyle 

başladı. Bu süreçte örgüt yöneticileri ile MİT görevlileri yurt dışın da 

görüşmeler yapıyordu. Bu arada, Çözüm Süreci’ne karşı çıkan  Sakine 

Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez   8 Ocak 2013’te Paris’teki PKK 

ofisindeki saldırıda  öldürüldüler. Bu üç isim PKK açısından çok önemli 

kişilerdi.  

Çözüm Süreci’ne ilişkin gelişmeler çeşitli görüşmelerle aksamadan 

sürerken 9 Haziran 2014’te Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'nın 

bahçesindeki bayrak bir PKK’lı tarafından indirilmesi olayı gerçekleşti.  

Bu olayın ardından da bir süre gerginlik yaşanmamasına karşılık 19 

Ağustos 2014’te Lice'ye PKK'lı Mahsuni Korkmaz'ın heykeli dikildi. 

Mahkeme yıkım kararı verdi. Olaylar çıktı, 1 kişi öldü. 

6-7-8 Ekim 2014’teki KCK ve HDP’nin halkı Kobani için alan 

tutmaya, direnmeye çağırmasıyla sokağa çıkanlar Hizbullah yanlısı Hüda-

Par ve AKP’lilerin parti, dernek ve dükkanlarına saldırdı. Saldırılardan ve 

ardından yaşanan çatışmalarda 52 kişi hayatını kaybetti. 31 Ekim 2014 

‘de Cemil Bayık, “Meclis’ten geçen tezekere savaş ilanıdır” dedi ve 

çektikleri bütün birlikleri geri gönderdiklerini açıkladı. Daha sonra bir 

üsre daha sakin geçen gelişmelerden sonra 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta 

Kobani’ye gitmek için toplanan SDGH’li gençlerin açıklama yaptığı 

sırada bir IŞİD’li canlı bomba kendini patlattı, 32 kişi öldü. 20 Temmuz 

2015’te ayrıca Adıyaman'da PKK'lılar ile askerler arasındaki çatışmada 

Uzman Onbaşı Müsellim Ünal hayatını kaybetti. 20 Temmuz 2015’teki 

gelişmelerin ardından KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık halkı silahlanmaya ve 

tünel ve siper hazırlamaya çağırdı. Ve peş peşe şehit haberleri gelmeye 

başladı.  

Başa dönecek olursak, MİT Müşteşarı’nın görüşmeye başlamasıyla 

düğmeye basılan Çözüm Süreci kronolojisi: 

29 Aralık 2012 tarihinde Başbakan Erdoğan TRT canlı yayınında 

İmralı’yla görüştüklerini açıkladı. 3 Ocak 2013’ da Ayla Akat, Altan Tan 

ve Ahmet Türk’ten oluşan ilk BDP heyeti İmralı’ya gitti. 

17 Ocak 2013 tarihinde Paris’te öldürülen 3 PKK’lı kadın için 

Diyarbakır’da düzenlenen cenaze törenine yüzbinler katıldı ve barış 

çağrıları yapıldı. 24 Şubat 2013: PKK’nın şehir milisleri YDG-H 

(Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) kuruluşunu ilan etti. 28 Şubat 

2013: Milliyet Gazetesi’nde HDP’ye yakın bir muhabirin imzasıyla 23 

Şubat 2013 tarihinde İmralı’da BDP heyetiyle Öcalan arasındaki 

görüşmenin tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda işadamı Osman 
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Kavala’nın Öcalan’a “Başkanlık sistemine destek vermeyin” diyen bir 

mektup gönderdiği ortaya çıktı. Tutanakların sızmasıyla ilgili BDP Genel 

Merkezi’nde görevli iki kişi işten çıkarıldı. 21 Mart 2013: Öcalan’ın 

mektubu Diyarbakır Newroz’unda okundu: Artık silahlar sussun 

fikirler konuşsun noktasına geldik. Yine diyorum ki artık silahlı 

unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir... Bu 

mücadeleyi bırakmak değil daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır...”4 

Nisan 2013: 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti belirlenerek, Türkiye’yi 

dolaşmaya başladı. 15 Nisan 2013: Beşinci BDP heyeti İmralı’ya gitti. 18 

Nisan 2013: İçişleri Bakanlığı’yla Genelkurmay Başkanlığı arasında 

imzalanan protokol ve İl İdaresi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 

askerlerin operasyona çıkış izni valililere bağlandı. 20 Nisan 2013: 

MHP lideri Bahçeli çözüm sürecine karşı mitinglere başladı. CHP Lideri 

Kılıçdaroğlu hükümeti çözüm sürecinde inisiyatifi PKK’ya bırakmakla 

suçladı. 25 Nisan 2013: Murat Karayılan Kandil’de yüzlerce 

gazetecinin katıldığı, tv’lerde canlı yayınlanan basın toplantısında 

PKK'nın 8 Mayıs'tan itibaren ön şartsız geri çekileceğini açıkladı. 30 

Nisan 2013: KCK davalarında tahliye edilenlerin sayısı 200’e ulaştı. 7 

Mayıs 2013: BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş: "Geri çekilme yarın 

resmen başlıyor. 3-4 ay süreceğini tahmin ediyoruz. Geri çekilme 

konusunda hükümet de bazı idari tedbirleri almış durumda…"  8 Mayıs 

2013: TBMM’de Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm 

Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 

Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyona CHP ve MHP üye vermedi. 

29 Mayıs 2013- İstanbul’da Gezi olayları başladı. İlk günden itibaren 

“Kürtler nerede” sesleri duyuldu. 7 Haziran 2013: İmralı adasında 

Öcalan’la görüşen Demirtaş: “Abdullah Öcalan Gezi Parkı direnişçilerini 

selamlıyor. Provokasyona dikkat edilmesi çağrısı yaptı, "Meydan 

Ergenekonculara bırakılmamalıdır" dedi” 26 Haziran 2013: Başbakan 

Erdoğan, raporlarını sunan Akil İnsanlar Heyeti üyeleriyle 

Dolmabahçe’de bir araya geldi. Bazı üyeler Gezi olayları yüzünden 

toplantıya katılmadı. “PKK yurtdışına çekildi, 1’inci aşama tamamlandı. 

Şimdi hükümetin adımları bekleniyor” sorusuna Erdoğan “Örgütün 

sadece yüzde 15’i çekildi” cevabını verdi. 2 Temmuz 2013: Haziran 

ayında PKK, kalekollar için eylem çağrısı yaptı. Aslında kalekol inşaatları 

yeni değildi. PKK’nın sınır dışına çekilmeye başladığı tarihte 114 kalekol 

bitmişti. Diyarbakır Lice'de karakol ve yol çalışmalarını protesto 

eylemlerinde göstericilerden Medeni Yıldırım hayatını kaybetti. 5 

Temmuz 2013: KCK eşbaşkanlıklarına Cemil Bayık ve Bese Hozat 

getirildi. 10 Temmuz 2013: YDG-H, Twitter’dan yemin törenlerini 

yayınladığı şehirlerde “asayiş birimleri” kurmaya başladı. Yol kesme, 
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araç yakma eylemleri başladı. 31 Temmuz 2013- Cemil Bayık BBC 

Türkçe servisine konuştu; 1 Eylül’e kadar hükümet adım atmazsa 

çekilmeyi durduracağız, çekilenler de geri dönecek. 11 Ağustos 2013: 

Adında “Kürdistan” kelimesi geçen ilk dernek kuruldu. 12 Ağustos 

2013: PYD lideri Salih Müslim Türkiye’ye geldi. 19 Ağustos 2013: Cemil 

Bayık, “süreç çökerse daha büyük bir savaş olabilir” dedi. 9 Eylül 2013: 

KCK “Çekilmeyi durduğunu” açıkladı. 30 Eylül 2013: Hükümet 

Demokratikleşme Paketini açıkladı. Özel okullarda Kürtçe serbest 

kaldı, Andımız kaldırıldı. BDP ve DTK “dağ fare doğurdu” dedi. 29 

Ekim 2013: Cemil Bayık, ilk kez müzakerelere “üçüncü taraf” istedi. 16 

Kasım 2013: Başbakan Erdoğan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri 

mesud Barzani ve Şivan Perwer’la Diyarbakır’da miting yaptı.  3 

Aralık 2013: Cemil Bayık: Böyle giderse elbette ki Türkiye’de savaş 

olacaktır. Biz, bahara kadar süre tanımışız. Bahara kadar eğer bu şartları 

kabul eder, müzakere yönünde adım atarlarsa sorun çözüm yolunda 

ilerler. Aksi takdirde artık bizim bu tarzda işleri yürütmemiz mümkün 

değildir.”  6 Aralık 2013 Yüksekova’da PKK mezarlığı yüzünden çıkan 

olaylarda iki protestocu hayatını kaybetti. 17 Aralık 2013: Dershanelerin 

kapatılması adımıyla hükümetle ipleri koparan cemaat düğmeye bastı ve 

17/25 Aralık operasyonu başladı. 

6-7-8 Ekim 2014, KCK ve HDP’nin halkı Kobani için alan 

tutmaya, direnmeye çağırmasıyla sokağa çıkanlar “IŞİD’çi” diye 

Hüda-Par ve AK Partililerin parti, dernek ve dükkanlarına saldırdı. 

Saldırılardan ve ardından yaşanan çatışmalarda 52 kişi hayatını 

kaybetti. Gösterileri bitirme çağrısı yapan Öcalan, "Kobani düşerse 

çözüm süreci biter" dedi. 

 Ağustos 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Polis Özel Harekat, 

Jandarma Özel Harekat, Komando birlikleri, Özel Kuvvetler ve zırhlı 

araçların katıldığı Hendek Operasyonu’nda 2 binden fazla PKK’lı 

terrorist öldürüldü.  Hendek operasyonları, Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce  PKK mensuplarına karşı 

ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askeri 

operasyonlardı. Bu operasyonların gerçekleştirildiği bölgelerin 

bazılarında sokağa çıkma yasakları uygulanmış ve bazıları geçici süreyle 

askeri güvenlik bölgesi ilan edilmişti.  PKK mensuplarının etkisiz hale 

getirildiği, hendeklerin kapatıldığı, barikatların kaldırıldığı ve güvenliğin 

sağlandığı bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılmış, operasyonlarda 

tam 798 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.    

                                           ***                                          

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Silahl%C4%B1_Kuvvetleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Silahl%C4%B1_Kuvvetleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Emniyet_Genel_M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/PKK
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sur,_Diyarbak%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cizre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nusaybin
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KCK – TM ( KOMA CİVAKEN KÜRDİSTAN – KÜRDİSTAN 

TOPLULUKLAR BİRLİĞİ) 

PKK terör örgütü, 2000’li yıllarda Türkiye’nin girişimleriyle uluslara- 

rası alanda pozisyon kaybetmeye başlamıştır. Terör örgütü özelde Batılı 

ülkeler nezdinde genelde ise dünya kamuoyunda kaybettiği pozisyonu tek- 

rar elde etmek amacıyla meşruiyet kazanma çabası içine girmiş, Kürdistan 

Topluluklar Birliği (KCK) yapılanmasını kurmuştur. 

PKK – KCK bizzat Öcalan’ın talimatıyla kurulmuş ve yapının başına  

( Bir süre örgütsel faaliyetlerden dolayı Bursa Cezaevi’nde yatan ve halen 

yurt dışında bulunan) Sabri Ok getirilmiştir. 

Örgüt, KCK yapılanması ile siyasallaştığı izlenimini oluşturmayı, böy- 

lece yurtiçinde ve uluslararası seviyede varlığı ve faaliyetleriyle meşru ka- 

bul edilen bir sistem ihdas etmeyi hedeflemektedir. KCK yapılanmasının 

amacı mevcut konjonktürde kurgulanan kanaatin aksine terör örgütünün 

silahlı mücadeleyi sonlandırıp taleplerini demokratik zeminde siyaset ku- 

rumuyla sürdürmesi değildir. KCK sistemi mevcut silahlı gücünü muhafa- 

za etmeye çalışarak silahlı mücadeleyi farklı yapılarla şehirlere taşımayı 

tasarlamaktadır. 

KCK niteliğindeki bir yapılanmanın kurulmasında terör örgütü aley- 

hine gelişen uluslararası ortamın yanında Türkiye’nin Kürt sorunu ile 

ilgili attığı adımlar ve örgütün insan kaynağı noktasında yaşadığı sıkıntı- 

nın etkisi de önemlidir. Türkiye, son on yılda Kürt sorununun çözümüne 

yönelik siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda aldığı mesafe ile  

terör örgütünün istismar edebileceği şartları büyük ölçüde zayıflatmıştır. 

2000 yılından sonra Avrupa Birliği uyum sürecinde hak ve özgürlüklerin 

genişletilebilmesi için pek çok yasa çıkarılmıştır. Çıkarılan bu yasalarla 

örgütün elindeki propaganda malzemesi önemli ölçüde alınmıştır. Örgüt 

uzun yıllar Kürtlerin ezildiğini, insan yerine konmadığını, dilini konu- 

şamadığını, kimliğinin tanınmadığını, Kürtçe yayın yapılamadığını vs. 

dile getirmekteydi. Dile getirdiği bu mağduriyet üzerinden propaganda- 

sını yürütmekte, dağdaki örgüt mensuplarını da mağduriyet psikolojisi 

üzerinden motive etmekteydi. Fakat propaganda malzemesi elinden alın- 

dıktan sonra son yıllarda artık bu propagandayı yapamaz hale gelmiştir. 

Türkiye’nin başlattığı demokratik açılım süreci ile birlikte ise PKK terör 
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örgütü, Kürt sorununun çözümünde en büyük engel olarak değerlendiril- 

meye başlanmıştır. 

KCK sistemi Öcalan’ın dört ayaklı paradigması doğrultusunda 

örgütlenmiştir ve faaliyet göstermektedir. Öcalan’ın dört ayaklı para- 

digması Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik 

Toplum Kongresi, Kooperatifçilik’tir. 
   

PKK- KCK’ yı her yönüyle daha ayrınrılı şekilde anlamak için  Mehmet 

Özcan hocanın Hayaın Yayın Grubu’nun yayınladığı “ Terörün Matruşkası 

KCK ” adlı eserine bkz. 

 

 

 

PKK / PYD-YPG   ( DEMOKRATİK BİRLİK PARTİSİ – 

PARTİYA  YEKİTİYA DEMOKRAT . Halk Koruma Birlikleri  - 

Halk Savunma Birlikleri Yekîneyên Parastina Gel) 
 

 

PKK’nın Suriye’deki siyasi ve askeri koludur. Abdullah Öcalan’ın 

İmralı’dan verdiği talimatla, PKK’nın Suriye kolu olarak Ekim 2003 

tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl İran’da yine Öcalan’ın talimatı ve PKK’nın 

kontrolünde 2002’de kurulan, “Demokratik Birlik Hareketi”nin adı 2003 

yılında PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kürdistanê-Kürdistan Özgür 

Yaşam Partisi) olarak değiştirilmiştir. Irak’ta ise Nisan 2002’de PÇDK 

(Partiye Çareseriye Demokratik Kurdistan-Kürdistan Demokratik 

Çözüm Partisi)  PKK ile birlikte bu üç örgüt, Öcalan tarafından 2005’te 

kurulan KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği) 

‘ ya bağlanmıştır. Öcalan, KCK için “Kürdistan Demokratik Topluluğu” 

açılımını kullanmaktadır. KCK, devlet yapısı olarak örgütlenmiştir. KCK 

Sözleşmesi, bu devletin anayasa metnidir. Dört ülkedeki örgütlerin bağlı 

oldukları, yasama, yürütme ve yargı organlarına sahiptir. 

Öcalan’ın bu örgütlenme biçiminin amacı Türkiye, Irak, İran ve 

Suriye’den koparılacak dört parçayı birleşterip, Marksizmi reddettikten sonra 

benimsediği Murray Bookchin’in “Komünal-konfederal devlet” ideolojisine 

uygun olarak “Komünal-Konfederal Kürdistan Devleti”ni kurmaktır. 

Suriye iç savaşının yarattığı ortamı bir fırsat olarak gören Öcalan, 

2013 yılında da PYD’ye bağlı silahlı kol olan YPG’yi kurdurmuştur. 

YPG, PKK’nın kurduğu ve eleman gönderdiği bir silahlı örgüttür. PYD-

YPG, ABD’nin desteği ve koruması altında Suriye’nin kuzeyine silah 

gücüyle diğer toplulukları sürerek egemen olmuşlardır. Suriye’nin 

kuzeyinde sağlanan ABD desteği ve korumasıyla oluşturulan kantonlar, 

Öcalan’ı “Birleşik Kürdistan” projesi açısından heyecanlandırmış ve 
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silah zoruyla Türkiye’nin Güneydoğusunu da PKK’nın egemenliği 

altına almaya kalkışmıştır. (Bir yıl süren şehir savaşları.) 

Koşullar uygun görüldüğünde bu parça “Komünal-Konfederal 

Kürdistan Devleti”nin ayaklarından biri olacaktır. PKK’nın Suriye 

yapılanması olan PYD’nin yönetiminde bulunan kişiler şöyle ; 

PYD-YPG yapılanmasının başında Bahoz Erdal bulunuyor. 8 Temmuz 

2017’de uğradığı suikasttan yaralı olarak kurtuldu.  Bahoz Erdal, PKK’nın 

silahlı yapılanması olan HPG’nin yöneticisi, Türkiye’deki birçok kanlı 

eylemin talimatını veren terörist. Bahoz Erdal’a bağlı olan Sofi  Nurettin  ve 

Bozan Tekin de yine PKK’nın önemli isimlerinden. PKK’nın çatı 

yapılanması KCK’nın üst düzey yöneticileri olan bu üç ismin altında ise 

PYD ve YPG yer alıyordu. 

PYD’nin 8 yöneticisinden yarısı PKK’da üst düzey görevlerde bulunan 

isimler. PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye rejimi ile PKK arasındaki 

görüşmeleri yürüten kilit isim idi. Kırmızı Bülten ile Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından aranan Salih Müslim, bir dönem AKP’li hükümet yetkilileri 

tarafından Ankara’da ağırlanarak görüşmeler yapılmıştı.  

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, 25 yıl PKK bünyesinde çeşitli 

kademelerde görev yapmış, Suriye’ye gelmeden önce Kandil ve Gare’de 

faaliyette bulunmuşdur. 

Hanife Hüseyin, 1998’de PKK’ya katılmış. Kadın Savunma Birlikleri 

YPJ’de görev yapmış. 

Hüseyin Koçer, 1999’da PKK’ya katılmış. PYD’nin Ras al-Ayn ve 

Dirbesiye sorumlusu. 

Silahlı kanadı oluşturan YPG ise doğrudan Salih Müslim’e bağlı olduğu 

öne sürülüyor.  YPG yönetimindekilerin her biri PKK’da önemli görevler 

üstlenmiş isimlerdir. 

Mustafa Abdil, KCK Suriye üst yönetimi üyesi, 1990’da PKK’ya 

katılmış, Şemdinli, Avrupa ve Mahmur’da örgüt adına görev yapmış, 2009-

2012 arasında HPG’de özel kuvvetler sorumluluğunu üstlenmiş. 

