MIHRAC URAL ADLI HAIN TÜRKIYELI DEVRIMCILERI ALDATMAYA DEVAM EDIYOR

Ibrahim Yalcin:Türkiye halk kurtulus partisi _cephesi ( thkp-c) Acilciler ‘in belli bir döneminde ic
ersinde yer alma talihsizligini gostermis olan, MIHRAC URAL soytarisi’nin, son gunlerde,
internet sitelerinde boy gostermesi beni hic sasirtmadi.
Mihrac Ural, internet ortamin’inin yarattigi imkanlari kullanarak, birkere daha devrimcileri
kullanarak onlar icersinde yer edinmeye calisiyor. oysa, o hala bunun farkinda degilmis gibi
yalan ve sahtekarliklarina devam
edebilecegini saniyor . Turkiye halk kurtulus partisi-cephesi ( ACILCILER) örgütunun tum
devrimci degerlerini kirleterek, Suriyeli yoldaslarina peskes cektigi yetmiyormus gibi, kendisini
coktan terketmis,devrimci ozunu korumus, korumaya devam eden eski yoldaslarini karalamaya,
onlari devrim ve demokrasi mucadelesinden
sogutmaya, sonucta da,, kendisine benzeyecek birer « HIC »
olmaya zorlayarak, hain’liginin gizli kalacagini, kendi tabiriyleni böylelikle kiracagini saniyor,
yaniliyor . Bu sahtekari taniyanlar,cok kisa bir sure dahi olsa
cevresinde bulunanlarin hemen tamami,bu kisinin adini hadi duymak istemiyorlar.Örgütumuz
sempatizani,militani yada yoneticiligini yapmis olan yoldaslarimizdan bir tek kisi dahi
bugun, bu soytari ile birlikte olmayip ; Onu, isledigi suclariyla birlikte, tek basina, sersefil
birakmalari herseyi aciklamaya yeter de artar bile.
ACILCILER örgütünunun hemen tamaminin da bildigi gibi, Mihrac Ural adindaki hain, 12 eylul
1980 den hemen once Suriye ye cikmistir. Suriye’nin kendine ozgu kosullarinda bir yer edinmis
ve Türkiye’de barinma imkani ortadan kalkan örgütumuzun militant yada sempatizanlarinin da
bu alana gelmesi yada getirilmesiyleyle, bu alanda ciddi bir potansiyel olusmustur.

Deniz gezmis’lerden Mahir Cayan’lara kadar, devrimci hareketimizin yabanci olmadigi bu alana
gidenlerin tek bir amaci vardir.Orta-dogu’da,mazlum filistin halkiyla dayanisma, ilerici devrimci
filistin örgütlerinin savas tecrübelerinden yararlanma ,askeri
ve siyasi yeteneklerini gelistirip yeniden yurda dönmek, devrim ve sosyalizm mucadelesine
daha da donanimli katilmaktir.

Türkiye’den, orta-dogu’ya giden Türkiyeli tum devrimcilerin oldugu gibi, örgütumuz militanlarinin
da
asil
amaclari da elbette böyleydi . ama, orada yasananlar örgütumuz acisindan
hedeflenen amaclara hizmet etmedigi gibi,örgütsel yapimizin tasfiye edierek istihbarat
orgutlerine peskes cekilmis, bambaska amaclarin hizmetine sunulmustur.

THKP-C(ACILCILER) ÖRGÜTÜ NASIL TASFIYE EDILDI?
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12 mart sonrasi dönemin hemen akabinde, tespitinden hareketle tek basina , devrinci siddet
yontemini kullanma karari alarak harekete gecen örgütumuz, dogal olarak agir darbelere de
maruz kalmistir . malatya beylerdesi’nde iki yoneticisini ve bir militanini kaybeden örgütumuz, bu
agir darbenin yaralarini sarmaya firsat bulamamisken bir yil sonra, 1977 yilinin agustos ayinda
ikinci bir darbeyle yuz yuze gelmis ve bir cok militanini ve bazi yoneticilerini de bu darbeyle
kaybetmistir.Önemli militant kadrosu ve yoneticilerinin tutuklanarak zindanlara hapsedildigi bir
surecte baslayan: orgut ici ideolojik tartismalarin bir sonucu olarak, > ayriligi, örgütsel
yapidaki militant ve yonetici boslugunu daha da arttirmistir, Polis operasyonlari ve
yasanan örgütsel ayrismalarin
örgütsel hiyaraside yaratmis oldugu bu bosluk, adi gecen dönemde,
örgütumuzun antakya sorumlusu olan mihrac ural adli soytari icin beklenmedik bir
firsata donusmustur.

Darbe yenilen bolgelere kendi yakin cevresini ve sempatizan duzeyindeki akrabalarini
sorumlu olarak atamayla ise baslayan bu sahis, atadigi yakin cevresi
vasitasiyla ‘da ; hatay ilindeki örgütlulugu bire bin katip
örgüt icine yonelik yogun propaganda ile örgüt tabanina kendini
Kabul ettirmeye
ozellikle önem vermistir; bu konuda “ basarili” da olmustur.

Adi gecen dönem. Ulkemizin kosar adim 12 eylul karanligina suruklendigi dönemdir.

Mihrac ural; 12 eylul darbesinden hemen once “adana kapali ceza evi” nden firar ederek
dogruca Suriye ye gecmistir.

Mihrac Ural’in kisa bir sure once turkiye sorumlusu olarak atadigi TACETTIN SARI’nin da
mihrac’tan
once hickimseye bilgi vermeden suriye’ye kactigini ve bu nedenle örgütümuz tarafindan
cezalandirilmasina karar verildigini hatirlatarak
konumuza donelim,

Mihrac Ural suriye’ye gectikten hemen sonra, suriye istihbarat örgütü muhabarat
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tarafindan,turkiye sinirindaki basid kasabasina mevzilendirilmistir,12 eylul askeri fasist
darbesiyle baslayan surecte, Türkiye’den Suriye ye akin akin
devrimci gelmeye baslamistir,
gelenlerin bircogu thkp-c acilcler örgütu taraftari yada militanlaridir. Bu insanlarin ilk
geldikleri yer, sinirin hemen ote tarafindaki
kasabasidir. Yani Mihrac Ural’’in
daha onceden muhabarat tarafindan mevzilendirildigi alandir. Kaldiki, baska bolgelere
gelenlerin hemen tamami muhabarat tarafindan yakalanarak yada yonlendirilerek buraya
getirilmistir.adi gecen dönem de ,suriye ye
gecen tum devrimciler bu gercegi iyi bilirler. buraya geliyorlar ve mihrac ural la
tanisiyorlar.
Mihrac ural”in buradaki gorevi ;yanina gelen
ve pekcogu dil bilmeyen bu insanlari
“devrimci bir onder”
edasiyla karsilayarak,muhabarat’in daha onceden belirledigi hedeflere dogru
yonlendiriletmektir.egitim olanaklarindan enternasyonal dayanismadan,zindanlardaki
yoldaslari unutmadan yeniden mucadeleye donerek, fasizme karsi savamak’tan ozellikle
bahsediyor. Gelenlerde zaten bu niyettedir. Amaclari bir sure burada kalmak ve sartlar
olgunlastiginda yeniden ulkeye donerek devrimci mucadeleye kaldiklari yerden devam
etmektir. böylece birlesilmis olunuyor, geriye kalan bu kisilerin askeri ve siyasi egitim
olanaklaridir, bu tur olanaklarda
Suriye yanlisi filistinli örgütlerden saglaniyor; buraya kadar hersey normal. Oysa cok
gecmeden ,bircok seyin hicde normal olmadigi kuskusu kafalari kurcalamaya basliyor.
Kuskular:gun gectikce artarak yayginlasiyor. Kuskularin yayginlasarak yuksek sesle dile
getirilmesi, ic catislmalara vede ayriliklara kadar gelip dayandiginda mihrac ural’in
yuzundeki sahte devrimci maskeside dusmeye basliyor, is cigirindan cikmistir artik,
MIHRAC URAL saldirganlasmaya basliyor.

