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Başta §ovyetler Birliği i{omünist Partisi
Olnnak Üzere t{abi Yağeı (Haydıı Kııtlıı)

ve ilihat §argın ile İgitenen
Tüm Komünist Paıtileıe ve Progresist Kuıuluşlaıa

ııEI(LERfr$YON

"TKP'nin 5. Kongresi" diye ildn edileır olay]a baş]ayrp, Nabi
fağcı (Haydar Kutlu) nrn Nihat Sargıı'la beraber: Türkiye'ye gele-
rek hapse girmek l,stemesiyle devam eden etkinlikler si]silesi, terti-
bine TC Dev]eti memur]arrnrn da aktif olarak katrldrğr büyük bir
provokasyondur. Bu provokasyonun baş tertipçisi de 1973-?4'1erden
itibaren tezgAhrnr bazr devlet]ere nası] kabu], ettirdiğini gayet iyi
bildiğimiz Ld,z İsmail, İsmail Bilen, İsmail tMarat) namlan ile ma-
ruf aşağılrk heriftir...

Ancak TC Devleti, Ali Ergin Güran'ln 3216 sayılr 
-PişmanlrkYasasr diye ün]enen- yasadan yararlanmak için yaptığ1 iad€-i mu-

hakeme ta]ebinin reddi lle ajansal deşifrasyon işinin durdurulmasrnr
istediği; diğer bazr belirtilerte de provokasyon trrmanrşrndan vazge-
çileceği ve flkir özgürlüğüne yol açrlacağı intibarnı v€rmiştir.

Bu durumda diğer ilgili dev]etlerin sözkonusu kişilerle olan iliş-
kilerini -somut veriler]e- açrkla.manın da gereksiz }ratLa zararh,
kasrtlr bir davranrş olacağınr düşünüyoruz; hatta şimdilik bu kişiler
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hakkında hangi yer ve tarafia olrır,sa, o]surı aç}iacak herhangi bir
polemik'iiı bi]e umumi gidiş6ıt bakırnından zararlı olacağina kaniyiz.

Ne varki son zamanlarda Nabi Yağcı ve Ni]ıat Sargrıı adlr kişi-
ler i}e ilgili olarak göstermiş olduğunu.z davranrşlar karşısında düş-
tüğümüz hayreti Ve kanaatimizi de burada kışaca kaydetmecien ge-

çemiyeceğiz ı

Komünistler, progresistier ne zaınandanberi devletlerarasl gizli
pazarlıkların, ispiyonaj]ann -ricacl, tavassutçu, protestocu şekille-
rindo de olsa* aleti o]ma dur-umuna düştüler, anlamak kolay deği]!..

Bizim bildiğimiz komünist]er, progresistler, yaygın kitle lıareketleri-
nin (atılm]arrnı,n) öncüleli, yöneticileri veya enternasyonalist yeıli
flkirterin sa,vunucularr, takipçileri olarak crtaya çıkarlar. Yoksa Tür-
kiye'ye domokrasi ihraç otmek istiyoruz, bu ihracatr da ancak bu iki
kişİ gerçokleştirebilir diye tutturup, bağlllp çağirmak aniaŞr]abilir
bir tavır değildir. tsu iki kişi Türkiye'deki haılgi ]rit]e atılünlrılri1 öncü-
sü, hangi . enternasyona]ist yeni fikrın savunucusı.ıdıırlar? Yoksa ya-
pılmak isten€n özde oportünistçe, kariyeristçe bir siyaSi spekülasyon,

şekilde ise sihirli bir komünist etiketi -is]ni- altıllda mistik (sırcl,

gizemci) bir havarilik midir?...

