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14 Mayıs 1950 genel seçiminden büyük üstünlükle çıkan DFde, iktidannın ilk günlerinde, 
cumhuriyetin kuruluşundan beri CHP’yle organik bir bütünleşme içinde olan askeri ve sivil 
bürokrasinin iktidar değişimini boykot edebileceği, hatta darbe girişimlerinin olabileceği 
kuşkusu hakimdi. Hatta 5 Haziran günü bir albay, başbakan Adnan Menderes’i ziyaret ederek 
“askeri darbe” ihbannda bulunmuştu. DP hükümeti derhal ordunun üst komuta düzeyinde 
önemli değişiklikler gerçekleştirdikten sonra birkaç ay içinde 15 general ve 150 albayı 
emekliye sevkederek hem bu söylentileri ortadan kaldırdı; hem de -öncelikle DP örgütüne- 
bürokrasi üzerindeki egemenliğine ilişkin işaret ve moral verdi. 3 Eylül 1950’de yapılan yerel 
seçimlerde de DP’nin 600 küsur belediyenin 560’ını alması, bu özgüveni pekiştirdi.

DP’nin iktidan resmen devraldığı 22 Mayıs 1950’de DP genel başkanı Celal Bayar 
cumhurbaşkanı, Adnan Menderes başbakan oldu. Menderes, 9 Haziran’dan başlayarak parti 
genel başkanlığını da devraldı. 29 Mayıs’ta okunan 1. Menderes hükümetinin programı, DP’nin 
gelecek icraatına ilişkin fikir vericiydi. Bu programın üç ayağının olduğu söylenebilir: Zaman 
zaman revanşist (intikamcı) görünümlere bürünebilen bir anti-CHP tavır ve tek parti dönemi 
eleştirisi; sınırsız “özel teşebbüsçülüge” dayalı kalkınmacı söylem; bütün tehlikeli sayılan 
akımlann, hareketlerin kaynağı olarak “komünizm”i saptayan fanatik bir anti-komünizm (“İrtica 
ve ırkçıhk gibi aşıncı cereyanlan vasıta olarak kullanan (...) aşın solcu hareketlere karşı 
gereken bütün kanuni tedbirleri almakta asla tereddüt etmeyeceğiz.” - Hükümet programından).

DP ilk olarak, “baskı döneminin sona erdiği, gerçek demokrasinin kurulduğu” doğrultusundaki 
söylemini destekleyen ve CHP döneminin otoriter uygulamalanm tasfiye etmeye dönük 
uygulamalara ağırlık verdi. 16 Haziran’da Arapça ezan yasağı kaldınidı. 14 Temmuz’da, Nazım 
Hikmet’in de yararlandığı bir genel af yasasıyla, CHP döneminde işlenen bütün suçlar 
affedildi. Basm Yasası’nda demokratikleştirici düzenlemeler yapılarak, 1946-50 döneminde DP’ye 
büyük destek veren basın mükafatlandınimış oldu.

Marshall Planı ve Yabancı Sermaye

11. Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki yeri emperyalizmin ileri karakolu olarak belirlenen 
Türkiye’ye Marshall Plam’na bağlı olarak yapılan Amerikan yardımı, daha savaş sırasında 
uygulamaya konan “lend-lease” (kiralama-ödünç verme) çerçevesinde başladı. Askeri alanda bu 
yardımın ilkelerini muhtemel bir çatışma anında savaştan yorgun çıkmış Amerikan ordusunun 
yerine ateş hatnnda en ön sıraya itilecek Türk ordusunun savaştan kalma malzemeyle 
donaaltnası yükümlülüğü belirledi. Türkiye ise buna karşılık olarak savaşta yıkıma uğramış 
Avrupa ülkelerinin sanayisini yeniden kurmasını sağlayacak hammaddeleri temin için çabalannı 
tanm ve madencilik alanlannda yoğunlaştıracaktı. Amerikalı uzmanlar hazırladıklan raporlarla 
Türkiye’de bir sanayinin, özellikle de ağır sanayinin kurulmasının söz konusu olamayacağını, 
yapılması gerekenin içerde ihracata yönelik tanmm ve özel sermayenin desteklenmesi, dış 
ilişkilerde ise ticari mübadelelerle sermaye mübadelelerine serbestlik tanınması olduğunu ısrarla 
belirttiler.

1947-1948’de Marshall Planı çerçevesinde yapılan 100 milyon dolarlık yardımın 5 milyonu 
liman, 5 milyonu ise tersane inşaatına aynidı, geri k^lan bölüm ise kara, hava ve deniz 
«uvvederine paylaştınidı. Sonraki yıllarda azalma eğilimi gösteren Amerikan yardımı Türkiye 
jütçesinde askeri harcamalann kısılması sonucunu doğurdu. Bu kesinti Türkiye’nin yardımın 
asılma oranına bağlı olarak tasarruf yapmasını gerektirdi. Türk askeri güçlerinin pekiştirilmesi 
jütçede tanm alanına yatınlabilecek bir kısım meblağın askeri alana aktaniması sonucunu 
doğurdu. Bununla birlikte siyasal kadrolar hem kamu alanından hem de özel alandan gelecek 
)ir sermaye yardımının tanm, madencilik ve sanayi sektörlerinde yapılacak yatınmlara büyük 
;apta katkıda bulunacağım umuyorlardı. 1947’deki Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 1951’de 
lermaye bölüşümünü daha da kolaylaştmcı doğrultuda yapılan değişiklik, Kore Savaşı’na bir 
:ugay asker gönderilmesi ve nihayet Türkiye’nin NATO’ya girmek için bir kaç kez başvurması 
5U umudun dışa vurumuydu. 1951’de Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nda yapılan 
ieğişiklik, maliye bakanına, yabancı yatınmcılara, her yıl ettikleri kânn bir kısmını aynı yıl 
çinde ülkeye giren yabancı sermayenin yüzde lO’unu aşmamak şarüyla ülke dışına aktarma 
zin veriyordu. Gene bu değişikliğe göre, yabancı yatınmcılar yerli sermaye sahiplerine tanınan 
laklardan yararlanacaklardı.

iu dönemde çeşitli uluslararası kuruluşlar. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası 
OECD) vb. tarafmdan Türkiye’ye borç verilmesi sağlandı. Alınan borçlar liman inşaatlan ve 
İdeki limanlann genişletilmesi, tahıl silolan inşaası için kullanıldı. 1947-1953 arasında çeşitli 
ılüslararası kuruluşlardan alman toplam borç 400 milyon dolann üstündeydi. DP hükümetinin 
emel stratejisi, yükselen buıjuvazinin önünü açan düzenlemeleri gerçekleştirmekti. Ekonomi ve 
ıcaret Bakam Fethi Çelikbaş “yabancı sermayenin memleketimize gelmesi ana davamız olduğu
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Selçuk M ilar’ın "Yeter! Söz Milletindir" afişi. Savaşın 
sonuna doğru Türkiye kapitalizminde dikkate değer 
değişimler gözlendi. Savaş ekonomisiyle birlikte 
palazlanan ticaret burjuvazisi, büyük kentlerde 
yoğunlaşmış ve önemli bir sermaye birikimine sahip 
olmuştu. Bu arada yabancı sermaye ile ortaklığını 
geliştirmek isteyen burjuvazi, bu konuda savaş 
döneminde getirilen kısıtlamalara karşı çıkıyor, devlet 
müdahalesini istemiyordu. Bu ortam içinde İsmet 
İnönü 19 Mayıs 1945’de yaptığı b ir konuşmada 
“ Memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi 
prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir”  
diyerek yeni bir dönemi çağrıştıracak b ir konuşma 
yaptı. Bunun hemen ardından 7 Haziran 1945’de 
Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat 
Köprülü imzasıyla CHP Grubu’na Dörtlü Takrir verildi. 
Takrir, bazı anayasal hakları öne sürerek, hem 
partide hem ülkede bir liberalleşme gereğini 
vurguluyor, ama ayrı b ir parti kurmaktan 
sözetmiyordu. Önerge 12 Haziran’da toplanan parti 
meclis grubunca reddedildi. Bu arada Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu TBMM’de kabul edildi.
Yasanın görüşülmesi sırasında başta büyük toprak 
ağası Emin Sazak ve Menderes yasaya sert eleştiriler 
getirdiler. Bu arada Fuat Köprülü ile Adnan Menderes 
gazetelere yazılar yazıyor, demeçler vererek hükümeti 
eleştiriyorlardı. Sonunda 21 Eylül’de Menderes ile 
Köprülü CHP’den ihraç edildi. Bu karan eleştiren 
Refik Koraltan’ın da atılması ve Bayar’ın 
milletvekilliğinden istifa etmesi olaylan hızlandırdı. Bir 
demiryolu müteahhidi olan olan Nuri Demirağ Milli 
Kalltınma Partisi’/?/ kurdu. Nihayet 3 Aralık’ta Bayar 
da CHP’den istifa etti. Tam bu sırada Hüseyin Cahit 
Yalçın Tanin’de “ Kalkın Ey Ehli Vatan!”  başlıklı tahrik 
edici b ir yazı yazarak Tan gazetesini hedef gösterdi. 
Bunun üzerine Tan, başlarında A li İhsan Göğüş gibi 
daha sonra CHP saflarında siyasete atılacak kişilerin 
olduğu bir grup öğrenci tarafından tahrip edildi. Amaç o 
dönemde sol aydınlann da katkısıyla gelişen 
demokrasi hareketini engellemek, ülkede çok partili 
rejime geçerken dikensiz gül bahçesi yaratmaktı. 7 
Ocak 1946'da kurulan DP sosyalizme ve başlangıçta 
birlikte olduğu ilerici aydınlara karşı düşmanca bir 
tavır takındı. DP’nin kuruluşunda soyut b ir “ millet 
egemenliği”  kavramı ağır basıyordu. Bunda DP’nin 
tabanını temsil eden orta çiftçilere ve küçük 
üreticilere seslenen popülist söylemin payı büyüktü. 
Jandarma, tahsildar, asker gibi unsurlarla temsil 
edilen devletin karşısına “ m illet”  gibi bir kavramı 
“ demokrasi”  retoriği ile birlikte çıkarmak DP’nin 
önemli b ir başarısı oldu.
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1950'ler Türkiye'de burjuvazinin, ilk kez bürokrasinin 
vesayetinden sıyrılarak, iktidarını b ir sınıf olarak 

kendiliğinden ideolojisi ile çok daha tutarlı araçlarla 
kurmaya giriştiği dönem oldu. Ezici çoğunluğu DP'li 

ve eskilerine kıyasla daha genç ve taşralı olan 
mebuslardan oluşan parlamento, bu araçların en 

önemlilerinden biriydi ve bürokrasiye karşı 
mücadelenin başlıca öznesiydi. Ancak toplumsal 

hayatın denetimi ve yönlendirilmesinde parlamentodan 
farklı araçlar ve özellikle kamuoyu oluşturma 

mekanizmian belki daha da merkezi b ir rol 
oynuyordu. Kuşkusuz bu oluşum yalnızca doğrudan 
doğruya DP politikalarıyla ilişkili değildi. Örneğin o 

zamana kadar kimliğini tiyatroda kurmuş Muhsin 
Ertuğrul gibi bir aydın-sanatçının damgasını taşıyan 

sinema, daha 1948'de CHP döneminde vergilerin 
düşürülmesiyle kârlı bir iş halini almış, film stüdyoları 

bir yıl içinde bir misli artmış ve yeni b ir sinemacı 
kuşağı faaliyet göstermeye başlamıştı. Benzer bir 

biçimde Türkiye'de bir kitle gazeteciliğinin ilk örneğini 
sergileyen Hürriyet de, yayın hayatına 1 Mayıs 

1948'de girmiş, bunu 2  yıl sonra Milliyet izlemişti. 
Rekabetleriyle öteki gazeteleri de b ir kitle gazeteciliği 

yapmaya zorlayan bu gazeteler, okurlarıyla temsil 
ettiği parti içindeki eğilimler dolayımıyla ilişki kuran 

geçmiş dönem gazeteciliğine kıyasla okurlarıyla 
görünüşte çok daha "dolaysız" b ir ilişki 

sürdürüyorlardı. Bu gazeteler, DP'yi desteklemedikleri 
zaman bile, partinin temsil ettiği demokratik hayatın 

şekillendirilmesinde kritik bir rol oynuyorlardı. Örneğin, 
DP'nin yayın organı olarak faaliyet gösteren Kudret 
ve Zafer'dense, Hürriyet ve Milliyet gibi gazeteler, 

özellikle egemen sınıfların çeşitli kesimleri arasında bir 
mutabakatın olduğu konularda çok daha etkin b ir rol 

oynuyordu. Üstte bir sahnesi görülen 6-7 Eylül 
olaylarının hükümetin tercihleri doğrultusunda gelişmesi 

bunun tipi b ir örneğiydi; Yeni Sabah Postası'n/n 6 
Eylül nüâhası "Bu hayasız şımarıklık artık 

durdurulmalı". Gece Postası ise "Palikaryaların 
bayrağı artık Konak Meydanı'nda dalgalanamaz”  diye 
manşet atmıştı. Ertesi gün ise Cumhuriyet olaylan şu 
satırlarla aktarıyordu; "M illî b ir heyecan içinde yapılan 

miting esnasında fırsat düşkünlerinin bu kötü 
hareketleri büyük b ir infial ve teessür uyandırmıştır".

için sermayeye en geniş imkanlann bahşedildiğini” açıkladı. Temmuz 1950 başında bazı 
istisnai mallar dışında dış ticaret tamamen serbestleştirildi. Ağustos 1950 başında, devlet-yerli 
sermaye-yabancı sermaye ortaklığıyla, Türkiye’de özel girişimi desteklemek amacıyla Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası kuruldu. 18 Mart 1954’de kabul edilen Petrol Kanunu ile de yabancı 
sermayeye geniş imtiyazlar tanındı.

Emperyalist Sistemle Bütünleşme ve Anti-Komünizm

Kapitalistleşme ve dünya kapitalist sistemiyle bütünleşme sürecini hızlandıran bu adımlar; dış 
politikada da ABD odaklı empeıyalist sisteme eklemlenmeyi beraberinde getirdi. DP kurmaylan 
“hür dünya”ya bağlanmayı, “milli kalkınma”nm ve parlamenter demokrasinin güvencesi olarak 
görüyorlardı. Haziran 1950’de patlayan Kore Savaşı, bu yönde daha somut adım atma fırsatım 
verdi. DP hükümeti, 25 Temmuz’da olağanüstü toplaıiarak verdiği kararla, Kore’ye “komünizme 
karşı savaşmak” üzere 4.500 kişilik bir birlik göndermeyi kararlaştırdı. CHP bu karara, ülke 
dışına asker göndermenin meclis yetkisinde olduğunu öne sürerek, salt biçimsel düzeyde tepki 
gösterdi. Behice Boran’ın başkanı olduğu Türkiye Barışseverler Demeği, karann özüne karşı 
çıkan bir bildiri yayınladı. Bir örneği yasa uyannca polise iletilmiş olmasına rağmen “gizli 
bildiri” yayınlamakla suçlanan Demek yöneticileri derhal tutuklanarak ağır cezalara 
çarptırıldılar. Kore’de ölen, yaralanan yüzlerce asker “karşılığında”, Türkiye “beynelmilel 
komünizme” karşı “hür dünya”mn yanında olduğunu kanıtlamış olarak başvurduğu NATO’ya
16 Şubat 1952’de kabul edildiği zaman; CHP bu kabulü “milli politikanın milli bir eseri” 
olarak selamladı. Türkiye, NATO’nun ötesinde, emperyalist blokun ve özellikle ABD’nin 
Ortadoğu politikasına tamamen uyum gösterdi.

Ekim 1951’de Süveyş Kanah’ndaki Mısır-İngiltere çatışmasında açıkça İngiltere yanlısı tavır 
alındı; 13 Aralık 1952’de Birleşmiş Milletler’de, Fransa’nın tezi doğrultusunda Cezayir’in ulusal 
bağımsızlığına karşı oy kullanıldı. İran’daki anti-sömürgeci Musaddık darbesinde de ABD’nin 
dikte ettiği tezler benimsendi. Nihayet, bizzat Menderes, ABD, İngiltere ve Fransa’nın 
Ortadoğu’daki anti-emperyalist bağımsızlıkçı hareketlere karşı bir yığınak ve harekat üssü 
olarak tasarladığı Bağdat Paktı’mn kurulmasında büyük çaba harcadı. Menderes’in Pakistan ve 
Irak hükümetleriyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda 24 Şubat 1955’de kurulan ve çok kısa 
ömürlü olan bu Pakt, Türkiye’nin Mısır öncülüğündeki anti-emperyalist Arap bloku nezdinde ‘ 
ciddi itibar yitirmesine yol açtı. 1954 başında Cumhurbaşkanı Bayar’m çıktığı 52 günlük ABD 
gezisi, Türkiye ile ABD’nin bütünleşmesinin sergilenmesi ve (özellikle basında) yüceltilmesi 
için önemli bir fırsat oldu. 26 Ocak’ta ABD Başkanı Eisenhower Türkiye’yi “Amerika’nın en 
büyük dostu” olarak tanımlarken; Bayar’ın 29 Ocak’ta ABD Kongresi’nde Türkiye’nin Batı 
blokuna kayıtsız şartsız bağlılığını ifade eden konuşması ayakta alkışlandı.
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Soğuk Savaş ve Türkiye

II. Dünya Savaşı sonunda, “ ulusal güç” ün dar para
metrelerinden bakıldığında, gelişme yolunda bir ülke 
konumunda, dünya ekonomisinden büyük ölçüde tecrit 
olmuş, üstelik savaş yıkımına uğramış geri, yoksul, ha
rap Sovyetler Birliği karşısında aynı savaştan yara alma
mış, aksine zenginleşmiş, büyümüş, güçlenmiş olarak 
çıkmış ve dünya ekonomisiyle siyasetinde başat konu
ma yükselmiş Amerika Birleşik DevletlerI'nin “ mutlak 
üstünlüğü” sözkonusuydu ve bu üstünlük “ mutlak si- 
lah” la, yani atom bombasıyla da perçinlenmişti. Klasik 
ölçüler İçinde, hasım iki devlet arasındaki böyiesi bir 
“güç açığr’nın avantajlı olan tarafta “ saldırgan eğilim
ler”! beslemesi doğaldı.

Bir başka açıdansa, ABD'nin önderliğini yürüttüğü 
kapitalizm derin bir evrensel bunalım içindeydi ve aynı 
zamanda da sosyalizm bir uluslararası sistem olarak 
tarih sahnesinde yer alıyordu. Kapitalizm, insanlık vic
danında yeni bir “ savaş suçu” işlemiş olmanın getirdi
ği manevi bunalımı yaşamaktaydı öncelikle. Karşısında 
ise, faşizme karşı direnişin bayrağını taşıyan komünist
ler vardı. Kapitalizmin doğum yeri yaşlı kıtada 
“maneviyat” kadar “ üretim güçleri” de tahrip olmuş, 
yanıp yıkılmıştı. Avrupa’nın öteki yakasındaysa, “ sos
yalist inşa devletleri” kuruluyordu. Dünya çapında, sö
mürgecilik yıkılıyor, bu tarihsel çöküşün bakrından ulu
sal kurtuluş ve bağımsızlık hareketlerinin devrimci teh
didi kendini gösteriyordu. Savaş ekonomisinden sivil 
ekonomiye geçişin sancılarını taşıyan ABD’de ise, işsiz
lik, dünya ticaretinin daralması, Amerikan sermayesi 
ve mallan için pazarlann kapanması, ekonomik durgun
luk korkulan ağır basıyordu. Savaşın canlandırdığı eko
nomiyi banş boğmakla tehdit ediyordu. Bu korku ve 
çok yönlü bunalım da saldırganlık güdüsünü kamçılıyor
du.

işte soğuk savaş, kapitalizmin güç ve güçsüzlükleri
nin bir bileşkesi ve Batı'nın bir evrensel ve topyekûn 
saldınsı olarak ortaya çıktı. Kapitalizmi savunmanın ve 
Sovyetler Birliği’ni (sosyalizmi) geriletmenin saldın yön
temi olarak beliren soğuk savaş. Batı dünyası içinde 
katı disiplin ve buyurganlığa dayalı Amerikan hegemon
yası için de gerekliydi; ancak saldırı borusunun çalın
masıyla saflann hizaya dizilmesi, pazarlann açılması 
ve devletlerarası İlişkilerin militarizasyonu mümkün ola
bilirdi...

Sonunda soğuk savaş kemikleşti, kurumlaştı. Bu ha
liyle de, sadece askeri/politik gerginlik ya da bununla 
birlikte yürütülen bir İdeolojik mücadele olarak kalmadı, 
yaşamın tüm alanlannı kapsayan, tanımlayan, l>elirle- 
yen bir sürece dönüştü. Bu girdaba kapılan tüm ülkeleri, 
sınıfları, halklan kendi militarist kalıbı içinde yeniden 
biçimlendirdi.

Soğuk savaş böylece gelişir ve kurumsallaşırken, Tür
kiye'de de uluslararası kapitalizmin yeni stratejisine tam 
uyum gösterecek bir iktisadi ve sınıfsal yapı ile politik 
ortam oluşuyordu.

İktisadi açıdan, hemen savaş sonrasında başlayarak, 
iç piyasaya yönelik, korumacı ve dış dengeye dayalı 
politikalar terkedlllyor, ithalat serbestisinde somutlaşan 
dış ticaret liberallzasyonuna geçiliyor, tarım ürünlerinin 
ve hammaddelerin dış pazarlara sunulmasına dayalı bir 
kalkınma modeli uygulamaya konuluyordu. Dünya eko
nomisiyle bu yeni eklemlenme süreci, kuşkusuz, savaş 
sonrası uluslararası kapitalizmin isteklerine de uygun
luk gösteriyordu. O dönemde ABD'nin temel korkulann- 
dan biri de dünya ekonomisindeki olası bir durgunluğa 
karşı tek tek ülkelerin (Türkiye’deki daha önceki devlet
çiliğe benzer) “ekonomik milliyetçilik” yoluyla mücade-

NATO'ya bağlı ülkelerin dışişleri bakanlarının b ir toplantısı. 12 Batı devletinin katılımıyla 4 Nisan 1949’da kurulan 
NATO’ya katılmak hem İnönü’nün hem de muhalefetin isteğiydi. Ancak t\Aenderes Kore Savaşı'na katılma 
kararını meclise danışmadan verdiğinden, İnönü ittifaka girme konusundaki bazı çekincelerini şöyle dile getirdi: 
"Türkiye’nin Atlantik Paktı’na girmesi, dünya’da sulh İhtimalini artıracak kıymetli b ir unsur olabilir.
Memleketimizin emniyeti milletlerarası büyük b ir teşekkülün kader birliğine katılmış olmak bakımından, siyaseten 
artmış denebilir Eşit haklarla milletimizin kendisine teveccüh edecek vazifeyi en iyi şekilde ifa edeceğine şüphe 
yoktur". Menderes’in bu şözlere cevabı şiddetli oldu: "O labilir sözü, hiçbir veçhile azaltma veya şüphe etme 
manasına gelmez. Atlantik Paktı, hazırlıkta geç kalmış tarafın savunma tedbiridir. Daha hazırlıklı taraf karşısında 
geç kalmış müdafaa tertibi, ya hazır tarafı harekete sevk eder. Yahut buna imkan yoksa, zamanla muvazene 
hasıl olur. Yani, sulhun bozulması ihtimali artırılmış o lu r Çünkü karşı taraf saldırmaya karar vermişse hiçbir 
tedbir sulhu koruyamaz".

ie etmeyi seçmesi ve dolayısıyla da pazarların kapanma
sı, ticaretin daralmasıydı.

Yine aynı dönemde, devlet eliyle burjuvazi yetiştirme
ye ve sermaye birikimi sağlamaya yönelik politikalar, 
savaş yıllannın kendine özgü koşullan içinde vurgun 
olanaklannın artması ve savaş zenginlerinin ortaya çık
masıyla da birleşerek ilk sonuçlannı vermeye başlıyor
du. Zenginleşen bürokratı, piyasaya giren büyük toprak 
sahipleri ve tüccan ile egemenler, bir yandan bürokrasi
nin bir kesiminin reformculuğunu ve devletin kısıtlayıcı 
vesayetini reddeden, bir yandan da dış tekellerle doğru
dan eklemlenme kararlılığında bir İktidar bloku oluştur
maktaydı. Kuşkusuz bu gelişme de, soğuk savaş önder
liğinin üçüncü ülkelerde piyasa ekonomisini ve özel 
teşebbüsün güçlendirilmesi politikalanyla çakışıyordu.

Nihayet, ülke içindeki egemenler arasındaki güç he
saplaşmasının ve dış dünya ile eklemlenmenin yöntemi 
olarak, yelpazesi dar ve eksik, aşağı sınıflardan korkuya 
ve onların örgütlenmelerini dışlamaya dayalı, dış politi
kayla güvenlik sorunlarında aynı görüşlere sahip, Batıy
la bütünleşmek için birbirleriyle yarışan partilerden olu
şan bir “demokrasi”ye geçiliyordu. Bu da Batı’dakI stra
tejinin gereklerine son derecede uygundur: Bir yandan 
uluslararası kapitalizmle ve tekelci sermayeyle “ ser
bestlik ilkesi” temelinde bütünleşecek güçler iktidara 
yürümekte; genel oy, serbest seçim ve çok partllilikle 
ideolojik mücadeledeki “ demokratik görüntü” korun
makta; Batıyla bütünleşme sürecine halkın “ katılımı” 
ve onayı da sağlanmakta; sol, reformculuk, devletçilik, 
bağımsızcılık tasfiye edilebilmekteydi. Üçüncü ülkeler 
için “ soğuk savaş demokrasisi” modeline uygundu

“ Türk demokrasisi.”

Uluslararası gelişmelerle içsel oluşumların çakışması
nın sonucu, Türkiye’nin Batı Bloku ile soğuk savaş 
çerçevesi içinde bütünleşmesi oldu. Bu bütünleşme iki 
açıdan Cumhuriyet dönemi (ve hatta Tanzimattan başla
yarak Osmanlı) batılılaşma çizgisinden ayrılmaktadır: 
Birincisi, militer ve ideolojik mücadele çerçevesi içinde 
yer alması açısından, ikinci ve daha önemli olarak da 
nasıl tanımlanırsa tanımlansın özgün bir “ ulusal çıkar” 
temeline dayanmaması bakımından. Batıyla yeni bir ikti
sadi modelle eklemlenme yoluyla ve esas olarak dar 
sınıfsal çıkarlar saikiyle oluşan bütünleşme her alanda 
bağımlıiaşmayı beraberinde getirmiştir. Sözkonusu ba
ğımlılık ilişkilerinin soğuk savaş çerçevesi içinde yer 
almış olmasıysa kurulan ilişki yapısının militer özellik 
taşıması sonucunu yaratmıştır.

“ Dış açık vermeden, ve dolayısıyla da dış yardım 
almadan, işlemesi olanaksız bir ekonomik yapı” yaratıl
mış olması ve bu yapının sahibi burjuvazinin tarihsel  ̂
cılızlığı, ortaya çıkan çok yönlü ve halkalı bağımlılık 
zincirinin ana kilidi olmuştur. Artık Türkiye 1946’dan 
bu yana dış ticarette sürekli açık vermeye başlayacak 
ve Cumhuriyet tarihinin İlk büyük devalüasyonunu da 
aynı tarihte yapacaktı. Artık Türkiye’deki iktidar bloku, 
sadece kalkınmayı gerçekleştirebilmek için değil, en 
temel toplumsal ihtiyaçlara dahi yanıt verebilmek için 
“ dış yardım”a muhtaçtır. İşte bu umarsız bağımlılığın 
soğuk savaş konjonktörü içinde oluşmuş olması ilişki
nin özgün biçimini de belirledi. Soğuk savaş, burjuvazi 
için kâr getiren bir meta oluverdi: Türkiye soğuk savaş
çılık satacak, bunun karşılığında da dış “ yardım” (kredi, 
borç, hibe) alacaktı. Evet, II. Savaş sonrası döneme
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Türkiye dış yardım almadan yaşayamaz bir ekonomik 
ve sınıfsai yapıyla girmişti. Yeni İktidar bloku hem yaşa
nabilmek hem de güçlenmek için, iktisadi modeli ve 
arihsel gelişkenllğinin cılızlığı içinde, uluslararası kapl- 
aiizme kapılanmak zorundaydı. Beklentilerine karşılık 
ılaraksa verebileceği tek şey vardı: Soğuk savaşta Tür- 
clye’nin militan ve sadık yandaşlığı. Bunun içinse elinde 
KIZI kartlar mevcuttu: Bunlardan birincisi ve Batı açısın
dan en önemlisi, Ortadoğu’da Batı çıkarlarının Jandarma
lığına soyunmaktı. İkincisiyse, Sovyetier Birliği İle en 
uzun sınıra sahip müttefik olarak Batı’nın (ABD’nin) Sov
yetlere yönelik gözü, kulağı olmak, nükleer stratejisinde 
vurucu Us görevi yerine getirmekti. Formül ortaya çık
mıştı: Türkiye soğuk savaşçılık üretecek, soğuk savaş 
Jeopolitik (coğrafi) konumunun önemini, yani bedelini artı
racak, “yardım” ın miktar ve koşulları da böylece belir
lenecekti. Artık Türkiye, dışarda, Doğu-Batı bağlamında 
ve Ortadoğu'da militarizm üretmeye mahkûm edilmişti.

İçerdeyse, artık “ halk oyu” ile İktidarda kalabilen ege
men blok, “ kalkınmacı” felsefesiyle kitleleri tatmin ge
reğini daha fazla duyuyor, bu ise, “ yardım” gereğini 
ve dolayısıyla da bağımlılığı daha da artırıyordu. Daha 
çok yardım içinse, Türkiye'nin stratejik önemi (bedeli) 
daha da artmalıydı, yani Türkiye daha çok soğuk savaş
çılık yapmalıydı. Militarizm bu yolla yeniden üretillyor- 
du.Soğuk savaş içerdeki iktidar bloku arasında rol dağı
lımında da uygun bir uzlaşma zemini oluşturuyordu. 
Burjuvazi uluslararası tekellerle bütünleşip gücüne güç 
katarken, bürokrasi de dış politika ve güvenlik alanında 
“devleti kurtarma” misyonuyla İktidarın bir ucunda avu- 
tuiabiiiyordu. Ordu genişliyor ve Amerikan yardımı ile 
yeni oyuncaklara kavuşuyordu; militarizm yeniden üre
tiliyordu. Savaşın gerekleri olarak antikomünizm ve an- 
tisovyetizm, Amerikan yaşam biçiminin yüceltllmesiyle 
beraber toplumsal vicdana nakşediliyor, bağımsızlık bi
linci kazınmaya çalışılıyor, toplumsal uyanış korkusu 
her ileri gelişmeyi gemlemek İçin ayakta tutuluyor, so
ğuk savaş antidemokratizmi de militarizmin yeniden üre
tilmesi İşlevini yerine getiriyordu. Nihayet, Doğu-Batı 
savaşımında yeni yeni askeri-politik İşlevler üstleniliyor, 
bunun başta mail yükü yeni “ yardım” ları gündeme g etl-,  
riyor, daha çok yardım İçin tekrar “ daha çok soğuk 
savaş, daha artan stratejik önem” formülü İçin milita
rizm üretimi yeni boyutlara varıyordu. Bu arada, soğuk 
savaşın ilk yıllarında dünya ekonomisinin genişlemesi
ne, tanm ürünlerinin fiyatlarının artmasına ve ucuz kre
dilere bağlı olarak her sınıfın yaşam koşulları İyileşiyor, 
Batıcılık ve soğuk savaşçılık toplumca daha kolay be
nimseniyordu. Dış ve İç düşman kavramlarında oluşan 
militarizm ve bağımlılık, dışarda NATO, Amerikan üsleri, 
nükleer silahlar, vb., İçerdeyse 141'de, 142'de, vb. so
mut ifadelerini buluyordu. Olaylar böyle gelişince de, 
Truman Doktrini, Marshall Planı, Bağdat Paktı, büyük 
komünist tevkifatları, vs. ya da Sovyetier BlrlIğl'nln Tür
kiye ile ilişkileri gerginleştirici ve baskıya yönelik polltl- 
kaian gerçek ama esasta kaçınılmaz gidişin kiml zaman 
kurumsal yapı taşları, kimi zaman da meşruiyyet kazan- 
dıncı propaganda aksesuarları olmaktan öteye anlam 
taşımaz oluyorlardı.

Türkiye, soğuk savaşa İlk giren ülkelerden biri oldu. 
İktidar bloku ise, ondan alabildiğince yararlandı. Ortaya 
çıkan ve sürekli İçte ve dışta militarizm üreten yapı 
bugün de geçerliliğini sürdürüyor; hatta denilebilir kİ 
soğuk savaşçılık, bağımlılık ve militarizm Türk dış politi
kasının artık yapısal özellikleri olmuşlardır. Şimdilerde 
soğuk savaş yavaş yavaş ölüyor ve bu nedenle de Türki
ye burjuvazisi İç politikasında, dış politikasında, ekono
mik kalkınma stratejisinde tarihinin en büyük bunalımını 
yaşıyor; yapısal olarak soğuk savaşçılık ve militarizmle 
malül iç ve dış kurumlan dayanaklarını yitirerek iflas 
ediyor. Altın yumurtlayan tavuk öldij ama görünen o 
ki, burjuvazi hâlâ onu arıyor; kimblllr belki dışarda Orta
doğu çöllerinde, İçerde de Türk-İslam sentezinde...

HALUK GERGER

Dış politikadaki bu yönelim, iç politikada anti-komünist hezeyanın tırmandınimasıyla birleşti. 
Ekim 1951’deki büyük komünist tevkifan bu hezeyanın doruğu oldu. Ekim 1952’de 
parlamentoya sunulan ve 141 ve 142. maddelerdeki cezalan artıran “Demokrasiyi Koruma 
Kanun Tasansı” tartışılırken, “komünistliği sabit görülenlerin asılması” doğrultusundaki öneriler 
bile gündeme gelebildi. Ağustos 1950’de İzmir Fuan’ndaki Çekoslovak pavyonunda asılı 
“Çekoslovakya’da toprak sürenindir”, “Çekoslovakya’da işsizlik yok” gibi dövizlerden ötürü 
Çekoslovakyalı pavyon müdürü hakkmda “komünistlikten” dava açılması, 1950’lerin ilk 
yansındaki komünist hezeyanın traji-komik bir örneği olarak kaydedilebilir. Köy Enstitüleri 
1952’de adlan Köy Öğretmen Okullan olarak değiştirildikten sonra 1954’de kapatılırken; bu 
kararlara komünizm suçlaması dayanak oluşturdu. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri 
“Hasanoğlan Köy Enstitüsünün orak-çekiç biçiminde inşa edildiğini” bile kanıt olarak ileri 
sürebildi. Elbette bu politika, kör ve içeriksiz bir anti-komünizm değildi. 1950 öncesinde 
vaadettiği grev hakkım yasalaştırmayan DP; Mayıs 1952’de İstanbul tekstil işçilerinin izinsiz 
mitingi ve İzmir temizlik işçilerinin grevine sert tepki gösteren Samet Ağaoğlu’nun 
“memlekette bir sınıf mücadelesinin başlamasına hiçbir zaman meydan vermeme” şeklinde 
ifade ettiği politikasını uyguluyordu.

Tanm  Alanındaki Gelişmeler

11. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra tanm alanında başlayan dönüşümler, Marshall 
yardımının Türkiye’yi Avrupa’nın bir tahıl deposu haline getirme politikasının, nüfusun yüzde 
80’ine yakın bir bölümünün yaşadığı kırsal kesime DP iktidannın oy kaygısıyla yüklediği özel 
anlamla birleşmesiyle 50’li yıllarda hızlandı. DP iktidannın ilk sermaye birikimlerini 
gerçekleştirmek için tanm alanında uyguladığı politika, traktör sayısının artmiması, Ziraat 
Bankası kredilerinin genişletilmesi ve ürün fıyatlannm yükseltilmesi oldu. Amerikan yardımıyla 
1946’da çalışır vaziyette bulunan traktör sayısı binden biraz fazlayken, 1955’de 43 bine 
yükseldi. 1948’de 994 olan biçerdöğer sayısı 1956’da 6 bini geçti. 1946-1955 arasında toplam 
ekih alanlar 9.5 milyon hektardan 22.4 milyon hektara genişlerken, aynı dönemde nüfus 
sadece yüzde 20 artış gösterdi. Zengin köylüler bankalann ve yeni kurulan kooperatiflerin 
resmi kanallarla verdikleri ucuz kredilerle satın aldıklan traktörlerle tanm yapma imkanı 
buldular. Öte yandan ya tefecilik ve/veya ortakçılık bağlanyla zengin bir toprak sahibine bağh 
yoksul köylüler, traktör sahibi olan zengin köylülerin ortakçılar yerine yeni teknoloji 
kullanmaya başlamalanyla, daha önce köyün ortak malı olan mera veya ormanlan tanma

Bayar ve Menderes halkı selamlıyor. Demokrat Parti popülizmi, tek parti yönetiminin devlet partisi CHP’n/n altı 
oku’nda yer alan "halkçılık"tan oldukça farklı b ir temel üzerinde yükseldi. CHPnin halkçılığını sınırlayan en 
önemli etmenlerden biri ideolojisini belirleyen seçkin bürokratların kendilerini her zaman devlete, laik 
Cumhuriyet’e karşı sorumlu görmeleri ve davranışlarını buna göre ayariamaian oldu. Halkı sevmek, halka hizmet 
vermek gerekiyordu ancak halk her zaman uzak durulacak, devlet işlerine karıştırılmayacak b ir nesne olarak 
kalmalıydı. O ’nu "muasır medeniyet seviyesine" çıkaracak olanlar da yöneticiler, “ ebedi" ve "m illi”  "şef"ler 
olmalıydı. DP önderleri ise aynı yerdeo gelmelerine rağmen halkın gözünde farklı b ir karizma oluşturmasını 
bildiler. Bunda özellikle ö  güne kadar titizlikle korunan laiklik ilkelerinin zorlanması, halkın dinî duygularının 
sömürülmesi büyük b ir rol oynadt. Bu konuda Celal Bayar'dan çok farklı bir kişiliğe sahip Adnan Menderes’in 
bazı yetenekleri, aslında b ir burjuva politikacısı olarak oldukça başarısız ve dengesiz yanlarını örttü ve her 
zaman öne çıkmasını sağladı. Bu konumuyla kimi zaman halk tarafından bir ermiş mertebesine kadar çıkarıldı 
ve özellikle de uçak kazasından sağ kurtulması buna bağlandı.
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açalar. Bir müddet sonra köylülere tapu verilmesiyle devlet malmı işgal etmenin yarattığı 
sıkıntıların aşılması da köylüleri kamçıladığından arazilerin elverişsizliğine rağmen üretim arttı. 
Karayollan şebekesinin gelişmesi, bellibaşlı ürünlerin devletçe yüksek fiyatla satın alınması ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin depolama kapasitesinin genişletilmesi bu üretim artışının diğer 
nedenleriydi. Öte yandan yeni topraklann tanma açılışı bütün köylülerin ortak karanyla 
yapıldığından köylüler kendilerine ait bir karann “hükümet” tarafından onaylanması karşısında 
hemen hemen tümüyle iktidar partisine yöneldiler.

Köylü mülkiyetinin genişlemesiyle topraksız köylülerin oranı 1950’de yüzde 16 iken, 1960’da 
yüzde lO’a düştü. Üretimin genişlemesiyle birlikte ticari faaliyet de yaygınlaştı. Eskiden esas 
olarak geçimlik üretim yapan, ancak yaya olarak gidilebilecek civar kasabalardan alış veriş 
eden köylere motorlu taşıt ve bakkallar girdi. Bütün bu gelişmeler tanmsal yapıya hakim olan 
küçük üretici özelliğini sağlamlaştırdı.

Tanm alanında sağlanan verimlilik, makineleşmeden veya tanmsal ekonomik teşebbüsün 
örgüdenmesinden çok, hava şanlanna bağlıydı. 1952 ve özellikle 1953’de hava şartlan 
olağanüstü iyi olmuştu. Dikkat çekici bir nokta da buğday üretimi yapılan topraklardaki 
arnşm, genel olarak ekilip biçilen topraklardaki artıştan daha az olmasıydı. Bunun nedeni 
1947 ile 1954 arasında buğday fiyatlannın yüzde 50’ye varan ölçüde düşmesiydi. Türkiye’deki 
buğday üretiminin en üstün verim düzeyine ulaştığı bu dönemde, ABD ve Kanada ellerindeki 
stok buğdayı dünya pazarlarına sürdüklerinden fiyatlar hızla düştü. Büyük tanm işletmeleri 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteğine rağmen, tahıl üretimini yaygınlaştırmak istemediler.
Tanm makinalan ithalatına konan sınırlandırmalar da büyük işletmecilere dünya pazannda 
rekabete girmelerine elverecek yoğun bir üretime geçme imkanı sunmadığından, bu isteksizlik 
daha da büyüdü. Aynca büyük tanm işletmeciliğinin topraklan gaspetmesi devam ettiğinden, 
küçük isletmeciler topraklannda daha büyük verimlilik sağlayan ürünlerin (örneğin pamuk ve 

iHj timine yöneldiler. Üstelik tütün üretimi toprağın daha küçük parsellere aynimasma 
eı arazide yapılmaya elverişliydi ve el emeğine daha uygun düşüyordu.

ı.'. ; andan II. Dünya Savaşı’nm hemen ertesinde, daha Marshall Planı yürürlüğe konmadan,
dış talebin fazlalığına bağlı olarak Türkiye’nin yaptığı tanm ihracatı hızla arttığından, ülkede 
kişi başına düşen buğday tüketimi ciddi bir düşüş gösterdi. Bundan dolayı “Kuzey”den 
gelecek ideolojilere kulağını tıkalı tutması amacıyla Türk köylüsünün yaşam standartlannda bir 
düzelmeyi öngören Amerikan tavsiyelerine uygun bir biçimde, ama aslında üretimdeki 
düşmeye de bağh olarak 1949’dan itibaren bir buğday ithali siyaseti benimsendi.
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Cumhuriyet
Korede hizmet etmek üzere Birleşmiş 
Milletler emrine asker veriyoruz

talisuUf Kargl». get? f*'rk*îarff
i ka Wismi karftrs kaı^t

. ■zzî :szr.:rurzX£̂ .rr.

■'Atlaniilt, Paklı,, na 
aifflinanffi ihtimali var

1950'ler bütün dünyada savaş sonrasında ABD'nin 
başını çeidiği soğui< savaşın ve anti-l<omünizmin 
yayıldığı yıllardı. Programına bazı temel hal< ve 
özgijrlülderi alan, işçilere grev hakkının tanınacağını 
vaat eden Demokrat Parti, iktidar olunca bunlardan 
kolayca vazgeçerek sosyalizm düşmanı b ir politika 
izledi. Kendi iktidarında gerçekleştirdiği TKP 
tutuklamalarından sonra en küçük bir örgütlenmeye 
fırsat vermedi. Vatan Partisi gibi legal örgütleri de 
hemen engelleyerek sosyalizme düşmanlığını iktidardan 
uzaklaştırıldığı tarihe kadar sürdürdü. Genel seçimlerin 
ertesi günü, 15 Mayıs 1950'de meydana gelen Çiçek 
Palas olaylarının ardından 29 Mayıs'ta mecliste 
konuşan Menderes, "Bilhassa üzerinde duracağımız 
mesele memleketi içinden yıkıcı aşın cereyanlan 
kökünden temizlemek icabeden tedbirleri almaktır...
Biz bugünün şartlan içinde aşın sol cereyanlan fikir 
ve vicdan hürriyeti mevzuunda mütalâa etmek 
gafletinde bulunmayacağız" derken, DP iktidarının bu 
konudaki politikasını çiziyordu. Nitekim bu konuşmanın 
ardından MTBB başkanı Suphi Baykam'ın desteğini 
aian Menderes, tek parti döneminin güdümlü gençlik 
örgütlenmesini kendi iktidarında da gerçekleştirme 
yoluna giderek, bu örgütlere yardım etti. Bunlar 
aracılığıyla bir süre sonra partinin solda görülen kitle 
mitinglerinin yanısıra, (üstte solda görüldüğü gibi) 
İstanbul ve Eskişehir'de Komünizmi Tel'in Mitingleri 
ve yine İstanbul ve Ankara’da şoven ve anti-komünist 
gösteriler halini alan Kore Şehitlerini Anma Mitingleri 
düzenledi. Üstteki gazete haberinde verilen Kore'ye 
asker gönderme ABD'nin çağrısıyla, ancak esas 
olarak NATO’ya girebilme kaygusuyla yapıldı. 17 Ekim 
1950’de, konu Anayasa gereğince Meclis'te 
tartışılırken, çoktan Tuğgeneral Tahsin Yazıcı 
komutasında beşbin kişilik b ir birlik Kore’ye doğru 
yola çıkmıştı. Türk birliği Kore’ye vardığı gün ateş 
hattına sürüldü. Birçok cephede savaşa katılan birlik, 
en büyük kaybı Kunuri’de -78 ölü 352 yaralı- verdi.
Üç yıl süren savaş boyunca, başlangıçta Türk 
hükümeti savaşı standart beşbin kişiyle sürdüreceğine 
dair söz verdiği için, eksilmeler oldukça asker 
gönderiyordu. Savaşın Türkler için faturası; 717 ölü, 5 
bin 247 yaralı, 229 esir ve 167 kayıp. Bu sayılar 
ABD’den sonra en fazla kayıp veren ülkenin Türkiye 
olduğunu gösteriyordu. Daha NATO’ya girilmeden 
önce, II. Dünya Savaşı’nın ertesinde girilen soğuk 
savaş ortamında İstanbul’a gelen Missouri zırhlısı 
personeli üstte sağda görüldüğü gibi "hoşgeldiniz" 
pankarttan ve eğlence endüstrisinin sevinç 
gösterileriyle karşılanırken, Batı sistemiyle bütünleşme 
arzusu doğrudan olduğu kadar geniş yığınlara da 
benimsetilerek yaygınlaştırılmış oldu.

Tanmda makinalaşmadan yararlanan toplam çiftçi ailesi 25 bini biraz aşkmdı. Aynca 1952’de 
bütün çiftçilere dağıtılan resmi kredilerin en az yüzde 25’ini gene bu aileler aldı. Bu varlıklı 
aileler, ortakçı veya kiracının tasfiyesi, boş mülk arazilerinin ekilmesi, kira yoluyla arazi 
tutulması, toprak saün alınması ve nihayet devlet meralanna tecavüz yoluyla işledikleri arazi 
alanını genişlettiler ve kapitalist işletmeciliğe yöneldiler.

Baskıcılığa ve Otoriter Yönetime Yöneliş

DP iktidan, ülkeyi bu rotaya oturturken ciddi bir siyasal ve ideolojik muhalefetle karşı 
karşıya değildi. Buna rağmen, idelojik-siyasal hegemonyasının en güçlü olduğu ilk evrede bile, 
özellikle CHP’ye karşı baskıcı yönelimlere girdi. Bunda, tek parti döneminin otoriter-baskıcı 
politikalannın intikamını almak isteyen küçük ve orta köylülerin baskısının; büyük toprak 
sahipleri ve burjuvazinin, iktidan doğrudan denetlemeye yeni başlamaktan gelen sınıfsal 
“hazımsızlığının”; aynca, burjuva parlamentarizmini mantıki uç noktasına vardırarak, seçimde 
çoğunluğu sağlamış olmanın sınırsız siyasal güç ve yetki kullanımını meşru kılacağını varsayan 
otoriter-demokratik ideolojisinin payı vardı. DP üst yönetimi, ilk olarak, 20 Ekim 1950’de 
yapılan istişari kongrede tabanın “devr-i sabık yaratmama” ilkesinin bir yana bırakılmasını 
dayatan intikamcı baskısı sonucunda CHP’ye karşı sertleşmeye başladı. 25 Temmuz 1951’de 
çıkanlan bir yasayla, CHP’nin tek parti dönemindeki devletle özdeş yapısından yararlanarak 
elde ettiği mal varlığı hâzineye devredildi (satıştan elde edilen gelir kendisine kaldığı için,
CHP bundan çok fazla etkilenmedi). Basının iktidann bazı icraatını eleştirmeye başlaması 
üzerine, DP-basın ilişkilerini giderek gerginleştirecek olan önlerrılerin ilki alındı: Mayıs 
1951’de, o zamana kadar gazetelere eşit dağıtılan resmi ilanlann dağılımının artık hükümetçe 
paylaştınlacağı hükme bağlandı. 16 Eylül 1951’de 17 ilde yapılacak olan ara seçimler 
öncesinde geçici bir yumuşama evresi yaşandı: Hükümet, 9 Ağustos’ta ücretli hafta tatili 
yasasım çıkardı, işçilere grev hakkı vaadedildi. DP’nin 17 ilden 15’ini kazandığı seçimlerden 
sonra, muhalefet partilerine yönelik baskıcı uygulamalar arttı.

18 Nisan 1952’de, partinin yan-resmi yayın organı l/lus’taki bir yazısından ötürü, CHP 
millervekili Hüseyin Cahit Yalçm’m dokunulmazlığı kaldınidı. 1951 ilkbahan ve yazı boyunca 
CHP’nin mal varlığının haksızlığı ve gaynmeşruluğu üzerine polemikler sürdü. Böylece CHP - 
DP ilişkileri gerginleşirken, 7 Ekim 1951’de Manisa ve Balıkesir’deki CHP mitinglerinde, iki 
parti taraftarlan arasında 1950’den sonra ilk kez çatışmalar oldu. Nihayet, Arahk 1953 başında 
çıkanlan CHP’nin Haksız İktisaplannm Hâzineye Devri Hakkmda Kanun’la, CHP’nin bütün 
servetine karşılıksız olarak elkondu. Bu yasa, DP iktidannın o zamana dek en yaygın tepkiye 
yol açan uygulaması oldu: CHP yasanın mecliste oylanmasına katılmazken, barolar ve 
üniversite öğrencileri eleştirel açıklamalar yaptılar. Ardından, 27 Ocak 1954’te, bu partiden 
istifa eden Hikmet Bayur’un “partinin Atatürk ilke ve inkılaplanna aleyhtar olduğu” şeklindeki 
beyanına dayanılarak. Millet Partisi mahkeme karanyla kapatıldı. MP’liler, 9 Şubat’ta 
Cumhuriyetçi Millet Partisi’ni (CMP) kurdular.
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DP merkezine tabandan gelen tek telkin, CHP’ye karşı intikamcı bir çizginin izlenmesi 
doğrultusunda değildi. Tek parti iktidannın kuruluş döneminden itibaren devlet politikasını 
belirleyen Kemalist ideoloji karşısında toplumsal-ideolojik kimliklerini/otoritelerini alt-kültürel 
yapılar içinde korumaya çalışan İslami cemaatler/tarikatler; DP’nin anti-CHP (ve anti-devletçi) 
söyleminin şemsiyesi altına girerek ve denetledikleri blok oy potansiyelleriyle yerel 
örgütlerinde güçlü konumlar edinerek reel politikaya ağırlıklannı koymaya başlamışlardı. Bu 
süreç, gündelik deneyimleri ışığında doğal olarak, baskıcı devlet aygıtıyla özdeşleştirdikleri 
resmi Batıcı Kemalist ideolojiyle bütünleş(e)meyerek İslami kimliklerine sanlan -özellikle kırsal 
kesimdeki- geniş halk kitlelerinin tepkileriyle de örtüşüyordu. Bu koşullarda, DP tabanı, “oy 
beyi” konumu edinen cemaat/tarikat önderleri ve bu potansiyelle bağlannı sağlamlaştırmak 
isteyen profesyonel buıjuva politikacılan İslami restorasyon taleplerini dayatmaya başladılar.

Eylül 1952’deki Ankara il kongresinde, ilke olarak kadın memur çalıştınlmaması, Ankara DP 
milletvekili Ömer Bilen’in Hacı Bayram Camii’nde verdiği cuma vaazlannın radyodan 
yayınlanması, köy okullanna din dersi konması, Ayasofya’nın cami yapılması gibi önerilerin 
dile getirilmesi; bu eğilim hakkında fikir vericidir. DP merkezi ve hükümet, İslami 
muhafazakarlığın yükselişine, bir sınıra kadar onay verdi. Bu sınır, bir yanda DP 
“büyüklerinin” de paylaştığı resmi Kemalist devlet ideolojisinin temel değerleri; diğer yanda 
iktidann/burjuvazinin Amerikancı-kalkmmacı-modemist iktisadi ve siyasal yönelimince 
belirlendi. Aynca DP iktidan, İslami radikalizmin devlet otoritesini ve “istikran” sarsacak 
ölçüde gelişmesine tahammül edemeyecek şekilde, tek parti döneminin “devlet üslubuna” 
bağlıydı. 22 Kasım 1952’de laik Kemalist entelejansiyanın simge isimlerinden Vatan gazetesi 
başyazan Ahmet Emin Yalman’ın, Malatya’da bir İslamcı militan tarafından vurularak 
yaralanması, DP merkezi için tahammül sınınnı ifade ediyordu. Derhal “irtica şebekesi” 
kovuşturmalan başlatıldı, yüzlerce İslamcı tutuklandı. 9 Aralık 1952’de yerel Büyük Cihad 
gazetesi sahibi Samsun milletvekili Fehmi Ustaoğlu partiden ihraç edildi. 23 Aralık’ta, 
karizmatik dini önder Said-i Nursi hakkında dava açıldı. 23 Ocak 1953’de İslami restorasyon 
özlemlerini faşizan bir yapıda siyasallaştırmaya çalışan Milliyetçiler Demeği kapatıldı; demek 
başkanı DP İsparta milletvekili Sait Bilgiç partiden ihraç edildi.

CHP’nin Bunahmı

CHP, bu dönemde yıllardır devletle özdeşleşmiş olmaktan gelen bürokratiklikten ve 
alternatifsiz iktidannın bünyesine sindirdiği hantal yapısından sıynlarak gerçekten siyasal bir 
partiye dönüşmenin sancılannı en ağır şekilde yaşadı. Önceleri, parti üst yönetimi elitist 
Kemalist ideolojisiyle, DP’nin iktidannı “halkın cahilliğine, aldatılmışlığına” bağlamaya yatkındı. 
Ancak bu yaklaşım giderek geçersizleşti. Haziran/Temmuz 1950’de yapılan 8. Kurultay’da,

Kıbrıs sorunu DP iktidarının ilk yıllarında hiç gündeme gelmedi. Aslında DP’nin bu konuda belirlenmiş bir 
politikası yoktu. Hatta sorun hükümet programına bile alınmamıştı. DP bu konuda iktidarı yitirmeden önce, 25 
Ocak 1950’de "Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktu r" diyen CHP'// Dışişleri bakanı Necmettin Sadak’la aynı 
görüşteydi. Bu sırada Yunanistan’ın Kıbrıs’a ilişkin tutumunda "ilhak"tan sözetmesi konunun meclise gelmesine 
neden oldu. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 24 Şubat 1951'de konu üzerinde mecliste açıklamalar yaparken, aynı 
anda Ankara’da Lozan Meydanı’nda da gençlerin katıldığı b ir miting yapıldı. Bundan sonra Yunanistan’la ilişkileri 
fazla gerginleştirmek istemeyen DP hükümeti, 6-7 Eylül olaylarının öncesine kadar işi fazla tırmandırmadı. Ancak 
o güne kadar bir İngiliz sömürgesi olan Kıbrıs'ın enosis yoluyla ilhak edilmek istenmesi, DP'nin bunu kullanarak 
içerde bazı provokasyonlara kalkışmasına yol açtı. B ir müddet sonra da İngiltere’nin çıkar ve istekleri 
doğrultusunda devreye giren D P jb ir süre için bütün tavrını İngiltere'nin siyasetine bağladı. Fakat Kıbrıs'ta, 
daha doğrusu Ortadoğu'da İngiltere'nin nüfuz kaybı ABD emperyalizminin işine geliyordu. Özellikle İngiltere'ye 
karşı Rumların yürüttüğü silahlı direnişten sonra Kıbrıs'ın bağımsızlığını isteyen ABD, sorunun bu bağlamda 
çözülmesini sağladı. Türkiye, Zürih ve Londra Antlaşmaları'yla garantör ülke durumuna gelirken Kıbrıs sorunu iç 
politikada sürekli olarak gündemde tutuldu ve 1955'ten sonra DP iktidarının da desteklediği gösterilerle "duyarlı" 
bir kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Ancak, bu kamuoyunun milliyetçi-şoven ve halklar arasındaki dostluğu bozucu 
biçimde oluşması için özel bir çaba gösteriyordu. Üstte Kıbrıs için düzenlenen b ir miting.
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ve K ırsa l Dönüşüm

M. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de çok partili 
demokrasiye geçiş süreci sırasında toprak reformu tar
tışmalarının başlaması ve 1946’da Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu’nun meclisten geçmesi ile birlikte reform 
komisyonundaki bazı büyük toprak sahibi üyelerin ka
nunun bazı maddelerine muhalefet ederek Cumhuriyet 
Halk P artis i’nden ayrılmaları ve Demokrat P arti'y i kura
rak 1950 seçimleri sonucunda iktidara gelmeleri bu dö
nemin en önemli gelişmelerindendir. Tarımda, ticarette 
ve sanayideki ekonomik, siyasal ve kültürel değişmele
rin hangi yönde gelişeceği bu geçiş sürecinde belirlilik 
kazanmıştır. CHP’nin bürokratik-devletçi-laik geleneği
ne karşı çıkan DP, büyük toprak sahipleri, ticaret burju
vazisi ve orta köylülük ittifakları çerçevesinde pazarla
rın, pazar için üretimin, özel teşebbüscülüğün ve İslam
cı akımların gelişmelerinin şartlarını oluşturmuştur. Bu 
çerçeve içinde 1858 Arazi Kanunnamesi’nden beri ta
rımda gelişmekte olan özel mülkiyet ilişkileri 1950-1960 
döneminde daha da yaygınlaşmış, yerleşmiş ve kökleş
miştir. Toprakta özel mülkiyetin yerleşmesi; karasaba
nın yerini gittikçe artan ölçüde pulluk ve traktörün alma
sı, metalaşma ve pazar mekanizmalarının gittikçe artan 
ölçüde hızlanması, köyden şehre göç ve şehirlerde sa
nayi kapitalizminin palazlanması ile birlikte oluşmuştur.

Bu durumda köylülüğün hızla geçimlik üretimden vaz
geçmesi ve dönüşmesi kaçınılmaz olmuştur. Fakat köy
lülük ne yönde dönüşecekti? Aile emeği ile küçük meta 
üretimi yapan çiftçiler haline mi geleceklerdi; yoksa 
ücretli işçiliğin yaygınlaşması ile kapitalist üretim ilişki
leri içine mi gireceklerdi? 1950’den başlayıp 1980’lere 
uzanan kırsal dönüşüm süreçlerini gözden geçirdiğimiz
de köylülüğün önemli bir kısmının şehirlere göçtüğünü 
köyde kalanlarının büyük çoğunluğunun küçük meta 
üreticisi çiftçi haline dönüştüğünü ve kapitalist çiftçili
ğin Türk tarımında hakim çizgi haline gelmediğini görü
yoruz.