GUNAY KARACA NEDEN OLDURULMEK ISTENDI ?

AHMET COLAK’ I KIM OLDURDU ?

MUNTECEP KESICI ( SIH)’in OLDURULMESINDEKI AMAC NEYDI ?
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1981 yilinin ortalarina dogru örgütsel yapimizin cok buyuk bir bolumu Suriye ve
lubnan’da yada hapishanelerdedir; Suriye ve lubnan da bulunan örgüt militanlari,bir sure
sonra oradaki konumlarini sorgulamaya baslamislardir.Lubnan’da bulunanlar, suriye
yanlisi filistin örgütü kamplarinda her ay duzenli olarak aldiklari ayliklarini
orgute
vermeleri yaninda askeri egitim diye
nobet tutmak ve siginak kazmaktan
bunaldiklarini ve turkiye ye dönmek istediklerini dile getirmeye baslamislardir;
Suriye’dekilerinin de taleplari hemen heman aynidir.ve daha nereye kadar bu alanda
kalacaklarini sorgulamaya baslamislardir. mihrac Ural‘in ,” enternasyonaliz, devrimci
suriye hatay sorunu yada turkiye’ deki devrimci savasa hazirlik adi altinda attigi
palavralarin etkisi iyice azalmistir.Turkiye’ye dönmek isteyenlerin binbir bahanelerle
engellenmeye calisildigi yetmiyormus gibi, hergun turkiye’den yeni yeni insanlar
getirilmektedir.yine ayni dönemde, filistinli orgutler arasindaki anlasmazliklarda her
gecen gun buyumekte ve yer yer ic catismalara dogru hizla ilerlemektedir. orgut tabani
filistinli’ler arasindaki anlasmazliklarda taraf olma niyetinde degildir.

Kayseri bolgesinden GUNAY KARACA, tamda bu dönemde turkiye’ye donme konusunda
kararliligindan vazgecmemistir.
Örgütutumuz
yoneticilerinden gunay karaca yoldas her turlu engelleme cabalarina karsin ilk geri
donenlerdendir, Türkiye ye donmeye kararli oldugu anlasilinca su an Fransa’da bulunan
ve o dönem Suriye’de
mihrac ural ‘in korumaligini yapan hemsehrisi ve akrabasi
ERTAN ‘a,
mihrac’in suc ortagi pavyoncu zafer’in verdigi
kesin bir talimat var;” bu pust’u alin siniri gecirdikten sonra kafasina sikin “
talimati veren
pavyoncu zafer
talimati alan halen paris de yasayan mihracin akrabasi ertan .

temmuz 1987 tarihinde paris’e geldigimde bu olayi bana anlatan adi gecen sahsin bizzat
kendisidir . o zaman örgütten ayrilmisti ve Suriye de bulundugu dönemde Mihrac Ural
adina isledigi suclarin vijdanini rahatsiz ettigini soylemekten cekinmiyordu. Verilen kesin
talimata ragmen , en azindan,
gunay karaca yi “ oldurmedim” diye de kendisini affettirmeye calisiyordu . Ertan. bu olayi
bana anlatirken yaninda ayni dönemde Suriye de bulunan kardesi Ibo, akrabasi
Damar ve
hanimi da vardi. Ayni sahis, o gun ORLY’deki evinde sadece bu olayi anlatmadi . Örgüt
merkez komitesi uyesi HANNA MAPTUNOGLU
na kurulan alcakca tuzagin nasil ve kimler tarafindan kuruldugunu da anlatti.Gunay
Karaca’nin oldurulmek istenmesine ragmen oldurulemeyisi,THKP-C(ACILCILER)örgütü
militanlarina kurulan tuzagi sona erdirmedi.
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Gunay yoldas’tan sonra turkiye’ye donmeye calisirken siniri gectikten hemen sonra
kursunlanarak delik desik edilmis
AHMET COLAK yoldasimiz
var.Ahmet COLAK da GUNAY KARACA gibi, orta-dogu’daki iliskilerden rahatsiz olup
turkiye’ye donulerek mucadeleye devam edilmesini soyleyen yoldaslar’la ayni dusunceyi
paylasiyordu.Bugune kadar adi unutturulmaya calisilan
AHMET COLAK yoldasin kim yada kimler tarafindan
turkiye’ye donmesi icin siniri gecmesine”yardimci”oldugunu ogrenemedim
.bilen yoldaslar varsa bu konuda bildiklerini soylemeye; yoldasin akibetini ogrenmemize
yardimci olmaya cagiriyorum. Gunay Karaca’yi goturen “ertan” ahmet yoldasi kimin
goturdugunu bilmedigini soyluyor. O dönemde suriye’de bulunan bircok yoldas ahmet
colak olayi’nin son derece karisik oldugunu acik secik soylemektedir. Oyle anlasiliyorki,
Gunay Karaca yoldasin gonderilmesi sirasinda gorulen zaafiyet’in bird aha
tekrarlanmamasi icin, gereken tedbirler bu olayda alinmistir. Simdi sormak gerek,
Ahmet Colak yoldas nasil öldu kim öldurdu dersiniz?

Bir yandan yoldaslara tuzak kuracaksin,ote yandan,kimsenin inanmadigi ciddiye
almayarak gulup gectigi yalan yaziciligina devam edeceksin. Yil 1981 cephe dergisi sayi
2 saife 8 bakin ne yaziyor bu sahtekar “…..tespit edilen hedeflere hizla variyoruz. Turkiye
devrimci hareketinde soyutlanisimiz sona eriyor.Cemberi kirdik.Oluktan bosalircasina
geliyoruz..”
kafasinda hep “
soyutlanma”
korkusu tasidigi goruluyor,her yerde
“cemberi
kirdik”
demeye ozen gosteriyor. Korkuyor.

MUNTECEP KESICI (SIH) NEDEN ÖLDURULDU?