Tİırkiye'deki progresist]er modasr geçmiş "kominterr-ı memurlu-
ğu" formasyonunun, konforınizme dayalr 

-hamaset]e 
örülü- tik-

sindirici propaganda tarzr i]e nerey€ vanjabildiğini, son Afganistan
tecrüb€sinden öğT enip ders almamrşlarmrdir ki, kitle hafeket]erinden
kopuk, kolonya.lizmin elitizmine benzer bir kadrocu]uk oyununun
cazibesine kaprlsrnlar? !. Veya Şah'r devirip legale qkmak için tak-
tik işbirliği yaplyoruz derken, ultra reaksiyoner dincilerin ağına dü-

şen İran komünistlerinin traiik sonurru görmemişlermidir ki, paşa-
]ara inat l41^, |42, 163 kalksrn diye tutturup dini mistisizme dayalr
gorici örgütlenme]erden, kolonyalistlerin a]et]erinden o]:tak arasrn-
lar?!. Ve daha sonra da Solryetler Birliği'nde "Glasnost" ve ,Perest-

royka" gibi oriiinal adlar]a a]lnan siyasi kararlarrn veya üze]:inde
uğraşrlan "ploblematik"in ne gibi bir problern vazedeceğini ve hatta
bu problemin nasr] bir çözüm yolunun bulunacağını düşünmüyorlar-
mr ki So]ryet Komtinist ve progresistlerinin unuttuk]arrnı yeniden
keşfedip (!) tatbike ka]lürşsm]ar?!.
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Biliiıcliği gibi emperyalizmin ilc komponenti, bileşeni vardrr :

Kapiıalizm ve kolonyalizm...
Gİ)ı

Bugün dünya çaplnda global olaralr clüşünü]düğünde bu bileşen-
lerden biri o]mazsa cliğeri cle olııaz, doiayısiyle emperyaliznr de var
olamaz. Ancak teknoloj1 geliştiremeıniş sanayi üretemiyen bir yerde

-ükede- anti-kapi'La]ist rnücadeleden bahsetmek absürt bir senaI-
yodur. Hele ki teknoloji geiiştiren, sanayi ül,etmekte olan yerlerde

-ülkelerde- a.nti kapita]ist ıniicadele durmuş, yani işçileri kolon-
yalist sömüfüden pay alarak rehavete kaprlmrş, komünist ve prog_

resistleli de enternasyonalist yeni flkirler üretemez hale gelmişlerse",

Türkiye'de Türkler, kolonyalizmin çok eski biçimlerinden beri
anti-kolonyalizm mücade]esi verniş ve hatta bu mücadele ile yrkrlan
Doğu Roma'nın enkazl üzerinde varhk]arınr ispatlamrşlardrr, Yani
Türkiye'deki Türk]erin varhk nedeni anti kolonyalist mücadeleler"
oimuştur. Nitekirn Kurtuluş Savaşr da bir anti kolonyalist dawanrş-
trr. Ve anti emperya]ist Sovyet ihtila.li ile bu yöndo paralele gelinerek

soluk]anmak için gerekli tıir zaman Ve mekan kazanrna başarısına
ulaşılmrştır.

Türkiye bugün de, başlayacak yeni anti-ko]onyalist mücadelede
Sovyğtlerle. a,ynr yönde paralele gelmek durumundadır:

Çünkü bizce Sovyet Komünist Partisi'nin "G]asnost" ve ,Perest-

royka" diye adlandlrdığı politikalarr özünde, yeni aİti-kapitajist atı-
]ımlara zemin hazırlayacak bir anti-kolonya]ist program araylşrnln

"problematik"indeı başka bilşey d€ğildir. Yani bu politlkalar neti-
cesiııde ü]kenin -hatta bir dereceye kadar dürıyanın- esas proble-
mi vazedilince, bunun çözümünden ancak evrensel anti-kolonyalist
progTam çrkacaktır.

Ancak .siyasi aÇlklık" ile başlatrlan bu "yeniden yaprlanma, sü-
rocinin, fikir platforrnunda he]: türlü mistisizm]e amansrz bir müca-
deleye girilmediği takctirde -tabandaki- halklarrn töIesel Ve din-
sel fark]ılıklarının üzerinde -emperyalistlerin 

desteği ile- oportü-
nist Ve kariyeristlerce yapılacak bilimsel kisveli spekülasyon]arla

çarprtılarak kul]anılmasl mümküncür.



o halde burada da karşrıırza gayet açlk bir şekilde her tür,lü
mistisizmin (felsefi, folkiorik, artistilr Vs.) ana kayrrağr o]an dini
mistisizmin cerh ve red edilmesi problemi çıkmaktadıı,.

