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3 Ocak 1956 tarihinde, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve
ülkemizde 1960 yılı sonrası Marksist-Leninist düşüncede ilk öğrenci örgütlenmesi olan Fikir
Kulübünün ardından, ülke genelinde kurulan Fikir Kulüplerinin birleşmesi ile 17 Aralık 1965
tarihinde Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulmuştur.
Tüm dünyada hissedilen 68 Kuşağının ülkemizdeki önemli örgütlenmelerinden olan,
dönemin üniversitelerinde, çeşitli kollara ayrılmış Marksist-Leninist düşüncedeki öğrenci
kadrolarını tek bir çatı etrafında toplamak amacıyla, 1965 yılında kurulan Fikir Kulüpleri
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Federasyonunun, 1969 yılında isim değiştirerek Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç)
adını almasından sonra, yapı içerisinde fikir ayrılıkları baş göstermiş ve çeşitli hizipleşmeler
meydana gelmiştir.
Fikir ayrılıklarına neden olan görüşlerin genel itibari ile “Sosyalist Devrim”, “Milli
Demokratik Devrim”, “Demokratik Halk Devrimi” tezleri üzerinde şekillendiği, devrim
tezlerinde baş gösteren farklılıkların ise “devriminin karakteri ve Türkiye’nin sosyo-ekonomik
yapısı” konusu üzerinde süre gelen tartışmalar olduğu görülmektedir.
Ekim 1970 tarihinde yapılan Dev-Genç kongresinde Mahir ÇAYAN, MDD’nin bir savaş
stratejisi olduğunu anlatan 6 saatlik bir konuşma yapmış, bu konuşma illegal örgütlenmeye
geçişin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Daha sonra Ocak 1971 tarihinde Mahir ÇAYAN ve
arkadaşları tarafından MDD stratejisinin yayın organı olan Aydınlık Sosyalist Dergide,
“Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup” isimli bildiri yayınlanarak, MDD stratejisini
savunan Mihri BELLİ’ye Türkiye devriminin karakteri noktasında eleştiriler yöneltilmiş ve
ASD içerisinden ayrılan, Mahir ÇAYAN önderliğinde ki bu grup ayrı bir örgütlenme çabasına
girmiştir.
TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ/CEPHESİ (THKP/C) KURULUŞU VE
FAALİYETLERİ
ASD’den ayrılışı ideolojik olarak netleşme gören Mahir ÇAYAN’ın önderlik ettiği grup,
1970 yılı Aralık ayında Ankara ili Küçükesat’da bir evde toplanarak THKP/C (Türkiye Halk
Kurtuluş Partisi/Cephesi) terör örgütünü kurmuş, (11) kişilik Geçici Genel Komiteyi
belirlemiştir. Söz konusu Geçici Genel Komitede, Mahir ÇAYAN, Yusuf KÜPELİ, Münir
Ramazan AKTOLGA, Ertuğrul KÜRKÇÜ, Bingöl ERDUMLU, Hüseyin CEVAHİR, Ulaş
BARDAKÇI, Ziya YILMAZ, Sina ÇILADIR, Orhan SAVAŞÇI ve Sırrı ÖZTÜRK yer almıştır.
Örgütün kuruluşundan kısa süre sonra, Ocak 1971 tarihinde açık alanda yayınlanmaya
başlanan Kurtuluş isimli gazeteden dolayı Kurtuluş Grubu olarak da tanınan grup; Parti-Cephe
kavramlarının birbirinden farksız olduğunu ve Cephenin de ileride Yurtsever Birleşik Devrimci
Cephe şekline dönüşecek olan partinin gerilla çekirdeği olduğunu ileri sürerek, THKP’nin
stratejisini belirten İhtilal Yolu başlıklı bildiriyle, illegal alandaki isimlerini duyurmuştur.
THKP/C ismiyle gerçekleştirilen ilk eylem Ankara ilinde Ziraat Bankası Küçükesat
Şubesinin soyulması eylemidir. Sonrasında yaşanan süreçte eylemlerini hızlandıran terör örgütü
bir kaç bombalama, iki banka soygunu ve işadamı Mete HAS’ın kaçırılması (04.04.1971) gibi
eylemlerle ismini duyurmaya başlamıştır.
17.05.1971 tarihinde İsrail Başkonsolosu Efraim ELROM’un kaçırılarak 22.05.1971
tarihinde öldürülmesi sonrasında THKP/C terör örgütüne yönelik olarak İstanbul ili Kartal ve
Maltepe ilçelerinde başlatılan operasyonlar neticesinde Mahir ÇAYAN ve Hüseyin
CEVAHİR’in de aralarında bulunduğu örgüt mensupları ile gizlendikleri evde güvenlik güçleri
arasında 01.06.1971 tarihinde çıkan çatışma neticesinde Hüseyin Cevahir ölü, Mahir ÇAYAN
ise yaralı olarak yakalanmıştır. Bu operasyon dışında ülke genelinde örgüte yönelik sürdürülen
operasyonlarda çok sayıda THKP/C militanı yalanarak cezaevine konulmuş ve örgüte önemli
bir darbe vurulmuştur.
Yakalanması sonrası Kartal Cezaevine koyulan Mahir ÇAYAN’ın cezaevinde
bulunduğu sırada THKP/C içerisinde hizipleşmeler baş göstermiş, dışarıda kalan Yusuf
KÜPELİ ve M. Ramazan AKTOLGA tarafında Mahir ÇAYAN’nın yönetmekte olduğu örgütsel
stratejiyi tasvip etmeyerek örgüt içerisinde ayrılıklar oluşturmuştur.
Dönem içerisinde yargılamaları neticesinde idamına karar verilen Deniz GEZMİŞ ve
arkadaşlarını kurtarmak amacıyla, Mahir ÇAYAN 29.11.1971 tarihinde Kartal Cezaevinden,
Ulaş BARDAKÇI, Ömer AYNA ile tünel kazarak kaçmıştır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. 2/16

Bursa CBS Kaçakçılık, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
Soruşturma No : 2017/36857 Esas No :2017/9831 İddianame No : 2017/1390
Cezaevinden firar eden Mahir ÇAYAN öncelikle örgüt içerisinde yaşanan hizipleşmeyi
sona erdirmek amacıyla girişimlerde bulunmuş ve yapılan görüşmelerden sonuç alınamayarak,
“ideolojik-politik-stratejik çizgi farklılığı, yoldaşlığa sığmayacak davranışlar” gerekçesi ile
Yusuf KÜPELİ ve Münir Ramazan AKTOLGA örgütten ihraç edilmiştir.
Yusuf KÜPELİ ve M. Ramazan AKTOLGA’nın örgütten ihracı, yaşanan görüş
ayrılıklarına çözüm olmamış, nitekim bu sıkıntıyı gidermek ve ideolojik kararlılığı ortaya
koymak isteyen Mahir ÇAYAN tarafından Kesintisiz Devrim I-II-III isimli, Türkiye devrimi
hakkında tezler yayınlanmış, öncelikle broşür şeklinde dağıtılmış, sonra dönemin Kurtuluş
Dergisinde yayınlanmıştır.
1972 yılının Ocak ve Şubat ayları içerisinde, İstanbul ve Ankara illerinde terör örgütüne
yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Ulaş BARDAKÇI, Ziya YILMAZ gibi üst
düzey kadrolarının da içerisinde olduğu çok sayıda örgüt mensubu ölü ya da sağ olarak ele
geçirilmiştir.
Gerek yapılan operasyonlar gerekse de dönemin siyasi ortamı, örgüt kadrolarında
yılgınlık ve dağınıklığa neden olmuş, örgütteki bu durumu aşmak isteyen Mahir ÇAYAN ve
beraberindeki THKP/C ve THKO kadrolarına mensup şahıslar, cezaevinden firar etmelerinin
nedeni olan, THKO lideri Deniz GEZMİŞ ve beraberindekilerin idam edilmesini engellemek
amacıyla, Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN ve Yusuf ASLAN’a verilen idam cezalarının
mecliste onaylanacağı dönem içerisinde bir eylem planlamışlardır.
KIZILDERE OLAYLARI
Planlanan eylem doğrultusunda önceleri Ankara ilinde bir Bakan kaçırmayı düşünen
örgüt mensupları, denetimin ve kontrollerin çok sıkı olması ve örgütün büyük ölçüde dağılmış
olması nedeniyle Ordu iline geçmiştir.