1950’de ikibuçuk milyon civarındaki işletme 145 mil
yon dekarlık toprak; 1960’da da üç milyon civarındaki 
işletme 230 milyon dekarlık toprak işlemekteydi. 1980’de 
ise aynı miktar toprak üçbuçuk milyon işletme tarafm
dan paylaşılıyordu. Tarımda kullanılan traktör sayısı 
1950’de 16 bin civarındayken bu sayı 1960’da 42 bine 
yükselmiş; 1980’de ise 400 bini bulmuştur. 1952 Sonba
har Tarım Anketine göre, 50 dekar ve daha az toprağa 
sahip olan işletmeler, toplam işletmelerin yüzde 62’sini 
oluşturmakta ve toplam ekilen toprakların yüzde 19’unu 
işlemekteydiler. 1963 Tarım Sayımına göre, 50 dekar 
ve daha az toprağa sahip olan işletmeler, toplam işlet
melerin yüzde 69'unu oluşturmakta ve ekilen toprakla
rın yüzde 24’ünü işlemekteydiler. Bu yüzdelere 200 de
kar ve daha az toprağa sahip olan işletmeler açısından 
baktığımız zaman durum şöyledir: 1952’de işletmelerin 
yüzde 94'ü ekilen topraklann yüzde 59’unu işlemektey
diler; 1963’de ise işletmelerin yüzde 96’sı topraklann 
yüzde 72’sini işlemekteydiler. Son olarak 200 dekardan 
daha fazla toprak işleyen işletmelerin durumundaki de
ğişmelere bakalım: 1952’de bu işletmeler toplam İşlet
melerin yüzde 6’sını oluşturuyor ve toplam toprakların 
yüzde 41 ’ini işliyordu; 1963’de ise bu büyüklükteki işlet
meler toplam işletmelerin yüzde 4’ünü oluşturuyor ve 
toplam toprakların yüzde 28’ini işliyorlardı. Görüldüğü 
gibi 1952’de oldukça ileri düzeyde olan toprak dağılımı 
eşitsizliği 1963’de de devam etmiş; fakat beklenenin 
tersine artmamış hatta küçük işletme sahiplerinin ve 
işledikleri toprakların yüzdelerinde artışlar ve büyük iş
letmelerin ve işledikleri toprakların yüzdelerinde ise dü
şüşler olmuştur. Daha sonraki dönemlerden 1970’de 
200 dekann üzerinde toprak işleyen işletmelerin oranı 
yüzde 3 ’e düşmüş ve işledikleri topraklar da yüzde 26
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DP iktidarının ilk yıllarında tarımsal üretimde görülen artış ekonimide büyümeyi de beraberinde getirdi.
Yeni toprakların tarıma açılmasıyla birlikte sahipleri tarafından ekilip biçilen arazilerde verim de arttı.
Ûlke içinde tüketim mallarına rağbet arttığı için birçok malın dışardan getirilebilmesine yol açtı. 1946'da tarımda 
kullanılabilecek traktör sayısı 1000 iken, 1955’de bu rakam 43 bine çıktı. Fakat 1954'de birdenbire tersine 
dönen konjonktür ekonomide yeni gerilemelere yol açtı, tarımsal üretim kötü iklim şartlarının da etkisiyle azaldı 
ve kişi başına düşen gelir yüzde 11 civarında geriledi.

olmuştur; 1980’de ise bu işletmelerin toplam işletmeler 
İçindeki oranı tekrar yüzde 6’ya yükselmiş, işledikleri 
toprakların oranı da bir miktar yükselerek yüzde 35 
olmuştur. 1980’ler boyunca bu yüzdelerin daha da yük
selmiş olması muhtemeldir.

Bazı sosyal bilimciler geçimlik üretim yapan köylülük
ten ya kapitalist tarıma ya da küçük meta üreticiliğine 
geçilebileceğini öngörmekte ve 1950’lerdeki dünya ve 
Türkiye şartlarında küçük meta üreticiliğine geçildiğini 
ve kapitalizme geçişin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri dışında kalan bölgelerde artık mümkün olma-, 
dığını söylemektedirler. Diğer bazı sosyal bilimciler ise 
1947-1977 döneminde Türk tarımında küçük meta üreti
ciliğinin yaygınlaştığını belirtmekte ve hemen arkasın
dan bu küçük meta üreticiliğinin farklılaşmaya devam 
etmekte olduğunu eklemektedirler. Bir yanda mevsimlik 
işçilik veya aile üyelerinin bazılarının şehirlerdeki, yurt- 
dışındaki ve diğer tarımsal tıölgelerdeki sürekli işçiliği 
olmadan geçinemeyen küçük toprak sahibi üreticiler; 
öte yanda çapa ve hasat dönemlerinde önemli sayıda 
mevsimlik işçi istihdam eden ticarileşmiş orta büyüklük
teki çiftlikler. Bunlara değişik bölgelere dağılmış ikiden 
fazla sürekli işçi istihdam eden ve bazıları fabrika gibi 
örgütlenmiş kapitalist çiftlikleri eklemek gerekir.

Bu dönemde 85 milyon dekara yakın toprak İşletmeye 
açılmıştır. Bu toprakların önemli bir miktarı traktör satın 
alabilen büyük ve orta toprak sahipleri tarafından açıl
mıştır. Diğer önemli bir miktarı (24 milyon dekar) ise 
1946 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesinde top
raksız ve küçük topraklı köylülere dağıtılan topraklardan 
oluşmaktadır. İşlenen alana katılan bu topraklann hem 
üst dilimdeki çiftçiler ve hem de alt dilime katılanlar 
tarafından gerçekleştirilmesi toprak kutuplaşmasını en
gelleyen veya en azından geciktiren bir mekanizma ola
rak ortaya çıkmıştır.

Toprak kutuplaşmasını engelleyen veya geciktiren di
ğer bir mekanizma da hane düzeyinde varolan hayat 
döngüsü çerçevesinde gerçekleşen toprak toplanması

ve toprak parçalanmasıdır: Bir hanedeki kız ve özellikle 
erkek çocuklar üretken yaşa gelince meradan açılarak, 
satın alınarak veya kiralanarak hanenin işlediği toprak
lar genişletilip büyütülür. Fakat evlenme ve ayrılma yo
luyla yeni hanelerin oluşması, genişlemiş olan toprakla
rın parçalanmasına ve hane/işletme başına düşen top
rak miktarının küçülmesine yol açar. Geniş aile veya 
hanelerin hane reisinin ölümünü beklemeden bölünme
leri yönünde son otuz yılda gelişen toplumsal norm 
ve kültürel değerler hayat döngüsü sürecini çok kısalt- 
mıştır. Bu yolla gerçekleşen toprak parçalanmasını dur
durup yavaşlatan önemli süreçlerden birisi hanedekile- 
rin çoğunluğunun şehre göçüp kardeşlerden bir tanesi
ni işletmenin başında bırakmaktır. Demokrat P arti döne
minde ve daha sonraki dönemlerde köyden şehre göç 
çok hızlanmış ve 1985’de şehir nüfusu köy nüfusunu 
geçmiştir. 1950’de ülke nüfusunun 15 milyonu (yüzde 
75) köylerde ve 5 milyonu (yüzde 25) ise şehirlerde 
yaşamaktaydı. 1960’da köylerde yaşayanlar 19 milyona 
(yüzde 68), şehirlerde yaşayanlar İse 9 milyona (yüzde 
32) çıkmıştı. Köy nüfusunun yavaşlayarak artması ve 
şehir nüfusunun hızlanarak artması sonucunda 1985’de 
şehir nüfusu 27 milyon (yüzde 53), köy nüfusu 24 mil
yon (yüzde 47) olmuş ve Türkiye tarihinde ilk defa şehir
li nüfus köylü nüfusu geçmiştir.

Toprak kutuplaşmasını engelleyerek tanmda kapita
list ilişkilerin gelişmesini kısıtlayan ve böylece küçük 
meta üreticiliğinin yaygınlaşmasını sağlayan bir diğer 
süreç toprak mülkiyetine son yüzyıl boyunca kavuşan 
köylülüğün toprağın metalaşmasına karşı tarihsel-kültürel 
direncidir. Toprağın satılması, bağımsızlığın ve bütün 
toplumsal güvencelerin kaybedilmesi ve işsizliğe veya 
en iyi ihtimalle ücretli işçiliğe mahkum olunması olarak 
görülmektedir. Devletin 1947-77 dönemindeki politika- 
ian, küçük meta üreticisi modern çiftçileri destekler 
nitelikte görünmektedir. Devlet Su İşleri'nin ve Toprak 
Su’nun yürüttüğü sulama faaliyetleri küçük ve büyük 
bütün çiftçileri kalkındırmıştır. Ziraat Bankası ve Tanm 
Kredi Kooperatifleri kredileri yoluyla çiftçilere tanmsal 
girdi ve araç aliminin sağlanması tanmın modernleşme

si, üretkenliğin artması ve küçük meta üreticiliğinin yer
leşmesini sağlamıştır. Taban flyatlan uygulaması da kü
çük üreticilerin aleyhine olabilecek dalgalanmalan önle
miştir.

Tanmda küçük meta üreticiliğinin yaygınlaşıp yerleş
mesini engelleyebilecek bir diğer mekanizma da iç tica
ret hadleri yoluyla tanmdan tanm dışına artık aktaniması 
olabilirdi. 1950-1960 döneminde ve hatta 1977’ye kadar 
iç ticaret hadlerinin tanmın aleyhine mi yoksa lehine 
mi olduğu bu konuda araştırma yapan araştırmacılar 
arasında tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar 
1950’den 1977’ye kadar süren bütün bir dönem boyun
ca iç ticaret hadlerinin tanmın lehine olduğunu bulmuş
lar ve ancak 1977’den sonra iç ticaret hadlerinin kesin 
olarak tarım aleyhine döndüğünü göstermişlerdir; diğer 
bazı araştırmacılar ise iç ticaret hadlerinin bazen tanmın 
lehine ve bazen tanmın aleyhine olmak üzere 1977’ye 
kadar dalgalandığını ve bu tarihten sonra daha kesin 
olarak tanmın aleyhine döndüğünü göstermişlerdir.

Bütün bunlar köylülüğün küçük meta üreticisi çiftçili
ğe doğru son 30-40 yıl boyunca dönüştüğü tezini des
teklemektedir. Ancak bu dönüşüm her bölge ve her 
köyde aynı şekilde gerçekleşmemiştir. Köyler ve belki 
de bölgeler düzeyinde farklı kırsal dönüşüm yolları orta
ya koymak mümkündür. Bir köy dönüşüm tipi Orta Ana- 

'doiu’nun bazı kıraç bölgelerinde yaşanmaktadır: Bu köy
lerin üretken nüfusunun büyük bir bölümü şehirlere 
veya yurtdışına gitmekte ve geçimlerini oralarda sağlan- 
maktadıriar; köylerde kalan yaşlılar ve çocuklara para 
gönderilmekte ve böylece köylerin varlıklannın sürme
sine katkıda bulunulmaktadır. Uzun dönemde bu köyle
rin terkedilen köyler haline mi geleceği yoksa emekli 
olanlann dönmesi ile yeni bir canlanma içine mi girece
ğini zaman gösterecektir.

İkinci tür köy dönüşümü göçün fazlaca benimsenme- 
yerek üretken nüfusun köyde kalması ve ekonomik faa
liyetlerin çeşitlenmesi yolu ile ortaya çıkmaktadır. Bu 
köy dönüşüm tipini de Orta Anadolu’da gözlemek müm
kündür. Üçüncü tür köy dönüşüm tipi Orta Anadolu’nun 
buğday üreten ovalannda, Ege, Marmara ve Akdeniz 
bölgelerinin pamuk, ayçiçeği gibi sanayi bitkisi üreten 
köylerinde ortaya çıkmıştır. Bu köylerde hem göç olmuş 
ve hem de toprağın alınıp' satılmasının yani metalaşma- 
sının hızlanması ile köyde kalan hanelerin işletmeleri 
büyümüş ve modern girdi ve araçlaria işlenen küçük 
çiftlikler haline dönüşmüştür. Bu ticarileşmiş, küçük 
burjuvalaşmış ve modernleşmiş orta çiftçiler kapitalist 
çiftçi değillerdir, çünkü mevsimlik işçiler dışında aile 
emeği ve modern araçlaria tanm yapmaktadıriar. Bu 
birikim yoluyla dönüşüm yapan çiftçiler daha fazla biri
kim yaparak ilerde kapitalist çiftçiler haline gelecekler 
midir, yoksa küçük meta üreticisi olmaya devam mı 
edeceklerdir bunu zaman gösterecektir.

1950-1960 döneminde ve 1980’lere uzanan dönüşüm 
sürecinde kapitalist çiftliklerin ortaya çıktığı ve variıkla- 
nnı koruduklan köyler Çukurova’da, Güneydoğu Ana
dolu’da, sayısı daha az olmakla biriikte Ege, Marmara 
ve hatta Orta Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. Bu 
fabrika gibi örgütlenmiş modem kapitalist çiftlikler var- 
lıklannı devam ettirerek gelişebilecekler midir; ticarileş
miş küçük meta üreticisi küçük ve orta çiftliklerden 
bunlann saflanna katılanlar olacak mıdır; yoksa hanele
rin olağan hayat döngüleri çerçevesinde büyük ve orta 
çiftlikler parçalanacak yeniden toplanacak ve böylece 
devam edip gidecekler midir? Bütün bunlar köy ve tanm 
içindeki dinamikler kadar sanayileşme, kentleşme, ör
gütlenme ve genel kalkınma modelleri gibi makro düzey 
ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmelere bağlıdır. 1950- 
1960 Demokrat P arti döneminde başlayan bir kırsal dö
nüşüm sürecinin hangi yapılanmalar içinde sürüp gide
ceği sorusu henüz tam olarak cevaplandınlamamıştır.

BAHATTİN AKŞİT

1947



İnönü ve yönetimin isteği hilafına, klasik bûrokrat-elit CHP yöneticisi tipine uymayan Kasım 
Gülek’in delege çogunlugunca parti genel sekreterliğine seçilmesi bu dönüşüm bakımdan 
simgesel bir dönüm noktasıydı. “Sırtta aba, elde asa” sloganıyla yurt gezilerine çıkarak, halka, 
partililerle yüzyüze, eşit diyalog kurarak CHP’nin devletlû-bürokratik imajını sarsmaya çalışan 
Kasım Gülek’in verdiği mesaj örgüt tabanında tuttu; Gülek, Haziran 1953’deki 10. Kurultay’da 
partideki devletçi-bürokratik ve liberalleşme yanlısı hiziplerin, hatta bizzat İnönü’nün karşısında 
tavır almasına rağmen yeniden genel sekreterliğe seçildi.

Ancak Gülek’in CHP’de gerçekleştirebileceği/gerçekleştirdiği değişim, simgesel olmaktan ibaretti; 
programatik bir sınıfsal-siyasal temeli yoktu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Nadir Nadi’nin,
CHP’nin S.Kurultayı sırasında yazdıklan, partinin ancak iktidardayken ayakta kalabilecek 
(bürokrasinin hegemonik gücüne dayalı) sınıfsal-siyasal koalisyon yapısının eklektisizmini 
betimliyordu: “Softa ile sosyaUst, ırkçı ile milliyetçi, liberalle devletçi yıllarca onun kucağında 
banndılar. İdeolojik sistemin motoru şefin kafasından ibaret olduğu için bu gayet tabii idi. 
Partililer arasında fikir ve tartışma hürriyeti lağvedilmişti. 18. yüzyıl liberalizminden Marx 
sosyalizmine. Eflatun cumhuriyetinden Hanefi mezhebine kadar bütün doktrinleri gününe ve 
saatine göre kabullenmek ihtimali vardı.” CHP, bütün değişim çabasına rağmen, bu 
omurgasızlığını sürdürdükçe, kendisini nesnel bir sınıfsal-siyasal koalisyon temelinde yeniden 
örgüriemedikçe ve bu koalisyonu somut bir sınıfsal-siyasal hegemonik tasanm etrafında 
tanımlamadıkça güçlenemezdi ve güçlenemedi.

1950-1954 dönemi, böylesi bir netleşmeye dönük ayrışma dönemi olarak yaşandı. 1950 
Kurultayı’nda tasfiye olduktan sonra parti içinde muhalafet odağı haline gelen klasik elit(ist) 
CHP’h Şemsettin Günaltay; sahibi olduğu Halkçı gazetesindeki polemikleriyle Kemalizmin 
geleneksel söylemini parlamenter demokrasinin koşullanna uyarlamaya çalışan Nihat Erim, 
partinin asgari bir organik iletişiminin daima sürdüğü bürokrasi-entelejansiyanın eğilimlerini 
temsil ediyorlardı. Ş.Günaltay’ın muhafazakar tepkiciliği giderek erirken; Erim, bürokrasinin 
ideolojik-siyasal hegemonyayı burjuvaziyle paylaşma (ve aslında onun hegemonyasını 
kabullenme) mecrasını açmakta oynadığı rolle yükseldi. Bu arada 1953 Kurultayı’nda Cavit 
Oral’ın temsilcisi olduğu, sanayi burjuvazisinin bazı unsurlan da, CHP’yle iletişime açıktılar. 
1951’de gelişmeye başlayan bir sol kanat ise, kısa sûrede tasfiye edildi. CHP, ancak 50’lerin 
sonlanna doğru (özellikle Hürriyet Partisi’nin iltihakından sonra), bürokrasiyle sanayi 
buıjuvazisinin taleplerini/çıkarlannı, işçi sınıfına dönük ihtiyatlı vaadlerle birleştirerek sol 
popülist denebilecek bir yönelimle “iktidar olgunluğuna” erişebilecekti. Partinin 1954 seçim 
kampanyası süren belirsizliği ve eklektisizmi yansıtmaktaydı: Lozan savunuculuğu motifleriyle 
Yabaiıcı Sermaye Kanunu ve Petrol Kanunu’na yöneltilen eleştiriler süren ekonomik büyüme 
koşullannda yankı bulmayacak; Cumhurbaşkanı Bayar’ı köyde davar güderken gösteren 
propaganda afişleri ise, partinin elitist-bürokratik koşullanmalannı üstünden atamadığını 
gösterirken, kırsal kesimde büyük tepkiyle karşılanacaktı.

Mayıs 1954 seçimleri yaklaşırken, DP bir yandan memur maaşlanna zam yaparak kudretli 
konumunu sarstığı bürokrasiyle ilişkilerini düzeltmeye çalışırken; basm üzerindeki kısıtlayıcı, 
baskıcı yasalan ağırlaştırdı. Basının ve aydın kamuoyunun tepkisi bu düzenlemelerin 9 Mart 
1954’de yasalaşmasını engelleyemedi. DP, 2 Mayıs’ta yapılan ve katılma oranının çok yüksek 
olduğu (yüzde 88.6) seçimlerden, 1950’dekinden de büyük bir üstünlükle çıktı: Yüzde 56.6. 
CHP yüzde 5 oy kaybıyla yüzde 34.8’de kalmıştı. Çoğunluk sistemi nedeniyle bu oranlar 
meclisteki sandalye dağılımına, DP’yi neredeyse tek parti haline getirir şekilde yansıdı: DP 503 - 
CHP 31 - CMP 1.

DP Hegemonyasının Dayanaklan ve Dinamikleri

DP ilk dört yıllık iktidan döneminde, temel sınıfsal dayanağını oluşturan ticaret burjuvazisi 
ile büyük ve orta köylülüğün iktisadi gelişme potansiyellerini öne alan bir politika izledi. 
Tanmdaki modernleşme ve artan tanmsal ihracat ile sağlanan sermaye birikimi, 1950-1954 
döneminde ekonominin büyümesini sağladı. 1950-1954 döneminde milli gelir artışı yüzde 38.9 
gibi yüksel» bir orana ulaştı. Gerek makinalaşma gerekse tanm alanlannın artması, küçük 
üreticilerin sayısını artırdı, konumlannı sağlamlaştırdı. Sanayide, şeker ve dokuma gibi temel 
tüketim maddelerinin üretiminde sağlanan artış ve ucuzlama da; geniş halk kitlelerinin alım 
güçlerini önemli ölçüde geliştirdi. Köyden kente göç bu dönemde, topraksızlann yanısıra 
traktörün -devreye girmesiyle işgücü “açığa çıkan” toprak sahibi ailelerin gençlerinin de 
kendere gelmesiyle kideselleşmeye başladı. Büyük kentlerin çevresinde ilk kuşak gecekondular 
oluştu. Köylülerin ezile büzüle geldikleri büyük şehirlerin varoşlan ile merkezi arasındaki 
mesafe geneUikle pek uzak olmadığından eski dönemin toplumsal aynmlan her şeyi 
kucaklayan pazara teslim oldu. Aynı köyden gelenler yan yajıa yerleşip genellikle devlet 
arazisi üstünde derme çatma kulübeler kurdularsa da zamanla evlerin kalitesi yükseldi.
1950’lerin gecekondulaşması, kent ekonomisiyle ve toplumsal-kültürel hayatıyla ancak asgari 
düzeyde bütünleşen, kapalı bir alt-kültürel yapı arzediyordu. İktidarm ve yerel yönetimlerinin 
aslında yasa dışı olan bu kentleşme mecrasını oy mülahazalanyla aşama aşama legalize edip 
asgari birtakım belediye hizmederini buralara götürmesinin de etkisiyle, herrışehrilik ilişkileri 
ve “memleketleriyle” bağlan zaten sıkı olan ilk kuşak gecekondu halkı, siyasal olarak DP’ye 
yatkındı. Bunun nedeni her ne kadar şehirli insan gecekonduya acıyarak baksa da göçün 
hayat standardını hatın sayılır ölçüde -/ükseltmiş olmasıydı.
1948

MENDERES, A DN A N  
(1 8 9 9 -1 9 Ö 1 )

Demokrat P artl'n in  kurucularından ve 1950-1960 ara
sında DP hükümetlerinin başbakanı Adnan Menderes, 
17 Eylül 1899’da Aydın da doğdu. Baba tarafı İzmir’in 
en köklü âyan ailelerinden Katipzâdeler’in bir koluydu. 
Anne tarafından dedesi ise, Abdülhannid döneminde si
vil paşalık ünvanı edinmiş ve sarayla sürdürdüğü özel 
ilişkiler sayesinde kısa sürede zenginleşmiş, büyük top
rak sahibi Hacı Ali Paşa'ydı. Her iki aile de 19. yüzyılın 
ikinci yarısında hız kazanan uluslararası ticaretin sağla
dığı imkânlardan servet ve İktidar sahibi olmuş kompra
dor burjuvazinin köklü temsilcilerindendi. Adnan Men
deres ilk eğitimini İttihat ve Terakki İdadisl’nde gördük
ten sonra, Kızılçullu Amerikan Koleji’ne devam etti. 
1916’da askere alındığından, öğrenimini yarıda bıraktı. 
1918’de terhis edildi. Direnişe geçen çetelerin yanında 
Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Savaş sonrasına Menderes’in tipik bir ‘modern’, top
rak ağası hayatı sürdürdü. Köylülerin ‘işgal etmiş’ ol
dukları toprakların geri alınmasıyla da genişleyen Hacı 
Ali Paşa’nın çiftliği kısa zamanda örnek bir modern 
çiniiğe dönüştü. Bu sırada Adnan Bey yine İzmir’in 
köklü ailelerinden Evliyazâdeler’den Berrin Hanım’la ev
lendi ve böylelikle İzmir suikast! kurbanlarından Dr. Na
zım ve gelecekteki siyaset arakdaşı Fatin Rüştü ile hısım 
oldu. Menderes’in siyasal hayata Fethi Okyar’ın Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’m kurma çalışmalarıyla girdi. 1930'da, 
Aydın’da partinin il örgütünü kurarak, il başkanlığını 
yaptı. SCF kapatılınca, Celal Bayar'ın aracılığıyla CHF'ye 
katıldı ve bu kez CHF Aydın il örgütünü örgütledi ve 
yine II başkanı oldu. 1931 seçimlerinde Aydın’dan mil
letvekili seçildi. 15 yıl boyunca göze çarpmayan bir 
milletvekili olarak komisyon raportörlüğü, parti müfet
tişliği gibi görevlerde çalıştı. Bu arada Ankara Hukuk 
Fakültesi'ne girerek yüksek öğrenimini tamamladı. 
1945’te, Köylüyü Topraklandırma Kanunu’na karşı çı
kan toprak sahibi milletvekillerinin öncülüğünü yaptı; 
kanunun öngördüğü reformların kendi 50-60 bin dö
nümlük çiftliğini 3 bin 500 dönüme indirdiğini iddia 
etti. Meclis’te yaptığı uzun ve etkileyici konuşmanın 
hemen ardından istifa ederek, kamuoyunun .dikkatini 
üzerine çekti. 7 Haziran’da, Celal Bayar, Fuad Köprülü, 
Refik Koraltan’la birlikte, CHP’de ve bazı kanunlarda 
reformlar içeren “ Dörtlü Takrir” adıyla bilinen önergeyi 
imzaladı; 12 Haziran'da, dördü de Partiyi karıştırmakla 
suçlanarak Parti'den atıldılar. Menderes, birlikte CHP’den 
atıldığı öteki milletvekilleriyle 7 Aralık'ta Demokrat Par- 
t/'nin kurulınasına öncülük etti. Daha bu dönemde bir 
süre için DP’nin program yazma çalışmalarına katılan 
Ahmet Hamdi Başar onu partinin “ en kuvvetli ve tehli
keli adamı” diye nitelendiriyordu. DP’nin kazandığı 1950 
seçimleri sonrasında Parti başkanlığını bırakan Celal 
Bayar cumhurbaşkanı olurken, Menderes de başbakan 
oldu. Bu dönem boyunca Ayhan Aydan’la yaşadığı evli-
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Türkiye'de 19. yüzyılın başlarında başlayan ama 
oldukça yavaş bir biçimde seyreden kentleşme süreci, 

II. Dünya Savaşı'nm bitimiyle birlikte hızlandı. 
Savaştan sonra kentlerde nüfus artışı yüzde 6 gibi bir 

rakama yükseldi. DP iktidan boyunca da kentlerde 
yaşayan nüfus büyük bir hızla arttı. Bu dönemde 

tarımda makinalaşmanın getirdiği sonuçlardan biri de 
kapalı köy yaşamının çözülmesi, eski ortakçıların 

kentlere göç etmesi oldu. Bunun yanısıra geçici iş 
bulmak için kente gelen mevsimlik işçilerin sayısında 

da büyük artışlar görüldü. Bu arada yol, baraj ve 
konut yapımında çaışmak üzere kente gelenlerin ya 

da kentlerin çevresindeki işyerlerinde çalışmaya 
başlayanların sayısı da arttı. DP iktidannın ilk 

yıllarında inşaat sektöründe görülen canlanma da yeni 
bir yaşam biçimini beraberinde getirmişti. Bu 

inşaatlarda çalışanlar kentlere yerleşiyor, sadece hasat 
dönemlerinde gidip, varsa küçük tarlalarıyla 

uğraşıyorlardı. Bu demografik hareketlenmenin 
sonucunda kentlerin nüfusu artarak, yerleşme 

düzenlerinde önemli değişiklikler başladı. Kentleşme 
sürecini yaşayan bütün ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye'de de bu oluşumların sonucunda kentlerin 
çevresinde gecekondular (yanda) oluştu.

lik dışı İlişkiden, masraflı iç ve dış gezilerine, dini “ istis
mar etme”sinden tüketimi ve servete düzdüğü övgülere 
kadar çeşitli kişisel özellikleriyle de, Türkiye Cumhuri
yet için yeni olan karizmatik bir politikacı tipinin oluşma
sına katkıda bulundu. Yükselen büyük ticaret burjuvazi
sinin önderliğinde kurulan toprak sahipleri, sanayiciler, 
tüccarlar blokunun sözcüsü olarak Tek Parti Diktatörlü- 
ğü’nde halkın devlete karşı biriken tepkisini dile getiren 
Menderes önce CHP ile özdeşleşmiş olan bürokrasinin 
hakimiyetinin kırılmasını sağladı. Dış siyasette Marshall 
planı sayesinde yol, baraj, liman gibi alt yapı hizmetle
rinde büyük bir gelişme sağlandı. Menderes’in ilk dö
nem başbakanlığı sırasında eğitim, sağlık, sosyal yar
dım ve çalışma alanlarında belirli bir ilerleme gözlendi. 
1954 seçimleri, iktisadi ve siyasi alanda birçok değişikli
ği gerçekleştiren OP politikasının ve iyi bir demagog 
oiarak Menderes’in hararetle desteklendiğinin bir gös
tergesi oldu. Fakat, ABD destekli bu girişimler aynı 
zamanda dışa bağımlılığı, borçlanmayı ve enflasyonu 
körükleyici bir rol oynadı. Bunun sonunda ortaya çıkan 
ekonomik kriz aynı zamanda Menderes imajının da yıp
ranmasına yol açtı. 1957’de seçimleri bir yıl öne aldıran 
Menderes, başlangıçtaki popülist söylemin ve devlete 
karşı halkın koruyucusu imajının gerisindeki saldırgan 
ve hırçın karakterini açığa vurmaya başladı. Gerçekte 
DP iktidara gelir gelmez başlattığı komünist avıyla, 
1952’de Türkiye Sosyalist Partis i'n \, 1953’de ise M ille t 
Partlsl'nl kapatarak muhalefetteki özgürlükçü temaları
nın retorikten ibaret olduğunu çoktan kanıtlamış olan 
Menderes giderek gezden düştüğü ’55’lerde ise yöneti
mine karşı sesini yükseltmeye başlayan herkese saldı
ran yoğun bir baskı kampanyası başlattı. Aynı yıl DP 
içinde başlayan ayrılıklar sonucunda, bir grup milletve
kili ayrılarak Hürriyet P artis i'n i kurdular. 29 Kasım’day- 
sa DP grubundan Menderes’in istifası istendi. Bütün 
bu gelişmelere rağmen, 1957 seçimlerini yine DP (“ Men
deres") kazandı.

1960'ların başında, muhalefet artık sadece sesini yük
seltmekle kalmamış sokaklara dökülmeye başlamıştı. 
Uşak, Çanakkale ve Yeşilhisar’da olaylar oldu. 27 Nisan 
1960’da çıkarılan parti ve gazete kapatmak, tutuklama 
kararı vermek yetkisini içeren kanundan sonra olaylar 
giderek arttı. 28 Nisan’da İstanbul’da, 29 Nisan’da An
kara’da öğrenci gösterileri oldu. Her iki kentte de sıkıyö
netim ilan edildi. Yine de 21 Mayıs’ta Ankara’da Kara 
Harp Okulu öğrencileri yürüyüş yaptı. 27 Mayıs’taysa 
Silalılı Kuvvetler darbe yaparak yönetime el koydu. O 
sırada Eskişehir’de olan Menderes tutuklanarak Anka
ra’ya getirildi ve sonra diğer tutuklularla birlikte Yassıa- 
da’ya gönderildi ve çeşitli suçlardan yargılandıktan son
ra, “Anayasa’yı ihlal” suçundan ölüm cezasına çarptı- 
nidı. Karar Milli Birlik Komitesi tarafından onaylanarak, 
17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda infaz edildi.

Özellikle kırsal kesimdeki maddi refah artışı, Demokrariann anti-bürokrasi ve anti-entelejansiya 
söylemleriyle, bürokrasi-yurttaş karşılaşmasında parti kanalını devreye sokarak kurduklan 
klientelist (çıkar işbirliğine dayah) ihşki biçimiyle bağdaşarak; sağlam bir kirie desteği ve 
hegemonya dayanağı oluşturdu. İktisadi imkanlann (fonlar, tahsisler, bayilikler vb.), devlet 
hizmetlerinden öncelikli yararlanmanın, kamuda istihdam edilmenin parti (DP) mensubiyetiyle- 
yakmlığıyla kolaylaştığı, hatta giderek ancak böyle mümkün olabildiği patronaja dayalı siyasal 
yapı; Türkiye’de buıjuva demokrasisinin özgül toplumsallaşma (ve siyasallaşma) mecralarından 
biri olarak DP döneminde kurumsallaştı. Toplumdaki geleneksel değerlerin yerini kalkınmacılık 
ve dizginlenmemiş bir pazar özgürlüğü aldığından, ekonomik fırsatçılık kural haline geldi ve 
zenginleşme amaç oldu. Böylelikle halkm “özgürlük” talebine “vahşi Batı” zihniyeti hakim 
olmaya başladı. Amerikan yaşam tarzına duyulan hayranlık köyden şehirlere göç ettiğinde 
proleterleşme süreci içine gireceği varsayılan kesimlerde bile egemen hale geldi.

Ancak rasyonel bir ekonomik yönetim ve planlamanın yokluğunda ve popülist kaygıların da 
etkisiyle, 1950-1954 döneminde gerçekleşen sermaye birikimi sanayiye akmadı; lüks tüketime 
ve bir ölçüde ticaret sermayesine yöneldi. Gerek bu “döngüsüzlük”, gerekse yüksek fiyat artışı 
ve artan para arzı, tanmsal üretim ve ihracat ivmesini sürdürdüğü müddetçe kadanılabilir 
durumdaydı. Ancak 1954’den başlayarak ekonominin büyümesi durmaya yüz tutunca (1954-
1957 döneminde milli gelir artışı yüzde 3.5’da kalacaktı), bu durum “verimsiz” bir enflasyonu 
körüklemeye başladı. Yoksullaşan emekçi sınıflar ve hem maddi durumu kötüye giden hem 
de DP’nin programatik ideolojik saldınsı karşısında toplumsal kimliği-saygınhğı sarsılan asker- 
sivil bürokrasi (ve Kemalist entelejansiyanın unsurlan: Öğrenciler, gazeteciler, yazarlar...) 
giderek iktidarla karşıtlaşmaya başladılar. 1950’lerle ivme kazanan sermaye birikiminden büyük 
ve kalıcı verimler elde edemeyen sanayi sermayesi de DP’den soğumaya başladı. Aynca 
ekonomik büyüme yavaşlayıp anti-bürokratik politika da giderek partizan bir otoriteryanizme 
dönüştükçe; ideolojik hegemonyanın “milli kalkmma” ve “yeter, söz milletin” şiarlannda 
simgelenen zemini de kaymaya başlamıştı. DP iktidannın 1954-1957 dönemi, bir hegemonya 
bunalımının verilerinin oluştuğu dönem oldu.

Sanayi Sektöründeki Gelişmeler

1950’de İktisadi Devlet Teşekkülleri adını taşıyan ve toplam sanayi işletmelerinin sayı olarak 
yüzde 15’ini kapsayan kamu sektörü, gene aynı yıl sanayide çalışan işçilerin yüzde 46’smı 
kendi bağnnda toplamakta, katma değerin yüzde 58’ini ve sabit sermaye yatınmlannm yüzde 
54’ünü gerçekleştirmekteydi. Dolayısıyla kamu sektörü sadece ekonomik güç olarak değil, 
verimlilik açısından da özel sektörden üstündü. Özel sektöre gelince, uzun zamandır kamu 
sektörü işletmeleri tarafından yaratılan fiili tekellerden yararlannıaya ve çeşitli yollardan 
doğrudan doğruya kamu sektöründe sağlanan kârlardan pay koparmaya alışıktı. İktidara 
gelmedeii önce İktisadi Devlet Teşekküllerini açık artırmayla satışa çıkaracağını açıklayan DP, 
iktidan sırasında tam tersi bir uygulamayla bunlann sayısını hemen hemen iki katına çıkardı. 
Bu kuruluşlar ülke ekonomisi için gerekli ama az kârlı alanlarda özelleştiler ve özel kişilerin 
ancak kâr olduğu zaman pay aldıklan bir biçime sokuldular.
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Liberal D e v le U ilik

1950’den sonra Demokrat P arti'n in  uyguladığı iktisat 
politikaları, II. Dünya Savaşı sonundan itibaren CHP 
parti-devietinin devletçilik politikalarındaki değişimlerin 
uzantısında yer alırlar. Müdahalecilik dozunun azalma
yıp, hatta arttığı, ama müdahalenin esplrisinln değiştiği 
liberal söylemli bir devletçiliktir bu. Kısmen devlet-dışının 
desteğiyle iktidara gelen DP hükümeti, ilk elde ülkenin 
ve ekonominin vasisi Devlet imajını değiştirmeye yöne
lir. Bunun için radikal-devletçi seçkinlerin, değişen top
lum ve dünya koşullarına karşı devleti korumak olarak 
anladıkları savunmacı devletçilik yerini, toplumun esas 
olarak bir müteşebbis zümresi olarak görüldüğü destek
leyici devletçiliğe bırakır. Bunu liberal devletçilik olarak 
da tanımlayabiliriz.

Liberal devletçilik, devletin özel sermayenin yanında 
daha az çekimser kalarak yer aldığı, iktisadi toplum 
modelinin hükümetini siyasal seçimlerinde giderek ağır
lığını hissettirdiği, devlet sermayesinin siyasal ve iktisa
di olanaklarının daha rahat kullanıldığı, buna bağlı ola
rak devletin iktisat içindeki varlığının hem nitel hem 
de nicel olarak büyüdüğü bir müdahaleciliğe denk dü
şer. Devlet olanaklarına hükmeden kesim, devlet sektö
rünü ve devlet gücünü ülke sathında yaygınlaşan kapi
talist iktisadi ilişkiler ve ona denk düşen toplumsal dina
mikleri gemlemek, bunlara devletin geleneksel hüküm
ranlık statüsüne uygun alt konumlar vermek yerine, 
bu dinamiklere dayanarak devleti güçlendirmeyi arzu
lar. Elbette bu arzu, içinde yetiştiği geleneksel siyasal 
pratik ve tahayyülden bütünüyle bağımsız olamayacağı 
için, uygulamada DP devletçiliği birçok bakımdan CHP 
devletçiliğiyle benzerlik gösterir.

Devlet olanaklarının yeni devletçilik pratiği içinde al
dıktan konumu en iyi gösteren olgu DP'nin devlet işlet
melerinin özelleştirilmesi konusunda muhalefetteyken 
ve iktidara geldikten sonra takınacağı farklı tavırdır. 
İktidara, devlet işletmelerini sine-i millete iade etmek 
vaadiyle gelen DP, kısa zamanda söylem değiştirir. As
lında bu sine-i millet kavramı oldukça tartışmalıdır. Çün
kü yabancı sermayeli işletmelerin devletleştirilmesi dı
şında hiçbir devlet teşekkülü yerli işletmelerin devlet
leştirilmesiyle kurulmamışlardır. Yaşam tarihleri devle
tin elindeki kaynakları bu alanlara yatırmasıyla başlar. 
Adnan Menderes’e göre ise özelleştirmeler, meşru bir 
talep olmasına rağmen, gündemde değildir. Çünkü özel 
teşebbüsün önünde, “ devletin destek ve koruması 
sayesinde” çok daha kârlı yeni alanlar açılmaktadır. 
Bu kârlı alanları açanların başında ise devlet yatırım 
ve harcamalarıyla, devlet işletmelerinin pazarlama ve 
fiyat politikaları gelmektedir.

DP hükümeti devlet işletmelerini özelleştirmediği gi
bi, hızla yeni faaliyet alanlarında devlet teşekkülleri kur
maya koyulur. Bunlar sadece tanzim edici rolü olmayıp, 
aynı zamanda mal ve hizmet üreticisi olması beklenen 
Et-Balık Kurumu (1952), Devlet Malzeme Ofisi (1954) 
gibi özünde liberalizme aykırı kurumlardır. Çünkü ara
malı üretmekten öteye, ticarete de devletin müdahale 
etmesinin olanaklarını açarlar. Amaç devletin müdahale 
alanını daraltmak değil, yeni müdahale alanları açarak, 
bu alanlar içinde devleti müteşebbis zihniyeti içinde 
faaliyette bulundurmaktır.

Bu amaca uygun somut bir diğer adım, o güne kadar 
katma bütçeli kuruluş konumunda olan demiryolları, 
PTT, deniz ve hava taşımacılığı idarelerinin ve silah 
farikalarının, İktisad i Devlet Teşekkülü konumuna geçi
rilip, anonim şirket yapısına kavuşturulmalıdır. Anonim 
şirket statüsü içinde ticari gereklere uygun bir esnekli
ğe sahip olması beklenen ve devlet mülkünün tasarru
funda hükümetin daha özerk davranabilmesine olanak

sağlayan devlet işletmelerinin iktisadi faaliyetleri yön
lendirme, yeni sermaye birikimi alanları ve olanakları 
yaratma kabiliyetleri bu dönemde hızla artar.

CHP’nin temsil ettiği, öncelikle devlet mülkünü koru
ma ahlâkının getirdiği yaptırımlardan ve bu ahlâkın ikti
sat politikalarına yansıyan kapitalist dinamiği kısırlaştı
ran tasarruflarından kurtulan müteşebbis devletçilik an
layışı için önemli olan, devlet sermayesinin sunduğu 
stratejik kullanım olanaklarını azami şekilde kullanmak
tır. Bu yeni anlayışı bu dönemde en açık şekilde yansı
tan uygulamalar, İDT’ \erm  özel sermayeyle kurdukları 
ortaklıklardır. Özel sermayeye devlet güvencesini, dev
let bankalarının mali olanaklarını sağlayan, aynı zaman
da ilgili bakanhk ve idareyle ilişkilerde devleti devletle 
karşı bırakmanın tüm avantajlarını sunan bu ortaklıklar, 
Sümerbank, Etibank gibi kuruluşların gölgesinde özel 
sermayenin işletmeciliğe soyunacağı kârlı ve koruma 
altında faaliyet alanları yaratacaklardır. 1960'ların başı
na gelindiğinde, Türkiye’de varolan büyük işletmelerin 
yüzde 60’ının 1950-60 arasında kurulduğu ve bunların

devlet daha aktif olarak iktisadi yaşamın içinde dolaysız 
aktör olarak yer alır. Sadece yaptırtmaz, aynı zamanda 
yapar. Bunun doğal sonucu devlet harcamalarının azal
ması değil, daha da artması, ama bu kez bu harcamala
rın kullanım esprisinin değişmesi demektir. 1950’lerin 
ilk yarısında toplam yatırımlar içindeki devlet payı, bir 
önceki dönemde olduğu gibi yüzde 60 gibi yüksek bir 
noktadadır. 1954’de dünya tahıl fiyatlarının hızla düş
mesinden sonra yatınmlarda önceliğin tanmdan sanayiye 
kaydırılmasıyla, devletin toplam yatırımlar içindeki payı 
bu yüzde 60 sınırını da aşar.

1953’den itibaren devletçilik, yerli müteşebbisi koru
ma kaygısının ön plana çıktığı, dolayısıyla “ bırakınız 
geçsinler” liberalizmiyle taban tabana zıt tahsisli ve 
kotalı ithalat rejimini yeniden yürürlüğe koyar. Siyasal 
amaç 1930’larla hemen hemen aynıdır: devletin desteği
ne muhtaç, o destek sayesinde var olan bir özel müte
şebbis zümresinin siyasal itaatini güvenceye almak.

İthalat kotalandırılması yanında, varolan tasarrufun

Ege bölgesinde b ir incir kurutma tesisi. 1950 sonrası sınai işletmelerin yüzde 38.2’sinin ürettikleri tüketim 
mallan, ülkedeki tarım ürünlerine bağlı olan gıda, içki ve tütün sanayi dallarını oluşturuyordu. 1950'de toplam 
sınai üretimin can fiyatlar üzerinden yüzde 59.5'ini gıda maddeleri, alkollü içkiler ve tütün mamulleri meydana 
getiriyordu. Aynı şekilde nihai maddelerin gaynsafi değeri, ekonomik kullanım kategorileri olarak şöyle dağılmıştı: 
Ara mallar yüzde 32, nihai ürünler yüzde 68.

içinde hâlâ azınlıkta olan sanayii işletmelerinin ise önemli 
bir bölümünün devlet ortaklığıyla var edildikleri ortaya 
çıkar. 1950’de 103 devlet işletmesi sanayiide faaliyet 
gösterirken, bu sayı on yıl sonra 219’a ulaşır. Aynı 
zaman süresi içinde özel sektör işletmelerinin de sayısı 
iki misli artar. Ama 1960'da devlet işletmeleri sanayide
ki istihdamın yüzde 43’ünü sağlayıp, ücretlerin ise yarı
sını öderler. Katma değer olarak bakıldığında ise devlet 
işletmelerinin sanayii katma değerindeki payı özel işlet
melerden bir buçuk misli daha yüksektir. Özellikle kü
çük işletmelerden oluşan sanayideki özel sektör yapısı
na kıyasla, devlet sektörü çok daha büyük ölçekte üre
tim yapan, teknolojik olarak çok daha ileri, bulundukları 
branşların pilot işletmeleri konumundadırlar. Sanayiye 
aramalı sağladıklan gibi, aynı zamanda özel sektörün 
yokluğunu çektiği kalifiye elemanların yetiştirildiği mes
lek okulları işlevini de görürler.

Görüldüğü gibi liberal devletçilik, devletin iktisadi faali
yetin merkezinden çekilip, uzaktan tanzim edici konu
ma geçmesi demek değildir. Liberal devletçilikle birlikte

ağırlıkla devlet yatırımlarına kanalize edilmesi veya en 
azından devletin mali kuruluşlarının aracılığıyla yeniden 
dağıtımının yapılması çabası da 1950’lerde eski devletçi 
pratiklerin uzantısında yer alan tasarruflardır. 1958’de
12 devlet bankası, varolan banka şebekesinin yansını 
ellerinde tutarlar ve kredilerin dörtte üçünü karşılarlar. 
Tanm ve esnaf kredileri bütünüyle devlet tekelindedir.

1953’de hükümet eski Amortisman Sandığı’nın adını 
Amortisman ve Kredi Sandığı olarak değiştirip, Sandık'a 
“ devlet idaresinin, fabrikalarının ve teşekküllerinin yatı
rımlarını finanse etmesi”  görevini verir. Bu sandığın 
devlet borcunun İşletilmesinden gelen geleneksel kay
naklarına ilave olarak, tüm bankalann mevduatlannın 
yüzde 20’si kadar karşılığı Sandık’ın Merkez Bankası’- 
ndaki hesabına yatırmalan, yurtdışından sağlanacak ya- 
tınm kredilerinin Sandık’ta toplanması öngörülür. 
1954’den, Devlet Yatınm Bankası’na dönüştürüleceği 
1964’e kadar sandık devlet işletmelerine toplam 8 mil
yar lira kredi verir. Bu aynı dönemde merkezî devlet 
ve mahalli idarelerin toplam harcamalannın neredeyse
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yüzde onuna denk düşen önemli bir miktardır.

Liberai devletçilik sadece özel tasarrufların devlet ya
tırımlarına kanalize edilmesiyle yetinmez. Özel işletme
lerin mali olanaklarının bir kısmı da zorunlu olarak dev
let yatınmları için toplanır, işletmeler özsermayelerinin 
yüzde 20’sini ve her yıl kârlarının yüzde 10’unu devlet 
tahviline yatırmaya mecbur tutulurlar. Buna karşılık dev
let bu zorunlu tasarrufu fiyat tanzim politikaları için 
kullanır. TMO, Et-Balık Kurumu, Kömür İşletmeleri her 
yıl büyük sübvansiyonlarla çalışan kurumlardır. 1955’de 
TMO buğdayın tonunu köylüden ortalama 103 dolara 
alıp, ihtiyaç fazlasını uluslararası fiyat olan 80 dolardan 
ihraç eder.

Sosyal Sigorta ve Emeklilik kurumlannın nakit fazlala- 
n. Dünya Bankası inisiyatifiyle 1950'de “ özel yatırım 
bankası” olarak kurulan Sanayi Kalkınma Bankası’na 
tahsis edilir. Bu özel bankanın DP döneminde kullandığı 
kaynakların sadece yüzde 9’u özel kesimden gelir. Bu 
örneğin de açıkça gösterdiği gibi liberal devletçilik, dev
let müdahalesiyle kapitalizmin yerleştirilmesinde çok 
önemli bir aşamadır. Ama bu aşamada gerçek inisiyatif 
sahibi olan daha özel teşebbüs değildir.

Genellikle DP hükümetinin ekonomide planlamayı bir 
kenara bırakması, onun liberalizmine işaret olarak gös
terilip, eleştiri konusu edilir. Aslında planlama 1947’de 
CHP tarafından terk edilmiştir. 1946’da “ devletçi” Re
cep Peker hükümet programını sunarken, hükümetinin 
amacının devlet işletmelerinin özel işletmelerin faaliyet 
gösterebilecekleri alanlara yayılmalarını engellemek ol
duğunu belirtir. Recep Peker’in bu tavnna kıyasla, dev
let işletmelerinin sanayiide hızla yaygınlaştıkları 
1950’lerin hükümetlerinin daha devletçi olduğu bile söy
lenebilir. Ama daha önce t>elirttiğimiz gibi, arada iktisa
da müdahalenin motivasyonlannın değişmesinin getir
diği rahatlığın yarattığı bir fark vardır.

Demokrat Part/’nin liberal devletçiliğine son veren 
askeri darbenin söylemde ifade ettiği değil, ama uygu
lattırdığı iktisadi politikalannın kendisinden önceki dö
nemle yukanda incelediğimiz konular açısından bir ko
puş getirdiği söylenemez. Planlamanın müdahale gücü, 
bundan önce çeşitli bakanlıklar arasında dağılmış olan 
müdahale yetkilerinin toplamından daha fazla değildir. 
Planlamayı savunan kadronun kimi zaman açıkça ifade 
etmekten kaçınmadığı amaç, millet meclisi ve seçmene 
daha yakından bağlı olan bakanlık kabinelerinin elindeki 
iktisadi müdahale kararlarını sınırlayıp, bunu seçim sis
teminden bağımsız kadrolann eline vermektir. Dolayı
sıyla planlamayla daha fazla müdahale değil, müdahale 
yetkilerinin hükümetten devlete aktaniması öngörülür. 
Liberal devletçilikle geleneksel devletçilik arasındaki ça
tışmanın özünü, planlamacı kadrolarla “ serbest 
ekonomi” taraftarları arasında yirmi yıl boyunca süre
cek yetki çatışması özetler. Her iki taraf için devletçilik 
söylemi, iktisadi olmaktan ziyade siyasal bir bakış açısı
na, devletin toplum karşısındaki özel konumuna işaret 
eder. Bu konumun siyasal planda reddedilmesi, devle
tin iktisadi alanda aktif varlığının reddedilmesi olarak 
anlaşılmaz. Bu nedenle Türkiye’de, siyasal plandaki li
beralizmi geleneksel devlet güçlerine karşı çıkmanın 
ötesinde pek liberal olmayan kesimin “ iktisadi llbera- 
lizm”den anladığı, o güne kadar muhafazakâr bir “ mülk 
ahlâkı” içinde değerlendirilen devlet harcamalannın üze
rinden bu ahlâki tıaskının kalktığı, devlet kaynaklannın 
daha esnek şekilde konjonktürel ve uzun vadeli iktisat 
politikalannın aleti olabildikleri bir müdahaleciliktir. Bun
da liberalizm söyleminin bayraktariığmı yapması bekle
necek kesimlerin hepsinin iktisadi variıklannın devlet 
tasaniiflarıyia belirienir durumda oluşunun payı elbette 
büyüktür. Ama bunun yanında geleneksel tarihf-toplum- 
sal referanstan içinde toplumun da liberalizmden daha 
değişik bir şey anladığı söylenemez.

AHMET iNSEL

1950’de iürkiye sanayi sektörünün bir diğer özelliği küçük sanayinin üstünlüğüydü. Örneğin 
aynı yıl, sanayi sektöründe kullanılan işgücünün yüzde 54’ü lO’dan daha az işçi çalıştıran 
işletmelere aitti ve bu küçük işletmelerin yüzde 63’ü de aile işletmesi özelliğini taşıyordu.
Öte yandan büyük işletmelerin çok büyük çoğunluğu tüketim malı imalatında bulunuyordu. 
1950-1954 arasmda büyük işletmelerin sayısı 712’den 1268’e ulaştı. Bu artış tekstil sanayi ile 
gıda, içki ve tütün mamulleri dallarıyla ilgiliydi. Bunun yanısıra ilaç fabrikalanna bağh olarak 
kimya sanayinde ve inşaata bağh olarak da çimento sanayinde büyük ilerleme görüldü.

1953’den sonra ihracatın hızlı bir düşüş göstermesi karşısında ithalatta kısıtlamaya gidildi. 
Ancak esas olarak tüketim maddeleri ve inşaat malzemesinin ithalatı daha az kısılırken 
hammaddelerin ithalatı önemli ölçüde bulandı. Tüketim maddeleri arasmda en fazla düşüş 
gündelik tüketim ihtiyacını karşılayan mamul maddelerde görüldüğünden karaborsa ve 
dükkanlar önündeki uzun kuyruklar yaygınlaştı. 1955’de makina ithalatında esas ağırlık tanm 
makinalanna kaydı. Öte yandan imalat sanayine yönelik makina ithalatı önemli bir artış 
gösterdi. Bu durum sanayi işletmelerinin artmasını teşvik etti. 1955-1959 arasmda 784 yeni 
işletme kuruldu. Ancak üretimin artışı sanayi işletmelerinin artışıyla aynı oranda olmadı. 
Hammadde ithalatını kolaylaştıncı tedbirler alınmasına rağmen sınai üretimdeki artış çok 
küçük kaldı. Bu dönemde Gayn Safi Milli Hasıla içinde hem tanm, hem de sanayi 
sektörünün payı hizmet sektörü lehine düştü.

Ülkede kapitalizmin gelişimine paralel olarak yerli burjuvazinin hantallığı, emperyalizme dozu 
gittikçe artan bir müdahaleyi özendirdi. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun yanısıra, 7 
Mart 1954’de kabul edilen Petrol Kanunu, Türk Devleti’nin petrolün aranmasına ve 
işletilmesine doğrudan doğruya katılmasından vazgeçtiğinin tescili oldu. Böylece Türk kamu 
sermayesi, bu yolla devletten kredi koparacak olan özel kişilerin de katılımıyla anonim 
şirketler kurmak zorunda kaldı. Üstelik Türk şirketleri kanunlar karşısında bir Shell veya 
Mobil’le aynı hukuki durumda bulunmaktaydı. 1957’de Petrol Kanunu’na yapılan eklerle 
yabancı şirketlere petrol rafinerileri açma izni verildi. Petrol yataklannı işletmeye açacak hale 
gelmenin masraflanndan kaçman yabancı şirketler, bu yataklan denetimleri altında tutmaya 
devam ettiler.

1954’de önce liberal dış ticaret rejiminden vazgeçildi ve devletçi kontrol mekanizmalan 
yeniden devreye sokuldu. İthalat üzerindeki kısıtlamalar sanayicilere iç pazar için üretim 
yapmalannı sağlayacak yeterli teşviki sağladı. Enflasyon ve korumacıhk kısa dönemde sanayi 
kârlannı artırmaya yarayan bir politika bileşimi oluşturdu. Başlangıçta tanmın peşi sıra gelen 
düzenli gelişme sanayileşmenin ilk aşamasında geleneksel mamuller için talep yarattı. Çimento 
ve pamuklu dokuma üretimi 1950-1955 arasmda iki katına çıktı. 1955’den sonra ithalatın 
kısıtlanmasıyla yurt içinde üretilen bütün sanayi mallan yüksek kârlarla satılmaya başlandılar. 
Bu teşviklerle hızla büyüyen sanayinin milli gehr içindeki payı yüzde 14’e yükselirken, 
tanmın payı yüzde 6’lık bir azalma gösterdi.

İktisadi-Toplumsal Bunalım ve Baskıcılığın Yükselişi (1954-1957)

3. DP hükümeti, ilk olarak, 1954 seçimlerinde aldığı oy oranına ve meclisteki gücüne 
dayanarak iktidannı mutlaklaştırmaya dönük düzenlemelere girişti. B ^ar, 1954 seçimlerinden 
sonra DP üst yönetimine verdiği davette söyledikleriyle, seçimlerde sağlanan üstünlüğün 
sınırsız otorite kullanımını meşru kıldığı yönündeki anlayışını ortaya koydu. 30 Haziran 
1954’de çıkanlan revanşist bir yasayla, CHP’ye oy veren Malatya ili ikiye bölünerek Adıyaman 
adıyla yeni bir il oluşturuldu; CMP önderi Bölükbaşı’nın seçildiği Kırşehir ili de ilçeye 
dönüştürüldü. Gene aynı tarihte çıkartılan bir yasayla memurlann aday olabilmesi, seçimlerden 
altı ay önce istifa etmeleri şartına bağlandı; partilerin karma liste yapması yasaklandı; radyo 
siyasal partilere kapatıldı. CHP’nin organik smıfsal-toplumsal dayanağı ve doğal müttefiki 
sayılan bürokrasinin haklannı gerileten bir dizi yasa çıkanidı. 21 Haziran’da çıkan bir yasayla, 
yüksek yargıçlar ve profesörler dahil olmak üzere, 25 yıl hizmet süresi dolan her memurun, 
itiraz yolu kapalı olarak emekli edilebilmesi hükme bağlandı. 5 Temmuz’da çıkanlan bir yasa,
25 yıllık hizmet şartını da silerek, hükümete her memuru istendiği an emekliye sevketme 
imkanını verdi. Aynı yasa. Milli Eğitim Bakanlığı’na da üniversite öğretim üyelerini görevden 
alma yetkisini tanıdı.

DP iktidannın baskıcı yöneliminden ilk olarak etkilenenler, muhahf basm organlanydı. 
Eylül-Kasım 1954 döneminde, aralannda Hüseyin Cahit Yalçın, Bedii Faik gibi 
“şeyhülmuharririn”lerin de olduğu birçok gazeteci para ve hapis cezalanna çarptınidı. Özellikle 
cumhuriyetin kurucu kuşağının aydmlanndan Hüseyin Cahit Yalçm’m 79 yaşında hapse 
konması, büyük yankı uyandırdı. DP’nin otoriterleşen politikasına karşı etkin bir tepki 
göstermeyen CHP de, Kemalist entelejansiyanın saygın mensuplan arasmda olan bu 
gazetecilerin de saldınya uğraması karşısında siyasal bir refleksle muhalefetini ataklaştırmaya 
başladı. İnönü hapisteki gazetecileri ziyaret etti, Üsküdar’da pohsin dağıttığı bir protesto 
mitingi düzenlendi. Basın üzerindeki baskılar sürerken, 21 Mayıs 1955’de DP çoğunluğu 
meclisin alışılanın çok öncesinde tatile girmesine karar verince; zaten parlamentoyla smırh 
olan siyasal manevra alanı daralan muhalefet partileri büyük tepki gösterdiler. Ortam 
gerginleşirken DP iktidan CHP’ye karşı da iyice sertleşti. 20 Temmuz 1955’de CHP İsparta il 
kongresi polisçe dağınldı; birçok CHP toplantısı yasaklandı. Ağustos ortasında, CHP Genel
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Sekreteri Kasım Gülek, Karadeniz gezisi sırasında Zonguldak’ta işçilere yaptığı bir konuşmadan 
ötürü tutuklanarak İstanbul’a getirildi, -bir günlüğüne de olsa- hapsedildi. Aynı yıl, CHP 
çevresinde görece canh bir taban-gençhk örgürienmesinin zemini olan Halkevleri de kapatılarak 
mal varlığına elkondu.

DP hükümetinin baskıcı-otoriter yöneliminin nedeni salt soyut bir “kudret hırsı” değil, 1954 
öncesindeki hızlı iktisadi büyüme sürecinin sona ermiş olması ve enflasyonun artık 
“karşılıksız” olarak tırmanmaya başlamasıydı. Kötü hava koşullannın da katkısıyla tanmsal 
üretim gerileyince ihracat kapasitesi ciddi ölçüde düşmüştü. Öyle ki, 1954 sonunda Türkiye 
ABD’den 300 bin ton buğday ithal etti. Yeni hükümet kurulur kurulmaz ABD ve 
F.Almanya’dan borç arayışına çıkan Başbakan Menderes olumlu sonuca ulaşamamıştı. Böylece 
emperyalizmin dayattığı ve Türk burjuvazisinin coşkuyla benimsediği “tanm yoluyla kalkınma” 
modelinin başansızlığa uğradığı yetkililer tarafından bile kabullenilmiş, ama “çare” henüz 
bulunamamış oldu. Fiyat artışlannı.kıdığı ve karaborsayı dizginleyemeyen hükümet, 1955 
yazında ekonomiyi zabıta önlemleriyle istikrara kavuşturma çabasına girişti. Fiyat 
denetimlerinin sıİalaştınlmasınm ötesinde, karaborsacılığa verilen cezalar artınidı ve ‘ istifçileri” 
jsindirmek için üstüste baskınlar, aramalar gerçekleştirildi. Bunalımın geçici, özeUikle Bayar’ın 
ağzında partinin şiarı haline gelen “milli kalkınma”nm ise kalıcı ve sürekli olduğunu halka 
benimsetmeye çahşan DP hükümeti, bir yandan da görkemli temel atma törenleri düzenlese 
de geniş emekçi kitlelerin hoşnutsuzluğu da büyüyordu.

6-7 Eylül Olaylan ve DP’de Bölünme
6-7 Eylül oiaylannın görünürdeki nedeni, dış politikayla ilgiliydi. 27 Ağustos’ta Londra’da 
Kıbns’m statüsünü belirlemek üzere İngiltere-Yunanistan-Türkiye görüşmeleri başlamıştı. 
Yunanistan hükümeti Kıbns’ta enosis (anavatana bağlanma) için aylardır ulusal ve uluslararası 
düzeyde büyük bir seferberlik başlatmışken, Türkiye bir Kıbns politikası belirlemekte 
gecikmişti. Basm yoğun bir şekilde bu yeni “milli dava”yla meşgul olurken, hükümet,
Türkiye’de de halkın bu konuda “hassas” olduğuna uluslararası kamuoyunun dikkatini çekme 
ihtiyacım hissetmekteydi. 6 Eylül günkü İstanbul Ekspres gazetesinde “Yunanlılann Atatürk’ün 
Selanik’teki evine bomba koyduğu” yolunda uydurma bir haberin yayınlanması ve aynı gün 
İstanbul’da üniversite öğrencilerinin bu olayı kınayan bir gösteri yapması, ortamı “şiddetli bir 
milli tepki” gösterisine hazır hale getirdi. Akşamüstü, bazı kışkırtıcılann öncülüğüyle öfkeli 
kalabalık birden, Beyoğlu ve Karaköy’de Rumlara ait dükkanları, kimi yerlerde kilise ve 
mezarlıklan tahrip etmeye başladı. İzmir’de de, daha küçük çapta da olsa benzeri saldınlar 
oldu.