Nesrin Abdullah, 2015 yılından bu yana PKK’da Kadın Savunma 

Birlikleri YPJ komutanlığını yürütmekte. 

Cemil Amed, PKK’ya 1992 yılında katılmış, uzun süre Öcalan’la 

birlikte kalmış. 

Azad Çele, Kandil’den YPG’ye Cezire sorumlusu olarak atanmış. 

Redur Halil, Kandil tarafından YPG sözcüsü olarak görevlendirilmiş. 

 

Salih Müslüm 2018’de  Prag’da tutuklandı. Şaşırtan bu uygulamanın 

gerçek nedeni daha sonra anlaşıldı. Batılı bir ülke, Türk düşmanı bir terör 

örgütünün liderini neden tutuklasın ki !  Bir  süre sonra serbest bırakılan 

Müslüm’e ABD bir uyarıda bulunmuştu. Bu göstermelik tutuklama, bazı 

analistlere göre, İran yanlısı Cemil Bayık’a karşı örgütü tam anlamıyla 

yanına çekmek isteyen Amerikalılar’ın bir taktiği idi. 
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Nitekim PKK’yı  sözde de olsa terör örgütü olarak tanımlayan ABD,  

PYD’ye binlerce TIR dolusu silah ve cephane vererek müttefik grup ilan 

etmiştir. Bu örgütün ADB ve Rusya’ da temsilciliklerinin bulunduğunu, 

örgüt liderinin Amerikan Başkanı ile telefonla görüşebildiğini, lider 

kadrosunun Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da “el üstünde” tutulduğunu 

unutmamak gerekir. 2019 Temmuz ayında örgüte uluslararası desteğe yeni 

hamle yapıldı. BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile 

"bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi bir törenle  anlaşma 

imzalamıştı. Dış güçler, Mazlum Kobani – Bahoz Erdal’a uluslararsı 

meşrutiyet kazandırmak için yarışıyorlardı ! 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG 

güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi 

Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek sözde "eylem planı" 

imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre’yi  protesto etti. Türkiye Daimi 

Temsilciliği, sözlü protestosunun hemen ardından gerek BM Cenevre 

Ofisine gerekse de İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi. 

Temsilcilik, her iki makama da gönderdiği protesto notasına, PKK teröristi 

"Ferhat Abdi Şahin"in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin 

belgeyi de iliştirmiş, ancak müspet bir sonuç alamamıştı 

 

ABD oyalama taktiğini akıllara ziyan bir şekilde dalga geçerek 

sürdürdü. Türkiye’nin Suriye’yle ilgili baskısı karşısında  Murat Krayılan, 

Cemil Bayık ve Duran Kalkan için  12 milyon dolar ödül koyan ABD 

yönetimi zaman kazanmayı bu tarz taktiklerle sürdürüyordu. Hatta 2019’a 

kadar Türkiye’yi  Fırat’ın Doğusu’na yaklaştırmayan  Amerika Birleşik 

Devletleri, sözde ortak devriye saçmalığıyla oyalama takdiğini sürdürdü.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı gibi 50 bin TIR dolusu silah ve 

malzemeyi PYD’ye “ikram” eden Amerikanın hala dost ve müttefik ülke 

olacağına inanan kaldımı ! bilmiyorum. Türkiye’nin para karşılığı yıllardır 

istediği modern silahları, müttefikim dediği bir ülkeye vermeyerek, ülkemizi 

bölmeyi amaçlayan PKK / PKY’ye veren ABD,  bizimle savaşmıyor mu?  

Tüm bu yüzsüzlükler karşısında; Suriye’nin (Rus desteğiyle) 2020  Şubat 

ayında üç ayrı saldırıda 13 askerimizi şehit etmesi üzerine Rus – Türk 

ilişkilerinin gerilmesi üzerine ABD yeniden Türkiye ile işbirliği yapmak 

üzere hareke geçmişti ! Bu saldırların biri bizzat Rus uçakları tarafından 

gerçekleştirilmiş, iki askerimiz şehit olmuştu.  

 

Batılı ülkelerden gelen macareperet militanlar da örgüt saflarında yer 

almıştı. Tabii ki,  batılı paralı askerler de PYD saflarındaydı. ABD ile Rusya 

adeta, örgütü desteklemek için bir birleriyle yarışıyordu. ABD konrolü ile 

Suriye’nin büyük bir bölümünü, dolayısıyla petrol bölgelerini kontrol eden 

örgüt, güya IŞİD ile mücadele ediyor. PYD,  binlerce IŞİD militanını 

cezaevlerinden serbest bırakmıştır. ABD’ nin talimatı doğrultusunda, yine 
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binlerce IŞİD militanının Rakka’dan gitmesine izin vermiştir. Örgüt 

saflarında Kuzey Suriye topraklarına   Türk askerine karşı silahlı faaliyet 

gösteren “ Dilsiz Bihar” kod adlı Kevin Joachim öldü. Şerginat Köyü’ndeki 

çatışmalarda İvana Hoffmann öldürüldü. Yabancı teröristler arasında 

bulunan Amerikalı Samanta Jay, İsrailli  Gillian Rosenbergss ve İngiliz deniz 

piyadesi Konstandinos Erik Soxfield  de bulunlyordu.  

 

ANTİFA - PKK/YPG İLİŞKİSİ 

 

ABD’de 2020’ de  Minneapolis’te George Floyd’un öldürülmesi ile 

başlayan eylemlerde  deki sokak gösterileriyle gündeme gelen ve Başkan 

Tramp tarafından terör örgütü ilan edilen ANTİFA ( Bkz. Global Şiddet),  

“Uluslararası Özgürlük Taburu” adı altında eğitildiler.  YPG/YPJ 

International, YPG/PKK’nın Avrupa yapılanmaları ve sosyal medya 

üzerinden örgütlenenlerden  biri de  Antifa idi. Antifa, diğer “radikal sol” 

yapılanmalar gibi, yalnızca eğitim almakla kalmamış aktif olarak 

YPG/PKK’nın bir aparatı haline gelerek, YPG/YPJ International’ın bir 

parçası olmuş, Türkiye’ye karşı da savaşmıştır. Zeytin Dalı Harekatı 

süresince birçok ülkeden YPG International üyesi TSK tarafından etkisiz 

hale getirilmiştir. 2016 - 2017’de Menbiç bölgesinde Fırat Kalkanı 

Harekatı’na karşı harekete geçen YPG unsurları arasında iki önde gelen 

Antifa üyesi hava saldırısı ile etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye’nin 2018 

yılında düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG saflarında 

bulunan birçok Antifa üyesi Afrin bölgesine gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri 

ve Suriye Milli Ordusu’na karşı savaşmıştır. Şehid Michael İsrail Tugayı 

adı altında bir Antifa yapılanması Afrin’den bildiri yayınlayarak Türkiye’ye 

karşı savaştıklarını ilan etmiştir. Barış Pınarı Harekatı’nda da Antifa üyeleri 

YPG ile beraber Türkiye’ye karşı savaşmıştır. 

 

ABD, İsrail,Fransa ve Rusya gibi ülkeler tarafından desteklenen örgüt, 

Kuzey Irak’taki PKK ve Barzani ile birleşerek, İsrail menfaatleri 

doğrultusunda (İran ile aralarında da tampon bir devletcik) federal bir Kürt 

devleti kurmayı amaçlıyor.  

 

SDG'nin önemli bir gücünü oluşturan YPG, Türkiye'nin yanı sıra 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü 

olarak tanınan PKK'nın Suriye kolu olarak biliniyor. 

 

Sınır ötesinden topraklarımuza yönelik saldırılarda bulunan örgüt, ABD 

silahlarıyla “ölüm kustu” . Onlarca masum sivil vatandaşımız sınır ötesi 

saldırılar sonuca hayatını kaybetti. Rusya ve ABD tarafından desteklenen 80 

– 100 bin silahlı teröriste karşı, sızmaları önlemek ve vatandaşlarımızın can 

güvenliğini korumak üzere  “ Barış Pınarı” harekatı düzenlendi. Bu şekilde 
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2020’ ye gelindiğinde kısmen de olsa sınır güveniliği sağlandı. En önemlisi 

ise, ABD’nin, İsrail’in güvenliği doğrultusunda kurmak istediği bir kukla 

Kürt devleti şimdilik engellenmiş oldu.  Ancak, 2020 Mayıs ayında Türkiye 

ABD’ye koronavirüsle mücadele çerçevesinde maske ve çeşitli sağlık 

malzemeleri gönderirken, aynı tarihlerde , Amerikan kuvetleri YPG’ye 

sağlık malzemeleri  yardımında bulunuyordu ! 

Bölgede Kürt devleti kurmayı kafasına koyan ABD, bazı grupları 

Ermenistan’a göndererek, Azerbaycan’a karşı cepheye gönderdi. Bu gruplar 

içersinde, PKK bünyesinde 2019’da kurulan Ermeni Ozanyan Tugayı da 

bulunuyordu.   Yurt içindeki operasyonlarda ise, kış üstlenmesini engellemek 

amacıyla devam etti. 2020 Ekim ayı itibariyle 110 PKK’lı ölü ele geçirildi. 

Kuzey Irak topraklarında sürdürülen PENÇE – KAPLAN 

OPERASYONLARI’nda 320 PKK’lı öldürüldü. Bu opersyonlar devam 

ederken -11 Ağustos 2020- örgütün Harkuk sorumlusu Murat Kalko da 

öldürüldü.  

Örgütün kurucu liderlerinden  Ali Haydar Kaytan’ın Kuzey Irak 

operasyonlarında öldürüldüğünün öğrenmesi PKK’da ciddi çöküşe neden 

olurken; Sabri Ok Kuzey Suriye’deki PYD tarafından kovuldu!.. 

2014 ‘de 6-8 Ekim Kobani olaylarını bahane ederek, bölgede terörö 

estirerek, önlerine gelen her yeri yakıp yıkan ve  onlarca masum kişiyi 

öldüren, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler 2020 

Ekim ayında göz altına alındılar. 

 

                                               *** 
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PEJAK ( KÜRDİSTAN ÖZGÜR YAŞAM PARTİSİ ) 

 

PKK – PEJAK merkezi kampı Kuzey Irak’ta bulunan, PKK kontrolün- 

de silahlı bir yapılanma. 

PEJAK, PKK’nın İran topraklarında silahlı eylemlerde bulunmak ama- 

cıyla PKK KADEK döneminde kuruldu. Murat Karayılan’ın kontrolün- 

de olup zaman zaman güney – batı İran topraklarında silahlı eylemlerde 

bulunuyor. İran’ ın daha önce göz yumduğu PKK faaliyetlerine ABD’nin 

Irak işgali ve Türkiye ilişkilerinin düzelmesinden sonra örgüte yönelik sert 

tedbirler aldığı gözlenmektedir. İranTürkiye ilişkilerinin son yıllarda daha 

müttefik bir tavır alması, İran’ın PKK ve yandaşı gruplara bakış açısını 

değiştirmiştir. 

PKK bölümünde de değindiğimiz gibi çok sayıda PEJAK üyesi İran 

tarafından idam edilmiştir. Örgüt yöneticilerinden Hasan Dikmen Demir 

2007’de, Reşit Ehkendi 2008’de idam edildiler. 2010 Mayıs ayında da 9 

PEJAK üyesi asıldı. 

İran’a düzenlediği saldırılardan dolayı ABD’nin desteğini aldığı öne 

sürülen PEJAK, AB ülkeleri tarafından da himaye ediliyor. İhsan Fetahiyan 

2009’da, Fesih Yaseminli 2010 Ocak ayında asılanlar arasındaydı. 2010 

yılında örgüt liderlerinden Hacı Ahmedi’nin Almanya ‘da yakalandıktan 

sonra serbest bırakılması İran’ın tepkişine neden olmuştu. 

2007’de İran, Irak’ta yaşananlar karşısında ABD’nin tutumunu 

görünce PKK-PEJAK desteğini en alt düzeye indirmiştir. 

Temmuz 2018’de İran’da çıkan çatışmalarda 3 PEJAK’lı ile 10 İran 

askeri öldü. 8 Eylül 2018’de İran 8 Pejak üyesini öldürdü. 

 İran zaman zaman PEJAK’a karşı çeşitli operasyonlar düzenöese de, 

PKK’nın üst düzey yönetimi ( Murat Karayılan çevresi) her zaman İran 

istihbaratıyla birlikte hareket etmeyi tercih etmiştir. Neticede İran 

topraklarına geçen Karayılan’ı göz altına alan İran, daha sonra serbest 

bırakmıştır. İran, özellikle Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı 

Harekatı’ndan sonra, bu örgütün doğudan ülkemize sızmasına göz 

yummuştur.  

PKK – PEJAK ın önemli isimlerinden “Mervan” kod adlı teröristin  
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örgütün 600 bin dolar parası ve kendisine bağlı adamlarıyla kaçması 

üzerine yeni bir yapılanmaya gidildi. “GAİT” Gever Ajan – İnfaz Timi 

kuran örgüt, kendine göre kaçışları engellemeye çalıştı. 

 

 

HSK (HEYVA SORA KURDİSTANKÜRDİSTAN KIZILAYI) 

PKK yanlısı HSK 2001 yılında ortaya çıktı. Bu kuruluş resmi bir statü 

kazanmak Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’da faaliyet göster- 

meyi amaçlıyordu. Uluslararası bir Kızılhaç teşkilatlarıyla irtibata geçen 

Heyva Sora Kurdistan (HSK) Almanya’nın bir çok bölgesinde şube 

açmış durumda. Ayrıca Yunanistan. İsviçre, İngiltere, Belçika, 

Danimarka, Polon- ya, Fransa ve Hollanda’da büroları bulunuyor. 

HSK, Komite Sorumlusu ve Komite üyeleri aracılığıyla Avrupa ülkele- 

rine kaçan PKK militanları ile sempatizanlarına maddi yardımda bulunuyor, 

bulundukları ülke resmi makamlarıyla ilişkilerini düzenlemeyi sağlıyor. 

PKK - DEVRİMCİ ÇİZGİ SAVAŞÇILARI 

PKK Devrimci Çizgi Savaşçıları, örgüt lideri A. Öcalan’ın yakalanması 

üzerine çıkar tartışmaları sonucu ortaya çıktı. PKK’nın silahlı mücadeleye 

devam etmesi gerektiğini savunan Devrimci Çizgi Savaşçıları, Öcalan’ı da 

örgüte ihanet etmekle suçladılar. PKK içerisindeki kanlı hesaplaşmalarda 

da Başkanlık Konseyi’ne karşı tavır alan PKK Devrimci Çizgi Savaşçıları, 

10 Şubat 2001 tarihinde bir bildiri yayınladı. 

Örgütün teslimiyet ve tasfiyeciliğe karşı etki tavır almak üzere silahlı 

mücadeleye devam etmesi gereğini savunan PKK Devrimci Çizgi Savaş- 

çıları, Öcalan’ı partiyi silahsızlandırmakla suçladı. PKK, içinde ciddi bir 

yeni atılım olarak görülen Devrimci Çizgi Savaşçıları Avrupa’da yaşayan 

PKK sempatizanlarında etkili olmaya çalışıyor. 

PKK Devrimci Çizgi Savaşçıları, özellikle 1 Ağustos ve 12 Temmuz 

2001 tarihli bildirilerinde, “Uluslararası Karşı Devrim Hareketi, Tesli- 

miyet ve Tasfiyecilik ile Bir Yanılsamanın Sonu” başlıklı analiz raporda 

bir kez daha Öcalan’ın tamamen bir teslimiyetçilik politikası izlediğini, 

aradan geçen üç yıllık süreçte bunun kanıtlandığını açıklıyordu. 14 Tem- 
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muz ölüm orucunun yıl dönümüyle ilgili yapılan açıklamada, silahlı müca- 

delenin zorunlu olduğunu bir kez daha savundu. 

PKK-HİK (HAREKETİ İSLAMİ KÜRDİSTAN) 

Örgüt lideri Öcalan’ın yakalanması üzerine PKK’nın halen dağılmadığı 

intihasını vermek isteyen bazı gruplar İslami çizgiye kayma kararı aldı. 

Hizbullah’ın Güneydoğu’daki potansiyelinden de etkilenen PKK’nın İsla- 

mi kanadı diyebileceğimiz bu oluşum, HİK Hareketi İslami Kürdistan, yani 

Kürdistan İslam Hareketi adını aldı. 

Bu grubun eylemleri arasında, 1998-1999 yıllarında Fatih’de bir halk 

otobüsünün piknik tüpü ile yakılması, Eminönü’nde Koska Oteli ile bazı 

işyerlerine molotof kokteyl ile saldırılması ve Etiler’de 3 kişinin yaralan- 

masına neden olunan Harvard Cafe Bar’ın bombalanması bulunuyor. Bu 

eylemlerle ilgili 10 kişi yakalanmış, Muhammet İnal ve Azat Beltaş tutuk- 

lanmıştı. 

YCK (YEKİTİYA CEVANE KÜRDİSTAN)-(KÜRDİSTAN YURT- 

SEVER GENÇLİK) 

PKK’nın üniversite, yüksekokul ve işçi kesimindeki örgütlenmesi 

1990’dan sonra yeni bir oluşuma girdi. Bu amaçla. PKK Merkez Komitesi 

tarafından PKK’nın gençlik örgütü olan YCK (Kürdistan Yurtsever Genç- 

lik) oluşturuldu. Özellikle İstanbul’da varlığını gösteren YCK, seyyar satı- 

cılık yapan ve inşaatlarda çalışan Güneydoğu kökenli gençleri bünyesinde 

toplayarak eylemlere başladı. 1991 yılının ikinci yarısından sonra da özel- 

likle İstanbul Üniversitesinde faaliyetlerine hız verdi. YCK’nın İstanbul 

Marmara Bölge Sorumlusu Cafer Demirel, Yedikule’de bir askeri servis 

otobüsüne karşı düzenlenen kanlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ölü olarak 

ele geçirildi. Örgütün gerçekleştirdiği en kanlı eylemler arasında bulunan 

Bakırköy Çetinkaya Mağazası saldırısı, diğer sol grupların tepkişine neden 

olmuştu. Bu eylem üniversite gençliğinden oluşan bir grup YCK’lı tarafın- 

dan yapıldı. Militanlar can kaybının olacağını hiç düşünmeden, daha önce 

yaptıkları bir çok korsan gösteri gibi Bakırköy’de toplanmışlardı. Ancak, 

saldırdıkları Çetinkaya Mağazasında bir çok masum insanı katlettiler. 

25 Aralık 1991 günü Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümünü bahane 

eden YCK militanları Bakırköy İstanbul Caddesindeki dükkanlara taş ve 

molotof kokteylleri ile saldırıya geçti. İçeride bulunan müşteriler dışarı çı- 

kamayınca çoğu çocuk ve kadın 12 kişi hayatını kaybetti. 