Mihrac ural’in suclari saymakla bitmez , 12 eylul sonrasi “sol ici “catismalarda öldurulen
ilk lerden birisi de, MUNTECEP KESICI yoldasin katledilmesidir. O ne derse desin,ister
kaza kursunuyla olduruldu desin, isterse ,provakasyon sonucu istenmeden oldu
desin;1987 yilinda suriye’ye geldigim zaman Muntecep yoldasin oldurulmesi olayini
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sordugum zaman, bana anlatilanlari biliyorum. Örgütün parcalanmak uzere oldugunu
birtakim provakatorlerinin oyununa geldigini vb.vb. anlattiktan sonra bir kahraman
edasiyla iste bu silahla olduruldu diye cekmecesinden cikarttigi toplu tabancayi
gostererek,orada kaldigim sure icerisinde de ayni silahi, tasimam icin bana vermek
istedigini biliyorum. Neden tasimak istemedigigimi de mihrac cok iyi biliyor.

1982 yilinda örgütsel yapimizin tam bir alt- ust olus icerisindedir. Örgütümuz icersinde
suriye yanlisi guclerin etkinligi her gecen gun artmaktadir. suriye yanlilari ile turkiye’deki
devrim ve sosyalizm davasina sadik kalan yoldaslar arasindaki acik catisma baslamak
uzeredir.Burada bir parantez acarak belirtmek zorundayim.Mihrac ural’in basini cektigi
Suriye yanlilarinin buyuk bir bolumu Mihrac’in gercek niyetini bilmeyerek o dönem
onunla hareket etmislerdir.Suriye yanlisi olduklari icin degil. Oyle olmadiginin kaniti, o
dönemde mihrac la birlikte tavir alanlar, daha sonra mihrac’i terketmislerdir.

Bu seferki baskaldiri, G.Karaca ve A.Colak yoldasla’larinkinden farklidir tek tek degil,
suriye ve lubnan’ da önemli sorumluluklari bulunan ve cevrelerinde ciddi bir taraftar
kitlesi olan potansiyel bir guctur. MUNTECEP KESICI yoldas ,mihrac ural soytarisina
karsi olan bu gucun onderlerinden oldugu icin katledilmistir. MUNTESEP KESICI ve
onunla hareket eden bir gurup yoldasin lubnan ve Suriyede,
mihrac ural in
;
örgütunu
kullanarak
istihbarat örgütlerine
peskes cekmeye calistigini, turkiye ye dönmek , devrim ve sosyalizm mucadelesine omuz
vermek diye bir sorunu olmadigi>
iddiasiyla
orta-dogu yu terkederek Türkiye ye donup
mucadeleye devam etme karari aldiklarini ve geri donus hazirliklari yaptiklarini; o dönem
Suriye’de bulunan herkes cok iyi bilir, muntecep kesici’nin sirf bu nedenle oldurulerek ,
muntecep yoldasla birlikte hareket eden
AYDIN VE
HAKAN
in da
esir alinarak
olum tehditleriyle iskence edililmesi ,mihrac’I terketmek isteyenlere karsi acik bir
SURIYE TEHDIDI”dir
.( aydin ve hakan bir sure sonra digger devrimci orgutlerin araya girmesiyle
kurtarilmistir). Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Orgut icerisinde ne
zaman bir baskaldiri olsa ne zaman turkiye’ ye donme egilimi yuksek sesle konusulmaya
baslansa, örgütümuzun turkiye sahasinda ciddi bir polis operasyonu’na ugramasidir.
Muntecep kesici yoldasin oldurulmesinden bir sure sonra
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HATAY VE ISKENDERUN’da 81 kisinin yakalanmasi gercekten dusundurucudur
. Sanki,geri dönmek isteyen yoldaslara mesaj verilmek isteniyor.Giderseniz
yakalanirsiniz denmek isteniyor.

Mihrac Ural’in sinsi planlarinin hizla desifre oluyor olmasina neden olan asil olay, ENGIN
ERKINER’in orgutten ayrilmasiyla baslamistir
. Engin, uc yada dort ay kaldigi suriye’den avrupaya cikisindan bir sure sonra,kendi
tabiriyle
” bu adamdan bir bok olmaz”
diye orgutle iliskisini kestigi zaman,bu durumun ilerde yaratacagi sarsintinin farkina ilk
varan sanirim mihrac olmustur. Muntecep kesici ve arkadaslari’nin da engin’le baglantili
olarak baskaldirdigini sanan( oysa her iki ayriligin da birbirleriyle organize bir bagi o
zaman yoktu)mihrac ural,engin erkiner hakkinda yogun ve pis bir kampanya
baslatmis,her turlu tehdit santaj ve karalama kampanyasiyla orgut uyelerini engine karsi
cephe almaya zorlamistir ( suriye den baska hic bir bolgede basarili olmamistir)ENGIN
ERKINER’in bu örgütün kurucularindan olmasi o gune kadar örgütümuzun, teorik
yazilarinin tamamini onun yazmis olmasi,mihrac ural icin dayanilmaz bir “sanci”
olmasina karsin, kendi capsizliginin da farkinda oldugu icinde ses cikartamamis ,mevcut
durumu kabullenmisti. Ayrilik, o gune kadar birikmis kinlerin kusulmasina da vesile
olmustur.aradan gecen 30 sene ye ragmen ‘belge yayinliyorum’ diye ifade yayinlayarak
herseyi carpitan bu sefil’in,tek bir amaci vardir, herkes,ozelliklede eski “yoldaslar”
kendisi gibi olsunlar ,hicbir seyle ugrasmasinlar.ugrasmasinlar’ki,kendisyle
ugrasilmasin.yoksa,1977 tarihli benimde aralarinda bulundugum Istanbul
operasyonu’nun adi gecen tarihte ve turkiye de ilk defa olarak örgütümuze yonelik
yapilan ve uzun bir takip sonucu tespit edilen evler ve
eylem aninda cekilen fotograflar’dan sonra basladigini ve onceden
takip sonucu tespit edilen hucre evlerinin ayni anda basilmasiyla gerceklestirildigini
kendisi bilmiyormu?, elbette biliyor.