Polis olaylara başlangıçta müdahale etmedi; ancak saatler geçtikçe, sokaktaki halkın 
‘milh tepkisi”yle aylardır süren yokluğun, kıtlığın öfke birikimi birleşti ve olaylar yağmacılığa 
dönüştü. Galeyan ancak gece yarısından sonra askeri birliklerce bastınlabildi. Aynı gece 
İstanbul ve İzmir’de sıkıyönetim ilan edildi, yüzlerce insan tutuklandı. 1955’in sonuna 
gelinirken; 6-7 Eylül’de ilan edilen sıkıyönetim uzatılıp meclis gene tatil edilerek ve bellibaşlı 
İstanbul gazeteleri birbiri ardına (sıkıyönetim tarafından) kapatılarak, ülkede yaygınlaşan 
hoşnutsuzluğun muhalefete kanalize olması önlenmeye çalışılıyordu. Ancak ülkedeki muhalefet 
potansiyeli DP örgütüne de yansımaktaydı. Özellikle iktisadi bunalımın hem köylü kitleleri, 
hem de metropollerin sanayi burjuvazisi üzerindeki olumsuz etkileri, DP içinde kanşıklıklara 
yol açmaktaydı. Öte yandan basın, aydınlar ve bürokrasi üzerindeki baskılar; devletten ve 
geleneksel bürokratik cumhuriyet entelejansiyasından tam anlamıyla ayrışmamış olan burjuva 
entelejansiyanın tepkisine yol açıyordu. Ekim 1955 başında 19 DP milletvekilinin sık sık 
yasaklanan basma suçlandığı konularda “ispat hakkı” tanınmasını isteyen bir önerge vermeleri, 
bu durumun bir belirtisi sayılabilir.

Aralannda Ekrem Hayri Üstündağ, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Turan Güneş, Ekrem Alican, 
İbrahim Öktem, Cihat Baban, Fethi Çelikbaş gibi önemli isimlerin bulunduğu bu 19 kişi 14 
Ekim’de kısmen ihraç, kısmen istifa yoluyla DP’den aynlarak 19 Kasım 1955’de Hürriyet 
Partisi’ni (HP) kurdular. 15 Ekim’de Ankara’da toplanan DP 4. Büyük Kongresi, Parti 
merkezine geçici de olsa rehabilitasyon imkanı verdi. Ancak parti içi muhalefet durulmadı. 30 
Ekim’de yapılan Meclis Grup Başkanlığı seçimini parti içi muhalefetin adayı kazandı. 13 
Kasım’da yapılan ve CMP ile CHP’nin boykot ettiği belediye seçimlerinde DP’nin 8 ilde 
bağımsızlara, iki ilde de küçük Köylü Partisi’ne karşı kaybetmesi, partideki bunalımı 
tırmandırdı. Huzursuzluk , 22 Kasım’da DP Meclis Grubu’nun, iktisadi konularla ilgili olarak 
hükümet hakkında gensoru görüşmesi yapılmasını kararlaştırmasına kadar vardı. Bu görüşmeler 
»ırasında, ticaret ve daha çok sanayi sermayesinin büyümenin durmasına dönük tepkilerinin 
'̂anında, “sol” tepkiler de dile geldi; örneğin milletvekillerinden Emrullah Nutku şunlan 

söylemişti: “Bu memlekette herkes aynı fedakarlığı yaparsa bir kalkınma olabilir. Fakat bir 
tarafta halktan fedakarlık istenirken, diğer taraftan hergûn 5-10 milyonerin doğuşu halka 
zdırap vermektedir.” Gensoru görüşmeleri sonucunda, kendi gruplanndan gelen büyük tepkiye 
dayanamayan DP’li bakanlar sırayla istifa ettiler. Başbakan Menderes, bu bunalımı, kendi 
prizmasını öne sürerek ve DP milletvekillerinin seçim üstünlüğüyle hak ettiklerine inandıklan, 
cendi konumlannı yegane meşruiyet kaynağı olarak görmelerine yol açan “mutlak siyasi 
(udret”lerine atıf yaparak aşabildi.
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Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği dönemde hem 
iktidar partisi DP’ye hem de muhalefet partisi CHP’ye 
karşı muhalefet eden, mitinglerdeki hitabetiyle kitleleri 
etkileyen, yürüttüğü popülist politikasıyla parlamento
nun uzun yıllar en renkli kişisi olan Osman Bölükbaşı 
1913’de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İstan
bul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa’da Nancy Üni
versitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde öğrenim 
gördü. 1938’de Kandilli Rasathanesi’nde asistanlık gö
revine getirildi. İki yıl sonra da Haydarpaşa Lisesi’nde 
öğretmenliğe başladı.

Osman Bölükbaşı bir yıllık DP üyeliği sırasında parti
nin genel müfettişi oldu. CHP’ye karşı daha sert bir 
muhalefet arayışı içinde olanlarla birlikte partiden ayrıl
dı. Temmuz 1948’de oluşturulan M ille t P artis i’nin kuru
cuları arasında Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur, Enis Akay- 
gen, Kenan Öner, Mustafa Kentli, Osman Nuri Köni 
ve Sadık Aldoğan ile birlikte yer aldı. Partinin genel 
yönetim kurulunda ayrıca Enver Kök, Suphi Batur, Yu
suf Kemal Tengirşenk, Ahmet Tahtakılıç, Haşan Dinçer, 
Ahmet Oğuz, Şahin Laçin ve Reşat Aydınlı vardı. 1948 
ara seçimlerine katılmayan MP, 1950 seçimlerinde tek 
milletvekili çıkarabildi. Partiyi canlandırmak için gerçek
leştirilen genel başkanlık değişikliklerinin sonuncusuy
la 1953’de bu göreve Osman Bölükbaşı getirildi. Laikli
ğe aykırı etkinliklerde bulunduğu gerekçesiyle MP’nin 
kapatılması üzerine bir grup eski partiliyle birlikte Cum
huriye tç i M ille t P artis i’ni kurdu. Hem Şubat 1954’de 
kurulan CMP’nin, hem de daha sonra DP’ye karşı güç- 
birliği yapmak amacıyla CMP ve Türkiye Köylü Partis i'- 
nin birleşerek oluşturdukları C umhuriyetçi Köylü M illet 
P artis i’nm genel başkanlığını yaptı. 1950, 1954, 1957 
seçimlerinde Kırşehir’den milletvekili seçilen Bölükbaşı 
üç kez de tutukluluk devresi geçirdi. İlk kez İsmet İnönü 
ve Celal Bayar’a komplo düzenlemek suçundan 1949’da, 
ikinci kez TBMM’ne hakaretten Temmuz 1957’de, üçün
cü kez de 1959'da tutuklu kaldı. Bunlardan 10 ay süren 
sonuncusu en uzunuydu.

1960'da Kurucu Meclis üyeliği görevinde bulunan Os
man Bölükbaşı’nın partisiyle İlişkileri 1961 genel seçim
leri sonrasında gerginleşti. Koalisyon hükümetlerine ka
tılmayı reddetmesi dolayısıyla önce partinin genel baş
kanlığından çekildi. Haziran 1962’de de İsmet İnönü’
nün başbakanlığını üstlendiği ve partisinin de katıldığı 
bir koalisyon hükümeti kurulunca partiden istifa ederek 
MP’yi yeniden kurdu. Geride bıraktığı parti de bir süre 
sonra Alparslan Türkeş’in başkanlığında ad değiştirerek 
M illiye tç i Hareket Partis i olacaktı. İkinci kez kurulan 
ve genel başkanlığı Bölükbaşı tarafından yürütülen MP’ye 
CKMP’den 28 milletvekili dahil olmuştu. 1965’de 
TBMM’ne 31 milletvekili sokan MP, 1969’a gelindiğinde 
ancak 6 milletvekili ile temsil edilebiliyordu. Bölükbaşı 
koalisyon sorunundaki katı tutumunu daha sonra da 
sürdürdü. 1965’de Suat Hayri Ürgüplü tarafından MP’nin 
de katılımıyla kurulan koalisyon hükümetine katılmadığı 
gibi, onu açıktan açığa eleştirme yoluna gitti. 1961 se
çimlerinden başlayarak düzenli Ankara milletvekili seçi
len Bölükbaşı, 1972’de partisinin genel başkanlığından,
9 Eylül 1973’de ise etkin siyasetten tamamıyla ayrıldı.
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1950'ler sinema tarihçisi Giovanni Scognamiilo'nun 
"sinemacılar çağı”  diye andığı dönem oldu. Lütfü 

Ömer Akad, Atıf Yılmaz, Ivletin Erksan, Osman Seden 
ve Memduh On gibi isimlerin damgalarını vurduğu bu 

dönemin ayırdedici özelliği, sinemanın tiyatronun 
tahakkümünden kurtulması ve sinemaya özgü bir 

biçim arayışı yolunda önemli başarılar kaydedilmesi 
oldu. Halit Refiğ, bu arayışın dönemin siyasal 

karakteriyle ilişkisini şu sözlerle anlatıyor: “ Tek parti 
devrinin karakterini çizen f\Auhsin Ertuğrul sinemasına 

karşılık, Demokrat Parti'mn iktidara geliş yıllarında 
başlayan Yeşilçam sineması, aynı yıllarda tıpkı 

siyasetin halka açılışı gibi, sinemanın halka açılışı ve 
ulusal özellikler taşımaya başlaması bakımından 

sinema tarihimizde ileri ve olumlu bir adımdır” . Ancak 
hiçbir zaman radikal olamayan Yeşilçam, yeni biçim 
arayışında olan genç yönetmenlere deneysel filmler 

yapma imkânı verme konusunda, başlangıç yıllarında 
da fazla cömert davranmadı. Gündelik hayatın, resmî 

ideolojinin kalıpları dışında kalan yönlerinin 
keşfedilmesi ve bu keşfin doğurduğu coşku sinema 

ürünlerinden çok, belki de. Garip hareketinin 
şiirlerinde görülebilir. Sinemada ise, en başarılı 

örnekler bile, Ali Gevgilili'nin Kanun Namına ile ilgili 
olarak işaret ettiği şu zaaflarla maiuldu: "Senaryocu 

Seden ile rejisör Akad, Türkiye'de sinema anlayışıyla 
yapılmış bir film vermek çabası içindedirler ya; bu 

isteklerini gerçekleştirirken karşılarında kendilerine 
destek olacak ne bir filmcilik geleneği ne de film 

örneği vardır! Böylece eski ve yeni Kanun Namına’da 
birbirine karışır. B ir yanda eskiden kurtulamayışın 
doğurduğu çirkinlikler, öte yandaysa yeni b ir işe 

girişmenin getirdiği güzellikler vardır” . Sinemacılann 
biçim arayışlarını üç türden birinde (Savaş ve özellikle 
Kurtuluş Savaşı filmleri, köy filmleri ve tarihsel filmler) 

sürdürdüğü ve Türk sinemasının ilk kez geniş 
kitlelerle buluştuğu bu dönemde, Şarlo İstanbul’da 
gibi bir film de çekilebiliyordu, Drakula İstanbul’da 

filmi de. Ancak dönemin kendisini de, kendi içinde iki 
alt evreye ayırmak gerekir. Gerçi I960'tarda bile 

Stefan Zweig'in b ir romanı Türkan Şoray için 
uyarlanabiliyordu CN/lerhamey ama 1950’lerin ikinci 

yarısından başlayarak yeni bir içeriğin seziidiği bazı 
filmler görülmeye başlamıştı. Edebiyatta olduğu gibi 

sinemada da öncülüğü köy gerçekçiliği yapıyordu.
Ancak resimde bir sahnesinin görüldüğü, Kemal 

Bilbaşar’ın iki öyküsünden uyarlanan A tıf Yılmaz'ın 
1956 yapımı Gelinin Muradı tekil b ir örnek değildi. 

Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in çeşitli eserleri 
'50'lerin ikinci yarısında çeşitli filmlere kaynaklık 

ediyordu. 1950'lerin başında resmi ideolojiden 
bağımsızlaşan kamuoyu, 1950'lerin ikinci yarısında 

açıkça muhalif bir içerik kazanmaya başladı. Sinema 
tarihi açısından dönemin en önemli gelişmesi ise, 

Türk sinemasının en büyük sıçramasının altına 
imzasını atacak olan Yılmaz Güney'in oyuncu ve 

senaryocu olarak Yeşilçam'da çalışmaya başlaması oldu.

Sertleşme ve Devlet Terörü

13 Aralık 1935’de meclisten güvenoyu alan +. Menderes hükümeti, kapsamlı yumuşama ve 
iktisadi reform vaadleri ortaya koydu. Ancak ne parti içindeki, ne de parti dışındaki 
muhalefet yatışmadı. Basının, aydınlann ve üniversite çevrelerinin de kendilerine karşı açıkça 
tavır almaya başlamasıyla giderek yıpranan DP hükümeti, konumunu ve örgütsel yapısını, 
muhalefete karşı yeni bir sertleşme dalgası içinde sağlamlaştırmaya yöneldi. 10 Şuİsat 1956’da 
Menderes CHP’yi “komünistlikle, vatanı dışanya casuslamakla, milli menfaatlere kundak 
sokmakla” suçladı. Buna karşılık İnönü’nün, bir hafta kadar sonra ziyaret ettiği İşçi Sendikalan 
Birliği’nde grev hakkım savunan bir konuşma yapması, böyiesi suçlamalann da (en azından 
CHP kurmaylan için) artık rutinleşerek caydıncılığmı yitirmekte olduğuna işaret sayılabilir.

DP, Nisan ve Mayıs 1956’da Cumhurbaşkanı Bayar’ın da bulunduğu istişare toplantılarından 
sonra, rotasını daha da sistematik bir şekilde sertleştirdi. CHP’yle ihşkilerinin yeniden 
organikleşmeye başladığı görülen Kemalist cumhuriyet entelejansiyasına karşı sert önlemler 
alındı. Mayıs-Haziran 1956’da, 23 üst düzey yargıç ve Yargıtay üyesi emekli edildi. Basm 
hakkında Mart 1954’de yürürlüğe konmuş olan yaptınmlar ağırlaştınidı; içeriği tamamen 
iktidarın takdirine göre belirlenebilecek yeni yayın yasaklan getirildi, altı ay mahkumiyet 
alanlann gazetecilik yapamayacağı hükme bağlandı. Aralık 1956’da Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (SBF) Dekanı Turhan Feyzioğlu, okulun açılış töreninde sarfettiği “nabza göre şerbet 
vermeyiniz” sözlerinden ötürü görevinden alındı. Bu olay, SBF’den başlayarak üniversite 
ortamını daha da siyasallaştırdı. SBF’de öğrenciler bir süre dersleri böykot ettiler; beş öğrerim 
üyesi Doç.Dr.Muammer Aksoy, Doç.Dr.Aydm Yalçın, Doç.Dr.Münci Kapani, Dr.Coşkun Kırca, 
Dr.Şerif Mardin istifa etti. Hükümetin, sendikalaşmanın başlangıcında olan işçi sınıfına karşı 
politikası da sertleşti. Nisan-Mayıs 1957’de İşçi Sendikalan Konfederasyonu ve İstanbul, Güney, 
Çukurova, Sakarya, Ankara, Bursa ve Marmara Bölgesi İşçi Sendika Birlikleri kapatıldı.

Muhalefet partilerinin siyasal etkinliğine getirilen o zamana kadarki en kapsamh kısıtlama, 27 
Haziran 1956’da kabul edilen bir yasayla siyasal partilerin seçim dönemi dışında açık hava 
toplantısı yapmalannm yasaklanması oldu. Bu yasaya uymadan yapılan toplantılann silah 
kullanılarak dağıtılabileceği hükme bağlandı. CHP, CMP ve HP protesto olarak bir süre boykot 
ettikten sonra Temmuz 1956 ortalannda yeniden meclise döndüler. Bu kabullenmeden güç 
alan DP iktidan, yeni yasayı tereddütsüzce uygulamaya yöneldi. Temmuz sonlannda çıktığı 
Karadeniz gezisinde “dükkan sahiplerinin ellerini sıra ile sıkarak fiilen bir gösteri yürüyüşüne 
sebebiyet vermek”le suçlanan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, altı ay hapse mahkum edildi. 
7 Ağustos’ta CMP Giresun Kongresi’nde 15 delege, başkanlan Bölükbaşı’yı alkışlayarak 
“nümayiş yaptıklan” için gözaltına alındı; 16 Eylül’de gene Bölükbaşı’yı karşılamaya gelen 
Kırşehirliler copla dağıtıldı. HP’nin il başkanlan toplantısı, hatta CHP’nin bir “yemeği” 
yasaklandı. Sıkışan CHP, 1957 sonundaki bütçe görüşmelerinin ardından yumuşamayı ve 
hükümetle “işbirliği”ni denedi. Konumunu giderek salt CHP ve muhalefete karşıtlığı temelinde 
tanımlamaya/korumaya yönelen Menderes’in gerilememesi üzerine. Mayıs 1957 sonunda CHP 
yeniden sertleşeceğini “resmen” açıkladı.
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Sertleşen yalnızca CHP değildi; Kırşehirlileri yeniden DP’ye kazanma kaygısıyla 12 Haziran’da 
burasının yeniden il yapılmasının ardından, 24 Haziran’da dokunulmazlığı kaldınlan CMP 
önderi Bölükbaşı 2 Temmuz’da tutuklandı. Burjuva parlamenter teamüllerle bagdaştınlamayacak 
olan bu uygulamalar, DP’nin kentli sanayi burjuvazisini temsil eden liberal kanadında da 
tepkilere yol açıyordu. 17 Temmuz 1957’de DP İstanbul il başkanı (Fuad Köprülü’nün oğlu) 
Orhan Köprülü’nün istifası, İstanbul büyük burjuvazisinin hoşnutsuzluğunun açık bir ifadesiydi. 
Parti’nin dört kurucusundan biri olan Fuad Köprülü de. Haziran 1956’da Dışişleri 
Bakanhğı’ndan istifa ettikten sonra, 6 Eylül 1957’de DP’den ayrıldığım açıklarken, şunlan 
söylüyordu: “Programından aynimış, eski hüviyetini tamamen değiştirmiş olan bugünkü DP 
zihniyeti ile uyuşmak benim için imkansız olduğu cihetle DP’den çekiliyorum.(...) Demokrasi 
nizamına iman etmiş bütün Türk vatandaşlanmn, aralanndaki her türlü ihtilaflan bir tarafa 
atarak bu gaye (Menderes’i devirmek) uğrunda işbirliği yapmalan bir vatan borcudur.”

Genel seçimlerin 27 Ekim 1957’de yapılacağı açıklanınca, muhalefet partileri arasında; siyasal 
partilerin parlamento dışındaki faaliyetlerini neredeyse tamamen yasaklayan 27 Haziran 1956 
yasasından sonra ilk adımlan atılan, ancak ayrıntılarda anlaşılamadığı için yanm kalan işbirliği 
girişimleri ciddileşti. DP, “güçbiriiği” adı altında ilerleme kaydeden bu girişimi geriletmek için,
13 Eylül’de, her partinin bütün seçim çevrelerinde tam aday listesi sunmasını zorunlu kılan 
bir yasa çıkardı. DP ile siyasal ahlak ve meşruiyet polemiğine girmekten ürken CHP, HP ve 
CMP, illeri bölüşerek her ilde tek liste çıkarma veya ortak muhalefet adına ülke çapında tek 
bir partiyi/listeyi seçime sokma formüllerini benimsemediler ve 19 Eylül’de güçbiriiği dağıldı. 
Ekim 1957 genel seçimleri kampanyası, bu koşullarda, çok sen bir ortamda geçti. 23 Ekim 
1957’de Ankara’da ellerinde Atatürk portresiyle Bakanhklar’a doğru yürüyüşe geçen 
üniversiteliler polis tarafından dağıtıldı. Seçim sonuçlannın ilanından sonra da yolsuzluk 
iddialan üzerine Gaziantep, Kayseri, Giresun, Çanakkale ve Samsun’da izinsiz gösteriler ve 
çanşmalar yaşandı. DP’nin seçim kampanyasına Cumhurbaşkanı Celal Bayar da katıldı; 20 
Ekim’deki büyük İstanbul mitinginde ünlü “Türkiye’nin 30 yıl içinde küçük bir Amerika 
olacağı” sözlerini söylediği konuşmasını yaptı. 27 Ekim’de yapılan (ve 1950 ile 1954’e göre 
katılımın yüzde 77.1 gibi çok düşük bir düzeyde kaldığı) seçimlerde, DP birinci parti 
olmasına rağmen ilk kez yüzde 50’nin altına düştü (yüzde 47.7). CHP oylannı yüzde 40.8’e 
çıkardı. CMP yüzde 7.2, HP yüzde 3.8 oy aldı. Ancak çoğunluk sistemi sayesinde DP 
mecliste bu sonuçlarla oransız bir üstünlüğe sahip oldu: DP 424, CHP 178, CMP 4, HP 4.

Hegemonya ve Meşruiyet Bunalımı (1957-1960)

Menderes, 5. hükümetinin programını okurken, “manevi asayişi iade edecek tedbirlerin de 
ahnmasmm zaruret haline geldiği”nden söz etmişti. “Manevi asayişin iade”sine yönelik ilk 
hamle, 27 Aralık 1957’de Meclis İçtüzüğü’nün değiştirilmesi oldu: Milletvekillerinin hükümete 
ve bakanlara soru yöneltme haklan kısıtlandı; milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldıniması 
işlemi kolaylaştınidı ve Meclis Başkanmm milletvekillerine verebileceği meclisten çıkarma 
cezalan önemli ölçüde artınidı. Bu tüzüğü hukuki yönden eleştiren Prof Hüseyin Naili Kubalı 
İstanbul Ûniversitesi’ndeki görevinden alındı. Bu arada, 1950 genel seçimlerinden sonra ilk 
defa, orduda hükümete karşı darbe hazırlıklan yapıldığına ilişkin söylentiler ortaya çıktı. 16 
Ocak 1958’de 9 subayın tutuklandığına ilişkin hükümet açıklaması, bu söylentileri iyice 
arttırdı. Bu 9 subayın, gerçekten darbeci cunta nüvelerinden biri olduğu, 27 Mayıs’tan sonra 
anlaşılacaktı. Ancak o tarihte, tutuklanan subaylann girişiminin kanıtlanamaması ve subay 
Samet Kuşçu’nun yanlış ihbanndan ötürü hüküm giymesiyle, “9 Subay 01ayı”yla beraber darbe 
söylentileri de yatıştı.

İktisadi Bunalım ve 4 Ağustos Kararlan

1958 yazı, ekonomide ve dış politikada DP iktidan için yıpratıcı gelişmelerle doluydu. İktisadi 
büyümenin durması ve savaş sonrasındaki uluslararası kapitalist restorasyonun tamamlanmaya 
başlamasıyla beraber Türkiye’ye dış yardım (ve borç) akışının yavaşlaması ciddi bir kaynak 
yetersizliği sorununu gündeme getirdi. Haziran ayı boyunca birçok temel tüketim malına 
(Sümerbank ürünleri, kömür, tekel maddeleri, ulaştırma hizmetleri), aynca demire ve kağıda 
yapılan yüzde yüze varan zamlar, bu bunalımı aşmak için yeterli değildi. Bu bunalımın 
sonucu, ABD ve Batı Avrupa sermayesinden alman 359 milyon Dolar borcun koşulu olarak 
yürürlüğe konulan “4 Ağustos Kararlan” ve kabul edilen “istikrar programı” ile, Türkiye 
ekonomisinin emperyalist sistemle bütünleşme ve organikleşme düzeyinin artması oldu. 14 
Temmuz’da Irak’ta gerçekleşen bağımsızlıkçı askerî darbeyi izleyen gelişmeler de, Türkiye’nin 
ABD odaklı emperyahst sistemle siyasal-diplomatik bütünleşmesini pekiştirdi. ABD’nin Irak’taki 
darbeyi bastırmak amacıyla başlattığı askerî harekâtta Türkiye’deki üslerini kullanması; bizzat 
Menderes’in, (İran, Pakistan, Türkiye ve Irak’ı içerecek olan) Bağdat Paktı’nın önemini 
yitirmesine yolaçacak bu gelişmeyi engellemek için Irak’a askeri harekât düzenlemeye 
yeltenmesi ve bu girişimden ancak ABD’nin uyansıyla alıkonulması; ardından Türkiye’nin 
Temmuz 1958’de Londra’da yapılan Bağdat Paktı-ABD görüşmelerinden sonra “ABD’nin dünya 
banşı yaranna, Kongre’nin tanıdığı yetkiye uygun olarak, bu Jebliği yayınlayan devletlerle 
güvenlik ve savunma konusunda işbirliği”ni kurumlaştıran ikili anlaşmalan imzalaması; bu 
süreçteki temel oluşumlardı. Bu sürecin seyri içinde. Ekim 4959 sonunda Türkiye’de bir ABD 
füze üssünün kurulacağına dair bir anlaşma imzalandı.
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Şubat 1959'daki bir uçak kazasından Adnan 
Menderes'in tesadüfen kurtulması, Türkiye’deki siyasi 

hayata veya siyasi hazırlıklara yeni bir boyut 
kazandıracak gibi görünüyordu. Kıbrıs konusundaki 

görüşmeler devam ederken, Zürich'te Türk ve Yunan 
başbakanlarının yaptıktan anlaşmanın tescili için 

Menderes beraberinde kalabalık b ir grupla Londra'ya 
gidiyordu. Heyetin içinde bulunduğu THY'ye ait 
uçağın sis yüzünden tam inişe geçeceği sırada 

düşmesi ön tarafta oturan herkesin ölümüne yol 
açarken, Menderes'in de aralarında bulunduğu arkada 
oturanların kurtulmasıyla sonuçlandı. Kazadan iki gün 

sonra Türkiye'ye dönen Menderes'i halk büyük bir 
coşkuyla karşıladı. Aslında DP içersinde hazırlıklar 

kazanın hemen ertesinde başlamıştı. Eyüp Sultan'da 
Vali Ethem Yetkiner ve Belediye Başkanı Kemal 

Aygün'ün uğraşlarıyla kurbanlar kesilmiş, bütün 
camilerde dua kampanyası başlatılmıştı. İktidar yanlısı 
gazeteler haberi, "Menderes’in kurtulması Allahın bir 

inayetidir" olarak veriyor ve böylelikle onun aslında 
"ilahi b ir dokunulmazlığa eriştiği"ni yazıyordu. 

İstanbul'daki karşılama töreni tam bir sevinç 
gösterisine dönüştü. Herşey çok mükemmel 

hazırlanmıştı. Halk, Menderes'in ve günlerdir seferber olmuş 
resmî makamların beklentilerini de aşan bir coşkuyla, 

Menderes'i getiren uçağın merdivenlerine saldırdı. Onu 
götürecek olan Cadillac'a binmek epey zaman almış, 
götürecek olan Cadillac'a binmek epey zaman almış, 

Cadillac'm çamurluklarına çıkan koruma görevlileri 
coplarla halkı arabadan uzak tutmaya çalışmıştı. 

Sevinç gösterileri ertesi gün de devam ediyor, bir 
yandan Eyüp Suttan’a dua etmeye giden Menderes, 
biriken kalabalık tarafından "Yaşa var ol Müslüman 
Başvekil!" nidalarıyla karşılanırken diğer yandan da 

satıcılar alelacele bastırılmış “ mübarek Menderes'in" 
destanlarını satıyordu. Aynı coşku Ankara’da da 
yaşanıyor, trenin gara girmesiyle daha önceden 

hazırlanan protokol, halkın trene saldırısı yüzünden 
tamamen işlemez duruma düşüyordu. Üstte, tren 

daha durmadan Menderes’e dokunmak isteyen halk 
görülüyor. Bütün bu gösteriler, eğer Menderes 

yararlanmasını bilseydi daha çok iktidarda kalabilirdi 
diye yorumlandı. Fakat, tüm bu yanıltıcı sevinç 

gösterilerine rağmen Menderes'in yaşamı, halktan 
hiçbir tepki gelmeden tam bir sessizlikle idam 

edilmesiyle son buldu.



1950'lerin sonunda, bir zamanlar tam da parlamenter 
demokrasinin sağladığı imkânlar sayesinde İktidarı ele 
geçirmiş olan DP'ye, çok partili parlamentarizmin 
sağladığı imkânlar yetmemeye başladı. Bu koşullarda 
DP o güne kadar daha ziyade yedek b ir güç olarak 
kullanageldiği ideolojik unsuru, “ d in " ve “ m illiyet'' 
temalarını ön plana çıkardı ve bu temalar çevresinde, 
“partililik"i aşan yeni bir örgütlenme tarzının 
temellerini atmaya çalıştı. Bu çabanın ilk somut ürünü 
Vatan Cephesi oldu. Bu cephenin çekirdeğini DP'nIn 
yerel örgütleri oluşturuyorduysa da, asıl gücünü o 
güne kadar siyasal alanın dışında tutulmuş 
tarikatlerden alıyordu; ancak yerel örgütler ve 
tarikatler kendi içlerinde son derecede karmaşık talep 
ve özlemler barındırıyorlardı. Örneğin İsmet Paşa,
Said-i Nursî'yi Said-I Kurd! diye anmakta ısrar 
etmekle. Nurculuğun gerisinde gizlenen, kendisini 
onun aracılığıyla ifade etmeye çalışan “ Kürtçülük"e 
işaret etmeye çalışır gibiydi. Ancak Vatan Cephesi'n/n 
yegâne işlevi, o güne kadar dışlanmış kesimlere, DP 
iktidarının çevresinde kümelenmek kaydıyla, siyasal ve 
kültürel hayatta bir rol sağlamak olmadı; zorun çeşitli 
biçimleri aracılığıyla, DP'nin muhalifleri içersinde en 
güçlüsü olan bürokrasinin çeşitli kesimlerini, özellikle 
de geleneksel Kemalist kadrolar gözünde muteber 
olanlan. Vatan Cephesi çevresinde yaratılan patronaj 
ve himayecilik ağlarına mahkûm kıldı. Bürokrasi 
içersinde Vatan Cephesi’ne bağlı olanlarla olmayanlar 
arasında, zaman zaman trajik boyutlar kazanan bir 
çatışma yaşanmaya başlandı. Vatan Cephesi 
stratejisi o kadar başarılı olmuştu ki, yandaki resimde 
görüldüğü gibi, parlamento düzeyinde DP'ye 
kurulduğundan beri muhalif olagelmiş olan 
Cumhuriyetçi Millet Partisi’n/n taraftarlan bile, 
kendilerinin Cephe tarafından ifade edildiğine 
inanabiliyorlardı.

Irak’taki bağımsızlıkçı darbe karşısında hükümetin emperyalist kampla işbirhkçiliğinin iyice 
kayıtsız-şartsız hale geldiğini sergileyen ve Türkiye’nin dengeci-ihtiyatlı diplomasi geleneğini 
zorlayan partizan -hatta maceracı- tavn, parlamentodaki muhalefetin sert eleştirileriyle 
karşılandı. Genellikle “milli politika” ideolojisi çerçevesinde, uyum içinde geçiştirilen ve 
CHP’nin de o zamana kadar ana hatlanyla bütünüyle benimsediği dış politikanın siyasal 
eleştiri/tartışma konusu yapılması; DP yönetiminin huzursuzluğunu çok fazla artırdı. CHP’nin 
eleştirilerini, “Millet Meclisi’nin meşruiyetini ve istikrannı şiddet yolu ile tahrip etmenin 
mümkün, hatta lâzım olduğu kanaatini uyandırmaya” dönük olduklan iddiasıyla kriminalize 
etmeye çalışan DP meclis grubu; 11 Ağustos’ta CHP’yi “TBMM’nin kudret, kuvvet ve selâhiyeti 
önünde hürmetkar ve itaatkâr” olmaması halinde “gereken tedbirlerin alınacağı” ile tehdit eden 
bir tebliğ yayınladı.

İşçi Sınıfı, Sanayi Burjuvazisi ve CHP

Bu arada, yasa(k)lann daralttığı siyaset sınırlan içindeki gücünü artırma arayışına giren 
muhalefet partileri cephesinde birleşme ve işbirliği süreci yeniden hız kazandı. 16 Ekim 
1958’de, küçük Türkiye Köylü Partisi CMP ile, 24 Kasım 1958’de HP CHP’yle birleşti. 12-15 
Ocak 1959’da toplanan CHP 14. Kurultayı, “İlk Hedefler Beyannamesi” adı altında, muhalefetin 
“Güçbirliği” adına ilk kez bütünlüklü bir programı ortaya attı. Bu Beyanname, 1961 
Anayasası’nda yer alacak olan bir dizi talebi programlaştmyordu: İkinci bir Meclis, Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulu kurulması, ekonomide planlama, memurlara idari dava 
açma hakkı, basın özgürlüğünün Anayasa ile güvencelenmesi, üniversite özerkliği, “sosyal 
adalet” ilkesinin Anayasa’da yer alması, toplu sözleşme ve grev hakkı, memura sendikalaşma 
hakkı... Böylelikle CHP, ilk kez işçi sınıfına hitap eden somut ^programatik vaadler, hedefler 
ortaya koymuş oluyordu. CHP; DP’nin popülist politikalarla asgari düzeyde tatmin etmeyi 
daima önemsediği ve becerdiği kırsal kesimi kavrama umudu azaldıkça; kentlerde sınıfsal 
varlığı giderek belirginleşmeye başlayan işçi sınıfını kavramayı daha fazla önemsiyordu.
CHP’nin söylemiyle-örgütsel ağırlığıyla kentli bir parti olmasının da bu yönelimde payı olduğu 
düşünülebilir. Bürokrasinin alt kesimlerinin (henüz işçileşme olmasa da) göreli yoksullaşma 
sürecini paylaşması da, CHP “parti kamuoyunun” “işçi haklan”nı gündemine almasını 
kolaylaştırmış olmalıdır.
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öte yalıdan, sermaye birikiminin uluslararası modem kapitalizmin gereklerine uyacak bir 
şekilde düzenlenmesi gerektiğini kavrayan sanayi burjuvazisi; ekonomik-mali kaynaklann 
popülist-enflasyonist ekonomik politika sarmalı içinde kırsal kesime ve ticaret burjuvazisine 
aktanlarak “heba edilmesinden” hoşnutsuzdu. CHP’nin henüz slogan düzeyinde gündeme 
getirdiği “ekonomik plan” önerisi, burjuvazinin bu yükselen fraksiyonunun arayışlanna denk 
düşüyordu. Bu arada, sanayi burjuvazisinin liberal-demokratik yönehmli kesimlerini temsil eden 
Hürriyet Parttsi’yle birleşme, CHP’nin sermayenin bu fraksiyonuyla bağını güçlendirmesinde 
büyük rol oynadı. İnönü, Ocak 1959’daki H.Kurultay’dan itibaren HP kökenli isimleri partide 
öne çıkarmaya başlayacak; Eylül 1959’da, örgütü dinamikleştirme ve muhalefeti militanlaştırma 
yönünde yerine getirdiği misyonunu tamamlayan Kasım Gûlek’in genel sekreterlikten istifa 
etmesini sağlayarak, yerine “devlet adamı” imajı ağır basan İsmail Rüştü Aksal’ı getirecekti.

Vatan Cephesi, “Büyük Taarruz” ve Siyasal Kutuplaşma

DP iktidan, partilerin birleşmeleri ve CHP’nin programlaştırdığı Güçbiriiği oluşumu karşısında, 
muhalefeti “hıyanet”le özdeşleştiren demagojik otoriter söylemini daha da tırmandırdı.
Menderes 24 Kasım 1958’de Lüleburgaz’da HP-CHP birleşmesini “ehli salip (haçlı) cephesi”ne 
benzetti. Cumhurbaşkanı Bayar, 29 Kasım’da Çorlu’da “milli kalkınmaya mani olmak 
isteyenlerin milli irade karşısında kannca gibi ezileceği”ni söyledi. İlk Hedefler 
Beyannamesi’nin kabulünden beş gün sonra, DP en küçük yerleşme birimlerine kadar heryerde 
-bir “şer” cephesinin karşıtı olduğunu çağnştıran- Vatan Cephesi ocaklannı kurmaya başladı. 
Böylece, iktidann politikasının ve söyleminin, iktisadi-toplumsal bütün olumsuzluklann sırtına 
yıkıldığı bir “hıyanet cephesi” efsanesine karşı militan bir yapı içinde kitleselleştirilerek ayakta 
tutulması hedeflenmekteydi. Menderes’in, Yunanistan ve İngiltere ile, bağımsız bir Kıbns 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilişkin anlaşmayı imzalamak üzere Londra’ya giderken geçirdiği 
uçak kazasından (17 Şubat 1959) hafif yaralarla sağ olarak kurtulması, DP önderinin 
karizmatik imgesinin dinî motiflerle de bezenerek mitleştirilmesine vesile oldu; Menderes, uçak 
kazası sonrasında ülkeye dönüşünde onbinlerce insan tarafından karşılandı, yüzlerce kurban 
kesildi.

CHP, uçak kazası sonrasında kamuoyunda yaratılan hezeyan yatıştıktan sonra, “Büyük Taarruz” 
adıyla 1950’den beri en debdebeli siyasal atağını başlattı. “Büyük Taanuz”, İsmet İnönü’nün 
Kurtuluş Savaşı’nda Yunan general Trikopis’i ve kuvvetlerini teslim aldığı Uşak’taki bir 
toplantıyla başladı. CHP, başlattığı kampanyanın gerek adıyla, gerek bu gibi simgesel 
unsurlanyla; DP’nin körüklediği “milli hıyanet/şer cephesi” demagojisine dayalı zıdlaşmayı 
(elbette tersine çevirerek) kabullenmiş oluyordu. “Büyük Taarruz”, DP-CHP zıdlaşmasınm 
tırmanma sürecinde önemli bir uğraktı. 29 Nisan 1959’da Uşak’a hareket eden İnönü’yü 
Ankara Gan’nda uğurlayan kalabalıkla polis çatıştı. Uşak’ta İnönü’yü karşılayan kitle kent 
merkezine gelirken DP binasının balkonundaki il başkanı Eşref Öğün’ün elindeki çay 
bardağını kafilenin üzerine atması üzerine, DP’lilerle CHP’liler arasında çatışma çıktı. Ertesi 
gün Manisa’da konuşan İnönü, “milli kahraman” kimliğini çağnştıran bir söylemle, siyasal 
mücadelenin sertleşmesini göze aldıklarını ortaya koydu: “Azınlıkta olan iktidar, nihayet kaba 
kuvvede bir dehşet idaresi kurarak, vatandaşlan insan haklarından mahrum yaşatmaya karar 
vermiş görünüyor. Kanun yolundan çıkmış olanlar, haklannı koruma karannda olan hür 
vatandaşlar karşısında mağlup olacaklardır. Vatandaşlanmızın hizmetleri uğrunda seve seve can 
vermeyi, hayatımızın yüksek, şerefli ve son mükâfatı saymaktayız.” Hükümetin tutumu da 
sertleşiyor, ortam gerginleşiyordu. İnönü’nün İzmir’de konuşacağı parti kongreleri valilikçe iptal 
edildi. “Büyük Taarruz” sırasında olan olaylara ve yapılan konuşmalara üstüste yayın yasaklan 
kondu; 3 Mayıs’ta Türkiye’de ilk kez gazeteler boş beyaz sütunlarla yayınlandı. Siyasal 
gerilimin artmasıyla DP tabanının militan unsurlan da artan ölçüde seferber olmaya başlamıştı. 
“Büyük Taanuz”un Ege bölümünü bitirerek İstanbul’a geçen İnönü, 4 Mayıs’ta saldınya uğradı; 
ciddi tehlikeden bir askeri birliğin müdahelesiyle kurtulabildi. CHP önderinin Ankara’ya 
dönüşünde de kendisini karşılayan partililerle polis arasında çatışmalar oldu. Resmi siyasal 
ortama hakim olan şiddet, meclis içine de yansıdı. 15 Mayıs’ta mecliste DP ve CHP 
milletvekilleri kavga ettiler; CHP milletvekili Turgut Göle yaralandı.

İhtilâl Sendromu

1960 başından itibaren, DP-CHP polemiğinde “ihtilâl” spekülasyonlan büyük yer tutmaya 
başladı. İnönü, 10 Ocak’ta CHP Bursa il kongresinde “seçimi kaybetseler de iktidan 
bırakmayacaklan kanaatini vermek isteyenlerin” buna yeltenecek olurlarsa “dünyanın başlanna 
yıkılacağı”nı söyledi. Bunun üzerine Menderes, CHP önderini “ihtilâl hazırlayıcılığıyla” suçladı. 
İnönü, 20 Ocak’taki sözleriyle, “ihtilâl” efsanesini -ima düzeyinde de olsa- ilk kez somut bir 
içeriğe kavuşturdu: “Baskı idaresi kurmak isteyenler, tabii olarak kendilerini daimi bir ihtilâl 
tehlikesi karşısında görürler. (...) Vaziyetin düğümlendiği nokta şudur: Dürüst seçim teminatını 
verirseniz rahat edeceksiniz. Ver^pgzseniz gene gideceksiniz. Hem de çok fena gideceksiniz.”

Bu arada DP-CHP gerilimi ve siyasal mücadeledeki şiddet dozu artmaktaydı. Mecliste 
milletvekilleri arasındaki kavgalar olağanlaşmıştı. Şubat başında Konya’ya gelen İnönü’yü 
karşılayanlan polis gaz bombası, cop ve kırbaç kullanarak dağıttı. Nisan başında. Kayseri 
olaylan oldu. İnönü, hem 3 Nisan’daki CHP il kongresine katılmak, hem de Yeşilhisar 
ilçesindeki, dava konusu olan bir CHP-DP çatışması hakkında inceleme yapmak için
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CHP politika yapma geleneltleri Idtleleri seferber 
etmeye değil seçkinler arası uzlaşma ve pazarlığa ve 
bürokratik yöntemlere dayanan bir partiydi. Bu yüzden 
DP'nin kitle politikacılığı karşısında çoğunlukla eli kolu 
bağlı kalıyor, mutialefetini kitlelerin taleplerine alternatif 
çözümler üretmektense, "usulsüzlük" eleştirilerine 
dayandırıyordu. Hatta o kadar ki, örneğin 1953 yılında 
ismet İnönü'ye Balıkesir önünde, şehre girdiği 
takdirde mutlaka bir felaket olacağı bildirildiğine, bunu 
seçkinler arası diyalogun kurallan çerçevesinde 
yorumlayan Paşa, öneriye uymuş ve şehre girmekten 
vazgeçmişti. Bu bakımdan, bütün CHP önde 
gelenlerinin ülke çapında gezilere çıktığı. Paşa'nın da 
güzergâh olarak özellikle "Büyük Taarruz"daki 
güzergâhı seçtiği 1959 kampanyası, ülkenin siyasal 
hayatındaki kutuplaşmanın sertliğini yansıtmakla 
kalmıyor, CHP'nin kendi geleneklerinden de bir 
kopma anlamına geliyordu, ismet İnönü'nün 
yolculuğunun olaylı geçeceğinin ilk işaretleri daha, 
emniyet teşkilatının CHP taraftarlarını tezahürat 
yapmaktan alıkoymaya çalıştığı Anıkara Gar'ında 
görülmeye başlamıştı. Uşak'ta İsmet Paşa, 16-17 
yaşlarında bir gencin arkasından fırlattığı taşla 
başından yaralandı. Yolculuğun son durağı olan 
İstanbul'a girerken de, b ir grup DP’// Topkapı'da (üstte) 
yolunu kesti. Yasamda yargılamalarında Topkapı 
olayının yalnızca Uşak olaylarının kendiliğinden bir 
uzantısı değil, önceden planlanmış olduklarını gösteren 
pek çok delil öne sürüldü. İddianameye göre, 
İnönü'nün arabasını DP partizanlarının hazır beklediği 
kalabalığın içersinden geçirmek, arabanın sıkışık 
trafiğin içersinde çakılıp kalmasını sağlamak ve 
"kendiliğinden" saldıran halka İnönü'yü “ kazaen" 
öldürtmek planlanmıştı. Gerçekten de polisler İnönü’ye 
saldıran kalabalığa müdahale etmek için herhangi bir 
girişimde bulunmadı. Ancak DP partizanlarının 
kontrollerini kaybetme eğilimlerine paralel olarak, 61. 
Tümen askerleri de İnönü'den yana, başkaldın 
belirtileri gösterdi. Yassıada davası sırasında 
sözkonusu tümenden olaya müdahale eden birliklerin, 
olayların bastırılmasına katkıian görülüyor. Birliğe 
komuta eden binbaşı da Yassıada duruşmalarında 
tanık olarak dinlendi. Oysa İnönü'den yana müdahale 
eden bu subaylardan, daha önce hiçbir şeye 
karışmamaları ve durumu polislere bırakmaları talep 
edilmişti.



Demokrat Fartı

Türk ordusu üzerindeki geleneksel Prusya/Almanya 
etkisi, II. Dijnya Savaşı’ndan sonra yerini giderek 

daha çok ABD etkisine bıraktı. 1947'de Truman 
doktriniyle başlayan Amerikan yardımıyla, Türk 

ordusunun araç, gereç, silah, eğitim ihtiyacı 
karşılanarak “ hür dünya'’nın Sovyetler Birliği ve 

mütteliki ülkelere karşı “ savunulması" için modern ve 
sağlam bir güç haline getirilmesi sağlanmaya çalışıldı. 

Ordunun kuruluşu ABD ordusuna benzetilmeye çalışıldı, 
Amerikan silah ve malzemesinin kullanılmasını öğretmek 
için askeri okullarda Amerikalılann nezaretinde kurslar 

açıldı ve birçok subay ve astsubay ABD'ye kurslara 
gönderildiler (altta). ABD yardımının başladığı yılları 

yaşayan bir subay, Orhan Erkanlı o günleri şöyle 
anlatıyor: "...Kuruluş ve kadrolar değişince, eğitim ve 
ikmal usulleri, taktik (tabiye) kurallarını değiştirmek de 

faydalı mütalaa edildi. Amerikan Ordusunun ikmal, 
eğitim ve tabiye ile ilgili bütün kitaplarını 

(talimnameler) tercüme ettirerek aynen uygulamaya 
başladık. Hattâ o kadar ki. Amerikan idare 

Talimatnamesinde 'papaz' yazılan yere biz 'alay 
imamı’ koyacak kadar tercümede sadık kaldık. 

Kıyafetten kara kazana kadar her şey değişti, bütün 
askeri okullarımız. Amerikan askeri okullarına benzetildi..."

Kayseri’ye gidecekti. Kayseri valisinin İnönü’ye Kayseri’ye gelmemesini isteyen bir telgraf 
göndermesi, CHP önderini hiddetlendirdi. 2 Nisan’da Ankara’dan Kayseri’ye hareket eden 
İnönü’nün bindiği tren, Kayseri yakınlarında vali tarafından durduruldu ve Ankara’ya geri 
dönülmesi istendi; ancak İnönü diretti ve Kayseri’ye vardı. Vali bu aşamada da ana muhalefet 
önderinin Yeşilhisar’a girmesine izin vermedi; İnönü buna rağmen ilçeye hareket edince yolu 
askeri birliklerce kesildi. İnönü, arabasından inerek asker barikatının üzerine yürüdü ve 
komutanlannın “Paşa”ya karşı gel(e)meyerek yolu açması üzerine Yeşilhisar’a girdi. Bu olay, 
Menderes’in karizmasına karşı, İnönü’nün “tarihi kişiliği ve milli kahramanlığı” üzerine bina 
edilen karizmasının yüksel(til)mesinde önemli rol oynayan olaylardan biri oldu.

İsmet İnönü’nün karizmasıyla birlikte CHP’nin yükselişi, 4 Ağustos Kararlan’yla alınan istikrar 
önlemlerinin sonucu olarak emekçi sınıflann gelir düzeyinin hızla düşmesi ve işsizliğin 
tırmanması sonucunda toplumda (büyük ölçüde CHP’ye kanalize olan) geniş bir hoşnutsuzluk 
potansiyelinin ortaya çıkması, gündemden inmeyen “ihtilâl” spekülasyonlan, DP iktidannı 
sıkıştınyordu. 1960’a girilirken DP yanlısı gazetelerin (Zafer ve Son Havadis) tirajı 70 bine 
kadar düşerken; CHP yanlısı gazete ve dergilerin tirajı 1.5 milyona ulaştı. DP’nin refleksi, 
muhalefetle zıdlaşmayı daha da tırmandırarak mevcut desteğini bu siyasal gerilim ortamı 
içinde hiç değilse stabilize etme yönündeydi. Açıkça CHP’nin kapatılması tartışılmaya başlandı.

12 Nisan’da DP meclis grubu, gerçekten, CHP hakkında “seçim dışı yollarla iktidara gelmek 
için hücre teşkilatı kurduğu, silahlandığı, isyan hazırladığı” iddialanyla meclis tahkikau 
açılmasını kararlaştırdı. 18 Nisan’da oluşturulan 15 kişilik Tahkikat Komisyonu, ilk iş olarak 
partilerin kongrelerini, yeni örgüt birimleri oluşturmalannı ve Komisyon’un faaliyetiyle ilgili 
yayın yapılmasını yasakladı. İsmet İnönü, bu yasak nedeniyle günün gazetelerinde 
yayınlanamayan ünlü konuşmasında, “ihtilâl” uyansını somutlaştırdı: “Biz ihtilâl metodian takip 
ederiz, seçimsiz iktidara gelmek isteriz, derler. Şimdi iktidarda bulunanlann, milletleri ihtilâle 
nasıl zorladıklan insan haklan beyannamesine girmiştir. Eğer bir idare insan haklannı 
tanımaz, baskı rejimi kurarsa, o memlekette ihtilâl behemahal olur. Böyle bir ihtilâl bizim 
dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar taraftndan yapılır.. Bu yolda devam ederseniz, ben 
de sizi kurtaramam. Şimdi, arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilâl meşru 
bir haktır. İhtilâl meşru bir hak olarak kullanılacaktır.” 27 Nisan’da, Meclis Tahkikat 
Komisyonu’na askerî ve sivil yargı organlanna tanınan bütün yetkileri (tepıyizsiz olarak) 
tanıyan yasa meclisteki DP çoğunluğunca kabul edildi. Ertesi gün, İstanbul’da binlerce öğrenci 
Beyazıt’ta “Kahrolsun diktatörler!” ve “Menderes istifa!” sloganlanyla yürüyüşe geçti. Polis 
gösteriyi şiddede, iki öğrenciyi öldürerek engelledi; üniversite tatil edildi ve sıkıyönetim ilan 
edildi. 29 Nisan’da bu kez Ankara’da öğrenci protestolan oldu. Polisin müdahalesine ve 
sıkıyönetime rağmen Ankara’nın merkezi Kızılay’da bu gösteriler Mayıs ayı boyunca hemen 
her gün gerçekleştirilecekti. 5 Mayıs’taki ünlü “555 K” (Beşinci ayın beşinci günü saat beşte 
Kızılay’da) mitingi bu gösterilerin en kitleseli olmuştur. Basm ağırlaşan sansür altında ülkedeki 
bu gelişmeleri yansıtamazken; olaylar söylenti ve propaganda kanallanyla doğal olarak 
çarpıtılıp abanılarak yayılıyordu. Özellikle büyük kentlerde, sokaktaki muhalefete katılan 
militan öğrenci, subay ve CHP’li kesimleri dışında geniş kitleler terörize olmuştu. Hükümet bu 
gelişmeler karşısında baskıcı önlemleri artırmaktaydı. DP içinde, iktidann hegemonyasını 
yitirdiğini görerek yumuşamayı savunanlann ortaya çıkmasıyla beliren kısmî tereddüt 
karşısında, özellikle Cumhurbaşkanı Bayar kesin tavır alarak girilen rotanın tavizsizce 
sürdürülmesini zorladı. Mayıs’ta bocalamaya başlayan Menderes’te de, 15 Mayıs 1960’daki 
İzmir mitinginde DP örgütünün bütün Ege illerinden getirdiği 200 bin kişilik coşkulu 
kalabalıkla karşılaşınca, moralini takviye ederek aynı çizgiyi sürdürme kararlılığı ağır 
basıyordu. 20 Mayıs’ta Ankara’da Harbiyeliler’in yürüyüşü ve 21 Mayıs’ta 4 DP Genel İdare 
Kurulu üyesinin (Sıtkı Yırcah, Mustafa Zeren, Kâmil Gündeş, Rıfkı SaUm Burçak) izlenen 
poUtikanın terkedilmesini önermeleri de etkih olmadı.

Demokrat Parti Döneminde Komünist Hareket
TKP, 1946 tevkifatmdan sonra, tutuksuz bulunan Merkez Komite üyesi Zeki Baştımar’m 
önderliğinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden örgüdenmeye koyuldu. Daha sonra Adana, 
Bursa, Kocaeli, Samsun ve diğer illerdeki ölçütler Zeki Baştımar’a bağlandı. Bu dönemdeki 
örgütlenmenin daha sonra kolayca açığa çıkanimasmda, legal dönemde açık faaliyet gösteren 
gençlik örgütlerinde görevli parti kadrolannm polis tarafından tanınması ve izlenmesiyle illegal 
dönemde parti içine sızmayı başaran ajanlann büyük etkisi oldu. Eski yöneticilerin hapisten 
çıkmasıyla Zeki Baştımar Merkez Komitesi’ni toplayıp son yıllann faaliyeti hakkında rapor 
vermek istedi. O dönemde Politbüro Şefik Hüsnü, Reşat Fuat, Zeki Baştımar, Mihri BeUi, Halil 
Yalçınkaya, Mehmet Bozışık, Ahmet Fınncı ve Celal Zühtü Benneci’den oluşuyordu. Eylül 
1951’de Cihangir’de tutulan parti evinde yapılan toplannya Ahmet Fınncı ve Celal Benneci, 
Zeki Baştımar’ın polis takibine karşı yeterince ihtiyatlı davranmadığı gerekçesiyle katılmadılar. 
Toplantıda üç kişilik bir İcra Komitesi seçildi ve bu komitede yer alanlardan Zeki Baştımar 
teşkilat, Mihri Belli neşriyat, Halil Yalçınkaya ise işçi ve sendikal çahşma alanlannda 
görevlendirildiler.

Bu arada panisi hakkında açılan davanın beraade sonuçlanması ve karann Yargıtay’ca 
onaylanması üzerine Esat Adil Müstecaphoğlu 20 Mayıs 1950’de Türkiye Sosyalist Partisi’ni
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1951 TKP Tutuklam alan  
He K apanan Dönem

Türkiye Komünist Partisi tarihi incelenirlten, hatta Parti 
eleştirilirken yöntemsel birçok hata yapılmıştır. Yurt ve 
Dünya tarihsel konjonktürü ve bunun etkileşimleri göz 
ardı edilmiştir. Bu hata veri eksikliği savı ile geçiştirile- 
mez.

TKP tarihi hakkında ilk yazılanlar anti-komünist sava
şımın ürünleridir, çoğu kez İlkel bir dürüstlükten bile 
yoksundurlar. Ilhan Darendelioğiu’nun kitapları bu tür
dendir. Sonrakiler, Fethi Tevetoğiu'nun, Adan Sayıl- 
gan’ın eserleri gitgide, o zamana kadar yayınlanmamış 
mahkeme dosyalarındaki bazı belgeleri sundukları ölçü
de ilginçtirler, yine de anti-komünizm yönleri baskındır, 
bu nedenle de yayınlanabilmişlerdir. Belirli bir dönemi 
kapsayan (1905-1925) Mete Tunçay’ın ciddi eserleri bun
dan sonra yayınlanmıştır. Ancak her yeni baskıda yapı
lan eklerle, yeni belgelerin ilavesi ile, kitap inceleme 
niteliğini yitirmiş, bir derleştirme halini almıştır. O kadar 
ki, yazar sonunda bu yolu terketmiş Eski Sol Hakkında 
Yeni B ilg iler adlı incelemesini yayınlamıştır. Bu kitap 
uzun bir mahkeme sonunda beraat etmiş, yine de I. 
Ordu Komutanı’nın hukuk dışı emri ile imha edilmiştir.

Bu türün dışında, daha çok 40 yıl gecikmeli “ anı” 
niteliği taşıyan İbrahim Topçuoğlu’nun eserleri, Dr. Hik
met Kıvılcımlı’nın "insan kendi kendisinin paranoid ol
masından kuşkulanıyor” şüphesine düştüğü ölüm dö
şeği polemik anıları, Abidin Nesimi’nin, Haşan İ.Dina- 
mo'nun, Zihni Anadol’un, Mihri Beiii’nin, Vartan İhmal- 
yan’ın ve başkalarının bilimsel yöntemden uzak ve sayı
sı gitgide artan gecikmeli ve bazısı politik amaçlı anı 
furyası...

O derecede ki, Ömer Nida kitabında örnekler vererek, 
"gençler hangisine inansınlar” diyebilmektedir. Bunun 
dışında, Mete Tunçay'ın derleme türünde Kerim Sadi'
nin, benim, incelemelerimiz yer almaktadır.

Burada nesnel olarak iki noktayı vurqulamak gereki
yor: Türkiye’deki politik ve kanunsal durum, diğeri bel
ge eksikliği. Türk Ceza Yasası’nm 140., 141., 142. ve 
312. ile diğer maddeleri varken ciddi, bilimsel eser ver
mek adeta bir maceradır. Diğeri eldeki belgelerin daha 
çok mahkeme arşivlerinden kaynaklandığı verisidir. Mah
keme belgelerinin çoğu ise gerçekçi değil, çözülenlerin 
damgasını taşımaktadır. TKP arşivlerine, Kom intern  ar
şivlerine erişiiememesi gerçekten bir dizbağıdır, iyi ki 
bunlar açılmaktadır ve bir iki yıl sonra ciddi inceleme 
yapmak, hiç olmazsa yurtdışında mümkün olacaktır.

Bütün bu etkenlerin, bu durumun sonucunda öyle 
bir ortam ortaya çıkmıştır ki, örneğin Sosyalizm ve Top
lumsal Mücadeleler Ansiklopedisi gibi son derece ciddi 
bir eserde bile (S.1874/5) Topçuoğlu’nun kitabına daya
nan yazar, Dr.Şefik Hüsnü Deymer maddesinde şunları 
yazabilmiştir: “ 10 Eylül 1920'de Baku'da toplanan I. 
Kongresi'ne Türkiye İşçi veKÇiltçi Fırkası adına parti 
mensuplarından Ethem Nejat, Sadrettin Celal ve Musta
fa Nermi'yi gönderdi. Kongre sonunda (Şefik Hüsnü) 
listeden Merkez komitesi üyeliğine ve Merkez İcra (Faa
liyet) Komitesi i. Sekreterliğine seçildi.” Bu iddia doğru
dan doğruya İbrahim Topçuoğlu’dan aktarılmıştır ve tü
müyle yanlıştır. Yanlışlığını benim Türkiye Kom ünist 
Partisi Gerçeği ve B ilim sellik, Quo Vadis İbrahim  Topçu- 
oğlu? ve Bakû Kongresi zabıtlarını yayınlayan Mete Tun- 
çay’ın Eski Sol Üzerine Yeni B ilg ile r kitabı kanıtlamakta
dır. Nasıl ki, İ.Topçuoğlu aynı TKP I. Kongresi hakkmda. 
seçilen Merkez Komitesi'nin 21 kişilik listesini hayal 
ürünü olarak vermektedir, oysa Mete Tunçay'ın yayınla
dığı Kongre zabıtlarına göre MK 7 kişiliktir, üstelik Top
çuoğlu’nun uydurduğu MK’nin üyelerinden 17’si yanlış

tır. (Hayali liste: İ.Topçuoğlu: Neden 2 SP-TKP Kuruluşu  
Tarihi 1914-1960, s.75-76), (Gerçek Liste: Mete Tunçay: 
Eski Sol Hakkında Yeni B ilg iler, s.134).

Yurt ve Dünya konjonktürünün etkisine gelince, ben 
bunu aynı konu üzerine A ta tü rk  ve Komünizm  eserimde 
vermeğe uğraştım. TKP’nin kuruluş ve gelişimi bir yön
den 1917 Sovyet Devrimini içeren dünya konjonktürün
de ele alınmalı; sonra gitgide, dünyadaki oluşumlar göz- 
ardı edilmeden Türkiye’nin sosyo-ekononiik ve politik 
oluşumu içerisinde değerlendirilmelidir.