 



454 

 

 

TDHP (TÜRKİYE DEVRİMCİ HALK PARTİSİ) 

Türkiye Devrimci Halk Partisi, (TDHP) 1990 yılında PKK’nın Türk 

Solu kanadı olarak oluşturuldu. Faaliyetlerini THKP-C paralelindeki ör- 

gütlere alternatif bir siyaset güderek sürdüren örgüt, genelde PKK’nın şe- 

hirlerdeki oluşumunu sağlıyordu. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimat- 

ları doğrultusunda eylem yapan örgüt, büyük şehirlerde deşifre olan PKK 

militanlarının boşluğunu doldurmak amacıyla da kurulmuştu. Örgütün 

çok sayıda eylem yapan militanı yakalandı. Günümüzde etkinliği yoktur. 
 

 

DHP (DEVRİMCİ HALK PARTİSİ) 

Kadrosunun bir bölümü eski PKK militanlarından oluşan TDHP’nin 

adı, Apo’nun talimatıyla, 6 aylık bir değerlendirme toplantısından sonra 

DHP (Devrimci Halk Partisi) olarak değiştirildi. 

1993 yılı sonunda Bekaa’da eğitilerek, eylemlerde bulunmak üzere 

İstanbul’a gelen Meral Kidir, Hasan Serik ve Doğan Kılıçka ya adlı lider 

kadrosunun da dahil olduğu 22 kişi (bu kişiler çeşitli yangın ve bombala- 

ma eylemlerini gerçekleştirdiler) 6 kaleşnikof, 10 tabanca, 17 el bombası 

ve çeşitli dokümanlarla birlikte yakalandı.. Bu militanlar örgütün yapısıyla 

ilgili detaylı itiraflarda bulundular. 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla Türklerden oluşturulması 

planlanan TDP’nin. Türkiye’yi 4 ana bölgeye ayırdığı belirlendi. Bu bölge- 

ler: 1- Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgesi, 2- Akdeniz Bölgesi, 3- Ege Böl- 

gesi, 4- Marmara Bölgesinden oluşuyordu. Günümüzde etkinliği Yoktur. 

KÜRDİSTAN ULUSAL CEPHESİ 

PKK diğer Kürt örgütleriyle birleşme kararı aldı. Abdullah Öca lan ve 

PSK lideri Kemal Burkay önderliğinde yapılan birleşme çabaları sonucu. 

1993 yazında “Kürdistan Ulusal Cephesi” kurularak, Türk Hükümetine 

karşı ortak savaş kararı alındı. 

Yasadışı 12 örgütün katılımıyla gerçekleştirilen Kürdistan Ulusal Cep- 

hesinde PKK’nın yanı sıra şu örgütler bulunuyordu : 

“PSK (Partiya Sosyalist Kürdistan Kürdistan Sosyalist Partisi. Si- 

lahlı mücadeleye karşıydı.), PDK Hewgirtin (Silahlı mücadeleye karşı 

olan diğer bir örgüt. Birleşik Kürdistan Demokrat Partisi), Yekbun 

(Bu örgütün de silahlı mücadeleye karşı olduğu sanılıyor), Kürdistan 

Ulusal KurtuluşçularıKUK. Kawa, PİKPRNK (Partiya Rızgariya Nış- 

tımani Kürdistan), TSK (Türkiya Sosyalist Kürdistan), KKP (Kürdis- 

tan Komünist Partisi), PRK Rızgari (Partiya Rızgariya Kürdistan) ve 

Tekoşina Sosyalist. 
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HEP (HALKIN EMEK PARTİSİ) 

12 Eylülden sonra kurulan HEP, PKK’yı parlamentoda temsil eden bir 

siyasi parti görünümünde idi. Güneydoğu bölgesi milletvekillerinin katılı- 

mıyla oluşan HEP’liler, propaganda çalışmalarında PKK’yı destekler bir 

tavır içerisinde idiler. 
 

Türkiye Cumhuriyetinden aldıkları paralar ile yurt içinde ve yurt dı- 

şında Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde aleni propaganda çalışmaları yapan 

HEP milletvekilleri, seçimlerde SHP ile yapılan işbirliği sonucu meclise 

girmişlerdi. HEP milletvekilleri ilk gösterilerini TBMM’de yaptılar. Ye- 

min törenlerine çıkarken yakalarına PKK bayrağını oluşturan renklerden 

meydana gelen mendil takmaları ve bazılarının yemin metnini değiştirerek 

Kürtçe okumaları geniş tepkilere yol açtı. 

TBMM’de. 26 Aralık 1991 günü yapılan terör konulu genel görüş-  

me sırasında, HEP kökenli SHP Şırnak milletvekili Mahmut Alınak, 

PKK’lıları savunan bir konuşma yapmaya kalkışınca, DYP milletvekil- 

leri tarafından yaka paça kürsüden indirildi. Daha sonra Anayasa Mah- 

kemesi tarafından milletvekilliği düşürülen Alınak’ın konuşması büyük 

tepkiye neden olmuştu. 

Ankara’da yapılan HEP’in Birinci Kongresinde İstiklal Marşının okun- 

masına gerek görülmedi. Türk bayrağının aşılmadığı kongre salonu PKK 

bayrakları ile doldu. Delegeler, kongreye katılan Apo’nun annesi Esma 

Öcalan’m elini öpmek için kuyruğa girdiler. PKK lehinde sloganların atıl- 

dığı kongreye. ABD, İsveç ve Almanya elçilik mensupları da katıldı. 

HEP İstanbul İl teşkilatı tarafından 1 Mart 1992 günü Şişli’de düzen- 

lenen “Bütün Halklar Kardeştir” mitinginde ise PKK bayrakları açıldı ve 

sloganlar atıldı. Böylece PKK İstanbul’daki varlığını, kitlesel bir gösteriyle 

belgelemiş oldu. 

Nevruz olaylarından sonra HEP kökenli 14 milletvekili SHP’den istifa 

etti. Bu arada ÖZEP (Özgürlük ve Eşitlik Partisi) Kurucular Kurulu top- 

luca HEP’e katılma kararı aldı. 

PKK lideri Apo’nun isteği üzerine HEP’li milletvekillerinin SHP’den 

istifa etmesinden sonra, HEP milletvekili Hatip Dicle, İsveç radyosuna 

verdiği demeçte, PKK’nın terör örgütü olmadığını, savaşan taraf oldu- 

ğunu açıkladı. Nitekim Şırnak’ta yakalanan bazı PKK militanları, yurt 

dışına çıkışlarında kendilerine HEP’li milletvekillerinin yardımcı oldu- 

ğunu, hatta bu milletvekillerinden bazılarını PKK kamplarında gördük- 

lerini itiraf ettiler. 

HEP-PKK ilişkilerinden biri de İstanbul’da ortaya çıktı. Etiler’de Roj- 
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da adında bir lokanta işleten ve PKK’nın uyuşturucu işini organize ettiği 

sanılan Savaş Buldan’ın Levent Korukent’teki evi polis tarafından basıl- 

dı. Yakalanan bir PKK militanının verdiği bilgiler üzerine, 29 Temmuz 

1992’de basılan evde HEP milletvekili Leyla Zana ile eşi Mehdi Zana da 

bulunuyordu. 

19 Eylül 1992’de. Ankara’da HEP’in Olağanüstü Kurultayı yapıldı. 

Apo’nun talimatı üzerine tek aday olan Ahmet Türk Genel Başkan seçildi. 

PKK’nın gövde gösterisine dönüşen bu kongre ile ilgili Ankara DGM tara- 

fından açılan soruşturma sonucu bazı HEP’liler tutuklandı. 

Mersin polisinin düzenlediği bir operasyon sonucu ise. aralarında 

HEP’lilerin de bulunduğu PKK militanları, 24 Temmuz 1992’de yakalandı. 

HEP Aydın İl Başkanı Cengiz Culduz’un evinde PKK kamplarına gönderil- 

mesi planlanan 40 kişilik isim listesi bulundu. Bir süre sonra da HEP’le ilgi- 

li açılan kapatılma davası sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, 1993 Temmuz 

ayında aldığı karar ile HEP’i kapattı. Bunun üzerine HEP’liler kısa adı DEP’i 

kurarak Meclisde PKK borazanlığına devam ettiler. HEP’in Genel Başkan 

Yardımcısı İbrahim İncedursun, liderliğini yaptığı 18 militanla birlikte Kulp 

ilçesi yakınlarında 10 Temmuz 1994 günü çıkan çatışmada öldürüldü. İnce- 

dursun, partinin kapatılmasından sonra PKK’nın Zeli kampına gitmişti. 

DEP (DEMOKRASİ PARTİSİ) 

HEP’in Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine, PKK yan- 

lısı tutumlarıyla tanınan Doğu ve Güneydoğu bölgesine mensup eski HEP 

milletvekilleri Demokrasi Partisini kurdular. 

DEP (Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Yaşar Kaya, Kuzey Irak’ta ya- 

pılan KDP Kongresinde yaptığı konuşmada, “Devletin ve milletin bölün- 

mez bütünlüğü aleyhine propaganda yaptığı” için 16 Eylül 1993’de Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandı. 

DEP Anayasa Mahkemesi tarafından 16 Haziran 1994’de kapatıldı. 

DEP’in kapatılması kararından birkaç saat önce Brüksel’e kaçan millet- 

vekilleri Remzi Kartal, Mahmut Kıiınç, Zübeyir Aydar, Nizamettin Toğuç, 

Ali Yiğit bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’ye dönmeyeceklerini 

açıkladılar. 

DEP davası 8 Aralık 1994 günkü duruşmada sonuçlandı. Ankara 

DGM’si eski DEP milletvekillerinden Hatip Dicle, Leyla Za na, Ahmet 

Türk, Selim Sadak ve Orhan Doğan’ı çete üyesi olmak suçundan 15’er yıl 

ağır hapisle cezalandırdı. Suçları bölücülük yapmak ve çete mensuplarına 
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yardım etmek olan Sedat Yurtdaş 7.5 yıl. Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak ise 

3,5’er yıl ağır hapisle cezalandırıldılar. 

HADEP (HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ) 

DEP’in kapatılması üzerine kısa adı HADEP olan Halkın Demokrasi 

Partisi kuruldu. PKK’nın yeni “borazanı” olan HADEP’in Birinci Kong- 

resi 26 Haziran 1994’de Ankara’da yapıldı. Tamamen bir PKK kongresi 

havasında geçen toplantıda Murat Bozlak Genel Başkan oldu. 

1998 genel seçimlerde parlamentoya giremeyen HADEP, Güneydoğu- 

daki bir çok belediye seçimini kazandı. Bunlardan HA DEP’li Bingöl Be- 

lediye Başkanı Feyzullah Karaaslan, Diyarbakır Belediye Başkanı Feridun 

Çelik ile Siirt Belediye Başkanı Selim Özalp, 2000 yılı Şubat ayında PKK 

ya yardım ettikleri gerekçesiyle göz altına alınmışlar, ancak daha sonra ser- 

best bırakılmışlardır. 

26 Kasım 2000 tarihindeki HADEP kongresinde Murat Bozlak yeniden 

başkan seçildi. Her kongrede olduğu gibi, Apo lehine sloganlar atan HA- 

DEP’liler. İstiklal marşını okumadı... 

Mart 2002 günü Nevruz gösterileri olaylı geçti. Diyarbakır’da Sezen 

Aksu konseri yapılan PKK destekli HADEP kutlamaları İstanbul’da çatış- 

maya döndü. Mersin’de iki kişi öldü. 

13 Mart 2003’te Anayasa Mahkemesi kapama kararı aldı. 

 

HRK (KÜRDİSTAN KURTULUŞ BİRLİĞİ - HEZEN RIZGARİ- 

YA KÜRDİSTAN) 

Kürdistan Kurtuluş Birliği anlamına gelen HRK, PKK’nın ilk silahlı ka- 

nadına verilen addır. Askeri Komiteyi oluşturan PKK İç İlişkiler Komitesine 

bağlı olan HRK 1986 yılında yerini ARGK’ya bıraktı. (Güney sınırından sı- 
 

zarak Türkiye topraklarında eylem yapmayı planlayan HRK’nın ilk çıkışın- 

da, Rızgari ve Ala Rızgari örgütlerindeki hizipleşmenin etkisi olmuştur. 

1986 Ekim ayında yapılan PKK Üçüncü Kongresi’nde HRK lağvedildi. 

ARGK (KÜRDİSTAN HALK KURTULUŞ ORDUSU - ARTAŞE- 

YE RIZGARİYE GELE KÜRDİSTAN) 

PKK’nın silahlandırılmış kanadına verilen ad. Serxwebun adlı yayın or- 

ganı bulunuyordu. PKK’nın bütün silahlı eylemleri ARGK tarafından ger- 

çekleştirilmiştir. Militanları, PKK kamplarında eğitildikten sonra Suriye ve 
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Irak sınırından kaçak olarak Türkiye’ye giriyorlardı. Güneydoğu’daki bü- 

tün kanlı eylemler ARGK tarafından planlanıp uygulanmıştır. Örgüt, 1987 

yılı sonuna kadar 375 ihbarcı (!) ajanı öldürdüğünü açıklamıştır. PKK’nın 

3. Kongresi’nde alınan bir kararla HRK yerine kurulan ARGK’nın saldırı 

stratejisini Sovyetler Birliği’nde gerilla taktikleri ve yönlendirilmesi konu- 

larında eğitim gören Abdullah Öcalan yapıyordu. ARGK bir süre Ali Ka- 

nat, onun ölümünden sonra akrabası Alaaddin Kanat tarafından yönetildi. 

PKK’ nın vurkaç taktiklerine dayandırılmış Güneydoğu’daki kanlı sal- 

dırılarını gerçekleştiren ARGK militanları Avrupa ülkelerinde de propa- 

ganda çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda Murat Karayılan tarafından 

yönetilmiştir. 

HPG (HALK SAVUNMA GÜÇLERİ - HEZA PARASTİNA GELE) 

Apo’nun yakalanmasından sonra Kuzey Irak’ta  oluşturulan 7. Kong- 

re sonucu alınan kararla kurulan Başkanlık Konseyi, cezaevinde bulunan 

Öcalan’ın talimatları doğrultusunda hareket ediyordu. İşte bu aşamada 

PKKnın asker kanatı olan ARGK Kürdüs tan Halk Kurtuluş Ordusu yerine 

yeni bir yapılanmaya gidildi. Ve ARGK’nın yerine kısa adı HPG olan (Heza 

Parastina Gele) Halk Savunma Güçleri oluşturuldu. Ancak bu yeni silahlı 

yapılanmada Kürt isminin bulunmayışı örgüt tabanında tepkiyle karşılandı. 

Halk Savunma Güçleri’nin karargahı halen Kuzey Irak’ta bulunmak- 

ta ve 5 bin silahlı militan barındırmaktadır. Tabandan gelen yeniden si- 

lahlı mücadele isteği ve çatışmalara son veren Başkanlık Konseyi’nin 

eleştirilmesi, örgütün yeni kararlar almasına neden oldu. 28 Haziran17 

Temmuz 2001 tarihleri arasında, K. Irak’taki kamplarda yapılan HPG 1. 

Kongresi’nde alınan kararla, şehirlerde silahlı eylemlerden kaçınılması, 

ancak kırsal alanda yeniden eylemlere başlanması kararı alındı.   
 

ERNK (KÜRDİSTAN ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ - ENİYA 

RIZGARİYA NETEWA KÜRDİSTAN) 

PKK’nın siyasi kanadı olan ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephe- 

si) 21 Mart 1985 tarihinde kuruldu. Atina ve Bonn’da yapılan basın top- 

lantılarıyla kuruluşu açıklanan bu örgüt, çeşitli Kürt örgütlerini de bir çatı 

altında toplamayı amaçlamıştı. 

PKK militanlarından Merkez komite üyesi Mazlum Doğan’ın öl- 

dürüldüğü tarihi (21 Mart) kuruluş günü seçen örgüt, birleşik bir cephe 

kurulmasını isterken, .bu cephenin 1978’de PKK önderliğinde oluşmaya 

başladığını kabul ediyor. Kürdistan Yurtsever İşçiler Birliği, Kürdistan 

Yurtsever Gençlik Birliği ve Kürdistan Yurtsever Birliği adlı örgütle- 

rin birleşmesiyle doğan ERNK’in, Avrupa Örgütü Birinci Kongresi. 2830 
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Temmuz 1989 tarihleri arasında yapıldı. ERNK’nin Suudi Arabistan’da ya- 

şayan Kürtler arasında da küçük bir taraftar kitlesi bulunuyor. 

TASK (KÜRDİSTAN ÖZGÜR KADIN HAREKETİ) 

PKK’nın Kürt Kadınlar arasında örgütsel faaliyet yürütmek amacıyla 

kurduğu Kürdistan Özgür Kadın Hareketi Avrupa ülkelerinde legal olarak 

faaliyet gösteriyor. TASK mensupları 1994 Eylül ayında örgüt desteklemek 

amacıyla Almanya’da bir gösteri düzenlediler. Polisle çatışan kadın göste- 

ricilerden birçoğu gözaltına alındı. 

KOMCİWAN- (KÜRDİSTANLI GENÇLER ÖRGÜTÜ) 

Avrupa’da legal alanda faaliyet gösteren PKK yanlısı bu örgüt, 23 

Ağustos 1987’de kuruldu. Örgüt, Avrupa’da bulunan PKK yanlısı işçi- 

lerden meydana gelmektedir. YKWK, PKK’ya Avrupa’da maddi yönden 

yardımda bulunurken, Güneydoğu’da eylemlere katılmak üzere bazı mili- 

tanlar da yetiştirmektedir. 

YKWK (KÜRDİSTAN YURTSEVER İŞÇİLER BİRLİĞİ) 

ERNK bünyesinde faaliyet gösteren PKK yanlısı bu örgüt, 23 Ağustos 

1987’de kuruldu. Örgüt, Avrupa’da bulunan PKK yanlısı işçilerden mey- 

dana gelmektedir. YKWK, PKK’ya Avrupa’da maddi yönden yardımda 

bulunurken, Güneydoğu’da eylemlere katılmak üzere bazı militanlar da 

yetiştirmektedir. 
 

YXK (KÜRDİSTAN YURTSEVER GENÇLİK BİRLİĞİ) 

PKK’ya bağlı olarak ERNK bünyesinde faaliyet gösteren bu grup da 30 

Ağustos 1987 kuruldu. Örgüt, Avrupa’da bulunan Kürt kökenliler arasında 

faaliyet göstermektedir. 1990 Kasım ayı başında MSÜ. Fen Fakültesi’nde 

bu örgüt imzasıyla dağıtılan bildiride cezaevlerindeki teröristlerin destek- 

lenmesi için açlık grevi çağrısında bulunuldu. 

YJWK (KÜRDİSTAN YURTSEVER KADINLAR BİRLİĞİ) 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren YJWK, 31 Ekim 

1987’de kuruldu. Adından anlaşıldığı gibi kadınlar arasında örgütlenen bu 

kuruluş, PKK yanlısıdır. Benzer yapılanma KCK bünyesinde Türkiye’de 

de oluşmuş ve halen (2011) faaliyettedir. 

KÜRDİSTAN İNTİKAM BİRLİĞİ 

PKK’nın büyükşehirlerde eylemlerde bulunan gençlik kesimindeki  

bir hücreye verilen ad. Kürdistan İntikam Birliği adını ilk defa, 20 Şu-   
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bat 1992’de bir kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı İstanbul Ticaret 

Odası’nın bombalanması eylemiyle duyurdu. 