Her türlü mistisizmin ana kaynağr dini mistisizmdil: Çiinkü
hayvanlara atfedilemeyecek, salt insana ait -modeln bilim ve po]i-
tika tormino1o,iileri hariç tutu]ursa- hiçbir kavram yoktur ki men-

şei dini literatürde bu]unmasln. Zaten insana "dindar halrvnn" 69-

ni]mesinin sebebi de burada yatmaktadır.

Dini mistisizmin iptali ise dinin (panteizm, politeizm, monoteizııı
süIeç]eli olarak) maddi izahr i]e mümkün olabi]ir ancak. ..

Gerçelıten de dikkatle iiıcelendikçe göriilmekteclir ki lıarbar]ık
dönemlerinden itibaren söylentiiere katılmış ahiaki (moral) ve beülihi
{estetik} lısrmlarr hariç tutarsak özünde -ayin, orırç, lrurban vs,
gibi- muhtelif ibadet şekilleri ve -tanrr, 

melek, ruh, şeytan, sevap,
günah vs. gibi- metafizik kavramlardan ibaret olaıı dini literatür,
asllnda insaJrrn türediği, -emeği ile,- kendini ürettiği veya kendirri
yaprlandrrdığr milyonlarca yrllrk val,ışet döneminin bir nevi -ılalra-
nrşlar ve kaıT amlarla- sembotik anlatrmından başka birşey değildir.

Dini kavramlarr metafizik diye damgalayarak talihi mater_valist
metodun ince]eme satıasr drşrnda tutma]< ve insanın uzak geÇnişinin
araştrrrlmasrnr son tahlitde -aynen bir hayvan gibi- fosil arayrş-
larrna kadar indilgemek hiç cle bilimsel bir yaklaşım değildir. Çüıı-
kü hugünkü fiziğine ulaşama,mrş lnsaıdan gelen söylentilerin üIeta-

fizik ojacağr gayet tabirdir. Ayrrca yine bugünkü fiziğine ulaşamamlş
insan]ardan ge]en bazı davranrş şekillerini immora]. inestetik hatta
mantrksrz ola,rak damgalayrp görmezlikten ge]mek, veya gerçek ha-
yatla birlikte bir takım ilkei davranişlardan müteŞekkil "ibadet" diye
bir "metafizik hayat" daha kabul etme]r, as]ını, kökenini yok saymak,
kendini tanrmamak ve/ıeya tanımak istememek deınektir; ki bu da
aynr zamanda -köleci 

(po]iteist) Gfek site]er:inden ka_vııaklanarı-
düa]ist, oryentalist yani ko]onya]ist Batr ciüşüncesirrin çlkmazrna
saplanmak demektir...

Son tah]ilde bu problemin çözünrü insanrr. hayvarrdarr nası] fark-
lılaştrğı veya evrensel "emek" tarifi nedir sorularrnda yatmaktadır,
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Buı:acla problemin çözümü için gerekli o]an "postü]a"ya bir illr
yaklaşım o1Jı:a,k şunu da, kaydede]im ki, insanl& hayvan veya, başka

İıir aeyişle ruhlu ha-yvanla ruhsuz hayvan arasrndaki fark, canlr iie

cansrz madde arasrndaki kategofik farktan dalıa az kategorik değil-

dir. ve .insan, olayr ile adeta özdeş olan ve "ruh" ile de çok yakrn

ilişkisi olan "emek kavrammln ela,ensel tarifi ortaya çıkınca, 1ıo-

tonyalistlerce insan]ığa kaIşr yaprlan büyük tahribat ve sömüJii

-işçi söınürüsüne de yeni bo},ut]ar getj,Iecek ş_"ki11- anlaşrlacak-

tır. Yoksa "6ngk, kavramr açıklığa kavuşturulmbdrkça, kolonyalist

Ckonomistlerln, "]ceniml diyen, lıcmiinist]eri bile cezbeden sihirji re-

çeteleri nasr1 eleştirile]ri]ir?

Mesela *Emek,in hepsj met9, Ciamaz: ,,pmgk,in bir klsml meta

yaııi iş, bir krsrır ru]rtur.