SULEYMAN KILIC, VEDAT ERDAL, SELAHATTIN KAYA, KUVVETTIN
KULEKCI…
NASIL VE KIMLER TARAFINDAN OLDURULDULER?
Sene 1983, Gunay KARACA orgutten ayrildi, Ahmet Colak turkiye’ye
dönmek isterken siniri gecer gecmez kursunlanarak
olduruldu.Muntecep Kesici orgutten ayrilarak turkiye’ye dönmek istedi
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Suriye’de vurularak olduruldu.birlikte hareket ettigi yoldaslari aydin ve
hakan’ rehin alinarak iskence edildi.hatay ve iskenderunda orgute
yonelik polis operasyonu basladi 81 kisi tutuklandi.turkiye’ye geri
donus olanaklari hergecen gun zorlasmaya basladi.orgut ici
catismalarin hizi kesilmis gibi gorulurken filistinliler’in kendi
aralarindaki anlasmazliklar iyice su yuzune cikti. Suriye yanlisi
orgutlerle arafat’in basini cektigi el-fetih örgütü arasindaki
anlasmazliklar ic catismaya dönüstü,
THKP-C ACILCILER örgütünu pek fazla ilgilendirmemesi gereken
filistinliler arasi anlasmazlik ,Mihrac Ural adindaki icimizdeki hain
vasitasiyla kendi ic sorunumuz olarak onumuze konuldu. Basta, MK
uyesi HANNA MAPTUNOGLU yoldas, filistinlilerin kendi aralarindaki
anlasmazliklarin bizi ilgilendirmedigini soyleyerek tarafsiz kalinmasi
gerektiginde israr etti. Mihrac Ural, suriye yanlisi orgutlerile beraber
YASER ARAFAT’in EL-FETIH örgütüne karsi savasilmasini
savunuyordu,( ayni dönemde icersinde yer aldigimiz, fasizme karsi
birlesik direnis cephesi FKBDC) de tarafsiz kalma yondede karar
almisti, mihrac ural
ile hanna maptunoglu
bu nedenle ciddi anlasmazliga dustu ve birbirleriyle konusmamaya
basladilar, oysa filistinli orgutler arasi savas butun hiziyla suruyor ve
mihrac ural’in israrlari ve zorlamasiyla
yoldaslarimiz, bulunduklari alanda geriye cekilmemis savasin tam
ortasinda birakilmiti. Suleyman Kilic,Vedat Erdal,Selahattin Kaya bu
sirada olduruldu, Kuvvettin Kulekci yoldas uc yoldasiyla beraber bu
esnada esir alindi ve daha sonra ARAFAT’in El-Fetih örgütü tarafindan
iskence edilerek olduruldu.
Mihrac Ural adindaki yalan yazici sahtekar yoldaslarimizin
oldurulmeleri olayini enternasyonaliz adina devrimci savas ta sehit
dustuler diye lanse ederek,hem kendi yoldaslarini kandirmaya kalkti ve
turkiye’li devrimcilere yalan soyledi, tek bir amaci vardi. Suriye’ye
sadakatini ispat etmek,
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Yalan yazicisi Mihrac Ural’in o dönemde yazdigi yazilari yanyana
getirdigimiz zaman gercek yuzu,kendiliginden ortaya zaten cikiyor
tarih 4 aralik 1983 thkp-c acilciler mk bildirisi
« Yoldaslarimizin sehit olusu ve FKO deki catismalarda tavrimiz »
« tavrimiz,FKO ic catismalarinda taraf degiliz.filistin devrimi bir cikmaz
icindedir.kaynaklari gorunurdeki sorunlar degildir……filistin halkinin
tarihinde kazanmis oldugu ve dunyaca sayginlik goren kurtulus
örgütlerinin birligini korumak bu gunun temel gorevidir ; buna ragmen
iliskilerimiz geregi yoldaslarimiz yalniz nobet isleriyle gorevli olmustur.
Catismalar nehir el barid muhayyeminden beddevi’ ye sicrayinca,
catismalarin yogunlugu artti. Beddevi’nin Arafat kuvvetlerinden diger
kanada gecisi sirasinda ayni alanda nobetci olan yoldaslar saika
örgütunden o sirada ayrilarak Arafat a katilan ve dolayisiyla
yoldaslarimizin nobet alani arkasina dusen bir ketibe(30 kisilik askeri
birlik) tarafindan sorgusuz sualsiz vurularak sehit edilmistir”
Bu aciklamayi okuyanlar yoldaslarimizin taraf olmadigi bir savasta hic
beklenmedik bir anda nobet tutarken yanlislik sonucu olduruldugunu
sanacak. Burada ne enternasyonaliz adina bir savasta yer aldiklari
belli, nede kahramanca savastiklari yaziyor. Nobet tutarken
sorgusuz_sualsiz olduruldukleri var. sorgu sual olsaydi
belki
de oldurulmelerine neden olmadigi anlasilacakmis havasi hakim. Isin
asli bu degil elbette . gercegin böyle olmadigi bir baska bildiride acik
scik itiraf ediliyor.
Burada bir hatirlatma yapmak zorundayim. Mihrac ural bu aciklamayi “
Türkiye halk kurtulus partisi_cephesi acilciler” örgütune yonelik
yaziyor, ama ayni gun ve tarihli baska bir aciklama daha yaziyor. peki
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onu kimler icin yaziyor dersiniz?
cok önemli, ayni gun ve tarihte iki ayri bildiri, her ikiside THKP_C
acilciler MK imzali ; burada da soyle yaziyor;

Ölüm bitmek degildir devrim suruyor

“acilci koministler orta_dogu halklarinin emperyalizme,siyonizme ve
bolge gericiligine karsi yuruttugu sanli savasinda aktif olarak yer
aldilar,aliyorlar ve alacaklar, genel sekreter M.Ural yoldasin vurguladigi
uzere…. Orta_doguda ki her devrimci,orta_dogu
halklarinin,emperyalistler,siyonistler ve gericiler tarafinda maruz
kaldigi saldirilar karsisinda kaderiyle olmemelidir. Siarini hanna( ali
seyit) yoldas ve suleyman kilic,vedat erdal ve salahattin kaya yoldasla
ete_kemige burundurmuslerdir”
Birinci aciklama,TURKIYE HALK KURTULUS
PARTISI-CEPHESI(ACILCILER) THKP-C
örgütü adina
yoldaslara hitaben yazilmisken, ayni gun ve tarihli ikinci aciklama,”
TURKIYE’deki HATAY’lilarin KURTULUS
PARTISI-CEPHESI(THKP-C)ACILCILER”
adina,suriye muhabarati ve CEMIL ESAD’a veriliyor.
Mihrac Ural’in kim oldugunda kusku duyanlar varsa,” turkiyedeki
hataylilarin kurtulus partisi-cephesi(thkp-c) acilciler” örgütünun nasil
birsey oldugunu bilmelerini
ogrenmelerini onermek durumundayim.

Mihrac Ural’in, “turkiye halk kurtulus partisi-cephesi(thkp-c) acilciler
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örgütü ile hic bir iliskisinin olmadigini cok iyi bilenlerdenim.en basta da
ALI SONMEZ bilmektedir.