DBP (DEVRİMCİ BİRLİK PLATFORMU) 

Devrimci Birlik Platformu, PKK’nın oluşturduğu bir cephedir. Federal 

Almanya’nın Duisburg şehrinde 9-10 Mart 1990 tarihinde bazı örgüt yö- 

neticileri bir toplantı yaparak “Devrimci Birlik Platformu’nu oluşturdular. 

Toplantıda eylem birliği kararı alan örgüt ve liderleri şunlar : Eski Acilciler 

Örgütü’nün lideri Suriye kökenli THKC’nin Genel Sekreteri Mihraç Ural, 

PKK’nın Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, DKP Genel Sekreteri İbrahim 

Seven, TKPB Genel Sekreteri Taylan Doğan (Suat Bozkuş), SVP temsilcisi 

Musa İbrahimoğlu ve 16 Haziran Harekatı’nın bölge temsilcisi. 

PKK’nın Güneydoğu’daki kanlı faaliyetlerini de destekleme kararı alan 

“Devrimci Birlik Platformu” aynı ad altında üniversite ve yüksek okullarda 

da örgütlendi. Özellikle İstanbul’da biraraya gelen yasadışı örgüt üyeleri 

DBP’yi oluşturdular. Devrimci Birlik Platformu taraftarları 21 Mart 1990 

günü Laleli’de korsan gösteri düzenlediler. Bu gösteri sırasında polisle ça- 

tışan DBP, varlığını kısa süre sonra yitirdi. Devrimci Birlik Platformu nun 

dağılmasından sonra TDHP oluşturuldu. 
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HPP (HEZA PARASHNA PARTİ - PARTİ SAVUNMA GÜCÜ) 

1990 yılında Apo’nun bizzat ulaşamadığı yerlerde PKK içinde oluşan 

muhalifleri sindirmek amacıyla HSP (PARTİ SAVUNMA GÜCÜ) adı al- 

tında bir oluşum meydana getirildi. Bu infaz örgütünün başında uzun yıllar 

PKK’da faaliyet gösteren “Faik” kod adlı Abdurrahman Kayıkçı bulunu- 

yordu. Daha sonra Mehmet Şener’in dahil olduğu bazı muhalifleri kurtara- 

rak PKK’dan ayrılan Kayıkçı, PKKVejin grubunu oluşturanların arasında 

yer aldı. 

YDG (YURTSEVER DEVRİMCİ GENÇLİK) 

PKK’nın aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren YCK ve YXK adlı 

iki gençlik örgütünden başka YDG (Yurtsever Devrimci Gençlik) adlı bir 

birimi daha bulunuyor. PKK’nın üniversitelerde faaliyet gösteren kolların- 

dan biri olan YDG, Güneydoğu’daki toplumsal olayları ve çeşitli tarihler- 

deki çatışmalarda öldürülen PKK’lı ların anısına zaman zaman gösteriler 

düzenledi. Bunların en önemlisi, Şırnak’taki olayları protesto etmek ama- 

cıyla 1 Mart 1991 günü İstanbul Üniversitesi’nde, Nevruz bahanesiyle 21 

Mart 1991 günü Ankara, İstanbul ve Dicle üniversitelerinde yapıldı. Açlık 

grevlerinde ölen PKK’lıların anısı için 18 Mayıs 1991’de İstanbul Üniver- 

sitesi önünde de korsan gösteri düzenlendi. 

PAK (PARTİYA AZADİYA KÜRDİSTAN-KÜRDİSTAN ÖZGÜR- 

LÜK PARTİSİ) 

PAK, PKK’ya bağlı olarak Kuzey Irak topraklarında örgütlenen bir 

başka Kürt örgütüdür. Türkiye dışındaki özellikle Kuzey Irak’ta yaşayan 

peşmergeler arasında da etkili olabilmek amacıyla oluşturulan PAK’ın ön- 

derliğini Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öca lan yapmaktaydı. Hakurk 

kampında ilk filizlenmesini gösteren PAK, kısa sürede bu bölgede gerilla 

kampları açmaya başladı. 

PAK tarafından bu kamplarda, 18 Haziran 1991’de düzenlenen bir 

konferansta Kürdistan’ın dört parçaya bölündüğü ve örgütün amacının   

bu parçaları biraraya getirmek olduğu açıklandı. Bünyesinde yetiştirdiği 

militanlara ve ağır silahlara sahip olan PAK, Irak hükümeti tarafından da 

desteklendi. Örgüt. 1991 sonu ve 1992 başlarında Hakkari ve civar bölge- 

lerinde kanlı eylemler gerçekleştirdi. Kuzey İrak’tan geçerek Türkiye’ye 

sızan militanlar, bir çok karakola saldırılarda bulunduktan sonra yeniden 

sınır ötesindeki kamplarına dönüyorlardı. PKK içindeki bölünmelere kar- 
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şı da mücadele eden PAK, Diriliş Kanadı’nı oluşturan militanların Kuzey 

Irak’ta barınmasına son vermek için yaptığı mücadele sonunda PKK’dan 

ayrılan bu militanları bölgeden attı. 

Üç ayrı komiteden oluşan PAK’ın bünyesinde, Türkiye’de yaşayan 

Kürtlerin yanı sıra, Iraklı Peşmergeler, Suriye uyruklu kişiler ile Ermeni 

militanlar da bulunuyordu. Bir yıl süreyle kanlı eylemlerini sürdüren örgüt, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlar sonucu 

büyük darbeler yedi ve sonunda peşmergelere sığınmak zorunda kaldı. Bu 

operasyonlardan sonra arta kalan PAK’cılar 1993 başlarında Osman Öca- 

lan önderliğinde yeniden Kuzey Irak bölgesine yerleşmeye başladı. 

PKK - VEJİN (DİRİLİŞ KANADI) 

Türkiye sınırları içinde (1990 Aralık ayı içinde) yapılan PKK 4. 

Kongresi’nde Merkez Komite (Polit Büro) üyeleri ARGK (Arteşeye Riz- 

gariya Gele Kürdistan - Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) Askeri 

Konseyi Başkanı Cengiz Hızır, Özel Güvenlik Birimi Sekreteri Ab- 

durrahman Kayıkçı ve Polit Büro sekreteri Mehmet Şener örgütten 

ayrıldılar. 

Abdullah Öcalan ile görüş ayrılığına düşen 9 Polit Büro üyesinden üçü 

PKK DİRENİŞ KANADI’nı oluşturdular. Öcalan’ı, karşısındakileri ajan 

adı altında tutuklattırarak kurşuna dizdirmek ve bütün ipleri kendi elinde 

tutarak, partiyi Ortadoğu’daki küçük burjuva diktatörlüklerine benzetmeye 

çalışmakla suçlayan DİRİLİŞ KANADI mensupları, PKK’dan ayrılan ilk 

silahlı hareket oldu. Böylece Apo’ya karşı ilk defa örgütte çok ciddi bir 

ayrılık başgösterdi. 

PKK Vejin, Irak’ta biri 17, diğeri 7 sayfa olmak üzere iki ayrı bildiri 

ile PKK’dan ayrılış sebebini açıkladı. Doktor Baran, bildiride, devrimci 

mücadeledeki tecrübesizlik ve önderlik hattının yanlış ve kaçkınca yönlen- 

dirilmesi sonucu partinin önemli bir kayba uğradığını belirtti. 

Yapmış olduğu planlama ve hedeflerle savaşı tam bir çıkmaza sokan 

APO’nun, başarısızlığı kendi dışında aradığını belirten Baran, “Bu kez bir 

suçlu bulamadığı için bütün parti elemanlarını birer suçlu olarak eleştiriye 

aldığını” açıkladı. Bildiride, A. Öcalan hakkında şöyle denildi : 

“Partiyi oluşturan yoldaşlık bağları, Apo’nun despotik idaresi altında 

tamamen katledildi. Apo’nun önderliğindeki PKK’da diğer devrimci yurt- 



 

 

   
 

sever örgütlere yaklaşımda büyük dejenerasyon yaşandı. Apo, gıdasını, iki- 

yüzlülükten, güvensizlikten alan bir örgütler arası politika yürütmektedir. 

Apo, Kürt düşmanı Saddam Hüseyin’in talimatları doğrultusunda eylem 

yapılmasını istiyor.” 

Vejin’i kuranlar, PKK’nın bir kaçakçılık örgütü haline geldiğini ve 

PKK’nın bütün Kürtleri temsil etmediğini ileri sürerek, Apo örgütün başın- 

da bulunduğu sürece geri dönmeyeceklerini açıkladılar. 

Uzun yıllar PKK adına çeşitli eylemlerde bulunan ve Apo’nun en ya- 

kın arkadaşları olarak bilinen Dirilişçiler, PKK tarafından, örgütün silah 

depolarını Irak KDP’ye bildirmekle suçlandılar. Yeni örgütü oluşturanlar, 

PKK’ya karşı silahlı eylemlerde bulunmayacaklarını açıklarken, PKK 

Avrupa temsilciliği Dirilişçilerin savaş ortamından kaçtığını, ancak, geri 

dönmeleri halinde uzlaşma olabileceğini açıkladı. PKK lideri Öcalan ise 

bu kişilerin MK’ya seçilmelerini saygı ile karşıladığını ancak görevlerini 

onaylamadığını bildirdi. 

Örgütte bölücülük yapan ya da kendisine karşı çıkanları Yok etmekte en 

küçük bir tereddüt göstermeyen Apo, kısa süre sonra “Dirilişçiler’i tek tek 

temizletmeye başladı. 

İlk öldürülen MK üyesi Mehmet Cahit Şener oldu. Şener, Suriye’de 

barındığı yerde Kürdistan Demokrat Partisi ne mensup peş mergeler tara- 

fından 3 Kasım 1991 günü Apo’nun emri ile öldürüldü. Mehmet Şener’in 

eşi ve Diriliş Kanadı’nda yer alan bir başka MK üyesi de yine Kuzey 

Suriye’de, Suriyeli PKK militanlarınca öldürüldü. Şener’in sağ kolu olarak 

bilinen Mustafa Paşa. 7 Kasım 1991’de, İstanbul Küçükayasofya’da öldü- 

rülürken eşi Ayşe Paşa da Bekaa Vadisi ‹ndeki Mahsun Korkmaz kampında 

kurşuna dizildi. Mehmet Şener’in annesi Saliha Şener, 1992 yılında Vejin 

tarafından yayınlanan bir kitapçıkta Apo’yla ilgili bazı gerçekleri gün ışı- 

ğına çıkartmıştı. 

YKK (YEKİTİYA KOMÜNİSTEN KÜRDİSTAN - YURTSEVER 

KÜRDİSTAN KOMÜNİSTLERİ) 

YKK’nın birinci kongresi, 1989 yılında Atina’da yapıldı. Aynı yıl ku- 

rulmasına karar verilen PKK yanlısı bu örgüt, yurt dışında kaçakları ba- 

rındırmak ve kırsal kesimde savaşmak üzere PKK’ya militan toplama gibi 

görevleri yerine getiriyordu. Yurtdışında Türkiye aleyhinde düzenlenen 

gösterilerde büyük rol oynayan YKK, 1990 başlarında yeni cepheler açıl-

masına karar verdi. YKK, yurtdışında etkili olan TKPB, DKP ve DKP- 

SHB (Bu örgütlerin Bekaa Vadi si’nde kampları bulunuyordu) ile ortak 

eylem kararı aldı. 
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KKP (KÜRDİSTAN KURTULUŞ PARTİSİ) 

1970 öncesinde DDKO’da bulunan ve 12 Mart döneminde yargılanan- 

lar tarafından kuruldu. 

1976’da Rızgari (Kurtuluş) adlı dergiyi çıkardılar. 1978’de bölünerek, 

ayrılanlar Ala Rızgari (Kurtuluş Bayrağı) adlı dergiyi çıkarmaya başla- 

dılar. 12 Eylül’de büyük darbe yiyen örgüt, 1987’de Kürdistan Kurtuluş 

Hareketi adını aldı. 1988’de ise KKP adını aldı. Kültürel alanda faaliyet 

gösteren KKP, Rızgari’yi yeniden yayınlamaya başladı. 

Kürdistan Kurtuluş Partisi, başta Almanya olmak üzere çeşitli Avru- 

pa ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Örgüt, Orhan Kotan, Mümtaz Kotan, 

Şefik Dündar ve Ruşen Aslan tarafından yönetiliyor. Kürdistan Kurtuluş 

Partisi’nin Denge Komal Yayınları ile Yekiti, Rızgari ve Kürdistan Press 

isimli yayın organları bulunuyordu. 

TKDP (TÜRKİYE KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ) 

 

Faik Buca, Sait Elçi, Ömer Turan gibi Türkiye kökenli Kürt silahlı ha- 

reketçiler 1961 yılında KDP (Eşgüdüm Komitesi)’ni kurdular. Türkiye 

Kürdistan Demokrat Partisi, Irak’taki Barzani hareketinin yanlısı olarak 

1965 yılında Silopi’de  kuruldu.  

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan, geçmişte dini orjinli etnik 

ayaklanmaların bir parçası olan, Irak sınırına yakın aşiretleri silahlandırarak 

Türkiye aleyhine kışkırtan, kaçakçılktan uyuşturucuya kadar her türtü kirli 

işte görülen ve halen PKK’ya (ABD – İsrail desteği ile yardımlarını 

sürdüren ) Barzani aşiretinin kuklalarından biri de, geçmiş zamanda 

yasadışı  T-KDP idi. 

T-KDP'nin ilk genel sekreteri Faik Bucak'ın Şanlıurfa'da suikast 

sonucunda öldürülmesinden sonra oluşumun başına geçen Sait Elçi ile 

örgütün etkili bir üyesi olan Sait Kırmızıtoprak arasında gizli bir liderlik 

mücadelesi vardı. Bu iki isim arasındaki mücadelenin arkasında o dönem 

Ortadoğu'da üstünlük mücadelesi veren ABD ve Sovyetler Birliği 

bulunmaktadır. S. Kırmızıtoprak Sovyetler Birliği'ne daha yakın iken, S. 

Elçi ise Barzani'nin ABD'ye yakınlaşması nedeniyle ABD'ye daha yakın 

görünmektedir S. Kırmızıtoprak, S. Elçi'yi Irak'ın kuzeyindeki örgüte ait bir 

kampta öldürünce; bir süre sonra kendisi de Barzani tarafından 

öldürtülmüştür. 

12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra T-KDP üyesi 30 kişi tutuklanmış ve 
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haklarında kovuşturma yapılmıştır. Barzaniciliğin, Türkiye'de Kürtçülüğün 

tohumlarını programlı bir biçimde atılmasına hizmet eden kolu T-KDP'den 

sonra Kürtçü akımlar; yöntem,ideoloji,zamanlama ya da hangi dış 

mihraklarla birlikte hareket edecekleri konusunda zaman zaman ayrılığa 

düşseler de siyaset kulvarında her zaman var olmuşlardır. 

Daha sonra Doğu Devrimci Kültür Ocakları etrafında birleşen Türkiye 

Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile sıkı 

ilişkilerini sürdürürken, dini grup liderleri ve aşiret reisleri etrafında da 

etkisini korudu. Diyarbakır, Hakkari, Siirt ve Van bölgelerinde etkili olan 

TKDP’de yer alanlar zamanla DDKO’ya katıldılar. Partinin günümüzde 

etkinliği kalmamıştır. 

 Sait Elçi, Faik Bucak ve Ömer Turhan gibi ağa ve molla olarak 

nitelendirilen kişilerce kurulan TDKP’nin fraksiyonlarını, Çin yanlısı 

Rızgari ile Red Kawa, Milli Demokratik Devrim yanlısı Kawa ve Rus 

yanlısı Denge Kawa grupları oluşturur. Bir çok bölünmeye uğrayan örgüt 

ciddi ayrılığı 1977’deki 3.Kongresinde yaşadı. Partinin sol kanadı KVK 

adını aldı. 1986’da KVK’de bölünme oldu. 1991’de ilk iki kanat yeniden 

birleşti. 

KÖİP (KÜRDİSTAN ÖNCÜ İŞÇİ PARTİSİ) 

12 Eylül 1980 tarihine kadar Türkiye’de illegal olarak faaliyet göste- 

ren “Kürdistan İşçi Partisi (KİP)’nin adı 1983 yılında Lübnan Baelbek’te 

yapılan 2.Kongrede “Kürdistan Öncü İşçi Partisi (KÖİP) olarak değiştiril- 

di. Batı Almanya ve İsveç’te yasal olarak faaliyetlerini sürdüren KÖİP’in 

amacı “İşçi sınıfının öncülüğünde, işçi köylü temel ittifakında iktidarı ele 

geçirerek, bağımsız Kürdistan’ı kurmak” olarak belirlenmiştir. KÖİP, Al- 

manya ve İsveç’in yanısıra diğer Avrupa ülkelerinde de taraftar toplamaya 

çalışmıştır. 

KYB (KÜRDİSTAN YAZARLAR BİRLİĞİ) 

Türkiye Irak ve Suriyeli Kürt yazarlar Avrupa’da ve Dünya’da Kürt 

kamuoyu oluşturmak amacıyla biraraya gelerek İsveç’de Kürt Yazarlar 

Birliği’ni kurdular. Dernek, örgütsel faaliyetlerin yanı sıra genel olarak 

kültürel faaliyet gösteriyor. KYB’nin son kongresi 28 Aralık 1992’de ya- 

pıldı. Yeni yönetime Xebat Arif, Mehemmed Malsinasi, Mahmut Levven- 

di, Ehmet Hüseyni, Lokman Polat, Rohat ve Rizgar Ebdullah seçilmişti. 

PSK-TKSP (TÜRKİYE KÜRDİSTANI SOSYALİST PARTİSİ) 

1975 Ocak ayı sonunda kuruldu. Lideri Kemal Burkay ve arkadaşları, 

1971 öncesinde TİP içindeki “Doğulular Grubu” adlı kanatta yer alıyor- 

lardı. 
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1974 yılında Faruk Aras tarafından Ankara’da kurulan “Özgürlük 

Yolu” yayınevi etrafında toplanan Kürtçüler, aynı adla anılan fraksiyonu 

oluşturdular. Söz konusu grup, DDKD tutuklanılan sırasında yurtdışına 

kaçan Av. Kemal Burkay’m öncülüğünde, 1975 yılında, illegal TKSP (Tür- 

kiye Kürdistanı Sosyalist Partisi)’ni oluşturdular. Milli Demokratik devrim 

stratejisini benimseyen örgüt, federatif bir Kürdistan kurmayı amaçlamak- 

tadır. 1980’den sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde yoğun faaliyet gösteren 

TKSP’nin. en etkili kuruluşu Batı Almanya Kürdistan İşçi Dernekleri Fe- 

derasyonu (KOMKAR)’dır. Bu federasyona bağlı 18 dernek, 7 çalışma gru- 

bu, 12 komite bulunmaktaydı. Yine TKSP’ye bağlı olarak Devrimci Halk 

Kültür Dernekleri (DHKD) ile KOMKAR paralelinde çalışan Kürdistanlı 

Kadınlar Birliği (KOMDİN), faaliyetlerini legal olarak sürdürmekteydi. 
 