Ordu ili Ünye ilçesinde bulunan NATO üssünde görevli (3) İngiliz teknisyeni kaçıran
örgüt mensupları, 26.03.1972 tarihinde Tokat ili Niksar ilçesi Kızıldere (Ataköy) köyüne
geçmişlerdir. İngiliz teknisyenleri kaçırdıkları eve bildiri bırakan örgüt mensupları, bildiri
içeriğinde “idam cezalarının durdurulması ve bu konuyla ilgili 48 saat içerisinde Türkiye
radyolarından idamların durdurulduğuna dair yayın yapılması” talebinde bulunmuşlar, bu süre
zarfında isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda (3) İngiliz teknisyenin öldürüleceğini
bildirmişlerdir.
30.03.1972 tarihinde güvenlik güçleri tarafından Kızıldere köyünde yerleri tespit edilen
örgüt mensuplarına yönelik yapılan operasyon neticesinde Mahir ÇAYAN ve beraberindeki 9
örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, operasyon esnasında İngiliz teknisyenler, örgüt
mensupları tarafından öldürülmüş, operasyondan sadece Ertuğrul KÜRKÇÜ sağ olarak
kurtulmuştur.
KIZILDERE SONRASI YAŞANAN SÜREÇ
30.03.1972 tarihinde Mahir ÇAYAN ve çok sayıda üst düzey örgüt mensubunun ölü ele
geçirilmesi ve yapılan operasyonlar ile birçok örgüt kadrosunun cezaevlerine konulması,
THKP/C terör örgütü içerisinde durgunluğa ve ayrışmalara neden olmuş, ayrışmanın ve
yenilginin nedenleri üzerine üç farklı grup, üç farklı sebep ortaya atmıştır.
Birinci grup THKP/C’nin yenilgisini ideolojik nedenlere dayandırmış, “THKP/C’nin
küçük burjuva maceracısı, Troçkist ve Narodnik bir çizgiye sahip olmasının sonucu” olarak
görmüştür. İkinci grup yenilginin nedenini, “pratik yetersizlik, taktik eksiklikler” olarak
açıklamıştır. Üçüncü grup ise “THKP/C’nin kendiliğinden partileştiğini, ideolojik ve örgütsel
birliğini oluşturamadığını” ileri sürmüştür.
1974 yılında ilan edilen genel af ile tahliye sonrası birbirinden kopuk küçük gruplar
meydana getirmiş olan THKP/C terör örgütü mensupları legal alanda kurulan dernekler
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içerisinde yeniden örgütlenmeye başlamıştır. Ancak geçen süre zarfında gruplar içerisinde fikir
ayrılıkları filizlenmeye, THKP/C çizgisi farklı farklı yorumlanmaya başlanmıştır.
1974 sonrası ilk örgütlenme öğrenci gençlik kesiminde olmuş, 1975 yılı Kasım ayında
bir araya gelen çoğunluğunu THKP/C, Kıvılcım ve Mihri BELLİ görüşlerini benimseyen
öğrencilerin oluşturduğu grup tarafından, İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür ve Dayanışma
Derneği (İYÖKD) kurulmuştur.
İYÖKD tarafından İLERİ isimli bir yayın organı çıkarılmaya başlanmış, ancak yapıdaki
görüş farklılıkları bu dergide yayınlanan yazılara da yansımıştır. Yapıdaki bulanıklık THKP/C
kadrolarında da ayrışmalara neden olmuş, nitekim ilk bölünme Militan Gençlik ile Devrimci
Gençlik taraftarları olarak ortaya çıkmıştır. Militan Gençlik taraftarları, Mahir ÇAYAN’ın ileri
sürdüğü görüşleri eleştirerek, Mahir ÇAYAN’ı “Sovyet sosyal emperyalizmin hizmetinde”
olmakla suçlamışlar, Sovyetler Birliğinin sosyalist olmakla birlikte emperyalist bir ülke
olduğunu savunmuşlardır. Devrimci Gençlik taraftarları ise Mahir ÇAYAN’ın tezlerinin doğru
olduğunu, Sovyetler Birliği yönetiminin revizyonist olmasına rağmen ülkenin sosyalist
olduğunu savunmuştur.
Nitekim bu süreçte Militan Gençlik olarak anılan grup tarafından, MLSPB,
Kurtuluşçular (Kurtuluş Sosyalist Dergi) ve daha sonra Ankara platformundan ayrılan Türkiye
Devriminin Acil Sorunları (TDAS) isimli broşürlerinden dolayı “Acilciler” olarak adlandıran
gruplar ortaya çıkmıştır.
Devrimci Gençlik olarak anılan yapı ise, gençlik kesiminin büyük bir çoğunluğunu
bünyesinde toplamayı başarmış, Ankara ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren THKP/C
çizgisine sempati duyan bu gruplar tarafından, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu
(DEV-GENÇ) isimli merkezi bir gençlik örgütlenmesi kurulmuş, grup tarafından 1975 yılında
Devrimci Gençlik Dergisi çıkarılmaya başlanmıştır.
Nitekim İstanbul ilinde bulunan yapı tarafından İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği
kurulmuş, Ankara ilinde bulunan yapı tarafından ise Ankara Yüksek Öğrenim Derneği
kurularak faaliyetlere başlanmıştır. 1976 yılı Kasım ayında İYÖD, AYÖD ve diğer illerde
kurulan Yüksek Öğrenim Derneklerinin bir araya gelmesi ile Devrimci Gençlik Dernekleri
Federasyonu (DEV-GENÇ) kurulmuştur. Türkiye tarihinde ikinci kez bu isimle kurulan
federasyonda, 1969 yılının DEV-GENÇ’ inden farklı olarak sadece THKP/C kadroları yer
almıştır.
DEV-GENÇ’in yayın faaliyetleri genelde Ankara Grubu tarafından yürütülmüş, ancak
Emperyalizme ve Faşizme Karşı Devrimci Gençlik ismiyle çıkan yayın, daha çok genel geçer
yazıları ihtiva ederek THKP/C stratejisini tam olarak yansıtamamış, bu konu DEV-GENÇ
içerisinde de tartışılır ve eleştirilir hale gelmiştir. Alan faaliyetleri ve pratik eylemler ile DEVGENÇ ismini duyurma ve propaganda amacını daha çok İstanbul Grubu hedeflemiş, Edirne,
Bursa, Tekirdağ gibi illerde, DEV-GENÇ eylemleri gerçekleştirilmeye başlanmış, ancak bu
eylem aktivasyonu Ankara iline tama olarak taşınamamıştır.
Bir öğrenci örgütlenmesi olan DEV-GENÇ pratikteki örgütlenmeyi taşıyamaz hale
gelmiş, daha çok eylem ağırlıklı, silahlı mücadeleyi örgütleyen ve silahlı propagandaya ağırlık
veren illegal örgüt ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim bu ihtiyaca binaen Ankara ve İstanbul
Gruplarının ortak görüşü olarak 1977 yılı Nisan ayında “Devrimci Yol Bildirgesi”
yayınlanmıştır.
16 sayı çıkarılan ve THKP/C stratejisini tam olarak yansıtmadığı gerekçesiyle sürekli
eleştirilen Emperyalizme ve Faşizme Karşı Devrimci Gençlik dergisi yerine, 1 Mayıs 1977
tarihinden itibaren DEVRİMCİ YOL dergisi çıkarılmaya başlamıştır.
Ancak, yine daha çok Ankara Grubunun yazılarını içeren Devrimci Yol dergisi tekrar
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İstanbul Grubu tarafından eleştirilir hale gelmiş, hatta İstanbul Grubu, Ankara Grubunu
“THKP/C’yi İnkara Yönelmek ve Sağa Sapmacılıkla” suçlamıştır. İstanbul Grubu buna gerekçe
olarak dergide hiçbir zaman “öncü savaşı ve suni denge¬nin kırılması vb.” THKP/C stratejisini
açıklayan konularının yazılmamasını ileri sürmüştür. Nitekim iki grup arasındaki temel görüş
ayrılıklarından biri Direniş Komitelerinin oluşturulması ve Öncü Savaşı’nın başlatılması
konularında olmuştur.