Mihrac Ural bunca cabasina ragmen SURIYE ISTIHBARAT ÖRGÜTÜ
MUHABARAT ve CEMIL ESAD’a olan sadakatini yeteri kadar ispat
edemedigini dusunerek; bir baska yazi daha kaleme aliyor; yazinin
basligi

“TRABLUS TA OYNANAN OYUN”
Trablus’taki ayni taktigi 83’te devreye sokan yaser Arafat, Suriye’nin
kendisine ve fko ‘ye saldirdigini bahane ederk devrime acik ihaneti’nin
baslangici oaln kahire’ye gidisini hakli gosterme amaci ile trablus
catismalarini senaryo olarak kullanmisti, sam da imzalanan anlasma ve
demokrasi guclerinin politik askeri ustunlugu temelinde artik hic bir
guc trablusu 4 ekim surecine donduremez. Trablusdaki zafer tipki 85
kasiminda yaser Arafat gericiligine karsi kazanilan ilerici guclerin zaferi
kadar anlamli olacaktir. O gun enternasyonalist ilkelerimize uygun
olarak aldigimiz catismalar katilma kararimiz bugun sonuclarini
vermektedir. Ayni alanda bolge gericiligine karsi savasta filistin ve
lubnan demokrasi gucleriyle ortak katildigimiz( ve 4 yoldasimizi
katletme pahasina) 83 kasiminda gericilige buyuk darbe indirilmesine
ragmen yok edilemeyen gericilik bu savasta nitelik belirleyici darbe
yemistir. Trablus savasi,ilericiler lehine buyuk oranda tamamlandi.
Savasin politik ve sosyal kesimi halen suruyor.
Catismalarin Suriye kuvvetlerinin trablusa 6 ekimde girmesiyle birlikte
bitmesi uzerine gericiler hedeflerine ulasamadilar.”
Bu kadar…. Bu yaziyi kaleme alan kim olabilir? Suriye silahli kuvvetler
komutanligi mi ? Suriye istihbarat örgütu muhabarat mi ? Türkiye halk
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kurtulus partisi-cephesi acilciler ( thkp-c acilciler) mi, yoksa”
Türkiyedeki hataylilarin kurtulus partisi-cephesi( thkp-c acilciler) mi?
hangisi dersiniz?
Türkiye halk kurtulus partisi-cephesi acilciler örgütunun hangi uyesi
,birakiniz uyesini, hangi sempatizani bu ihanet belgesini onaylar?
“catismalara katilma kararimiz bugun sonuclarini vermektedir”
diyor.bu sonuclar ne olabilir dersiniz?
ACILCILER 12 eylul zulmunden orta-dogu’ya gecerken, filistinliliere
karsi savasmak icinmi geldiler? Elbette hayir.
Suleyman kilic, vedat erdal, salahattin kaya yoldaslarimiz, Mihrac Ural
adli hain’in örgütümuze karsi kurdugu tuzagin kurbani olarak
ARAFAT’in EL-FETIH örgütü
savascilari tarafindan oldurulmustur.
Kuvvetti Kulekci
yoldas nasil olduruldu peki?
Mihrac Ural yaziyor. Tarih 10 ocak 1984 cephe sayi 22 mart 84
THKP-C(ACILCILER) MK ACIKLAMASI
“ENTERNASYONALIZ ICIN DUSENLER HALKLARIN BILINCINDE
YASAR
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1963 Sivas dogumlu kuvvettin kulekci(haydar) yoldas bu catismalar
surecinde 4 yoldasimiz sehit 4 yoldasimizda esir edilmisti.esir edilen
yoldaslarimizdan biri daha gericiler tarafindan insanlik disi bir tarzda
olduruldu. Gericilerin eline yarali olarak gecen yoldasimiz kuvvettin
kulekci(haydar)ye agir iskenceler yapilmis;tedavi edilmemis
ardindanda gericiligin vahsetine yakisir bir bicimde katledilmistir”
Hersey ortada aslinda ,fazla soze ne gerek…..
HANNA MAPTUNOGLU NASIL VE KIMLER TARAFINDAN OLDURULDU
“ TRAFIK KAZASI” NASIL OLDU?
Olay soyle gelisiyor . trablus ta filistinli örgütler arasinda silahli
catisma var ve bu catismalarda MIHRAC , YASER ARAFAT’in el fetih
örgütune karsi ;
Suriye yanlisi diger
filistinli örgütlerle beraber savasilmasindan yana . hanna maptunoglu
filistinli örgütlerin kendi aralarindaki savasa kesinlikle karsi cikiyor. Bu
olay uzerine mihrac ve hanna
biribirinin yuzlerini dahi gormeye tahammul edemeyecek
kadar
celisiyorlar
konusmamaya basliyorlar. Ote yandan
hanna nin siddetle karsi cikmasina ragmen mihrac in dedigi gibi
örgütumuz militanlari fko ye karsi savasmaya devam ediyorlar .16
kasim 1983 tarihinde yaser arafat’in el fetih gerillalari SULEYMEN
KILIC. VEDAT ERDAL. SELAHATTIN KAYA
adli yoldaslarimizi olduruyor. Ayrica
dort yoldasimiz da yine el fetihli ler tarafindan esir aliniyor ( yarali
olarak esir alinan yoldaslardan KUVVETTIN KULEKCI ise daha sonra
olmustur) .gece gelen bu haber uzerine
hanna maptunoglu yoldasa oldurulen yoldaslarin cenazesini gidip
getirme gorevi veriliyor . hanna maptunoglu
sabah
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erkenden
kendi kullanacagi arabayla yola cikacak trablus da oldurulen
yoldaslarin cenazelerini alacak. Gunay KARACA yoldasa kurulan ve
basirili olmayan tuzak bu sefer de HANNA MAPTUNOGLU icin
kuruluyor. Bu seferki emir,bizzat mihrac urali tarafindan yine ayni
kisiye ERTAN’a veriliyor; diyor….
ERTAN’in , mihrac Ural’dan aldigi gorev. HANNA MAPTUNOGLU
yoldasin sabah erkenden kalkarak filistinlilerin oldurdugu yoldaslarin
cenazelerini alip getirecegi
arabasinin
« freniyle
oynamak »
verilen gorev o gece yerine getiriliyor ve
merkez komute uyemiz hanna maptunoglu
yoldas, yolda kaza gecirerek oluyor.
Tipki, GUNAY KARACA yoldasa kurulan ama basarisizlikla sonuclanan
olay bu kezde bir baska bicimda hanna yoldasa kurluyor,malesef
“basarili” da olunuyor, buradan ERTAN
adli
kisiye yeni bir cagrida bulunuyorum.mihrac ural
adindaki devrimci dusmani hain in sana verdigi
ve bana ; orly deki kendi evinde, kardesinin ,esin in akraban olan
damar’in yaninda aglayarak anlattigin
bu ihaneti eski yoldaslarinin ve tum devrimci demokratik guclerin
onunde de tekrarlamak zorundasin. Bu senin bir zamanlar ugruna
savastigin degerlerine karsi da bir gorevdir ; bu gorevi yerine getirki
mihrac ural gibi devrimci kiliginda icimizde dolasan ihanetcilerin
gercek yuzu acik olsun . sen ve senin gibi ler sustukca bir zamanlar
icimizde bulunan ihaneti butun Türkiyeli devrimci demokrartlar da
tanisin; bilmeyenler; bilipte diye kusku duyanlar varsa kuskulari
kalmasin. Bana aglayarak anlattigin bu olay uzerine kardesin I ………ve
esin de cok sey anlattilar biliyorsun . bunlari simdi yazmayacagim ama
sirasi geldikce de yazmaktan geri durmayacagim.hanna maptunoglu
yoldasimizin ölüm haberini aldiginizda mihrac ural in soyledigi « tanri
bizimle arkadaslar tanri bizimle bir pislikten kurtulduk iste> diye ciglik
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attigini da anlatan sensin. Dayanamayip disari ciktigini ve sahilde
agladigini da orada sen anlattin . susmamalisin, konusmalisin..
Mihrac Ural’in her seferinde yazdigi yalanlarlarina ragmen, HANNA
MAPTUNOGLUnun 4 yoldasiyla birlikte enternasyonalist kavgada
olmedigini, o dönem suriye de bulunan herkes cok iyi bilmesine
ragmen “trafik kazasi”nin altinda yatan asil gercegi bilenler azinliktadir.