Örgütün 33 militanı, 12 Eylül’den sonra yapılan seri operasyonlar so- 

nucu Ankara ve çevresinde yakalandı. Partinin kurucusu Avukat Kemal 

Burkay ise yurt dışına kaçmıştı. 

Örgütü Almanya’dan yöneten Kemal Burkay, 1992 Ekim ayında, 3. 

Kongre’yi yaptı. Bu kongrede ortak cephe önerisinde bulunan TSKP, birlik 

ve barış kararı alarak bütün Türk ve Kürt örgütleri bir araya gelmeye çağır- 

dı. Üçüncü Kongre sonuç bildirisinde şöyle denildi : 

“Güney Kürdistan’ın sınır bölgesinde ulusal yönetime bağlı peş merge 

güçleriyle PKK güçleri arasında çıkan çatışmayı üzüntüyle karşılar ve bir 

an önce durdurulmasını ister. Bu çatışmanın başlamasında PKK’nın onla- 

ra sorun çıkarmasının büyük tesiri vardır.” Ayrıca örgütün TKSP olan adı, 

PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi Partiye Sosyalist Kürdistan) olarak de- 

ğiştirildi. 

Örgüt, dört ülkede Kürtlerin yaşadığı bir bölgede Marksist-Leninist bir 

devlet kurmayı hedefler. 

13 Ocak 1995’de Almanya’nın Bremen kentinde yapılan 4. Kongre’de 

bir açıklma yapan Kemal Burkay, tabanın isteği üzerine oluşturulmak iste- 

nen silahlı gücün yapılanmadığını belirtmiştir. Silahlı grupların Türkiye’ye 

girişte PKK engeli ile karşılaştığını ve bu gücün Yunanistan, Türkiye ve 

çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtıldığını açıkladı. 

BOLŞEVİK KUZEY KÜRDİSTAN TÜRKİYE 

İstanbul ve İzmir merkezli olmak üzere Türkiye’de yapılanma aşama- 

sında olduğu belirlenen Bolşevik Kuzey Kürdistan Türkiye adlı Almanya 

kökenli yasadışı örgüt çökertildi. 2002 Temmuz’un da örgütün “Orkide” 

adlı hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Gözaltına 

alınan Mehmet Deste, Maksut Karadağ, Şerafettin Parmak, Ömer Güner, 
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Hüseyin Habip Taşkın, Hatice Karadağ, Mehmet Bakır, Fatma Tufaner. 

Metin Özgüney ve Ergün Yıldırım’ın lider kadrosundan olduğu öğrenil- 

di. Örgütün Berlin’deki merkezden 450 euro (740 milyon lira) aylık aldığı 

belirlenmişti. 

ROJA WELAT (ÖZGÜRLÜK YOLU) 

Bölücü Kürt örgütlerinden biri olan “Özgürlük Yolu”, 1975 yılında ku- 

ruldu. Özgürlük Yolu, Türkiye Kürdistan Sosyalist Özgürlük Partisi’nin bir 
 

koludur. Örgütün lideri TSKP’nin kurucu Avukat Kemal Burkay’dır. 12 

Eylül’den sonra dağıtılan örgütün elemanları, günümüzde Almanya’da fa- 

aliyet gösteren KOMKAR’ın etrafında toplanmışlardır. 

TSK (KÜRDİSTAN SOSYALİST HAREKETİ) 

Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi (TSKP)’den ayrılan “TKSP Dev- 

rimci Muhalefet”ile Kürdistan Öncü İşçi Partisi (KÖİP)’den ayrılan, Kür- 

distan İşçi Partisi - Geçici Birlik Komitesi (KİP-GBK) gruplarının birleş- 

mesi sonucu 1986 Mayıs ayında Almanya’da kuruldu. Bağımsız Kürdistan 

devleti kurarak geliştirilmiş bir toplum yaratmayı amaçlayan TSK, İsveç, 

Danimarka, Kuzey Irak ve Suriye’deki faaliyetlerinin yanı sıra Almanya’da 

da dört adet dergi yayınlamaktaydı. 

ORK (ORDİYA RIZGARİYE KÜRDİSTAN - KÜRDİSTAN KUR- 

TULUŞ ORDUSU) 

TSK’nın silahlı eylem birimine ORK (Kürdistan Kurtuluş Ordusu) adı 

verilir. Yurt dışında oluşturulan bu örgüt, eylemlerine 1990 yılında başladı. 

Örgüt, Irakİran sınırının Türkiyeile kesiştiği tampon bölgede üstleniyordu. 

5 Ağustos 1990 günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ORK militanlarının 

5’i, güvenlik kuvvetleri tarafından çatışmada öldürüldü. Örgüt adına ya- 

yınlanan bir bildiride de Alvera ve Tülveren köyleri arasındaki dağlık Spi- 

rez bölgesindeki çatışmada ölenlerin ORK üyeleri oldukları açıklanmıştı. 

Örgüt günümüzde varlığını sürdürmesine rağmen, eylemlere ara vermiş 

görünüyor. 

KUK (KÜRDİSTAN ULUSAL KURTULUŞÇULARI) 

 

Barzanici Türkiye- Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP)’nin 1977’de 

yaptığı 3. kongresinde doğan görüş ayrılıklarından sonra parti yönetimini 

ele geçiren Talabani sempatizanı Mustafa Sisli ve ekibince 1978 yılında 

kurulan “Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları” (KUK), bağımsız ve 

demokratik bir Kürdistan’ı amaçlamaktadır. 
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T-KDP'den ayrılan komünist Kürtçülerce Türkiye Kürdistan Demokrat 

Partisi olarak kurulup daha sonra Devrimci Doğu Kültür Ocağı adını alan 

Kürtçü-bölücü akımın da zaman zaman Barzani ile ilişkileri olduğu görülür. 

Öyle ki Ekim 1970'de Kerkük ile ilgili yapılan referandum için bu akımın 

mensupları Kerkük'te yaşayan Türkmenlerin Barzani lehine oy kullanmaları 

için propaganda faaliyetlerine bile girişmişleridir. Yine TKDP'nin 

dağılmasından sonra Irak'ta Barzani'ye sığınan Kürtçü gruplarca kurulan 

Kürdistan Ulusal Kurtuluşu(KUK) örgütü de Barzani'yi desteklemekteydi.   

( Türkiye'de Barzanici Hareket (1965-2007)) Ali Aydın Akbaş.) 

Komünist olan KUK daha sonraki yıllarda Barzani ile olan bağlarını 

koparmıştır. Bu oluşum T-KDP'nin Sait Elçi'ye yakın olan taraftarlar ağır 

basmıştır. 

Merkez Komite’ye bağlı olarak 9 il komitesi mevcut idi. Özellikle 

Mardin bölgesinde etkili olmak için Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile silahlı 

çatışmalarda bulundu. Avrupa’da “Kürdistan İşçi Kültür Dernekleri (KOK- 

KAK) adı altında legal dernekleri vardır. Almanya, Suriye, Hollanda, İsveç 

ve Avusturya’da etkinliği bulunan KUK, 12 Eylül 1980’de büyük darbe 

yemiştir. Adana, İçel, Kahramanmaraş, Urfa ve Diyarbakır bölgesinde 

faaliyet gösteren 24 KUK militanı çok sayıda silahla birlikte ele geçiril- 

miştir. Örgüt zaman zaman PKK ile silahlı çatışmaya girmiştir. Hakkari ve 

Mardin yörelerinde de eylemleri bulunan KUK, bu bölgede PKK’nın etkili 

olmasıyla birlikte önemini kaybetmiştir. DDKD, Özgürlük Yolu ile 

UDCB (Ulusal Demokratik Güç Birliği)’ni kuran KUK, 1977’dan sonra 

Ortadoğu’da bir çok örgütle işbirliği yaptı. 

12 Eylül harekatından sonra yurt dışına çıkıp, Lübnan’da üstlenen 

KUK, yeniden gerilla hareketine girişmek için Bekaa Va disi’nde kamp 

kurdu. Bu kol kendisine PPKK (Partiye Peşenge Karberi Kürdistan) 

adını verdi. 

Genel Sekreterliği’ni Daraf Bilek’in yaptığı KUK, yurt dışında “Haykı- 

rış, Yurtsever” ve “Devrim Yolu” adındaki dergileri yayınlıyor. PKK’ya 

karşı da mücadele vermeye devam eden bu örgüt, diğer bölücü Kürt ve 

THKP-C çizgisindeki terör örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. 4.Kongresi 

1992 yılında Almanya’da yapılan KUK’da bazı bölünmeler meydana geldi. 

 

KUK - SE (SOSYALİST EĞİLİM) 

KUK’un 1981 Kasım ayında yaptığı 1. Konferans kararlarına karşı çı- 

kan bir grup. Sosyalist Eğilim (KUKSE)’yi oluşturdular. 1986’da ikinci bir 

bölünme yaşayan örgüt, 1990’da KUK 1. Avrupa Konferansı’nı topladı. 

Avrupa ülkelerinde örgütlenen ve Almanya dan yönlendirilen örgütün. Di- 

yarbakır ve Dicle Üniversitesi’nde taraftarları bulunuyordu. Gençlik ke- 

siminde taraftar toplama çabasında olan bu örgüt kırsal alanda da etkili 
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olmaya çalıştı. 31 Mart ve 1 Nisan 1990 günleri Diyarbakır’da, “İhbarcı- 

lık ve eylem kırıcılığı” yaptıkları gerekçesiyle bazı dükkanların yakılma- 

sı olayları KUKSE tarafından üstlenilmişti. Örgütün Genel Sekreterliğini 

Yalçın Büyük yapmaktaydı. 

PRNK (PARTİYA RİZGARİYA NETEVVEYİYA KÜRDİSTAN) 

KUK’un 1992 yılında Avrupa’da yaptığı 4. Kongresi’nden sonra örgütte 

bölünmeler oldu. KUK’da partileşmeye gidilmeyi savunan bir grup PRNK 

(Partiya Rizgariye Netevveyiya Kürdistan)’ı oluşturdu. Örgütte 1986’da 

başlayan ayrılık, 1992’de partileşmeyle ayrı bir konum kazandı. Bölün- 

meden sonra Almanya’da bir bildiri yayınlayan KUK Merkez Komitesi, 

PRNK örgütleriyle birilişkisi olmadığını, bunların KUK 4. Kongresi’nin 

ancak dörtte birini oluşturduğunu öne sürdü. 
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PRK-RIZGARİ (PARTİYA RİZGARİYA KÜRDİSTAN) 

KUK’daki bölünmeden sonra oluşturulan PRKRızgariye (Partiya Rız- 

gariya Kürdistan - Kürdistan Kurtuluş Partisi) 1993-1994 yıllarında yeni- 

den örgütlenme sürecine girdi. 

Rızgari’nin bir kolu olan ve PRK adıyla anılan örgütün militanlarından 

4’ü kadın 10 kişi İstanbul’da yakalandı. 8 Temmuz 1994’de (PRKRızgari- 

ye) Kürdistan Kurtuluş Partisi’ne yönelik operasyonlar sonucu yakalanan- 

lar arasında Örgüt Genel Sekreteri Recep Maraşlı, Arşiv Sorumlusu Yüksel 

Bekir ileTürkiye Sorumlusu Murat Satık da bulunuyordu. 

PRK üyesi bir grup militan, 1994 Eylül ayında Ankara’da ele geçirildi. 

15 Eylül 1994’de ise. İzmir Menemen’de bir aracın yolunu keserek banka 

mutemetini soymak isteyen militanlar, 9 milyar lira taşıyan banka müdürü 

Mestan Yürük’ü öldürüp 2 kişiyi de yaraladılar. Olaydan sonra kaçan mi- 

litanlar, İzmir polisinin takibi sonucu yakalandılar. İzmir’de örgüt adınabir 

de şirket kurdukları belirlenen Ramazan Akdaş, Kadir Sönmez ve Özcan 

Cengiz yandaşlarıyla birlikte ele geçirildi. 

Örgütün askeri tim sorumlusu ve Menemen’deki eylemin planlayıcısı 

“Hamza” kod adlı Nadir Kalkan’dı. 

YEKBÜN- BİRLİK KONGRESİ (KÜRDİSTAN BİRLİK HALK 

PARTİSİ) 

Haziran 1992’de Almanya’da biraraya gelen PPKK (Kürdistan İşçi 

Öncü Partisi), KUKSE (Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları Sosyalist Eğilim) 

ve KAK (Kürdistan Özgürlük Örgütü) tarafından YEKBÜN oluşturuldu. 

Örgüt, Birinci Kongresinde, “Türkiye’nin Güneydoğu’daki askeri 

egemenliğine” Ulusal Demokratik Devrim ile son vererek, bağımsız De- 

mokratik Kürdistan Cumhuriyeti’ni kurmayı benimsedi. Sosyalizme geçişi 

savunan örgüt, TEVGER’in tutumunu eleştirerek, diğer sosyalist grup ve 

örgütlerle ilişkilerini sürdürüyor. 

Üç temel örgütün oluşturduğu YEKBÜN, sürdürdükleri silahlı mücade- 

leye meşruluk kazandırmak için bazı uluslar arası kuruluşlara başvurarak dış 

destek aradı. YEKBÜN Merkez Komitesi aldığı bir kararla, Güneydoğu’daki 

komünistler ile dincileri aynı çatı altında silahlı mücadele etmeye çağırdı. 
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1995 tarihinde bir operasyon dü- zenlendi. “Medya Güneşi” adlı 

yayın organı bulunan örgütün MK üyeleri Salih Bal, Rıfat Yüksekkaya ile 

Mehmet Sanrı, Başar Hazar, Zelal Boğa ve Melek Okumuş adlı militanlar 

örgütsel dokümanlarla birlikte yakalanmıştı. 

YSK (YEKİTİYA SOSYALİSTA KÜRDİSTAN - KÜRDİSTAN 

SOSYALİST BİRLİĞİ) 

1978 sonunda Rızgari’den ayrılan Ala Rızgari grubu, 1984’de bir bö- 

lünme geçirdi. Aynı yıl Mayıs ayında, aralarında İbrahim Güçlü’nün de bu- 

lunduğu kesim ayrıldı ve Yekitiya Sosyalista Kürdistan (Kürdistan Sosya- 

list Birliği) adlı grup kuruldu. 1988’de Tevger’e üye olan YSK, 1990 Ekim 

ayında konferans yaptı. Konferansda çıkan bir kararla “ALA RIZGARİ 

BİRLİK PLATFORMU”nda yer alan YSK, örgütsel yapısına son verdi. 

HİZBULLAHE KÜRDİSTANE IRAK 

Hizbullahe Kürdistane Irak, 1970 yılında Molla Mustafa Barzani’nin 

kardeşi Şeyh Abdülselam tarafından kuruldu. 1975’de Irak Hizbullahı’nın 

lideri Şeyh Muhammed Halit oldu. Irak Hizbullahe, ülkenin kuzeyindeki 

Mergasor bölgesinde üstlenmişti. İran gizli servisi SAVAMA’nın kontro- 

lünde hareket eden Hizbullahe Kürdistane Irak, 1992 Ekim’inde Kuzey 

Irak topraklarında kurulan Kürdistan’da küçük bir grup olarak yerini aldı. 

HAREKET-ÜL İSLAM Fİ KÜRDİSTANİ IRAK (IRAK KÜRDİS- 

TANI’NDAKİ İSLAMİ HAREKET) 

Kuzey Irak topraklarında yaşayan Kürtler tarafından oluşturulan Irak 

İslami Hareket’in temeli 19801i yıllarda atıldı. Örgütün kuruluşu ise 1987 

yılında Molla Osman öncülüğünde gerçekleşti. Örgütün ana hedefleri İs- 

lamiyeti her türlü şartlar dahilinde tebliğ etmek, harekete sempatizanlar 

vasıtasıyla peşmerge kazandırmaktır. Çok sayıda silahlı peşmergeye sahip 

olan bu örgütün peşmergeleri Süleymaniye ve Erbil’de resmi kuvvetlere 

karşı bir çok baskın düzenledi. Hareketül İslam’ın iki yayın organı bulun- 

maktadır. Bunlar Arapça yayınlanan “Nefir” ve Kürtçe yayınlanan “Denge 

Bawer (İmanın Sesi)”dir. 
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PPKK - PARTİYE PEŞENG KARKERİ KÜRDİSTAN (KÜRDİS- 

TAN ÖNCÜ İŞÇİ PARTİSİ) 

1975 Nisan ayında Türkiye’de, KDP’nin önderlerinden Dr. Şıwan’ın 

(Sait Kırmızıtoprak) arkadaşları tarafından kuruldu. 1975’lerde adları Şı- 

vancılar olarak biliniyordu. 1980’lerde “Öncü” olarak anılmaya başladı- 

lar. PPKK, silahlı gerilla hareketleriyle bağımsız Kürdistan devleti kurmayı 

amaçlıyor. Örgüt, Lübnan’daki kamplarda militan yetiştiriyor. PPKK’nın 

parti tüzüğü ile arşivi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bir operasyonunda 

ele geçirildi. Sovyetler Birliği yanlısı TKP’nin organizasyonunda, 12 Eylül 

1980’den önce TİP, TSİP ile işbirliği yapan PPKK militanlarından 34’ü, 7 

kaleşnikof, 20 şarjör, silahlara ait 337 mermi, 2 tabanca, 1 G1 piyade tüfeği 

ile Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca ele geçirilmiştir. 

PPKK’nın adı uyuşturucu kaçakçılığına da karıştı. ASALA’nın yurt dı- 

şında bölücülerle işbirliği yaparak uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirdiği 

örgütlerden biri de PPKK’dır. Örgüte gelir sağlamak için (Sarı Avni) Avni 

Karadurmuş ile PPKK’nın Avrupa’ya eroin gönderdiği, kapalıçarşı baskı- 

nında ASALA ile işbirliği yaptığı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca 

belirlenmiştir. 

Lider kadrosu yurt dışında bulunan PPKK, 1977’de adını KİP (Kür- 

distan İşçi Partisi) olarak değiştirmiştir. Ancak, PKK ortaya aynı isimle 

çıkınca bunu açıklamaktan vazgeçmişlerdi. 

TEKOŞİN (MÜCADELE- SAVAŞIM) 

THKP/CKURTULUŞ örgütünün bünyesinde, milli mesele ve örgütlen- 

me konularında beliren görüş farklılıkları sebebiyle ayrılan Kürtçü kişiler- 

ce 1978 yılında kuruldu. Silahlı halk savaşıyla Bağımsız Kürdistan’ın ku- 

rulmasını amaçlayan “TEKOŞİN”in Almanya ve Fransa’da etkin olmayan 

bir potansiyeli bulunmaktadır. Silahlı gücünü kaybeden TEKOŞİN, bazı 

yayın organları vasıtasıyla ayakta durmaya çalıştı, ancak zamanla dağıldı. 