DEV-YOL
1970’li yılların başlarında yasadışı faaliyet gösteren sol terör örgütlerinden
faaliyetlerine son verilmesinin ardından 1974 affından yararlanarak cezaevinden çıkan
THKP/C terör örgütü mensupları arasında “DEVRİMCİ GENÇLİK” ve “MİLİTAN
GENÇLİK” grupları oluşmuş, Devrimci Gençlik grubu tarafından 1975 yılında Devrimci
Gençlik isimli dergi çıkarılmaya başlanmıştır.
Bu grubun fikirlerini benimseyen şahıslar tarafından 1976 yılında yeniden Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.
Ankara Dev-Genç mensupları eylem ağırlıklı, silahlı mücadeleyi örgütleyen, silahlı
propagandaya ağırlık veren illegal örgüt ihtiyacı ortaya çıktığını ileri sürmüş ve İstanbul
grubunu oluşturan Dursun KARATAŞ ve arkadaşları ile birlikte Nisan 1977 tarihinde
“Devrimci Yol Bildirgesi” yayınlanarak yasadışı Devrimci Yol (DEV-YOL) terör örgütü
kurulmuştur.
Haziran 1978 tarihinde İstanbul Grubu, Dursun KARATAŞ liderliğinde Devrimci Sol
(DEV-SOL) terör örgütü olarak bu gruptan ayrılmıştır.
12.09.1980 tarihi sonrası DEV-YOL terör örgütü hareketsizlik dönemine girmiştir.
İlerleyen tarihlerde terör örgütünün silahlı mücadeleye devam edip etmemesi konusunda
tartışmaların yaşanması nedeniyle de 1991 yılında terör örgütü mensupları arasında “tartışma
süreci” başlamış, bu süreçten yasal parti oluşturulması ve partileşerek meclise girilmesi
şeklinde karar çıkması üzerine terör örgütü içerisinde bölünmeler yaşanmıştır. Bu bölünme
süreci sonunda DEV-YOL terör örgütü;
Devrimci Gençlik,
Devrimci Hareket,
Özgürlük Grubu
olmak üzere üç gruba ayrılarak illegal faaliyetlerine devam etme kararı almışlardır.
Günümüzde “DEV-YOL” adı altında terör örgütü bulunmadığı ancak bazı sol yapılanmaların
Devrimci Yol (DEV-YOL)terör örgütünün devamı olduklarını belirtmek amacıyla
gerçekleştirdikleri eylemlerde Dev-Yol imzasını kullandıkları değerlendirilmektedir.
DEV-YOL DEVRİMCİ HAREKET;
Yıldız Yumruk Grubu olarak da bilinen Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütü
tarafından bir dönem çok sayıda silahlı/bombalı şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Terör
örgütüne yönelik 1995 yılında Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonlar sonucu
çok sayıda örgüt mensubu yakalanarak örgütsel faaliyetleri sona erdirilmiştir.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonrası üst düzey elemanlarının yakalanması ile
faaliyetleri gerileyen terör örgütünün faaliyetlerin devam ettirilebilmesi amacı ile dergi
çıkartılması kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 1997 yılı Şubat ayından itibaren
“Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Hareket” isimli dergi çıkartılmaya başlanmış ve
dergisi çevresinde örgütlenerek Devrimci Hareket ismini aldığı değerlendirilen örgütün yeni
isim altında üniversitelerde örgütlenme çalışmalarına başlayarak buradan kazandığı militanlarla
korsan gösteri, bomba süsü verilmiş pankart asma, yazılama türü eylemler gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen, üç ayda bir yayınlanan
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“Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Hareket” isimli derginin Kasım 2009-Ocak 2010
tarihli 29. Sayısının 32. ve 33. Sayfalarında yer alan;
“12 Eylül Faşizmine Karşı Direnmek Halkın İktidar Mücadelesinden Ayrı
Düşünülemez” başlıklı ve “12 EYLÜL 2009 DEVRİMCİ HAREKET” imzalı yazıda;“…Biz
Devrimci Yol’cuyuz. Halka karşı işlenen suçları ve ödediğimiz bedelleri unutmak,
egemenlerden demokrasi ve özgürlük beklemek bize yakışmaz…” ifadesinin kullanılarak,
örgütün Devrimci-Yol (DEV-YOL) terör örgütünün takipçisi olduğunun beyan edildiği
görülmüştür.
Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütü tarafından yayınlanan Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Devrimci Hareket dergisi ile birlikte 2013 yılında“Devrimci Yol’da Devrimci
Gençlik” isimli dergi yayınlanmaya başlamış ve www.devrimci-genclik.org adresinden yayın
yapmaktadır.
Nitekim Dev-Yol terör örgütünün bölünmesiyle ortaya çıkan örgütlenmelerden biri olan
ve mevcut anayasal düzeni yıkarak, yerine Marksist ilkeler doğrultusunda bir devlet kurmayı
siyasal amaç edinen Devrimci Hareket terör örgütü tarafından, bir dönem çok sayıda
silahlı/bombalı şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen kapsamlı operasyonlar
neticesinde faaliyetlerinin sekteye uğraması nedeni ile örgüt propaganda amaçlı eylemlere
yöneldiği, tespit edilmiştir. Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında; Devrimci Gençlik örgütünün,
THKP/C-DEV-YOL terör örgütünün bölünmesiyle ortaya çıkan ve bu örgütün amaç, eylem,
strateji ve ideolojisini benimseyen ve savunan, hukuki bir tüzel kişiliğe sahip bulunmayan bir
terör örgütü olduğu tespit edildiği,
Ayrıca 2013 yılında“Devrimci Yol’da Devrimci Gençlik” isimli dergi yayınlanmaya
başlamış ve www.devrimci-genclik.org adresinden yayın yapmaktadır.
Devrimci Gençlik ismini ve Dev-Yol simgesini kullanması üzerine, Dev-Yol Devrimci
Gençlik taraftarları ile aralarında, çeşitli illerde kavgaya varan tartışmaların meydana geldiği,
Özellikle Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütü tarafından, Devrimci Yol’da Devrimci
Gençlik isimli dergi yayınlanmaya başlaması üzerine baş gösteren tartışmalar halen
sürmektedir.
Söz konusu tartışma ile ilgili olarak, Devrimci Yol’da Devrimci Gençlik dergisinin
Ekim-Kasım 2013 tarihli 2. Sayısında yer alan aşağıdaki haberde;
Devrimci Gençlik isminin kullanılıyor olması nedeni ile Halkevleri içerisindeki bir
grubun ve Öğrenci Kolektiflerinin saldırılarına maruz kaldıkları ifade edilmiştir.
Nitekim Dev-Yol terör örgütünün bölünmesiyle ortaya çıkan örgütlenmelerden biri olan
ve mevcut anayasal düzeni yıkarak, yerine Marksist ilkeler doğrultusunda bir devlet kurmayı
siyasal amaç edinen Devrimci Hareket terör örgütü tarafından, bir dönem çok sayıda
silahlı/bombalı şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen kapsamlı operasyonlar
neticesinde faaliyetlerinin sekteye uğraması nedeni ile örgüt propaganda amaçlı eylemlere
yöneldiği değerlendirilmektedir.
Devrimci Yolda Özgürlük;
Devrimci Yol (Dev-Yol)terör örgütünün fiili varlığı sona ermesine rağmen, ilerleyen
yıllarda söz konusu terör örgütünün mirasına sahip çıktığını ve devamı olduğunu belirten çok
sayıda yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Devrimci Yol (Dev-Yol) terör örgütünün mirasına sahip
çıkan, “Devrimci Yolda Özgürlük” isimli dergi etrafında birleşen, www.ozgur-dergisi.org isimli
internet sitesi üzerinden faaliyet yürüten Devrimci Yolda Özgürlük isimli yapılanmanın, DevYol geleneğinden gelen Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile birleşmek için bir süre beraber
hareket edip görüşmeler yaptıktan sonra, 08.02.2010 tarihinde www.ozgur-dergisi.org isimli
internet sitesinden üzerinden yayınlanan bildiri ile görüş ayrılıkları sebebiyle yollarını
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ayırdıklarını açıkladıkları görülmüştür.
