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Pervasız Saldırılar

Basın açıklaması, 6 Mart 1971.

Banka soygunu, adam kaçırma, dinamitleme gibi olayların kaldırttığı ve kaldırtılan 
toz-duman ortamı içinde ve bunun perdelemesi ardında sistemli, programlı, ter-
tipli yürütüldüğü intibaını gittikçe güçlendiren bir uygulama var. Heyecanlı gazete 
manşetleri ve radyo haberleri ile bu gözden kaçırılıyor veya kaçırılmak isteniyor. 
Şöyle ki:

1. Banka soygunu, adam kaçırma olaylarından sonra hükümet bunların faillerini 
bulmak için ciddi bir araştırma ve kovuşturma çalışmasına girecek yerde, İstanbul-
Ankara yolunda vasıtaları kontrol, bu bahane ile gelişigüzel birçok evleri arama gibi 
gösterişçi, ama bir sonuç vermeyen hareketlere başvuruyor, öte yandan da bir ta-
kım gençleri peşinen suçlu ilân edip ve bunları bulma bahanesiyle üniversitelere, 
öğrenci yurtlarına yükleniyor. Dikkat edilirse banka soygunu hatta son adam kaçır-
ma olayı ikinci plâna itildi, kamuoyunca unutuldu adeta. Bu olayların yerine SBF, 
Hacettepe Üniversitesi, şimdi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci yurtlarına 
sözde suçlu aramak için yapılan baskınlar, bu baskınlardaki dehşet verici olaylar ön 
plâna çıktı. Bu kadar yurt basıldı, silâhlar çekildi, insanlar yaralandı, öldü, yurtlar 
hallaç pamuğu gibi atıldı da ne oldu? Netice sıfır...

2. Daha önce de defalarca bildirdiğimiz üzere, Anadolu şehir ve kasabalarında 
sağcı, gerici örgüt ve güçlerin pervasız saldırıları ve baskıları, iktidarın ve güvenlik 
kuvvetlerinin gözleri önünde her gün hızla şiddetlenmektedir.

Dünkü Antep-İslâhiye ve Hatay-Kırıkhan olayları bu durumun son kanlı göster-
geleridir. Kırıkhan’a civar ilçe ve illerden günlerden beri gericilerin gelip toplandık-
larının, Ülkü Ocaklarının harekete geçeceğinin resmî makamlarca bilindiği Kırık-
han Kaymakamının verdiği demeçle sabittir. Ama bu bilgiye rağmen Kırıkhan’da 
gerekli güvenlik tedbirleri alınmamış, güvenlik kuvvetleri önceden takviye edilme-
miştir. Bu noktada şunu da kamuoyuna açıkça ve kesinlikle bildirmek isteriz ki, bir 
camiye dinamit atma asla sosyalistlerin yapacağı bir iş değildir. Bir hafta kadar önce 
Kırıkhan’da yapıldığı söylenen böyle bir olay, eğer gerçekten yapılmışsa, dün çıka-
rılan olaylara bahane olmak üzere gene bu olayların tertipçiler tarafından yapılmış 
olmalıdır.

Kırıkhan ilçe teşkilatından yetkili arkadaşlar da birkaç gün önce Hatay Valisine, 
Kırıkhan Kaymakamına müracaatla ilçede gergin bir havanın yaratıldığını, kendile-
rinin güvenliğinin teminini istemişlerdir. Dünkü gün de Kırıkhan’da bir doktorun 
muayenehanesi ve bir eczane tahrip edildikten sonra -ama cemaat Cuma namazın-
dan sonra camiden çıkmadan, yani asıl müessif olaylar başlamadan önce- Hatay il 
başkanımız tehlikeli durumu ve güvenlik kuvvetlerinin ortada görünmediğini Par-
timiz Genel Merkezi’ne bildirmiştir. Merkezimiz hemen yıldırım telgrafı ile İçiş-
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leri Bakanlığına ve telefonla Emniyet Genel Müdürlüğüne durumu intikal ettire-
rek, derhal duruma müdahale edilmesini talep etmiş, aksi halde çıkacak olayların 
sorumluluğunun kendilerine ait olacağını bildirmiştir. Acı netice şimdi hepimizin 
malûmudur. TİP İlçe merkezi, Partili bir arkadaşımızın matbaası tahrip edilmiş, 
partili arkadaşlarımızdan bazıları yaralanmış, ayrıca birçok yurttaş vurulmuş, ikisi 
ölmüştür. Üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok düşündürücü bir diğer husus, 
matbaası tahrip edilen ve yakılan partili arkadaşlarımız tutuklanmıştır, olayların 
tertipçileri ve saldırganlar değil.

3. Biz hükümetin acz içinde olduğu görüşünde değiliz. Hükümet kısmen ken-
disinin yarattığı veya yaratılmasına göz yumduğu bu olayları, ülkede bir baskı ve 
şiddet ortamı yaratılması, ilerici, demokratik, sosyalist akım ve güçlerin sindiril-
mesi için kullanmaktadır. Bütün bu karmaşık olaylar ortamında başka hesapların 
ve kışkırtmaların da rol oynuyor olması, hükümetin bu belirttiğimiz politikayı güt-
mediği, hükümetin doğrudan sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Elbistan, Amas-
ya, Turhal, Sarız, Kırıkhan, İslâhiye olaylarından sonra artık açıkça belirmiştir ki, 
TİP’liler meşru nefis müdafaası durumunda bırakılmak ve sindirilmek veya silâhla 
mukabeleye itilmek istenmektedir. Türkiye İşçi Partililer bu tertip ve kışkırtmalara 
gelmeyeceklerdir, ama demokratik hak ve özgürlüklerini yiğitçe savunacak, sosya-
list hareketi her şart ve halde sürdüreceklerdir. Bu tertipler ve saldırılar Türkiye’de 
emperyalizme ve faşizme karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için sıhhatli 
hareketi, mücadeleyi asla durduramayacaktır. Çünkü tarihin akışı bu yöndedir. Ve 
tarih emperyalizmi ve faşizmi mahkûm etmiştir. Bu mücadele uzun vadeli bir mü-
cadeledir. Sosyalistler amaçlarından ve izledikleri yoldan hiç şaşmadan, soğukkanlı, 
akıllı, gerçekçi mücadele yöntemlerini ıslarla, yiğitçe, bütün tehlike ve fedakârlıkları 
göze alarak sürdürmesini bilen kişilerdir.

Tarih Vakfı TİP Arşivi
 