1917’de I. Dünya Savaşı’nın sonlarında, emperyaliz
min en zayıf halkası, Rus Çarlığı çökmüş, bu çöküntü 
sürecinde Lenin’in liderliğindeki Rus ‘B o lşevik ’ Komü
n is t Partisi, işçi sınıfının, tüm halkın desteği ile adeta 
kansız bir ihtilal ile iktidara gelmiştir. Ondan sonra dış
tan ve içten emperyalist, kapitalist ve feodal güçler 
Sovyet rejimini yıkmak için kıyasıya bir savaşa girişmiş
lerdir. Aynı dönemde, savaşta yeniden OsmanlI İmpara
torluğu aynı emperyalist güçler tarafından parçalanmış, 
Türklere adeta yaşam hakkı tanınmamıştır. İki ülke de 
aynı güçlere karşı savaşmak zorunda kaldılar; dünya 
devrimi de gündemde idi. Dünya emekçileri Sovyet dev
rimini destekliyorlardı. Türkiye’de de, sosyal bir devrim 
ortamı olmadığı halde, her yerde bu yönde çoğu bilinç
siz ve fakat yaygın girişimler oluyordu. Miiii hareketimi
zin gerçekçi lideri Mustafa Kemal Paşa kurtuluş çaresini 
aynı düşmana karşı, bir ölçüye kadar, Sovyetlerle güç 
birliğinde gördü, ancak Sovyet Devrimi’nin dünyaya ya
yılmayacağım anlayınca (Varşova yenilgisi vb.) bunu Dev
letten Devlete bir ittifak olarak değerlendirdi, Lenin de 
aynı yorumda bulundu, emperyalist çember konjonktü
ründe Kemalist Türkiye bir nefes supabı görevini gördü. 
Bunun sonucunda, kısa bir dönem Türkiye'de komüniz
me yakınlık gösterdikten sonra Mustafa Kemal Paşa, 
savaşı uzatabilecek olan ve kendi kontrolü dışında geli
şen komünizmi yurtiçinde sindirmek politikasını yürüt
tü. Şiarı, yurtdışında Sovyet dostluğu, yurtiçinde TKP’y\ 
etkisiz kılmak, şeklinde özetlenebilir. Türkiye Kom ünist 
P artis i’nin  ana çizgisi bu çelişkili duruma, iç ve dış 
gelişme süreçlerine göre ayarlanmak zorunluluğu şek
linde yorumlanabilir.

1919-1942 dönemi incelenirken Kom intern  etkeni hiç
bir zaman gözden kaçmamalıdır, bu dönemde bütün 
M illi Kom ünist Partiler, kanunsal veya gizli olurlarsa 
olsunlar, K om intern ’ ın tüzüğü bunu gerektiriyordu, ana 
stratejik kararlar bu örgütte tartışılıp ele alınıyordu. Le
nin döneminde Kom intern  yakın görülen ihtilallerin mer
kezi örgütleme teşkilatı olarak çalıştı, Lenin'in ölümü 
ve hele Trotski’nin yenilgisinden sonra Stalin yönetimi 
Tek Ülkede Sosyalizm umdesini kabul etti, bundan sonraki 
dönemde K om intern 'in  ana görevi, her ülkedeki ihtilalci 
durumları örgütlemekten çok, SSCB'de 5 yıllık planlar 
aracı ile üretim gücünü emperyalist devletlerin düzeyi
ne eriştirebiimek için zaman kazanmak oldu, komünist 
partilerin amacı kendi memleketlerinin Sovyetier Birli
ği’ne karşı savaş açmaları olanaklarına karşı savaşıma 
dönüştü.

Bu genel doğrultu içerisinde TKP hangi şartlarda ça
lıştı, hangi evrelerden geçti. Türkiye'nin somut durumu 
neydi, 1915’de Ermenilerin, 1922’de Rumların terk etti
ği, savaşta çok büyük zayiat vermiş olan Türkiye’de 
seyrek bir nüfus, büyük bir yoksulluk, genel bir kadro
suzluk vardı. Sermaye, iş geleneği ve ilişkileri, beceri 
gayrı müslim azınlıkların tekelinde kümelenmişti. Sahil
ler ve demiryolu hatları civarı dışında hakim olan^üretim 
tarzı kapalı köy ekonomisi düzeyinde idi, bu durum 
az farkla 1950'lere kadar sürdü. Üstelik Doğu ve Güney 
Doğu bölgeleri göçebe aşiret düzeyini aşmamıştı ve 
bu bölgelerde çoğunluk Kırmanç’ca ve Zaza'ca konuşan 
Kürtlerde idi. Sahillerde ve bir iki maden bölgesinde 
az gelişmiş, genellikle ticari, bir kapitalizm görülebili
yordu. Dış ticaret ise tümüyle azınlıkların tekelinde idi. 
İşçi sınıfı yok denecek derecede idi, becerisi pek yoktu.

Yıllar geçtikçe bu durum bir dereceye kadar düzeldiyse 
de, yine de Doğu ve Orta Anadolu köy ve kasabaları 
pek gelişemedi. Böyle bir ortamda sosyalist bir devrim 
iç dinamiklerle olanaksızdı, yine de büyük şehirlerdeki 
yabancı şirketlerde ve özellikle Rumeliden gelip orada 
bir işçi sınıfı örgüt ve mücadele geleneği olan işçiler 
ve komünist aydınlar arasında Komintern  direktiflerine 
uygun bir faaliyet süregelmekte idi.

1920’de Rusya’daki savaş esirlerinden, Anadolu ve 
İstanbul'dan gelen delegelerden oluşan Bakû TKP Birlik 
Kongresi 10 Eylül'de toplanmıştı. Mustafa Suphi ve ar
kadaşları Milli Mücadele'yi destekliyor, ona sosyal bir 
içerik vermek istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ise kendi 
dışındaki her örgütlemeye kesinlikle karşı idi. Yurda 
dönen TKP yöneticileri geri gönderildiler, dönerken bü
yük bir olasılıkla basımları olan İttihatçıların emri ile 
öldürüldüler. Ankara’daki sol ise Türk Halk Iştirakiyun  
Fırkası Kongresi’ni resmi olarak 1922’de yapacakken.

1951 tevkifatı tutuklulan Harbiye Askeri Cezaevi 
avlusunda. Toplam 167 sanıklan 3 ’ü doktor, 4 ’ü lise 
öğretmeni, 29 ’u işçi, 10’u işsiz, 1'i dolma kalem 
tamircisi, 1’i köseleci, 2 ’si mütercim, 29 ’u üniversite 
öğrencisi, 2 ’si yedek subay öğrencisi, 1’i manifaturacı, 
28 ’i memur, 2 ’si işportacı, 1’i murakıp, 3 ’ü 
muhasebeci, 2 ’si sepetçi, 1’i  dekoratör-ressam, 2'si 
tramvay biletçisi, 1’i kundura boyacısı, 1’i  posta 
müvezzii, 1'i seyyar satıcı, 2 ’si bakkal. 1'i demirci, 1'i

Kongre yasak edildi, sözümona gizli toplandı. Az sonra 
komünist faaliyetler resmen yasak edildi. İstanbul'daki 
sol ise 1925'e kadar açık faaliyetini kısmen sürdürebildi. 
1923'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde müdahale
de bulundu. Ancak Kongre liberal ekonomi yönünde 
kararlar aldı. 1925'de Doğu'da Şeyh Sait İsyan'ı olunca 
bundan yararlanan iktidar Türkiye'deki her türlü politik 
örgütlemeyi durdurdu, solu illegale itti. TKP 3. Kongre
si’ni topladı. 1920-1960 dönemi arasında, 1946'daki 6 
aylık bir süre dışında Türkiye komünistleri gerçek kimli
ği ile örgütlenemedi, son kongre 1932'de toplanabildi. 
Bu dönemde 1925,1927,1929,1932,1944,1946, önem
li TKP davaları birbirini izledi.

Ancak bu arada memlekette görece bir kalkınma olu
yordu. 1929-32 dünya ekonomik bunalımı Türkiye'yi et
kilediğinde iktidar zorunlu olarak devletçilik politikasını 
izledi, Sovyet yardımı ile büyük işletmeler açılırken, 
yabancı sermayenin tasfiyeşine gidiliyçrdu. Ekonomik
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bunalım Almanya’da büyük kapitalin desteklediği Hitler 
Nazizmi'ni iktidara getirdi. Komintern anti-faşist iıaik cep
helerine yöneldi. Kom intern 'in  bu dönemdeki Türkiye 
politikası çok İlginçtir. 1935 Komintern  Kongresl’nden 
sonra 1936’da, Türkiye için “ separat” çalışma, yani 
merkeziyetçi olmayan çalışmayı kabul etti, bu bir tür 
tasfiye anlamına geliyordu. Aynı kararda komünistlerin 
CHP’ye ve Halkevleri’ne sızıp onları etkilemeleri isteni
yordu, bu politika pek başarılı olamadı.

Burada azıcık durmak gerekir, TKP’de Kom intern  çiz
gilerinin Türkiye gerçeklerine pek uymadığını savunan 
bazı aydınlar partiden ayrılırken, işçi kadrolarında da 
“İşçi Mutıalefeti” adı verilen bir hareket oluşmaş, 1930'da 
Nazım Hikmet disiplinsizlik suçu ile partiden Komintern- 
ce uzaklaştırılmış, muhalefetin 1932’de İstanbul Pavli 
adasında yaptığı kongre de ihraçlarla noktalanmıştı. Bu 
durumda adeta iki illegallte oluştu, TKP’nin resmî 1932 
Kongresi'nden sonra TKP Tevkifatı olduğu gibi, bir yıl

trikotajcı, 3 ’ü kunduracı, 1’i çalgı imalatçısı, 1’i 
marangoz, 2 ’si duvara, 1’i küçük bir fabrika sahibi,
1’i tüccar, 2 ’si terzi, 2 ’si inşaat teknisyeni, 1’i orman 
mühendisi, 2 ’si avukat, 1’i seyyar kitapçı, 2 ’si 
Riyaseti Cumhur Flarmoni Orkestrası sanatçısı, 4 ’ü 
Devlet Tiyatrosu ve Operası sanatçısı, 1’i müfettiş, 1’i 
matbaa makinisti, 1’i kadastro teknisyeni, 1’i çiftçi, 1’i 
şoför, 1’i edebiyat doktoru, 2 ’si jeolog, 1’i kalorifer 
tesisatçısı, 1’i  yağlıboyacı, 5 ’i yüksek okul mezunuydu.

sonra 1933'de muhalefetin Bursa davası olmuştu. Bu 
muhalefet 1946 ve sonrasına kadar zayıflayarak süre
cektir. TKP ise çok çelişkili bir davranış içinde bulun
mak zorunda idi. Bir yönden Sovyet dostu Atatürk politi
kası ve devletçilik ile devrimler eksik görülmekle birlikte 
partice destekleniyordu. Diğer yönden de işçi sınıfının 
ve halkın amansızca sömürülmesine karşı çıkılıyor, İşçi 
hareketleri örgütlendiriliyor ve her şeyden önce legalite 
ve demokrasi için kararlı bir savaşım veriliyordu, bu 
somut şartlardan doğan çelişkili bir durumdu.

Şunu da kesinlikle unutmamalıyız ki, bir memlekette 
devrimci bir durum olmadıkça, halk böyle bir oluşuma 
girmedikçe, güç dengesi olumlu olmadıkça hiçbir parti
nin devrimci mücadelesi söz konusu olamaz, aksi anar
şizm veya Biankizm olur, Marksizm bu gibi davranışlara 
kesinlikle karşıdır.

TKP Türkiye’deki çelişkili durum karşısında, iç ve

dış dengeler arasındaki çelişki karşısında çoğu kez, 
parti muhalefeti olayında olduğu gibi, kişisel sanılan 
bunalımlar geçirmiştir. Vedat Nedim grubunun muhale
feti, sonraki işçi muhalefeti: Pavli kongresi de özünde 
Kom intern  çizgisine baş kaldırmalardan, bu çizginin 
memleketin şartlarına uygun olmadığı iddialarından kay
naklanmış, ancak kişisel ihtilaflar şekline bürünmüştür.

1936 “ separat” çalışma karanndan sonra dünyada 
çok önemli gelişmeler olmuştur, Fransa'da, İspanya'da 
halk cepheleri, İspanya İç Savaşı ve giderayak II. Dünya 
Savaşı. Türkiye'de de aynı dönemde büyük değişiklikler 
olmaktadır. Devletçilik politikasından özel sektörcülüğe 
geçiş mücadelesinde önemli bir adım atılmış, Devletçi 
İnönü gözden düşüp yerine “ lit>eral” Celal Bayar 1936'da 
Başbakan olmuştur. Az sonra ordunun başında bulunan 
Mareşal Fevzi Çakmak Harp Okullan’nda ve donanmada 
sol faaliyetler olduğu bahanesi ile Nazım Hikmet’i ve 
“ Marksizm Biblioteği” sahibi Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı 
28 ve 15 yıl gibi büyük ve kanuni gerçekliği olmayan 
cezalara çarptırıyor. Az sonra da Atatürk ölünce İsmet 
İnönü’yü Cumhurbaşkanlığına seçtiriyordu.

Artık savaş ufuktadır. Aynı dönemde Türk Sovyet dost
luk ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Türkiye’nin 
İngiltere ile İttifak kurmak istemesi Sovyetler'i tedirgin 
etmektedir, Sovyetler Türkiye'nin iki taraflı bir ittifakla 
kendisini savaşa zorlayabileceğinden kuşkuludur (1939).

Türk, İngiliz, Fransız yakınlaşmasından az süre sonra 
Almanya Fransa'yı yenince bu kez İnönü ve Başbakanı 
Saraçoğlu Almanya’ya yanaşma yoluna girmiştir. Hit- 
ler’in Sovyetler'e taaruzundan sonra bu durum gitgide 
belirgin bir hal almıştır. “ Varlık" vergisi gayrimüslimle
re karşı insafsızca uygulanmakta, ödenemiyecek para
lar istenmekte, bütün malları satılıp vergiyi ödeyeme
yenler Aşkale'ye yol yapımına yollanılmaktadır. Buğday 
stoku Almanlara satılıp halk ekmeksiz kalmakta, bütün 
erkekler askere alınınca üretim durmaktadır, vurguncu
lar süratle türemektedir. Hükümetten yüz alan Turancı
lar gitgide azgın bir tavır takınmaktadırlar. Bu duruma 
karşı en bilinçli ve kararlı savaşımı veren TKP ve onun 
etkisi altındaki sol basındır, öğrencilerdir. 1944 TKP 
davası ve onu izleyen İle ri Gençlik B irliğ i davası devam 
ederken Alman yenilgileri karşısında ayıkan iktidar bu 
kez Turancıları tutuklamak yolunu tuttu, Alpaslan Tür
keş bunların arasındadır. TKP davasında Reşat Fuat anti- 
faşist ve Saraçoğlu hükümetine yüklenen ünlü savun
masını yapmaktadır. Bu dönem Soyvetier-ABD-İngiltere 
ittifakının Hltler'i yendiği dönemdir. Almanlarla birçok 
ilişkilere girişmiş İnönü iktidarı güç durumdadır, en çok 
korktuğu, dünyada yaygın olan anti-faşist demokrat bir 
cephenin Türkiye'de oluşması, kendinden hesap sorul
masıdır.

Bu dönemde CHP’nin toprak ağası kanadı, özel teşeb- 
büscü kanadı İnönü'nden koparmaktadır, TKP’nin öner
diği anti-faşist demokratik cephe artık bir olasılık kazan
mıştır. Sol'un atılımı ile çıkan Görüşler dergisi Celal 
Bayar'dan Behice Boran'a uzanan bir kadroya sahiptir. 
İnönü tehlikeyi görüp tertiplediği bir gösteri ile Tan 
gazetesini ve bütün sol gazeteleri 4 Aralık 1945 günü 
tahrip ederek cepheyi çöktürmeği başarmış, Celal Bayar 
ve arkadaşları iktidardan gelen hücumlar karşısında git
gide “ Sol” düşmanı bir duruma kaymıştır. Cephe politi
kası Fevzi Çakmak-Serteller'in “ İnsan Hakları Cemiyeti” 
ölü doğan girişimi ile son bulacaktır. Demokrat Parti 
sağ kimliği İle İktidar mücadelesine girişecektir. Çok 
partili rejime geçişte Dr.Şefik Hüsnü liderliğindeki Tür
kiye Kom ünist Partis i önce sakıncasız kişilere Parti kur
durmağı planlarken, TKP eski muhalefetinin kışkırtması 
ile kişisel ihtirasları kabaran Esat Adil’in Türkiye Sosya
lis t P a rtis i'n i kurması üzerine Haziran 1946'da Türkiye 
Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'n i geleneksel kadrolan ile 
kurmak zorunda kalmıştır. Parti büyük bir hızla gelişmiş, 
dönemin ilk sendikalannı, sendika birliklerini kurmuş
tur, demokratik bir platform savunmaktadır. İktidar özel

likle işçi sınıfının hızla örgütlenmesinden korkarak 16 
Aralık 1946 günü sol partileri, sendikaları, parti basınını 
kapatmış, açılan dava iki partinin değil, sabıkası olan 
TKP'lllerin davasına dönüştürülmüştür. Artık Türkiye 
bir yol ayrımındadır. Dünyada ise savaşı kazanan ittifak 
çözülmüş, soğuk savaş dönemine girilmiştir. İnönü ikti
darı Dr.Şefik Hüsnü'nün bir Seçim bildirisi ile protesto 
ettiği seçim kanunu aracı ile dört yıl daha müddet ka
zanmış, artık Türkiye kesin olarak Sovyet düşmanlığına, 
Amerika yörüngesine girmiştir, bu durum artarak süre- 
gelecektir.

TKP yine gizliliğe itilmiş bulunduğu bu dönemde CHP, 
Dem okrşt Parti iktidar mücadelesi kıyasıya sürmektedir. 
Bu da bir dereceye kadar legal Derneklere ve Basın’a 
olanak yaratmaktadır, en çok satılan dergi Sabahattin 
Ali ve Aziz Nesin'in “ Marko Paşa” dergisidir, bütün 
baskılara rağmen. Bu dönemin illegalitesinin en büyük 
zaafı legal dönemde Polisin iyice tanıdığı parti ve genç
lik dernekleri kadroları tarafından yürütülmesi ve örne
ğin İzmir il'örgütü yönetiminde bazı Milli Emniyet ajanla
rının sızmış bulunmasıdır. TKP legal parti kapatıldıktan 
hemen sonra, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 
Zeki Baştımar'ın liderliğinde hızla örgütlenmiştir, ancak 
resmî makamlar 1947-1951 dönemi arasında geniş çap
ta bir tutuklamağa gerek görmemişlerdir. Tutuklamalar 
ve davanın ilginç zamanlaması yardı. Mayıs 1950 seçim
lerinde seçim kanununun niteliğinden yararlanan De
m okrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiştir. Kısa 
bir sürede, genel af çıkartılarak bütün eski komünistler 
Nazım Hikmet ve Dr.Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat ve 
arkadaşları. Şefik Hüsnü ve arkadaşları tahliye edilmiş
lerdir, ama örneğin Nazım Hikmet'e yardunda yaşama 
hakkı bile tanınmamıştır. Ceza Kanunu’nda 141. ve 142. 
maddeleri alabildiğine ağırlaştırılacaktır. Dönem hiç de 
demokratik bir dönem değildir. 27 Ekim 1951 günü Se
vim Tan'nın tutuklanması ile başlatılan operasyon iki 
yıl sürecektir ve Dr.Şefik Hüsnü, Reşat Fuat gibi eski 
liderleri kapsayacaktır. Liderler İki yıl tecrit ve bazıları 
ağır işkence göreceklerdir.

Demokrat Parti iktidarı sola karşı amansız bir baskı 
uygulamış, kendi kışkırttığı 6/7 Eylül 1955 tahrip ve 
soygununda bile TfCP’lller tutuklanmıştı. Türkiye her 
bakımdan yön ve nitelik değiştirmektedir, bugün devam 
eden süreç başlamıştır. Türkiye kapalı köy ekonomisin
den, ilkel ziraattan, çarpık da olsa, kapitalist üretim 
ilişkilerine, pazar ekonomisine doğru yol almaya koyul
muş, bu süreç içerisinde köyden şehre doğru hızlanan 
bir göç başlamıştır. Köyle bağlan kopmayan kalabalık 
bir işçi sınıfı yaratılmış. Sendikal hareket Amerikancı 
Türk-İş Konfederasyonu’nun tekeline bırakılmıştır. Kö
ye kıyasla hayat şartları çok yüksek olan bu işçi sınıfı 
artık rSEKP'nin kurduğu devrimci sendikalara akan 1946 
işçi sınıfı değildir. Anti-komünizm ve Sovyet düşmanlığı 
yaygın hale gelmiştir. Dr.Hikmet Kıvılcımlı'nın kurduğu 
Vatan Partisi 1957 seçimlerine katılmış, ancak birkaç- 
yüz oy almış ve mahkemeye verilip kapatılmıştır. 1950, 
Türkiye’de bir dönemin sonunu simgelemektedir.

1951 tutuklamaları, 1953 davası bir dönemin sonunu 
simgelemektedir. 1927'den beri ilk kez Merkez Komitesi 
meydana çıkarılmıştır. Yine de birçok il örgütü İzmit, 
Adana, Bursa, Samsun ve diğerleri dava dışı kalmış, 
sonradan 1960’larda Türkiye İşçi P artls l’nin (TİP) yöne
timinde söz sahibi olacak "aydınlar grubu” deşifre edi
lememiş, Behice Boran ve birçokları beraat etmişlerdir. 
Ancak niteliği değişen, kapitalist olma yoluna yaklaşan 
Türkiye’de Demokrat Parti iktidarı kesin bir dönemeç, 
TKP tarihinde ise bir dönemin sonu, Komintern, Komin- 
form  döneminin sonu vurgulanmıştır. 27 Mayıs 1960 
demokratik devriminden sonra Türkiye İşçi Partisi on 
yıllık legal dönemi yaşanacaktır. TİP hele ilk döneminde 
Bakû Kongresi’nde özlenen Birliği simgelemektedir, 
TKP’nin tarihsel devamıdır.

RASİH NURİ İLERİ
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yeniden faaliyete geçirdi. Esat Adil bu dönemde TKP’ye karşı eleştirel bir politika 
izliyordu. 1951’de başlayan tutuklamalar bütün hızıyla sürerken, DP iktidannın komünizmle 
mücadele programı çerçevesinde Türkiye Sosyalist Partisi 18 Haziran 1952’de bir kez daha 
kapatıldı. Bir sene süren dava sonunda sanıklar yeniden beraat ettiler.

DP iktidan döneminde komünistlere karşı açılan davalardan ilki. Amerikan emperyalizminin 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne karşı giriştiği saldırıya destek olmak üzere Kore’ye 
giden Türk birliklerini protesto etmek için yapılan eylemler nedeniyle açıldı. Behice Boran, 
Muvakkar Güran, Naci Ormanlar, Nevzat Kemal Özmeriç, Osman Fuat Toprakoğlu, Reşad 
Sevinçsoy, Adnan Cemgil, Vahdettin Barut ve Turgut Pura tarafından 21 Mayıs 1950’de 
İstanbul’da kurulan Türk Barışseverler Cemiyeti hakkında 1950 sonunda dava açıldı. Ankara’da 
askeri mahkemede görülen davada, cemiyetin yayın organı Banş'da, Türkiye’nin Kore Savaşı’na 
katılmasıyla sadece Amerikan emperyalizminin çıkarlanna hizmet edildiği, Türk halkının bu 
savaştan hiç bir çıkan olmadığı yazıldığından, sanıklar Türk-Amerikan ilişkilerini bozmaya 
çalışmak, ordu içinde kışkırtıcı faaliyette bulunmak ve komünizm propagandası yapmakla 
suçlandılar. Behice Boran’ın başkanlığındaki Cemiyet aynca Kore’ye asker gönderilince TBMM 
Başkanlığı’na telgraf çekmiş ve 25 bin bildiri dağıtmıştı. Dava açıldıktan sonra bildiri basım 
ve dağıtımı ile ilgili olanlar da sanık sayıldılar. Matbaacı Cemal Anıl ve dizgici Talat Tıhan 
böylece davaya dahil edildi. Dava sonunda sanıklar önce 15’er yıla mahkum oldularsa da, 
Yargıtay’ın karan bozmasıyla cezalan l ’er yıl 3’er aya indirildi. Matbaacı ve dizgici ise beraat 
ettiler.

Bu olaydan sonra banş yanhian faaliyetlerini gizli olarak sürdürdüler. Ülkenin değişik 
bölgelerinde banşı savunan ve savaş yanlılannın içyüzünü ortaya koyan bildiriler dağıtıldı. 
Türkiye’nin ilk banş hareketi sayılabilecek bu hareket çeşitli toplumsal sınıf ve tabakalardan 
gelen insanlardan oluşuyordu. Bu insanların çoğu hakkında dava açıldı. Bu davalardan birinde 
21 sanığın 4’ü işçi, 2’si zanaatkâr, 1’i memur, 2’si hukukçu, 6’sı üniversite öğrencisi, 1’i 
subay, 1’i de tüccardı.

TKP’nin Yurtdışı İlişkileri

1949 bahannda Paris’te okuyan Türk öğrenciler tarafından kurulan İleri Jön Türkler 
Teşkilatı’yla, Hulusi Dosdoğru’dan aldığı talimatla ilişki kuran Fahrettin Pekin burada Gün ve 
Necil Togay, Atilla İlhan ve Arslan Kumbaracı ile tanıştı. İleri Jön Türkleşin 1950 başlannda 
Roma’da toplanan Banş Kongresi’ne gönderdiği temsilcilerden Arslan Humbaracı, bu dönemde 
süren Nazım Hikmet’i kurtarma kampanyası çerçevesinde Nazım Hikmet’in büyük bir komünist 
olduğu ve hapisten kurtanlması gerektiğini açıklayınca, örgüt içinde önceden beri varolan 
çekişmeler iyice yoğunlaştı. Nazım Hikmet’in kurtanlması kampanyası boyunca sürdürülecek 
taktik Nazım’m yurtsever olduğunu vurgulamak şeklinde tesbit edildiğinden. Kumbaracı 
kampanyaya katılan Louis Aragon, Trista Tsara ve tiya Ehrenburg tarafından şiddetle eleştirildi. 
Bunun üzerine 1951’de İleri Jön Türkler’den aynlan Kumbaracı, Cumhuriyet gazetesinde çıkan 
bir yazı dizisiyle “komünizmden aynlışmm” gerekçelerini açıkladı. Örgüt içinde gittikçe artan 
çelişkiler. Doğan Aksoy’un Ermeniler aleyhine beyanlar vermesiyle daha da büyüdü ve çok 
sayıda üye örgütten aynidı.

Dr. Sevim Tan, İstanbul Yüksek Tahsil Teşkilatı içinde faaliyet göstermiş. Nazım Kikmet’in 
kurtanlması kampanyasına katılmış ve bu sıralarda TKP’ye üye olmuştu. Kısa bir müddet 
sonra Melahat Türksal kendisine parti tarafmdan Paris’e giderek İleri Jön Türkler arasındaki 
çelişkileri ortadan kaldırmakla görevlendirildiğini iletti. Marsilya yolu ile Paris’e giden Tan, 
önce örgütle ilgili bilgileri topladıktan sonra kulağından ameliyat olmak üzere Amerika’ya gitti. 
Rozet Aviktor, Mübeccel Belik ve Nilüfer Redy adındaki üç komünistle ilişki kurup yeniden 
Paris’e döndüğünde, aldığı bilgilerden hareketle İleri Jön Türkler içindeki iki grubu uzlaştırmayı 
denedi. Bu sıralarda Paris’e gelen Sabiha Sertel Fransız Komünist Partisi ile ilişki kurdu. Bu 
arada Paris’deki öğrenci müfettişi Ahmet Kutsi Tecer’in teşebbüsüyle kurulan bir öğrenci 
demeğinin yönetimi Sevim Tarı’nm önderliğindeki komünistlerin eline geçti. Aynı günlerde 
Paris’e gelen Devlet Tiyatrosu sanatçılan ve TKP üyeleri Ulvi ve Selçuk Uraz Sabiha Sertel’in 
delaletiyle Fransız Komünist Partisi'ne üye oldular ve Paris’deki Türklerle yoğun ilişkiler 
kurdular. Bir müddet sonra Türkiye’den gelen Gün ve Necil Togay' TKP İcra Komitesi 
sekreteri Zeki Baştımar’ın direktiflerini parti üyelerine ilettiler. Bu direktiflere göre Sevim Tan, 
Yıldız Sertel, Necil Togay ve Gün Togay partinin Avrupa Gmbu’nu oluşturacak, Paris’deki 
komünist yayınlar takip edilerek, gerekli görülenler çevrilip Türkiye’ye gönderilecek, Fransız 
Komünist Partisi ile ilişkiler geliştirilecek, Avrupa’nın diğer şehirlerindeki Türklerle ilişki 
kurulacak, TKP ile ilişkiler Necil Togay vasıtasıyla yürütülecekti.

Avrupa Grubu’nun 2. sekreteri Yıldız Sertel’di. Necil Togay neşriyat işlerine bakacak. Sevim 
Tan ve Gün Togay örgütlenmeyle ilgileneceklerdi. Sevim Tan, bir müddet sonra, Sabiha 
Sertel’in finanse ettiği Banş Yolu adlı bir dergi çıkardı ve New York ve Londra üzerinden 
Türkiye’ye gönderdi. Sevim Tan’nın Nazım Hikmet’in de tavsiyesi üzerine çıkardığı Tek Cephe 
adh dergide görev alan Ulvi ve Selçuk Uraz, Türkiye’ye dönerlerken TKP içinde hiç bir görev 
almamalan yolunda uyanidılar. Gerektiği zaman parti onlan arayacaktı. Bir müddet sonra Zeki 
Başnmar’dan bir mektup alan Sevim Tan Marsilya’da Vasfı Yükselsoy’la buluşarak, onun 
aracılığıyla partiye bir rapor gönderdi. Raporda Paris’de Gençlik Mukavemet Cephesi adında bir
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Soğuk savaş yıllarında TKP İcra Komitesi Sekreterll- 
ği’ni yürüten, 1951 tevkifatından sonra dağılan partiyi 
yurt dışında yeniden örgütleyerek genei sekreterliğini 
devam ettiren Zeki Baştımar T908’de Sürmene’de doğ
du. Trabzon Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Son- 
yetler Birllğl’ne gitti. KUTV’de öğrenim gördükten son
ra parti üyesi olarak Türkiye’ye döndü ve Nazım Hik- 
met’ln başını çektiği muhalefet saflarında yer aldı. Bu 
grubun K om intern  tarafından onaylanmaması üzerine 
yeniden merkezî TKP’ye katıldı. 1932’de yapılan 3. Kong
re’de Merkez Komite’ye seçildi. İHemen akabinde tutuk- 
landıysa da dava sonunda beraat etti. 1940’larm başın
da Başbakanlık Denetleme Kurulu Kltaphğı’nda memur 
olarak çalışırken Milli Eğitim Yayınevi’nden çıkan Rus 
klasiklerini Türkçeye çevirdi. 1940-1946 arasında Yeni 
Edebiyat, Adım lar ve Söz dergilerinde güncel politika, 
sanat, ulusçuluk, hümanizm, sendikacılık ve sınıf müca
delesi konularında yazıları yayınlandı.

1944’de tutuklandı ve gene beraat etti. 1946’da Şefik 
Hüsnü’nün kurduğu Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü 
P artis i'n \n  Ankara II başkanlığını yaptı. 1946 tutuklama
sından kurtulmayı başardığından, TKP’nin İcra Komitesi 
sekreterliğine getirildi. Soğuk savaş yıllannda özellikle 
öğrenciler arasında yoğun bir örgütlenme faaliyeti yü
rüttü. 1950'de ilan edilen afla hap^ten çıkan öteki parti 
önderleriyle birlikte oluşturduğu yeni Politbüro yurtdışı 
örgütlenmesine hız verdi. Ekim 1951’de, Sevim Tan’nın 
gizli parti belgeleriyle yurtdışma çıkarken yakalanma
sıyla başlayan 1951 tevkifatında tutuklandı. Polise ver
diği ifade nedeniyle partinin diğer yöneticileriyle arasın
da çelişkiler doğunca hem komiteden hem de partiden 
uzaklaştırıldı. Dava sonunda 10 yıl hapse mahkum oldu. 
Cezasını tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Kısa 
bir süre sonda 1961 'de önce Sovyetier Blrliğl’ne oradan 
da Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne gitti. Orada uzun 
yıllardır yurt dışında bulunan Laz İsmail'le (Marat) birlik
te mültecilerin oluşturduğu TKP'nin Merkez Komite sek
reterliğine getirildi. Yakup Demir takma adıyla Yeni Çağ 
dergisinde parti tarihindeki kimi olay ve olguları tartışan 
yazıları yayınlandı.

1960’ların sonuna doğru başlayan MİMİ Demokratik 
Devrlm-Sosyallst Devrim tartışmalarında TİP'In savun
duğu Sosyalist Devrim tezini savundu. Demokratik Al
manya Cumhurlyetl’nln Leipzig kentinden Türkçe yayın 
yapan Bizim Radyo'dan bu görüşlerini yaydı ve 1951 
tevkifatından beri anlaşmazlık içinde bulunduğu eski 
parti önderlerine ağır ithamlarda bulundu. 12 Mart aske
ri darbesinden sonra yurt dışına çıkarak TKP'ye katılan- 
lar tarafından parti adına yürüttüğü faaliyetler nedeniyle 
eleştirildi. Parti İçindeki durumu sarsılmış ve tasfiye 
edilmek üzereyken 1973’de öldü.



Demokrat Parti

Harp Okulu ve Donanma davasından 28 yıl hapse 
mahkum olan Nazım Hikmet Çankırı cezaevine 

gönderildi. Mahkumiyetinin son 9 yılını Bursa 
cezaevinde geçiren Nazım Hikmet bu dönemde Milli 

Eğitim Bakanlığı adına tiyatro eserleri ce Rus 
klasiklerini Türkçeye çevirdi. 1950 seçimleri 

yaklaşırken bütün siyasal partiler genel a f 
çıkaracaklarını İlan ettiler. Özellikle DP'nin özgürlük 

vaatleri komünistler için Nazım'm kurtarılması için bir 
kampanya açılması olanağı yarattı. İstanbul Yüksek 

Tahsil Gençlik Derneği ve derneğin yayın organı Hür 
Gençlik kampanyanın motor gücü oldu. Vatan 

gazetesi başyazan Ahmet Emin Yalman'ın başını çektiği 
çok sayıda aydın, Nazım'm kurtarılması için açılan imza 

kampanyasına katıldılar. Komünist öğrencilerin bu 
kampanyası karşısında sağcı gençlik teşkilatlan karşı 

faaliyetler örgütlediler. Milli Türk Talebe Birliği bir 
bildiri yayınlayarak affın serbest bırakılmasını 

savunanları protesto etti. Milli Türk Talebe Birliği, 
Türk Kültür Ocağı, Türk Kültür Çalışmalan Derneği ve 

Türk Gençlik Teşkilatı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
TBMM Başkanlığı'na telgraf çekerek Nazım Hikmet'in 

affedilmesinin karşısında olduklarını bildirdiler. Karşı 
kampanyanın güçlenme eğilimi göstermesi üzerine 

İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği Çiçek 
Palas'da bir toplantı düzenledi. 15 Mayıs 1950'de 

düzenlenen toplantıya Nazım Hikmet'in eşi, annesi ve 
çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Toplantıda bir 

konuşma yapan dernek yöneticilerinden İlhan 
Berktay'ın konuşması toplantıyı sabote etmek için 

gelmiş bulunan sağcılarca sık sık kesildi. Edebiyat 
Fakültesi öğrencisi ve 1980'de İstanbul'da öldürülen 
ilhan Darendelioğlu'nun “ Yeriniz Moskova'dır'' diye 

bağırması karşısında salondaki kalabalık “ Ispanya'ya" 
diye cevap verdi. Salondakiler Nazım Hikmet, lehine 

slogan atarken sağcı öğrenciler “ kahrolsun 
komünizm" diye bağırdılar. Salonda karışıklık çıktığını 

iddia eden güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle 
çok sayıda komünist tutuklandı. Güvenlik güçleri 
toplantıyı sabote eden sağcı öğrencilerin salonu 

serbestçe terketmesine izin verdi. Sağdaki fotoğrafta 
tutuklanmış komünistler hapishanede görülüyor: 

Ayaktakilerden en soldaki Kemal Dayan, soldan 
üçüncü Veysel Akkaş, soldan beşinci Turan Tamer, 

soldan altıncı Enver Aytekin ve soldan yedinci Fethi 
Naci'dir. İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği 

üyelerinden Nihat Tunalı'nın yönetiminde çıkan Nazım 
Hikmet dergisi de (altta) bu kampanyaya çok sayıda 

aydının katıldığı imza kampanyası metnini ve imzalan 
basarak katıldı. Gene aynı derginin 4. sayısında bir 
grup aydının Nazım Hikmet'e gönderdiği b ir mektup 

yayınlandı. Mektupta Nazım Hikmet’e iktidar değişikliği 
söz konusu olduğundan kendisiyle ilgilenecek bir 
merciin bulunmaması nedeniyle açlık grevine son 

vermesi çağrısı yapıldı.

Açlık grevinin 16ıneı gnnâ
A f âz ım ı ö ld ü rm e k  is te y e n le r  g a r g ı la n m a l ı  !
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örgüt kurmak isteyen Orhan Karahasangil hakkında partinin ne düşündüğü. Yıldız Sertel’in 
İngiltere’ye giderek İngiltere Komünist Partisi sekreteri Harry Politt ile görüştüğü ve yardım 
vaadi aldığı, parti neşriyatının kardeş partilere gönderilmesi gerektiği, Sabiha Sertel’in parti 
içindeki durumunun ne olduğu, Paris’de bulunan sol eğilimli Türklerin listesi, Fransız 
Komünist Partisi üyesi Kemal Bastuji ve Doğan Aksoy’un bu çevrede TKP aleyhine konuştuğu, 
Paris’deki faaliyetlerin geniş bir dökümü. Rozet Aviktor, Mübeccel Belik ve Nilüfer Redy’nin 
Türkiye’ye döneceği gibi hususlar yer alıyordu. Paris’e kaçak olarak giden Erem Esen’in Sevim 
Tan’ya Zeki Baştımar’dan getirdiği cevapta ise, raporun Sevim Tan tarafından şifahi olarak 
gönderilmesi eleştiriliyor, Avrupa’daki Türk komünistleri hakkında karar almak için Avrupa 
Grubu’nun tam yetkili olduğu. Nazım Hikmet’in yurtdışında olduğu ve geçiminin temin 
edildiği. Doğan Aksoy için yapılacak bir şeyin olmadığı, Türklerin deneylerini arttırmak için 
Avrupa ülkelerindeki komünist partilerine girebilecekleri bildiriliyordu.

1951 Tevkifaü

TKP Ağustos 1951’de Doğu Berlin’de yapılacak Komünist Gençlik Festivali’ne 7 kişilik bir 
grubun gönderilmesi karan aldı. Sevim Tan, Banu; Halim Spatar, Haşim; Erem Esen, Melike; 
Yıldız Sertel, Sitare; Necil Togay ise Ali isimleriyle festivale katıldı. Nazım Hikmet ve Sabiha 
Sertel festivale özel olarak davet edilmişlerdi. Sevim Tan Uluslarası Demokratik Kadınlar 
Federasyonu ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun toplantılarına katıldıktan sonra 19 
Eylül 1951’de uçakla Türkiye’ye döndü. Zeki Baştımar’a festival ve katıldığı diğer toplantılarla 
ilgili bilgi verip 26 Ekim 1951’de Galata’dan vapurla Marsilya’ya hareket etmek üzereyken 
ihbar üzerine yakalandı ve böylece 1951 tevkifatı başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
sürdürülen operasyonlarda 167 kişi tutuklandı. Bunlardan Zeki Baştımar, Kemal Ergin, Macit 
Bilge, Abdülkadir Demirkan (Vedat Türkali) lO’ar, Gazim Aktimur, Sabahattin Dikmen, Veysel 
Akkaş, Kemal Bastuji, Cemil Toygar, Bekir Yenan Yaşlıçam 8 ile 9’ar yıl, Reşat Fuat Baraner, 
Enver Gökçe, Şevki Akşit, Ahmet Bilge, Mihri Belli, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya 7’şer, 
Fadıl Barkan, Bekir Karayel, Kamil Akar, Recep Yelkenkaya, Bilal Şen ve Sevim Tan 6’şar yıl 
hapse mahkum oldular. Şefik Hüsnü 7 yıla mahkum olmasına rağmen cezası yaşı nedeniyle 4 
yıl iki aya indirildi. Bir yıl tutuklu kalan Ahmet Fınncı beraat etti.

Poliste verdiği ifade nedeniyle Zeki Baştımar’ın Merkez Komite ile ilişkisi kesildiyse de, 
davanın siyasal savunmasını gene kendisi yaptı. Davanın seyri üzerinde Mihri Belli ile Zeki 
Baştımar arasmda daha tutuklamalar başlamadan önce basgösteren anlaşmazlıklar oldukça etkili 
oldu. Zeki Baştımar ve Mihri Belli yanlılannm koğuşlannın aynimasmdan sonra genç sanıklar 
ve iki il komitesi başkam Türk Ceza Kanunu’nun 7. fıkrası uyannca arkadaşlannı ihbar 
ederek cezalannm dörtte bir oranında indirilmesini kabullendiler. Bunlar arasında Adan 
Sayılgan, Yılmaz Çolpan ve Nejat Özön de bulunuyordu.

Dava sonunda, iddianamede haklannda suçlama olduğu halde Yeni Edebiyat dergisi sahibi 
Neriman Hikmet, yurt dışında olan Sadun Aren ve yakalanamayan Ali Kerti gibi kişiler beraat 
ettiler. Beraat edenler arasında Behice Boran, Haşan Kaşarcı, Mübeccel ve İbrahim Kıray, Zehra 
Kosova, Dündar ve Yıldız Baştımar, İlhan Berktay, 1980’de faşistler tarafından öldürülen Sevinç 
Tanık (Özgüner) da vardı. Dava sonunda aynca 29 kişi 5’er, 9 kişi 4 yıl 2 aydan 2.5 yıla 
kadar, 40 kişi 2’şer, 7 kişide l ’er buçuk yıl hapis cezalanna çarptınidılar. Partinin 
yakalanamayan kadrolan yurt dışına kaçtılar. Böylece DP döneminde sürdürülen anti-komünist
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Demokrat Parti 
Döneminde Komünist 
H areketin  Kuğu Çığlığı: 
Vatan Partisi

Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın 29 Ekim 1954’de kurdu
ğu Vatan Partisi çıkışından önce Türkiye solunun ve 
işçi hareketinin genel durumu şöyle bir görünüm arzedi
yordu: Türkiye komünist hareketi, tek parti diktatörlü
ğünün aitacısı demokratik ortamını değerlendiremeden 
1946’dan başarısızlıkla çıkmıştı. Legal partileri, sen
dikaları, dernekleri, yayın organları kapatılıp kadroları 
da ağır hapis cezalarına çarptırılan sol hareket DP  ikti
darının 1950 yazında çıkardığı af yasasıyla kısa süreli 
bir özgürlük yaşamıştı. TKP üst yönetimi kısa sürede 
toparlanarak özellikle üniversite gençliği, işçi sınıfının 
doğal önderleri arasında bir yeraltı mücadelesi yürütme
ye başlamıştı. Kurulduğu 1945’den itibaren solla dirsek 
teması içinde bulunmaya çalışan, 1946 ve özellikle ikti
dara geldiği 14 Mayıs 1950 seçimleri arifesinde sola 
ve işçilere özgürlük vaatlerinde bulunan DP, kısa süre
de gerçek yüzünü göstererek yerine geçtiği CHP’den 
hiç de farklı bir parti olmadığını ortaya koydu. Kurduğu 
gizli polis tuzaklarıyla da iyice ağına aldığı illegal TKP'ye 
çullanarak Ekim 1951’de tutuklamalara girişti. Bu şekil
de başlayan ünlü 1951 Komünist Tevkifatı’nın yol açtığı 
ağır tahribat, artık geleneksel solu tam anlamıyla kış 
uykusuna yatırmıştı.

Bu arada TKP dışındaki iki ayrı sol ekolün legal kıpır
danmasına tanık olundu. Bunlardan biri Mayıs 1946’da 
Esat Adil Müstecaplıoğlu’nun başkanlığında kurulan 
Türkiye Sosyalist Partisi, 16 Aralık 1946’da kapatıldık
tan sonraki yapılan yargılamada beraat etmişti. Kurucu
ları da beraat edip hapisten çıkan Türkiye Sosyalist 
Partisi 1950 yazında ikinci kez faaliyete geçmişti. 1952 
yazında kurucuları tutuklanıp, yayın organı da kapatılan 
rSP’nin bu ikinci kuruluşuna gönül vermiş belirli bir 
işçi kitlesi bulunuyordu. İkinci yargılamadan da tahliye 
edilip, kısa süre sonra beraat edecek olan TSP üst 
yönetimi de artık serbestti.

1946 legal sosyalist partiler döneminin attığı sınıf sen
dikacılığı tohumunu baskı, yasak ve terörle yok edeme
yeceğini anlayan tek parti diktatörlüğü CHP 1947’de 
yeni bir Sendikalar Yasası çıkararak kendi güdümünde 
sendikalar kurdurmaya başlamıştı. Buna rağmen ’46 
sınıf sendikacılığının işçi sınıfı saflarına attığı kıvılcımlar 
henüz sıcaklığını koruyordu. Bu sıcaklığı soğutmamaya 
kararlı bir grup işçi kesimi dağınık da olsa sınıf sendika
cılığını kimi işkollarında sürdürmeye çalışıyorlardı. Böy
le bir temel üzerinde 1950’de Avukat Orhan Arsal’ın 
Demokrat İşçi Partis i “ bütün gayretini, işçi sınıfını bir 
kuvvet haline getirmek için sarf” etmek olduğunu belirt
mesine rağmen uzun ömürlü olamamış ve gerçek bir 
sosyalist parti ihtiyacını karşılamaktan uzak kalmıştı.

1938’de “donanma askerini isyana teşvik etmek” suç
lamasıyla 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Doktor 
Hikmet Kıvılcımlı Temmuz 1950’de genel afla hapisten 
çıkmıştı. 1938’den 1950’ye dek tam 12 yıldır da devrimci 
pratikten uzak bulunuyordu. Türkiye komünist hareketi
nin karizmatik lideri Dr. Şefik Hüsnü Deymer’le sol faali
yet anlamında kurmak istediği ilişki “şimdilik bir şey 
yapmamak” şeklinde formüle edilince Doktor Hikmet 
bir kaç yılını doğal yaşama alışmakla geçirmeye başladı. 
Bu bir kaç yılın ardından, 1921’lerde katıldığı Türkiye 
komünist hareketinde uzun yıllar Genç K om ünistler Bir- 
liğ i’nin Başkanı olarak hep bir “ akıncı eğilimi” göster
miş olan Doktor Hikmet eylemsizlikten yerinde duramaz 
hale gelmişti. Şefik Hüsnü’nün kendisini oyalayıcı ’’şim
dilik biraz beklemek” taktiğinin hemen ardından, hiç 
de “ beklemediği” 1951 Tevkifatı’yla ortaya çıkmıştı. DP

iktidarıysa “solun kökünü kazıdım” böbürlenmesine kal
kışınca, bir kaç yıllık sosyal hayata ve devrimci faaliyete 
ısınma döneminin ardından Doktor Hikmet’in mücadele 
bilinçaltmdan tekrar "akıncılık eğilimi” fışkırdı. Adeta 
Türkiye’de sol hareketin ölmediğini, solun kökünün ka
zınmadığını ispatlarcasına, tümüyle elverişsiz koşullara 
rağmen Vatan Partis i şeklinde sahneye çıktı.

Önce sol aydın ve işçilerle görüş alışverişinde bulun
du. O ortamda böyle bir partiye evet de deseler hayır 
da deseler Doktor Hikmet kafasına koymuştu. “ Bir şey
de karara vardım mı artık babamı bile dinlemem!” demiş 
ve gerçekten kimseyi de dinlememişti. İleride partinin 
haysiyet divanı başkanı olacak olan Kerim Korean’a 
söylediği gibi “ Bu kadar dinlenme yeter değil mi, şimdi 
partimizi kurmalı, yeni fikirler ve taze bir heyecanla 
meydana atılmalıyız. Kavgaya sürülmeyen, halk katında

Parti daha kurulmadan önce, Doktor Hikmet, 1 Mayıs 
1954’de Kuvayl U illiyec lllğ im iz  Neden Başka Parti La
zım? Gerekçe adı altında, niçin böyle bir siyasi kuruluşa 
gerek duyulduğunu açıklayan bir broşür yayınlamıştı. 
Ağustos 1957’de yeniden yayınlanan “ Kuvayi Milliyeci- 
liğimiz’in Program Gerekçesi” başlıklı giriş bölümünde
ki şu alıntı da yukarda ileri sürdüğümüz Doktor’un 
“ akıncılığını” çok açık şekilde belirliyordu: “Vazifeye 
atılmak için, içinde bulunduğun vaziyetin imkân ve şera
itini düşünmeyeceksin!” (Mustafa Kemal, Nutuk)

“ Gerekçe”de Doktor Hikmet, Vatan Partis i'n in  hede
fini şöyle çiziyordu; “ Neden vatanımızı yükseltmek için, 
işçi kanadını başa geçirmek istiyoruz? İşçi deyince o 
da halkın bir parçasıdır. Halk yığını içine İşçiler gibi, 
köylüler, esnaflar ve münevverler de girer. Biz bu geniş 
halk tabakalarından hiçbirisini ötekisinden ayırdetmeye

Vatan Partisi davası sanıklan mahkemede. Dava sanıklan arasında yer aian Kerim Korean (soldan ikinci) mahkemeye 
çıkanlışlannı şöyle anlatıyor: "17  Şubat 1959'da Dr. Hikmet Kıvılcımlı (sağ başla), Fatma Yalçı, Abdülkerim Korean, Ahmet 
Cansızoğiu ön sırada, öteki arkadaşlar arka sıralarda yerlerini almış olarak tam 25 kişi İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin huzuriarındaydık. Hüviyetlerimiz tesbit edildi. Avukatlarımız yerlerini aldı. Savcı suçumuzun 
mahiyeti nedeniyle gizlilik talep etti. Kabul olundu. Duruşma başladı ve hemen hemen bir yıl devam etti.
Bıktırıcı, bunaltıcı anlar yaşandı. Dr. Hikmet Kıvılcımlı söz alıp hakime "biz nerede sosyal bir sınıfın, diğer sosyal 
sınıflar üzerinde tahakkümünü istemişiz? İddia makamı bunu göstersin. B ir sınıfın diğer sınıflar üzerinde 
tahakkümü ancak Nazizmde mevcuttur. Halbuki komünizmde bir sınıfın diğer sınıfı ortadan kaldırması matluptur 
Bize atfedilen tahakkümdür" diyerek komünist kimliğini açıkça ortaya koydu.

denenmeyen fikirler, sadece bir gönül avunmasıdır” 
gerekçesiyle yola çıkan Doktor Hikmet, 29 Ekim 1954’te 
Vatan P artis l'n i kuruyordu. İstanbul Sultanahmet, Yere- 
batan Caddesi 66 Numarada faaliyete geçen Vatan Par- 
ffs/’nin kurucuları şunlardı: S. Kayaoğulları (Tekstil işçi
si), Hüseyin Kazancı (örücü), İ.Savgat (Tesvfiyeci), Os
man Sercan (Dokumacı), Hikmet Kıvılcımlı (Doktor), I.Ka- 
yaoğulları (tekstil işçisi), Ahmet Cansızoğiu (tekstil işçi
si). Kuruluştan sonra Doktor Hikmet Kıvılcımlı genel 
başkanlığa, Ahmet Cansızoğiu genel sekreterliğe geti
rildi.

Vatan P artis i’nin  İstanbul’daki genel merkezi dışında 
sadece İzmir II örgütü kuruldu. Merkezde de Kadıköy, 
Taşlıtarla, Beşiktaş, Ortaköy, Kasımpaşa, Beyoğlu ve 
Zeytinburnu ilçe örgütleri kuruldu. Samsun, Konya Ereğ- 
llsi, Adapazarı ve Trakya'da ilişkiler yürütüldü.

taraftar değiliz. Çünkü öyle bir ayrılık, yalnız memleket 
düşmanlarına karşı tehlikeli bir gedik açmakla kalmaz. 
Bilhassa ikinci kuvvayı milliye hareketine şiddetle muh
taç bulunan yurdumuzda, gönüllü elbirliği yapmaları 
şart olan halk yığınlarının hayırlı teşebbüs ve emeklerini 
de dağıtmak ve israf etmek olur. Münevver esnaf, köylü, 
amele, işçi ilah... vatandaşlar, hep birden milli bir iman 
ve feragatle, 30 yıl evveli kuvvayı milliyecilik ruhunu 
diriltebilir ve yaşatabilirse, vatanımızın kısa yoldan cen
nete dönmesi mümkündür. Onun için biz vatan kartalı
mızın işçi kanadı ile yükselebileceğini düşünürken, bu 
kartalın dimağı yerindeki münevverleri, gövdesi yerin
deki çalışkan köylüleri ve esnafı aynı vücuttan sayarız. 
Ancak; Öncü dava, işçi davasıdır. İçtimai harekette baş 
çeken işçi olmalıdır, diyoruz. Bunun ilim hakikatleri ba
kımından sebebi şu: Modern cemiyetin ana çarkları ser
maye münasebetleriyle döner. Bu münasebetleri, doğ-
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rudan doğruya ve bilhassa temsil eden iki kutup; İşve
renlerle, işçilerdir.”

Siyasi faaliyete, “ içinde bulunduğu vaziyetin imkan 
ve şartlarını düşünmeden” atılan Vatan P artis i’nin prog
ramı esas olarak Türkiye’nin henüz tamamlanmamış olan 
Demokratik Devrim programını içeriyordu. Gaye ve ko
nusunu özetle şu şekilde tespit ediyordu: A- Devleti 
milletten üstün değil, milleti devletten önde tutan ger
çek hürriyeti getirmek, anti-demokratik kanunları ayıkla
mak, B- İşsizlik ve hayat pahalılığına karşı ikinci kuvvayı 
milliye seferberliğine girişmek, kalkınmada ağır sanayii 
başa almak, C- Milli üretim savaşımının para maddesini, 
ucuz devlet, bilinçli ticaret yoluyla sağlamak, D- Bunun 
için başta işçi sınıfımız gelmek üzere, bütün değer yara
tan insanlara, yarımız olan kadına, gençliğe güven duy
mak inancıyla yola çıkıyoruz...

Partinin kuruluşundan bir süre sonra, yayın organı 
olarak Vatandaş gazetesi yayınlanmaya başladı. Vatan- 
daş’m ilk sayısında Vatandaş gazetesinin bir hedefi var: 
“Bizde yazılmayanları yazmak!" deniliyordu. Parti yayın 
organında ele alınan konulardan birkaçı şöyleydi: “ Bü
yük Günahımız: Ağır Sanayisizlik", “Grev Nedir?” , “ Sen
dikalar Tarihçesi” , “ Sendika ve Parti” ... Vatandaş ga
zetesi sadece 3-4 sayı kadar yayınlanabildi.

1956’da İstanbul Üniversitesi’nden, öteki partilerin ya
nında, Vatan Partisi'ne  de Anayasa konusunda görüş 
bildirmesi istendi. “ Vatan P artis i'n in  Anayasa Teklifi” 
gerekli yere sunuldu. 1957 bütçe görüşmeleri sırasında 
iktidardaki DP’nin ve muhalefet partileri CHP, H ürriyet 
Partisi ve Cumhuriyetçi M ille t P artis i'n in  tavırları karşı
sında Vatan Partisi’nin konumunu ve görüşünü sergile
yen Siyasetimiz (Bütçe Dolayısıyla) broşürü yayınlandı.

Vatan Partisi 1957 erken genel seçimlerine de katıldı. 
Sirkeci'de, Saraçhane’de, Zeytinburnu’nda, Eyüp’te ve 
daha 10 yerde seçim mitingleri düzenledi. Özellikle Eyüp 
mitinginde yaptığı konuşmada Doktor Hikmet, en son 
yattığı uzun hapislik yıllarında OsmanlI ve İslam Tarihi 
üzerinde yaptığı inceleme ve araştırmalarının sonucu 
olarak Türkiye halkının dinsel motiflerini devrimci hare
kete kanalize etmeye çalıştı. Bu popülist tavra rağmen 
VP halkta yankı bulup derinlemesine bir kök salamadı. 
İlk başlarda kurucu ve yönetici kadrolarını özellikle 
“komünistlik” suçlamasından sabıkası bulunmayanlar
dan derlemeye özen gösterirken, zamanla bu taktikten 
vazgeçti. Bunun sonucu 1920’lerln sonundan beri sol 
hareketin içinde yer almış, eski mücadeleci militan un
surlar da I^P’nin çabasına omuz vermeye başladılar. 
Enflasyonist politikası sonucu hızla ekonomik bir krizin 
içine yuvarlanmaya başlayarak bundan kurtulmanın tek 
yolunu da parlamenter bir diktatörlükte gören Menderes 
Hükümeti, bu ele avuca sığmaz tek sol muhalifini tasfiye 
etmek için fırsat kolluyordu. Seçim kampanyası sırasın
da Doktor Hikmet'in ve öteki parti yöneticilerinin yaptık
ları banda alınmış konuşmalarını dinleyen Menderes- 
Zorlu-Polatkan emir vererek Vatan P artis i’ni kapattırdı
lar. 1957'nin son günü VP genel başkanı Doktor Hikmet 
ve 38 partili tutuklandı. Tutuklamalar ancak bir ay sonra
26 Ocak 1958 tarihli gazetelerde, biraz da şantaj kokar 
şekilde nümayişkâr biçimde duyuruldu. Ekonomik ve 
siyasi krize batmış OP iktidarı yıkılışa doğru giderken, 
muhaliflerine her türlü baskıyı mübah görmeye başla
mıştı. Soruşturma Harbiye zindanlarında sürdürüldü. Tu- 
tuklular 1958’in sonuna doğru sivil Sultanahmet cezae
vine nakledilerek “ komünist teşkilatı organize etmek” 
suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesine çıkartıldılar. İki 
yıl süren işkenceli soruşturma ve yargılamalardan sonra 
Doktor Hikmet ve öteki parti yöneticileri tahliye olup, 
beraat ettiler. Böylece, 1920’lerden beri kâh yeraltında 
kâh legal sürdüregeldiği mücadelesiyle geleneksel Tür
kiye komünist ve sol hareketi artık 27 Mayıs 1960’ın 
arifesinde bir çağı kapatmış ve şimdi “ yeni şeyler 
söylemenin” ve yapmanın zamanı gelmişti...
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ve baskıcı politikalar nedeniyle uzun sûre yeniden toparlanma faaliyetine girişmeyen TKP’nin 
ancak 1970’lerde sona erecek mültecilik dönemi başlamış oldu.

Demokrat Parti Döneminde İşçi Hareketi
Türkiye’de 1950’ler tam anlamıyla mülksüzleşmeden ücretlileşmeye geçiş dönemi oldu. Bu 
yıllarda artan yatırımlar ve işçi ihtiyacı sonucu kentlerin daha da çekici hale gelmesiyle 
gerçek anlamda mülksüzleşmemiş yoksul köylüler ve küçük üreticiler büyük bir göç dalgası 
başlattılar. Tanmda hızlı makinalaşma nedeniyle ağa-ortakçı ilişkisi çözülerek ücretli 
emeğe geçiş ve bir kısım üreticinin de topraktan itilmesi süreci başladı. Bu dönemde işçileşen 
yoksul köylülerin büyük bölümü henüz toprakla olan bağlanm koparmamıştı. İlk kuşak 
işçiydiler ve işçilikten elde ettikleri gelire bir “ek gelir” olarak bakıyorlardı. 1950’de gelir 
getirici bir işte çalışanlar içinde ücredilerin oranı yüzde 13.5, sayılan ise 1 milyon kadardı. 
1955’de yapılan nüfus sayımı sonuçlanna göre ücretlilerin sayısı 1.6 milyona, iş sahibi faal 
nüfus içindeki oranlan ise yüzde 14’e yükseldi. 1960’da işe ücretli sayısı 2.4 milyona 
çıkarken, faal nüfus içindeki oranları yüzde 19.5’a ulaştı. 1955-1960 arasındaki artış ağırhkla 
tanm işçisi sayısının hızla artmasına bağlıydı.