THKP/C DEVRİMCİ YOL DEVRİMCİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ İLE İLGİLİ VERİLEN
MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI
Ankara 2. Nolu DGM Mahkemesinin 1996/114 sayılı kararı, Yargıtay 9.Ceza Dairesinin
06.12.1999 tarih ve 1999/1274 Esas ve 1999/3823 karar sayılı ilamı incelendiğinde THKP/C
Devrimci Yol Devrimci Gençlik örgütünün;
“Kuruluşu, amacı, stratejisi, yapılanması ve faaliyetleri itibari ile 3713 Sayılı Yasanın
4928 sayılı yasa ile değişik 1.maddesinde tarifini bulan cebir, şiddet kullanarak baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuku, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin
ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devletin otoritesini zaafa uğratmak veya
yıkmak ya da ele geçirmek amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğuna karar verilmiştir. Söz
konusu mahkeme kararları fezleke ekinde sunulmuştur.
YAYIN ORGANLARI
1-Genç Umut Dergisi
2-Devrimci Gençlik
3-Halkların Devrimci Yolu Dergisi
ALAN YAPILANMALARI
1-Halkevleri
2-Liseli Genç Umut
3-Öğrenci Kolektifleri
4-Devrimci Gençlik
Silahlı mücadeleyi savunan grup ise DEVRİMCİ HAREKET adı altında illegal
örgütlenmeye gittiği,
Dev-Yol teror örgütünün 1980 öncesinde sivil toplum kuruluşları içerisinde en etkin
örgüt olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan ve ilk önceleri halkın eğitiminde
olan ve 1970 yıllarla birlikte tüm ülkede olduğu gibi terör mensuplarının uğrak yerlerinden biri
olduğu bilinen, 1980 sonrasında da tüm sol örgütlerin içerisinde etkin olmaya çalıştığı
yapılanmalardan olan Halkevleri Derneğinin 2011 yılına kadar kamu yararına çalışan
derneklerden olduğu için hazineden de yardım aldığı bilinmektedir. Halkevleri Kamu Yararına
Çalışan Dernekler statüsünden Bakanlar Kurulu karıyla 4 Nisan 2011 tarihinde çıkartılmıştır.
1980 yılı öncesi yasadışı DEV- YOL örgütü olarak ülkemizde faaliyet gösteren grubun
legal alanda alt yapısını ise HALKEVLERİ oluşturmakta idi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra
kapatılanHALKEVLERİ günümüzde yeniden Ülke çapındayapılanmaya başlamasından sonra,
söz konusu örgüt faaliyetlerini ülke genelinde Halkevleri bünyesinde yürütmektedir.
HALKEVLERİ
1932 yılında açılan halkevleri 2 kez kapatılmasına müteakip son olarak 1987 yılında
tekrar dernek olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Dev yol görüşleri doğrultusunda hareket
eden halkevleri faaliyetlerini;
-Kadınlara yönelik olarak Kolektifçi Kadınlar,
-Liselilere yönelik olarak Genç Umut,
-Üniversite gençliğine yönelik olarak Öğrenci Kolektifleri adıyla yürütmektedir.
Öğrenci Kollektifleri demokratik bir üniversite, barınma, ulaşım, parasız eğitim hakkı,
vb. gibi etkinliklerini http://www.kollektifler.netinternet sitesi aracılığı ile yapmaktadır.
1974 yılında çıkarılan genel aftan sonra THKP/C militanlarından Oğuzhan
MÜFTÜOĞLU önderliğinde 1977 yılında DEVRİMCİ YOL adıyla illegaliteye geçen örgüt
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kurulmuştur.
Bu
kapsamda
HALK
EVLERİ,
DEVRİMCİ
GENÇLİK,
ÖĞRENCİ
KOLEKTİFLERİ,ve LİSELİ GENÇ UMUT THKP/C terör örgütünün alt fraksiyonları şeklinde
değerlendirilmesi gerekmekte olup Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire
Başkanlığından alınan DEĞERLENDİRME RAPORLARI Fezlekemiz ekinde sunulmuştur.
SONUÇ
Sonuç olarak Mahir ÇAYAN ve lider kadrosunun ölü olarak ele geçirilmesi ve akabinde
ülke genelinde devam eden operasyonlar sonucu THKP/C terör örgütünün DEV –YOL isimli
terör örgütünün oluşturulması ile DEVRİMCİ GENÇLİK, HALKIN DEVRİMCİ YOLU isimli
yapılanmalarla, Mahir ÇAYAN’ın kurduğu THKP/C terör örgütünün amaç ve stratejilerinde
günümüze kadar faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilerleyen yıllarda
söz konusu terör örgütünün İdeloji ve fikirleri doğrultusunda Devrimci Gençlik, Halkın
Devrimci Yolu isimli yapılanmaların sahip çıktığı, DEVRİMCİ GENÇLİK, HALKEVLERİ,
ÖĞRENCİ KOLEKTİF, LİSELİ GENÇ UMUT isimli yapılanmalarında THKP/C DEV-YOL
terör örgütünün amaç ve staratejileri doğrultusunda faaliyet yürüten oluşumlar olduğu birçok
eylemlerinden ve yayın organlarından tespit edilmiştir.
Soruşturma konusu olay ve soruşturmaya başlangıç;
10 Ekim 2016 tarihinde ilimiz Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne; “
telefon numaralı Kaplanoğlu.org sitesi Ozan Kaplanoğlu tarafından aşağıda
linklerde görüleceği üzere suç teşkil eden yayınlar internet ortamında yayınlanmaktadır.
http://kaplanoğlu.org/ekitap/devrimci-ic_savas.pdf,http://kaplanoğlu.org
/,
http://kaplanoğlu.org
/ekitap/savaş_devrim.pdf,
http://kaplanoğlu.org
/ekitap/silahlı_devrim.pdf” şeklinde e-posta ihbarında bulunulmuştur.
İhbar ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; ihbara konu şahsın açık kimlik bilgilerinin
Bursa-Orhangazi-Arapzade nüfusuna kayıtlı Raif-Dilek oğlu Orhangazi-15.09.1991 doğumlu
Ozan KAPLANOĞLU isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
İhbarda bahsedilen http://kaplanoğlu.org isimli siteye girildiğinde, sitenin ftp
formatında kitap doküman yükleme sitesi olduğu, sitede 66 Adet Pdf formatında dijital belgeler
bulunduğu, dijital belge içeriklerine yönelik olarak yapılan inceleme, tespit ve
değerlendirmede; THKP/C Terör örgütü kurucusu Mahir ÇAYAN ve THKP/C Terör örgütünün
amaç ve stratejisinin anlatıldığı, Halkı silahlı eyleme ve İç Savaşa çağırarak Devlete Karşı
olunması yönünde isyana teşvik edici olarak hazırlanmış dijital belge olduğu, Ozan
KAPLANOĞLU isimli şahsın kendi adına açmış olduğu internet sitesinden THKP-C Terör
Örgütü amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, Silahlı terör örgütüne militan
kazandırmak adına çalışmalarda bulunduğu anlaşılmıştır.
Ozan KAPLANOĞLUisimli şahsın facebook sosyal medya sitesi üzerinden herkese
açık olarak yapmış olduğu paylaşımlar incelendiğinde;
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunduğu,
Halkın çoğunluğunun sahip olduğu dini inanca, ahlaki değerlere küfür ettiği, dini inanç
ve mukaddesatıyla alay edici paylaşımda bulunduğu,
Terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Cumhurbaşkanına Hakaret ve dini değerlere hakaret suçları ile ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığımızca ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir.
Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın
2017/36857 sayılı dosyası üzerinden soruşturmaya başlanmış, soruşturma şüphelisi Ozan
KAPLANOĞLU 04/05/2017 tarihinde gözaltına alınmıştır.