MIHRAC URAL KIME HIZMET EDIYOR?

(Ali Sonmez anlatiyor)

MIHRAC URAL’in kimlere hizmet ettigini, uzun yillar en yakininda bulunan ve herseyini
birlikte paylastigi ali sonmez en iyi bilenlerdendir.

Ali sonmez’i acilciler örgütunde tanimayan yoktur. Taniyanlar, mihrac ural ile olan
samimi iliskilerini de bilirler bu ikili her yerde birbirlerine destek olmus birbirlerini
kollamisl,birbirlerinde hic ayrilmamislardir. Ali sonmez,Engin Erkiner’le beraber
hapishane’ den kactigi zaman kendisini ilk bulan ve Adana’ya gitmesini bizzat ben
sagladim.engin erkinerle ben istanbul ‘da kaldik. Ali sonmez , adana ya gidisinden bir ay
sonra tekrar gordum guney bolgesi sorumlusu idi, bu gorusmemizde bir takim kararlar
aldik ve ben tekrar istanbul a dondum. Donusumun uzerinden bir hafta dahi
gecmemistiki ali sonmez in Suriye ye gittigini duydum. Ne bize haber vermisti nede
baskalarina. Mihrac ural « herseyi birak atla gel » dedigi icin gitmisti. Bir sure sonrada
ben yakalandim ve ali sonmez’den 7 sene haber alamadim. 1987 de hapis’den cikipta
Suriye’ye geldigim zaman ilk isim ali sonmezi gormek olacak saniyordum ama ne
mumkun. Ali sonmez sam’da kaliyor dediler. Benim geldigimi duydugu halde yanima
gelmemesinin önemli bir nedeni olmaliydi. Mihrac a sordum ali neden gelmiyor, gormek
istiyorum dedim.
Ali sonmezin eskisi gibi olmadigi bitmis bir kisilik oldugu sadece eski sadakati nedeniyle
mk uyesi yapilmasina ragmen aslinda herseyi biraktigi anlatildi. Ali sonmez ben Suriye
ye geldik’ten uc ay sonra lazkiye’ye ziyaretime geldi. Mihrac ural ali sonmezi gorunce
bana anlattiklarinin tam tersine ali ile oyle samimi olmaya calisiyorduki sasirdim kaldim.
Oysa ali nin arkasinda tum yoldaslarin onunde onu kucuk dusurecek ne varsa dalga
gecerek konusuluyor, bana hissettirmeden de mesaj veriliyordu ‘ ali sonmezle samimi
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olma o eski ali degil”
sonucta ali ile tek basina kaldim ve konustuk, bana soylediklerini aynen aktariyorum
. “ yoldas, mihrac ural bu örgütu satti ne devrim ne sosyalizm, nede Türkiye diye bir
derdi yok. Tacettin sari ile birlikte muhabarat hesabina calisiyorlar, cemil ESAT’in
emriyle,
TÜRKIYELI HATAY’lilarin KURTULUS PARTISI-CEPHESI (ACILCILER) diye bir örgüt
kurdular , hersey bu örgüt icin yapiliyor ve bizim örgütumuz paravan olarak kullaniliyor,
mihrac bana bu örgüt icin calismami soyledi Türkiye de bir bok olmaz artik hersey bitti
deli olma, omrumuzun sonuna kadar bize yetecek paramiz var imkanlarimiz var,
cevremizde yiginla insan var diye ahlaksiz tekliflerde bulundu , kabul etmedigim icin
benim hakkimda herseyi yapiyor ve ben bunlari bilmeme ragmen icerdeki
yoldaslarin,yani sizlerin cikmasini bekliyorum sirf bu yuzden
ayrilmadim, bekliyorum bu örgütte tek ben kalsam bile mucadele edecegim “,
dedi.sarsilmistim ne diyecegimi bilemez durumdaydim
oyle seyler anlatiyorduki insanin inanasi gelmiyordu, örgütu bu pislikten kurtarma karari
aldik beraber hareket etmemiz gerektigi uzerinde anlastik.

Bu olaydan birkac ay sonra ikimizde mk karariyla yurt disina ciktik ve parise geldik .
paris de salih’in evinde 30 kisilik örgüt militanlariyla yaptigimiz fransa toplantisi
sirasinda, ali sonmez
mihrac ural icin bu adam fasit tir arkadaslar gozlerinizi
acin artik
diye atesli bir konusma yapti. Bu konusmayi
orada bulunan herkes duydu ozellikle mk uyeleri ( benimle birlikte salih ve pavyoncu
zafer) duydu hic kimse sesini cikartmadi , bu olaydan sonra
ali sonmez icin « suriy’de ogenim goren kardesiyle birlikte turk polisine bilgi aktariyor
muhbir »
dir diye dedikodu yaygarasi baslatildi, o dönem ali benim evimde kaliyordu ve
mk ‘nin oy birligi ile ali’nin hem mk’den hemde örgüt uyeliginden atilmasi icin bana baski
yapmaya baslanildi , ben kabul etmedim, evinden at dediler yine kabul etmedim, ihracini
onayla dediler reddettim, tum gelismelerden ali ‘yi haberdar ettim, bana baski yapiyorlar
senin, ihbarci oldugun suclamasiyla ihracina onay vermemi istiyorlar bir seyler yap
dedim, istediklerini yapsinlar istersen sende imzala ben yapacagimi biliyorum diyordu,
mihrac ural in tum pisliklerini aciklayacagini tekrarlayip durmasina ragmen
bir ay sonra herseyden elini etegini cekti ve alman yaya yerlesti bir daha da kendisinden
haber almak mumkun olmadi , mihrac ural da ali sonmez dosyasi diye yayina hazirlatip
beklettigi dosyayi bir daha acmadi, olay kapandi, bu arada aralarinda nasil bir pazarlik
oldu ,olayin bu yonunu bilmiyorum.

Butun bunlari su nedenle yaziyorum , ali sonmez neden yazacagim dedigi seyleri
yazmadi mihrac ural neden ali sonmez ve kardesi icin polis muhbirleridir diye hazirlayip
yayinlamak icin beklettigi bu dosya yi yayinlamadi ? aralarinda gizli bir pazarlik
olmadiysa eger ali sonmez
aradan gecen bunca zamana ragmen neden
susuyor ? nedenlerini biliyorum,
su an
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uzerinde calistigim anilarimi bitirdigim zaman okuyucularin bunlari detaylarina kadar
ogreneceklerini soylemekle yetiniyorum.