RIZGARİ (PARTİYA RIZGARİYE KÜRDİSTAN - KÜRDİSTAN 

KURTULUŞ PARTİSİ) 

1974 Kasım ayında, bazı Kürtçüler tarafından merkezi Ankara’da ol- 

mak üzere KOMAL Basım yayım dağıtım bürosu kuruldu. “Rızgari” adlı 

bir dergi yayınlayan bu kuruluşun yönetim kadrosu ile okuyucularından 

bir bölümü daha sonra “Rızgari” örgütünü oluşturdular. “Rızgari”. Türkiye 
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Cumhuriyeti topraklarında, Kürdistan olarak nitelendirdiği bölgeyi müca- 

dele alanı olarak seçmiştir. Silahlı halk savaşı vererek bağımsız birleşik 

sosyalist bir Kürdistan kurmayı hayal eder. 12 Eylül 1980 döneminden 

sonra faaliyetlerine ara veren Rızgari, Partiye Rızgariye Kürdüstan adıy- 

la 25 Ekim 1987 tarihinde yeniden faaliyete başladı. Yurt içinde etkili bir 

faaliyetine rastlanamayan örgüt, yurt dışında 1983 yılı itibariyle faaliyetini 

sürdürmüştür. Ayrıca kurulan legal DENGE KOMAL büroları aracılığıyla 

parti görüşlerini tabana yansıtmaktadır. Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda 

ve Fransa’da faaliyetlerini yürütmektedir. Örgütün İstanbul kanadı 1983 

yılında, Güngören’de gerçekleşen bir soygunla birlikte çöktü. Soygunda 

yakalanan militanlardan hareketle operasyonu genişleten polis, örgütün bü- 

tün üyelerini 83 silahla birlikte yakaladı. 

İzmir Menemen olaylarından aranan “Hamza” kod adlı Nadir Kalkan. 

Adana’da. 8 Ağustos 1996’da yakalandı. 

İstanbul’da ise aralarında Yunan Gizli Servisi adına çalışan kişilerin de 

bulunduğu bir grup Rızgari militanı Aralık 1996’da ele geçirilmişti. 

PKK’nın legal partisi HADEP’in 1 Kasım 1998 günü yapılan 3. Olağan 

Kongeresi öncesi PRK/Rızgari örgütü kadrolarınca listeye girmek istediği, 

ancak bu örgüt mensuplarının HADEP tarafından kabul görmediği bilini- 

yor. 

ALA RIZGARİ 

1976 yılında Komal Rızgari grubu bünyesinden ayrılan kişilerce kurul- 

du. “Ala Rızgari” örgütü, Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda bağımsız 

ve Türkiye-İran-Irak-Suriye olmak üzere dört parçada, bağlantısız, Sosyalist 

Kürdistan’ın kurulmasını amaçlıyor. Merkez Komiteye bağlı 4 bölge ko- 

mitesi ile bunlara bağlı 23 il ve 13 ilçe komitesi bulunuyordu. Örgüt, Sov- 

yetlere “revizyonist” demelerine rağmen Moskova’ya yakın bir çizgi izle- 

di. Talabani’nin yanında yer alan örgütün 150 militanı, 1980 Nisan ayında 

KYB’nin kamplarına gitti. Ancak, 1981’de başlayan görüş ayrılıkları üzerine, 

1983’de örgüt ikiye bölündü. 1984 Mayıs ayında Suriye’ye geçen militanlar- 

dan Leninist örgütlenmeye karşı çıkanlar Almanya’da Kürdistan Şafağı adlı 

bir broşür çıkardı. Diğer grup ise, Kürdistan Sosyalist Birliği adıyla yeni bir 

hareket oluşturdu. 1990 yılında Ala Rızgarici’ler bir konferans topladı. Ala 

Rızgari birlik platformu adı altında eski grubu yeniden toparlamaya çalıştılar. 

1991 Mart ayından itibaren ise Rojev (Gündem) adlı bir dergi çıkarmaya 
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başladılar. Yurt dışındaki faaliyetlerini Avusturya Viyana Kürdistan Kültür 

Derneği, Norveç Kürtler için Dayanışma Derneği; Danimarka Ala Rızgari 

Dayanışma Komitesi ve Ala Rızgari Fransa Komitesi adlı kuruluşlar vasıta- 

sıyla sürdürüyordu. Örgütün Almanya’da da potansiyeli bulunuyor. 

KAWA (YEKİTİYA PROLETERYAYE KÜRDİSTAN - KÜRDİS- 

TAN PROLETERYA BİRLİĞİ) 

1976 yılında Demokratik Kültür Derneği’nden ayrılanlar tarafından 

Meoist temele dayalı olarak kuruldu. 1981 yılına kadar çok etkili idi. 

Mao’nun “üçüncü dünya teorisi” fikri yüzünden örgütte bölünmeler mey- 

dana geldi. Örgütün ilk oluşumu 1969 yılına dayanıyor. 1970’de sıkıyö- 

netim tarafından kapatılan DDKO sanıkları 1974 affıyla serbest kaldıktan 

sonra DDKD’yi kurdular. Ancak bu oluşumda muhalif olan grup Sovyetle- 

ri sosyal emperyalist olarak değerlendirerek 1976 yılında İstanbul’da Kawa 

adlı bir dergi çıkartarak oluşumu yeniden başlattılar. Bir çok üyesi 12 Eylül 

1980 harekatıyla birlikte yurt dışına kaçan Kawa’nın, düzenlenen operas- 

yonlarda çok sayıda militanı ele geçirildi. Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Van 

ve Tunceli illerinde yapılan operasyonlarda yakalanan “Kawa” militanla- 

rının arasında, Tunceli savcısı ile Kığı Jandarma Karakolu astsubayı ve 

oğlunun katilleri de bulunuyordu. Toplam 14 kişiyi öldüren, 9 soygun, 3 

yaralama, 2 bombalama ve 7 silahla tarama eylemlerini gerçekleştiren 46 

“Kawa” mensubu İstanbul’da ele geçirildi. 7’si kadın olan militanların, bü- 

yük şehirlerde saklanmanın daha kolay oluşu sebebiyle ve bazı eylemler 

gerçekleştirmek için İstanbul’a geldikleri anlaşıldı. Yakalanan kişiler ara- 

sında örgütün yönetici seviyesindeki militanları da bulunuyordu. 

“Kawa” militanlarından Hasan Aktar ve Cemil Gündoğan’ın Merkez 

Komite üyesi, Mete Tekin’in İstanbul İl Komitesi üyesi (Kod adı Esmer 

Hoca), Suat Oraz’ın Van Komitesi üyesi (Kod adı Laz Suat), Hüseyin 

Yıldırım’ın Malatya İl Komite üyesi, Hasan Askar Alagöz’ün Ankara İl 

Komitesi üyesi, Fatih Kanat’ın Ankara İl Komitesi üyesi, Güner Avcı’nın 

ise Askeri Kanat ve Silah sorumlusu olduğu bildirilmiştir. Bu kişiler ara- 

sında bulunan bazı militanların, 1981 yılında fikir ayrılıkları gösterdikleri, 

Merkez Komitesi’ne karşı bir Muhalefet Merkez Komitesi oluşturduğu or- 

taya çıktı. 

1981 yılında Adana ve Mersin’de yapılan operasyonlarda da 31 

Kaıva’cı 6 tabancayla ele geçirildi. 26 Kawa militanının 19’u idam cezası 

talebiyle mahkemeye sevkedildi. 
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Diyarbakır’da, 1981 Haziran ayına kadar yapılan operasyonlarda 104 

“Kawa” üyesi çok sayıda silahla birlikte ele geçirildi. Aynı tarihlerde 

Ankara’da, 9 kişinin katili, 7’si kadın 21 Kawa mensubu yakalandı. 

Bingöl’e bağlı Adaklı Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Kaya ile 

oğlunu öldüren ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren “Kawa”nın Ela- 

zığ, Tunceli ve Bingöl illeri sorumluları ile 21 kişi, 1981 yılı ortalarında ele 

geçirildiler. Yasadışı Kawa, Red Kawa ve Denge Kawa örgütlerine mensup 

169 sanıklı davaya ise 1 Aralık 1981’de başlandı. Haklarında 25 ayrı suçtan 

dava açılan örgütün militanlarının 1976’da Diyarbakır, Van, Mardin, Siirt 

ve Hakkari’de 16 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Öte yandan, Kawa’yla ilgili 

soruşturmayı yürüten Yaşar Değerli, 1978 Haziran ayında saldırıya uğradı. 

Yurtdışında bir araya gelen yönetici kadro 1988 yılında Kürdistan Pro- 

leterya Birliği YPK adıyla faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. 

1988 Mart - Nisan aylarında “Birlik Konferansı”yla yeniden toparlan- 

maya girişen ve ML çizgisinde Kürdistan’da faaliyetlerini yürütme kararı 

alan Kawa, örgüte çok sayıda militan sağlamayı ön planda tuttu. Başta Di- 

yarbakır olmak üzere Güneydoğu’da gençlik içersine sızan örgütün, Dicle 

Üniversitesi’nde belli bir potansiyeli bulunuyordu. 

21 Mart 1990’daki, Nevruz kutlamaları sırasında kendini yakarak öl- 

düren Zekiye Alkan eski Kawa üyesi idi. Örgütün Merkez Komitesi, 1 Ka- 

sım 1992’de, Almanya’da bir bildiri yayınladı. Kürdistan Proleterya Birliği 

adını alan Kawacılar, birleşik, bağımsız Kürdistan’ı savunuyor. 

1976’dan bu yana KAWA’dan kopanların yeniden biraraya geldikleri- 

nin vurgulandığı bildiride belirtildiğine göre uluslar arası bölge ve ülke so- 

runlan konusunda tartışmalar sürmüş ve bir dizi karar alınmıştır. Kongrenin 

ittifaklarla ilgili tartışma ve kararları konusunda bildiride şöyle deniliyor : 

“Kongrede ittifaklar bölümünde, cephe, ulusal kongre, blok örgütü, 

ulusal birlik ve demokrasi partisi tartışıldı. Kürdistanlı örgütlerin bugün 

cepheye hazır olmadıkları, bu yüzden siyasi ve askeri alanda ittifak yapabi- 

leceğimiz güçlerle blok örgütlülüğünü öne çıkarmamız gerektiği, bağımsız- 

lıkçı yurtsever güçlerle savaş için birlik: sosyalist güçlerle parti için birlik, 

ezen ulus devrimci demokratlarıyla cephe veya eylem için birlik politikası 

tespit edildi. Bu güçlerle hangi program ve ilkelerde ittifak veya birliklerin 

yapılabileceğini belirledi. Ayrıca ulusal kongre veya ulusal konseyin kurul- 

ması görevinin acil olarak çözüm beklediğine işaret ederek. hareketimizin 

bu konuda yapabileceklerini ortaya koydu.” 
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Etkinliği tamamen bittiği sanılan Kürt terör örgütlerinden Kawa’nın 

izine 1994 Ocak ayında yeniden rastlandı. İstanbul’da aralarında Sabah 

Gazetesi Cağaloğlu Bürosu’nun da bulunduğu bazı yerler el bombası ile 

bombalandı. Yapılan araştırma sonucu, saldırıların Kawa tarafından ger- 

çekleştirildiği belirlendi. 

Sadece yurt dışında küçük bir grubu bulunduğu sanılan Red Ka wa’yı 

yeniden canlandırmak isteyen Türkiye sorumlusu Ahmet Ay gün ile yar- 

dımcısı Süleyman Arslan ve bombacı Mehmet Mamaş’ın aralarında bulun- 

duğu 17 kişi yakalandı. 

İstanbul’un yanı sıra Malatya, Arguvan ilçesi kırsal kesiminde yapılan 

operasyonlarda 13 kaleşnikof, 92 el bombası ve 4 roketatar mermisi ele 

geçirildi. Yoğun kar yüzünden içerisinde silah bulunduğu öğrenilen bazı 

mağaralara ise ulaşılamadı. 

1996 yılı Mart ayında Romanya’nın Köstence Tekirdağ kentinde Kawa, 

Yekbun, KUK, TSK, TS örgütüne mensup 107 kişilik kadronun yaptığı 

toplantı sonucu PYSK (Partiya Sosyalista Kürdistan - Kürdistan Sosyalist 

Birlik Partisi) kuruldu. 

DENGE KAWA 

“Kawa” örgütü 3. Dünya teorisinin reddi ve kabulü konusunda ikiye 

ayrıldı. Teoriyi reddedenler “Red Kawa, grubu bünyesinde meydana ge- 

len bölünme ile “Kürdistan Devriminin Kızıl Peşmergeleri (PSŞK)” ve 

“Kürdistan Kızıl Partizanları örgütü (KPSK)” olarak ikiye ayrıldı. 

“Denge Kavva” 3. Dünya teorisini benimsemektedir. Bağımsız bir Kürt 

Devleti kurmayı amaçlıyor. 

RED KAWA 

3.Dünya teorisinin, karşı devrimci bir teori olduğunu savunan “Red 

(KIZIL) Kawa”, birleşik bağımsız Kürdistan devleti kurulması gerektiğini 

belirterek, “Arnavutluk Emek Partisi” paralelinde bir mücadele vermeyi 

savunmuştur. 

PSŞK (KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN KIZIL PEŞMERGELERİ) 

Red Kavva’daki Maoist görüşe karşı gelenler 1979’da PSŞK’yı kurdu. 

Sadece Türkiye’nin Güney topraklarında örgütlenme, kadro adamlar yetiştir- 
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mek ve bu kişileri, işçi köylü sınıfı arasında örgütlemeyi sağlamak için kul- 

lanan Kürdistan Devriminin Kızıl Peş mergeleri, Kürdistan Partisi’ni kurup, 

Kızıl orduyu oluşturarak dört parça (İran-Irak-Suriye-Türkiye) ile ilişkiye 

geçip halk savaşını başlatmayı amaçlamıştır. Silahlı gücünü kaybeden PSŞK, 

Avrupa’da çıkarttığı bazı yayın organları ile ayakta durmaya çalışmaktadır. 

KPSK (KÜRDİSTAN KIZIL PARTİZANLARI ÖRGÜTÜ) 

Red Kawa’da MK’ya bağlı kalanlarca 1979 yılı sonunda kuruldu.Bu 

örgüt de PSŞK gibi silahlı gücünü kaybedip ayakta durmaya çalışmaktadır. 

Kadro adamları vasıtasıyla Komünist Partisini kurup, kızıl orduyu meyda- 

na getirmeyi amaçlayan KPSK, halk savaşı vasıtasıyla dört parçayla iliş- 

kiye geçip bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını istemektedir. Avusturya 

ve Batı Almanya’da az bir potansiyeli bulunan KPSK, Viyana Kürt İşçi 

Derneği ve Avrupa Merkez Komitesi vasıtasıyla faaliyetini sürdürmektedir. 

TKKKÖ (TÜRKİYE KUZEY KÜRDİSTAN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ) 

Merkezi Suriye’de bulunan örgüt, eski Kurtuluş Örgütü’nün uzantı- 

sıdır. Üniversitede öğrenciler arasında taraftar toplama çabasında olan 

TKKKÖ’nün yönetici kadrosu yurt dışında bulunuyordu. 12 Eylül harekatı 

ile birlikte tutuklanan, ancak, daha sonra büyük bir kısmı serbest kalan 

TKKKÖ mensupları, propaganda çalışmalarına ağırlık vererek üniversite 

gençliği içine sızmaya çalıştılar. TDKP, TKP/ML Hareketi ve TKEP ile bir- 

leşerek “GÜÇ BİRLİĞİ’ni oluşturan TKKKÖ, 12 Eylül’den sonra” kad- 

rolarını koruma” altına almak için “geri çekilme” kararı aldı. Eylem yanlısı 

diğer örgütler bu kararı eleştirdi. 1988 yılı içinde İstanbul’da gerçekleşti- 

rilen bir dizi operasyon sonunda ele geçen dokümanlardan ve militanların 

ifadelerinden, TKKKÖ’nün işçi kesimini etkileme ve sempatizan kazanma 

çalışmalarına önem verdiği anlaşılıyor. 

TKKKÖ’yü yeniden toparlamak isteyen dördü bayan 9 militan, 1988 

Ekim ayında yakalandı. Militanlardan bir kısmının 1980’den beri arandığı 

anlaşıldı. İkisinin de uzun süredir yurt dışında eğitildikleri, örgütün kon- 

feranslarına katıldıkları ve İsrail’e karşı bir süre savaştıkları ortaya çıktı. 

Sahte kimlik ve üç tabancayla birlikte ele geçirilen militanların isimleri ve 

görevlen şöyle : “Mukadder Gümüş (doktor), Karadenizli Kadınlar Der- 

neği Davası’ndan hakkında kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunuyordu. 

Raif Gümüş, (1980 yılından beri aranıyordu.), Sabri Erdinç Yılmaz 

(TKKKÖ Genel Sekreteri ve Merkez Komite üyesi), Atilla Mermeroğlu 
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(İstanbul Komite Üyesi), Oğuz Birinci (BasınYayın sorumlusu), Hakan 

Karaşın (Gençlik ve İşçi kesimi sorumlusu), Fatma Mefkure Budak, Şenay 

Gedişli ve Neriman Altun.” 

Örgüt, 1989-1990 yıllarında üniversitelerde de faaliyete başlamıştır. 

Yüksek okullarda ve diğer gençlik kesiminde “Genç Komünistler Birliği” 

adı altında örgütlenmiştir. 

DDKD (DEVRİMCİ DEMOKRATİK KÜLTÜR DERNEĞİ) 

12 Mart dönemindeki DDKO (DOĞU DEVRİMCİ KÜLTÜR 

OCAGI)’nın devamı olan DDKD, Marksist ve Kürtçü çeşitli örgütlerin 

birleşmesinden meydana gelmiştir. 1975 yılında Ankara’da kuruldu. 1977 

yılında Genel Merkezi Diyarbakır’da faaliyete geçti. TÖBDER, TÜM- 

DER, TÜSDER aracılığıyla faaliyetini genişletti. Genel Başkanlığını Şakir 

Tufal’ın yaptığı örgütün amacı, Kürdistan Demokratik Partisi’nin tüzüğü 

doğrultusunda komünist bir Kürt devleti kurmaktı. 12 Eylül harekatından 

sonra 62 militanı (3’ü polis, ikisi kadın) tutuklandı. Sanıkların, devletin 

hakimiyeti altında bulunan topraklarından bir kısmını devlet idaresinden 

ayırmak için anlaşarak gizlice cemiyet kurmak, kasten adam öldürmek, 

6136 sayılı kanuna muhalefet, afiş asma, bölücülük propagandası yapmak, 

memuriyet nüfuzunu suistimal, 1630 sayılı kanuna muhalefet ve cürüm 

delillerini saklamak suçlarından cezalandırılmaları istendi. DDKD üye- 

lerinin, Yaşar Yılmaz, Ekrem Bıçak, Fikret Keklik ve Rıfat Sezgin isimli 

öğrencileri de öldürdükleri anlaşıldı. 

Etkileri azalan diğer Kürt ögütleri şunlardır: 

HİZB-İŞUİ (KOMÜNİSTLER) : Moskova yanlısı teröristlerin oluş- 

turduğu küçük bir örgüttü. 

HİZB-İ İSLAM(HUMEYNICİLER): İran rejim desteği ile örgütlen- 

meye çalışan bir grup. 