Emeğinin tümünü satü-ıak zolu]]d,a ka]an insan ayn1 zamanda

rurhunu da satmlş olur ki bir,mücldet kudurgan bir tüketici o]arak

başkalarur -gelişmiş üretim ilişlrilerinin mahsulti olan insan mo-

delini- tak]id ederek onlarin ruhu ile idare eder ama son tahlilde

hayvanlaşarak yok olur. İşte kolonyalistlelin insal ara yaptrkları

brıdur aslrnda... Orıların sihirli ekoiıomilr reçetelerinin özü de budur,

İnsanların tüm emeğine fiyat biçerek, tüketim için tümünü sa,t-

ma]arrnr sağlayan kolonyalistier aynr zamanda bu sömürüien insan-

ları hayvanlaşıp biribilini yer duruma gelinceye kadar birarada tu-

tabilecek şeyln ancak ve yainrz mistik bir clotrtrin olalcileceğini de

gayet iyi bllirler. İnsanlarrn biriik ve beraberliğini, ve de yaratıcrlr-

ğrnı sağiayau yani üretlm i}işkilerini geliştiren "emek"in de tiiırnü

iatılrrıca ortaria ne halk ne de insan kalacaktrr; ki gerçek soykrrrm

budur işte. ..

Buradan an].aşılmalicır ki "insa,n"rn teorisinin yaprlma zamanr
gelrniştir. Çünkü artık pek ço]r ,bi]im krrrgu" senaryolannda bile

adeta otokritik sahibi yani kendi kendini progra,mlayan, ya,ni basloa-

yağr adam gibi o]an robotlar sık srk yeralmaktadrr, Eğer böyle robot-

lar yaprlacaksa insanm kendini yaprlandırdığr ilk dönemleri (vahşet

dOnemleri) de teorik ya,klaşrmlarla çözülmeye başlanacak demektir,

o halde bu teori ko]onyalistler elinde bir silah haline ge]meden --bir



an önce- bir yaşayış biçimi -programı- olarek kitlelere mal edil-
melidif. Çünkü vasat insan zekasına §ahip robotl4r yapııdıktan son-
ra, doğal progra,mr4da yaşatıldrkları taktirde nasr1 bir yaratıcihk
ortaya, koyacaklan bel]i olınayan milyonlaroa insanm iptali, kolon-
yalistlerce gizli bir §iyasi tercih o]arak hemen gündeme getirilebi-
lecektir. Bu "iptal" işi de on koyu mistik örgütlenmeler içinde insan-
lar birer gönüllü kurban haliıe getirilerek eiayet demokratik (!) bir
şekilde ha.l]edi]ebilecektir.

Demok ki *insan, teorisi, aynr zamanda bir oluşum ve ge]işim
veya yaşayış programr ortaya koymalıdır ki bu da, "anti kolonyalizm"
progranr deınektir. Yani "insan" olayının teorisi, bir plan program
veya çerçeve program veya «son]u»da srnrrları olan bir program de-

ğİl, zaman ve mekd,n boyutlannda «sonsuz»da sınır]an -yani ]imit-
leri- olan bir eylem ve örgütlenme programl ortaya koyma]ıdır.
Yaııi bu, aynı zamanda insanın geçmişini araştırma, anlama ve bu
şekilde goleceğine ışrk tutma, programr demek olrnalıdır ve olacak-
tır. Yani bu da deınektir ki bu işin, bu programın spekülasyonu,
.tıan bilirim"ci]iğ{ olamaz; veya ol,ursa, .kolonyalistlik" ile eş an-
lam]ı olur...