İşçi Sınıfının Yapısı
1955’de yüzde 61’i kentlerde oturan ücretlilerin en yoğun olduğu işkollan imalat sanayi ve 
hizmet sektörüydü. Tanmdaki istihdamın mevsimlik niteliği, aynı işyerinde aynı işçilerin 
sürekli çalıştınlmasım engelliyordu. Ücretliler, İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında Bursa, 
Balıkesir, Aydın, Adana ve Zonguldak’ta yoğunlaşmışlardı. Bu 8 ildeki ücretlilerin Türkiye’deki 
toplam ücretli sayısına oranı yüzde 53.3’dü. 1952’de İşçi Sigortalan Kurumu’na prim ödeyen 
“işçi” statüsündeki ücretlilerin sayısı 384 bin, genel bütçe ve katma bütçeli kuruluşlarda, özel 
idarelerde, belediyelerde ve iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan “memur” statüsündeki 
ücredilerin sayısı ise 249 bindi. 1951’de 427 bin ücretli en az 10 işçi çalıştıran 10.174 
işyerinde yoğunlaşmıştı. Sanayi işçilerinin yarısından çoğu tüm işyeri sayısının yüzde 2.2’sini 
oluşturan büyük fabrika ve işletmelerde çalışıyordu.

1950-1960 arasında ücretliler arasındaki en temel ayrımların başında “işçi” statüsünde istihdam 
edilen ve ağırlıkla beden işi yapan ücretlilerle kamu kesiminde “memur” statüsünde istihdam 
edilen ücretliler arasındaki aynm geliyordu. Özel sektörde bürolarda çalışanlar da kendilerini 
“memur” olarak görürlerdi. Tek Parti döneminde sahip olduklan ayncalıklar sayesinde bir 
ölçüde bir “işçi aristokrasisi” oluşturan, milliyetçi yanları ağır basarak devlete sahip çıkan ve 
işçi sınıfının diğer kesimlerinin ezilmesi ve sömürülmesinde devlete ve kapitalisriere aracı ve 
yardımcı olan “memur” statüsünde çâlışanlar, Demokrat Parti döneminde hafta tatili ücreti, 
yıllık ücretli izin, ikramiye gibi hakların bütün işçilere yaygınlaştırılması sonucunda ayncahkh 
konumlarını kaybettiler. Durumlan kötüleştikçe, diğer işçilere bu haklan tanıyan Demokrat 
Parti’ye ve Demokrat Parti sayesinde söz haklan artan diğer işçilere tepki göstermeye 
başladılar. Bu dönemde artan yatırımlar teknik elemanların da durumunu güçlendirdi. Mesleği 
mühendislik olan bazı ücretliler, kamu kesiminde edindikleri deneyimler ve ilişkiler sayesinde 
sınıf değiştirip müteahhit oldular. Bu dönemde ortaya çıkan bir başka çelişki ise vasıflı ve 
vasıfsız işçiler arasındaki çelişkiydi. İşsiz kalmalan söz konusu olmayan vasıflı işçilerin bir 
bölümü patronlann safında yer alırken, diğer bölümü sendikal harekete katılarak işçi önderi 
olmayı seçti. Ayrıca kamu kesimiyle özel sektör işçileri arasmda da önemli farklar oluştu.
1946 öncesinde yürürlükteki yasalar sadece kamu kesimi işyerlerinde uygulanırken, 1950’den 
sonra özel kesimde de uygulandılar. Ancak kamu işyerlerinde kolayca sendikalar kurulurken, 
özel kesim işverenleri bu gelişmeyi engelleme yoluna gittiler.

Sendikalar Yasası ve İşçi Hareketi

1950 sonrası sendikalaşma hakkını düzenleyen yasa 1947’de kabul edilen İşçi ve İşveren 
Sendikalan ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun’du. Bu yasaya göre işçiler sendika 
kurabiliyor ve sendikalara üye olabiliyorlardı. Memur statüsündekilere sendika kurma hakkı 
tanımayan yasa sendikalara, üyeleri adına genel sözleşmeler yapma, toplulukla iş ihtilafı 
çıkarma, yardımlaşma dernekleri kurma, üretim, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurma ve 
işçileri belli kuruluşlarda temsil etme hakkı tanıyordu. 13 Haziran 1952’de kabul edilen Basm 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve
10 Mart 1954’de kabul edilen Deniz İş Kanunu, bu işkollannda çalışan işçilerin sendikalaşma 
hakkını açıkça belirtiyordu. 1950’lerde Milli Savunma Bakanlıg şyerlerinde çalışan işçiler için 
de sendikalaşma hakkı sağlandı. Ancak 1959’da Sendikalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkartılan işçilere bir yıllık ücretleri tutarında tazminatın 
işverence ödenmesi hükme bağlandıysa da siyasetle uğraşan, gelirlerini başka amaçla kullanan 
ve herhangi bir yönetim kurulu üyesi grevi teşvik eden veya greve teşebbüs eden sendika 
geçici veya sürekli olarak kapatılıyordu. Öte yandan sendikacıların hiç bir güvencesi yoktu. 
İşveren istediği zaman sendikacıyı işten çıkarabilir, istediği yere tayin edebilirdi.

1950’lerde sendikalar toplu sözleşme girişimlerinde bulundular. İş anlaşmazlıklanndan ilk 
aşamada uzlaşmayla sonuçlanmayanlar Yüksek Hakem Kurulu’na intikal ediyordu. Bu kurulun 
kararlan ise Resmi Gazete’de yayınlanıyordu. Sendika yöneticileri uyuşmazlık safhasında siyasal 

, ilişkilerini ve güçlerini kullanarak işyeri, ildeki hakem kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu
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safhalannda ücret artışlannın yüksek olmasını sağlamaya çalıştılar ve özellikle kamu kesimi 
işyerlerinde bu konuda oldukça başanlı oldular.

1950 sonrası işçi eyleriılerinin sınırlı olmasının bir nedeni hükümetin sendikalar üzerindeki 
baskı ve denetimi, diğer nedeni de işçilerin kapalı salon toplantıları dışındaki eylem türlerine 
pek itibar etmemeleriydi. Öte yandan yürülükte olan Sendikalar Yasası, yöneticileri greve 
katılan veya yasadışı grevi teşvik eden sendikaiann faaliyetinin geçici veya sürekli olarak 
durdurulacağını belirttiğinden, sendikacılar genellikle bu tür direniş eylemlerinin dışında 
kalmayı tercih ettiler.

Dönemin ilk direnişi 1950 ve sonrasında dokuma işkolunda işsizliğin artması üzerine Tekstil 
İşçi Sendikalan Federasyonu'nun (TEKSİF) başlattığı kampanya oldu. Kampanya, 1950 ve 
1951’de, dış pazarlardaki -özellikle ABD’deki- avantajlı fiyatlar nedeniyle, pamuk ürününün 
fabrikalann kendi stoklannı bile eritecek biçimde haddinden fazla ihraç edilmesir.in yol açtığı 
işsizliği öne sürerek aşın ihracatın engellenmesini hedefliyordu. Temel sloganı “ulusal ekonomi 
kurtanimalı, işsizlik önlenmeli” olan kampanya, o sıralar ABD’nin başını çektiği “Hür Blok”a 
katılmak için kollannı sıvamış olan DP iktidannı rahatsız etti. İktidar Sendikalar Kanunu’nun
5. maddesindeki “sendikalar politika yapamaz” hükmüne dayanarak kampanyayı yasakladı.

Demokrat Parti iktidan yasakçı tavnm bu yıllardaki bazı miting girişimlerinde de gösterdi. 
Valiler aracılığıyla sürdürülen bu politikaya yaslanarak. Temmuz 1953’de Karabük Mahkemesi 
Metal işçileri Birliği’nin faaliyetlerini siyasal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle askıya aldı. Aynı 
gerekçe Temmuz 1957’de İstanbul Gazeteciler Sendikası’nm, iki gazetecinin polislerce 
hırpalanmasını protesto etmesi gerekçe gösterilerek bir kez daha kullanıldı ve sendikanın 
faaliyeti uzun süre durduruldu.

DP döneminin bilinen tek grevi 1959’da yaşandı. Zeytinburnu Türk Çimentosu ve Kireci 
A.Ş.’ye bağh taşocaklannda çahşan işçiler, ürünün tonuna 80 lira zam yapılmasına karşın 
ücretlerinin arttınimaması üzerine aralanndan seçtikleri temsilcileri Ali Rıza Erdem aracılığıyla 
ücret artışı taleplerini işverene ilettiler. Bunun üzerine işveren “işçileri kışkırttığı” iddiasıyla 30 
yıllık bir işçiyi şirketin başka bir bölümüne nakledince 170 işçiden 130’u 14 Aralık 1959’da 
işi bıraktı. İş Kanunu’na göre yasa dışı sayılan bu ' eylem başan kazanamadan sona erdi.

Türk-İş'in Kuruluşu ve Gelişimi
1947 ve sonrasında oluşturulan sendikaiann önemli bir bölümü CHP tarafmdan kendi 
denetimindeki ustabaşı, formen, usta, ekipbaşı gibi işçi aristokratlanna kurdurtulmuştu.
Özellikle kamu kuruluşlannda bu uygulama oldukça yaygındı. İşyeri yöıieticileri de bu kişilere 
yardımcı oldular ve sendikalan bağımsızlaştırmaya çalışan işçiler üzerinde yoğun baskılar 
uyguladılar. İlk sendikalar önce işyeri, meslek, işkolu esaslanna göre kuruldu. Daha sonra bu 
sendikalar il birlikleri ve işkolu federasyonlan oluşturdular. İl birlikleri belirli bir bölgedeki 
sendikaiann yöresel olarak oluşturduklan üst örgütlenmelerdi. Federasyonlar ise genellikle aynı
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Sendil(alar Kanunu'nun i<abul edilmesinden sonra 
üil<enin değişik bölgelerinde kurulmuş sendikalar 
İstanbul işçi Sendikaları B irliği’ni fiili bir merkez gibi 
kabullenmişlerdi. Bu arada İzmit Selüloz Sanayi 
işçileri Sendikası Şubat 1949’da Türkiye çapında bir 
örgüt kurulması için Ankara’da b ir toplantı 
düzenlenmesini İstanbul işçi Sendikaları Birliği'ne 
önerdi. B irlik’in elinde hiç bir işçi konfederasyonu 
tüzüğü yoktu. Bunun üzerine b ir tüzük komisyonu 
kuruldu. Ancak komisyon çalışmalarından önemli bir 
sonuç alınamadı. Birlik Çalışma Bakaniiğı’nca 
toplanacak b ir çalışma meclisinde kurulması 
düşünülen konfederasyonun tüzük üzerine çalışmalar 
yapacağını umuyordu. Ancak böyle bir meclis çağrısı 
yapılmayınca umutlar söndü ve konfederasyon fikri bir 
kenara bırakıldı. Bir müddet sonra Amerikan iş 
Federasyonu İktisat uzmanı ve Marshall Planı Avrupa 
temsilcisi Boris Shiskin ile ABD’nin Ankara 
Büyükelçiliği mensuplan İstanbul işçi Sendikaları 
Birliği'm 19 Ocak 1951’de ziyaret ettiler.
Yöneticilerden çeşitli konularda bilgi alan delegasyon 
kendilerine b ir konfederasyon kurulması konusunda 
yardımcı olabileceklerini ilettiler. Daha sonra 
Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu icra 
Komitesi Üyesi Irwing Brown birlik yöneticilerine 
konfederasyon kurmaya kalktıklannda kendilerine maddi 
yardım yapabileceklerini anlattı ve iki sendikacıyı 
ABD'ye davet etti. Mehmet inanlı ve İsmail Aras 
Eylül 1951'de ABD ’ye gittiler. Sendikacılar 
konfederasyon fikrini tartışırken Fransa Genel İş 
Konfederasyonu temsilcisi ve Fransa Demiryolu İşçileri 
Federasyonu sekreteri A. Lafond İstanbul’a geldi ve 
yaptığı görüşmeler sonunda birlik yöneticilerine 
dilerlerse tüzük örnekleri gönderebileceklerini söyledi. 
Amerikalı sendikacıların b ir konfederasyon kurulması 
ve kurulacak konfederasyonun Uluslararası Hür İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu'na üye olması yolundaki 
telkinlerinin yanısıra ülkedeki işçi hareketinin 
gelişiminin içinde bulunduğu evre bir konfederasyon 
fikrinin gittikçe daha çok benimsenmesini sağladı. 
İstanbul İşçi Sendikalan Birliği diğer sendikalara 
gönderdiği b ir yazıyla b ir konfederasyon kurulmasının 
zorunlu hale geldiğini bildirdi. Konfederasyonun 
mahalli birliklerden ve mesleki federasyonlardan mı, 
yoksa sadece işkolu federasyonlarından mı oluşacağı 
tartışma konusuydu. Ankara, Çukurova ve Ege 
bölgeleri işçi sendikalan temsilcilerinden bir grup
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sendikacı yaptıkları toplantıda ortak b ir karara 
varamamalarına rağmen ulaştırma ve tekstil 
işkollarında iki federasyonun kurulması konusunda 
anlaştılar. Tam da bu sırada CGT Fransa’dan çeşitli 
konfederasyon tüzüklerini gönderdi. Bununla 
yetinilmeyerek İsviçre ve Kanada konfederasyonlarının 
tüzükleri de sağlandı. Tekstil işkolunda federasyon 
olarak kurulan TEKSİF yaptığı ilk kongrede kurulması 
düşünülen konfederasyonun oluşumunu belirlemek 
üzere bir komisyon belirledi. Komisyon çalışmaları 
sonunda mahalli birlikler ve mesleki federasyonların 
temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıyla bir 
konfederasyon kurulması kararı aldı. Konfederasyonun 
tüzüğünü hazırlamak üzere İstanbul Tekstil ve Örme 
Sanayi işçileri Sendikası görevlendirildi. 6 Nisan 
1952'de Bursa’da yapılan toplantıda geçici b ir İcra 
Komitesi oluşturuldu. 31 Temmuz 1952’de Ankara 
Valiliğl’ne tüzük verilerek Türk-İş resmen kuruldu. 
Konfederasyonun ilk genel sekreteri Şaban Yıldız 
kuruluş dilekçesini Valiliğe verdikten sonra Anıt 
Kabir’e giderek özel defteri imzaladı (solda). İktidarda 
olduğu sürece CHP kendisine bağlı olarak kurulmuş 
işçi bürosu aracılığıyla işçi hareketini kendi siyasal 
çizgisine çekmeyi denedi. CHP’nin kendisini devletle 
özdeşleşmiş kabul eden ve devlet çıkarlarının 
korunmasını esas alan politikası sendikal harekete 
devlet sendikacılığı biçimine bürünme şeklinde yansıdı. 
DP iktidannda da sendikalar, grev hakkından yoksun 
bulunmalarına rağmen devletin karşısına çıkma yerine 
zaman zaman sadece kapalı sffIon toplantılan 
düzenlemeyi tercih ettiler (ortada). Öte yandan Türk-İş 
ve bağlı sendikaların üst yönetimlerinin Amerikan 
hükümetinin çeşitli organlan ve Amerikan sendikalan 
arasındaki ilişkiler esas olarak 1960'larda 
yoğunlaşmasına rağmen, Türk-IşVn daha kuruluşundan 
önce bile Amerikalı sendikacılar Türkiye sendikal 
hareketinin daha militan Avrupa işçi sınıfı hareketi ve 
sendikacılığıyla ilişki kurabileceğinden çekinerek 
Türkiye'dela sendikal harekete her türlü destek 
vaadinde bulunmuşlar ve onlan Amerika'ya davet 
etmişlerdi. Daha sonraian Türk-İş’/n Agency for 
International Development (AID) aracılığıyla sağladığı 
Amerikan kaynaklı mali yardım artarken sendikacıların 
Amerika “ ziyareti" de hızlandı. Sağda 1960'larda 
Amerika'ya gidecek sendikacılar İstanbul Amerikan 
Başkonsolosluğu mensuplarından D.C. Butcer'ia 
görülüyor.

işkolundaki sendikaiann üst örgütüydü. 1948’de kurulan İstanbul İşçi Sendikalan Birliği birçok 
bölgedeki sendikal örgütlenmeye destek vererek ve öncülük ederek fiilen bir konfederasyon 
merkezi gibi çalışıyordu. 1946-1952 döneminde kurulan sendikalar bu deneyden yararlanarak 
Nisan 1952’de Bursa’da yapılan bir toplantıda Türk-İş’i kurmaya karar verdiler. Toplantıda 
Türk-İş Muvakkat İcra Komitesi seçildi. Genel başkanlığa Ömer Akçakanat, genel sekreterliğe 
Şaban Yıldız, muhasipliğe Seyfi Demirsoy, murakıplığa Mehmet İnhanlı ve azalığa Adil 
Buğakaptan getirildi. Hazırlanan Ana Nizamname 31 Temmuz 1952’de Ankara Valiliği’ne 
verildi. Türk-lş çok farklı eğilimlerin ve siyasal çizgilerin birarada bulunduğu bir örgüt olarak 
ortaya çıktı. İşçi sınıfının 1952'deki sınıf mücadelesi, sınıf bilinci ve siyasal bilinç birikiminin 
daha ileri bir örgütlenme gerçekleştirebilmesi olanaksızdı. İşçi sınıfının çeşitli katmanları 
arasındaki çelişkileri» bir ölçüde aşılarak, tüm siyasal görüş farklılıklanna ve mülksüzleşme 
düzeyinin geriliğine karşın bir konfederasyonun oluşturulabilmesi, önemU bir adımdı. Türk-İş’in
6 Nisan 1952’de fiilen kuruluşundan 6 Eylül 1952’de İzmir’de toplanan 1. Genel Kurulu’na 
kadar geçen dönemde sosyalisrierin konfederasyon yönetiminde küçümsenemeyecek etkileri 
vardı. Ancak ilk genel kurulda bu etki üst yönetimden tamamen silindi.

ABD hakim sınıfları 1950’lerde Türkiye sendikacılık hareketiyle yakından ilgilendi. Yaşanan 
soğuk savaş ortamı, ABD’yi az gelişmiş ülkelerdeki sendikacıhk hareketleri' üzerinde etkinlik 
sağlama ve komünistlerin etkisini kırmaya sevketmişti. Bu dönemde Türkiye’ye Uluslararası Hür 
İşçi Sendikalan Konfederasyonu (ICFTU) ile bağlantılı olarak gelen Amerikan Emek Federasyonu 
(AFL) ve Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) görevlisi Irving Brown sendikal gehşmeyi etkilemeye 
çalıştı ve Türk-İş’e para yardımı teklifinde bulundu. Brown gibi hükümetin de yardım teklifi 
reddedildikten sonra 6 Eylül 1952’de İzmir’de toplanan ilk genel kurula sunulan raporda .. 
sendikalaşmanın yaygınlaştıniması, aynı işkolundaki sendikaiann birleştirilmesi, federasyonların 
oluşturulması, İş Yasası’nm kapsamının genişletilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve 
grev hakkının bütün işçilere tanınm ası. için gerekli çabanın gösterilmesi görevleri 
Konfederasyon İcra Kurulu’na veriliyordu. Divan başkanlığım Bahir Ersoy’un yaptığı ve aralıksız 
21 saat süren toplantıda, bazı temsilcilerin muhalefetine rağmen ICFTU’ya katılma karan 
alındı.

Kongrede aynca Türk yasalanna saygı göstermeyen, Türk işçilere insanlık dışı 
davranan, işine gelmeyen işçileri kanunsuz biçimde işten çıkartan “Hamilton” adlı Amerikan 
şirketi protesto edildi. Aynca Susurluk’taki İngiliz Borasit şirketinde çalışan işçilere çok katı 
davranıldığından işçilerin haklannı korumak üzere dava açılmasına karar verildi. Genel Kurul 
sonunda yapılan seçimlerde genel başkanlığa TOLEYİS başkanı İsmail İnan seçildi. Genel 
sekreterliğe TEKSİFden Muammer Özerkan, muhasip üyeliğe ise TOLEYİS genel sekreteri 
İsmail Aras getirildi. Genel Kurul’un ardından ABD’ye gönderilecek 10 işçinin konfederasyon 
İcra Kurulu’nca seçilmek istenmesi huzursuzluk yarattı. Deniz İş Federasyonu ve çeşidi 
federasyon ve birlikler, Türk-İş’i olağanüstü genel kurula götürmek istediler. İcra Kurulu’nda da 
anlaşmazlıklar çıktı. Genel sekreter Muammer Özerkan 31 Mart 1953’de istifa etti. Muhasip 
İsmail Aras da onur kinci bir suçtan tutuklanınca, Türk-İş Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan’daki 
toplantısında İsmail Aras’m konfederasyonla ilişkisinin kesilmesi, genel sekreterliğe M. Adil 
Buğakaptan’ın, muhasip üyeliğe de İhsan Tekin’in getirilmesi kararlaştınidı.
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Türk-İş^fffi Kuruluşu ve  
Bazı G e rte k le r

Türkiye İşçi S end ila lan  Konfederasyonu  (Türk-İş)’in 
kuruluş aşamalarının tjümünde bulunmuş, bu süreci en 
sorumlu görevleri yüklenerek etkilemiş ve biçimlendir
miş bir sendika yöneticisi oiarak bir ölçüde tarihe tanık
lık etmek amacıyla bazı noktalara değinmek, kendimce 
önemli bulduğum hususlara açıklık getirmeyi sendikal 
mücadelenin geleceği açısından yararlı buluyorum.

Bilindiği gibi 1946'da Cemiyetler Kanunu’nun değiş
mesinden sonra kurulan sendikalar ve siyasal partiler 
kısa bir süre sonra 16 Aralık 1946'da sıkıyönetimin em
riyle kapatılmış ve bunun hemen ardından CHP kendi 
güdümünde sendikalaşma amacıyla bir tasarı hazırlat
mıştı. 20 Şubat 1947'de çıkan 5018 sayılı Sendikalar 
Yasası özünde sınıf sendikacılığına karşı bir yasa olup, 
grev ve toplusözleşme hakkına yer vermiyordu. Yasanın 
çıkmasından sonra CHP, başında Dr.Rebli Barkın ile 
Sabahattin Selek'in bulunduğu İşçi Bürosu aracılığıyla 
sendikaları etkilemeye başladı. Benim üyesi ve yönetici
si olduğum Eyüp Mensucat İşç ile ri Sendikası da döne
min etkili sendikalarından biriydi. Ve CHP’ye karşı ba
ğımsızlığını koruyan bir tutum içindeydi. Daha sonra 
1949’da Feshane fabrikası “ işyeri temsilciliği" seçimi
ne sendikamın adayı olarak katıldım. CHP’lilerin listesi
ne karşı açık oy gizli tasnif, formülüne rağmen seçildi
ğim görülünce, ertesi gün gerekçesiz olarak işten çıka- 
nldım; kovulmuştum.

24 Mart 1948’de CHP’nin güdümünde kurulan İstan
bul İşçi Sendikalan B irliğ i de gereken örgütlenmeyi sağ- 
lıyamamıştı. CHP aynı işkolunda kurulan sendikaların 
birleştirilmesi şöyle dursun, aksine her bölgede hatta 
her işyerinde bir sendika kurdurma politikasını yayıyor
du. Örneğin Feshane (Sümerbank Defterdar) Fabrikası'n- 
da Birlik Başkanı olan zat, bitim sendikaya karşı 
ikinci sendikayı kurmuştu. Oysa aynı işkolundaki sen- 
dikaiann biraraya geimesi bizim tekstil işkolu için 
çok önemli idi. Bu yüzden İstanbul Sendikalar B irliğ i 
ile sendikamız, sendikaların birleştirilmesi konusunda, 
işçi sınıfına bakışı açısından tartışmalarını sürdürürken, 
bir yandan da ben Dünya'daki sendikacılık hareketlerini 
ve deneyimlerini kendi imkânlarımla izlemeye çalışıyor
dum. Sonunda 20 Mayıs 1951'de tekstil sendikalarını 
biraraya getirerek İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşç i
leri Sendlkası’m kurmayı başardık. Ben bu sendikanın 
profesyonel Genel Sekreteri oldum. Bütün günüm sen
dikal çalışmalar içinde geçiyordu. İşte böyle bir ortamda 
İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşç ile ri Sendikası ola
rak dünya sendikalarıyla ilişki kurmaya karar verdik. 
Bu konuda Sendika başkanı Bahir Ersoy ile aynı fikirde 
idik. Fakat yönetim kurulunda bu konuda görüş birliği 
yoktu. Buna rağmen ben bu ilişkileri yürütmeye karar 
verdim. Ne var ki, bu konuda hiçbir bilgimiz, deneyimi
miz yoktu. O yıllarda yabancı sendikalarla yapacağımız 
yazışmaları düzenleyecek güvenilir bir tercüman bul
mak bile çok güçtü. Bulsak bile vereceğimiz paramız 
yoktu. Her şeyi kıt olanaklarla ve elyordamıyia yürütme
ye çalışıyorduk. Aslında ben bu dış ilişkilere çok uzak 
değildim. Daha Eyüp Mensucat İşç ile ri Sendlkası’nda 
iken Arjantin'in Türkiye'de-İstanbul'da bulunan işçi ate- 
şesi Mr. F.Moggia ile sendikamıza gekliğinde tanışmış ve işçi 
sınıfının sorunları hakkında tartışmalara başlamıştık bi
le... Mr. Moggia Peroncuydu. O dönemde Arjantin’de 
Peroncu sendikalar büyük bir etkinliğe sahipti.

25Mart1951 tarihinde kongresini yapan İstantıu l İşçi 
Sendikaları B irliğ i Yönetim Kurulu üyeliğine ben de se
çilmiştim. Burada bir parantez açmak durumundayım; 
İstanbul İşçi Sendikalan B irliğ i'nm  başkanlığı DP’li Meh
met İnhanlı'ya geçmişti. Bunun hemen ardından Yunan 
İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Fotis Makris İstan
bu l Sendikalar B lrllğ l’nden üç, diğer birliklerden de üç

kişi olmak üzere toplam altı kişiyi Yunanistan'a davet 
etti. Bu davet kabul edildi. Gidecek heyette ben de 
bulunuyordu, ancak kısa bir süre sonra gidecek he
yetin benim dışımda olan OP’li beş üyesi partile 
rinden gelen baskı sonucunda gitmekten vazgeçti. Fa
kat ben sözümü tutarak tek başıma Yunanistan'a gittim. 
Bu dönemde yabancı sendikacıların ve de diplomatla
rın, politikacıların sendika hareketine ilgi göstermesi, 
sık sık gidip, geimesi bizim de ufkumuzu açmıştı. Bu 
arada konfederasyon kurma kararı açıklandıktan birkaç 
gün sonra daha önce tanıdığım Yunanistan İşçi Konfe
derasyonu  Genel Sekreteri Fotis Makris’den bir telgraf 
aldmı; konfederasyonun kuruluş haberini basından öğ
renmiş, bu konuda kendisine bilgi vermemi rica ediyor
du. Ayrıca daha sonra da aynı konuyla ilgili bana mek
tup da yazdı. Olumlu cevap verdim, İzmir kongresine 
kadar bu yazışmalar sürdü. Böylece, bizim konfederas
yon kurma girişimimizde Mr. Herman Patteet’ten sonra 
ilgilenen Yunan İşç i Konfederasyonu  olmuştur. Bundan 
sonra Fransız CGT (FO) A. Lafond Uluslararası H ür İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu gene\ sekreteri J.H. Oldenb- 
roek, Am erikan İş Konfederasyonu  Avrupa temsilcisi 
Irving Brown da benim adıma yazdıkları mektuplarla 
almış olduğumuz kararın önemini belirttiler, konfede
rasyonun kuruluş çalışmalarını yakından izlediler. Bu 
arada bizler de bu temsilcilerden yararlanabileceğimiz 
örnek tüzük, yönetmelik ve diğer belgeler istedik. Ama 
hiçbir zaman isteklerimiz arasında maddi yardım ve ben
zeri şeyler olmadı. Amacımız bize iletilen ve dokümanla
rı inceleyip, kendi kuruluşumuz için sağlam bir örgüt 
temeli oluşturmak idi. TEKSİF 1. Genel Kurulunu izle
mek üzere ICFTU  Ocak 1952’de Herman Patteet'i göz
lemci olarak Türkiye’ye gönderdi. Patteet 17 Ocak 
1952'den 20 Şubat 1952'ye kadar Türkiye'de kalarak 
İstanbul, Ankara, Zonguldak, İzmir ve Adana'yı ziyaret 
etti. Çeşitli işkollarında kurulu sendikaların yöneticile
riyle tanıştı, konuştu. Bu arada TEKSİF Genel Kurulu'n- 
da konfederasyon kurma konusunda karar alındıktan 
sonra benim Genel Sekreterliğini yaptığım Tekstil ve 
Örme Sanayi İşç ile r Sendikası’nöa, Konfederasyon ku
rucusu olacak Federasyon ve Birlik temsilcileriyle yaptı
ğımız değerlendirme toplantısında Mr. Herman Patteet 
de gözlemci olarak katıldı, hiç konuşmadı. Ortak toplan
tıda konfederasyon tüzüğünü hazırlama ve kurucu ör
gütleri saptayarak ilişki kurma, gerekli yazışmaları yap
ma yetkisi ile üç kişilik bir komisyon kuruldu. Bu komi
tede ben ve Bahir Ersoy vardık. Komitenin raportörlüğü
nü ise ben yapıyordum. Tüzüğün hazırlanmasında, özel
likle Avrupa’dan gelen örneklerden ve kişisel dostluk 
kurduğum bazı aydınlarımızın ve bu arada yazar Kemal 
Sülker'in yardımlarını belirtmem gerekir. Hazırlanmış 
tüzük komite tarafından onaylandı ve 6 Nisan 1952'de 
kurucu olan örgütlerin temsilcileriyle Bursa’da yapılan 
toplantıda bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edildi.

Aynı toplantıda beş kişilik bir muvakkat İcra komitesi 
(Geçici Yürütme Kurulu) seçildi. Bu kurulda Ankara'dan 
Ömer' Akçakanat (Başkan), İstanbul’dan Şaban Yıldız 
(Genel Sekreter), Mehmet İnhanlı (Murakıp-Denetçi), Sey
fi Demirsoy (Muhasip-Sayman) ve İzmir'den Adil Boğa- 
kaptan (Üye) vardı. Alınan diğer kararlar da kısaca şun
lardı; Konfederasyon’un merkezi Ankara’da olacaktır. 
Geçici Yürütme Kurulu Temmuz 1952 içinde çalışmaları
nı tamamlayacak ve resmi kuruluşunu gerçekleştirecek
tir. Gerekli mali kaynakları kendi iç bünyesinde araştırıp 
bulacaktır. Kuruluşunu takiben Uluslararası Hür İşçi Sen
dikalan Konfederasyonu’na katılma konusunda çalış
malarda bulunacaktır. İlk Genel Kurul toplantısı Eylül
1952 içinde İzmir'de yapılacaktır. Konfederasyonun res
mi kuruluşu gerçekleşinceye kadar Genei Sekreter’in 
çalıştığı Tektll ve Örme Sanayi İşç ile ri Sendikası'nm  
İstanbul'daki merkezi Türk-İş 'in  de geçici merkezi ola
caktır. Bu kararlar, o zamanki olanaklar çerçevesinde 
gerçekleştirildi. 31 Temmuz 1952 tarihinde Geçici İcra 
Kurulu'nun yazılı kararı ile tarafımdan yazılan ve Genel 
Sekreter sıfatımla imzaladığım Türkiye İşç i Sendikalan  
Konfederasyonu (Türk-İş) kuruluş dilekçesini kurucu ör

gütlerin temsilcileri ile birlikte Ankara Valiliğine vererek 
resmileştirdik. Geçici İcra Kurulu Anıtkabir'i ziyaret edip, 
şeref defterini imzalama ve Türk-İş’ in kuruluş beyanna
mesini (bildirisi) yayınlama görev ve yetkisini bana ver
di. Ancak bu bildirinin içeriğine Mehmet İnhanlı itiraz 
etti. Önce ‘hayır’ dedi, daha sonra da çekimser oy kul
landı. İstanbul’daki çalışmalarımız döneminde karşılaş
tığım olaylardan bir ikisinden söz etmek istiyorum. Bu
reau Internationa l du Travail (Uluslararası Çalışma Ör
gütü) adına Genel Direktör Yardımcısı Türk-lş İzmir Ge
nel Kurulu öncesinde İstanbul'da bana “ Genel Kurul 
çalışmaları için harcanmak üzere 500 Sterlin (İngiliz lira
sı) bağış" yapmak istediğini söyledi. Kendisine teşek
kür ederek parayı kabul edemiyeceğlmi, isterse kongre 
sonrası belirlenecek Türk-İş yeni yönetimine verebile
ceğini söyliyerek reddettim. Para yardımları bana ters 
ve işçi sınıfının örgütlenmesi açısından tehlikeli görünü
yordu. Bu konuda bu görüşümü bugün de saklı tutuyo
rum. Yine Mayıs 1952’de iktidarda bulunan DP Milletve
kili, A. Menderes’in yakın dostu, DP İstanbul İl Başkanı 
Dr. Mükerrem Sarol birgün bir arkadaşı İle Cağaloğlu'n- 
daki sendika merkezine beni ziyarete geldi. O da kuru
lacak Konfederasyon’un çalışmalarına yardım olsun di
ye 5000 (Beşbin) Tl. bağışta bulunmak istediğini söyle
di. Hiç tereddüt etmeden reddettim. Neden? Çünkü biz 
işçi sınıfının örgütlenmesinin bağımsız olması gerektiği
ne inanıyorduk. Ben bu inancımı eksiksiz sürdürüyorum.

Bir başka önemli noktayı anlatmakla yazımı bitirmek 
istiyorum. Türk-İş 1. Genel Kurulu 6-9 Eylül 1952'de 
İzmir'de yapıldı. Ben Genel Sekreterlik görevi için üyesi 
olduğum TEKSİF (Halen TEKSİF Sendikası) tarafından 
aday gösterilmiştim. Seçilebilmek için benim elimden 
çıkan tüzük gereği üçte iki oranında oy almam gereki
yordu. Yapılan 4 oylamada üçte iki oya ulaşamadım, 
bir turda bir oy eksiği ile seçiiemedim. Bir şeyler sezin- 
lemiştim, adaylıktan çekildim. Yerime, açıkça yazıyo
rum, bir lümpeni seçtiler. Bu duruma sevinenlerin ba
şında Genei Kurulu adım adım izleyen DP Bakanların
dan biri olmuştu. Otel lobisinde sırıtarak “ Nasılsın Şa
ban bey!" diye hatırımı sordu. Artık neden seçilemedi
ğimi açıkça anlamıştım.

Sonuç olarak, bugüne kadar Türk-İş'in  kuruluşu üze
rine birçok spekülasyon yapıldı. Bunların bir bölümü 
oldukça abartılı olmasına rağmen yine de gerçekleri 
dile getiriyordu. Ang^k dikkat edilmesi gereken çok 
önemli bir noktanın gözden kaçırıldığı inancındayım. 
Türk-İş 'in  kuruluşu herşeyi ile önceden hazırlanmış bir 
“ tezgâh" değildi. Hele hele ABP’nin hşr şeyi yerli yeri
ne yerleştirdiği, plânlanmış ğif'oyun hiç değildi. Çünkü 
tarihi olaylar hiçbir biçimde önceden tasarlanıp, bir kur
gu ile ortaya konmaz. Tarihi olayları belirleyen şey, 
olayın yaşandığı toplumsal koşullardır. Biz, dürüst, işçi 
sınıfına inanmış, gerçekleri kendi sezilerimizle yakala
maya çalışan sendikacılar türünden idik. Bana hiç kimse 
“ şunu yapın, bunu yapın" demedi. Yaptığımız, yapabi
leceğimiz neyse, herşeyi kendi sınıf güdümüzle yaptık. 
Kendi adıma ben hem sendikacılık hayatımda, hem siya
si geçmişimde hep böyle davrandım. Oluşturduğumuz 
Türk-İş’ in bütün kuruluş aşamaları böyle gerçekleşti. 
Ancak bize destek veren yabancı sendikacıların niyetle
ri farklı olabilirdi; bir Irwing Brown bilmediğimiz halde 
CIA ajanı çıkabilirdi: Ama biz, kendi adıma benjgörevde 
kaldığım süre içinde kendimin de bir parçası olduğum 
işçi sınıfına birşeyler vermek, kendi kişiliğinin bilincine 
az da olsa bir katkıda bulunabilmek için sorumlu dav
ranmasını bildim, sanıyorum. Bunu bütün siyasal ve 
sendikal ve de özel yaşamımla da kanıtladığımı sanıyo
rum. Ama bizden sonra neler oldu? Bizden sonra benim 
yıllar önce söylediğim, yazdığım gibi Türk-İş kanalıyla 
Amerikan tipi sarı sendikacılık yerleşti, Amerika’nın mâ
li yardımını kabul etti, çeşitli kılıflar altında hâlâ da 
alıyor, “ Uzman" olarak yabancılarla her an nefes alışve
rişi İçindedir. Ya işçi sınıfına ne hizmet veriyor? Hıyanet 
desek mi?

ŞABAN YILDIZ

1966



DEMİRSOY, SEYFİ 
(1 9 2 6 -1 9 7 4 )

Türkiye sendikal hareketinde “ partilerüstü polltika”- 
nın öncülüğünü yaparak, sınıf uzlaşmacı sendikacılığı 
savunmuş, Türk-lş’ in kuruluşunda bulunmuş ve uzun 
yıllar genel başkanlığını yapmış olan Seyfi Demirsoy, 
bugün Yugoslavya sınırları içinde bulunan Naslıç'ta doğ
du. Çocukken ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etti. Ça- 
talca’da yerleşen Demirsoy, İlk ve ortaokulu burada 
tamamladıktan sonra İstanbul’da BomontI Bira Fabrika- 
sı’na İşçi olarak girdi. Fabrika İçinde sendikal etkinlikle
rine 1947’de kurulan İstanbul Bom onti B ira Fabrikası 
İşçileri Sendiltasi'na üye olarak başladı. Bu sendikada 
önce saymanlık ardından da genel başkanlık yaptı. Daha 
sonra CHP’nin güdümünde oluşturulan İstanbul İşçi Sen
dikalan B irliğ i'n in  yönetim kuruluna, ardından da genel 
başkan vekilliğine getirildi. 6 Nisan 1952’de Bursa’da 
yapılan ve daha önce Türkiye Tekstil ve Örme Sanayi 
İşçileri Sendikalan Federasyonu'nun  (TEKSİF) genel ku
rulunda alınan karar gereğince kurulacak konfederasyo
nun tüzük taslağına son biçimini verecek olan toplantı
ya İstanbui Sendikalar B irliğ i adına katıldı. Bu toplantıda 
alınan karar gereğince, Türkiye İşçi Sendikalan Konfe
derasyonu'nun (Türk-lş) beş kişilik Muvakkat İcra Komi- 
tesl’nde (Geçici Yürütme Kurulu) sayman olarak görev 
aldı. 6 Eylül 1952’de İzmir’de yapılan ilk genel kurulda 
yönetim kuruluna seçildi. CHP İçinde siyasal etkinlikte 
de bulunan Demirsoy, 1954 ve 1957 seçimlerinde millet
vekilliği için aday olduysa da, yoklamaları kazanamadı. 
Seyfi Demirsoy, 27 Mayıs askerî darbesinden sonra 13 
Haziran 1960’ta genel başkan Nuri Beşer’in DP’II olduğu 
ve Menderes’e telgraf çektiği gerekçesiyle başkanlıktan 
düşürülmesinden sonra, genel başkan vekijl olarak kısa 
bir süre için Celal Beyaz’la birlikte konfederasyonu yö
netti. Ardından, 21 Kasım 1960'ta yapılan genel kurulda 
ise genel başkanlığa seçildi. Bu dönemde Türk-lş adına
1961 Anayasası’nın hazırlık çalışmalarına da katılan De
mirsoy, savunmuş olduğu sendikal anlayışla Amerikan 
tipi sendikacılığın öncülüğünü yaptı. Özellikle, bu sen
dikacılığın bütün dünyada ve geri kalmış ülkelerde uy
guladığı AID yardımları yoluyla sendikal hareketi denet
leme yöntemlerinin Türk-İş’te  yerleşmesine ve Türk- 
/ş’In de aynı yolla yardım alarak “ güçlenmesine” olanak 
tanıdı. Türk-Iş’ in Uluslararası H ür İşçi Sendikalan Kon
federasyonu'na (ICFTU) üye olmasında önemli rolü olan 
Demirsoy, 1962’de CHP’den istifa ederek Çalışanlar Par
tisi adı altında kurulması düşünülen ama kurulmadan 
dağılan bir harekete katıldı. Özellikle 1963’ten sonra 
yoğunlaşan işçi sınıfının mücadelesine uzak kalan ve 
grevlere direnişlere karşı çıkan Türk-İş 'in  bu politikası
nın belirmesinde de önemli bir rol oynadı.

Son kez 1973’te yapılan 9. Genel Kurul’da da başkan
lığa seçilen Demirsoy, bütün yönetimi sırasında genel 
sekreter Halil Tunç’la birlikte çalıştı. 14 Ocak 1974’te 
Londra’da ölen Seyfi Demirsoy, Türkiye’de sınıf sendi
kacılığının J(arşısında uzlaşmacı sendikacılığın yerleş
mesine önayak olmuş bir sendikacıdır.

Sendikaiann Özellikleri ve Çalışma Koşullan

Sendikalar büyük ölçüde kamu kesiminde örgütlüydü. Kamu kesiminin güvencesine sığınmış 
ve görünürde yaşamını güvence altına almış işçiler, aktif sendikal mücadele konusunda 
oldukça isteksizdiler. İşçilerin aktif desteğini arkasına alamayan, siyasal partilere verilecek oy 
konusunda üyesine söz geçiremeyen, üyelerini eylem ve hatta mitinglere götüremeyen, ancak 
kapalı salon toplantılan yapan sendikacılar, sınıf mücadelesini reddederek, anti-komünistlik 
yaparak, siyasal iktidarın dış politikasına hizmet ederek ve iktidardaki parti ile iyi geçinerek 
sendikaları ayakta tutmaya çalıştılar. Bu dönemin sendikacılannın çoğu amatördü. Bir kısmı 
siyasal ilişkileri de kullanarak işyerinden ücretini alır, ancak fiilen çalışmazdı. Bazılan ise 
gündüz çalışır, akşam işten çıkınca sendikanın odasını süpürür, üyelerin sorunlanyla 
ilgilenirdi. Özellikle Anadolu’da sendikacılığa atılanlar, sendikacılığı el yordamıyla öğrendiler. 
Parlamenter sistemde işçilerin oy gücünün önemini kavrayan sendikacılar, siyasal iktidarlann 
işçiler lehine yasa değişikhkleri yapmaları için baskı yaptılar. Her ne kadar “iktidarda kim 
olursa olsun, onunla iyi geçin” biçimindeki partilerüstü anlayış Türk-İş’e hep egemen olduysa 
da, siyasal partilerin ocak ve bucak örgütlerinde etkili olan sendikacılar işçilerin lehine bazı 
düzenlemelerin yapılması için de çalıştılar.

Sigortalıların prime tabi günlük gerçek gelirleri 1952-1960 arasında yüzde 30 arttı. 1952’de bir 
sigortalının bir yıllık ortalama toplam geliri, aynı yıl kişi başına düşen milli gehrin 3.4 
katıydı. İşçi statüsünde çalışanlann ücretlerinde meydana gelen artış bir ölçüde sendikaiann iş 
uyuşmazlığı sonucunda işverenle yaptıklan pazarhklann sonucuydu. Bu dönemde haftalık 
çahşma süresi 48 saat olarak belirlenmişti. Günde en çok 3 saat fazla mesai yapılabilirdi. Bir 
yıl içinde fazla mesai yapılan günlerin toplamı 90’ı geçemej.^i Aynı dönemde işveren suç 
sayılan bir eylemde bulunan işçiyi derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarabilirdi. İşverene 
yanlış bilgi vermek, işverenin veya ailesinin şeref ve haysiyetine zarar verici konuşma yapmak 
veya bu kişilere hakarette bulunmak, işyerinde işverene veya başka bir işçiye saldırmak veya - 
onları tehdit etmek, işyerine sarhoş gelmek, işyerine içki getirmek, hırsızlık yapmak, işyeri 
sırlarını açıklamak, izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın iki gün üstüste işe 
gelmemek, 10 günlük ücreti ile ödeyemeyeceği bir zarar vermek suç sayılıyordu.

Askerî Darbeye Doğru Türk-İş

Türk-İş’in 2. Genel Kurulu, olağanüstü olarak 8-11 Ağustos 1953’de İstanbul’da toplandı. Genel 
kurula sunulan raporda işyerlerinin bazılarında üye sendikaların karşılaştıkları zorluklar ve 
işverenlerin baskılan ve ICFTU üyeliğine izin vermeyen Bakanlar Kurulu eleştiriliyor, grev 
hakkının tanınması talep ediliyordu. DP’li üyelerin karşı çıkmasına rağmen ICFTU’ya üyelik 
karan yeniden onaylandı. Genel Kurul sonunda genel başkanlığa Naci Kurt, genel sekreterliğe 
İsmail İnan getirildi. Bu genel kurul farklı siyasal eğilimler arasında bir uzlaşma sağlama 
çabası ve başarısı gibi gözükmesine rağmen, bir müddet sonra genel başkanla genel sekreter 
arasında anlaşmazlık çıktı. Naci Kurt 1954 seçimlerinde DP’den milletv’ekili seçilince, genel 
sekreter İsmail İnan fiilen genel başkanlık görevini de yürüttü.

DP, Türk-İş’in ilk yıllannda günün ekonomik koşullannın sağladığı olanakları da 
değerlendirerek, işçi ve sendikacılık hareketini kontrol altına almaya çahştı. İşçilerin büyük 
bölümü ise, yasalar aracılığıyla sağlanan bazı haklar ve özellikle kamu kuruluşlarındaki 
uygulamalar nedeniyle DP’yi destekledi. DP’nin ocak ve bucak örgütlerinde çok sayıda işçi 
görev alırken, birçok sendikacı da bu örgüderin başına getirildi. Bu arada Türk-İş’e üye 
mahalli sendikaiann yöneticileri, DP içindeki güç ve etkinliklerini kullanarak, kamu kesimi 
işyerlerinde kendilerinin ve sendikalannm konumlarını güçlendirdiler. DP’nin mahalli düzeydeki 
küçük sendikalarda etkinliğinin artmasına rağmen, konfederasyon bir bütün olarak denetime 
alınamadı. 10 sendika önderi tarafmdan 1954’deki genel seçimlerden önce oluşturulan İşçi ve 
İşçi Dostu Milletvekillerini Destekleme Komitesi henüz çali'şmalannın başındayken adli 
kovuşturmayla karşılaştı. 6-7 Eylül 1955 olaylan bahane edilerek İstanbul ve Ankara’da bazı 
sendikaiann faaliyetleri durduruldu ve yöneticileri tutuklandı. 1957’de ise Ankara, Adana,
Samsun, Diyarbakır ve Bursa sendikalan birliklerinin faaliyeti durduruldu.

Türk-İş DP’li sendikacılann denetimi akındaki sendikaların aidat ödememesi nedeniyle 3.
Genel Kurul öncesi önemli parasal sıkıntı içindeydi. 8 Ağustos 1953’den 31 Mayıs 1957’ye 
kadar konfederasyonun toplam geliri 52 bini aidatlar olmak üzere 114 bin liraydı. Bu 
dönemdeki 112 bin Uralık harcamanın 91 binini yönetici ve personelin yollukları, ücretleri ve 
sosyal yardımlan oluşturuyordu. 3. Genel Kurul Ankara İnşaat İşçileri Sendikası lokalinde 
toplandı. Yapılan seçimlerde genel başkanlığa Nuri Beşer, genel sekreterliğe İsmail İnan, 
muhasip üyeliğe de Ömer Ergün getirildi. Ancak aynı yıl yapılan genel seçimlerde İsmail İnan 
CHP’den milletvekih seçilince, 15 Eylül 1958’e kadar bu görevi Cemil Gider üsdendi. Daha 
sonra bu göreve getirilen M. Ah San Haziran 1960’da genel sekreterliği bıraktı. 1960’da Türk-
İş’in 174 bin üyesi bulunuyordu.

Askerî darbeye doğru yaklaşılırken hükümetle kurulan iyi ilişkiler ve hatta başbakan Adnan 
Menderes’e çekilen bağlılık telgrafları devlet sendikacılığının ne denli köklü biçimde 
yerleştiğini gösteriyordu. İşçilerin çıkarlannı savunacak ve siyasal iktidar karşısında “milli” 
çıkarlan gözetme adına işçi hareketini devletin denetiminden kısmen de olsa kurtaracak bir 
sendikal hareketin oluşması için 1960’lan beklemek gerekecekti.

1967
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Demokrat Parti B elgeleH

DP’nin l<uruluşuyia iigili beigeier arasında CHP 
grup başl<anlığına verilen Dörtlü Tal<rir, Büyük . 
Kongre’de kabul edilen Hürriyet Misakı ve 2. 

Büyük Kongre’de kabul edilen Milli And önemlidir. 
Bunun yanısıra İnönü’nün kaleminden çıkmış 

olmasına rağmen 12 Temmuz Beyannamesi de 
DP'yi doğrudan ilgilendirmektedir. Dörtlü Takrir ile 

Milli And’ın metinleri:

DÖRTLÜ TAKRİR

Daha ilk kuruluşundan bert Türkiye Cumhurlyetl’nln 
ve Cumhuriyet Halk P artls l’nln  en esaslı umdesini teşkil 
eden demokrasi prensiplerine İnanmış ve Türk milleti
nin ancak bu prensiplerin tamamiyle tatbiki sayesinde 
refah ve saadete kavuşacağı kanaatine bağlanmış olan 
vatandaşlann bütün memlekette ve bilhassa Partimiz 
mensuplan arasında en büyük ekseriyeti teşkil ettikleri 
şüphesizdir. İşte bu kanaatledir kİ milletçe özlenen bu 
amacın gerçekleşmesi için lüzumlu gördüğümüz tedbir
leri Partimizin Meclis Grubuna arz ve teklif etmeyi borç 
bildik.

Atatürk’ün ölmez adına bağlı olan mukaddes kurtuluş 
savaşımızdan doğan Türkiye Cumhuriyeti ilk Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile dünyanın belki en demokratik ana
yasasını meydana getirmiş ve bu sayede gerek ferdî 
hüviyetleri gerek milli murakabeyi en geniş surette sağ
lamak Imkânlannı vermişti.

Memleketi orta çağdan kalma birtakım zararlı müesse- 
selerden koruyabilmek ve irticai kırmak maksadiyle 
1925’den sonraki yıllarda siyasi hürriyetlerin bazı takyit- 
iete uğratıldığını biliyoruz. Lâkin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun demokratik ruhu
na dalma sadık kalmış ve Cumhuriyetin kurucusu Büyük 
Atatürk, bunu tamamiyle demokratik bir şekle ulaştır
mak idealinden ölünceye kadar aynimamıştı.

Burada İzahına lüzum görmediğimiz türiü sebepler
den dolayı muvaffakiyetsizlikle neticelenen Serbest Fır
ka tecrübesi bu maksatla yapılmış bir hareketti. Bu talih
siz tecrübenin uyandırdığı tepkiler neticesinde siyasî 
hürriyetlerin yeni birtakım tahditlere uğratıldığı inkâr 
edilemez. Bununla beraber Cumhuriyet idaresinin her 
şeye rağmen demokratik tekâmül yolunda lieriemek is
tediğini gösteren teşebbüsler de vardı. Büyük Millet 
Meclisi seçimlerinde müstakil mebuslara gittikçe daha 
artacak bir nisbette yer ayniması tecrüt>esini buna bir 
delil olarak zikredebiliriz.

ii. Dünya Savaşı’nın belirmeye başlaması ve harp teh
likesinin memleketimizi daimî bir tehdit altında buiun- 
dumıası pek tabiî oiarak siyasî hürriyetleri bir kat daha 
tahdide sebep olmuş ve bu suretle Teşkilâtı E&asiye 
(anunu’nun Demokratik ruhundan bjraz daha uzaklaşıt- 
Tiıştı. Gerçi Cumhuriyet Halk Partis i içinde aynca bir 
müstakil grup teşkili Millî murakabe işinin daha esaslı 
)ir şekikle sağlanması ve tek parti usulünden doğan 
tarariann karşılanması yolunda bir tecrübe olmakla be- 
aber kuruluşundaki gayri tabiilik dolayısiyle bundan 
da müsbet bîr netice alınmadığını görüyoruz.

Bütün dünyada hürriyet ve demokrasi cereyaniannın 
am Ur zafer kazandığı, demokratik hürriyetlere riayet 
>renslblnln milletlerarası teminata bağlanmak üzere bu- 
unduğu şu günlerde memleketimizde de Cumhurbaşka- 
undan en küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokra- 
Ik ülküleri taşıdığından şüphe edilemez.

DEMOKRAT P .U T İ KURUCULARİ 
BU DÂVANIN ADAMI DELİLDİRLER

l ız ır itjta
M W ild iD n M k n ttw  O raks

2 0  H A Z İ R A N  1 9 4 9

IJstte; DP'nin b ir propaganda broşürünün kapağı. 
Altta: DP İçinde muhalif grubun broşürünün kapağı.

Uzun asırlarından beri müstakil bir devlet olarak yaşa
yan Türkiye'de, hatta okuyup yazma bilmeyen vatan
daşların bile siyasî hürriyetlerini şuurlu kullanacak bir 
seviyede bulunduklan inkâr edilemez bir hakikattir. Oku
yup yazma bilmeyen köylüler arasında bile dünyanın 
en değerii Mare ve siyaset adamlarını yetiştirmiş oian 
Milletimizin, bilhassa Cumhuriyet İdaresinin kuruluşun
dan beri yapılan büyük hamleler neticesinde, bundan 
20 yıl evveline nisbetle çok yüksek bir seviyeye erişmiş 
bulunduğu övünülecek bir gerçektir.

İşte, bir taraftan iç hayatımızdaki bu mes’ut tekâmü
lün yarattığı siyasî olgunluk, diğer taraftan bugünkü 
medeniyet dünyasının umumî şartlan daha ilk Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu'muzda hakim olan demokratik ruhu bu
günkü siyasî hayat ve teşkilâtımızda kuvvetle tecelli 
ettirmek zamanı geldiği kanaatine bizi şevketmiş bulu
nuyor. Bunun biran evvel gerçekleşmesi yönündeki dü
şüncelerimizi şöyle hülâsa ediyoruz:

1— Millî Hakimiyetin en tabiî neticesi ve aynı zamanda 
dayanağı olan Meclis Murakabesini Anayasamızın yalnız 
şekline değil, ruhuna da tamamiyle uygun olarak tecelli
sini sağlayacak tedbirierin aranması.

2— Yurttaşlann siyasî hak ve hürriyetlerini daha ilk 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu'muzun gerektirdiği genişlikte 
kullanılabilmeleri imkânlannın sağlanması.

3— Bütün Parti çalışmalarının yukandaki esaslara ta
mamiyle uygun bir şekilde yeni baştan tanzimi.

Muhterem Milletvekili arkadaşlanmızın yüksek tasvip
lerine sunduğumuz bu teklifimizle, daha ilk kuruluşun
dan beri MUIÎ Hakimiyet gayesine erişmeyi, onu gerçek
leştirmeyi hedef tutan Cumhuriyet Halk P artis i'n in  ve 
bütün Türk Milletinin yüksek arzularına tercüman oldu
ğumuza, Atatürk’ün idealine sadık kaldığımıza tamamiy- 
ie inanmış bulunuyoruz.

Cunfhurbaşkanımızın 19 Mayıs 1945 tarihli nutukların
da: “ Siyaset ve fikir hayatımızda demokrasi prensipleri
nin daha geniş bir ölçüde hüküm süreceği” hakkındaki 
İfadeleri, bu teklifimizin vakitsiz ve yersiz olmadığı hak- 
kındaki inancımızı büsbütün kuvvetlendirmiştir.

Milletimizin bütün kuvvet ve iradesini temsil eden 
Büyük Millet Meclisi Parti Grubu arkadaşlarımızın, Tür
kiye Cumhuriyetine ve Türk Milletine dünya demokrasi
leri arasında şerefli bir mevki sağlayacak olan bu teklifi 
kendi öz düşüncelerinin bir İfadesi gibi telakki edecekle
rinden asla şüphe etmediğimizi bir defa daha tekrar 
eder ve bu takririmizin açık oturumda müzakeresini say- 
gılanmızla rica eyleriz.

MİLLİ AND

Kongremize sunulan Genel İdare Kurulu raporunun 
“ anti-demokratik kanunlar değiştirilemez, seçim ka
nunu emniyet verecek ve adlî teminatı ihtiva eden bir 
şekle konmaz, az veya çok farklarla 21 Temmuz metod- 
lannın önümüzdeki umumî seçimlerde de tatbikine kal
kışılacak olursa ne olacaktır?”

Suallerini inceleyen komisyonumuz birinci büyük kong
rede tesbit edilen Hürriyet Misakı ruhuna sadık kalarak 
aşağıdaki hususatı yüksek kongrenin tasvibine arzeder.

1— Seçim kanununun ve seçimlerle alâkalı hükümle
rin vazmdan maksat millet iradesinin serbestçe tecellisi
ni teminden ibarettir. Mevzu kanunlara ve müesses ni
zama aykırı hareket kuvvet dartıesi, millet ve vatandaş 
haklarının ihlâli neticesine varacağından buna meydan 
verilmemek üzere memleket İçin büyük zarar ve tehlike
leri mucip olacak bu hale müsaade edilmemesi, bu mev
zuda haklanna tecavüz olunan bütün vatandaşlann meşru 
müdafaa halinde kalmalan, haklannı Anayasa ve Türk 
Ceza Kanunu’nun müeyyidelerine dayanarak hareket 
etmeleri kaçınılmaz bir zaruret olacaktır. Bu hususlann 
rey sahibi bütün partililere ve Türk umumî efkârına bildi
rilmesi, aynca hükümetin ve vazifelilerin keyfiyetten 
haberdar edilmelerinin temini zaruri {iö~ülmüştür.

2— Ancak tek parti zihniyetinin ve Halk Partisi iktlda- 
nnın, kanunların İhlâli pahasına da olsa, devamını karar
laştırmış olanlar kongremizin bu karan almış olmasını, 
İhtilâle teşvik mahiyetinde tefsir etmeye kalkışabllirier.

Halbuki ihtilâl mevcut ve müesses içtimai ve siyasi 
nizamın cebren değiştirilmesine matuf bir hareket olup, 
yukanda tavsif edilen hareketler, İhtilâl tabirinin tama- 
mlyie şumulu dışında, meşru haklann ve meşruiyetin 
müdafaası mahiyetindedir. Bu itibarla vatandaş siyasi 
hak ve hürriyetlerinin kullanılmasına ve milli hâkimiyet 
esasiannın tahakkukuna her hangi bir surette engel 
olacak kanun dışı hareketlerden tevakki olunması lüzu^ 
munu memleketin en yüksek menfaatleri hesabına be
lirtmek İsteriz.

Aksi yolda harekete teşebbüs edenlerin ise, mlllt vic
danın ifadesi olan millet husumetine maruz kalmak gibi 
ağır ve tarihî bir mesuliyete mahkûm oiacaklan muhak
kaktır.”  •



Nazım H ikm at'fn  A th  If in  
Im xa A tan  A yd ın lar

1950 seçimlerinden sonra Nazım Hikmet’in affı 
için başlayan kampanyaya birçok tanınmış aydın 
da katılmıştı. Af bildirisi ve imzalar 6 Haziran 
1950’de Nazım,Hikmet dergisinin 6. sayısında 
yayınlandı. Bundan önce de 5 Mayıs 1950’de 

yine Nazım Hikmet dergisinde Nazım’ın başladığı 
açlık grevini bırakması için kendisine mektup 

gönderen aydınların İmzaları vardı. Her İki metin 
ve İmzalar:

"Biz aşağıda imzalan bulunan Türk aydınlan ş iir  Na- 
zım HIkmet’In bir an evvel serbest bırakılmasını sizden 
ve Yüksek Meclisin astl vicdanından bekliyoruz. Bu ha
reketimizle bütün Türk aydınlannın arzu ve temennileri
ne tercüman olduğumuza eminiz.