PŞK (PARTİYA ŞORESA KÜRDİSTAN- KÜRDİSTAN DEVRİM 

PARTİSİ) 

Tarihçesi 

PPKK (Kürdistan Öncü İşçi Partisi), KUKSE (Kürdistan Ulusal Kurtu- 

luşçuları/Sosyalist Eğilim), PAK (Kürdistan Özgürlük Örgütü) isimli örgüt- 

ler, 1991 yılı başından itibaren bir araya gelerek sürdürdükleri görşümeler 
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sonrasında daha öcneki isimlerinin fesh edilmesiyle “Kürdistan Birleşik Halk 

Partisi (YEKBUN)” adıyla oluşturdukları yeni örgütü, yayınladıkları bildiri 

ve İsveç’te yaptıkları bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuşlardır. 

KAWA, YEKBUN, PRNK/KUK, TSK ve TS imili örgütler tarafından 

16.03.1996 - 03.04.1996 tarihleri arasında Romanya Köstence Tekirgöl ka- 

sabasında yapılan toplantı ile PYSK (Partiya Yekitiya Sosyalista Kürdistan 

- Kürdistan Sosyalist Birlik Partisi) adı altında bir oluşum gerçekleştirmiş- 

lerdir. 

KAWA ve YEKBUN örgütleri arasında meydana gelen kişisel anlaş- 

mazlıklar ve bu örgütlerin faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız olarak ken- 

di isimleri altında sürdürme gayretleri neticesinde 10-11-12 Temmuz 1998 

tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilen toplantı ile PYSK oluşumu fesh 

edilmiştir. 

Özellikle Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren bir grup YEKBUN örgütü- 

nün K. Irak’taki kamplarında askeri ve siyasi eğitim görmüş eski kadrola- 

rınca KDKO (Kürdistan Devrimci Kurtuluş Ordusu) adı altında silahlı 

mücadeleyi esas alan yeni bir yapılanmaya gidilmiş, ancak örgütçe yapılan 

toplantılarda askeri tarzda bir örgütlenmenin dar çerçevede marjinalleşme 

gibi sonuca neden olabileceği göz önüne alınarak, kitlelerin tamamını kap- 

sayan daha geniş bir yapılanmaya gidilmesi ve faaliyetleri durağanlaşmış, 

PKK-HADEP dışında örgütlenme şansı kalmamış tüm kürtçü grupları için- 

de barındırma hedefini güden, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de kürtlerin 

yaşadığı bölgeleri de içine alan “Birleşik Kürdistan” idealine hizmet eden 

birleştirici bir örgütlenmeye gidilmesi yönünde, ortak görüş hasıl olunca 

11.04.1999 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, örgütün ismi YŞK (Yeki- 

tiya Şoreşa Kurdistan - Kürdistan Devrim Birliği) olarak değiştirilmiştir. 

23.06.1999 tarihinde örgütün yapmış olduğu toplantıda; Kürdistan geçmiş 

mücadele tarihinde uzun ve kalıcı örgütsel birliktelikler oluşturulamadığına 

dikkat çekilerek, kalıcı ve köklü bir yapı oluşturabilmek için kamuoyunda 

daha ciddi bir görünüm sergilemek amacıyla “Birlikten” çok “Partileşmeye” 

ihtiyaç duyulması ve örgütün kurulmasından bu yana geçen süre zarfında 

herhangi birbirlikteliğin oluşmadığı yönünde yapılan değerlendirmelerde ör- 

gütün ismi PŞK (Partiya Şoreja Kurdistan - Kürdistan Devrim Partisi) 

olarak değiştirilmiştir. Aynı toplantıda örgütün kuruluş aşamasında KDKO 

(Kürdistan Devrimci Kurtuluş Ordusu) olarak belirlenen ismi, bu tarihten 

itibaren askeri kanadına KDKO ismi verilmesi kararlaştırılmıştır. 
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KÜRT TEALİ CEMİYETİ (KÜRT YÜKSELME CEMİYETİ) 

Kürt Teali Cemiyeti, 1919 yılının Mayıs ayında İstanbul’da kurulmuş- 

tur. Cemiyet’in kuruluşu , Cağaloğlu’nda Sıhhat ve İçtimai Umum Müdürü 

Dr. Abdullah Cevdet Bey’in apartmanında Seyit Abdülkadir ve arkadaş- 

ları tarafından gerçekleşmiştir. Doğuda Diyarbakır. Elazığ. Bitlis gibi di- 

ğer bazı vilayetlerin de içinde bulunduğu bir Kürt devleti kurmak hedefini 

güdüyordu. Faal şubeleri Elazığ ve Bitlis’te bulunuyordu. Kürt devletinin 

evvela İngiliz himayesinde kurulması, daha sonra bağımsızlık kazanması 

hesapları yapılıyordu. Düşüncelerini Avrupa’ya da anlatmak için bir çok 

dergi çıkardılar. Yollarının yanlış olduğunu bildiren Ziya Gökalp ve Süley- 

man Nazif hakkında, bu dergilerde ağır yazılar yayınlamışlardır. Cemiyet 

liderlerinden Bedirhanı Aşireti mensubu Kamuran, Celâdet ve Cemil bey- 

ler İstanbul hükümetiyle yakın temas kurup kendi düşüncelerinde bulunan 

kişileri önemli mevkilere tayın ettirmişlerdi. Sivas Kongresi’nin yapıldığı 

günlerde karışık havadan yararlanarak Malatya ve Elazığ üzerine yürümek 

üzere toplanmışlarsa da, dağıtıldılar ve Kurtuluş Savaşı sonuna kadar hiç- 

bir etkileri kalmamıştır. 
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HOYBUN (BAĞIMSIZLIK) 

Hoybun, Türkiye’de yaşayan Kürtleri ayaklandırarak Türk toprakların- 

da bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan bölücü bir örgüttür. 

1925 Şeyh Said isyanının bastırılmasından sonra yüzlerce Kürt 

Türkiye’den kaçarak İran, Irak ve Suriye’ye sığındı. Dağılan bölücü Kürt- 

leri bir çatı altında toplamak amacıyla 1927 yılında Lübnan’ın Bihamdun 

kasabasında biraraya gelen Kürt liderler, burada geniş kapsamlı toplantı 

yaptılar. Düzenlenen bir genel kongre ile HOYBUN (BAĞIMSIZLIK) Ce- 

miyeti kuruldu. 1928 yılında Güneydoğu’da Türk Hükümeti’nin aldığı ge- 

nel af ilan ederek silah toplanması kararına karşı çıkan Hoybun Cemiyeti, 

1920 Haziran 1930’da Ağrı’da ayaklanma teşebbüsünde bulundu. Ayaklan- 

manın bastırılmasıyla Hoybun da tamamen Yok edildi. 

TKPB/YKK 

Bkz. Sol Kuruluşlar : TKPB/YKK 

TKEP-KKP 

Bkz. Sol Kuruluşlar : TKEP/KKP 

PİK (PARTİYA İSLAMİYA KÜRDİSTAN - KÜRDİSTAN İSLAM 

PARTİSİ) 

Kısa adı PİK olan. Kürdistan İslam Partisi 11 Aralık 1980’de ABD’de 

kuruldu. Kürdistan İslam Partisi, Suudi Arabistan’ın Mina Meserde’ndeki 

Kürt kökenliler tarafından kuruldu. Kuruluş bildirgesini Suriye ihvanı ku- 

rucularından Kürt kökenli Said Havva kalemi almıştır. Aslen Van’ın Gevaş 

ilçesinden olan Said Havva, Kamışlıya göç eden bir kürt ailesinin çocuğu. 

Güneydoğu ve Kuzey Irak bölgesinde geniş bir potansiyele sahip bulunan 

örgüt, gazeteci Çetin Emeç’in öldürülmesi üzerine MİT tarafından yapılan 

çalışmalar sonucu, tesadüfen Fatih’de ortaya çıkarıldı. 

Partiya İslamiya Kürdistan’ın, Kürtçe ve Türkçe yayınlanan Cudi adlı 

yayın organında açıklanan PİK Tüzüğü’nde özetle şu görüşlere yer veri- 

liyor : “PİK (Partiya İslamiye Kürdistan), Kürt halklarının halklarını elde 

etmek amacıyla 11.11.1400 (hicri) tarihinde kurulmuştur. 

PİK, diğer örgütlerle ilişkide bulunur ve herhangi bir anlaşmazlığın çö- 

zümünü Hakemler Heyeti’ne havale eder. 
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Kürdistan, Kürt halkının coğrafya ve tarih bakımından anavatanıdır. 

Kürt halkının oturduğu bölgeyi kapsar. Kürdistan diyarını İslam, Hicret ve 

Yardımlaşma Diyarı haline sokmak için birlikte çalışmayı talep eder. 

Kürdistan’daki Müslüman mezhep ve gruplar, toplumsal yollardan üzer- 

lerinde ittifak edeceği noktaya kadar karşılıklı yardımlaşır ve birlikte ya- 

şarlar... Kürdistan İslam Hükümeti, diğer İslam Ulusları Hükümetleri’yle, 

Birleşik İslam Milletleri Devleti’ni oluşturur. 

Kürdistan’da resmi dil Kürtçe’dir. Halkın elinde içtihat, yürütme ve 

yargı güçleri bulunur. Halkın seçtiği Şura Meclisi, halkın adına halkın işle- 

rini yürütür. Bu meclis liyakatli (Ehil) Fıkıh Ulemaları, Kadılar ve Valilerin 

selahiyetlerini tevzi etmektedir... 

Kitap ve sünnete muhalif olarak, Kürdistan İslam Partisinden gelecek 

her türlü tavsiye ve kararlar geçersiz sayılır, itibar edilmez...” 

İstanbul’da yakalanan PİK üyelerinin, biri imam üç kişiyi öldürdükle- 

ri belirlenirken, esas mücadele alanlarının Kürt kökenlilerin yoğun halde 

yaşadığı bölgeler olduğu görüldü. İslami çevrelerde etkin milliyetçi din 

adamlarına karşı silahlı eylem düzenleyen PİK,otonom bir Kürt devleti 

kurmayı amaçlıyor. Federal Almanya’da Cudi adlı bir yayın organı çıkartan 

PİK yanlıları, örgüt üyelerinin yargılandığı İstanbul DGM’deki duruşmalar 

sırasında, zaman zaman polisle taşlı sopalı çatışmaya girmekten kaçınma- 

dılar. 

Güneydoğu’daki kırsal alanın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Malatya’da 

örgütlenen PİK’in 33 militanı Fatih’te düzenlenen bir operasyon sonucu ele 

geçirildi. Doğudaki Kürt isyanının önde gelen isimlerinden Şeyh Said’in 

fikirlerini savunan örgüt üyelerinin büyük kısmı, Nakşibendi tarikatının 

Pavlevi kolundan geliyor.  Örgüt  üyelerinden,  2  kaleşnikof,  7 tabanca, 

4 susturucu, 19 el bombası döküm kalıbı, 2 av tüfeği ile Afganistan ve 

İran’da yayınlanan savaşlarla ilgili video filmleri ele geçirilmişti. 

Malatya’da düzenlenen operasyonda ise, İran’dan getirildiği belirlenen 

bir çok silah ve dokümanlarla yakalanan şahsın PİK’in lideri Hüsamettin 

Hoca kod adlı Selahattin özer olduğu ortaya çıktı. 

Beş kişilik bir şura tarafından yönetilen PİK’in günümüzdeki dini li- 

derinin Şeyh Ömer Garip olduğu, parti emirinin ise Prof. Dr. Muhammed 

Salih Mustafa olduğu biliniyor. 
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İRAN KÜRT ÖRGÜTLERİ 

İran’da bilinen ilk faal kürt örgütü 1943 yılında kurulan JeKaf (Kome- 

le Jiyanevvey Kürdistan - Kürdistan Diriliş Topluluğu 1943)’dir. Bu 

örgütten sonra 1945’de Irak KDP’den katılmalarla İKDP (İran Kürdistan 

Demokrat Partisi) kuruldu. 

1969 yılında ise İKDP’den, Komela (Komeley Zahmetkeşane Kür- 

distan - Kürdistan Emekçiler Birliği) doğdu. 

İKDP’den 1981’de Xabat (Mücadele Şeyh Celal’in İslamcı örgütü), 

1986’da PSK (Bağımsız Kürdistan Partisi) ayrıldı. 

Öte yandan, Komela’dan 1983’de, İran Komünist Partisi Kürt Seksi- 

yonu adıyla bir fraksiyon doğdu. Kürt Seksiyonu ve İranlı çeşitli Marksist 

örgütlerin birleşmesiyle de 1983’de İKP (İran Komünist Partisi doğdu). 

IRAK KÜRT ÖRGÜTLERİ 

Irak’da bilindiği gibi günümüzde faaliyet gösteren iki önemli grup var. 

Bunlardan biri Mesut Barzani’nin liderliğindeki IKDP. diğeri ise Celal 

talabani’nin KYB’sidir. Bu iki parti peşmergeleri özellikle, son yıllarda 

Kuzey Irak’da hakimiyet için sık sık birbirleriyle çatıştılar. 

İlk Irak kürt örgütü ise 1943 Nisan ayında toplanan JeKaf (Komele Ji- 

yanewey Kürdistan - Kürdistan Diriliş Topluluğu) olarak biliniyor. Je- 

Kaf Irak Kolu, Rızgari (1940’ların başında), Soraş (aynı yıllarda) ve İran 

KDP’den kopan grupların birleşmesi ile IKDP (Irak Kürdistan Demok- 

rat Partisi); 16 Ağustos 1946 yılında Mustafa Barzani tarafından kuruldu. 

(Kürt örgütlenmesinde diğer bir kol ise, 1960/1ı yıllarda kurulan 

Gajik’ten doğan PASOK’dur. PASOK (Kürt Sosyalist Partisi) 1975’de 

Mülazım Kerim tarafından kuruldu. IKP’den de, Azre Muhammed önder- 

liğinde Kürdistan Kolu oluşmuştu.) 

1946’da kurulan IKDP’den ayrılan, İbrahim Ahmet Celal Talabani, 

1946’da Kürdistan Devrim Partisi’ni kurdu. Ancak 1970’de bu parti, 

muhalifi Barzaniciler ve Komelaye Rençberane Kürdistan (Kürdistan 

Emekçiler Topluluğu) olarak ikiye ayrıldı. 1975’de ise her iki oluşumdan 

Kürdistan Yurtseverler Birliği Oluşum Komitesi (Xeta Gıstî) Genel Hat 

kuruldu. Celal Talabani ilk oluşumunu böyle yarattı. IKDP’den 1975’de 

kopanlar iki ayrı örgüt daha kurdu. Bunlardan biri IKDP/Geçici Komite 
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Siyasi Yapılanmalar ve Terör Grupları  
 

(1976), diğeri ise Kürdistan Sosyalist Hareketi (Ali Askeri Grubu). Ge- 

çici Komite’den IKDP Mesut Barzani grubu 1979’da ayrıldı. 1977’de ise 

Dr. Mahmut Osman ile Resul Manend grupları ayrıldı. Mesut Barzani’nin 

IKDP’sından 1979’da bir de IKDHP (Irak Kürdistan Demokratik Halk 

Partisi - Sami Abdurrahman) ayrıldı. Ali Askeri’nin önderliğindeki KSH, 

Celal Talaba ni’nin Genel Hat ve Nur Şirvan’ın Kürdistan Marksist-Leni- 

nist örgütünün birleşmesiyle 1975 yılında Celal Talabani önderliğinde 

Yekitiya Niştimani Kürdistan (Kürdistan Yurtsever Birliği) kuruldu. 

Celal talabani 3 Ekim 2017’de öldü. 

 

GORAN HAREKETİ 

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) kurucu üyelerinden olan  

Newşirwan Mustafa, bu örgütten ayrılarak 2009 yılında Değişim Hareketi  

(GORAN) adlı partiyi kurdu.  Mustafa, 19 Mayıs 2017’de öldü.  

 

PDK - BAKUR (KUZEY KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ) 

Türkiye’yi bölmek ve bölünen topraklarda müstakil bir Kürdistan dev- 

leti kurmak amacıyla faaliyet gösteren PDK Bakur’un temeli 1988 yılın- 

da Brüksel’de atıldı. 1963 yılında Almanya’ya giden Hamreş Reşo lakaplı 

Hamdi Turanlı partinin kurucusu ve genel başkanıdır. 1986 yılı sonlarında 

Hamdi Turanlı, Dr. İsmet Van lı ve Zinar Amadi, Demokrat Kürdistan Par- 

tisi Ulusal Örgütünü kurarak. Türkiye Demokratik Kürdistan Partisi’nin 

Avrupa kolu olarak faaliyet göstermeye başlarlar. 

22 Haziran 1988 günü Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında Kür- 

distan Öncü İşçi Partisi temsilcisi Serhat Dicle ve Kürdistan Sosyalist Bir- 

liği temsilcisi Selim Kaya ile birlikte TEVGER’in kurulduğunu açıklayan 

Hamdi Turanlı, 1992’de oluşturulan PDK Hevgırbn örgütünün kuruluşun- 

da aktif rol oynadı. Hamdi Turan lı’nın başkanlık yaptığı PDK Tevgırtın 

1994 yılında Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi adını aldı. 

Bir süre sonra da PDK Bakur adını alan örgütün PKK ile ortak eylem 

ve işbirliği içinde olduğu belirtiliyor. Örgütün kurucusu ve Genel Başka- 

nı Hamdi Turanlı daha sonra yakalanarak Ankara DGM’de yargılanmaya 

başladı. Turanlı yasadışı silahlı çetenin kurucusu olmak suçundan en az 22 

yıl 6 ay hapis cezası talebiyle yargılanıyordu. Turanlı’nın yakalanmasından 

sonra Geçici Komite oluşturuldu. 

Türkiye, iran, Irak ve Suriye toprakları üzerinde, “Ulusal Demokratik 
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Devrim ile Bağımsız Sosyalist Kürdistan Cumhuriyeti”kurmayı amaçlayan 

PDK-BAKUR Geçici Komite imzasıyla 20 Haziran 2001 tarihinde bir bil- 

diri yayınladı. Diğer kürt örgütleriyle yaptığı eylem birliğine son verildiği- 

ni açıklayan bildiri aynen şöyle idi: 

“Kürdistani Parti. Gurup. Siyasi Şahsiyet ve Kamuoyuna; 

20 Haziran 2001. PDK Bakur Geçici Komite 

   

MEZOPOTAMYA ÖRGÜTÜ 

Mezopotamya Örgütünün adı, 1993-1994 yıllarında Adana’da meydana 

gelen bombalama olaylarıyla duyuldu. 55 ayrı yeri bombalayan Güney- 

doğu kökenli Taha Tanrıverdi adlı eski bir terörist, yakalandıktan sonra 

kendisinin Mezopotamya Örgütü’nün mensubu olduğunu söyledi. Bu kişi, 

sevdiği bir kızın başka bir kişi ile evlenmesi üzerine bombalama eylemleri 

yaptığını açıkladı. 
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ASALA (ERMENİSTAN’IN KURTULUŞU İÇİN ERMENİ GİZLİ 

ORDUSU) 

Ermeniler İttihat ve Terakki mensuplarını katlettikten sonra uzun bir süre 

sessiz kaldılar. Ancak, 1946 yılında “Ermeni Müdafa Komitesi” adıyla fa- 

aliyete geçen bir örgüt, komitacı ve teröristleri tekrar sahneye çıkardı. 