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Şüpheli hakkında yapılan tespitler ve arama sonucu ele geçirilen materyaller;
Şüphelinin
adresinde 04.05.2017 günü yapılan aramada;
1 adet MacBokk Air Apple marka
seri numaralı laptop bilgisayar
1 adet siyah renkli 1 TB
seri numaralı hard disk
1 adet Seagate marka 500 GB siyah renkli
seri numaralı hard disk
1 adet Iphone Marka
İMEİ numaralı cep telefonu
Telefona takılı halde bulunan
numaraları ile başlayan diğer numaralı
okunmayan vodafone amblemi bulunan simkart
1 adet Western Digital WD
seri numaralı hard disk
1 adet SAMSUNG marka
seri numaralı 640 Gb hard disk,
1 adet SAMSUNG marka
seri numaralı 1 TB hard disk
1 adet PHILIPS marka 1 GB volce tracen ibareleri yazılı
numaralı ses kayıt
cihazı,
1 adet Mack Book Air Software
seri numaralı flash bellek,
1adet SANDİSK marka 2.O GB
seri numaralı hafıza kartı
1 adet NT NORTECH MARKA üzerinde kırmızı yazı ile belgeler ibaresi yazılı bulunan
CD-R
1 adet FLY marka üzerinde kırmızı yazı ile nilüfer bau kitap ibareleri yazılı bulunan CDR
1 adet SOONER marka üzerinde kırmızı yazı ile son belgelerim yazılı CD-R
1 adet QVERTİN marka kırmızı yazıyla kitap tift ibareleri yazılı CD-R
1 adet M- STAR marka kırımızı kalem ile belgeler yazılı CD-R
5 adet farklı marka ve modelde üzerlerinde el yazısıyla ibareleri yazılı bulunan CD-R
35 adet farklı tarih ve sayılarda DEVRİMCİ GENÇLİK isimli dergi
6 adet farklı tarih ve sayılarda Genç Umut isimli dergi,
1 adet Devrim Gençlik seçme Yazıları 2 isimli kitap
11 adet farklı tarih ve sayılarda Halkın Devrimci Yolu isimli dergi
2 adet İnsanca yaşam istiyoruz ibareleri yazılı Halk evleri isimli afiş
1 adet turuncu Zemin üzerine siyah harflerle Halk Evleri ibareleri yazılı bez afiş
1 adet kırmızı bez üzerine yıldız ve yumruk işareti bulunan bez afiş
1 adet Devrimci Öğretmen sayı 2 yazı 2012 sayılı dergi
1 adet Seagate marka
seri numaralı model ST34321A ibareleri yazı hard
disk
1 adet ASUS marka Model X553M
seri numaralı lap bilgisayar
1 adet Sandisk marka kırmızı renkli 4 GB flaşh
8 adet farklı model ve markalarda olan CD-R
1 adet TOSHIBA marka beyaz renkli
seri numaralı hard disk
1 adet TOSHİBA marka siyah renkli
seri numaralı hard disk ele
geçirilmiştir.
Ele geçirilen dijital malzemelerin incelemeleri halen Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğünde devam etmekte olup, incelemelerin bitmesini müteakip inceleme raporu daha
sonra Mahkemenize gönderilecektir.
Şüpheli ile ilgili olarak yapılan tespitler:
1) http://kaplanoğlu.org/ekitap/devrimci-ic_savas.pdflinkinden pdf formatında
yayınlamış olduğu dijital belgeler ile ilgili olarak yapılan tespitler:
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. 9/16

Bursa CBS Kaçakçılık, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
Soruşturma No : 2017/36857 Esas No :2017/9831 İddianame No : 2017/1390
http://kaplanoğlu.org/ekitap/sayfasına girilerek alınan ekran görüntüleri ve bahsi geçen
ftp formatında hazırlanan kitapların indirilmek suretiyle içeriklerinde inceleme yapılmıştır;
1) http://kaplanoğlu.org/ekitap/devrimci-ic_savas.pdf linkinde bulunan DEVRİMCİ İÇ
SAVAŞ isimli Pdf formatında kitabın yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmesinde;
Devrimci İç Savaş isimli Pdf formatındaki kitapçığın 20 Sayfadan oluştuğu, Kitapçığın
İçerisinde geçen Paragraflarda;Türkiye ve Kürdistan’ daki savaş bir uzun iç savaş olacaktır. Ne
de olsa politikanın başka Tekelci sermaye ve faşist devlet elindeki büyük ordu ve polis gücünü
kürt halkına ve Türkiye halklarına karşı ilan ettiği iç savaşı kazanmak için harekete geçirdi
kürdistana yığdı. Türkiye’ deki gelişen devrimi ezmek içinde hareket halinde tuttu. Son
sayfasında kendi gücüne güven anlayışıdır. Kendi gücüne güvenen Leninist parti devrimci iç
savaş başarıya götürmek için bütün devrimci güçleri bütün devrimci politik ve gerilla güçlerini
devrimci iç savaşa katılmaya çağırıyor. Zafer, devrimci iç savaşta yer alan devrimci güçlerin
olacaktır.Şeklinde benzer yazılar bulunduğu tespit edilmiştir.
Kitap içeriğinde ki yazıların tamamının, Halkı Toplumu Marksist Leninist Silahlı Terör
örgütleri içerisinde örgütlenerek, Türkiye’ de iç savaşın mutlak yapılmasının gerektiğini, bu iç
savaşında nasıl yapılacağını ne şekilde yapılırsa kazanılacağını, İç savaş çıkarmak için neler
yapılması gerektiğini, iç savaş başlatıldığında nasıl mücadele edileceğini, bu mücadelenin
savaşında SİLAHLI bir şekilde yapılmasını, Gerilla olarak tabir edilen Terör örgütü üyelerinin
iç savaşın kazanılmasında çok etkili olacağını bu yönde Silahlanarak Gerilla savaşçılarıyla
Silahlı bir şekilde Ülkemizde Türkiye’ de iç savaş yaparak Devrimci güçlerin kazanacağını
anlatan içerik olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi aşağılayıcı yazıların olduğu, Ülkede
devrim için silahlı savaş yapılarak Türkiye Cumhuriyetini ele geçirilmesi yönünde yazılar
olduğu tespit edilmiştir.
2) http://kaplanoğlu.org /ekitap/savaş_devrim.pdf linkinde bulunan SAVAŞ VE
DEVRİM isimli Pdf formatında kitabın yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmesinde;
Savaş ve Devrim isimli Pdf formatındaki kitapçık 17 Sayfadan oluştuğu, Kitapçığın
İçerisinde geçen Paragraflarda; Türkiye’ nin tekelci kapitalist düzeni, işçi sınıfının kitlelerin ve
halkların kurtuluşunun ve gelişiminin önünde tam bir engel oluşturuyor. Türkiye ve Kürdistan
işçi sınıfına ve bütün emekçi halklara karşı savaşa sokuldu. Türkiye ve Kürdistan ‘ da birarada
görmüştür. İç savaş, Türk ulusunun ve Kürt ulusunun içyapısında, kendisini her alanda
gösterecek değişiklikler getirmiştir. Suç işlemede geride kalanın canı çıksın. Sermayenin,
devletin ve bütün gerici faşist güçlerin işledikleri suçlar, devlet yaslarına göre değil, halka karşı
işlenmiş suçlardır ve devrim yasaları tarafından cezalandırılacaktır. Faşizme ve sermayeye karşı
etkin mücadelede aslolan devrimdi, devrim yasalarıdır. Bu çürüyen, bu kokuşan ve devamı
insan soyunun daha fazla aşağılanması anlamına gelen bu eski toplumu geçmişe gömmek için:
Toplumun bütün ezilenleri ayağa kalkın! Şeklinde benzer yazılar bulunduğu tespit edilmiştir.
İçeriğindeki yazıların tamamının, Halkı Toplumu Marksist Leninist Silahlı Terör
örgütleri içerisinde örgütlenerek, Ülkemiz de iç savaşın mutlak yapılması gerektiğini, bu iç
savaşında nasıl yapılacağını, ne şekilde yapılırsa kazanılacağını, İç savaş çıkarmak için neler
yapılması gerektiğini, iç savaş başlatıldığında nasıl mücadele edileceğini, bu mücadelenin
savaşında SİLAHLI bir şekilde yapılması, Ülkemizde iç savaş yaparak, Devrimci toplumun
Türkiye Cumhuriyetine baş kaldırmasını, devlete karşı isyan kaos, ayaklanma yaparak tüm
ülkeyi işgal altına alıp devletin tüm kurumlarını devrimcilerin, örgütün silahlı ayaklanmayla
yapılabileceği bunun içinde toplumun ayaklanması gerektiği yönünde anlatımının olduğu,
devrimci güçlerin savaşarak kazanacağını bunun devletin tüm kurumlarını ele geçirilerek
yönetime el konulmasının, devrimcilerin, devrimci güçlerin tüm burada yazanları uygulayarak
devletimize karşı devrimcilerin silahlanarak örgütün amaç ve stratejilerinde devleti ele
geçirileceğini, aşamalarını nasıl yapılacağını amaca ulaşmak için neler yapılacağını anlatan
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içerik de yazıların olduğu tespit edilmiştir.