Buradan bir kez daha ali sonmez”e cagrida bulunuyorum, uzun yillar ayni dava icin
birlikte mucadele ettik,mucadele ettigimiz, ugrunda hapislerde yattigimiz iskenceler
gordugumuz devrim ve sosyalizm, davamizin nasil ve kimlere peskes cekildigini,
aciklamak zorundasin , birlikte mucadele ettigin ve simdi aramizda olmayan yada hala o
davaya saygisi olan olan
eski
mucadele arkadaslarina, yoldaslarina karsi bir vijdan borcun olarak aciklamalisin.

Suriye devlet baskani hafiz esad’in kardesi ‘cemil esad’in ziyaretine sakin gitme’ diye
beni neden uyardin ? cemil esad’in ziyaretine Türkiye halk kurtulus partisi-cephesi
acilciler örgütu
Türkiye sorumlusu olarak bir kac kere gittigimi sana soyledigim zaman, bana, « yoldas
senin yanindakiler mihrac ve yusuf ( yusuf
daha sonra bizzat mihrac ural tarafindan
öldürüldü) un , kendi istedikleri gibi tercume ettiklerini sen arapca bilmadigin icin sen ne
soylersen soyle onlar seni Türkiyedeki alevilerin temsilcisi diye tanittiklarini soyledigin
zaman bunu nerden ve nasil biliyordun, senin bana soylediklerinin dogrulugunu bizzat
yasadim cunku ,( su an yazimi devam eden anilarimda bu gorusmelerin detaylarini
elbette yazacagim)

Mihrac ural’in sana yillar oncesinden teklif ettigi para bana da teklif edildi
biliyorsun,Örgütten ayrilmak uzere oldugum dönemde Suriye den parise gelen mihrac
ural ve hanimi evime geldiler, yanlarinda mk yedek uyesi kerem (ozan nidal) ve benden
sonra fransa sorumlusu yaptigi ve bir yil sonra da karanlik adam diye hakkinda yazi
yazdigi kayseri’li hasan ‘da vardi. Paris ‘in banliyolerinden grigny’deki evime uzun bir
sure tartistik. Suriyeden
getirdi
kleri hediyelerle birlikte yanlarinda bir de canta vardi, ikna olmayacagimi anlayinca, tam
bir tuccar mantigiyla cantayi acti ve icersindeki 300 bin fransiz frangini
cantayla birlikte bana dogru iterek” yoldas mademki örgütten ayrilmaya kararlisin sen
bugune kadar uzun yillar hapis yattin ,bu örgütun en agir yuklerini tasidin,tek basina
buralarda nasil yasarsin bari su parayi al bu para örgütun sana olan borcu sayilir bu
parayla kendi
hayatini ikame edersin en azindan” diyerek sus payi rusveti teklif etti, iste o an aklima
sana da ayni teklif’in yapilmis oldugu geldi.
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kusacagim gibi oldum. ayrilma kararimin ne kadar yerinde oldugunu o zaman daha iyi
anladim, daha sonra tehditkler karalamalar ve polis’dir mit ajanidir suclamalari geldi,
buna ragmen birkac kere daha karsilastigimizi hatirliyorum. “ sen sus, sen susarsan
agzimi acmam biz örgütuz sana kimse inanmaz bize inanirlar “ diye bana geri adim
attirmayi defalarca denedi, tutmadi , mihrac ural’in ihanetini gorup’de susmak, ugruna
mucadele ettigin degerlere lanet okumak demektir benim icin. Bu senin icinde oyledir
biliyorum.oylede olmak zorundadir zaten.bu herkes icin de böyle olmalidir.

Son dönemlerde ,hicbirsey olmamis;hersey unutulmus gibi yanlis bir saniya kapilarak,
yeniden “Türkiye halk kurtulus partisi-cephesi acilciler” genel sekreteri oldugunu iddia
eden bu sefil kisiligin , esasinda iflah olmaz bir soytari, Suriye istihbaratinin ucuncu sinif
bir elemaani oldugunu bilmeyen yok aslinda,ucuncu sinif bir eleman tabirini bilincli
olarak kullaniyorum cunku onun iki kat uzerinde tacettin sari vardir, tacettin sari
hataylidir ve mihrac”tan tarafindan,Türkiye sorumlusu olarak lanse edilmesine
ragmen,12 eylul darbesinden bir ay kadar once kimseye haber vermeden Suriye ye
kacmisti. Örgüt sucu isledigi gerkcesiyle hakkinda cezalandirilma karari alinmasina
ragmen1987 yilinda Suriye de karsima,mihrac ural’in yaninda cikti. Muhabarat subayi
oldugunu orada mihrac’tan ogrendim.

MIHRAC URAL HANGI ORGUT ARSIVI’ni AKADEMISYEN’lerin HIZMETINE ACACAK?

Varligi devam eden bir örgütün arsivi kamuya acilirmi? Ustelikte silahli mucadele
verdigini iddia eden orgut arsivi nasil aciklanabilir?Mihrac Ural bu vesileyle orgut
olmadigini kendi agziyla da teyit etmis olmuyormu?

Bunun icin once karar vermesi gerekecek. Hangi örgütün arsivi bunlar? 1982 sonunda
baslayarak 1983 ortalarinda tasfiye edilen “ turliye halk kurtulus partisi-cephesi(acilciler)
“orgut arsivini mi? Yoksa,1983 ortalarina dogru kurdugu gercek örgütü, “ turkiyedeki
hataylilarin kurtulus partisi-cephesi’(acilciler)” orgut arsivini mi ,akademisyenlerin
hizmetine
sunac
ak.
Ha
ngisini ?
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Aslinda her ikisini birden bu hizmete sunarsa en dogrusunu yapmis olur.ornegin 1980
yilin’da
“
karanlik adam” diye
once polis ilan edip sonra oldurttugu ali cakmakli dosyasini
halka acmali.
once bu dosyadan ise baslamali ki,devrimcileri polis diye oldurtmeye basladigi tarih
bilinsin.bu dosya acildiginda 1978 tarihinde lazkiye’de en az 10 tane orgut uyesi yoldasin
yaninda,” ali polis falan degildi, o dönemin sartlari onu oyle icap ettiriyordu” diye itiraf
ettigin gercek de bilinsin.bilinsin ki ali yildirim adindaki devrimci ‘nin katili oldugun
gercegi daha fala karanlik ta kalmasin.daha sonra engine erkiner hakkinda unuttugun
aciklanmamis belge varsa onlarida aciklamalisin;sonra gunay karaca, ahmet colak
gercegi aydinlansin. Suriye de oldurulen yoldaslarimizin oldurulus nedenleri ozellikle
bilinsin. Ardindan benim nasil azili bir mit ajani oldugumu bir kez daha aciklaman
gerek.ali sonmez dosyasini tozlu raflardan cikartip, turk polisi ve mit’ine kardesiyle
birlikte nasil bilgi sizdirdiklarini kamuoyu ogrensin.Libya sorumlusu sami’nin niye
olduruldugu biliniyor ama nasil olduruldugu pek fazla bilinmiyor, kamuoyu bu konuda da
bilgilensin,1981 tarihindan baslayarak on seneye yakin birlikte calistiginiz, yusuf’un,
hangi nedenlerle bizzat senin tarafindan olduruldugunun detaylari ortaya ciksin. Yusuf(
zihni alan)un, aniden polis oldugunu tesbit ettigine gore “takdire sayan “bir kisilik
oldugunu herkes orgensin. Kayserili hasan’ dosyasini da unutmamalisin en son polis’tir
karanlik adamdir dedigin hasan.