Her devirde olduğu gibi bugün de kolonyalistler bildikleri bir
modole göre in§an yetiştirme sevdasını, idea]ini taşımaktadıı,lar. Ama
aynı zamanda hiçbir devirde olrıaüğr giibi bugiin de insarun kendi-
ni yapılandırdı& vahşet dovri hakkında yani in§ann kendini yeni-
den yaratmasr haklında veya yaJatıcrlğr hakknda birşey bilrnek,
in§anı tanımak istemezler; yani mistisizmi kaldırmak, iptal etmek
istemez]er. Çünkü o zaman kolonyalizm dg, kendileri de kalmaz.

onlar -aynr zamanda birer ekonomist olaİak- daima insant,
banbarhk döneminden itibaron kavrayrp bir .ekonomik ja;l1ft" }ani
bir .tüketici" veya --+n fazla,- ehJilştİrilmiş, eğitimle (i) şartlı
refleks kazandrnlarak kantitatif üı,etim yapar hale getirilmiş bir
hayvan, mesela bir dolap beygiri veya, sapan öküzü olarak düşün-
müşlerdir. Halbuki sırf ,tüketici olarak dt§iiıırri,ldüğünde insanın hay-
vandan farkr ka.lmaz ve son tahli]de hayvanlar gibi biribiİini tüko,
tir. 'Aslırıda insann vahşet döneminde, hayvana göre de, barbar iı-
sana göre de büyük bir terslik olduğu düşünülmeiidir; ki kolonyalizm
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ile anti-kolonyalizm zrtlrğr (çelişkisi) da bu derin temel tersliktenkaynaklansrn... Biı bakrma insanhğın tarihi aynr zamancla bu zrt-laşmanıır -çelişkinin_ tarihidir.

_ Sonuç o]arak şunu diyebiliriz ki insanrn varoluşu ve tüm geiişimsüreci tarih içine, bilim içine a]ınmalrdır ve alnacaktr artık... Kikolonya]ist]erin "tüketici örgüt]eri, şeklinde dlet olarak kullanacak-larr her türlü mistisizme yer kalmasın veya gittikç; İana az yer kal-sın. Zaten en genelde insanlara kaçacaklaİı, srğınacaklan _veya
sürü]ecek]eri- mistik aianiar veya karanhk bOğeler brrakı]mazsaonlar doğal olarak yaratrcllık, üreticilik yönünde gerçek örgütlen-
meye doğru yönelirier, ve töylece de kolonyalistie; istedikleri gibigüdecekleri tüketici güruhlarından mahrum kalarak dağrlırlar.

Biz bütün mistik aklmlarr si]ip süpüren _en gelişmiş şekli ile-anti ko]onyalizmin evrense] p.og"a-rn Doğu Roİa'nın yıkılrş tari-hinden -yani bizim tarihimizden- çıkarablliyoruz. Bunu en yakın
zaİnanda yaprjacak bir bi]imse] toplantıda açrlılamaya ve taltışma-ya açmaya da hazırız,

Ama bu arada sizier de hiç oimazsa Lenin'in "düŞünce davranrşbirlikteIiği" olarak ifade ettiği, çok eski Türkçecle ise'..tıtrı zilrri birolmak. şek]inde geçen tavsiye veya direktifinı hatrrlayarak bugünartık_ tıkanmrş olduğu açıkça görüen ve "düa]izm,, "oryenta]izm,gibi hasta"lık]arla da maiul olduğu bi]inen sat cı.iştıncesinin olyen-tasyonunu yapmaya hazrr olun. Çünkü mesela bir *Halkların kendikaderlerini tayin hakkı, prensibi, "düşünce Ve davranlş ıJir]iktetiği,kuralr ile beraber gözönüne aJınmazsa kolayca blr kolonyallst l<ış-kırtma ve tasailut anjamınr da kazanabilmektedii.. ll, İurtrş-ulu.,,pek uzun sürmesi gerekeceğini sanmıyoruz. yani en kısa zamandakendini en krz gören komünistinden Atattlrkçılsüne, müteşebbissa_nayi kapita]istinde[ en yoksu] köy]üsüne 1aİa1 -yanl "KoloniDüzeni" unsurlarrndan o]mayan her meslekten- hemen herkesineylemli olarak katr]acağı bir anti ko]on}ralist programr formü]e ediptatbikata soka,bilecek durumdayrz.