3) http://kaplanoğlu.org /ekitap/silahlı_devrim.pdf linkinde bulunan SİLAHLI
DEVRİM EKMEK VE YAŞAM SİLAHLI DEVRİMLE ELDE EDİLİR isimli Pdf formatında
kitabın yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmesinde;
''Silahlı devrim ekmek ve yaşam silahlı devrimle elde edilir'' isimli Pdf formatındaki
kitapçık 12 Sayfadan oluştuğu, Kitapçığın İçerisinde geçen Paragraflarda;
''Ekmek sorunu silahlı devrimle çözülebilir. Devrimin bütün maddi koşulları
olgunlaşmıştır. Ekmek sorunu ve halkın başka ekonomik sorunları yalnızca silahlı devrim
yoluyla çözülebilir. Kitlelerin ekonomik yaşam koşulları ancak silahlı devrimle köklü olarak
düzelebilir. Siz reformistler de uğraşın, ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın siz de sendikacılar
gibi ekmek sorununun ancak silahlı devrimle çözebileceğini kanıtlamış olacaksınız. İçinde
bulunduğumuz toplumsal, politik ortamda halkın bütün yaşamsal sorunları ancak ve yalnızca
silahlı devrimle halledilebilir.'' Şeklinde benzer yazılar bulunduğu tespit edilmiştir.
İçeriğindeki yazıların tamamının, toplumu Marksist Leninist Silahlı Terör örgütleri
içerisinde örgütlenerek, ülkemiz de iç savaşın mutlak yapılmasının gerektiğini, yapılması
planlanan ayaklanmanın zeminin oluştuğu, bu iç savaşında nasıl yapılacağını, iç savaş
başlatıldığında nasıl mücadele edileceğini, ne şekilde yapılırsa kazanılacağını, bu mücadelenin
de silahlı bir şekilde yapılmasını, ülkemizde iç savaş çıkartarak devrimci toplumun devletimize
başkaldırmasını, devrimci güçlerin savaşarak kazanacağını bunun Devletin tüm kurumlarını ele
geçirilerek yönetime el konulmasının, devrimcilerin, devrimci güçlerin tüm burada yazanları
uygulayarak devletimize karşı silahlanarak örgütün amaç ve stratejilerinde devleti ele
geçirileceğini, aşamalarını, nasıl yapılacağını amaca ulaşmak için neler yapılacağını anlatan
içerik de yazıların olduğu tespit edilmiştir.
4) http://kaplanoğlu.org /ekitap/mahir.pdf linkinde bulunan BÜTÜN YAZILAR
MAHİR ÇAYAN isimli Pdf formatında kitabın yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmesinde;
''Bütün Yazılar Mahir Çayan" isimli Pdf formatındaki kitapçık 245 Sayfadan oluştuğu,
mitapçığın şçerisinde geçen paragraflarda özetle;
''Ve bütün baştan beri sıraladığımız nedenlerden dolayı, Şubat-Mayıs şehir gerilla
eylemleri sonucu, halkımızın uyanık kesimlerinde düzene karşı duyulan memnuniyetsizlikler
devrimci sempatiye dönüşmüştür. Sadece THKP-C’nin değil, THKO’nun silahlı eylemleri de
bu konuda etkili olmuştur.
Devrimimiz, halk savaşı ile zafere erişecektir ancak daha önce belirttiğimiz gibi, içinde
yaşadığımız tarihsel durum ve ülkemizin özelliklerinden dolayı, Halk Savaşı Öncü Savaşı
aşamasından geçecektir. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin ışığında devrimci rota şöyle
bir çizgi izleyecektir:
1. aşama: Şehir gerillasını yaratma
2. aşama: Şehir gerillasını geliştirme,
Kır gerillasını yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aşamada, savaşın, psikolojik yıpratma yönü ağır basacaktır.
3. aşama: Şehir gerillasını yaygınlaştırma, Kır gerillasını geliştirme
4. aşama ise, Kır gerillasını yaygınlaştırma aşamalarıdır.
Neden şehir gerillası ile gerilla savaşına başlandı? Savaşa, şehir gerillası ile
başlamamızın sebebi ikilidir.
A) Objektif nedenler:
a) Savaşçı bir örgütün varlığını kitlelere duyurmanın şehirlerde daha olanaklı olması.
Çünkü propaganda ve kamuoyunda tanınma olanakları açısından başlangıçta şehir, kıra nazaran
daha avantajlıydı.
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b) Küçük-burjuva anlamda da olsa, Dev-Genç’in büyük şehirlerde yürüttüğü devrimci
şiddet hareketleri ve de, kitle eylemleri, daha sert ve üst düzeyde silahlı eylemlerin
yadırganmayacağı uygun bir ortam yaratmıştı.
B) Subjektif Neden:
Silahlı propagandaya hazırlık döneminde işleri gevşek olarak ele almamızdan, hem de,
silaha sarılmakta geç kalmamızdan dolayı, kır gerillası için gerekli teçhizat, tecrübe, mühimmat
gibi maddi ve manevi ön koşullardan yoksunduk. İşte bu objektif ve subjektif şartlardan dolayı
partimiz, gerilla savaşına şehir gerillası ile başlamıştır.
Bundan böyle partimiz daha önce tespit edilen bu rotayı izleyecektir.
Önder güç sorununda, Partimiz Halk Savaşı ile devrimin zafere erişeceğini tespit
ettiğinden proletaryanın ideolojik önderliğini temel almıştır.(Temel bölgenin kırlar olması
esprisi) Öncü Savaşı aşamasında Partimizde emekçi kökenden gelen, gelmeyen ayrımı yoktur.
Önemli olan savaşçıların profesyonel devrimciler olmasıdır. Savaş genişledikçe yönetim
kademeleri de dâhil, emekçilerin ağır basmasına özel olarak dikkat edilir.
Parti Genel Komitesinin kararı, Partimizin çizgisinin, Marksizm-Leninizm’in dünyanın
ve ülkemizin somut şartlarına uygulanmasının oluşturduğu proleter devrimci çizgidir. Ve
eylemleri de, bu Leninist ideolojik ve politik tespitin pratiğe yansımasıdır. Oligarşinin terörü,
şiddeti ne kadar artarsa artsın, Partimiz gerilla savaşına devam edecektir. Partimizin yolu,
ihtilâlin yoludur. İhtilâlin yolu, Partimizin yoludur. Savaş, Mayıs darbesinden sonra kaldığı
yerden devam edecektir. Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı
laflar değil, devrimci eylemdir.’’
İçeriğindeki yazıların tamamının Marksist-Leninist ideolojik fikirlerin örgüt içinde nasıl
yorumlanması gerektiği, yapacakları eylem ve hareketlerin şekil ve amaç yönünden ne gibi
sonuçlar doğuracağını, örgütlenme ve devamındaki safhalarda karşılaşacakları zorluklarda ki
hareket kabiliyetlerini, bulundukları coğrafyada ne gibi stratejileri izlemeleri gerektiğini,
THKP/C terör örgütü kurucu lideri Mahir ÇAYAN kurduğu örgütün amaç ve stratejilerinin
yazılı bulunduğu, THKP-C terör örgütün kuruluş gelişme ve örgütleşme sürecinde ne gibi yollar
izleyecekleri, örgüte eleman kazanma anlamında halkın ne gibi yollarla ikna edebileceği,
yapılan silahlı eylemlerin en iyi propaganda olduğu, kendisinden sonra gelen örgüt
mensuplarına detaylı bir şekilde aktardığı, THKP-C Terör Örgütünün Kuruluş Parti Bildirisi
olduğu tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME ;
Yapılan incelemelerde Ozan KAPLANOĞLU isimli şahsın kendi adına açmış olduğu
internet sitesinde;
1-)THKP-C Terör Örgütü amaç ve stratejileri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü,
2-) Silahlı terör örgütüne militan kazandırmak adına çalışmalarda bulunduğu,
3-) ''Ekmek ve Yaşam Silahlı Devrimle Elde Edilir, Savaş ve Devrim, Devrimci İç
Savaş'' isimli kitapları, Uğur Gündüz rumuz ismini kullandığı değerlendirilen Ozan
KAPLANOĞLU isimli şahsın kendi ismini gizlemek suretiyle halkı silahlı eyleme yönlendiren,
halkı iç savaşa yönlendiren, devlete karşı olunması yönünde hazırlanmış kitapçıklar olduğu, bu
kapsamda şahsın halkı kin, nefret ve düşmanlığa yöneltici tahrik ve provoke edici paylaşımlar
yaptığı tespit edilmiştir.