A.Adnan Adıvar (İst. Müstakil Milletvekili), H.EdIp 
Adıvar (Ed.Fak.Ord.Prof), I.HIkmet Ertaylan (Ed.Fak.Ord. 
Prof), Nâdir NâdI (Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve başya
zan), Mazhar Osman (Tıp Fak.Ordr.Prof.), A.HamdI Tan- 
pınar (Ed.Fak.Prof), Vâ-Nû (Akşam Gazetesi muharri
ri), Avni İnsel (Insel KItabevi sahibi, mütercim). Besim 
Darkot (Ed.Fak.Prof), Vehbi Eralp (Ed.Fak.Prof), Sıddık 
Sami Onar (Hukuk Fak.Ord.Prof., (İnlverslte eski rektö
rü), M.Ali Aybar (Kuzguncuk, Babanakkaş 3, muharrir, 
eski Doçent), Mukbll Gökdoğan (Teknik Üniversite Prof. 
Mimari Fak. Dekanı), Yaşar NflbI (Varlık Yayınevi sahibi), 
Zekeriye Sertel (Moda, muharrir), Nihal Karamağralı (Ak
şam Gazetesi), Enis Tahsin Tll (Akşaih Gazetesi), Sa- 
deddin Gökçepmar (Akşam Gazetesi), Remzi Tozanoğlu 
(Akşam Gazetesi), Arif Derebeyoğlu (Akşam Gazetesi), 
Kâzım ŞInasi Dersan (Akşam Gazetesi), Ömer Rıza Doğ
rul (Cumhuriyet Gazetesi), Ahmet Emin Yalman (Vatan 
Gazetesi), Ercüment Behzat Lav (Şehir Tiyatrosu aktör
lerinden), Sinan Korie (Vatan Gazetesi), KIyam Levl (Va
tan Gazetesi), Cavit Yamaç (Vatan Gazetesi), Cemal 
Gürel (Vatan Gazetesi), Melih Yener (Vatan Gazetesi), 
Nadire SâdI (Doktor, Cağaloğlu), Bedri Koraman (Vatan 
Gazetesi), Ali Saraçoğlu (Vatan Gazetesi), Sabahaddin 
Eyüboğlu (Ed.Fak., muharrir), Recep Bllginer (Vatan 
Gazetesi), Refik Hâlid Karay (Yeni İstanbul Gazetesi), 
Mazhar Şevket ibşlr (Ed.Fak.Ord.Prof., Ed.Fak. Dekanı), 
Selim Ragıp Emeç (Son Posta Gazetesi), Ercüment Ek
rem Talû (Son Posta Gazetesi), Said Kuran (Teknik 
Üni.Prof.), Ekrem Reşid Bey (İstanbul Radyosu), M.Faik 
Fenik (Zafer Gazetesi başyazan), Vedad Ar (Güzel Sa
natlar Akademisi Dekorasyon hocası), Sami Teziş (Son 
Posta Gazetesi), Sacit Turner (Son Posta Gazetesi), Mu
vaffak Garan (Yeni İstanbul Gazetesi), Samim Gönensay 
(Huk.Fak.Ord.Prof), Neyzen Tevflk (Şâir ve müzisyen). 
Peride Celâl (Romancı), Behice Boran (Eski Doçent), 
Nuwet Suman (Güzel Sanatlar Akademisi, heykeltraş 
hoca). Cemal Tollu (Güzel Sanatlar Akademisi, ressam),
H.ZIya Ülken (Ed.Fak.Prof.), MIna Urgan (Ed.Fak. Do
çent), Salih Dizer (Son Posta Gazetesi), A.Fuad Başgil 
(Ord.Prof.), M.ŞekIp Tunç (Ed.Fak.Ord.Prof.), Macit Gök- 
beri( (Ed.Fak.Prof.), Fethi Erden (Doktor), Hüsnü BâkI 
(Y.Mühendis), N.S.KösemIhal (Ed.Fak. Doçent), Bemâ 
Moran (Ed.Fak. Asistan), Burhan Belge (Yeni İstanbul 
Gazetesi), İhsan Ada (Vatan Gazetesi), Burhan Arpad 
(Vatan Gazetesi), Cevat Karsan (Eski memur), Nejat Sl- 
rel (Güzel Sanatlar Akademisi, heykeltraş hoca), AH Nâ- 
cl Karacan (Milliyet Gazetesi başyazan), Hâlet Çambel 
(Ed.Fak. Doçent), Yusuf Ergüler (Dekoratör), SelâmI Akpı- 
nar (Vatan Gazetesi), Hâmld Ongunsu (Ed.Fak.Ord.Prof. 
eski dekan), Beyhan BIrand (Ed.Fak. Asistan), Zühdü 
Müridoğlu (Güzel Sanatlar Akademisi, heykeltraş hoca), 
AbdülbâkI Gölpınarii (Muharrir, eski Doçent), Bedri Rah
mi Eyüboğlu (Güzel Sanatlar Akademisi, ressam, hoca), 
C.Derell (Güzel Sanatlar Akademisi, ressam hoca), Re
şat Sevinçsoy (Desinatör), Kemal Sönmezler (Ressam), 
Haşmet Akal (Ressam), İhsan Aydın (Ressam), Fethi 
Karakaş (Ressam), Nuri iyem (Ressam), Ziya Keseroğlu 
(Güzel Sanatlar Akademisi, ressam hoca). Zeki Kocame- 
ml (Güzel Sanatlar Akademisi, ressam hoca) Adnan Cem
gil (Eski felsefe hocası), ilhami Demirel (Ressam), F.Erk-
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Milletvekillerine Hitabediyoruz!

.Memleketin en \cikili lıııl»uKçıı! ıı ııınıiından 
ispal edilınisiııılııniiı^lıiradli liiiuiv 11 nıırelmek 

yalnız M/in ylini/dı.'iiı ı;il midir V 
Sai/ın Kanan Müaafiıeı i 11 ılyonlurca hal- 
ktn>“ agimların gCiltri size <,rvı m, ift r.

Üstte: Nâzım Hikmet dergisinin ilk sayfası, TKP 
sanıklarının poliste çekilerek, basına dağıtılmış 

fotoğrafları. Ortada: Sevim Tan. Altta: Mifıri Belli.

man (Ressam), Femıh Başağa (Ressam), Sabiha Sertel 
(Moda, muharrir), Mahmut Morali (Şehir Tiyatrosu aktö
rü), I.GalIp Arcan (Şehir Tiyatrosu aktörü), N.Mahfl Ay- 
ral (Şehir Tiyatrosu aktörü), SâmI Ayanoğlu (Şehir Tiyat
rosu aktörü), HâdI Hün (Şehir Tiyatrosu aktörü), İbrahim 
Deniz (Şehir Tiyatrosu aktörü), Aslan Aklın (Şehir Tiyat
rosu aktörü). Muazzez (Şehir Tiyatrosu aktristi), Kemal 
(Şehir Tiyatrosu aktörü), Halûk Savcı (Şehir Tiyatrosu 
aktörü), Gazanfer özcan (Şehir Tiyatrosu aktörü). Ferdi 
Talay (Şehir Tiyatrosu aktörü), Ortian Ziya (aktör), Nejat 
Sayman (Şehir Tiyatrosu aktörü), Mustafa Savaşkan (Şe
hir Tiyatrosu aktörü), Muzaffer Aslan (Şehir Tiyatrosu 
aktörü), M.Hİcan (Şehir Tiyatrosu aktörü), Cahit Nalban- 
toğlu (Şehir Tiyatrosu aktörü), Hâmld Akınit (Şehir Ti
yatrosu aktörü), Ümit Cengâver (Şehir Tiyatrosu aktö
rü), Celâl Balkır (Şehir Tiyatrosu aktörü). Atıf Avcı (Şehir 
Tiyatrosu aktörü), AH Galip Taş (Avukat, İstanbul Baro
su İdare Meclisi Hey’etI’nden), Sabri Savcı (Avukat), 
Mehmet Münir Eğriboz (Avukat), İsmail İsa (Avukat), 
Recâi Atabek (Avukat).

ANKARA AYDINLARI

İbrahim Çallı (Ressam), Saip Tuna (Ressam), Refik 
Fersan (Müzisyen), Fahlre Fersan (Müzisyen), Mithat 
Fenmen (Müzisyen), Ferit Alnar (Müzisyen), Adnan Say- 
gun (Müzisyen), Muazzez Lütas (Aktris), Refia Şenbay 
(Aktris), Cüneyt Gökçer (Aktör), Lûtfl Ay (Münekkid, 
muharrir), Cahld Sıtkı Tarancı (Şâir), Nurullah Ataç (Mü- 
nekkld, muharrir), Fallh Rıfkı Atay (Milletvekili), Mekki 
Said Esen (Muharrir), Mecdi Sayman (Gazeteci), Nâzım 
Kâmil Bayur (Bankacı), Celâl Gündoğdu (Y.Mühendis), 
Abldin Mortaş (Y.MImar), Nureddin Evin (Y.MImar), Fet
tan Aytaç (Y.MImar), Feyyaz Köksai (Y.MImar), Prof. 
Behçet Kamay, Doçent Doktor Şükrü Ertan, Tânk Le- 
vendoğlu, irfan Şahinbaş (Dil-Tarih ve Coğrafya Fak., 
Prof.), Mehmet Karasan (Dil-Tarih ve Coğ.Fak.Prof.), 
Mes’ud Cemil (Müzisyen), İsmail Hakkı Karafakılı, Prof. 
Vasfı Reşit Sevlg, Hâmld Şevket ince, İsmail Hakkı 
Balamir, Oktay Rifat, Saffet Nezihi Bölükbaşı, Ferruh 
Ağan, Muvaffak Özgenç, Şerafeddin Aydınlık, Asım Ru- 
acan, N.Afacan, Sevinç Düşünsel, Nejat Sav, Meliha 
Dumlu, Şeref Mengü, M.Üçer.

(...)

İktidar değiştiği için bugün haklı taleplerinizle ilgile
necek sorumlu makam henüz fiilen teşekkül etmemiştir. 
Yeni iktidar kuruluncaya kadar ve bu husustaki durum 
aydınlanıncaya kadar, açlık grevine fâsıla vermenizi ıs
rarla rica ediyoruz.

Mümtaz Faik Fenik (Milletvekili, Zafer Gazetesi başya
zan), Oktay Rıfat (Avukat), Ferid Alnar (Müzisyen), Ay
han Alnar (Müzisyen), İsmail Hakkı Balamir (Avukat), 
Cahld Sıdkı Tarancı (Şâir), NiyâzI Ağımaslı (Avukat), 
Behçet Kamay (Ankara Adil Tıb Enstitüsü Direktörü), 
Melih Cevdet (Şâir), Bedri Rahmi (Ressam), Cevdet Kud
ret (Muharrir), VasfI Raşid (Profesör), Dr.H.Cahit Özen 
(Ank.Tıb Fak.Doç.), Adnan Saygun (Müzisyen), Asım 
Ruacan (Ank.Barosu II. Başkanı), Doktor Kemal Narin, 
Ahmed Cevad Emre, Profesör Sâdun Aren (Siyasal Bil
giler Fak.), Nâzım Kâmil Bayur (İş Bankası Müdürierin- 
den), Ahmed Evlntan (Devlet Tiyatrosu San’atkâriann- 
dan), Güzin Dlno (Doçent), Vâlâ Nûreddin (Muharrir), 
Müzehher Vâ-Nü (Muhanir), Ulvi Uraz (AkVür)” . •

Türk-İş'In Kurulusu

7 Nisan 1952’de Bursa'da bir konfederasyon 
kurmak için biraraya gelen delegeler anatüzüğü 

kabul ettikten sonra konfederasyonunun ilk 
muvakkat icra komitesini seçtiler. Bu komite 

konfederasyonun 31 Temmuz 1952’de kurulmasını 
kabul etti. Aynı gün Ankara Vaiiliği’ne anatüzük 
verilerek konfederasyonunun kuruluşu kesinleşti. 

Genei Sekreter Şaban Yiidız’ın yayınladığı demeç:
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu  (Türk-İş) bu 
gün, 31 Temmuz 1952 Perşembe günü, Ankara’da res
men kurulmuştur.

Memleketimizin, bu en büyük işçi teşekkülünün kurul- 
masiyie Türk İşçileri olarak büyük bir sevinç duymaktayız.

Memleketimiz işçilerinin asırlar boyunca kurmağa has
ret çektiği böyle bir işçi teşekkülünün gelecek nesillere, 
mühim davalarını halledilmiş oiarak devretmekten baş
ka hiçbir iddiası ve gayesi yoktur.

Mevcut kanun ve nizamlar çerçevesi içinde Milliyetçi 
bir teşekkül vasfını kayt>etmeden, siyasi partilerle, hü
kümet karşısında mutlak istiklâlini muhafaza edecek 
oian Türk-lş, Memleketimizin sosyal tarihinde bir mer
hale olacaktır.

Halen yedi ildeki 10 Sendikalar Birliği ve Sendikalar 
Federasyonunun kurucusu bulunduğu Türk-lş, ilk Ge
nel Kurul toplantısını 6 Eylül 1952’de İzmir’de yapacak
tır. Bu tarihe kadar bütün Sendikalar Birlik ve Federas
yonlarını sinesinde toplıyacaktır.

Bütün Türk İşçilerini temsil etmekte olan Türk-lş, Mem
leketimizin kahraman ve fedakâr işçilerinin her türlü 
demokratik haklarını müdafaaya, yeni haklar ve menfa
atler sağlanmaya azmetmiştir.

Türk-İş, hayat endekslerine uygun, sosyal bir ücretin 
tatbikine, işsizlik sigortasının ihdasına ve işçi ücretle
rinde aynı işi görenler arasında yaş, cins, ırk ve din 
farkı gözetiimemesine çalışacak ve ilk planda bu gibi 
ana davalann halli için uğraşacaktır.

Bu gün Türk işçilerinin kurmağa muvaffak olduklan 
Konfederasyon, Memleketimizin sosyal davalarının hal
linde ve ekonomik menfaatlarının korunmasında her za
man sesini duyuracak ve daima iyi niyetli menfaatlarını 
savunacaktır.

Aziz Türk milletine ve onun bağrından çıktığı çalışkan 
ve fedakâr türk işçisine Türk-lş  kutlu olsun. •

Türk-lş G enel K uru lu 'n a  
M uvakkat U ra  K om itesi'n in  

Sunduğu Rapor

Türk-İş’in 6 Eyiüi 1952’de İzmir’de toplanan i.
Genei Kurulu'na sunulan rapordan bölümler:

Sendikalı işçilerin kıymetli delegeleri,

Türk İşçilerinin sayın temsilcileri,

Türk-İş'in kongresine şeref veren değerli misafirleri
miz.

Demokrasinin bekçileri aziz basın mensupları.

Milyonlarca İşçinin birleşme İsteklerinin kuvvetiyle 
meydana gelen Türkiye İşçi Sendikalan Konfederasyo
nu (Türk-İş) Muvakkat icra Komitesi adına hepinizi en 
samimi duygularia karşılar, kongremize kadar zahmet 
ettiğiniz için hepinizi saygı ile selâmlanz. (...)

I^çl sınıfı Osm anlI imparatorluğu devrinde bir hayli 
mücadeleler yapmıştır. İşçi umumiyetle harp sanayiin
de, mensucat, gıda, kâğıt ve matbaa işkollannda çalışı
yordu. Ücret durumunun düşüklüğü, zorla muayyen iş
kollannda çalıştınlmalan mecburiyetinde kalan işçilerin 
ilk defa olarak 1863’de kabul edilen Maden Nizamname
si ile kısmen korunmak istenmişlerdir.

Sanayiin gelişmesi 1871'de Am eleperver Cem iyeti'-

TKP sanıkiannın poliste çekilerek, basma dağıtılmış 
fotoğrafları: Üstte: Kemal Ergin. Ortada: Ahmet Fırıncı. 

Altta: Mehmet Bozışık.

nin kurulmasına yol açmış, artan istismar 1872’de bir 
çok grevlere set>ep olmuştur. Grevler sonunda teşkilât
lanmanın zaruretini bir kat daha anlayan İşçiler birçok 
gayretler sarfetmişier, 1876 Kanun-u Esasisinin kabu
lünde bir hayli rol oynamışlardır. Zira aleniyete dökülen 
işçi feryatian hükümeti muayyen İslahat ve prensipler 
kabulüne zoriamıştır.

imparatoriuğun bünyesi sınaî gelişmeleri durdurmak
ta, buna mukabil yabancı şirketler sömürme sahalannı 
genişletmekte idiler, işçinin hakkını koruyan hiçbir ma
kam ve kuvvetli bir işçi teşkilâtı mevcut değildi. Bu 
durum işçileri muayyen teşebbüslere girişmeğe zoriu-

yordu. Nihayet 1895’den sonra Tophane Fabrikaian iş
çileri OsmanlI Amele Cemiyetini kurmağa muvaffak ol
muşlardır. Birçok amele yardım sandıkları da bu arada 
kurulmuş bulunuyordu. Fakat ne cemiyetler, ne de san
dıklar istenilen randımanı veremedi. Ve işçiler taham
mül edilmez İstismar karşısında 1908’in yaz aylannda 
30'a yakın grev İlân etmiş, böylece yeni bazı hak ve 
menfaatler sağlamıştır, işçiler meşruti İdarenin teessü
sü için de bir hayli faaliyet göstermişlerdir. Fakat İttihat 
ve Terakki Cemiyeti işbaşına geçtikten sonra 23 Eylül 
1924’de Tatll-I Eşgal Kanunu Muvakkatim kabul ederek, 
grevleri kan dökmek pahasına da olsa bastırhmştı. Bu 
durum karşısında bir an ümitlerini kaybetmeyen işçiler 
yine sendikalar kurmuş ve işçi menfaatlerini korumuş
tur. Ancak 31 Mart vakasından sonra örfi idare ilân 
edilince sendika kurma hareketi baskı ile karşılaşmıştır. 
Meclis-i Mebusan, Tatii-i Eşgal Kanunu Muvakkatim 27 
Temmuz 1325’de kabul edince bu defa işçiler sendika 
yerine cemiyetler teşkil etmiş ve bu arada Osmanlı San'- 
atkarân Cem iyetini kurmuşlardır. (...)

Millî Mücadele devri başlayınca işçilerin muhtelif ad- 
laria kurduklan cemiyetler Millî Kuruluş Hareketine ge
niş ölçüde hizmet etmiştir, işçiler işgal altındaki İstan
bul'da halka her türiü zulüm yapan yabancılara karşı 
haklarını koruma davâstnda greve başvurmaktan geri 
kalmamışlardır. Şark Demiryoiian İşçileri 13 Ekim 1922’de 
başlıyan grevini Tramvay İşçilerinin grevi takip etmiş, 
işçilerin birieşme ve kuvvetlenme faaliyetleri çeşitli yön
lerden durdurulmak istenmiştir. Fakat işçiler variıkiannı 
dalma şuurla ispat etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti kurulduktan sonra İşçiler için ilk mühim kanun 
kabul edilmiştir. Bu kanun Havza-Î Ahmiye Ameleleri 
Kanunu’dur, ki Kömür Havzası İşçilerine aittir. İstan
bul’un kurtuluşundan sonra faaliyetlerine devam etmekte 
olan İŞÇİ teşekküllerinin 16'sı birleşmek için toplantılar 
yapmış ve bir ana tüzük hazırlanmıştır. Fakat işçilerin 
kuvvetlenmesinden çekinenler bu hareketi baltalamış
lardır. Bu arada İstanbul, Zonguldak ve Balya Amele 
Birlikleri birieşme hareketine başvurmuşlarsa da bu te
şekküller 1924'den sonra ayakta duramamışiardır. Niha
yet hükümet 4 Mart 1925’de Takrir-f Sükûn Kanunu’nu 
neşretmiş ve hazırlanmış bulunan Mesai Kanunu Mecli
se sevkediidiği halde komisyonlarda yıllarca bekletil
miştir. (...)

Partilerin iktidarda yer değiştirmesinden sonra sendi
kalaşma hareketi tabii seyrini takip etmiştir; Nihayet 
mesleki federasyonlar kurulmuş, sendikacılık alanında 
tecrüİM ve bilgi sahibi olan elemanlar kolaylıkla iş başı
na geçmiştir, işçiler memleket çapında daha yüksek 
bir organizasyona kavuşmuşlardır. (...)

Bursa'da seçilen 5 kişilik Muvakkat İcra Komitesi, 
5 aylık bir faaliyet devresinde gerekli işleri yapmış, 
nihayet memleket işçilerinin temsilcileri oian sîzleri bu
rada toplu halde selâmlamak bahtiyariiğına ererek, bü
yük vazifesini başarma hazzını tadmıştır. Bu başanlara 
imkân verenlere en derin minnetlerimizi bildirir, hükü
metten gördüğümüz ilgi ve müzaherete huzurunuzda 
teşekkür ederiz. (...)

Türk İşçilerinin mevcut haklarının ve menfaatlerinin 
korunması ile bunlara yenilerini ilâve etmek için çalış
mak birinci vazifemiz olmalıdır. Bu vazifelerle biriikte 
mütalâa edilmesi zaruri oian bir husus da birer vatandaş 
olarak memleket menfaatlerini müdafaada gösterilen ti
tizliktir. Türk-İş 'in  gayelerine uygun faaliyetler göstere
bilmesi çeşitli masraflara ihtiyaç gösterecektir. Türk- 
İş 'in  yegâne gelir kaynağı bugünkü durumda üye aidat- 
landır. Bu aidatta vuku bulacak hertiangi bir aksaklık 
çalışmalann son derece mahdutlaşmasına yol açacak
tır. Bu bakımdan Türk-İş 'in  gelecek faaliyeti gelirierinin 
eksiksiz olarak temine bağlıdır. Üye teşekküllere dü
şen birinci vazife Türk-İş 'in  faaliyetini sekteye uğratma
mak yolunda geniş çapta gayret göstermek olmalıdır. 
Çalışma Raporumuzda ek olarak sunduğumuz bütçe yük
sek tasvibinize mazhar olursa ikinci vazifemiz bütçe 
gelirierini tamamı tamamına karşılamak olmalıdır. (...)
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Kanaatimize göre Türk-lş İcra Heyetinin ilk faaliyet 
devresinde uğraşmaya mecİHir olduğu davalar şunlardır;

1. Henüz sendika kurulmamış işkollarında sendikalar 
kurmak.

2. Bir şehirde mevcut aynı işkolundaki sendikalan 
birleştirmek, idareciler arasındaki şahsî kargınlıklan gi
dermek.

3. Sendikalan meslekî federasyonlarda toplamak.

4. Çalışma Bakanlığı bütçesinin en az 10 milyona 
iblağı için hükümet nezdinde teşebbüse geçmek. Sağlık 
Bakaniığı’nın sosyal yardımlarla İlgili bütçe ve görevleri
ni Çalışma Bakanlığı’na devretmek tezini ısrarla savun
mak.

5. Bölge Çalışma Müdürlükleri'nde mütehassıs İşçile
rin iş teftişi ile alâkalı kadrolarda vazife görmelerini 
sağlamak, çalışma hayatının İhtiyaç duyduğu Istikar ba
kımından faydalı olsa gerektir. Bunu temine çalışmak 
yerinde bir gayret olacaktır.

6. İş Kanunu'nun bütün işyerlerine tanmda, denizde, 
havada ve ticarethanelerde çalışanlara, memur kadrosu 
dışında kalan ve muhtelif namlar altında çalıştınlan bü
tün vatandaşlara şamil bir ana kanun olması yolunda 
gayret sarfına zaruret olsa gerektir.

7. İş Kanunu'nun işkollanndaki hususiyetlere alt boş 
bırakacağı özellikler kolektif iş akitleriyle tamamlanabi
lir ve bunda esaslı fayda vardır mütalSasındayız.

8. Grev hürriyetinin istisnasız olarak bütün işçilere 
tanınması tezi müdafaa olunmalıdır. •

Türk-İş 3 . O enel K u ru lu 'n a  
Sunulan Çahşma Raporu

Tûrk-lş’m 19-21 Aralık 1957'de Ankara’da yapılan
3. Genel Kurulu’na sunulan Çalışma Raporu’ndan 

bir bölüm:

Her memleketin sendikacılık tarihinde müşkül safha
lar, anlaşmazlıklar vardır. İlerlemek azminde ve karann
da olan cemiyetlerin hayatında kısa duraklama ve geri
leme devreleri büyük bir mâna ifade ve ümitsizliğe düş
meğe bir sebep teşkil etmez. Karşılaşmakta olduğumuz 
güçlüklerin geçici olduğuna inandığımız için istikbale 
lylmserilkle bakıyoruz.

Bu cümlelerin İçinde ne istediğimizi ve düşünceleri
mizi sarih olarak ifade edelim. Biz herkes gibi memleke
timizin kalkınmasını ve refahını istiyoruz. Biz sermaye
nin haklarını biliyor ve tanıyoruz. Biz sınıf mücadelesi 
İstemedik ve İstemiyoruz. Biz insan hak ve hürriyetlerini 
reddeden, demokrasi prensiplerini tanımayan ideoloji
lerle daima mücadele ettik ve edeceğiz. Biz grev hakkı
nı, sosyal adaletin tesisini ve milli gelirin daha âdil 
bir tarzda dağılmasını sağlayan bir vasıta olduğu için 
İstiyoruz. •

6-7 Eylül Kasırgası
HAŞAN İZZETTİN -DİNAMO

6-7 Eylül olaylarından sonra DP iktidarı tarafından 
rehin alınarak İstanbul Harbiye Askerî 

Cezaevi'ndekl hücrelere kapatılan aydınlardan biri 
olan Haşan İzzettin Dinamo’nun 6-7 Eylül 

Kasırgası adlı kitabından bölümler:
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Türk-İş Muvakkat icra Komitesi'nin Genel Sekreter 

Şaban Yıldız ve Başkan Ömer Akçakanat İmzasıyla 
anatüzüğün vilayete verilip, kuruluşun tamamlandığını 

sendikalara bildiren yazısı.

Suçlu, suçsuz vaktiyle birkaç kez ziyaret etmiş oldu
ğum Sansaryan Hanının tavan arası katına çıktığımda 
uzun, daracık koridorda birçok tanıdık yüzle karşılaştım. 
Benden önce İfadelerine ancak l>eşer dakika başvurul
mak üzere otuz kırk kişi getirilmiş, bir saattir sorgulannı 
bekllyoriardı. Oturacak bir yer olmadığından hepsi sırt- 
lannı duvariara dayamış, sık sık ayakiannı değiştirerek 
son kerte büyük bir merak içinde dikiliyorlardı. Yüzleri
ne dikkatle bakınca hepsinin, de benim gibi karakuşi 
yargılaria buraya getirilmiş olduğunu anladım. Doktor 
Hulusi Dosdoğru, Doktor Müeyyet Boratav, kardeşi Dok
tor Can Boratav, yüksek kimya mühendisi İsmet Sell- 
moğlu, Kemal Tahir, Emin Sekun, Örfi, Tabelacı Ziya 
Tüzmen, ilk bakışta gözüme çarpanlar arasındaydı. (...)

Bugünlerde karısı Semiha, Kemal Tahir'e Vâlâ Nuret
tin'den çok önemli, tehlikeli bir haber getirdi. İşler tav
samağa doğru giderken bile Ankara'daki ejderhaiann 
kurtuluşlannı sağlamak uğruna dirimimiz üzerinde hâlâ 
nasıl spekülasyon yapmakta olduklannı görerek ürper
dik: Vâlâ Nurettin, o günlerde DP organı Son Havadis'öe 
fıkra yazariiğı yapıyordu. Bundan dolayı da zamanın 
sıkıyönetim komutanı Nurettin Aknoz'a sokularak Harbi- 
ye'de tutuklu bulunan elli Hd kişiyi ne yapacaklannı 
sormuştu. Aknoz, büyük bir soğukkanlılıkla ona şu yanı
tı vermişti:

“ İstanbul'u yıktıran o heriflerdir. Hepsine müstahak 
oldukları cezayı verdireceğim. On onbeşini sallandıra
cağım, geri kalanını da yirmişer, otuzar yılla zindanda 
çürüteceğim.”

Bu haber, iyimseriik ışıklannın yavaş yavaş aydınlat
mağa başladığı karamsar dünyamıza boğucu bir zift, 
katran, kömür dumanı gibi yağdı. Hepimiz bir kez daha 
kara kara düşünmeğe başladık. Bu herifler kendi canla- 
nnı kurtarmak uğruna bababalannı bile astınrlardı. Bu
günlerde hemen bütün İstanbul halkı, son kerte tedir
gindi. Selimiye kışlasının pireli koğuşlan, Davutpaşa 
kışlası rasgele sokaktan toplanmış suçsuz halkla tıklım 
tıklım doluydu. Her allahın günü on binlerce kişi eski 
çuvallar gibi buralara atılıyor, yargıçlann karşısında ter
letilerek salıveriliyor, bunlann yerine evlerden, sokak
lardan başkalan toplanıp getiriliyordu. Böylece zengin 
bir mapusane trafiği yaratılarak sözde sokakta çiğnen
miş adaletin ölüsünü saklayanlar araştınlıyordu. İstan
bul'u bilinçli olarak yıkanlarla yıktıranlarsa bu sırada 
bıyık altından gülerek bu gereksiz trajl komik gösteriyi 
köşelerinden seyrediyoriardı. Yoksul halkın yaşadığı Ka
sımpaşa, Ortaköy, Beşiktaş, Üsküdar gibi eski ünlü kent 
semtleriyle gecekondu bölgeleri, sayısız ekiplerce ge
celi gündüzlü baskınlar, araştırmalaria tedirgin ediliyor, 
oralarda sözde yağma edilmiş azınlık halkının mallan 
aranıyordu. Buralardan halk kadınianyia erkeklerine ya- 
kıştıniamayan ne tMiluriarsa sahipleriyle biriikte alıp gö- 
türüyoriardı. Yeni ayakkabılar, yeni diktirilmiş glynek- 
ler, yeni frenk gömlekleri, yeni aygıtlar hep bu İşlemi 
görüyordu. Ancak, halk bannaklariyle tutuklu depolan 
arasında vızır vızır işleyen bu trafik, hiç kimseyi aldata- 
mıyordu. Rasgele halkevlerine yapılan bu baskınlann 
yanı sıra bizim evlerimizi de unutmuyoriardı. Bütün tu
tuklu arkadaşlann evlerine son kez şiddetli bir gece 
baskını daha yapılmış, delikte deşikte bizi mutlaka suç
layacak bir şeyler araştınimıştı. Bizim kulübenin kapısı
nı ikinci kez kırarak gece yansı içeri giren asker-polls 
karması ekip, yataklan, yorganlan bile söküp evde bir 
bombardıman tahribatı yaparak çekilip gitmişti. Mende
res'te Bayar, tutuklulann evlerinde mutlaka bir şeyler 
bulunması İçin çok şiddetli buyruk vermişti. Aydın tu
tuklulann evlerinde Moskova'dan gelmiş sabotaj buy- 
ruklan, İşçi arkadaşlann evlerinde de yağmalanmış mal 
anyoriardı. Bir şeyler de bulmuş sayılabilirlerdi, ama, 
bu çerden çöpten eşya ne yazık ki l>oylanndan büyük 
şeyler pislemiş olan devlet ve hükümet başkanlannı 
kurtaramazdı.

Sevgili hükümet ve devlet başkanlanmızı sorumluluk
tan kurtarabilecek birer suç İşleyip birer yaramazlık ya
pamadığımızdan, bunian da belgeleriyle hazıriayıp onla
ra Bunamadığımızdan bayağı üzülüyorduk. Bu sakallı 
bebeklerin ağlamaklı halleri gözlerimizin önüne geliyor, 
onlann namına üzülüyorduk. (...)

Benim burada hemen hergün biriikte volta vurup dur
maktan, dostluğundan hoşlandığım bir arkadaş da Tor
nacı Emin diye anılan, iyi bir eğitimi de olan Emin Se- 
kun'du. İnsanın hiçbir duygusunu yaralamadan konuşa
bilen gerçekten olgun bir insandı. Onun da yaşayışı 
çok çileliydi. Blzdeki ilk sol düşüncelilerin geçtiği işken
cen dar geçitten o da geçmişti. Bugün ancak işiyle 
gücüyle uğraşan çoluk çocuk sahibi bir yurttaş olduğu 
halde karakoncoloslar bir türiü arkasını bırakmıyordu. 
Tornacı Emin'le Mustafa Börklüce vaktiyle Moskova'da 
sosyalist eğitim görmüş olanlardandı. Mustafa Börklüce 
uzun boylu, iri yan sanşına yakın kumral bir arkadaştı.
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Eskiden beri sosyaiistçe şiirler de yazıyordu. Sakin tabi
atlı hoş söyleşir bir kimse olduğundan bir köşede anda- 
riyle kanşık zararsız konuşmalar yapardı. Dede Ahmet 
de o eski arkadaşlardandı. O da bizden birkaç yaş bü
yüktü. General Şevki, 1951 tevkifatmda o kerte uğraştı
ğı halde onu da beni de İçeri tıktırdığı talihsizlerin arası
na katamamıştı. Ne varki Menderes'in yarattığı ilk yeni 
fırsatta Dede Ahmet’i de beni de başka bir zindanda 
buluşturdu. Dede Ahmet bizim kayınpeder dolayısiyle 
aile dostumuz da oluyordu. Sürekli olarak hastaydı. 
Cümle kapısının yanındaki hücresinde her zaman batta
niyesini dizlerine alarak kışın, rutubetin şiddetinden ko
runmağa çalışırdı. Çok konuşmazdı, insanı dost gözle
riyle uzaktan selâmlar, gülümserdi. O da benim gibi 
espiyon belasından ağzı yanmışlardan biriydi. İçimize 
yepyeni espiyonlar yerleştirilmiş olduğuna inananlar
dandı. Ortada fol yok yumurta yokken bir sözcüğe kulp 
takıp, insanın talihini yeni serüvenlere sürükleyebilirler
di. Ben de bu kanıdaydım. (...)

Tahliyeler hep gece karanlığında, yatsıya doğru, ya 
da yatsıdan sonra yapılıyordu. Her giden arkadaş gru
bu, bize de kurtuluş umutları vermekle birlikte çevremiz 
günden güne boşaldığından dolayı da derin bir yalnızlık 
duygusuyla dolmağa başlıyorduk. Hemen hepimiz önce 
İdama mahkûm edilerek sonra atfedilmiş kader kurban
ları gibi sevinç içindeydik. Beş altı ayın gerçi mapusane 
yaşayışında hiçbir değeri yoktu. Ancak, biz, bu birkaç 
ay içinde çok yoğun bir öldürücü işkence, umutsuzluk 
cehennemi yaşamıştık. En aşağı onar yıl yatmış gibi 
yaşanmış, yıpranmıştık. Kafka’nm sokaktan kaldırılıp 
götürülen, kendisine yüklenecek bir suç biçimi aranan 
insanına dönmüştük. Bu, suçluluk bilinciyle mahkeme
nin karşısına çıkmaktan çok daha kötüydü.

Benim Çine işkence arkadaşım, Fehmi Kurucu soğuk
tan, rutubetten ağzının bir yanı çarpılmış olarak çıktı, 
gitti. Ne yazık ki, hesapta olmayan bu bir kaç aylık 
hapislik, onun bin bir güçlükle kurduğu aile yuvasının 
ocağına da İncir dikmişti. Conga Ali’ler, Remzi’ler, ge
celeri uykudan kalkıp cansıkmtısından çotuk çocuğun 
getirdiği yemekleri silip süpüren Hasan’lar, zindanın 
en İyimser insanlanndan biri olan Küçük Hasan’lar, yine 
zindanın en sâkin konuklan olan. Hadi Malkoç’lar, Tor
nacı Emin’ler, Doktor kardeşler, babası Sebati’nin yeri
ne de yatmış olan İsmet Selimoğlu’lar, Kemal Tahir’ler, 
Aziz Nesin’ler, Recep Yelkenkaya'lar sakin tatlı gülüm
seyişiyle Arslan Kaynardağ’lar, hem felfese hocası hem 
avukat Faik Muzaffer Amaç’lar köşesinde bir gandi ya 
da derin düşüncelerin serüvenine dalmış bir yogi gibi 
günlerini gürültüsüzce geçirmiş olan Asım Bezirci’ler, 
hep birer birer yukan çağrılıp beşer dakikalık bir sorgu 
komedyası figüranlığı yaptınidıktan sonra gecenin ka
ranlığına salıverlldiler. •

Vatan Partisi Tüzük vm 
Program ı

Genel başkanlığını Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın genel 
sekreterliğini Osman Sercan’ın yaptığı Vatan 

Partisi 1957'de İstanbul’da Yerebatan Cad. 66,
Kat: 2 Sultanahmet adresinde kuruldu. Partinin 

tüzük ve programından bölümler:

Birinci Madde — Vatan Partis i adlı siyasi kurulun mer
kezi İstanbul’dur.

2 — Gaye ve Konu; Şahsi nüfuz yerine, mutlak surette 
kanun yolu ile.

a) Devleti milletten üstün değil, milleti devletten üs
tün tutan gerçek hürriyeti fitlen kurmak ve anti
demokratik kanunlan ayıklamak.

b) Müzmin işsizlik ile azgın hayat pahası kanser haline
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İjstte: Türk-lş Muvakkat İcra Komitesi Genel Sekreteri 
Şaban Yıldız'ın kuruluşla ilgili yayınladığı bildiri (Bu 

bildirinin sondan üçüncü paragrafında yeralan "seyyal 
ücre t" yanlışlıkla "sosyal ücret" olarak daktilo edilmiştir.) 
Altta: Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın bütçe nedeniyle ekonomik 

durumu ve partilerin bütçe görüşmelerindeki 
tutumlarını irdeleyen broşürünün kapağı.

gelmiştir. Bunlan köklerinden kazımak için, ikinci bir 
Kuvayı M illiye  seferberliği gerektir. Bu iktisadi seferber
liğimizi, atom dahil en son sistem ağır sanayi temeline 
dayandırmak.

c) Mitti İstihsâl mücadelemizin, para maddesini, -ne 
sadakayla, ne zorla- ancak ucuz devtet ve şuurlu ticaret 
yolu ile sağlamak.

d) Bu mübarek iktisadi Kuvayı M illiye  seferberliğimi
zin güdücü ruhunu, -başta işçi sınıfımız gelmek üzere- 
cahtt, âlim, köylü, şehirli... Bütün değer yaratan İyi ni
yetli vatandaşlann, tamamiyle aşağıdan gelme ve tama
miyle serbest (teşebbüs-teşkllat-kontrol)lannda bulmak; 
ve bu emelle, bütün organlarda bilfiil müstahsil’ieri ço

ğunlukta görmek, yanmız olan kadını ön safta bulmak, 
gençliğe sonsuz inanmak. (...)

PROGRAM

HÜRRİYETİN İNSANI: TEŞKİLÂTLI MİLLET

7 — Halk teşekkülleri; Bugün devletin sırtına fuzuli 
olarak yüktstttmiş hadsiz hesapsız vazifeleri kendi üzer
lerine alacak. Öyle tam teşkilâttı millet haline girebilme
miz için, yalnız şehir ve köy ahalisi değil, öğretmen, 
adliyeci ve memurlar da hür sendikalar, serbest birlik
ler, cemiyetler, klüpler ile clhazlanacaklar. O sayede 
en cılız fert bile teşkilâtına arkasını dayayarak, hakkını 
yorulmadan anyacak. Dağınık, millet, en tabii haklannı 
anyamıyan mazlum millet mefhumu kalkacak.

8 — Kooperatifler üzerinde bilhassa durulacak. Koo

peratif, merasimi yıllarca süren, ağır masraflı teşebbüs 
halinden çıkacak. Halkın en geniş yığınlan kendi teşeb
büsleri ve kontrottan altında birleşecekler. İstihlâk koo
peratifleri iç ticaretin tanziminde esas rolü oynıyarak 
bir taraftan vurgunculuğu imkânsızlaştıracak, öte taraf
tan darmadağmık ufak sermayecikleri istihsale katılmak 
üzere serbestleştirecek. Kredi kooperatifleri, halkın "köy 
bankası” adını takacağı şekilde tefeci ve bezirgân dü
meni olmaktan çıkacak. İstihsal kooperatifleri, evvelki
lerle işbirliği ederek, köyde, şehirde, küçük müstahsille
ri en modern teknik ve usullerle yükseltecek. (...)

HÜRRİYETİN KONTROLÜ; PRENSİP BASINI

17 — Kanunlar, hiçbir prensip ve fikir tartışmasını 
önllyemiyecek. Basında küfür ve şahsiyat ifratı ile en 
hayati meselelerde hakikati saklama (sus konsplrasyo- 
nu) tefritini gidermek üzere, ilk tedbir bütün yazarlar 
sendikalandınlacaklar ve millet vazifesi gören gazetele
rin fikrî ve idari İstikametlerinde oy sahibi edilecekler. 
İlâncılık millileştirilecek, ve neşriyatın halk teşekkülleri
ne maledilmesini teşvik hedefinde kullanılacak. Cinayet 
ve açık saçıklık edebiyatı durdurulacak, oradan tesarruf 
edilen millî enerjiler, ülkücülüğe yükseltilerek, İstihsal 
hayatımızı, iş kahramanianmızı belirten konulara aktan- 
lacak. (...)

SANAYİLEŞME

Gerekçe; işsizliği bir numaralı düşman ilân etmek, 
hayat pahalılığını karantinaya almak, ortadan kaldırmıya 
yetmez. Her İki afetin kökü; Sanayileşme tempomuzun 
yavaşlığında gizlenir. Müzmin istihsal kıtlığı; işsizliği, 
işsizlik; Çalışanlann kazanç düşüklüğünü peşinden sü
rükler. O zaman, işsizlikle pahalılık birbirini doğuran 
mel’un çenber (fâsit daire) halinde vatandaşlann boyun- 
lanna asılmış lânet halkası olur. (...)

İŞÇİ MESELESİ

Gerekçe; istihsalimizin modernleşmesi, yalnız makine 
ve usullerimizi ele almakla gerçekleşemez. İyi aletsiz 
ve usulsüz İnsan çalıştırmak nasıl geriliği ebedileştirir
se, tıpkı öyle, insanı şuursuz makine gibi kullanmıya 
kalkışmak ta, en değerii milli zenginliğimizin, yani iş 
gücümüzün evvelâ verimini alçaltır; aonra da asıl korku
lan tehlikeyi; Makine düşmanlığını getirir. Netekim, yıl- 
lardanberi ztraatte ve sanayide makineleşmeyi llertete- 
meyişlmlzin baş sebebi; Şehirde, köyde mutlâk Istisma- 
n, az ücretle çok çalıştırmayı kaldıramamış bulunma- 
mızdır. Batıda, işçilerin mutlâk istismara karşı mukave
metleri başladıktan sonradır ki, İşverenler, kârlarını daha 
mükemmel makinelerle istihsal yapmaktan başka yolda 
bulamıyacaklarını anlamışlar, ve o işçi zoru ile, bugünkü 
şahika makine medeniyeti yükselebilmiştir. Onun için, 
Hükümetimizin de dahil bulunduğu O/T’nin Birieşik Mil
letler Sosyal ve Ekonomik şûrasına verdiği raporda bile 
şöyle denir; Çalışan sınıfların hayat şartiannın düzeltil
mesi “ iktisadi inkişafın birinci hedefidir.” İş şartlan 
ve sosyal şartlar düzelmedikçe, yeni malzemeler veril
mesi ve en iyi İstihsal usullerinin kullanılması beklenen 
bütün neticeleri hasıl etmiyecektlr. (...) •



Türkiye

27 Mayıs 1960

DP iktidan 27 Mayıs 1960’ta kendisini Milli Birlik Komitesi olarak adlandıran, Silahlı Kuvvetler 
hiyerarşisinin dışında kurulmuş bir askeri komitenin yürüttüğü darbe ile son buldu. 20 yıl 
sonra, 12 Eylül 1980’deki askeri darbe ile faşist hareketin lideri olarak ordu tarafından 
hapisaneye sokulacak olan Albay Alparslan Türkeş 27 Mayıs sabahı MBK sözcüsü olarak 
darbenin amacını ve niteliğini Türkiye Radyolan’ndan şöyle açıklamıştı: “Bugün demokrasinin 
içine düştüğü buhran ve müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vetmemek 
maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekata Silahlı 
Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri anlaşamaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü 
tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler 
yaptırarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek 
üzere girişmiş bulunmaktadır.”

Darbe öncesinin toplumsal ve siyasal gerilimini yatıştırmayı ve çatışan taraflar arasında bir 
hakemlik konumu üstlenme eğilimini ifade eden bu sözleri ABD ve “müttefik” Batı Avrupa 
devletlerine karşı takınılacak tavra ilişkin açıklama izliyordu: “Müttefiklerimize, komşulanmıza 
ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan haklan 
prensiplerine tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ prensibi 
bayrağımızdır. Bütün ittifaklanmıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO’ya ve CENTO’ya 
inanıyoruz.”

ABD, Türkiye’de hükümet karşıtı subaylann bir darbe hazırlığından haberdar olduğu ve bunu 
önleme olanağına sahip bulunduğu halde, darbeyi önlemek için herhangi bir girişimde 
bulunmamışn. Darbeden bir yıl önce, 5 Mart 1959’da Türkiye ile ABD arasında imzalanan bir 
ikih anlaşmada “Türkiye’ye karşı tecavüz vukuunda ABD Hükümeti, talebi üzerine Türkiye 
Hükümeti’ne yardım etmek için, karşılık olarak üzerinde anlaşmaya vanlabilecek şekilde ve 
Ortadoğu’da sulh ve istikran idameyi istihdaf eden müşterek karar suretinde derpiş edildiği 
veçhile, silahlı kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere, ABD Anayasası’na uygun gerekli 
her türlü harekete girişecektir,” deniliyordu. Dışişleri Bakanlığı, “...dolaylı tecavüz halinde dahi 
ABD’nin silahlı yardımının sağlanacağını, hattâ gizli ve yıkıcı faaliyetlerin vukuunda da aynı 
garantinin geçerli olduğunu,” söylüyordu. Aynca, darbeden yalnızca 18 gün önce, 9 Mayıs 
1960’ta “Pentagon’u olağanüstü hallerde müdahaleyle yetkili kılan” bir başka anlaşma 
imzalanmıştı. Oysa, o günlerde, Türkiye tam bir “darbe öncesi " atmosferi içindeydi. Hükümete 
karşı gruplann hazırladıkları gizli bildiriler, Ankara ve İstanbul’daki USlS bürolannda,
İzmir’deki NATO karargâhlarında görevli muhalif Türk memur ve subaylar tarafmdan basılıyor 
ve dağıtılıyordu. ABD, ikili anlaşmalarda “dolaylı saldın” ve “olağanüstü hal” olarak 
tanımlanmış bulunan durumdan sonuna kadar haberdardı. Ancak, DP iktidannı gözden çıkaran 
ABD yeni alternatifler peşinde olduğu için, ikili anlaşmalann kendisine tanıdığı müdahale 
hakkını kullanmamayı yeğlemişti. Doğan Avcıoğlu’nun darbe sonrası yazdığına göre, “ABD 
istihbarat servislerinin bir askerî müdahaleyi kaçınılmaz saydıklan anlaşılmaktadır.'' CIA, 27 
Mayıs hazırlıklarından haberdar olduğu halde, bundan Menderes Hükümeti’ni haberdar 
etmemiştir. CIA’nın faaliyetleri konusunda ABD’de yapılan yayınlarda 27 Mayıs hareketi şöyle 
değerlendirilmektedir. CIA, ihtilalden aylarca evvel, Washington’a göndermeğe başladığı 
raporlarda hükümet darbesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Raporlardan biri şöyle son 
buluyordu: ‘Menderes’in günleri sayılıdır.’ ” Alparslan Türkeş gibi faşist, anti-komünist, üstelik 
de darbe öncesi Genel Kurmay’da NATO Dairesi’ni yönetmiş bir albayın MBK’deki etkin 
varlığının ve ilişkilerinin çıkarlannı koruma açısından ABD’ye yeterli güvenceyi verdiği kuşku 
götürmez. 27 Mayıs sabahı Tûrkeş’in kendisi taraftndan okunan darbe bildirisinde NATO’ya ve 
CENTO’ya bağlılık bildiren paragraf bu güvencenin resmen doğrulanmış olması anlamına 
geliyordu.

27 Mayıs 1960’ın Dünyası
DP iktidannın çöküşünü zorunlu kılan yerel ve uluslararası dinamikler, 27 Mayıs darbesini 
gerçekleştiren askerlerin eylemlerinin mümkün sınırlannı da genel olarak çizmişti. Ancak 27 
Mayıs’tan sonraki 30 yıl içinde ortaya çıkan veriler, harekatı gerçekleştirenlerin karşı karşıya 
kaldıklan büyük güç dengelerinin olanaklan hakkmda sezginin ötesine geçen bir bilgiye sahip 
bulunmadıklannı gösterdi. Ancak onlann iradesinden bağımsız bir biçimde de olsa DP’nin 
sonunu getiren güçlerin işleyişi 27 Mayıs’m sonuçlannı içinde üreteceği dünyayı çoktan 
belirlemişti.

DP iktidannın, son günlerinde her zamankinden çok ihtiyaç duyduğu dış kredileri kendisine 
vermemekte kararlı davranan ve iktisadi bunalım sarmalının gitgide hızlanarak büyümesini 
neredeyse izlemekle yetinen ABD ve öteki Batılı devletler Menderes’in sermaye açığını 
kapatmak üzere SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediği ve SSCB’ye bir 
ziyaret yapmak istediğini açıkladığı sırada desteklerini kesin olarak DP’den çekmişlerdi. 1959-
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27 Mayıs, bir anlamda, Türkiye Cumhuriyeti 
toplumundaki geleneksel toplumsal ayrışmaların 
yerlerini, tersinmez bir biçimde modern sınıfsal 

kutuplaşmalara bıraktığı dönem oldu. Adnan 
Menderes, iktidarının son yıllarında, sık sık "kara 

cüppeliler"den sözetmeye başlamıştı. Kasdettiği, büyük 
bir olasılıkla, geleneksel "ilm iyye”  zümresiydi. 

Sözkonusu zümre, kendisi hakkındaki inançtan ne 
olursa olsun, meşruiyetini, belki de, bir tür modernliğe 

karşı özünde muhafazakâr olan bir muhalefetten 
alıyordu. Gerçekten de "ilm iyye", belki de son kez 

olarak geçmiş alışkanlıklarının kendisini hazırladığı bir 
ân buldu: "seyfiyye" ile, askerlerle, ittifak kurdu.

Geçmişte olduğu gibi 1960'ta da, sözkonusu 
muhafelefetin hem ilk vurucu gücünü, hem de 

meşruiyetinin kaynağını temsil eden, sokağa dökülen, 
bir çıkar çatışmasına vicdanî bir temel kazandıran, 

gençler, “ suhteler" oldu: "Çünkü ordu gençlik 
elele"ydi ya da hâlâ öyle görünebiliyordu. Oysa, 
görünüşler bir yana, gençler bir yandan devletin 

resmî ideoljisine karşı çıkarken, b ir yandan da kendi 
üzerlerindeki baskısıyla hesaplaşmayı deniyorlardı. 27 

Mayıs bir anlamda, Türkiye’de ilk kez gençlerin, 
gençler olarak tarih sahnesinde yer almalarını 

sağlayan olay oldu. Ama "gençlik" kendi içersinde 
bugün daha ilerki yıllarda yollan giderek aynlacah 
farklılıklar barındırıyordu. 27 Mayıs öncesi, örneğin 
kendi isyanlarını dili kırarak, kapalı imgelerle ifade 

eden ikinci yeni şairleriyle, ilerki yıllarda ötedenberi 
dışlanmış olanların simgesi haline gelecek olan Yılmaz 

Güney’in, birarada varolmaya çalıştığı, varolduğu, 
Pazar Postası gibi aynı marjinal dergilerde yazılar 
yazdığı oldu. Muhalefetini sınıfsal terimlerle ifade 

etmeyen Üniversite gençliği 27 Mayıs süreci içersinde, 
bürokrasinin ve genel olarak devletin toplumun 
bütününü, dönemin diliyle "ha lk ’ ’ı temsil etme 

yeteneğini sorguya çekmedi. Ancak gerek sanayi 
burjuvazisinin modern b ir sınai işgücü yaratılmasını 

öngören projesini yansıtan ve bunu teşvik edici 
maddeler içeren 1961 Anayasası’nm sağladığı hukuki 

çerçeve, gerekse toplumun bu proje doğrultusunda 
emek-sermaye ekseninde kutupsallaşması, gençliğin 

çok kısa bir süre içersinde, çok daha radikal bir 
şekilde kutupsallaşmasına zemin hazırladı. Ancak 

geçmiş beklentiler etkili olmayı sürdürdü: Ağustos 
1968'de Vedat DemircicğIu'nun öldürülmesi ile Şubat 

1969'daki Kanlı Pazar arasında en sık kullanılan 
sloganlardan biri, "Ordu gençlik e/e/e” oldu. Ama çok 

geçmeden, gençler askere karşı toprak işgal eden 
köylülerin yanında yer alacak, askerî mahkemelerde 
yargılanacaklardı. 27 Mayıs, gençler ve hatta genel 

olarak halk kitleleri ile ordu arasında yanda görüldüğü 
şekilde b ir karşılaşmanın yaşandığı son tarihsel olay oldu.



Yeni Siyasal Düzen

Cumhuriyet'in ilk yıllarında gençlik hareketleri, 
genellikle devlet ve hükümet politikalarını destekler 
nitelikteydi. Gerçi 1934 yılında Milli Türk Talebe Birliği 
kapatılmıştı ama bu karar Sofya’da bir Türk 
mezarlığının tahrip edilmesini protesto eden gençlerin 
eyleminin siyasal içeriği hükümeti tedirgin ettiği için 
değil, hareketin aşırıya kaçarak denetimden kurtulması 
olasılığına karşı alınmıştı. Bu gelenek DP iktidarının ilk 
yıllarında da sürdü. '50’lerin başlarındaki en önemli 
gençlik gösterileri Kore şehitlerini anmak gibi, 
hükümet politikalarına destek verir içerikte olmuşlardı. 
Geçmişte olduğu gibi DP döneminde de, bu desteğin 
önemli bir boyutu anti-komünizmdi. Örneğin Adnan 
Menderes’in ilk hükümet programında "aşın solu 
kökünden temizlemek için icab eden kanunî tedbirlerin 
alınacağı"nı söylemesi üzerine. Milli Türk Talebe 
Birliği başbakana şu telgrafı çekmişti: "Türk milletinin 
yıllardan beri özlediği komünizmle kesin mücadeleye 
karar veren hükümetimize milliyetçi Türk gençliğinin 
şükran ve minnetlerini arzederiz". Dönüm noktasının 
1956 olduğu söylenebilir. Bu yıl Üniversite yönetiminin 
öğrencilere söz hakkı verilmemesini protesto etmekle 
başlayan öğrenci gösterileri, 1960 baharında doruğuna ulaştı.

60’larda sermayenin uluslararası yeniden üretimi süreci içinde Türkiye gibi başlıca avantajı 
tarımsal ürünler üretim ve ihracı ile askeri güç sağlamak olan ve bunun karşılığında döviz 
olarak tanmsal satış gelirleri ve kredi elde ederek dünya pazarına eklemlenen ülkelerin 
karşısına, dünya kapitalist sistemi, açık finansmanı sınırlayan bir hesaph ve planlı kalkınma 
modeli koydu. DP’nin popülist politikalan ise herhangi bir hesaba dayanmaksızın yalnızca 
antikomünist bir kale olma karşılığında Batı’dan durmaksızın kredi akacağı varsayımına 
dayanıyordu. 1950-60 arasında DP’nin ekonomik politikalan sayesinde serrnaye birikim 
sürecinin ilk evresini tamamlayan büyük sanayi burjuvazisi kaynaklann popülist politikalarla 
israhna karşı “ithal ikameciliği”ne dayanan bu uluslararası stratejiye derhal yaklaşmıştı. SSCB 
ve ABD arasında soğuk savaş döneminin kapanmakta oluşu ise antikomünizm karşılığında 
ABD yardımı ilişkisini giderek DP iktidan için daha az elverişli bir hale getirmişti. Böylelikle 
ABD önce Küba ve sonra Kore’de bizzat kendisinin işbaşına getirdiği polis rejimlerinin sistem 
içinde kalacağını umduğu alternatiflerine kapıyı aralayan bir siyaseti uygulamaya soktu. Bunu 
27 Mayısçılann tümü değilse bile Silahlı Kuvvetlerin NATO’daki adamı Alparslan Türkeş’in hiç 
değilse sezmiş olduğu söylenebilir. Böylece büyük burjuvazinin toplumun ve devletin yeniden 
düzenlenmesi talepleriyle, dünya kapitalizminin bağımlı ülkeler için yeni seçenekler arayışının 
örtüştüğü bir anda DP iktidannın çöküşünün olduğu kadar, 27 Mayıs’ın sistem içindeki 
çıkışının da sınırlan belirlenmişti. Sürecin bilgisi ise DP’nin çöküşünün ardından kapitalizmin 
uluslararası sisteminin içinde kalmaya peşinen kararlı sivil güçlerden, teknokratlardan, 
üniversiteden ve buıjuvaziden gelecekti.

Siyasal ve toplumsal çerçevesi, bu şekilde dünya kapitalizminin genel alanı içinde ve ABD 
hegemonyası altında tanımlanmış olmakla birlikte 27 Mayıs 1960, örnekleri çoğu Latin 
Amerika ve Doğu Asya örneklerinde görülen “rutin” askeri darbelerden biri olarak kalmadı. 
Doğuşu ve örgütlenmesi kadar, iç bileşiminin çelişikliği, uyandırdığı ve harekete geçirdiği 
güçler ve vardığı sonuçlar, paradoksal etkileriyle Türkiye’nin sonraki 20 yılının toplumsal, 
siyasal ve düşünsel hayatını bir bakıma 1960 öncesi ve sonrası olarak aynlacak biçimde
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belirlediği söylenebilecek olan 27 Mayıs hareketinin pratik askeri önderliğinin oluşumu 
yanında düşünsel çerçevesinin ve toplumsal/siyasal dayanaklannın incelenmesi, onun 
anlamlandınlabilmesi için bir gereklilik olarak ortaya çıkar.

Darbeciliğin Kökenleri

27 Mayıs’ın alaşağı ettiği ve itibarlarını kırdığı DP’nin siyasal önderliğinin gerek “27 
Mayısçılar”m kişiliklerine, gerekse onu desteklemiş olan solla ilişkilendirerek 27 Mayıs’a 
yönelttiği “komünistlik” suçlamalan ve sürekli gündemde tuttuğu parlamenter meşruiyet 
tarnşması, toplumsal bellekte, 27 Mayıs kadrolarını solla özdeşleştiren yanıltıcı bir iz bıraktığı 
gibi darbenin onu yapanlarca bir “devrim” olarak değerlendirilmesi ve MBK üyelerinin bir 
bölümünün darbe sonrasmda sola yönelmeleri de bu izlenimi durmaksızın pekiştirdi. Oysa 27 
Mayıs’ı gerçekleştiren ve yürüten MBK’nm siyasal hayata müdahale fikrinin ve örgütlenmesinin 
kökeninde, 1946 seçimleri sonrasında CHP iktidarına son vermek üzere hazırlıklara girişmiş 
bir örgütlenme çekirdeği vardı.

Açık oy, gizli sayımla, hile ve baskıyla elde edilen ve meşruiyetine pek az kimsenin inandığı 
1946 seçim sonuçlarının CHP’yi yeniden iktidara getirmesi, Türkiye’nin ilerleyebilmesinin Batı 
ile bütünleşmesinden geçtiğine, bunun da çoğulcu bir burjuva parlamenter rejimi aracılığıyla 
gerçekleşebileceğine inanan geniş bir kamuoyu yanında orduda derin tepkiler doğurdu. 
Seçimlerden bir ay sonra İstanbul’da Harp Akademileri ve Ankara’da Genel Kurmay’da daha 
sonra adları ordu-siyaset ilişkileri bağlamında sıkça anılacak olan olan Şefik Erensü, Memduh 
Tağmaç, Cevdet Sunay, Cemal Tural gibi etkili orta kademe kurmaylar arasında bir “ihtilâl”in 
gerekliliği fikri güç kazanmaya başladı. Ordu çevrelerinde iktidara zor yoluyla el koymak 
anlamında kullanılan bu “ihtilal”in amacı, Batı örneğinde bir parlamenter rejim kurmaktan 
öteye geçmiyordu. Ancak, bu “ihtilalci” çekirdeğin ordu hiyerarşisinin bütünü karşısında 
meşruiyetini sağlamak üzere kendisine çağn yapılan Korgeneral Fahri Belen ve Kurmay Albay 
Seyfi Kurtbek ordudan istifa ederek 1950 seçimlerinde DP’den milletvekih oldular. Öteki 
etkenlerin yanısıra bu ve benzeri açık, örtük girişimlerle sağlanan Ordu-DP ittifakı imajı da 
seçimlerin DP tarafından kazanılması ve bürokrasiden gelen direnişin kıniması üzerinde etkili 
oldu. Bu erken “ihtilalci” çekirdek, iktidara doğrudan el koymaktan çok ordudaki etkin 
görevleri üstlenerek siyasal olduğu kadar iktisadi güç edinme tercihi üzerinde karar kıldı ve 
örgütünü dağıttı.