24 Nisan 1965’de Beyrut’un Kamil Şamun Stadı’nda Türk Devleti aley- 

hinde miting düzenleyen Ermeniler, Paris ve Londra’da da gösteriler yaptı- 

lar. Bu gösteriler 1973 yılına kadar Avrupa’da, Amerika’da, Avustralya’da 

ve dünyanın her yerinde devam etti. Ve gösteriler, zamanla eyleme dönüş- 

meye başladı. 

1974 yılında Sovyet Gizli Servisi KGB’nin 9. Daire Başkanı Brunetz’in 

bölgeye yaptığı ziyaretten sonra ASALA’nın kuruluş çalışmalarının başla- 

dığı sanılıyor. ASALA militanları, FKÖ’nün Marksist kanadı olan Habaş 

grubu tarafından eğitildi ve 1980’den itibaren Kürt grupları ve Türk komü- 

nistleriyle işbirliği yaptı. 

Bir dönem PKK militanlarıyla birlikte Güneydoğu’da kan kusan 

ASALA’nın eski lider kadrosunda yer alan Monte Melkonyan, 14 Haziran 

1993’de Akdam kenti yakınlarında Azeriler tarafından öldürüldü. 
 

ASALA 1975 yılının Ocak ayında. Agop Agopyan ile Agop Tarak- 

çıyan tarafından Beyrut’ta kuruldu. Militanları Lübnan, Kıbrıs Rum 

Kesimi ve Suriye’deki gizli kamplarda eğitilen ASALA, Ermeni partilerin 

davayı savunmakta pasif kaldığını öne sürdü ve şiddet eylemleriyle hedefe 

gideceklerini açıkladı. ASALA’yla birlikte ortaya bazı Ermeni partileri ve 

çeşitli terör örgütleri daha çıktı. Bu örgütlerin bir kısmı ASALA’nın bizzat 

askeri kanadı durumundaki terör timlerini oluşturuyordu. 

Bu örgütlere. Ermeni kiliseleri ve ruhban okulları da destek verdi. Ve 

dünyadaki çeşitli terör örgütleri ile birlikte sözde Türk dostu bazı devletler 

tarafından organize edilen eğitim kampları açıldı. Terörizmin maşası Er- 

meni teröristler. 1973’den bu yana aralarında diplomatlar, güvenlik görev- 

lileri ve işadamlarının bulunduğu 43 Türk vatandaşını katlettiler. Türklere 

yönelik Ermeni saldırıları 1973 yılında başladı. 27 Ocak 1973 günü Los 

Angeles’ta Türkiye Konsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır De- 

mir şehit edildi. 

Ermeni teröristler Türkiye’deki ilk eylemi ise 7 Ağustos 1982’de 

Ankara’da Esenboğa Havaalanı’nı basarak gerçekleştirdiler. 

15 Temmuz 1983’de Orly Havaalanı’na bırakılan bir valizin patlaması 
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sonucu 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. (Bu olayın faili olarak Varujan Gar- 

bisyan, Ohannes Semerciyan ve Soner Nayır adlı ASALA militanları ya- 

kalandı). 

Orly katliamının gerçekleştiği tarihe kadar ASALA’yı destekleyen ül- 

kelerden biri de Fransa idi. Fransa, bu eylemden sonra ASA LA’ya karşı 

tavır almaya başladı. 

Marksist-Leninistbir ideolojiye sahip, dünyadaki solcu ve ayrılıkçı 

hareketlerle işbirliği yaparak ayakta kalmaya çalışan milletlerarası terör 

örgütü ASALA’nın temel amacı, Türkiye’nin doğusu, İran’ın kuzeyi ve 

SSCB’deki Ermenistan’ı içine alan Büyük Ermenistan’ı kurmak ve Osman- 

lı İmparatorluğu zamanında Ermenilere soykırım yapıldığını Türkiye’nin 

kabul etmesini sağlamaktır. 

Merkezi Beyrut’ta bulunan ASALA’nın “Genç Çağrı” adlı bir yayın 

organı bulunmaktaydı. Merkez Yönetim Kurulu’nun Antranik Bogosyan, 

Bogos Tubandian. Onnik Basmacıyan ve Agop Agopyan’dan oluştuğu sa- 

nılıyor. Örgütün BeyrutŞam karayolu üzerindeki Acak Köyü’nde eğitim 

kampı bulunuyor. Danimarka Kopenhag, ABD Los Angeles ve San Fran- 

sisco, Avustralya Sidney, Suriye Şam, Yunanistan Selanik, Avusturya Vi- 

yana, Kıbrıs Rum Kesimi, Venezüella, Fransa Marsilya, Paris ve Lyon’da 

şubeleri bulunuyor. Rusya’nın direkt destek ve himayesine sahip olan 

ASALA, milletlerarası devrim hareketlerinin bir parçası olarak görüldü. 

Çeşitli batı ülkelerinden yardım gören ASALA’nın, KGB’nin yanı sıra. 

ABD’de FBI ile ilişkisi ortaya çıkmıştır. 1989 Şubat ayında FBI tarafından 

aranan “Japon Kızılordu” üyesi Yu Kikimura, ABD’nin Libya’ya saldırısı- 

nın 2. yılında kilit noktalara sabotaj düzenlemek suçundan bombalarla ya- 

kalanarak mahkum edilmişti. FBI’ye bilgi veren ASALA, bu militanı 1987 

yılı başlarında Lübnan’ın Bekaa vadisinde eğitim yaparken tespit etmişti. 

Daha sonra Lübnan’ın işgali ve parçalanması sonucu büyük darbe yi- 

yen ASALA, karargahlarını dağıtmak zorunda kaldı. Kalabalık bir Ermeni 

toplumunun yaşadığı İran’da, ASALA’nın bazı unsurları sığınacak yer bul- 

muştur. İranlı Ermeniler’in, Türk temsilcilerine yönelik saldırganlığa varan 

eylemlerine Humeyni rejiminin göz yumduğu da bilinmektedir. Nitekim, 

ASALA tarafından öldürülen Işık Yönder’in katilleri İran’da yakalanmış, 

ancak cezalandırılmamışlardı. 

Orly katliamından sonra batı ülkelerinden eski desteği göremeyen 

ASALA, Ortadoğu’da İslami Cihad ve PKK ile işbirliği yapmaktadır. 

17 Mart 1980’den sonra örgütün tek lideri konumuna geçen Agop 

Agopyan, ASALA içindeki büyük tartışmalara rağmen Avrupa ülkelerinde 
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de eylem yapmayı kararlaştırmıştı (Orly katliamı). Ancak, ASALA için- 

deki tartışmalar, daha sonra birbirlerini öldürmeye kadar gitti. Önde gelen 

yöneticilerden Agop Tarakçıyan’ın 1980’de lösemiden ölmesinden sonra 

örgütte bölünmeler başlamıştı. “Abdül Muhammed Kasım” takma adıyla 

ve Güney Yemen diplomatik pasaportuyla Atina’dan Yugoslavya’ya gitme- 

ye hazırlanan ASALA lideri Agop Agopyan, 28 Nisan 1988’de rakip bir 

Ermeni örgütü militanlarınca Atina’da öldürüldü. 

Maskeli saldırganlar, otomobile binmek istediği sırada Agopyan’a kısa 

namlulu otomatik tüfeklerle ateş açtılar. Agopyan. vücuduna isabet eden 4 

domuz kurşunuyla can verdi. Cinayetin Avrupa’daki hiçbir Ermeni örgütü 

tarafından kınanmaması dikkati çekti. 

Türkiye’de bazı kanlı eylemlere girişen ASALA militanları, zaman 

zaman güvenlik kuvvetlerince ele geçirildi. 1981 Ekim ayında İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda ASALA mensu- 

bu 6 Ermeni, 9 kilo eroinle birlikte yakalanmıştı. Uyuşturucularla yaka- 

lanan bu teröristlerin İsviçre’de köprü ve tren bombalama eylemlerinden 

arandığı anlaşılmıştı. Yine ASALA ile işbirliği yaptığı belirlenen 34 kişi, 

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce Ocak 1985’de ele geçirildi. 1991 yılında 

ASALA’ya ait 2 milyar doları Türkiye’ye sokmaktan hakkında gıyabi tu- 

tuklama kararı çıkan Novbar Sofian (Mübarek Sofyan) adlı FHKC üyesi, 

1992 yılında da Türkiye’ye sokulan sahte 7 milyar doların perde arkasındaki 

kişiydi. Bir başka operasyonda yakalanan sahte dolar sanıkları. ABD’liler 

tarafından da sorgulandı. ASALA’ya ait sahte dolarları Türkiye’ye sokan 

Lübnanlı Kamil Knalife Awad ile Racned Mayez Mokaddem ve Yunanlı 

Grigoris Markygeorgez ve Wasilaki Gilori FBI ajanları tarafından Sağmal- 

cılar Cezaevi’nde sorgulandı. 

Bu arada eroin kaçakçılığından tutuklanan yer altı dünyasının ünlü ismi 

Kürt İdris, Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde Genelev Patroniçesi 

Matild Manukyan’ın ASALA’ya yardım gönderdiğini iddia edilmişti. 

1982 yılında piyasayı 700 milyon lira dolandırıp fabrikası ve işyerini 

satarak yurt dışına kaçan Ermeni asıllı işadamı Hayk Değirmencioğlu’nun 

ASALA’ya maddi yardım sağladığı tespit edilmişti. 1970’li yıllarda 

Türkiye’nin en büyük ihalelerini kazanan Hayk Değirmencioğlu, 1985 yı- 

lında kaçtığı Fransa’da öldürüldü. Lyon şehrindeki bir süpermarketten çı- 

karken yaylım ateşine tutulan 60 yaşındaki Değirmencioğlu’nun, ASALA 

militanları tarafından öldürüldüğü sanılıyor. 

ASALA’nın, Taşnak Partisi’yle sürtüşmeleri, bu partinin Beyrut lideri 

Apo Aşçıyan’n kaçırılıp öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Orly katlia- 

mından sonra ipler tamamen koptu. Bu sırada, dört ASALA mensubu daha 
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kendi içi hesaplaşmalarına kurban gitti. (Bkz. İç çatışmalarla ilgili ASALA 

MR bölümü) 

Taşnak, Hınçak ve Ramgavar adlı siyasal kuruluşlardan özellikle Taş- 

nak Partisi, militan Ermenilerce “davaya ihanetle” suçlandı. 1983 yılın-  

da Haçik Havayan ile Viken Ayvazyan adlı ASALA militanları öldürüldü. 

Bütün bu öldürmeler önce Türkiye’nin üzerine atılmış, ancak daha sonra 

Ermeniler’in kendi içlerindeki hesaplaşma olduğu açığa çıkmıştı. Aynı dö- 

nemde Aram Vatanyan ve Karekin Ananyan adlı iki ASALA militanının 

CIA ve MİT tarafından birlikte öldürüldüğü iddia edildi. 

ASALA militanları, 19 Ocak 1991 gecesi Azerbaycan’a (Karabağ) gi- 

ren Kızılordu’nun katliam yapmasına adeta zemin hazırladı. ASALA mi- 
 

litanları, silahlı Ermeni milisleriyle savunmasız Azeri Türklerine saldırdı, 

yüzlerce masum insanı katletti. 

6 Haziran 1991 günü KGB tarafından yapılan bir açıklamada, 

ASALA’nın Ermenistan’da faal olarak eylemlerde bulunduğu ve dünyanın 

çeşitli ülkelerinde yaşayan Ermeniler tarafından desteklendiği belirtilmişti. 

19 Aralık 1991’de ASALA’nın adı yeniden duyuldu. Macaristan’ın baş- 

kenti Budapeşte’de görev yapan Büyükelçi Bedrettin Tunabaş’a 6 el ateş 

edildi. Koruma polisi ile şoförün de bulunduğu otomobilin zırhlı olması can 

kaybını önledi. Suikast, olaydan bir gün sonra ASALA tarafından üstlenildi. 

Aralık 1995’de Ermenistan’da bir açıklama yapan ASALA, silahlı ey- 

lemlerine yeniden başlayacağını duyurdu. 

ASALA’nın 25’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada 

Türkiye’ye tehditler savunmaya devam etmesi Türk Dışiş leri’nin tepkişine 

neden oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 25 Ocak 2000 tarihli açık- 

lamada “Türkiye olarak terör örgütünün muhatap alınamayacağı ve terör 

örgütünün tehditlerine pabuç bırakılmayacağı” görüşüne yer verildi. 

Ermeni terörünün sözde eylemleri devam ederken 2000 yılı uluslararası 

platformda Türkiye’nin aleyhinde oldu. Ermeni soykırım iddialara ABD 

kongresinden son anda kabul edilmedi. Fransa ve İtalya ise, gerçek yüzle- 

rini bir kez daha göstererek, Ermeni soykırımı iddialarını resmen kabul etti. 

Paris belediyesi de başkentlerine aynı adla bir anıt yapmayı kararlaştırdı. 

Fransız Hükümeti. Türk düşmanlığını adeta teyit edercesine Orly 

katliamı sanığı Varujan Gorbiyan’ı 24 Nisan 2001’de serbest bırakarak 

Ermenistan’a gönderdi. 

EAK (ERMENİ KATLİAMI ADALET KOMANDOLARI) - ARA 

Ermeni Katliamı Adalet Komandoları. Taşnaksutyun (Taşnak) Partisi- 
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nin askeri kanadını oluşturan bir örgüttür. Daha çok Avrupa ülkelerinde ey- 

lem yapan ve ASALA ile ilgisi olmadığını açıklayan bu örgüt, eylemlerini 

Türkler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Örgütün merkezinin ABD’nin Los An- 

geles şehrinde olduğu sanılıyor. Bağımsız. hür ve birleşik bir Ermenistan 

devletinin hayali peşindedir. Yayın organı “Yerevari’dir. Paris’te bir şubesi 

bulunmaktadır. Paris’in Schelette Köyü’nde eğitim kampı olduğu sanılıyor. 

EAK, Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) ismini de kullanır. Eylemlerinde 

her iki adı da kullanan örgüt, bazı olayları ASALA’yla birlikte üstlenmiştir. 

ASALA-MR (YENİ ASALA) 

ASALA’nın liderlerinden Agop Agopyan, 1983’den sonra örgüt için- 

deki etkisini kaybetmeye başlamıştı. Agopyan, 1983 yılında Paris’e gele- 

rek kendine destek aramaya başladı. (Irak doğumlu olan Agop Agopyan’ın 

gerçek ismi Bedros Havanasyan’dır.) Orly Katliamı’ndan (Orly katliamı 

ASALA’nın askeri kanat şefi olan Varujan Garbisyan tarafından gerçek- 

leştirilmişti.) sonra 22 temmuz 1983’de yapılan Kamuzyan başkanlığın- 

daki kongrede, bölünmeler ayyuka çıktı. Bu arada, Agopyan, örgüt içinde 

diktatörlüğünü ilan ederek “hainlikle” suçladığı bazı militanları kurşuna 

dizdirtti. Örgüt içindeki bu katliamlardan kurtulan ve gerçek ismi Geor- 

gui Dimitri olan Monte Melkonyan ile Karsik Havaryan “Yeni Asala’yı 

kurduklarını açıkladılar. Bu grupça yayınlanan bildirilerde Agop Agopyan 

faşist gangsterlikle suçlanmıştı. 

GEKO - GİZLİ ERMENİ KURTULUŞ ORDUSU 

Merkezi Beyrut’ta bulunan bu örgüt, Suriyeli Ermeniler tarafından yö- 

netiliyor. Ermeni terör örgütü ASALA tarafından yapıldığı sanılan bazı sal- 

dırılar, “Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu” adlı örgüt tarafından üstleniyordu. 

Bu kuruluş hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte, Cenevre’de öldü- 

rülen Türkiye Başkonsolos sekreterinin katilleri GEKO mensupları idi. Bu 

olayda Mehmet Savaş Yerdüz adlı diplomatımızı şehit eden Jan Kirkoryan, 

yakalandığı zaman. “Amacının konsoloslukta çalışanların tamamını bom- 

balayarak imha etmek” olduğunu söylemişti. Ermenistan ve bazı Avrupa 

ülkelerinde hücreleri bulunmaktadır. 

ARF (DEVRİMCİ ERMENİ FEDERASYONU) 

ASALA’daki parçalanmadan sonra ortaya çıkan bu teşkilatın ismi ilk 

kez “The Armenian Reporter” adlı Ermeni gazetesinin, 8 Aralık 1983 ta- 

rihli sayısında duyuldu. “Armenian Revolutinary Federation” (Devrimci 

Ermeni Federasyonu)’nun siyasi çizgisi hakkında kesin bir bilgi öğreni- 

lemedi. Bu örgüt. ASALA tarafından gerçekleştirilen Orly Katliamı’ni 

tenkit ederek, saldırıların Türkler dışında Fransız ve İsviçreli vatandaşlara 
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da yönelik olmasını kınadı. O sıralarda yayınladığı bildirilerde, saldırıların 

sadece Türklere yönelik olmasını savundu. 

SCAG (ERMENİ DEVRİMCİ FEDERASYONU) 

ASALA ve Hınçak Partisine rakip olarak Taşnak Partisi ve bunun ABD 

uzantısı Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından 1975 yılında Beyrut’ta 

kurulmuştur. Örgüt Taşnak Partisinin Askeri Aparatı olarak faaliyet göster- 

mekte olup. ilk defa 22 Ekim 1975 tarihinde Viyana Büyükelçimiz Daniş 

TUNALIGİL’in öldürülmesi olayı ile adını dünya kamuoyuna duyurmuş- 

tur. Örgütün amacı, bağımsız Büyük Ermenistan Devletini kurmaktır. 

ASALA-RM (İHTİLALCİ HAREKET) 

28 Temmuz 1984’de yayınlanan Asbarez adlı Ermeni gazetesi, 

ASALA’nın solcu kesiminin Melkonyan’ın başkanlığında ASALA- 
 

RM (Revolutionary Movement: İhtilâlci Hareket)’i kurduğunu açıkladı. 

Agopyan’ın kanlı eylemlerini onaylamayan ASALA-RM, yapılacak şiddet 

eylemlerinde hedef tespit edilerek saldırılması gerektiğini savunarak, toplu 

katliamlara karşı çıkıyor. 

ERMENİ DEVRİMCİ ORDUSU 

Beyrut’ta yayınlanan “Armenia” dergisi Ağustos 1984 sayısında, “Ar- 

mie Révolutionnaire Arménienne” (Devrimci Ermeni Ordusu) örgütünün, 

Lizbon baskınını ve Türkiye Viyana Büyükelçiliği çalışma müşavirinin öl- 

dürülmesi olayını üstlendiğini bildirerek, “Bu hareket intihar hareketi yeri- 

ne, hedefe saldırı metoduna geçiştir. ASALA ile karıştırılmaması gerekir” 

şeklinde yayın yaptı. 