_ Ancak burada size son o]arak şunu söylemeliyiz ki Türkiye'yca11o[a.sl ihraç etmek veya şunun bunun kurtar]crhğına soyunmakgibi 
-işimizi zorlaŞt[lcl_ rolleri bırakrn; ve fikir tea"tıslne gelln de



şu «anti kolonyatisi piog.,-,, bir an önce çrkaralrm", Zaten l,ıad-

İİnden razla zaman kaybedildi, kaybettirildi", Ve de görün ger:çek

fikir mahkümluğunun, fikir esaretinin ne olduğunu : Insanlarrn "ya-
ıo,r, tuı.ip"iaal",,tecrit,]er]e, "hapis"]erle nasrl susturu]mak veya

or..r, trrr,, peşine takılmak istendiğini", Sonra yine görün ki bu

";;;;.r-" çrİ rcu yurrlrş işler de yapmrş olsalar, hiçbir fikir suç]rrsu

iİerO]e trlapiste) kalıyor mu?! Kalmasrna gerek kalryor mu?!"

Bizimbu"dek]arasyon,ileaİnaclmlzneedebidegeriolarıbir.
*urrlt .İuryorraa bu]unarak taraftar top]amak, ne de terminoloji]r

biiiınsel bir tez öne sürmektir, Zaten içincle btılunduğumuz macldi

t uvuİ İu.tlr.. da buna elvermemekt"edir, Spesifik an]amr i]e bu "dek-

ırra.yorr,, ancak ve yalnrz bir uyart ve aynr zamanda bir yak]aşlm-

drr.

Bizi atarır,ınrz ve en krsa zarnanda görilşmek dileğiyle,

lİ,[TKı

Bizimie ilişki kurmak,

Dergi adresinden posta vasrtasryia,

143 50 66 veya 152 59 91 numarah telefonja;:dan mesai saaileri

dahilinde Cumhur Aksel vasttasly]a,

52o 91 35 veya 511 25 24 numara,h telefonlardan mesai saatleri da-

hilinde Av. Ali Tümer vasrtaslyla,
mümkündür.
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§tIKLğffiğ
. _N{üteakip sayfalard,a yeralan Av. Ali Tümer'in mektubundaki

"iade-i muhakeme ta]ebirnizin reddi, kararlndan da anlaŞ acağl üze-re TC Devleti al'aısal deşifrasyon işiııin durduru]masrnr istemektecli,..

Buna paralel olarak biz de son biriki aylrk gözlemlerimiz ile pro-vokasyorr tlrmanmasrnın durdurulmakta ve likır öZsür]üğüne yoiaçılmakta oldugu i ırl iba ü ürı cdindik.

Aslrnda bizim anracrmıZ, resnri proı,okatör. aian cla olsa, bizo
şahsen kötülüğü de clokunmuş olsa, lratta kötı.itük yapmak için ya-fatr]mrş .psikopatalojik bir vaka, cla olsa, tek tek insaıılan, kötü]ük-leıini teşhir ederek, aşağrlayarak, utandrrarak islah etmek, bi]: yerevalmak voya tatmin o1mak değildir. Çünkii asıl jledef, top]um için-den kötü kişi seçme ve köiü kişi yetiştırme örgütlenneler:i ve bun]a-rın esas sorumlu]arr olmalıdrr.

Biz amacımüza fikri yoldan cla varr ve böyle kişi]ere yol ve]:me-yece]r filtj.asvon sistemine sahip bir eylem ve örgütienme proglanl
ortaya koyabilir]iz. yani esas olan "pozitif seleksiyon» meltanizma-s]nl ı,cs.iS edebi]mcliIil..

Bu durum muvace]resir-ıcle yurt clışınclan geiip de isteyerek hap-
:.e cirln .gizli komünist" şellerin -veya kendİ ifacteleri ile "yarl giz-]i" şeflerin- Deviet veya Hükümet yetkili]eri ile vardrklarr veyavaTacaklarr gizli veya zrmni anlaşmalar da art:k bizi lıiç mi hiç il-gilondirmeyecektir.

Ali Ergin Güran
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İstanbu1, L5/B1l9BB

Sayın, Ali Ergin Güran

Bilindiği gibi, İst. (2) No'lu Askeri Mahkemesinin 1986,/20c E,

sayrlı dosyasından 3216 sayılr yasaya başvurunuzun reddedildiği hu-

susuna(dahaöncoizahettiğimsebeplğrle)aşağryukarıbiryrlson-
ra muttali o]muş ve 8.4.1988 tarihinde iade-i Muhakeme taiebinde

bulunmuştum.