DP İktidan ve Yeni Kuşak Darbecilerin Çekirdeği

Ancak ordu tabanının DP iktidarından beklentileri kısa zamanda hayal kınklığıyla sonuçlandı. 
Bayındırlık Bakanlığına getirilen Fahri Belen DP’nin hükümet etme tarzı ve adam 
kayırmacılığıyla bağdaşamadığından istifa etti. Buna karşılık doğrudan doğruya DP hükümetinin 
isteklerine uygun davrananlar yükselmeye ve iktidar imkanlarından yararlanmaya başladılar. 
Ordu çevrelerinin DP iktidarından beklediği, aralanndan bir bölümüne kişisel nüfuz ve itibar 
sağlanması değil, toplumun modernleşmesinin motor gücü olarak gördükleri Silahlı Kuvvetlerin 
modernleşmesi, etkinleşmesi ve böylelikle Silahlı Kuvvetlerin toplumsal öncü rolünün 
pekiştirilmesiydi. Ancak DP iktidan 1950 seçimlerinde arkasına aldığı seçmen gücünü, 1954 
seçimlerinde de aşağı yukarı korumayı başannca rejim içindeki dayanaklarından 
bağımsızlaşmaya ve parlamentodaki iktidannı bürokrasi ve ordu ile paylaşmaktansa parti 
aygıtında toplamaya yöneldi. Ancak 1955, DP’nin hakimiyetindeki gelişmenin sınırlanna 
vanimasma tanık oldu. Ekonomik bunalım ve artan enflasyon, kentlere yığılmaya başlamış 
olan çahşanlar kiüesinin huzurs-uzluğunu ve sınıf çatışmalarının şiddetini artırırken, artan 
eğitim ve iletişim olanaklan dolayısıyla tabanı genişleyen aydmlar arasında gezinmeye başlayan 
yeni fikirler DP politikalarına alternatif muhalefet arayışlannı güçlendirdi. Bu genel yönelişin 
Silahh Kuvvetler üzerinde de iki katlı bir etkisi oldu. Silahlı Kuvvetler, DP’nin muhafazakar 
köylü kitlelerini yörüngesinde tutmak için dizginlerini salıverdiği şeriatçılıkla kendisini 
ideolojik olarak derin bir karşıtlık içinde hissettiği gibi, DP egemenliği döneminde geçmişte 
olmadığı ölçüde büyük geçim sorunlanyla karşı karşıya kalmıştı. Fahri Belen, Suphi Karaman 
ve başka rhuhalif subaylar anılannda “maişet derdiyle gece şoförlük yapan subaylar”ı, “kuru
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27 Mayıs 1960’da olaylar sırasında ölen Harb Okulu 
son sınıf öğrencisi Ispartaiı Teğmen AH İhsan Kalmaz 
(ortada) b ir öncel<i gece yaşadıklarını ve hislerini 
hatıra defterinde şöyle dile getiriyor: "Türk tarihinde 
yeni bir sayfa başlamak üzere. Saat 22.45'de 
memleket mukadderatını emin ellere tevdi etmeye 
hazırlanan, tarihte ikinci defa şerefli b ir vazifeye 
çağrılan Harbiye'nin genç teğmenlerine yirmişer mermi 
verildi. Kader gülerse, memlekette yann, 27 Mayıs 
1960 mübarek cuma namazı kalplerde huzur, 
gönüllerde imanla kılınacak. Hepimiz daha yeni bıyığı 
terleyen en genç mensuplan ile, başta inandığımız 
kumandanlarımızla şerefli sancağımızı Harb Okulu 
kulesinden Çankaya sırtlarına taşımaya hazırlanıyoruz. 
Kalbimizde ve bütün benliğimizde en ulvi heyecanlar 
duyuyoruz. Aldığımız irfan, kahraman Atatürk'ün 
Harbiye'nin giriş yerinde mermer üzerine değil de, 
kalbimize hâkettiği gençlik hitabesi. Harbiye'yi taşıyan 
sütunlar üzerindeki şehit ağabeylerimizden üstün 
olarak b ir mazlum milletin hürriyetini iade etmek için 
değil, asırlarca hürriyete susamış, hürriyet aşığı aziz 
Türk halkına huzur getirmeye memur idik. Parola: 
İnkılâp. İşareti: El Kaldırma. Şu anda saatler ilerliyor. 
Kader gülerse satırlarıma yarın şafakla devam 
edeceğim, inandığımız şafak altında yürürken talih 
gadrine uğrarsak, inanarak öleceğiz. Kalbimizde huzur 
var Arkamda kalan anam ve babam ve kardeşlerim 
müsterih olsunlar. Bugün için doğdum, severek 
gidiyorum." 28 Nisan 1960'da öğrenci gösterileri 
sırasında polis tarafından öldürülen Turan Emeksiz 
(solda) ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Nedim 
Özpulat (sağda) 27 Mayıs öncesi öğrenci 
protestolarının verdiği iki kurbandı. Nisan'm son 
günlerinde yoğunlaşan öğrenci olaylarını. Hukuk 
Fakültesi asistanı Alp Kuran şöyle anlatıyor: “ Hürriyet 
mücadelesi devam ediyordu. Yakalanmayan, yakalanıp 
da kışladan subay ve erlerin yardımıyla kaçan 
arkadaşlar yılmadan çalışıyorlardı. Ben de onlara 
katıldım. Aralannda bir öğretim üyesi olması, gençlere 
hız verdi. Bir gazete çıkarmayı düşündük. Ama bu 
gerçekleşinceye kadar, elimizdeki üç bin liralık kağıdı 
parça parça keserek üzerlerine ıstampa ile dikta 
rejimini lanetleyen sözler yazdık. “ Susmayacağız", 
“ Katiller cezalandırılmadıkça susmayacağız",
“ Şehitlerin kanı üzerine taht kuramazsınız'',
“ Menderes istifa e t"  bu sözlerden bir kaçıydı. 22 
Mayıs'da üniversiteli arkadaşlar İstanbul'un 16 
sinemasına dağıldılar. Filmlerin en heyecanlı sahneleri 
perdeye aksettiği an, bu protesto kağıtçıklannı 
balkondan koltuklara doğru serptiler 26 Mayıs gecesi 
yine bu kağıtlardan 40 bin adedi vitrinlere, 
otomobillere, kapılara yapıştırıldı. Son bir cümle daha 
eklenmişti bu sözlere: “ Diktatör İstanbul'dan defol!..." 
Ancak bu çalışmamızı polis haber almıştı. Kağıtlar 
geceyarısından önce kazındı. Ertesi gün arkadaşlar 20 
sinemaya dağılacaklar, 14.15 matinesine girecekler, 
saat tam 16.07'de hep bir ağızdan istiklal Marşı'nı 
söyleyeceklerdi. Fakat marşımızı sinemada söylemek 
nasip olmadı. Ordu idareyi ele aldı." İstanbul İktisadi 
ve Ticari ilimler Akademisi son sınıf öğrencisi Yüksel 
Çengel de 28 Nisan olaylarında aktif b ir rol 
üstlenmişti. Çengel şunlan anlatıyor “ Altı arkadaş bir 
komite kurmuştuk. Bu komitenin her okulda, her 
sınıfta b ir kolu vardı. Ertesi gün, yani 28 Nisan'da 
üniversitede bir protesto gösterisi düzenlemeğe karar 
verdik. İstanbul'daki 63 öğrenci yurdundan 47'sini 
dolaştık. Toplantıda Türk gençliği adına diktatörlere ilk 
İhtan yaptık. O gün polis ve polis kılığına girmiş 
partililer vurdular, yakaladılar. B ir hafta polis 
takibinden kurtuldum. 4 Mayıs'da Beyazıt Meydanı'nda 
arkadaşlarla buluşacaktık. Öğleden sonra üniversite 
kapısında dolaşırken, b ir polisle iki sivilin beni göz 
hapsine aldıklannı farkettim. Kaçmalıydım. Sahaflar 
Çarşısı'na seğirttim. Kapalıçarşı yoluyla 
Sultanhamamı'na indim. Şöyle b ir geriye göz attım. 
Polis ve iki sivil hâlâ peşimdeydi. Bir koşuda 
Sümerbank'ın Bahçekapı mağazasına grdim . Ama 
onlar da atik davranmışlardı. Polis yanıma yaklaştı ve 
bana “ hakkında ihbar var" dedi. Önce polis 
müdürlüğüne götürüldüm. Oradan Harbiye'ye, 
Harbiye'den de Davutpaşa'ya sevkedildim."
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26-27 Nisan öğrenci gösterilerine Iratılan genç 
üniversiteliler. Üsttekiler (soldan sağa) Ayşe Tümay 
Bayltal, Hayran Avcı, Seval Metehan, Nesrin Kaya, 

ortadakiler Aygün Ckışkun, Yüksel Bilgici, Bilge 
Gürgün, Afife Alemdar, alttakiler Ayşe Barut, Sevin 

Demi ray, Zeren Ûzdamar Sibel Kız Talebe Yurdu’nda 
kalıyorlardı. Afife Alemdar'ın olaylarla ilgili gözlemleri 

şöyleydi: “ Üniversite bahçesi yine kaynıyordu, kapılar 
kapatılmıştı. Beyazıt Meydam’na bakan parmaklıklar 

arasından tankların “ ta re fle ri, süngü uçlan 
gözüküyordu. Hepimiz Pievne Marşı’nın diktatörlere 

yazılan sözlerini söylüyorduk. Birden heykelin 
yanındaki küme marşı yarıda kesti. İkinci b ir marşa 
başladı: “ Taba giyme tanırlar-lhtilalci sanırlar” . Taba 

manto giymiş bir genç kız topluluğun arasına karıştı. 
Bana sarılıp öptü. Taba mantolu kızın adı Nurcan'dı.

Birlikte kaldığımız Sibel Kız Yurdu müdürü Raif 
Serin'den söz etmeye başladık. Nurcan önceki gece 

müdürün kendilerini topladığını ve “ çocuklarım, örfi 
idarenin kararlarını hepiniz biliyorsunuz. Her türlü 

sorumluluğu üzerime alıyorum. Yurdumuz 
kapatılmayacaktır. f\Aemieketin her köşesinde her an 
önemli olaylar olabilir. Bu durumda ben sizi yollara 

dökemem, sokağa atamam. Hepiniz burada 
kalacaksınız. Mücadelenize devam edin, yalnız 

yakalanmayın. Asker size ateş açmayacaktır" dediğini 
anlattı. Nurcan'ın anlattığına göre herkesin gözleri 

sulanmıştı. O gün beş arkadaşımız bir polisi atından 
atmışlar, gaz bombasını almışlar ve polislere 

atmışlardı. Şimdi sen anlat dedi. Polisler bizi 
yakalayıp birinci şubeye götürdüler dedim. Bizi çatı 

katında bir odaya attılar. Odada toplanmış gazeteler 
ve kitaplar vardı. Kitaplardan birini aldım. Adı 

“Hürriyetin İlanı" id i."  Bilge Gürgün ise anılarında 
şunlan anlatıyor: “ 27 Nisan akşamı b ir arkadaşımız 
geldi ve ertesi gün sesiz b ir yürüyüşün yapılacağını 
söyledi. O gece hiçbirimiz uyumadık. Ertesi gün ilk 
derse Sencer Bey (Divitçioğlu) girdi. O da durumu 
biliyordu. Heyecanlıydı. Birden dışarıdan gürültüler 
geldi. İçeriye giren birisi “ ne duruyorsunuz" dedi. 

Sınıf bir anda karıştı. Herkes kapıya doğru koşmaya 
başladı. Bu sırada yanıma biri yanaştı ve hükümetin 

tutumunu beğenip beğenmediğimi sordu. Hayır dedim 
ve verdim veriştirdim. Bunun üzerine polis olduğunu 
ve kendisiyle gelmemi söyledi. Yerimden fırladım ve 

koridordan kantine kaçtım. Arkadaşlar beni sakladılar.
Mayıs ortalarında Ankara'ya gittim. Başkent 

kaynıyordu. Bir gece Yenimahalle'de Güler Sakağı'nda 
bir eve gittim. Havacı bir arkadaşla ve aile dostumuz 

bir hanımla mitinglerden konuşmaya başladık. Ertesi 
sabah eve polis geldi ve beni Emniyet'e götürdü. 
Müdür Bicioğlu'nun ilk sorusu “ Dün gece kiminle 

beraberdiniz, ne konuştunuz" oldu. Hemen durumu 
anladım. Aile dostumuz bizi ihbar etmişti. Dört saat 

sorguya çekildim. Havacı çocuk için çok kötü 
olacağından her şeyi inkar ettim. Sonra serbest 

bıraktılar. Bir kaç gün sonra celp geldi. 27 Mayıs’ta 
mahkemeye çağrılıyordum". B ir “yeraltı" komitesinde 

görevli Tıp Fakültesi 9. sömestr öğrencilerinden Ayşe 
Tümay Baykal ise darbeden bir gün önceki toplantıyı 
şöyle anlatıyor: "26 Mayıs gecesi gene toplanmıştık. 

20-30 kişi Beyazıt'ta bir binanın zemin katıydı. Her 
■ zaman olduğu gibi BBC, Amerika’nın Sesi radyosunun 

Türkçe yayınlarını ve öteki yabancı radyoların haber 
bültenlerini dinledik. Haberlerde bizden bahsediliyordu. 
Sevinç içindeydik. Toplantı sonunda ertesi gün küçük 
gruplar halinde İstanbul sinemalarına dağılmak, 14.30 
matinelerine girmek ve saat tam 16.07'de hepbirlikte 

ayağa kalkarak Pievne Marşı'm söylemeye karar 
verdik. Ama aramızda polisler olduğu için gene de 

korkuyorduk. Örneğin 2  Mayıs'da NATO Konseyi'nin 
önündeki mitingi polis dağıtmıştı. Biz kaçarken resmi 

plakalı bir araba durdu ve bizi içine aldı. Aralanndan 
birisi “ bunian bırakalım, bunlar hürriyet istiyorlar" 

dedi. Merak ettim sordum. Eski polis müdürü Necdet 
Uğur olduğunu söyledi. Partizan idare onu işinden 

uzaklaştırmıştı. B ir diğeri Belediye'de önemli b ir görevi 
olan Turgut Toker’di. Yaralıların kaçırılmasını sağlayan 

doktorlar, yakalananlan salıveren subaylan unutmak 
imkansız. Özellikle Binbaşı Sabahattin Barçın ve E.

Batum'a ne kadar teşekkür etsek azdır".

ekmeğini çaya batırarak gıdasını sağlayan emekli albaylar”ı , bu yaşama koşullan ile “her 
mahallede bir milyoner yükselmesi”, “ordu efradının eski kışlalardaki hayatıyla iktisadi devlet 
teşekküllerindeki lüks hayat arasındaki tezat”ın genç kuşak subaylar arasında doğurduğu öfke 
ve nefreti çarpıcı sözlerle dile getirirler.

27 Mayıs’m Silahlı Kuvvetler’deki öncüleri bu toplumsal ve siyasal gerilimler zemininde ortaya 
çıkarak, orduyu siyasal iktidann egemenlik alanından koparmak amacıyla ilk bağımsız 
örgütlenmeleri gerçekleştirmeye giriştiler. Ekim 1955’te İstanbul’da Harp Akademisinde 
genellikle kurmay ya da kurmay adayı subaylar arasında beliren Orhan Kabibay, Dündar 
Seyhan, Faruk Güventürk, Nuri Hazer, Suphi Gürsoytrak, Orhan Erkanh vb.’den oluşan ilk 
çevreyi 1956’da Ankara’da Sezai Okan, Osman Köksal, Talat Aydemir’in başını çektiği ikinci 
ve Sadi Koçaş, Kenan Esengin vb.’lerinin oluşturduğu üçüncü bir çevre izledi. Birbirinden 
bağımsız ve habersiz olarak kurulan çevreler 1956 boyunca Necdet Üruğ, Ahmet Yıldız gibi 
sonraian önemli siyasal roller üstlenecek olan genç subaylan da aralanna alarak genişlemeyi 
sürdürdüler. Birbirlerinden habersiz olarak örgütlenen ilk iki çevre tek tek temaslar yoluyla 
yeni üyeler ararlarken Orhan Kabibay çevresi varlığım farkettikleri Talat Aydemir çevresinin 
içine sızarak önce onu denetimi altına aldı; ardından da iki çevre zorunlu olarak birleşti ve 
Atatürkçüler Cemiyeti adını aldı.

Örgütlenme Tarzı

Darbecilerin örgütlenme amaç ve biçimleri geleneksel İttihatçı komploculuğunun ilkelerinden 
herhangi bir ciddi fark göstermiyordu. Gerçi içlerinden herhangi birinin özel olarak 
İttihatçılığın tarihini incelemiş olup olmadığına ilişkin somut bir belirtiden, ya da Marksistler 
arasında olduğu gibi örgütlenme teorileri konusunda tartışmalann yer aldığından söz edilemez. 
Ancak, “konspirasyonun evrensel bilgisi”nin kaynağını mantıksal olarak darbeciler arasındaki 
MİT ve askerî haberalma görevlilerinin oluşturduğu düşünülebilir. Darbecilerin taktik hedefi 
Silahlı Kuvvetler personelinin birliklere dağılımını düzenleyen “Erkan Dairesi”nin denetimini 
ele geçirerek etkili vurucu güce sahip birliklerin komutasına yefleşmek ve bu birliklerin 
subaylannı “hücreler” halinde örgütleyerek “teşkilat”a kazanmaktı. Örgütlenmenin başlangıçta 
bulanık olan amacı gitgide netleşti. Ancak bu bulanıklık içinde bile başlıca iki eğilim 
ayırdedilebiliyordu: “İlımlılar”, orduda bir “ıslahat”la yetinmekten yana oldukları halde.
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“radikaller”, “memleketi ıslah” gibi daha büyük ölçekli bir projeyi ileri sürüyorlardı. Her iki 
tasanm kendi hedeflerine erişebilme bakımından yeterince açık bir plandan yoksun da 
olsalar, herkesi birleştiren ilke daha çok DP iktidanna karşı olmaktı.

Meşru Bir Önder Arayışları

İktidara el koyma görüşünü savunanlar, 1957 seçimleri arefesindeki gerginliği elverişli bir 
zemin olarak kabul ediyorlardı. Bu yüzden, bu el koyuşu toplumsal ve siyasal olarak hem 
halk, hem Silahlı Kuvvetler hiyerarşisinin gözünde meşru kılacak temsili bir önder arayışı 
şiddetlendi. Önce CHP’nin tarihsel önderi İsmet İnönü’ye dolaylı olarak başvuranlar ondan 
bekledikleri karşılığı alamayınca, DP’nin savunma bakanı Şemi Ergin’e yöneldiler. Talepleri bir 
kere daha reddedildi ve bu arada bir ihbarla “teşkilat”ın 9 subayı açığa çıktı. Yakalananlann 
işkenceye ve baskıya dayanıklılığının yanısıra “teşkilat”ın sorgucular, yargıçlar ve generaller 
arasındaki nüfuzunun sağladığı kolaylıklarla da, komplo ihbanyla yakalanan 8 subay. Cemal 
Tural başkanlığındaki askeri mahkemede beraat ederken onlan ihbar eden dokıızuncu subay 
Samet Kuşçu “orduyu isyana teşvik” suçundan iki yıl hapse mahkum edildi. Ancak, bu 
yakalanma, suçlananlann hukuken beraat etmesine karşın, fiilen DP istihbaratının “teşkilat”ın 
kalbine kadar ulaşarak sarsıntıya uğratmasına yol açtı. İlk iki çevredeki subaylar yurt dışı 
görevlere atanırlarken birleşme görüşmeleri sırasında kendisine güvensizlik belirtilen üçüncü 
gmbun önderi Şadi Koçaş’ın darbeciler arasındaki etkisi artmaya başladı. Onun, darbenin 
önderliği için gerekli olduğunu düşündüğü yüksek rütbeli bir general arayışı 1959 kışında 3. 
Ordu Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel’in “ihtilalciler”in önerisini kabul etmesiyle sona erdi. 
Bu katılmayla ihtilalcilerin iradesi, içinde iş göreceği ordu hiyerarşisinin nesnel gücü ile 
birleşmiş ve “teşkilat”ın ülke ölçeğine güvenle yayılabilmesinin maddi imkanı ortaya çıkmıştı.
1959 ve 1960’m ilk aylan “ihtilalciler” için DP iktidannı devirmek üzere elde tutulması 
zorunlu olan bütün stratejik mevzilerin birer birer ele geçirilmesiyle geçti.

Darbeciler ve DP Hükümeti Arasında Örtük Savaş

DP hükümeti, yöneldiği baskıcı yönetim biçimi nedeniyle halk üzerindeki hegemonyasını 
yitirirken, bürokrasi ve güvenlik örgütlerinin tam bir işbirliğinden de yoksun kalmıştı. Daha
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üstte solda Yassıada Duruşmaları'ndan b ir görüntü: 
Solda Tevfik İleri, ortada Adnan Menderes, sağda 
Celal Bayar. Yassıada Duruşmalan öncesi sorgusu 
yapılan sanıklardan Adnan Menderes Soruşturma 
Kurulu üyelerine belki de en nazik davrananlardan 
biriydi. Menderes her ifade vermeye gelişinde kapıdan 
girdikten sonra oturmadan önce ve nihayet sorgusu 
tamamlanınca kalkarken reverans yapıyor. Soruşturma 
Kurulu üyelerini ayn ayrı selamlıyordu. İfadesinde 
genellikle tutuktu. Sık sık kekeliyor, terliyor, üyelerden 
arada dinlenme için müsaade istiyor ve çok defa 
söylediklerini tashih ediyordu. Yargılama sonrası idama 
mahkum edilen Haşan Polatkan (solda) ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun (altta) infazı 17 Eylül, Adnan 
Menderes’in ise 18 Eylül 1961’de yerine getirildi.

önemlisi ABD ve CîA’den de hükümete bilgi akışı görülmüyordu. Orduya karşı beslediği derin 
güvensizlik içinde DP hükümeti kendi haber alma görevlilerinin verdiği bilgilere göre 
kendisine bağh olmadığım düşündüğü subaylan görevden almaya başladı. Bu çerçevede 
hükümet Kara Kuvvetleri Komutanhğı’na atanmış olan Cemal Gürsel’i emekliye ayırmaya 
yönelince, darbenin fiili önderliği için bu görevi “sırf erkeklik uğruna” kabul ettiğini söyleyen 
Korgeneral Cemal Madanoğlu ile anlaşıldı. Kayseri ve Uşak olaylannda DP’li komutanlann 
emirlerine subayların itaat etmemesi ve aralanndan bazılannın istifalan Celal Bayar ve Adnan 
Menderes’in kuşkularını durmaksızın artmyordu ama kimin derbeci olup kimin olmadığını 
belirleyebilecek bir istihbarat ağından da yoksun olduklanndan, darbeci olan Muhafız Alayı 
Komutanı’mn niteliliğini Bayar’ın kendisi uzun incelemelerden geçirmesine rağmen 
farkedebilmiş değildi. Kendisini her yönden kuşatılmış hissettiği bu paranoya ortamında 
hükümetin muhalefet üzerindeki baskılannı daha çok artırarak CHP’yi parlamentodan tasfiye 
etmek üzere kurdurduğu “Tahkikat Komisyonu”nu yeni yetkilerle donatmasını protesto etmek 
üzere Ankara ve İstanbul’da üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmaları olaylann ivmesini 
başdöndürücü bir hızla artırdı.

28-29 Nisan O kylan  ve Sıkıyönetim

28-29 Nisan 1960’da başlayıp 27 Mayıs’a kadar hemen her gün sürüp giden ve DP 
hükümetini yıkan muhalefetin başlıca kitlesel dayanağını oluşturan öğrenci hareketleri büyük 
ölçüde CHP il örgütleri tarahndan örgütlenmiş ve üniversitenin önde gelen profesörleri 
tarafından desteklenmişti. CHP, Tahkikat Komisyonu’nun faaliyetlerini denetim altına alma 
çabaları karşısında örtülü olarak çalışmaya ve parlamento dışında bir kitle hareketliliği 
oluşturmaya girişmiş, daha sonraki yıllann CHP örgütlerinin etkin politikacılan olarak anılacak 
olan Bülent Ecevit, Suphi Baykam, Orhan Birgit, Alev Coşkun üniversite öğrencileri ile 
kurduklan ilişkiler aracılığıyla sürekli bir kitlesel protesto hareketini ayakta tumuşlardı.

28 Nisan’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Bülent Nuri Esen’in Anayasa 
Hukuku dersini vermeyi “bu konuda konuşmak yasaklandığı ve Anayasa ihlal edildiği için” 
reddetmesi üzerine öğrenciler bahçeye çıkarak protesto gösterilerinde bulundular. Öğrencilerin 
üzerine hükümet güçleri tarafından ateş açıldı. Rektör Profesör Dr. Sıddık Sami Onar 
öğrencileri korumak isterken polis tarafından yaralandı. Ertesi gün Ankara’da Siyasal Bilgiler ve 
Hukuk Fakültesi öğrencileri fakültelerin bahçesinde toplanarak protesto gösterilerine giriştiler 
Polisin yanısıra hükümet emrindeki askeri birlikler de öğrencilerin üzerine ateş açtılar. Ateş 
açma emrini uygulamayı reddeden Binbaşı Vehbi Ersü derhal tutuklandı. Her iki kentte 
sıkıyönetim ilan edildi; yüzlerce öğrenci tutuklanarak tutuklama kamplanna gönderilmeye 
başlandı.

“Menderes İstifa!” ve “555 K”

Bu iki çatışmah günden sonra her gün Ankara ve İstanbul’un merkezî yerlerinde “Menderes 
İstifa!” sloganıyla sokak gösterileri yapıldı. Gösterilerin esin kaynağı, aynı aylarda Kore’de 
Syngman Rhee rejiminin uzun süren ve çatışmah öğrenci gösterilerinin ardından yıkılmasıydı. 
Akşam saatlerinde trafiğin sıkışık ve caddelerin kalabalık olduğu anlarda, ansızın bir köşeden 
ftrlayan bir grup, “Menderes İstifa!” ve “Hürriyet!” sloganlarım haykırarak halkın arasına 
kanşıyor ve CHP örgütleri tarahndan harekete geçirilmiş toplulukların onay ve alkışlanyla 
katıldıklan bir gösteriye dönüşene kadar çağnlannı sürdürüyorlardı. Bu gösteriler sistematik bir 
biçimde sürerken “555 K” (5. ayın 5. günü, saat 5’te Kızılay’da) koduyla büyük bir gösterinin 
yapılacağı kulaktan kulağa yayılmaya başlandı Gerçekte gösteri haberini yayan DP 
hükümetiydi ve bir gösteriyle kendisinin sokaktaki gücünü göstermeyi amaçlıyordu. Tasanma 
göre, halkın bu parola uyarınca sokaklarda biriktiği sırada Başbakan Adnan Menderes 
insanların arasına kanşarak onlann sevgi gösterileriyle karşılanacaktı. Ancak gösteri sloganını 
öğrenciler, CHP’liler ve subaylar kendi sloganlan haline getirdiler ve Menderes Çankaya’dan 
makam arabasıyla Kızılay’a indiğinde kalabalık “Menderes İstifa!” diye haykırmaya başladı. 
Menderes arabasından inerek kalabalığın arasına kanşmaya kalkınca tartaklandı ve “Öldürün 
beni!” diye haykırmaya başladı. 20 Mayıs’ta Hindistan başbakanı Nehru’nun Türkiye’yi ziyareti 
sırasında yollarda sıralanan halk Menderes’i yuhaladı; 21 Mayıs’ta da Harbokulu öğrencileri 
hükümeti protesto etmek üzere okullanndan çıkarak Kızılay’da bir yürüyüş yaptılar.
Sıkıyönetim Komutanı’mn ricalan üzerine gösterilerine son verdiler. Bu son büyük gösteriden 
sonra 27 Mayıs 1960 sabahına karşı MBK iktidara el koydu

MBK İktidan

DP iktidannın devrilmesinin gerekliliği konusunda 27 Mayısçılar arasında görüş birliği olsa da 
DP’nin devrilmesinden sonra izlenecek yol konusunda baştan beri ciddi görüş aynlıkları 
olagelmişti. Darbe süreci gelişirken yapılan çeşitli toplantılarda; askerî bir yönetim kurmak, 
iktidarı CHP’ye devretmek, geçici bir meclis kurarak yönetimi yeni seçimlere kadar bu meclise 
teslim etmek seçenekleri üzerinde duruluyordu. Darbe sonrasında Cemal Gürsel Ankara’ya 
gelerek görünürdeki önderliğini üstlendiyse de harekete hızla bir yetki anarşisi egemen 
olmuştu. Harekete şu veya bu şekilde katılan her subay kendisini MBK üyesi olarak görüyor, 
kendiliğinden inisiyatif alıyordu. Darbenin kamuoyuna sunduğu ilk açık kadro, ertesi gün 
açıklanan Cemal Gürsel başkanlığındaki geçici hükümetti. İki generalle, Sıtkı Ulay ve
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2 7  M ay ıs  Eylem i

Eğer tarihsel ortam olanak verseydi de, toplumsal 
gerçekliğe o anda geniş boyutları arasmda bakılabilsey- 
di, daha 27 Mayıs 1960 sabahı başlarken, Ali Suavi’nin 
yüzyıl önce dile getirdiği üçlemin Türkiye’nin önüne 
bir daha bütün açıklığıyla geldiği görülebilirdi. Gelmesi 
doğaldı da. Onlar belli bir dönemin nesnel ilişkileri altın
da dile getirilmiş olan sorunlardı. Tarih ana ancak gün
demde bulunan somut sorunlarla uğraşır, onların çözü
lüş diyalektiğini araştırır.

Türkiye’de 27 Mayıs sabahı siyasal iktidarda ne Ba- 
yar’la Menderes ve ne de Demokrat Parti vardı. Ne 
yapılacak, onlardan boşalan iktidar odakları kimler eliy
le ve nasıl doldurulacak, en önemlisi, seçilecek yolun 
ana doğrultusu neler olacaktı? Türkiye’nin doğrultula
rıyla ilgili üç parti böylece yeniden gün ışığına çıkıyor, 
üçlem bir daha ete ve kemiğe bürünüyordu; Birikmiş 
tüm iç ve dış engelleri bir çırpıda yok edecek bir diktatör 
mü belirmeliydi? Kurucu Meclis oluşturulup düzenin 
yeni dengelerde kendisini yeniden üretebilmesi için 
1924'den beri Türkiye’ye yön veren Anayasa’dan başka 
bir anayasa mı yapılmalıydı? Yoksa gerçek çözüm sivil 
ya da uygar toplum konusundaki özlemleri karşılamak 
üzere önce yığınların eğitsel, tolumsal ve ekonomik 
gelişimlerini beklemek, onların hak ve özgürlükleri ya
şama geçirmeleriyle birlikte de yavaş yavaş Türkiye’nin 
kurtuluşuna ortam açmak mıydı?

27 Mayıs’ı gerçekleştiren tüm gizli örgütler DP’yi de
virme amacını genellikle ilk ve baş hedef seçmişlerdi. 
Belki, eylemin en son odağında, belli bir yarına ilişkin 
programlar da vardı. Ancak eylemin çok uzun süreli 
amaçlarıyla uygulama kanalları arasında -en azından 
teori ve pratik düzeyinde- böyle bir amaç ve araçlar 
bütünleşmesi gerçekleştirilmemişti. 27 Mayıs, teorisiy
le, kendi devrimci amacını pratiğe dönüştüren dipten 
doruğa örgütlü bir çağdaş politik çabanın ürünü olabil
menin ötelerindedir. Devirme eylemi, amacının en iyi 
olduğu durumlarda bile devrimci sosyo/politik örgütle
niş gereksinimini karşılamaz ve ona yetişemez.

27 Mayıs’ın ilk günü Ankara sevinç içinde, şaşkınlık 
ve kargaşayı aynı anda yaşar. 26 Mayıs gecesi damadı 
Metin Toker’e uykuya yatmadan önce “ ihtilal kapımız
da..’ ’ diyen CHP lideri İnönü için bile 27 Mayıs ancak 
uzak bir belirsizlikten ibarettir. Bu belirsizlik DP iktidarı
nı devirip Cumhurbaşkanı Bayar’ı Çankaya’daki Cum
hurbaşkanlığı Muhafız Alayı aracılığıyla tutuklatan ya 
da Kütahya’da Menderes'i etkisiz kılan devirme eylemi
nin önde gelen çoğu yöneticileri açısından da aynı ölçü
de söz konusu edilebilirdi. Elinde silah bulunan her 
üniformalı, DP'li ya da DP'e yakın sayılan ya da önde 
gelen her kişiyi tutuklayıp bir askeri binaya doldurmak
taydı.

Eylemin etkin bir kişisi, 27 Mayıs’da salt en üst düzey
deki siyasal sorumluları karşısına atmakla yetinen devir
meden söz etmektedir. Eğer o yol sürdürülseydi, bunun 
doğal sonucu siyasal sorumluluğu bulunan kişilerin bel
ki de Yüce Divan’a verilip yasama organının en kısa 
sürede bir seçimle yenilenmesi olurdu. Bu, pratikte, 
uzun süreli üçüncü partinin ağır basması ya da benim- 
senilmesi demekti.

Ancak 27 Mayıs kendisine bir teorik temel aradığı 
zaman görecektir ki, tarihsel aşamalara bu denli saf 
bir bakışla eğilmek olanaksızdır. Yaşanan dönemin iç 
ve dış diyalektiği altında, yaşam, orada hiçbir şey olma
mış gibi süremezdi. Yapılan eyleme çözümün nerede 
olduğunu, General Madanoğlu’nun İstanbul Üniversite
si’nden getirttiği bir dizi kamu ve anayasa hukuku otori
tesinin gösterdiği söylenir. Gerçekten de Rektör Ord. 
Prof. Onar başkanlığındaki İstanbul Üniversitesi bilim

kurulu, eylemcilere hem giriştikleri işin, “ anayasaya 
ters düşmüş’’ bir siyasal iktidara karşı yapılmış yasal 
bir eylem olduğunu belirten, hem de yeni çözüm yolları
nı gösteren ünlü Anayasa Komisyonu Raporu’nu 28 
Mayıs 1960’da verdiği zaman, olayların akışı belli biçim
de değişecektir. "Bugün içinde bulunduğumuz durumu 
âdi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir” 
diye başlayan Rapor, hak ve hukuk kavramlarıyla hiç 
bir ilginin kalmadığı 1960’lar başı Türkiyesi’nde TBMM’ni 
bile “ gerçek bir yasama organı” sayamıyordu. 27 Ma- 
yıs'ın uygulanmasını gerçekleştiren güçler arasından 
oluşturulacak bir M illi B irlik  Kom itesi giderek devlet 
kurumlarmı, siyasal iktidarı ve yasal hükümeti yeniden 
kurmak zorundaydı.

Eylem böylece yepyeni bir işlev kazanıyor, bir yeni
den kuruluş görevine çağırılıyordu. Bu, son çözümde, 
27 Mayıs’ın ilk kez gerçek anlamda bir devrim olmaya 
da çağrılmasıdır. Eksik ya da yanlış olan nokta, eylemin 
kendi doğrultusunu buluşunda belli bir etkinlik göste
ren bilim adamlarını ya da Üniversite Raporu’nu bu 
rota değişiminin tek nedeni gibi görmektir. Oysa, ortam, 
varolan süreç altında üniversite böyle bir yönlendirilişe 
katkıda bulunmasaydı bile onu yine de kendisine bir 
anlam ve temel bulmaya itecekti. İtm eseydi, 27 Mayıs'ı 
gerçekleştirmenin ne gereği ve ne de anlamı olurdu. 
Üniversite, çözümlerin oluşumunda neden değil, ancak 
bir sonuçtur.

Üçüncü çözüm bu koşullarda sahnenin -belli bir süre 
için- dışına itiliyordu. Geride kalan ilk iki olasılık, bir 
diktatörün yönetiminde tüm iç ve dış engelleri tek elde 
çözüme götürmek ya da bir Kurucu Meclis aracılığıyla 
yeni bir anayasa ve örgütleniş biçimini yaratmak seçe
nekleri kalmaktaydı. 27 Mayıs, bu anlamda 28 Mayıs 
1960'da önündeki gündemi üçlemden bir ikileme indir
miş bulunuyordu.

Üniversite Anayasa Komlsyonu'nun Raporu 27 Mayıs- 
çıları Türkiye çapında bir yeniden kuruluş görevine ça
ğırırken, iki önleme başvurmayı salık veriyordu: “ Birin
cisi: Âmme hizmetlerini, gerçekleşmesi istenilen ve mil
letçe özlenen demokratik icaplara şimdiden uygun yü
rütecek ve insan hak ve hürriyetlerini koruyacak, amme 
menfaatini gözetecek fiili ve geçici hükümet kurarak 
idareyi devam ettirmek. İkincisi: Devletin ihlâl edilmiş 
ve işleyemez hale gelmiş anayasası yerine bir hukuk

devletinin gerçekleşmesini sağlayacak devlet organları
nı kuracak ve sosyal müesseselerin hak ve adalet pren
siplerine, demokrasi esaslarına dayanmasını temin ede
cek bir Anayasa hazırlamak. Ayrıca milletin gerçek 
iradesinin izhanna imkan verecek bir çoğunluk istibda
dına mani oiarak, siyasi kuvvetin soysuzlaşmasını önle
yecek esaslar dahilinde bir seçim kanunu meydana ge
tirmek. Ancak bundan sonra yeni seçime gidilecek ve 
demokratik kurumlar, yeni anayasanın ışığında yaratıla
caktı. Tarih ister istemez soracaktır: Yeni Anayasa'yı 
yaratacak olan kimdir? Bir Kurucu Meclis mi? Yoksa, 
çok daha değişik nitelikte yetkilere sahip farklı organlar 
mı?

Kurucu Meclis, toplumun bağrı içinden seçilen ve 
onları doğrudan temsil eden yetkili temsilcilerin, bir 
anayasayı da yine kendi eliyle yapma girişimidir. Prof. 
Tarık Zafer Tunaya’nın deyişiyle “ Halk, yalnız anayasa 
yapmakla görevli bir meclis seçer. Anayasayı bu meclis 
yapar. Bu arada, anayasanın yapımı tamamlanıncaya 
kadar, meclis devletin yönetimini de yüklenir.” Oysa 
önerilen model, anayasa projesinin tümüyle seçilmiş 
bir yasama organı dışında, belli bir bilim adamları gru
bunca düzenleneceğini belirtiyordu. Tasarı, yüksek yar
gı organlarıyla bazı toplumsal kuruluş, dernek ve ben
zerlerinden oluşacak daha geniş bir heyetle MBK’ce 
kurulacak hükümetin incelemesine sunulacaktı. Söz ko
nusu kurul, en geniş ve demokratik anlamıyla düşünül
düğü zaman bile bir meslekler meclisi ya da korporatif 
meclis biçiminde tanımlanabilir miydi? Kaldı ki yürütme 
gücü de bu heyetin içinden çıkmıyor, eylemi yaratan 
Komite tarafından atanıyordu. Yasallaşmaya ilişkin söz
lerden anlaşılanlar, halkın doğrudan katılımı dışında ya
pılan anayasanın, belki de kurucu plebisit yoluyla evet 
ya da hayır demekten ibaret bir istekle halkoyuna sunu
labileceğini düşündürüyordu.

Etkin bir Kurucu Meclis’i de büyük ölçüde saf dışı 
eden bu yöntem, son durağında nereye varır, Türkiye’
ye ilişkin temel üçlemin hangi durağına ulaşırdı? 27 
Mayıs’ın gerçek tarihsel sorusu, bir yerde, burada yatar. 
Güncel sorun, demokratikleşme özlemleri karşısında böy
lece yine de güçlü bir yönetimden diktaya kadar uzanan 
olasılıklarla Kurucu Meclis yoluyla uzun sürede sivil 
topluma açılabilecek seçenekler üstünde düğümlenir. 
Buna bir karşılık vermek zorunluydu. Salt içsel düzeyde 
de değil, uluslararası etkileşimlerle birlikte çözüm aran-

28 Nisan 1960’da sabah saat 7’de İstanbul Üniversitesi bahçesinde toplanan öğrenciler, gösteriyi önceden haber 
alan polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Atatürk anıtının etrafında İstiklal Marşı'nı söyleyen öğrencilere saldıran 
polis aralanndan 9'unu sürükleyerek jiplere bindirerek götürdü. Tartaklanırken düşen ve aim yaralanan Rektör 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Üstte görüldüğü gibi Beyazıt Meydanı’na yayılan çatışmalar polisin ateş açması 
ve atlı polislerin öğrencilerin üzerine yürümesiyle kontrol altına alınabildi. Çatışmaların İstanbul’u’'  öteki 
semtlerine yayılmasından ürküldüğü için Galata Köprüsü bile açılmış, daha sonra sıkıyönetim ilanı tek çare 
olarak görülmüştü.
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Yeni Siyasal Düzen

malıydı. “Adi ve siyasi bir hükümet darbesi" olmanın 
daha ötesindeki kurucu işlevlere çağrılan 27 Mayıs eyle
mi, varoluş yasaları altında, kendi kendisiyle yapacağı 
en büyük hesaplaşmanın|eşlğinden İlk adımını attığını 
o anda -kuşkusuz- bilemezdi. Ama tarihten -bu anlamda- 
kaçılamazdı da...

Demokrat P arli'y i siyasal iktidardan alaşağı eden ey
lemden bir süre önce izinle İzmir’e gitmiş bulunan Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, Ankara 
ve İstanbul’da askeri eylemi yöneten çekirdekler tara
fından yeni gücün başı olmak üzere 27 Mayıs 1960’ın 
öğle saatlerinde Ankara’ya getirildiği zaman iktidar iki
leminin en somut sorunlarını önünde bulur. Eylemciler- 
ce hızla ortaya çıkarılan M illi B irlik  Kom itesi başkanlığı
nın yanısıra devlet başkanı ve başbakan sıfatlannı da 
üstüne alan Cemal Gürsel, ilk gün “ Türk milletinin his
siz bir sürü olamayacağı” nı vurgulamakla yetinmişti. 
Kuşkusuz, bir toplum duygudan yoksun bir sürü gibi 
düşünülemezdi. Her düzenin kendisine anlam veren çe
şitli sosyal güçleri ve bu güçlerin de bütün toplumsal 
örgütlenişe yayılan kollan vardır. DP giderek geri dönül
mez biçimde güncel arenanın dışına sürülürken, öteki 
siyasal güçler ve örgütlenişlerle olan ilişkiler de başka 
bir çözüm beklemekteydiler.

27 Mayıs eylemini giderek kendi başına bir politik 
otoriteye dönüştürmek isteyen kimseler, bu noktada, 
davranış, kurallarını belirlemeye çalışırlar: Yeni eylem 
“hiçbir partiyi tutmayacak’’ ve "onlarla birlikte de olma- 
yacak’’tı. Bu arada Komiteciler en kısa sürede yapılacak 
bir genel seçimle, iktidarı yeniden ulusal iradeye bıraka
caklarını ekleseler bile, varolan partilere sırt dönen bir 
yöntem, en sonunda, onları kendilerine daha etkin bir 
kök, bir temel aramaya iterdi. Zira elinde silahı bulunan 
güçler açısından da, varolan önemli bir gücü tutup des- 
teklemeksizin uzun süre etkili kalabilmek olasılı değil
dir. Kaçınılmaz olan görev, yeni gücün, iktidar köklerini 
üretebilmek için, kendi siyasal örgütlenişini de gerçek
leştirmesidir.

Tarihsel deneyimlerinin de ışığında izlenecek yolun 
nereye gideceğini herkesten önce gören ve bizzat Gür
sel önünde dile getiren CHP lideri İnönü olacaktı. İnönü 
devlet başkanını kutlamak gerekçesiyle 29 Mayıs’ta Gür- 
sel’e yaptığı ziyarette, başbaşa kaldığı kısa süre içinde, 
ona kendi karşı reçetesini de sunmuştu: Orduya kesin
likle egemen olunmalıydı, ordu ve yönetim, kendi ara
sında bölünmemeliydi, seçimlere en kısa sürede gidil
meliydi ve dış politika ve uluslararası ilişkiler konusun
da çok duyarlı davranılmalıydı. CHP lideri önerdiği çö
zümlerle hem eylemin varolan siyasal yapının ötesinde 
bir politik içerik kazanmasına karşı çıkmakta, hem de 
genel seçimi erkenden gündeme sürerek yeni siyasal 
İktidann sahipliğine adaylığını koymaktaydı. Dış ilişki
lerle çelişecek büyük değişikliklerden kaçınılması öneri
si, daha da anlamlıdır. Batı sistemi içinde yer alan bir 
toplumda, uluslararası sistemin yasaları altında gerçek
leşen bir iktidar kaymasının gerçek itici güçlerini, yaşa
mı o ilişkiler altında biçimlenmiş bulunan İnönü kadar 
yakından kimse tanıyıp sezinleyemezdi. İnönü inanıyor
du ki, doğrultuyu bozmak ancak ortamı kanştınp belki 
de bir iktidar kaosuna döndürebilirdi. Bunu önlemek 
için, silahlı güçlerde bütünlük sağlamak, ona egemen 
olmak ve en kısa sürede de yolu yeniden politik arena
nın en etkin gücüne -bu anlam içinde CHP’ye- bırakmak 
gerekirdi. İnönü böylece, sürekli genişleyebilecek bir 
belirsiz programa karşılık, kendi dar programını günde
me sürmektedir. İnönü en stratejik noktaya dokunmuş 
olduğunu, çok kısa zamanda anlıyor ve eylemin başın
daki Gürsel ile arasına kısa süre sonra bir perde İndiril
mek istendiğini sezinliyordu. 27 Mayıs eylemi, yedeğine 
alacağı öteki bazı toplum güçleriyle birlikte, yeni bir 
Türkiye kuruluşunun dinamosuna dönmeye çabalaya
caktı.

ALİ GEVGİLİLİ

Muharrem Kızıloğlu, 15 “partiler dışı” sivilden oluşan geçici hükümetin programı şu 
noktalardan oluşuyordu: Yurttaşların haklannı ve özgürlüklerini korumak, anti-demokratik 
yasalan kaldırmak, devlet önlemlerini yeni bir temel düzen üzerinde gerçekleştirmek, çağdaş 
hukuk düzenine dayalı yeni demokratik kuruluşlar meydana getirmek, ekonomik savurganlığa 
son vermek. Devlet Planlama Teşkilatını kurmak, ülkenin ekonomik ve mali durumunu 
iyileştirici önlemler almak, komşu ülkelerle ve tüm dünya ülkeleriyle dosduk ilişkilerini 
sürdürme ilkesini izlemek.

Bir süre sonra da, yetki anarşisine son vermek üzere MBICnin 38 üyesinin isimleri de 
açıklandı, geçici bir anayasa ilan edilerek yasama yetkisi MBlCye tanındı. İlk MBK, şu 
isimlerden oluşuyordu: Org. Cemal Gürsel, Org. Fahri Özdilek, Tümg. Cemal Madanoğlu,
Tuğg. İrfan Baştuğ, Tuğg. Sıtkı Ulay; Albaylar: Ekrem Acuner, Mucip Ataklı, Osman Köksal, 
Fikret Kuytak, Sami Küçük, Haydar Tunçkanat, Alparslan Türkeş, Muzaffer Yurdakuler; 
Yarbaylar: Rafet Aksoylu, Fazıl Akkoyunlu, Orhan Kabibay, Mustafa Kaplan, Suphi Karaman, 
Sezai Okan, Ahmet Yıldız; Binbaşılar: Emanullah Çelebi, Orhan Erkanlı, Vehbi Ersü,
Suphi Gürsoytrak, Kadri Kaplan, Muzaffer Karan, Mehmet Özgüneş, Şükran Özkaya, Şefik 
Soyuyüce, Dündar Taşer; Yüzbaşılar: Münir Köseoğlu, Selahattin Özgür, Rifat Baykal, Ahmet 
Er, Numan Esin, Kâmil Karavelioğlu, Muzaffer Özdağ, İrfan Solmazer.

Harekete son günlerde katılmış bazı subaylar MBK’de yer alırken, 1954’te cuntaların 
kuruculuğunu yapmış olan bazı subaylann, darbe sırasında yurtdışında görevli bulunmalan 
nedeniyle komiteye almmamalan. Silahlı Kuvvetler içinde ileride ciddi boyudara ulaşacak 
huzursuzluklara yol açtı. Darbe sonrası kadrolaşmada bir başka huzursuzluk konusu da, ırkçı 
ve faşist eğilimleriyle tanınan Albay Alparslan Türkeş’in bir emrivakiyle Başbakanlık 
Müsteşarlığı makamına elkoyarak kendisini “rejimin kuvvetli albayı” olarak empoze etmesiydi.

MBJCnin Çelişkilerle Dolu İcraatı

Bu sorunlara rağmen, askerî yönetimin ilk günlerinde, tüm darbecilerin paylaştığı asgarî 
müştereklerin uygulanmaya konulmasında fazla bir sorun çıkmadı. Demokrat Parti bakanlannın, 
milletvekillerinin ve görevlilerinin yargılanması için Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek 
Adalet Divanı kurulması, siyasal parti bucak ve ocak örgütlerinin kapatılması, 27 Mayıs’a karşı 
direnişleri ezmek için “İnkılabın Korunmasına Dair Geçici Kanun”un kabul edilmesi, DP 
yanlısı basının susturulması bu ilk önlemler arasındadır.

Bu arada, bazı radikal kararlar alınarak ordunun bozulan piramidini yeniden kurmak üzere 
235 general ile 5 bin subay resen emekliye aynidı, “ağalann Doğu Anadolu’daki etkisini 
kırmak” gerekçesiyle Kürt öndegelenlerinden 55’i Batı’ya sürgün edildi, 147 öğretim üyesi 
çeşitli bahanelerle üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırıldı. Batılı güçlerin istemlerine uygun 
olarak Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.

Ordudaki tasfiye, özünde, “yokluk içinde yaşayan” çok sayıda subay yerine “refaha 
kavuşturulmuş” az sayıda subaydan oluşan bir komuta mekanizması oluşturmayı hedefleyen 
bir planın ilk aşamasıydı. 1960 öncesi iktidann orduya yaklaşımına bağlı olarak gittikçe 
yoksullaşan subaylann düzenle çelişkiye sürüklendiklerini, toplumsal muhalefetin müttefiki 
haline geldiklerini göz önünde tutan ABD, iktidara gelen cuntacılara, subaylan yalnızca devlet 
dolayımıyla değil, yaşama tarzlan ve kendiliğinden bilinçleriyle de giderek kapitalist sınıfa 
entegre edebilecek bir projeyi dayattı. Böylelikle, kadro şişkinliğinin giderilmesinden sonra, 1 
Mart 1961’de çıkartılan 205 sayılı kanunla, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplannın sosyal 
güvenliklerini sağlamak” üzere Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruldu. Başlangıçta subay ve 
assubaylara ucuz fiyatla tüketim maddeleri ve hizmet sağlamak gibi işlevsel bir amaçla ortaya 
çıkan OYAK, özellikle AP döneminde yerli ve yabancı sermaye ile ortaklıklar kuran büyük bi 
finans holding haline dönüştü ve böylece subaylar fiilen artı değer paylaşımına ortak edildi.

“55 ağanın sürgünü” olayı ise, ilerici çevrelerde MBK’nin Türkiye’de ağalık düzenini yıkma ve 
toprak reformunu gerçekleştirme azminin bir göstergesi olarak uzun süre alkışlandı. Oysa, söz 
konusu olan ağalann tasfiyesi değil, Kürt halkına gözdağı verilmesiydi. Sürgüne uğrayanlardan 
Faik Bucak’m sonradan Yön dergisinde yaptığı açıklamaya göre, “55’ler”den yalnız beş kişinin 
arazisi vardı. Buna karşılık Kürt asıllı olmayan ağalardan hiçbirine dokunulmadı. Faik Bucak, 
ileride haklı olarak soracaktı: “Madem ki toprak reformu diyoruz, madem ki sosyal adalet 
diyoruz da, aklımıza niye Kasım Ağa (Gülek), niye Cavit Ağa (Oral), niye Fevzi Lütfi 
(Karaosmanoğlu), niye Hacı Ömer Ağa ve daha bunlar gibi yüzlercesi gelmiyor? Ya 
İstanbul’daki sermaye ağaları? Bunlar sanki daha mı az ağa? Şecerelerimizi araştırın, 
asıllanmıza gidin. Bakın bakalım ne göreceksiniz? Biz “55’ler”den bir tekimizin bile anadilimi 
Türkçe değildir. Bir tekimiz bile soyca Türk asıllı değiliz. Biz Kürdüz... İşte “55’ler” hikâyesi, 
birkaçı gerçek anlamıyla ağa .olan, 54’ü DP’ye mensup, 55 Kürt asdiı vatandaş etrafında 
dönmektedir.”

27 Mayıs’ı hazırlayan nedenler arasında Türkiye’nin dış bağımlılığı da bulunduğu halde, MBK 
Türkiye’yi ABD’ye bağımlılıktan kurtaracak hiçbir adım atmadığı gibi, 14’lerin tasfiyesinden çc 
önce ABD’ye yine imtiyazlar vermeye başladı. Darbeden üç ay sonra Temmuz 1960’da MBK, 
yabancı şirketlere kâr transferi olanağını veren Yabancı Sermaye Yatınmmı Teşvik ve İncelere
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Komisyonu’nu yeniden faaliyete geçirdi. Türkiye’de yabancı sermayenin faaliyet göstermesine 
izin verildi. Bu vesileyle Maliye Bakam Ekrem Alican, Türk Hükümeti’nin “yurda yabancı 
sermaye akımının, ekonomiyi en önemli itici faktör olarak kabul ettiğini” açıkladı. Batı 
blokuna bağımlı kalmanın ödülü olarak ABD de Türk Hükümeti’ne, Türkiye’ye tanm ürünleri 
satışıyla yaratılan karşılık para fonlannı kullanma yetkisi tanıdı. Hemen ardından Türkiye 
Dışişleri Bakanı ile ABD Büyükelçisi, karşılık para fonlanndan Türkiye’ye 1 milyar lira bağış 
anlaşması imzaladılar. A ğıftos 1960’da ABD Hükümeti, ithal edilen sanayi mamullerinin 
değerinin ödenmesinde kullanılmak üzere, Türkiye’ye yine “bağış” olarak 34 milyon dolar para 
verdi. 15 Eylül 1960’da Türk Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında, 
özel yabancı firmalann da katıldığı Ereğli Demir Çelik Fabrikalan’nın kurulmasını finanse 
etmek üzere bir anlaşmaya varıldı. Aynı tür bir anlaşma da, Türkiye temsilcileriyle Avrupa 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ve Uluslararası Para Fonu (İME) arasmda imzalandı. Mart 
1961’de de, ABD Yardım Teşkilatı (AID) ile yeni özel şirketlerin kurulmasını ve bunlann 
finansmanının Sanayi Kalkmma Bankası aracılığıyla sağlanmasını öngören bir anlaşma 
imzalandı. MBK’nin başlangıçta arka arkaya uygulamaya koyulduğu radikal görünen kararlann 
ardında da Batılı müttefiklerin dayatmalanna boyun eğme gerçeği yatıyordu.

Örneğin, 30 Eylül 1960 tarihli bir yasayla Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması, Türkiye 
ekonomisini kontrol altında bulunduran Batı finans kurumlannın Menderes yönetiminin son 
yıllannda başlayan dayatmalarından birisiydi. Ancak, DPPnin kuruluş kadrolannda yeralan 
iktisatçılar, Anayasa’da öngörülen “sosyal devlet” anlayışına uygun bir çahşma yaparak 
uluslararası mali sermayeden görece özerk bir plan geliştirdiler. MBK liderleri, darbe 
sonrasının heyecan dolu günlerinde ulusal sanayii geliştirme konusunda bazı göstermelik 
girişimlerde bulundularsa da, bunlar bir süre sonra unutulmağa mahkûm fanteziler olarak 
kaldı. “Devrim otomobili” üretme girişimi, bu fantezilerin en çarpıcı olanlarından biriydi. Tek 
bir prototip olarak üretilen otomobil, içinde Cumhurbaşkanı ile kısa bir süre gittikten sonra, 
bir daha çalışmamak üzere durmuştu.

Türkiye’deki kronik işsizliğe bir çare olarak gelişmiş sanayi ülkelerine göçmen işçi 
gönderilmesi de MBK döneminde bir hükümet politikası olarak kabul edildi ve ilk göçmen 
işçi anlaşması Federal Almanya ile 30 Ekim 1961’de imzalandı.

27 Mayıs ve Basm

Milli Birlil( Komitesi darbeden b/rkaç gün sonra 
İstanbul Üniversitesi rei<törü Ord. Prof. Dr. Sıddıi< 
Sami Onar'ın başi<anlıl< ettiği bir bilim adamian 
i(uruluna yeni anayasanın hazırlanması görevini verdi. 
“ İstanbul Komisyonu" Ankara'dan Muammer Aksoy, 
Bahri Savcı ve İlhan Ârsei'in de katılmasıyla 
çalışmalanna başladı. İlk toplantılardaki samimi hava, 
zamanla dil eşitliği ve korporatist sistem ile siyasi 
partilerin durumu konusunda beliren görüş ayrılıktan 
sonucunda yerini şiddetli tartışmalara bıraktı. Tarık 
Zafer Tunaya ve ismet Giritli CHP’den etkilendikleri 
ve basına haber sızdırdıklan gerekçesiyle MBK’nin 31 
Ağustos tarihli mektubuyla komisyondan 
uzaklaştırıldılar. Özellikle korporatist sistem konusunda 
tekrar beliren uyuşmazlıklar Ekim başında teslim 
edilmesi gereken tasarının bütün üyelerin çeşitli 
konularda muhalefet şerhlerini taşıyarak ancak 20 
Ekim ’de MBK başkanı Gürsel’in eline geçmesine yol 
açtı. Topladığı eleştiri ve tepkiler nedeniyle yeni 
anayasa metnini incelemek üzere 13 Aralık 1960 
tarihinde çıkarılan b ir yasa ile MBK ve Temsilciler 
Meclisi üyelerinden oluşan Kurucu Meclis’in temeli 
atıldı. Temsilciler Meclisi'nin bileşimi şöyleydi:
Bakanlar kurulu üyeleri, devlet başkanı tarafından 
belirlenen 10 üye, MBK tarafından seçilen 18 üye, 
illerden 75 temsilci, siyasi partilerden 74 temsilci 
(CHP; 49, CKMP; 25), çeşitli kuruluşlardan 79 
temsilci (Barolar 6, basın: 12, Eski Muharipler Birliği:
2, esnaf kuruluşlan: 6, gençlik kuruluşlan: 1, işçi 
sendikalan: 6, odalar 10, öğretmen kuruluşlan: 6, 
tarım kuruluşlan: 6, üniversiteler 12, yargı organları: 
12), ilk kez 6 Ocak 1961 tarihinde toplanan Kurucu 
Meclis kendine tanınan süre içinde çaiışmaiannı 
tamamladı. 27 Mayıs 1961'de son biçimini alan yeni 
anayasa, 9 Temmuz 1961'deki tüm seçmenlerin 
yüzde 83'ünün katıldığı bir halkoylamasında oyların 
yüzde 60.4'üyle benimsendi. Fotoğrafta Kurucu Meclis 
bir toplantı sırasında.