Butun bunlari aciklaman gercekten önemli,bunlar mutlaka aciklanmalidir, aciklanmayan
aciklanmasi halinde « dusman »in eline gececek önemli sirlarda vardir.bu sirlar mutlaka
korunmali kesinlikle desifre edilmemelidir.; illegal silahli devrimci örgütün
aciklanmamasi gereken sirlarini aciklamani hic kimse senden talep etmemelidir.

Ornek veriyorum.son zamanlarda,sosyalist devletlerle olan iliskilerden bahsedip
duruyorsun ve bu devletlerle yapilan gorumeleri,yazismalari tarihcilerin yararlanmasi icin
bilgilerine sunacagindan dem vuruyorsun.devletler diye cogul takisi kullanmana
sasirdim,benim bildigim ali sonmez kanali ile kurulmus bir tek iliski vardi.hatta o ulkeye
kongre sonrasi benim disimda,diger MK uyeleri gittiler ve bir ay kalarak geri
donduler.hatirliyormusun gidilen o ulke’nin baskentin’de,o ulke lideri’nin heykeli onunde,
sen,ali sonmez salih ve pavyoncu zafer bir pankart acmis ve bircok fotograf
cektirmistiniz. Sahi, o pankartta arapca ne yaziyordu ve o fotograflar suriye’de kimlere
verildi. Orgut uyelerinden, “aman haa gormesinler » diye ozenle sakladigin bu resimleri
de tarihcilerin yararlanmasi icin onlarin hizmetine sunacak misin?

Bu ulke ile iliskinin akibeti ne olmustu hatirliyormusun. Hatirlamaya calis, o ulke’nin
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suriye konsolosu’nun lazkiyede “meridyen otelinde’ bizleri nasil tehdit ettigini de
kimseye anlatma olurmu ? sahi nicin tehdit edilmistik ?hatirliyormusun.bu olay uzerine
ben MK uyeliginden istifa etmistim de kabul edilmemisti ya…..

Mihrac Ural, sakin ha sakin ‘gaza gelip’te “ leninist 1.kongre” rezaletinden bahsetmeye
de kalkma.” Kongre delegelerini daha fazla mahcup etmeye kalkisma” olmazmi.o
kongre’de,

CEMIL ESAD’in onunde, PKK GENEL BASKANI ABDULLAH OCALAN’in saskin bakislari
arasinda, butun kongre uyelerine arapca olarak attirdigin sloganlarin iceriginden
bahsetme gafletine kalkisma.sahi ,o sloganlar neydi oyle? CEMIL ESAD’in ayakta
alkisladigi bu sloganlarin ne oldugunu, verilen bir saatlik arada, butun uyeler birbirlerine
sorup ogrenmeye calismalarina ragmen’ ayak-ustu’gecistirilen uyduruk aciklamalari bir
yana birakirsak,gercek iceriginin ne oldugunu da tarihciler vede akademisyelerin
arastirmamarina acmaya kalkma.

Sonra bir konuyu daha kesinlikle aciklamani istemem, « suriye’den turkiye’ye yollanan
orgut uyeleriniden yakalanmayan(hemde donuslerinden sonra iki ay icinde
yakalanmayan) kac kisi var. ben hatirlamiyorum. Neden acaba hic dusundunmu ? orgut
icersinde herseyi bilen karanlik bir el olabiliecegi aklina geldimi hic. Soyle bir dusunupte
ayna’ya baktigin oldumu? Oldu yada olmadi bunu sakin aciklama olmazmi? Adana ve
hatay emniyet’inde muhbir elaman olarak calisan ve senin yillardir kuryeligini
yapan,turkiye ye gidis-donusleri organize eden onalara rehberlik yapan,hatay samandag
ilcesi yayik damlar koyunden ALI HAMAM’ adini kimselere soyleme. Bu kisiyi Suriye’de
sorguya ceken ben ve zafer’di. sucunu itiraf etti,yaptigi pisliklerin hepsini Kabul etti.
Hakkinda alinan karar neden uygulanmadi peki? Bu olayin ardindan ben fransa’ya
gelmistim.telefon’da sordum.” Tamam’dir yoldas karar uygulandi’ diye bana yalan
soyledin. Gercegi daha sonra ogrendim. Sahi bu kisi,neden turkiye’ye yeniden yollandi?
Buna ragmen kimleri goturdu? Goturdugu yoldaslarin akibeti ne oldu?polis muhbiri
oldugunu hicbir baski altinda kalmadan “korkudan yapiyordum”diye itiraf eden bir kisi
nasil oluyorda ayni gorevini surdurmeye devam ediyor.

1987 yilinda,Anavatan partisi(ANAP) binalarina yonelik ve adina “buyuk balik
operasyonu”dedigin bombalama eylemlerini kim adina ve neden yaptirttin? .Biliyorsun, o
dönem; orgut MK’sinin aldigi karar bu degildi..bu karari sana kim aldirtti kim? Bu
eylemlerin arkasinda yazdigin o yuz kizartici bildiri ile kimlere mesaj verdin; Turgut
Ozal’in hanimina yonelik “ esine soyle, eline beline diline sahip olsun”derken ne demek
istedigini; neyi kastettigini aciklamamalisin.. bu duyulursa eger,CEMIL ESAD’in murtada
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hareketi ile baglantili oldugun iddialarina sen bile engel olamazsin.

Son olarak,”liva Iskenderun”olarak adlandirdigin ve anavatan suriye’den zorla ilhat
edilmistir diye kendini yirtarcasina feveran eyledigin konulara da fazla girmemelisin.
Orta-dogu’da cikan arapca degilerde yayinlanan makaleleri esine okutarak tercume edip
sagini solunu degistirerek kendi adinla turkiye’deki siyasi dergilerde yayinladin,
yayinlamaya da devam ediyorsun.Bu makalelerin sirrini da kimseye
aciklama..bosver;birak insanlar bu yazilari senin yazdigini sansinlar..butun bunlar
ogrenilirse insanlarin icine cikamazsin mihrac ural.butun bunlar ogrenilirse insanlar
yuzune tukururler.

3 ARALIK 2008

IBRAHIM YALCIN

Ibrahim_yalcin@hotmail.fr Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek
için Javascript açık olmalıdır

Not: Yazı, Türkce karakter kullanilmadan yazıldığı için bazi harfler değişik çıkmıştır.
Ancak kolaylıkla anlaşılıyor.

21 / 21