1.) “http://kaplanoğlu.org” isimli siteyi şüpheli Ozan KAPLANOĞLU’nun kullandığı
ile ilgili olarak yapılan tespit:
Ozan Kaplanoğlu'nun
adreste bulunan ikametinde yapılan aramada ele geçirilen Iphone Marka
İMEİ numaralı cep telefonunun yapılan ön incelemesinde;
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Ozan Kaplanoğlu’nun whatsap mesajlar kısmında 26 Nisan
isimli şahıs ile
mesajlaşma metninde
adresini kendisi ile iletişim kurulması amacıyla
paylaştığı, bahse konu adresi kendisinin kullandığı tespit edilmiştir.
2) Sosyal paylaşım siteleri facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar
https://www.facebook.com/ozan.kaplanoglu.1?fref=ts uzantılı facebook adresini Ozan
Kaplanoğlu kullanıcı adıyla ve kendi resmiyle kullandığı hesap üzerinden “Herkese Açık”
olarak paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir.
Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen rapordan,
bahse konu sosyal medya hesabını şüpheli Ozan KAPLANOĞLU isimli şahsın kullandığı
anlaşılmıştır.
Yapılan paylaşımlar üzerinde yapılan inceleme tespit ve değerlendirmelerde;
22 Nisan günü saat:12.41 de yapılan paylaşımda;
isimli
şahsın
fotoğrafı ile birlikte “Hayır’ın sesini yükselttiği için Üniversiteli Kadın Kolektifi’nden
tutuklandı….” İbareleri yazılı resim ve resmin üzerinde “Hiç oldu mu şimdi…” yazısının
paylaşıldığı, yapılan bu paylaşım ile THKP-C Dev-Yol terör örgütünün alan yapılanması olan
“Üniversiteli Kadın Kolektifi” isimli yapı içerisinde faaliyet göstermekte iken tutuklanan
isimli şahsın tutuklanmasına tepki gösterdiği,
19 Nisan günü saat:21.12 de yapılan paylaşımda; ilimiz Setbaşı mevkiinde 19.04.2017
günü BURSA DEMOKRATİK GÜÇLER PLATFORMU isimli oluşum, CHP (Cumhuriyet
Halk Partisi) Gençlik kolları organizesinde Halkevleri, KESK, Eğitim Sen Doğa Der, Liseli
Genç Umut, TMMOB, DİSK, DEV-PAR, Halk Cephesi, ÖDP, HDP, EMEP isimli bileşenlerin
katılımıyla Hayırlar Devam Ediyor konulu izinsiz basın açıklamasının resminin üzerinde
“Hayır biz kazandık… Yine kazanacağız!!! Çaldığınız oyların hesabını elbet vereceksiniz ve
katlettiklerinizin ve işkencelerden geçirdiklerinizin ve zindanlarda gençliklerini çaldıklarınızın
acıları yanında çok hafif olacak.” İbaresinin yazılı olduğu, bu paylaşım ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve hükümetinin hedef alındığı,
15 Nisan günü saat:18.31 de yapılan paylaşımda; içeriğinde “Söz Yetki Karar İktidar
Halka Halkevleri” ibaresi yazılı pankartın bulunduğu bir resmin paylaşıldığı, pankartta bulunan
“Halkevleri” ibaresinin THKP-C Dev-Yol terör örgütünün alan yapılanması olduğu, şahsın bu
resmi paylaşmakla açık alan yapılanması üzerinden terör örgütünün faaliyetlerini meşru
göstermeye çalıştığı ve desteklediği, 30 Mart günü saat:14.33 de yapılan paylaşımda; “İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’nde “ON’lar yaşıyor, unutulmadı!” yazısı ile birlikte İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi olduğu değerlendirilen binanın fotoğrafının yer aldığı, fotoğrafta
binaya asılı afişte kırmızı zemin üzerinde THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi)
terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mahir ÇAYAN isimli şahsın resminin olduğu ve
“Onlar Yaşıyor Devrimci Gençlik” ibarelerinin yazılı olduğu,
29 Mart günü saat:23.27 de yapılan paylaşımda; kırmızı zemin üzerinde THKP/C terör
örgütü kurucu ve yöneticisi Mahir ÇAYAN isimli şahsın fotoğrafının bulunduğu ayrıca “30
Mart 1972-Kızıldere Emperyalizme ve faşizme karşı Tam Bağımsız ve Demokratik Türkiye
için Mahir Olunmalı! Devrimci Gençlik” ibarelerinin yazılı olduğu, paylaşımın altında “Onlara
sözümüz devrim olacak” yazısının olduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu paylaşımların THKP/C terör örgütü üyelerine yönelik olarak 30 Mart 1972
tarihinde Tokat ili Niksar ilçesi Kızıldere köyünde yapılan operasyonun yıl dönümü olan 30
Mart tarihi ve öncesinde yapıldığı, operasyonda ölü olarak ele geçirilen THKP/C terör örgütü
yönetici ve üyelerinin anıldığı,
1975 yılı Kasım ayında bir araya gelen çoğunluğunu THKP/C, Kıvılcım ve Mihri
BELLİ görüşlerini benimseyen öğrencilerin oluşturduğu grup tarafından kurulan İstanbul
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Yüksek Öğrenim Kültür ve Dayanışma Derneği (İYÖKD) üyeleri arasında meydana gelen
görüş ayrılıkları sonunda Militan Gençlik ile Devrimci Gençlikşeklinde kendi aralarında
bölünme yaşamışlardır. Devrimci Gençlik taraftarlarının Mahir ÇAYAN’ın tezlerini savunan
kesim olduğu, yukarıda belirtilen paylaşımlarda yer alan “Devrimci Gençlik”ibaresinin terör
örgütünün gençlik yapılanması olduğu,
THKP/C terör örgütünün amaç ve stratejisinin silahlı devrim yolu ile mevcut sistemin
yıkılarak sosyalist ilkelere göre kurulacak olan sistemin nihai olarak komünizme evrilmek
olduğu, dolayısıyla paylaşımda yazan “Onlara sözümüz devrim olacak” ifadesi ile Türkiye
Cumhuriyeti Devlet sistemini silahlı devrim yoluyla yıkmaktan bahsettiği anlaşılmaktadır.
3) ŞAHSIN İLİMİZDE GEÇMİŞ TARİHLERDE KATILDIĞI EYLEMLERİ
30.03.1972 TARİHİNDE TOKAT İLİ, NİKSAR İLÇESİ, KIZILDERE KÖYÜNDE
THKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ MAHİR ÇAYAN VE (9 ÖRGÜT MENSUBUNUN)
GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE GİRDİKLERİ SİLAHLI ÇATIŞMA SONUCU ÖLÜ ELE
GEÇİRİLMESİ OLAYININ YILDÖNÜMÜ OLMASI VE DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ
TARAFINDAN 30 MART – 17 NİSAN TARİHLERİ “DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
KURULUŞU VE SÖZDE DEVRİM ŞEHİTLERİ HAFTASI OLARAK İLAN EDİLMESİ
MÜNASEBETİ İLE 30.03.2013 GÜNÜ İLİMİZ NİLÜFER İLÇESİ GENÇLİK PARKINDA
HALK EVLERİNİN ORGANİZESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜRÜYÜŞ EYLEMİ
30.03.2013 günü ilimiz Nilüfer ilçesi Gençlik parkında Halk Evlerinin organizesinde
30.03.1972 tarihinde tokat ili, niksar ilçesi, kızıldere köyünde THKP-C terör örgütü lideri mahir
çayan ve (9 örgüt mensubunun) güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışma sonucu ölü ele
geçirilmesi olayının yıldönümü olması ve DHKP-C terör örgütü tarafından 30 Mart - 17 Nisan
tarihleri “DHKP-C terör örgütünün kuruluşu ve sözde devrim şehitleri haftası olarak ilan
edilmesi münasebeti ile yürüyüş gerçekleştirilmiştir.