Ayrlca 12.4.1988 tarihli dilekçelerimle Cumhurbaşkanlığl ve Baş-

ba,kjık Makaınlarr'na (İadei Muhakeme dilekçesi, rnektuplarınız

ve basında çlkan demeç]eriniz ek]enerek) başvurdurn,

Daha sonra gene ewelce izalı ettiğim sebeplerle davanlzdan çe-

kildim. Çekilme keyfiyetine ait dilokçemi (2) no,]u Askeri Mahke-

."* 
'* 

vasrtasryla iadeli taahhütlü olarak gönderdim, Bu dilek-

çem 22.6.1988 tarihinde ulaşmıŞ,

Bundan sonraki gelişmeler ise şöyle;

a) Askeri Yargıtay 3. tıncü Dairesi İade-i Muhakeme istemini

31,5.1988 gün ve 1988/377, k. 1988/360 sayrlr kararla reddetti, Dava-

dan çekilmiş ,olmama rağT nen karar tarafı,ma 1,?,1988 tarihinde teb_

liğ edildi.

b) aa) Başbakanlrk Halkla İlişı<iıer Daife Başkanhğı, 15 Hazi-

ran 1988 tarih ve 21-H.İLŞ.D.B. 5504-21928 sayılı yazılarr ile:

12



il,

:.

12.4.19BB taı"ihli di]ekçeniz ince]enerek gereği yap]lmak üzere
13.6.1988 tarih ve 5504-21929 sayılr yazrmrzın ekinde Miui SavunmaBakanlığııa gönderi]miştir.

Şeklinde cevap verdi.

Bu müracaatın niçin Milli Savunma Bakanlığr'na gönderildiğini
bi]emiyorum.

Bildiğim kadarı ile anr]an müracaatımrzın İçişleri veya AdaletBakanhğı'na sevki gerekirdi

bb) Milii Savunma Bakanlığı 22 ltslaziran 1988 tarih ve 29.96.88.
Şb. 4 sayılı bir yazı ile,

1-

3 - Hükümlü vekilinin i]gi (a) dilekçesine eklediği 8.4.1988 ia-rih]i dilekçesiyle "Yargılamanrn Yenilenmesi, talebiyle Askeri Yar_grtay'a başvurduğu anlaşılmıştır.

4 - Askeri Yargıtayca bu başvuru üzerine yapılan inceleme so-nucunda Askeri Yaİ$tay 3. üncü Dairesinin 315.r9s8 gün ve 1988/
377-360 esas ve karar sayılı ilömr ile hükümlü vekilinin .Yargrlama-
run Yeni]enmesi" isteminin reddine karar verildiği ve dosyası,nın ka-rar]a birlikte maha]]ine iade edilcliği tesbit edil;iştir.

5 - Yar$sa] faaliyete ilişkin oiarak Bakan]ığımrzca. yaprlacalr
bir .işlem bu]unmamaktadır.

Şeklinde cevap verilmiştir.

Örneğini daha önce tarafınıza tevdi ettiğim bu yazmm 3, parag_



Iaftnda, 8 y lrk mahkümiyet hükmünüzün ,Askeri Yargltay 3, üncü

Dairesinin 24.2.rg17 gün ve 1987/112 ESas 1s87 164 Karar sayllr il6mı
i]e crıanarak kesiı-ıleşmiş.,....... . .. " şekliıırleki bölümünde yer aları

tarih ve numara]ar yan]ıştir.

Zira, bilindiği glbi, a yrllrk hülıüm, Askeri Yargrtay 3, Dairesinin
|7.7.|g84 tarih ve 1984/351 Esas, 79841324 l(arar sayılı ilam1 i]o onan-

mlşt1.

Yazrda yer alan tarih ve numara ise (2) no,]u Askeri Mahkemğ-
nin 3216 sayllr Yasaya baŞvulunun reddi üzerine Yalii temyiz talebi-
mizin redcli ve Mahkeme hükmünün onannaslna dair 3, Daire iiğ-

mıdrr.

Bilgilerinizi ri.ca eder:im.

Sa_vgıiaıımia

,{v. A_li Tı.imer
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