Ozan KAPLANOĞLU'nun 30.03.2013 günü ilimiz Nilüfer ilçesi Gençlik Parkında Halk
Evlerinin organizesinde 30.03.1972 tarihinde tokat ili, niksar ilçesi, kızıldere köyünde THKPC terör örgütü lideri mahir çayan ve (9 örgüt mensubunun) güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı
çatışma sonucu ölü ele geçirilmesi olayının yıldönümü olması ve DHKP-C terör örgütü
tarafından 30 Mart - 17 Nisan tarihleri “DHKP-C terör örgütünün kuruluşu ve sözde devrim
şehitleri haftası olarak ilan edilmesi münasebeti ile gerçekleştirilen yürüyüşe üzerinde Mahir
ÇAYAN’ ın resminin bulunduğu pankartı taşıyarak grubun önünde yer aldığı tespit edilmiştir.
4) Şahsın yapılan ikamet aramasında ele geçirilen materyaller;
Şahsın
ikamet adresinde yapılan aramada ele geçirilen malzemelerin yapılan
incelemesinde;
1. Şüphelinin yapılan ikamet aramasında THKP/C DEV YOL terör örgütünün sözde
bayrağı elde edilmiştir.
Mahir ÇAYAN 1970’li yılların başlarında yasadışı faaliyet gösteren sol terör
örgütlerinden faaliyetlerine son verilmesinin ardından 1974 affından yararlanarak cezaevinden
çıkan THKP/C terör örgütü mensupları arasında “DEVRİMCİ GENÇLİK” ve “MİLİTAN
GENÇLİK” grupları oluşturmuş, Devrimci Gençlik grubu tarafından 1975 yılında Devrimci
Gençlik isimli dergi çıkarılmaya başlanmıştır.
Bu grubun fikirlerini benimseyen şahıslar tarafından 1976 yılında yeniden Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.
Ankara Dev-Genç mensupları eylem ağırlıklı, silahlı mücadeleyi örgütleyen, silahlı
propagandaya ağırlık veren illegal örgüt ihtiyacı ortaya çıktığını ileri sürmüş ve İstanbul
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grubunu oluşturan Dursun KARATAŞ ve arkadaşları ile birlikte Nisan 1977 tarihinde
“Devrimci Yol Bildirgesi” yayınlayarak yasadışı Devrimci Yol (DEV-YOL) terör örgütünü
kurmuştur. Örgütün Sözde Bayrağı kırmızı renkli yıldız ve yumruk simgelerinden oluşmaktadır.
Bu kapsamda Şüpheli Ozan KAPLANOĞLU’ nun ev aramasında elde edilen kırmızı
zemine yıldız yumruk şeklinde simgenin bulunduğu bez parçasının THKP/C DEV YOL terör
örgütünün Sözde bayrağı olduğu tespit edilmiştir.
2. Şüphelinin yapılan ikamet aramasında Devrimci Gençlik, Liseli Genç Umut ve
Halkın Devrimci Yolu isimli yayın organları;
THKP/C silahlı terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yaptığı, dergi
içeriklerinde THKP/C terör örgütü mensuplarının resimlerinin bulunduğu, THKP/C silahlı terör
örgütünün kurucusu Mahir ÇAYAN’ın resimlerinin ve görüşlerinin yer aldığı, dergi içeriğinde
halkı örgütleyerek örgütün amaç ve stratejileri halkı kin, nefret ve düşmanlığa teşvik edici
yazıların bulunduğu tespit edilmiştir.
3.Elde edilen flama;
1 adet turuncu Zemin üzerine siyah harflerle Halk Evleri ibareleri yazılı bez flama ile
ilgili olarak yapılan inceleme, değerlendirmede;
Silahlı mücadeleyi savunan grup Devrimci Hareket adı altında illegal örgütlenmeye
gittiği,
THKP/C Dev-Yol terör örgütünün 1980 öncesinde sivil toplum kuruluşları içerisinde en
etkin örgüt olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan ve ilk önceleri halkın
eğitiminde olan ve 1970 yıllarla birlikte tüm ülkede olduğu gibi terör mensuplarının uğrak
yerlerinden biri olduğu bilinen, 1980 sonrasında da tüm sol örgütlerin içerisinde etkin olmaya
çalıştığı yapılanmalardan olan Halkevleri Derneğinin 2011 yılına kadar kamu yararına çalışan
derneklerden olduğu için hazineden de yardım aldığı bilinmektedir. Halkevleri Kamu Yararına
Çalışan Dernekler statüsünden Bakanlar Kurulu karıyla 4 Nisan 2011 tarihinde çıkartılmıştır.
1980 yılı öncesi yasadışı DEV- YOL örgütü olarak ülkemizde faaliyet gösteren grubun
legal alanda alt yapısını ise Halkevleri oluşturmakta idi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra
kapatılan Halkevleri günümüzde yeniden ülke çapında yapılanmaya başlamasından sonra, söz
konusu örgüt faaliyetlerini ülke genelinde Halkevleri bünyesinde yürütmektedir.
Bu kapsamda Halkevleri isimli yapılanmanın THKP/C DEV YOL terör örgütünün amaç
ve stratejilerinde faaliyet yürüten yapılanmalarından olduğu değerlendirilmektedir.
4. Elde edilen afişler;
2 adet İnsanca yaşam istiyoruz ibareleri yazılı Halk evleri isimli afiş ile ilgili olarak
yapılan inceleme, değerlendirmede;
Silahlı mücadeleyi savunan grup ise Devrimci Hareket adı altında illegal örgütlenmeye
gittiği,
THKP/C Dev-Yol terör örgütünün 1980 öncesinde sivil toplum kuruluşları içerisinde en
etkin örgüt olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde kurulan ve ilk önceleri halkın
eğitiminde olan ve 1970 yıllarla birlikte tüm ülkede olduğu gibi terör mensuplarının uğrak
yerlerinden biri olduğu bilinen, 1980 sonrasında da tüm sol örgütlerin içerisinde etkin olmaya
çalıştığı yapılanmalardan olan Halkevleri Derneğinin 2011 yılına kadar kamu yararına çalışan
derneklerden olduğu için hazineden de yardım aldığı bilinmektedir. Halkevleri Kamu Yararına
Çalışan Dernekler statüsünden Bakanlar Kurulu karıyla 4 Nisan 2011 tarihinde çıkartılmıştır.
1980 yılı öncesi yasadışı DEV- YOL örgütü olarak ülkemizde faaliyet gösteren grubun
legal alanda alt yapısını ise Halkevleri oluşturmakta idi, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra
kapatılan HALKEVLERİ günümüzde yeniden Ülke çapında yapılanmaya başlamasından sonra,
söz konusu örgüt faaliyetlerini ülke genelinde Halkevleri bünyesinde yürütmektedir.
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Bursa CBS Kaçakçılık, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
Soruşturma No : 2017/36857 Esas No :2017/9831 İddianame No : 2017/1390
Bu kapsamda HALKEVLERİ isimli yapılanmanın THKP/C DEV YOL terör örgütünün
amaç ve stratejilerinde faaliyet yürüten yapılanmalarından olduğu değerlendirilmektedir.
Yukarıda yapılan tüm tespitler doğrultusunda şüpheli Ozan KAPLANOĞLU'nun sosyal
medya ve internet üzerinden Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmış olduğu soruşturma
neticesinde anlaşılmıştır.
Açıklanan nederlerle;
*Şüphelinin atılı suçtan kovuşturmasının yapılarak olaylar bölümündeki anlatımda
belirginleştirilen lehine ve aleyhine hususlar da belirtilerek yukarıda belirtilen "uygulanması
gereken kanun maddeleri" uyarınca iddianame ile sunulan delillerle muhakemesini takiben,
sübut bulacak hukuka aykırılık teşkil eden davranışlarına uyan ve bu maddelerde ön görülen
cezalardan mahkumiyetine karar verilmesi,
*Adli emanetin 2017/4088 sırasına kayıtlı eşyaların 5237 sayılı TCK'nun 54. Maddesi
uyarınca müsaderesine karar verilmesi,
*Şüphelinin göz altında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nun 63.
Maddesi uyarınca alacakları hürriyeti bağlayıcı cezadan mahsubuna karar verilmesi,
*Şüphelinin tekerrüre esas olabilecek adli sicil kayıtları olması sebebiyle haklarında 5237
sayılı TCK'nun 58. Maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,
*Şüphelinin atılı suçtanmahkumiyeti halinde 5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesi uyarınca
mahkumiyet süresince belli haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
Hususları kamu adına iddia ve talep olunur. 02/06/2017
TAHİR ÖZGENÇ 107393
Cumhuriyet Savcısı
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