27 Mayıs öncesi dönemde Türk basını DP iktidarının sürekli baskılarına ağramıştı ama, temel 
hak ve özgürlüklerin savunulması konusunda basının büyük kısmı taslimiyetçi bir tavır 
takınmıştı. Özellikle soğuk savaşın tırmanış döneminde Türkiye’de antikomünist histerinin 
kamçılanmasında, ABD’nin Türkiye üzerindeki ekonomik, politik, ideolojik, askerî



Yeni Siyasal Düzen

Cemal Gürsel 27 Mayıs askeri müdahalesinden 
hemen sonra MBK başkanlığına getirildi. Darbenin 

ertesi günü devlet ve hükümet başkanlığı, 
başkomutanlık ve milli savunma bakanlığı yetkilerini 

üstlendi. Seçimlerin yapılmasını ve sivil yönetime 
geçilmesini sağlamak üzere kurduğu hükümeti iki kez 

yeniledi. 3 Eylül 1960 tarihinde gerçekleştirilen 
değişiklikle milli savunma bakanlığı yetkisini devretti.

13 Kasım 1960'da 14 MBK üyesinin tasfiye 
edilmesinden yana tutum alarak askeri yönetimin 

sürekliliğini onaylamadığını gösterdi. TBMM tarafından
26 Ekim 1961'de cumhurbaşkanı seçilene dek senato 

tabii üyesi olarak kaldı. 9 Temmuz 1961'de yapılan 
halkoylamasıyla yeni anasaya kabul edildi ve 15 
Ekim'de genel seçimlere gidildi. Meclis seçimleri 

mutlak çoğunluk yerine ilk kez nisbi temsil sistemine 
göre yapılmaktaydı. Çoğunluk sistemi yalnızca senato 
için geçerliydi. Bu durum dört partinin katıldığı genel 

seçimlerin bir iktidar boşluğu yaratmasına yol açtı. 
Nüfusu 28.8 milyona yaklaşan Türkiye'de oy verme 

hakkına sahip seçmen sayısı 12.295.395 civarındaydı. 
Seçmenlerin 10.5 milyonunun, diğer bir deyişle yüzde 
81'i aşkın bölümünün sandık başına gitmesi seçimlere 

ilginin yüksek olduğunu gösteriyordu. CHP 3.724.752 
oyla seçmenlerin yüzde 36.7'sinin, daha 8 ay önce 

kurulmuş olan AP 3.527.435 oyla seçmenlerin yüzde 
34.8'inin, CKMP 1.415.390 oyla seçmenlerin yüzde 

14’ünün, yine 8 aylık ömrü bulunan YTP 1.391.934 
oyla seçmenlerin yüzde 13.7'sinin desteğini elde 

ettiler Buna göre CHP 173, AP 158, CKMP 54, YTP 
ise 65 milletvekili çıkarmıştı. Yeni seçim sisteminin 

ortaya çıkardığı şaşırtıcı tabloyu daha iyi anlamak için 
eski sisteme bağlı kalan senato seçim sonuçlarına bir 
göz atmak yeter. Oyların partilere dağılımı: AP yüzde 

35.5, CHP yüzde 37.1, CKMP yüzde 13.5 YTP yüzde 14 
şeklindeydi. Partilerin senatoda elde ettikleri sandalye 

sayılan da şöyleydi: AP 71, CHP 36, CKMP 16 ve 
YTP 27. CHP beklediği oy patlamasını 

gerçekleştiremediği gibi. Meclis'teki gücünü de ancak 
nisbi temsil sayesinde yaratabllmişti. Mutlak çoğunluk 

sistemi uygulanmış olsaydı, AP özellikle nüfusu düşük 
illerde diğer partilere tek bir sandalye dahi 

ibırakmayabilirdi. Tüm bunlar asılalı daha b ir ay 
olmayan Menderes'in kalıtçısı olduklan izlenimini 

vermeye çalışan partilerin (AP ve YTP) seçimlerden 
zaferle çıktığının b ir göstergesiydi. TBMM açıldıktan 

sonra Suat Hayri Ürgüplü senato başkanlığına, Fuat 
Sirmen de meclis başkanlığına seçildiler. Yeni 

hükümetin kurulması konusundaki zorluklar ancak bir 
ay kadar bir süre içinde aşılabildl. 20 Kasım 1961'de 

CHP-AP koalisyonuyla Malatya milletvekili İsmet 
İnönü'nün başbakanlığını yaptığı Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ilk karma hükümeti kuruldu. 27 Mayıs 
sonrasındaki bu ilk İnönü hükümeti 12 CHP'// ve 10 

AP'Iİ bakandan oluşuyordu. Kabinenin programı, 
özellikle siyasal koalisyon kavramının özünü ortaya 

koyması bakımından önemli b ir siyasal belgedir: 
"Başkanı bulunduğum karma hükümet, siyasi 

hayatımızda geçmiş misali olmayan yeni bir 
teşekküldür. Uzun b ir ayrılık devri içinde biraraya 

gelmeleri ve b ir dilden konuşmaları imkansız sanılan 
siyasi partiler, anlaşarak b ir hükümet kurabilmişlerdir. 

Cumhuriyet hükümeti, bütün üyeleriyle, Atatürk 
ıslahatının ilkeleri üzerinde kararlıdır Anayasanın 

mutlak hakimiyetini temin etmek her siyasetin üstünde 
hedefimizdir. Esas itibanyle huzurunuzda bulunan 

karma hükümet büyük hadiselerden sonra gelmiş bir 
milli huzur ve planlı kalkınma hükümeti olmak 

amacındadır" Aşılması gereken engeller karşılarında 
durduğu sürece, siyasal birliktelik de sürecekti.

.... . ... .... ... . ..... ...

hegemonyasının pekiştirilmesinde büyük basm etkin bir rol oynadı. Basında çalışanların sosyal 
güvenlikten yoksun bulunması, gezetecilerin kalemlerini özgürce kullanmasını engelledi, gazete 
sahiplerinin sermaye çevreleriyle ve siyasal iktidar sahipleriyle tam bir çıkar bütünlüğü 
içerisinde kamuoyunu koşullandırmasına olanak sağladı.

MBK yönetimi, bu gerçeği göz önünde tutarak, basm tekellerinin egemenliğini sarsma yolunda 
bazı hazırlıklarda bulundu. Ancak, bu hazırlıklar tamamlanıp kesin kararlar uygulamaya 
konulmadan bazı genç MBK üyelerinin, orduda ve üniversitedeki tasfiyenin benzeri bir 
temizliğin basında da yapılacağını ima ederek “Bâbıâli’den de geçeceğiz” biçiminde demeçler 
vermeleri üzerine büyük basm bütünüyle MBK yönetiminin karşısına geçerek yoğun bir 
yıpratma kampanyası açtı. Bunun üzerine MBK “basın reformu” konusunda geri adım atmak 
zorunda kaldı. Bâbıâii’ye meydan okuyan genç MBK üyeleri bu kez “Bâbıâli’den geçmekten 
vazgeçtik,” şeklinde konuşmağa başladılar.

Bununla birlikte, basında çalışanların sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı kanunun 
kabul edilmesi, daha önceki siyasal iktidann “basını kontrol” aracı olarak kullandığı resmi 
ilan dağıtımının, gazeteciler sendikalarının, üniversite mensuplarının da temsil edildiği Basm 
İlan Kurumu’na verilmesi, MBK’nin bölünmeden sonraki olumlu icraatı arasında yeralacaktır.

MBK İçinde İktidar Mücadelesi

Darbenin ilk heyecanı geçip de iktidarda kalıp kalmama sorunu gündeme geldiğinde, zıt 
eğilimler iki kanat olarak ortaya çıktı: Bir yanda Türkeş’in başını çektiği “kalıcı otoriter bir 
rejim kurma” taraftarlan, öte yanda MBK’nin halka dayanmadığı, esasen yönetimin en kısa 
zam anda. seçimle gelecek bir iktidara devredilmesinden yana olanlar... DP’nin ezilmesinden sonra 
iktidarm tek adayı olarak görülen CHP bu sırada devreye girdi, İnönü’nün ordudaki 
prestijinden de yararlanarak MBK üyelerini bir an önce seçime gitme konusunda etkilemeğe 
koyuldu. CHP’nin örgütlü gücü karşısında Ritle desteği sağlayabilmek için Türkeş kanadı aşın 
milliyetçi görüşlere dayanan Türk Kültür Demekleri’ni kurdu. Öncü adh bir günlük gazete 
yayımlamaya başladı. Bu arada, toplumun ideolojik yapısını yeniden biçimlendirmek üzere bir 
Ülkü Kültür Birliği kurulacağı açıklandı. Bu girişimler, Türkeş’in geçmişini ve düşünce yapısını 
bilen demokratik çevrelerde endişe uyandırmağa başladı. Otoriter eğilimin tasfiyesi yolunda ilk 
operasyon, 21 Eylül 1960’ta Türkeş’in Başbakanlık müşteşarlığmdan istifa etmek zorunda 
bırakılması oldu.

Türkeşçi kanada asıl darbe ise, 13 Kasım 1960’da, “Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler 
Başkumandanı Cemal Gürsel” imzalı bir bildiriyle MBK’nin feshedilmesi, 23 kişilik yeni bir 
MBK kurulması ve “en kısa zamanda kurulacak olan Kurucu Meclis ile birlikte memleketin 
nizamının demokratik esaslara göre düzenleneceği”nin açıklanmasıyla indirildi. Operasyon, 
kelimenin tam anlamıyla “darbe içinde darbe”ydi.

MBK dışı bırakılan ve ordudaki görevlerinden de emekliye sevkedilerek yurtdışında “devlet 
müşavirliği” görevine gönderilen 14 subay arasında Türkeş, Kabibay, Erkanlı, Soyuyüce, 
Solmazer, Özdağ, Baykal, Akkoyunlu, Er, Taşer, Esin, Mustafa Kaplan, Karan ve Köseoğlu
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1950 Öncesinde, ordu içinde II. Dünya Savaşı’nın 
siyasal-stratejik kapsamlılığını yorumlayarak; “Topye- 
kuA Seferberlik” şiarı altında, ekonomi, eğitim vb. her 
alandaki faaliyetlerin ve toplumsal örgütlenmenin “ muh
temel bir” seferberliğe yönelik hazırlık işlevi de gözeti
lerek örgütlenmesini savunan genç subay muhalefeti, 
DP’nin kalkınmacı imajına destek verdi. Bu tür radikal 
arayışlara sahip olmayan genel siyasallaşmış subay kit
lesi de, modernleşmeci mülahazalarla DP’nin iktidarı 
devralmasını destekledi. Ancak (özellikle genç) subay
lar, DP iktidarının ilk evresinden itibaren hızla hoşnut- 
suzlaştılar. Bu hoşnutsuzlaşma gittikçe derinleşecek, 
yaygınlaşacak ve 27 Mayıs hareketinin saiklerini ürete
cekti. Subayların muhalefet ve dolayısıyla eylem saikle- 
rlnin, esas olarak, ’50’ierde İktidar ilişkileri ve/yani dev
let mekanizması içindeki baskın konumlarını yitirmele
rinden kaynaklandığı söylenebilir. Kırsal egemen sınıf
ların ve ticaret burjuvazisinin iktidarının doğrudaniaş- 
masına bağlı olarak, asker-sivll bürokrasinin, bütünsel 
iktisadi yeniden üretim sürecindeki düzenleyici işlevi 
gereksizleşmeye başlamıştır. “ Seçkin” ve “ öncü” rolü
nü yitirmeye başlayan bürokrasinin en hassas kesimi, 
kuşkusuz askerlerdir. 1950’ler boyunca, askerliğin/su
baylığın geleneksel “ halaskâr” (kurtarıcı) misyonundan 
soyunup normal bir meslek haline gelmesi süreci yürür
lüktedir. Üstelik bu süreçte, subaylık ayrıcalıklı bir mes
lek konumunu da yitirmektedir. 1950-1960 döneminde 
subayların gelir durumları hep kötüye gitmiştir. 
“ (’50’lerde) Türkiye'de cahil olmadığı halde fakir olan, 
yalnızca ordu ve üniversite mensuplarıdır.” (Bir Fransız 
albayın 1966’da Türkiye ile İlgili olarak sunduğu rapor
dan. Aktarım; Amerikalı-Fransız-Rus Gözüyle 1960 Türk 
İhtilali, Cem Yayınevi, İstanbul 1967). 1951’de yüksek 
rütbeli subayların emirerl kullanması uygulamasına son 
verilmesine ilişkin olarak yapılan üst düzey görüşmeler
de, DP’li Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen’in savun
duğu tasarıya nafile karşı çıkan Kara Kuvvetleri Komuta
nı orgeneral Kurtcebe Noyan'ın söyledikleri; subayların 
“herhangi bir meslek erbabı” na dönüşme ihtimali karşı
sında duydukları dehşeti göstermesi bakımından İlginç
tir; “Subay memur değildir.. Bu varlığı büroya oturmuş, 
muayyen saatler zarfında iş gören bir insan oiarak kabul 
edemeyiz. O bu mukaddes vatanın müdafaası bakımın
dan öyle ulvi vazifeler kabul etmiştir ki, kırk canı kırk 
dakikada verecek kadar kendisinde bir fedakarlık mev
cuttur. Binaenaleyh subayı memur telakki ederek her
hangi bir müessese ile yanyana getirip münasebet ara
mak bizim aleyhimize giden menfi bir yoldur.”

1950’lerin ortalarına doğru, Harp Akademilerinin su
bayları “genel bilgi ve kültür” ile donatmak yerine; 
Amerikan modeline göre, eğitim sürelerinin kısaltılarak, 
personeli daha dar askeri-mesleki uzmanlık alanlarında 
yetiştirecek şekilde yeniden örgütlenmesinin DP iktlda- 
rmca tasarlanmaya başlanması da ordu içinde huzur
suzluk yarattı. (General Sıtkı Ulay'ın Hatıraları, Harbiye 
Silah Başına, 1968, s.22) Böyiesi girişimler, subaylığın 
normalin ötesinde vasıfsız bir memurluğa indirgenme 
çabaları olarak algılanmaktaydı. DP İktidarının, CHP’nin 
organik dayanakları-müttefikleri arasında gördüğü as
keri bürokrasiyi geriletme kaygısıyla (kısmen bilinçli, 
kısmen İçgüdüsellikle) aldığı birtakım statüsel ve sem
bolik tavırlar bu tepki potansiyelini besledi, büyüttü. 
Başbakanın, bakanların yüksek rüttıeli subayların sela
mını almaması, yurt ziyaretlerinde askeri erkanı ve bir
likleri ziyaret “ geleneğini” çiğnemeleri, yüksek rütbeli 
subaylara çanta taşıtmaları, radyo haberlerinde ve pro
tokolde Genelkurmay Başkanımn örneğin II emniyet mü
dürlerinden sonra anılması; Menderes'e atfen “ Ben de 
bu generalleri bir şey sanıyordum, bunlar en basit usul- 
lü müzakereyi dahi bilmiyorlar” , “ Bunlar Battalgazi or
dusu” , “ Ben orduyu yedeksubaylarla da İdare ederim”

gibi sözlerin popülerleşmesi; tepki ve huzursuzluklara 
neden olan bu olaylardan yalnızca birkaçı olarak sayıla
bilir. (a.g.e 1968, s.20-21)

Bu hoşnutsuzluk birikimi, askeri bürokrasi veya su
baylar açısından 27 Mayıs darbesinin restorasyoncu mo
mentinin kaynağıdır. Sınıfsal-siyasal denebilecek karak
terdeki restorasyon talebi, 27 Mayıs’ın ordu İçindeki 
güçlü asgari müştereğini oluşturmuştur. Bu asgari müş
terek, bürokrasinin diğer fraksiyonları tarafından da ça
bucak sahiplenildi. Nitekim, yalnızca DP iktidarını uzak
laştırma hedefi açıkça, nesnellikle tanımlanabiierek, 
“ salt” bir askeri darbe olarak başlayan 27 Mayıs’ın 
bir “ 2. Cumhuriyet” ve “ yeniden kuruluş” misyonuyla 
bütünleşmesinde, sivil entelejansiyanın ciddi payı ol
muştur. 27 Mayıs günü Ord.Prof. Sıddık Sami Onar baş
kanlığındaki İstanbul Üniversitesi heyetinin cuntaya sun
duğu rapor, bu itmeyi ifade eder. “2.Cumhurlyet” (1961) 
Anayasası ve siyasal rejimi, başka özelliklerinin yanısıra 
asker-sivll bürokrasi için de bir restorasyon işlevi gör
müş; memurlar, elde ettikleri haklarla (Danıştay'da dava 
açabilmenin kolaylaşması vs.), “ grev benzeri bir pazar
lık ve veto” mekanizmasına (Çağlar Keyder, Türkiye ’de 
Devlet ve Sınıflar, 1989) sahip olmuşlardır. Özellikle 
subaylar, toplumsal prestijlerinin yanısıra iktisadi ba
kımdan da önemli ölçüde rehabilite edildiler. 1961’de 
44 milyon TL sermayeyle kurulan Ordu Yardımlaşma 
Kurum u  (OYAK), 1970’lerde Türkiye’nin en büyük ser
maye gruplarından biri haline gelecek; böylece askeri 
bürokrasi iktidar ilişkileri içindeki konumunu, egemen 
sınıflar yelpazesinin merkezine yerleşen sanayi burjuva
zisiyle aynı zeminde yeniden üretecek bir mecrayı da 
açmış olacaktı. Restorasyonun, yeni iktidar ve iktlsadi- 
toplumsal egemenlik ilişkilerine de uyum sağlayacak 
bir şekilde oturtulmasına koşut olarak; ordudaki 
“ merkezkaç” eğilimler de bastırıldı. Subayların kitlesel 
hoşnutsuzluğa itildikleri 27 Mayıs öncesinde ordu için
de çok yoğun (ve hiyerarşiyi aşan) cuntalaşma eğilimleri 
vardı. 1961’den sonra rejim oturtulunca, Talat Ayde- 
mlr’in darbe girişimleri ile birlikte genel olarak bu yöne
limin üzerine şiddetle gidildi ve emlr-komuta zincirinin 
yeniden kurulmasına büyük önem verildi.

Ordunun egemen sınıfsal ilişkilere bağlanan muktedir 
konumunu yeniden sağlamlaştırmaya dönük bu resto
rasyoncu özelliği; 27 Mayıs darbesinin, 1950 ve ’60'iarda 
Ortadoğu’da gerçekleşen ve “ ilerici” olarak anılan as
keri darbelerde görülmeyen bir özelliğidir. En kapsamlı
sı Mısır'da Nasır’ın önderliğinde gerçekleşen Temmuz
1952 darbesi olan bu oluşumlar da ordunun itibarını, 
ayrıcalıklılığını geliştirmiş olmakla birlikte; bu gelişme
ler restoratif denebilecek şekilde bir tarihsel köke da
yanmaz. 27 Mayıs darbesinin ve M illi B irlik  K om ltesi'n in  
yakın yıllarda Ortadoğu’da iktidara el koyan “ albaylar 
cunta” larıyla benzerlik gösteren özellikleri de vardır. 
Yüzeysel bir benzerlik, bunlarda ortak olan antl- 
Amerikancı tepkiselliktir. ’60’ların ilk yansında Türkiye'y
le ilgilenen oryantalistler de, 27 Mayıs’la “ Nasırcılığı” 
bu bakımdan karşılaştırmışlardır. Dönemin Le Monde 
yazarı, bugün ise Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi olan 
Eric Rouleau 1966'da şöyle diyordu: “ Türk subaylarının 
Amerikalıların gerek orduları, gerekse ülke ekonomisi 
üzerindeki artan egemenliğinden tedirgin olmaları bakı
mından, Ortadoğu-Arap ülkeleriyle aralarında bir para
lellik var.” Gerçekten, 1950’ler boyunca Türk subayları, 
Türk ordusunun NATO  çerçevesinde Pentagon’un etki
si altına girmesine yaygın biçimde tepki duyuyorlardı:

“ Ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan ile bir
likte A/ATO’nun dördüncü sınıf bir komutanının, bir kor
generalin emrine bağlandı. (...) Truman doktrinine göre 
Amerikalı subayların orduyu kontrol etmeleri, bu kont- 
roMe astların bile daha üst rütbeli subaylara karşı amir 
tavır takınmaian orduyu sinirlendirmiştir.”  (General Fahri 
Belen, Ordu ve Politika, 1971-aktaran; Hikmet Özdemir, 
Rejim  ve Asker, 1989, s.37) "N A TO 'ya  girişimiz, nasıl 
olsa silah, araç, gereç ve yardım alıyoruz diyen bir

zihniyet ile DP yöneticileri, bütün tarihi geleneklerimize 
ve ordunun onuruna ters düşen tavizler veriyor, yaban
cılara denetim hakkı tanıyor, emir ve komuta zincirinde 
rütbe ve kıdem gözetmeden onlara bir üstünlük tanıyor
du. Bu da hoşnutsuzluklara ekleniyor ve silahlı kuvvet
lerde yeniden politikaya karışma, siyasi iktidarı yıkma 
fikrini güçlendiriyordu.” (General Kenan Esengin, 27 
Mayıs ve Ordudaki Kıyımlar, 1978-aktaran: Hikmet Öz
demir, Rejim ve Asker, 1989, s.38) Bazı subaylar, belli 
belirsiz de olsa, askeri-diplomatik bakımdan belki NATO- 
Varşova Paktı sistemleri arasında bir “ orta yol” un tuttu- 
rulablleceği yönünde zihin idmanları yapabiliyorlardı. 
Ancak NATO ve esasen ABD denetimine/egemenliğine 
karşı subayların tepkileri, hiçbir zaman (örneğin Mısır’
daki kadar) radikal bağımsızlıkçı, hele anti-emperyalist 
bir programatiğe kavuşmadı. (27 Mayıs'ın ilk radyo du
yurusunda "N A TO ’ya bağlıyız” mesajının verildiği ha
tırlansın.) Bu tepki, ağırlıkla subayların genel toplumsal 
konumlarının/prestijlerinin sarsılmasına karşı duydukla
rı tepkiyle birleşen, mesleki niteliği baskın bir tepkiydi.

Erle Rouleau’nun yukanda aktarılan anti-Amerikanizm 
saptamasına cevaben, Fransız Ordusu Bilimsel Araştır
malar Komitesi adına “ Türkiye’de Ordunun Rolü” rapo
runu sunan albayın söyledikleri; 27 Mayıs'çıların anti- 
Amerikanlzminln naif ve “ mesleki” niteliğini ortaya ko
yuyor; “ Benim Türk ordusunda gördüğüm Amerikan 
aleyhtarlığı hissidir ve Amerikalıları daima ‘bacaklannın 
arasında' hissetmekten ileri gelmektedir. Buna, ABD'ye 
karşı duyulan bir düşmanlık denemez. Amerikalılar na
zik ve becerikli davranmayı bilseler, hiç bir mesele ol
mayacak. Yalnız bir Türk yarbayı ile Amerikalı bir çavu
şun aynı parayı almaları, ne de olsa can sıkıcı bir durum
dur. Sık ve devamlı temasta bulunmaları bu bakımdan 
zararlıdır.” (Amerikalı-Fransız-Rus Gözüyle 1960 Türk 
İh tila li, Cem Yayınevi, İstanbul 1967). Eric Rouleau, 27 
Mayıs’taki “ radikaller” -“ ılımlılar” çelişkisini yorumlar
ken, şu saptamayı yapar; "Türk Nasırları, 27 Mayıs ha
reketinin Neciplerini bir yana iterek, yapıda köklü re
formlara girişmek, her çeşit toprak reformu için başlıca 
engeli teşkil eden ağalann hakimiyetine son vermek 
cesaretini gösteremediler.” "Türk Nasırları” nın “ Türk 
Necipleri” ni altedememesinde, cesaret eksikliğinden 
çok. Şevket Süreyya Aydemir’in İh tila lin  Mantığı'nda 
belirttiği gibi, 27 Mayıs’ın, Mısır'daki gibi kitleleri peşin
den sürükleyici hedeflere, sloganlara sahip olmaması
nın payını önemsemek gerekir. Kuşkusuz Nasır’ın prog
ramı da eklektikti; fakat Türkiye’deki cunta içindeki radi-

1978



U J I
^ 1

Yeni Siyasal Düzen

5 Haziran'da MBK’ne 
teslim edilen Geçici 
Anayasa'nın ilanı MBK 
üyelerinin tesbitiyte ilgili
10. madde konusunda 
başgösteren 
uyuşmazlıklar nedeniyle
11 Haziran’a kadar 
ertelenmek zorunda 
kaldı. 38 kişilik son 
şeklini alan MBK 
üyelerinden Ekrem 
Acuner (1), Suphi 
Karaman (2), Alparslan 
Türkeş (3), Orhan 
Kabibay (4), Dündar 
Taşer (5), Muzaffer 
Karan (6). 13 Kasım 
1960'da gerçekleştirilen 
tasfiyeyle birlikte Türkeş, 
Kabibay, Taşer ve Karan 
yeniden oluşturulan MBK 
dışında bırakıldılar ve 
yurtdışı görevlerine 
atanarak sürgüne 
gönderildiler

kal unsurlar, soyut bir kalkınmacı/sanaylleşmecl tek- 
nokratlk İktidar özlemi dışında, eklektik bir sınıfsal-siyasal 
programa bile sahip değillerdi.

1960 sonunda yurtdışı görevlere gönderilerek tasfiye 
edilen radikal kanat (“ Ondörtler” ) mensuplarının, ülke
ye dönüp siyasete başladıktan sonra TİP'ten CHP'ye, 
AP'ye ve CKMP’ye kadar siyasal yelpazenin her köşe
sinde kendilerine yer bulabilmeleri de; herhalde bu 
“eklektisizm-ötesi" programsızlığı gösterir. Fransız or
dusunca 1966’da hazırlanan, sözü geçen “ Türkiye’de 
Ordunun Rolü" raporunda, Nasırcılığı oluşturan ideolo
jik unsurlara benzer bir derlemeyi en fazla “ başaran” 
cuntacının ise, Albay Alpaslan Türkeş olduğu saptan
maktadır: “ Türkeş’in inançları Nasır’ı hatırlatır şekilde, 
komünist düşmanı bir sosyalizm ite, Türklük ve lUüslü- 
manlığa dayanan bir milliyetçilik karmasıydı.”

Ancak “Türk Nasırlarının” Neciplere üstün geleme
melerini veya öne çıkamamalarını salt programsızlıkla 
açıklamak doğru olmaz. Çünkü 27 Mayıs cuntasının/cun
talarının programsızlığı da bir başka nesnel durumun 
sonucuydu: “ Programın” ana hatlarını belirleme gücü, 
Türkiye’de egemen sınıflar içinde hegemonik konuma 
gelmekte bulunan sanayi burjuvazisinin elindeydi. 27 
Mayıs'çıların temel kaygılarından olan sanayileşme/kal
kınma şiarının içinin doldurulması, bu anlamda, Mısır’
daki gibi “ sahibini bekleyen ” bir misyon değildi. Bu 
bakımdan, 27 Mayıs’ın Necip’i Cemal Gürsel’in , darbe
den sonraki ilk günlerde “ İstanbul’u ziyaretinde bazı 
kapital sahipleriyle tanışmalar yapması” (General Sıtkı 
Ulay’ın Hatıraları, Harbiye Silah Başına, s.216-217) salt 
sembolik olmayan bir işaret sayılabilir. İkincisi, egemen 
sınıfların bütünleşme kimyası içinde sanayi burjuvazisi; 
büyük toprak sahiplerinin hatta yaygın orta ve küçük 
kırsal mülkiyetin köklü bir şekilde geriletilmesine ne 
iktisadi ne siyasal olarak taraftar değildi. Bu nedenle, 
cuntanın bütün kanatlarının ve tek tek her mensubunun 
başlangıçtan itibaren en kararlı şekilde ittifak ettiği “ top
rak reformu" hedefi, sürüncemede kaldı ve gündemden 
düştü. 27 Mayıs’çıların kalkınmacı, milliyetçi teknokra- 
tik seçkinlere dayalı planlamacı, bazı savunucularının/su
bayların dilinde “ kapitalist olmayan yol” çağrışımları 
da içerebilen ideolojisi; asker-sivil bürokrasinin gele
neksel toplumsal konumunu restore etmeye dönük ön
lemlerle birlikte, Çağlar Keyder’in saptamasıyla sanayi 
burjuvazisine “ projesini (ve hakimiyetini) vaktinden ev
vel gerçekleştirme imkânını” vermiş oldu.

vardı. Radikal bir tutumda birleşmiş olmalanna rağmen 14’lerin politik ve ideolojik tercihler 
konusunda kendi aralannda tam bir birlik olduğu söylenemezdi. Nitekim, daha sonra 
Türkiye’ye dönüşlerinde 14’ler bir süre Türkiye’de kalan diğer darbeci subaylarla ilişki 
aradıktan sonra farklı politik harekedere katılacaklar, örneğin Türkeş’in önderliğinde bir grup 
faşist hareketi örgütlerken. Muzaffer Karan TİP’ten milletvekili olacak, bir bölüm ise Orta’nın 
Solu’na açılan CHP’nin saflannda yeralacaklardı.

Bu eğilim çeşitliliği, 13 Kasım tasfiyesinden sonra 14’ler hakkında yapılan yorumlar arasında 
da ciddi farklılıklar doğmasına yol açtı. Örneğin, Sovyet yazan Rozaliyev, Türkiye’de 27 Mayıs 
Sonrası Kapitalist Gelişme adh incelemesinde “14’ler”e “anti-emperyalist ve anti-tekelci” bir 
nitelik yüklüyordu: “MBK’nin devrimden hemen sonra karşılaştığı temel sorunlar, büyük 
sermayenin ve tekellerin faaliyetlerini sınırlamak ve pohtik etkilerini zayıflatmak oldu. 
Hükümetin politikası ‘Kemal Atatürk’ün çizgisine dönüş’ sloganıyla yürütülmeye başlandı. Bu 
politika, küçük, orta ve hatta belli bir kesimiyle büyük burjuvazinin, milli tekellere ve 
emperyalizme yolaçan büyük sermayenin baskısını pek duyurmadığı ve burjuvazinin bu 
tabakaları için objektif ekonomik süreç içinde gelişmelerini baltalamayan savaş öncesi yıllarına 
dönüş özlemlerini yansıtıyordu. MBK, daha çahşmalannın başlangıcında, büyük sermayeyi ve 
onun tekelci öncülüğünü kısıtlamaya çalışıyordu, ilk darbeyi büyük bankalara vurmak 
istiyordu. (...) Türkeş grubunun mağlubiyeti ve tasfiyesi, büyük sermayenin Türk Hükümeti 
üzerindeki etkilerinin yoğunlaşmasını kolaylaştırdı ve hızlandırdı.” “ ’14’ler’ faşist miydi, 
sosyalist mi?” sorusunu, Abdi İpekçi Yön’deki bir incelemesiyle şöyle cevaplamıştı: “ ’14’ler’in 
temsil ettikleri cereyanın ortak tarah köklü reformlar arzusudur. Onlar ihtilali gerçek bir 
devrim haline getirmek, Türkiye’yi sosyal ve ekonomik reformlarla kalkındırıp çehresini 
değiştirmek, ileriye götürmek istiyordu. Bunu başarmak için uzun müddet iktidarda 
kalmayı da tasarlamışlardı. İktisaden sabit gelirli ve orta halli bir sınıfa mensuptular. 
Menderes’in enflasyonist politikası, sabit gelir ve orta halli her vatandaş gibi onlan da geniş 
ölçüde mağdur etmişti. DP’nin taviz siyaseti sayesinde çalışmadan para kazananlar, kolayca 
milyoner olanları gördükçe infiale kapılanlann başında onlar geliyorlardı. Bunun ızdırabını 
çektikleri için sosyal adaletin gerçekleştirilmesini istiyorlardı. Fakat, subaylık ve ordu hayatı 
bazılannın şuur altında tabii olarak disiplinci, militarist ve aşın milliyetçi izler yaratmıştı. İşte 
zaman zaman görülen ve faşizm şüphesi uyandıran davranışları da herhalde bu şuur altındaki 
gizh itişlerin ortaya çıkardığı temayüllerdi... Sosyal reformlann başanlabilmesi her şeyden evvel 
bir kadro meselesi olduğuna ve Türkiye’miz böyle bir kadrodan henüz mahrum bulunduğuna 
göre kısa zamanda büyük güçlüklerle karşılaşacaklar, çıkmazlara gireceklerdi. O zaman 
hâdiseler onları tehlikeli maceralara sürükleyebilecek, akli yoldan aynhp hislere hitap edilecek, 
otoriter, totaliter bir düzen kurmak zorunda kalınacak ve rejime faşist renkler hakim olmaya 
başlayacaktı.”

27 Mayıs Anayasası

27 Mayıs’tan artakalan ve daha sonraki onyıllara damgasını vuran, hiç kuşkusuz, 1961 
Anayasası oldu. Bu anayasa, Türkiye tarihinin üzerinde en çok tartışılan, niteliği açısından son 
derece zıt yorumlara konu olan temel belgelerinden biridir. MBK ve ona destek veren siyasal 
güçler 1961 Anayasası’m Türkiye’de gerçek demokrasinin ve sosyal bir devletin başlıca 
güvencesi olarak savunurken, başta DP mirasına sahip çıkan siyasal güçler olmak üzere sağın 
tüm bileşenleri bu anayasayı, özellikle Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi kurumlar 
aracılığıyla Türkiye’de “milli iradenin tecellisi"ni engelleyen bir unsur olarak görmüşler, bu 
anayasanın değiştirilmesi için ısrarlı bir politik mücadele vermişlerdi. ‘60’larm önemli 
bölümünde siyasal mücadeleler, klasik sağ-sol aynşmasmdan çok, anayasadan yana olan 
güçlerle anayasaya karşı güçler arasındaki çelişkilerde odaklaştı. “Demokrasiye geçiş” sürecinin 
1950-1960 arasındaki evresinde, sınıf örgütlerinin Türkiye siyasal yaşamında fiilen mevcut 
olmaması ve alternatif programlar önermemesi nedeniyle toplumsal muhalefetin başını tek 
başına CHP çekti. Gerçekten de, 27 Mayıs Anayasası, köklü sosyal dönüşümlere olanak 
sağlayacak bir temel yasa olmaktan çok, bir önceki dönemde CHP muhalefetinin formüle 
ettiği biçimsel siyasal reform istemlerini içeren bir “tepki anayasası” niteliğindeydi. Anayasa 
hazırlığına akademik çevrelerden gelen katkılar ve “iktidar sahibi” MBK’den gelen 
yönlendirmeler ne olursa olsun, 1961 Anayasası, esas itibariyle CHP muhalefetinin yukanda 
özetlenen siyasal taleplerine cevap veren bir temel belge niteliğindeydi.

Yeni anayasa hazırlıkları yapılırken eski iktidann etkilerinin en aza indirilmesi için gereken 
yan önlemler de ihmal edilmedi. Önde gelen DP liderlerinin tutukluluğu ve haklarındaki 
kovuşturmalar devam ederken, 28 Eylül 1960 günü sıradan bir mahkeme karanyla DP 
lağvedilerek bir döneme damgasını vuran bir siyasal hareketin örgütsel varlığına son verildi. 
Birkaç hafta sonra da, 14 Ekim 1960’da Marmara’daki Yassıada’da, özel olarak kurulan Salim 
Başol başkanlığındaki Yüksek Adalet Divanı tarahndan DP yöneticilerinin yargılanmasına 
başlandı. Yeni bir anayasa istemi siyasal yaşama damgasını öylesine vurdu ki, 27 Mayıs 
darbesinden sonra MBK’nin ilk girişimlerinden biri, yeni “anayasa” taslağını hazırlamak üzere 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yedi öğretim üyesini görevlendirmek. oldu.. ]?aha 
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nin üç öğretim üyesinin de 
katıldığı Anayasa Komisyonu derhal çalışmaya başladı. Anayasa hazırlıklarının bu birinci 
dönem çahşmalan, bir yandan komisyon üyesi bilimadamları arasında çoğu kez ayrıntılarda 
somutlanan çelişkiler belirmesi, öte yandan MBK içinde askerî yönetimin geleceği konusunda
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ciddi görüş aynlığmın günışığma çıkması nedeniyle bir sonuca ulaşamadı. Ancak MBİCden 
14’ler diye bilinen grubun 13 Kasım 1960 günü tasfiyesinden sonradır ki, MBK’nin geride 
kalan 23 üyesi, yeni anayasayı bir an önce hazırlayarak halkoyuna sunmakla görevli bir 
Kurucu Meclis oluşturma kararı verdiler. Bu amaçla 13 Aralık 1960’da yayınlanan 157 sayılı 
kanuna göre, Kurucu Meclis, iki meclisli bir yasama organı biçimindedir. Bu meclislerden 
birincisi, 14 Kasım 1960 günü yeniden kurulan ve 23 üyeden oluşan Milli Birlik Komitesi, 
İkincisi ise kanunun deyişiyle “mevcut şartlara uygun olarak milletin en geniş manasıyla 
temsili gayesini gözeten” Temsilciler Meclisi’dir. Gerçi Anayasa ve kanunların kabulünde 
Kurucu Meclis’in iki koluna, yani Temsilciler Meciisi’ne ve MBK’ya söz ve yetki eşitliği 
verilmişse de. Bakanlar Kurulu’nun kurulması, bakanların değiştirilmesi, Bakanlar Kurulu’nun 
düşürülmesi konularında Temsilciler Meciisi’ne hiçbir yetki tanınmadı. Kuruluş yöntemi 
bakımından korporatif bir nitelik taşıyan Temsilciler Meclisi, MBK üyesi olmayan bakanlar ile 
seçim veya atanma yoluyla gelecek üyelerden oluşuyordu. Temsilciler Meclisi üyelerinden lO’u 
Devlet Başkanı Gürsel tarafından, 18’i ise MBK tarafından, “bilim, sanat, eğitim, askerUk, 
diplomasi, siyaset, iktisat ve ticaret gibi alanlarda başan göstermiş kişiler” arasından atandı.

DP’nin kapatılmasından sonra ayakta kalan iki siyasal partiden CHP 49, CKMP ise 25 üyeyi 
kendi merkez organlan aracılığıyla seçerek. Barolar 6, Basın kuruluşlan 12, Eski muharipler 2, 
Esnaf kuruluşlan 6, Gençlik kuruluşlan 1, İşçi sendikalan 6, Odalar 10, Öğretmen kuruluşlan
6, Tanmsal kuruluşlar 6, Üniversiteler 12, Yargı organlan 12 temsilci belirleyerek Temsilciler 
Meciisi’ne gönderdiler. Temsilciler Meclisi’nin siyasal partiler tarafindan gönderilen üye sayısı, 
gerek Devlet Başkanı ve MBK tarafindan atanan, gerekse meslek kollan tarafindan beUrlenen 
üyelerin toplam sayısından azdı ama, bu ikinci kategoridekilerin çoğunluğunun da CHP 
eğilimli kimseler arasından seçilmiş olması nedeniyle, yeni anayasayı ve seçim yasasını 
hazırlayan Kurucu Meclis’te CHP eğilimi ağır bastı.

Temsilciler Meclisi 6 Ocak 1961’de açıldı ve ilk olarak yeni anayasa tasansmı hazırlamak 
üzere bir komisyon oluşturdu. Bu Anayasa Komisyonu, İstanbul Üniversitesi’nce hazırlanan 
öntasanyı etüd metni. Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafindan hazırlanan tasarıyı da yardımcı 
metin olarak kabul ederek, bütün dünya anayasa sistemlerini ve uygulamalannı yeniden 
gözden geçirdi. Komisyon’un hazırladığı yeni anayasa, daha sonra Kurucu Meclis’te, özellikle 
sosyal haklara ilişkin bölümler gündeme geldiğinde, uzun tartışmalara basında da geniş 
polemiklere yol açtı. Bu tartışma ve polemiklerin önemli bir özelliği de, o zamana kadar 
CHP önderliğinde gelişen toplumsal muhalefet hareketinin giderek sınıfsal karakterli bir 
aynşmaya yöneldiğini ortaya koyması oldu. Sosyal devlet anlayışı, sosyalizmin sınırlan, toprak 
ve tanm reformunda uygulanacak ölçütler üzerine tartışmalar, daha önce aynı saflarda görünen 
kişilerin sınıfsal tavırlannı aynştırdı ve toplumsal muhalefeti, CHP dışında yeni örgütsel 
yapılar aramaya ya da yaratmaya yöneltti.

Anayasa’nın Siyasal İçeriği

Anayasa’nm yapımcılanndan Mümtaz Sosyal’a göre, “Bütün sorunlann yeni bir anayasayla 
çözümleneceğine inanan bir toplum, bütün sorunlann cevabını da Anayasa’da görmek istedi. 
Tasannın hazırlanışı sırasında, gerek İstanbul Bilim Kurulu’nun, gerekse Kurucu Meclis’teki 
Anayasaya Komisyonu’nun çalışmalan her çevreden gelen isteklerin, ‘Anayasaya bununla ilgili 
bir madde konulsun’ dileklerinin baskısı altında geçti. Bazen komisyonlar da bu eğilimden 
kendini kurtaramadılar, genellikle Anayasa konusu yapılmayan sorunlan Anayasa maddesi ile 
çözmeğe çalıştılar.” 1961 Anayasası’nın asıl metinden sayılan “Başlangıç” bölümü, 27 Mayıs 
darbesinin meşruluğunu vurguladıktan başka, iktidarlann “anayasa dışı tutum ve davranışlanna 
karşı” halkm direnme hakkı olduğunu tanıyor, yeni anayasanın “insan hak ve hürriyetlerini, 
miUi dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve 
teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal 
temelleriyle kurmak için” hazırlandığını belirtiyordu.

Bu uzun anayasada temel düşüncelerden biri, siyasal iktidann sınırlandıniması oldu. Yasama 
organına karşı DP’nin çoğunluk diktası döneminde gelişen güvensizlik, anayasaya geniş şekilde 
yansıdı. 1961 Anayasası’nda tam bir güçler aynlığı yoktu, yasama organı ile yürütme organı 
birlikte ele alınıp görevleri açısından aynma gidiliyordu. Yürütme organının Danıştay, yasama 
organının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi sağlanıyordu. Yargı kurumu ise “ayrı 
güç” olarak ele alınmakta, bağımsızlığı kabul edilmekteydi.

Temel haklar ve ödevler olarak, kişinin hak ve ödevleri, sos;^al ve iktisadi haklar ve ödevler, 
haklann korunması anayasada yer aldı. Genel hükümlerin bağlayıcılığı altında, Türkiye 
toplumuna ilk defa, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, vicdan ve din hürriyeti, basın 
hürriyeti vb. tanındı. Siyasal Haklar ve Ödevler bölümü, Anayasa’nın “demokrasi” anlayışına 
açıklık getiriyordu. Vatandaşlık hakkı 54’ûncû madde ile belirtildikten sonra 55’inci madde 
‘Kişinin millet iradesine ve devlet idaresine katılmasının yolunu”, “Vatandaşlar, kanunda 
gösterilen şartlara uygun olarak seçme_ ve seçilme hakkına sahiptir” hükmüyle gösterdi.
Maddenin ikinci fikrası “seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslanna göre yapılır,” diyerek seçim ilkelerini belirtiyordu. Böylece kanun karşısında 
eşit vatandaşlann eşit ve genel oyuna dayanan “demokrasi” anlayışına vanldı.
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GÜRCAN, FETHİ 
( 1 9 2 2 -1 9 6 4 )

ikinci Aydemir darbe girişiminin örgütleyici*i Süvari 
Binbaşı Fethi Gürcan, 1922’de Konya Ereğlisi’nde doğ
du. Çocukiuğu, asker oian babasının görev aldığı Ana
dolu’nun çeşitli şehirlerinde geçti. İlkokulu Erzincan’da 
okudu. Öğrenimini askerî okullarda sürdürdü. Kara Harp 
Okulu’nu bitirdi. Birinci Aydemir darbe girişimi sırasın
da Muhafız Alayı Süvari Grup Komutanı’ydı. Askerî bir
likler içinde çok sevilen Fethi Gürcan hakkında, İngilte
re Kraliçesi'nin de izlediği uluslararası bir binicilik yarış
masında geçen bir olay efsane gibi ağızdan ağıza dolaşı
yordu. Dereceye girme başarısını gösterdikten sonra, 
Kraliçe’yi selâmlamak için önünden geçerken atı ürk
müş ve onu sırtından atmıştı. Kolu kırılan Gürcan çağırı
lan ambülansa binmemekte direnmiş, yeniden atına bi
nerek Krallçe'nin önünde bir tur daha attıktan sonra 
baygın durumda hastaneye kaldırılmıştı.

MSfC’nin geçici anayasa hükümlerini çiğneyerek 14'leri 
tasfiyesinden sonra ordu içinde güvensizlik ve hoşnut
suzluk başgösterdi, geri kalan komite üyelerinin bir bö
lümünün de desteğiyle İstanbul ve Ankara’da Türk Si
lâhlı Kuvvetler B irliğ i adı altında iki ayrı örgüt oluşturul
du. Örgüt İçindeki müdahaleci kanattan yana olan Gür
can 21-22 Şubat 1962’dekl birinci Aydemir isyanına ko
mutasındaki birlikle katıldı. 22 Şubat 1962 gecesi Muha
fız Alayı Komutanı Cihat Alpan’ın etrafını çevirerek Çan
kaya Köşkü’nü muhasara altına aldı. Köşk’te Cumhur
başkanı Cemal Gürsel, Başbakan ismet İnönü, bakanlar, 
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutarilan toplantı 
halindeydiler. Darbe girişiminin önderi Kara Harp Okulu 
Komutanı Albay Talat Aydemir’e telefon ederek, Köşk’ü 
sardığını, içerdekilerln hepsini ele geçirerek hesaplarını 
göreceğini bildirdi. Albay Talat AydemIr’In cevabı “ be
nim onlarla hesabım yok’’ oldu. Fethi Gürcan’ın ısrarı 
üzerine Talat Aydemir kesin karannı verdi: "Bırak glt- 
slnierl” . Ancak bundan sonra kuşatma altındaki Çanka
ya Köşkü’nden çıkarak hükümete bağlı Hava Kuvvetleri 
karargâhına gidebilen Başbakan İsmet İnönü bu durumu 
"İşte şimdi partiyi kaybettiler” olarak yorumladı. Bun
dan sonra silah üstünlüğü Hava Kuvvetleri’ne geçince 
Talat Aydemir direnmekten vazgeçerek isyanına son verdi.

Ayaklanmaya son verirken hükümetle yapılan cezai 
müeyyide uygulanmayacağına ilişkin anlaşma uyannca 
Fethi Gürcan da harekata katılan 72 subayla birlikte 
emekliye sevkedildi. Ayaklanmanın yarıda kalmasını içi
ne sindiremeyen Albay Talat Aydemir, bundan sonra 
bir yandan yakın gelecekte yeni bir girişimin kamuoyu
nu yaratırken, Fethi Gürcan da bunun ordu içindeki 
vurucu gücünü örgütlemeye başladı. EmekNHil sırasın
da üstlendiği MIHI Savunma Bakanlıtı’ndakl müfettişlik 
görevi, örgütleme çalışmalannda büyük kotatyhklar sağ
ladı. Bakanlık müfettişliği gereğince bütün ülkeyi dolaş
tı ve gittiği birliklerde özellikle alt rütbelerdeki subaylan 
Türk Silahlı Kuvvetler B irliğ i hareketine bağladı. AHı 
ay glM kısa bir sürede Fethi Gürcan 229. Piyade Alayı, 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Genelkurmay Kışla Ko- 
mutanhğı, Harp Okulu ve Zırhlı Birilkleri yakın gelecek-
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teki harekat için örgütledi. İstanbul'daki Zırhlı Birlikler’!, 
Süvari ve Deniz Harp Okullan'nı da örgütlenmeye kattı. 
Darbenin ikinci önderi konumuna yükseldi. 31 Mart 1963 
gecesi için kararlaştırdıkları darbe girişimi, ilişkide ol
dukları M illi B irlik  Kom itesi üyesi 14’ierden bazılarınca 
kabul görmeyince Aydemir ile Gürcan azınlıkta kalarak 
tarihi ertelediler.

6 Nisan 1963’te 14’lerle yaptıkları toplantıda artık tü
müyle anlaşamayacaklarını anlayınca Aydemir’le birlik
te yeni bir tarih saptadılar. Bu tarih 21 Mayıs 1963 
gecesiydi. Fethi Gürcan ve öteki emekli arkadaşları ön
ceden kararlaştırdıkları gibi üniformalarını giyerek Harp 
Okulu ve ilişkide oldukları diğer askerî birliklerle darbe
yi başlattılar. Gece yarısından sonra hazırladıkları 
“ihtilâl” bildirisini ele geçirdikleri Ankara Radyosu’ndan 
okuttular. Türk Silâhlı Kuvvetleri İhtilâl Genel Karargâhı 
adına okunan bildiride emekli Albay Talat Aydemir’in 
idareye el koyduğu, parlamentonun, partilerin, dernek
lerin kapatılıp her türlü siyasal faaliyetin yasaklandığı 
ilan edildi. Bu bildirinin okunmasından kısa bir süre 
sonra, 28. Tümen kurmay başkanının yanındaki birkaç 
adamıyla Radyoevl’nl isyancıların elinden geri almasıyla 
bu kez hükümet yanlısı bir bildiri okundu. O gece Anka
ra Radyoevi “ lhtllâlciler” le hükümet yanlısı kuvvetler 
arasında birkaç kez el değiştirdi. Hükümete bağlı kalan 
Hava Kuvvetleri’nin karşı saldırısıyla 20-21 Mayıs 
1963’deki İkinci Aydemir darbesi bastırıldıktan sonra 
Aydemir ve ayaklanmanın diğer önderleri tutuklandılar.

Fethi Gürcan ise 21 Mayıs sabahı hâlâ ele geçirileme
mişti. Harp Okulu öğrencilerine yenildiklerini açıklaya
rak dağılmalarını istedi. Kendisi de yanında genç bir 
teğmenle birlikte tabancalar, tüfekler ve el bombalarıyla 
donanmış durumda Federal Almanya Büyükelçillği’ne 
sığınmak İçin başvurdu. Vaktiyle tanıdığı Büyükelçilik 
ataşelerinden biriyle görüşmek istedi. Ataşe o gün gel
mediğinden Büyükelçi İle görüşüp siyasal sığınma İste
di. Büyükelçi bu isteği reddederek hükümet kuvvetleri
ne teslim olması halinde Alman hükümetinin affedilmesi 
konusunda girişimlerde bulunacağını vaadetti. Fethi Gür
can bunun üzerine Büyüketçi’den sivil elbise alarak kı
yafet değiştirdi. Yanındaki teğmeni de birliğine gönder
dikten sonra Çankaya sırtlarındaki terkedilmiş bağ evin
de bir süre saklandı. Bundan sonra Ankara Garı’ndan 
hareket eden bir trene binmek istedi, ama bu mümkün 
olmayınca otobüsle İstanbul’a gitmeye karar verdi. Bolu 
kavşağında kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Önce 
İstanbui Merkez Komutanlığı’na, daha sonra da Anka
ra’ya götürüMü ve tutuklandı. Yargılandığı dönemde 
hapishanede sosyalizme yakın düşünceleri benimseme
ye başladı. Askert mahkeme tarafından idam cezasına 
çarptınidı. 27 Haziran 1964’de idam edildi. Böylece dev
leti kurtarma düşüncesiyle iki kez ayaklanma girişimin
de bulunan genç subayların emir komuta dışında geliş
tirdikleri ilişkiler sistemi de ayaklanmayla birlikte yenil
giye uğramış oldu.

İkinci Cumhuriyet’in Organlan

Siyasi partiler: 57. madde ile “Partilerin uyacağı esaslar” tayin edildi ve siyasal partilerin 
Anayasa maddesi ile sınırlandırılmasına gidildi. Bu madde ile siyasal partiler “...tüzükleri, 
programlan ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve laik cumhuriyet 
ilkelerine ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak 
zorundadır,” sınırlaması içine alındı.

“Bölünmezhk”ten kastedilen ise tam olarak açıklık kazanmadı. Mümtaz Soysal “... ,bu konuda 
tek açıklık, ilkenin, federatif bir devlet yapısına gidişi önleyici nitelikte bir kural olarak 
yorumlanması halinde var” diyordu. Oysa gene Mümtaz Soysal “Demokratik Devlet ilkesi ile 
birlikte düşünüldüğü zaman ‘bölünmezlik’ ilkesinin ‘proletarya diktatörlüğü’ne gidişi önlemek 
amacıyla konulduğu ileri sürülebihr. Nitekim Anayasa’nm yapılışı sırasında, Komisyon 
sözcülüğünün de bu yolda söylenmiş sözleri var,” diyordu. Kanun gerekçesinde ise 
“bölünmezhk” ilkesinden ne anlaşıldığına rastlanmıyordu. Böyle olunca da, kanunun yargı 
organında hakim olan ideolojiye göre yorumlanmasına olanak açıldı.

Aynca, “zümre ve sınıf hakimiyeti”ni amaçlayan parti kurulması yasaklanmak suretiyle,
TCK’nin 141. ve 142. maddelerinin tutucu bir yorumla eskisi gibi sosyalist düşünce ve 
örgütlenme üzerinde bir baskı unsuru olarak kullamlmalanna olanak sağladı. Tüm bu 
sınırlamalardan amaç, 1932’den 1961’e kadar gelen değişim ve gelişim çizgisinden geri dönüşü 
önlemek, Anayasada belirtilen Cumhuriyet’in ilkesini, siyasal partilere karşı da korumak 
olıyordu.

Yasama Erki

1961 Anayasası’nm bu alanda göze çarpan en önemli yeniliği ise, yasama organının çift 
meclisten meydana getirilmiş olmasıydı. Böylece, Türkiye Büyük Milet Mechsi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi’nden oluşturuluyordu. Senato’nun yüksek okul mezunlan arasından 
seçilmesi ve sıradan halk temsilcileri üzerinde bir denetim işlevi yapması öngörülmüştü. Her 
iki meclis olağanüstü haller dışında ayn ayn toplanacaktı.

Tabii Senatörlük

Yeni anayasa ile iktidan askerlerden devralırken. Kurucu Meclis’te temsil edilen sivil güçler, 
başta CHP olmak üzere. Milli Birlik Komitesi'ne, şüphesiz bu sonuncunun dayatmasıyla, benzeri 
nadir görülür bir rüşvet vermeyi de ihmal etmemişlerdi. Bu rüşvet, ikinci MBK üyelerinin 
otomatikman ve ömür boyu kaydıyla Cumhuriyet Senatosu üyesi ilan edilmeleriydi.

Bu yeni kurum, daha sonraki yıllarda politik yaşamın üzerinde en çok tartışılan konulanndan 
biri olacaktı. AP, YTP ve CKMP’liler, tabiî senatörlük kurumunun dünyanın hiçbir demokratik 
ülkesinde bulunmadığını, bu bakımdan anayasadan bununla ilgili maddenin çıkartılması 
gerektiğini ileri süreceklerdi. Bayar, affa uğradıktan sonra tabiî senatör olarak Meclis’e girmeyi 
reddedecek, buna karşılık İnönü CHP genel başkanlığından istifa ettikten sonra, Cevdet Sunay 
ise Cumhurbaşkanlığı süresi bittikten sonra Senato’ya tabiî senatör olarak gireceklerdi.

Yürütme Erki

Cumhurbaşkanı TBMM içinden, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek tahsilli olanlar arasından 
seçilecek ve seçildikten sonra partisi ile ilişiği kesilecek. Seçimi 7 yıllık bir süre için 
yapılıyor ve iki defa arka arkaya cumhurbaşkanı seçilme olanağı tanınmıyordu. 
Cumhurbaşkam’mn, yedi yıllık görev süresi bittikten sonra “tabii senatör” olarak Cumhuriyet 
Senatosu’nda yer alacağı da hükme bağlanmıştı. Yürütme Orgam’nm hukuken başı sayılmasına 
rağmen Cumhurbaşkam’mn Mechs ile bütün bağlan kesilmiş. Millet Meclisi önünde 
yürütmenin faaliyetlerinden Bakanlar Kurulu sorumlu kılınmıştı. Anayasanın 98. maddesi 
“görevleri ile ilgili işlemlerden sorumlu” olmadığı belirtiyordu.

Yürütmenin tüm faaliyetinden ise Bakanlar Kurulu sorumlu olacak, bakanlar TBMM dışından 
da seçilebilecekti. Bakanlar Kurulu ‘Yürütmeyi” tüzükler çıkararak uygular. Fakat çıkanlan 
tüzüklerin kanlınlara uygunluğu ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi şartı Anayasa hükmü 
olarak yer alıyordu. Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise kendi görev alanlannı ilgilendiren 
kanunlann ve tüzüklerin uygulanmasını yönetmelikler çıkararak sağlayacaklardı.

Milli Güvenlik Kurulu

1961 Anayasası’nm yürütme içinde getirdiği yeni kurumlardan biri de Milli Güvenlik 
Kurulu’ydu. Cumhurbaşkam’mn başkanlığında. Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet 
Komutanlan ve ilgili Bakan’dan meydana gelen bu kurul, dış ilişkiler ve ulusal güvenlik 
konulannda yürütme kuruluna direktif verecek olağanüstü bir yetkiye sahipti. Bu organın, sivil 
yönetime geçtikten sonra da askerlerin devlet yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmesini 
sağlamak amacıyla konulduğu açıktır.
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Nazım  H ikm et: Ş iirden  
Siyasete, S iyasetten  Ş iire

Nazım bölücüdür, gücü ve çağrısı burdan gelir: Şiiriy
le ve eylemiyle, yaşamında ve ölümünde, insanları tavır 
almaya zorlamış, sanatın ve siyasetin kadrolarını ikiye 
bölmüştür: Nazım'dan yana olanlar ve ona karşı olanlar.

Bunun açıklanabilir nedenleri var: Şiiri yeniydi, hem 
içeriğiyle hem de biçimiyle Türk edebiyatının organik 
gelişimini yırtıyordu. Soylu bir aileden geliyordu ama 
kendi sınıfına ihanet etmiş, ezilenlerin yanında yer al
mıştı. Ve sınıfının onu geri alma, yeniden kendi içine 
katma çabalarına da kanmadı. Öte yandan, çok uzun 
sürmeyen siyasal yaşamında da dikbaşiı bir tutum için
de olmuş, TKP'öe bir muhalefet hareketi örgütlemişti. 
Eski TKP'W romancı Kerim Korean, Harbiye Kazanı’nda, 
1930’larda Parti üyelerinin Nazım’ia görüşmekten nasıl 
çekindiklerini anlatır. TKP yönetiminin koyduğu bu gö
rüşme yasağı, üyelerin gözünde Nazım’a büyüleyici bir 
kimlik kazandırmış olmalı: Bir tür şeytan, hem iten hem 
çeken. Nazım’ın önderlik iddiasından vazgeçmesi ve 
1938’de de cezaevine girmesiyle birlikte bu çekişme 
de hızını yitirecektir. Nazım, Bursa Cezaevl’nden Kemal 
Tahir’e yazdığı 10 Şubat 1941 tarihli mektupta, şöyle 
diyor: “ En münasebetsiz hatta muzır insanlarla dahi 
münasebetinde emniyetli bir rahatlığa kavuşmak mer
halesi vardır. Bunu benim söylediğime hayret etme, 
bütün harici tezahürlerine rağmen ben zaman zaman 
muayyen insanlar için, belki uzun bir didişmeden sonra 
böyie emniyetli, unutkan bir rahatlığa kavuşurum." Na
zım, Hikmet Kıvılcımlı ile ilişkisinden söz ederken yazı
yor bunları. Ama bu bağışlamanın, bu iyileştirici unutu- 
şun, derece derece, Nazım'ın o dönemdeki başka mua
rızlarına yayıldığını da tahmin etmek zor değil: Masan 
Ali Ediz’e, Eczacı Vasıf’a, Reşat Fuat Baraner’e, İsmail 
Bilen'e, hatta Şefik Hüsnü’ye... Ama Vedat Nedim’e 
ya da Şevket Süreyya’ya değil... Yapıtı, kimi zaman 
ekmeğe, fırından yeni çıkmış, dumanı tüten ekmeklere, 
çoğu zaman da yazıcısının eril sesine rağmen dişil ve 
bereketli bir sonbahar toprağına benzeyen cezaevi şiir
leri, bu sağlıklı, sağaltıcı bağışla(n)manın kanıtıdır. Hem 
nedeni, hem sonucu...

Ama bu, sonradan oluyor, cezaevinde eski muarızla- 
nyia arasına “ emniyetli’’ , koruyucu bir mesafe girdikten 
sonra ve asıl, Nazım’ın eski “ muzafferane” edası cezae
vinin ve yaratıcı emeğin süzgecinden geçerek yerini 
daha alçakgönüllü ve daha bilgece bir bakışa bıraktıktan 
sonra... Çünkü kendisi de biliyor, bu yeni yumuşak 
tavra Kemal Tahir’in de “ hayret edebileceğini” söylü
yor. Gençlik yıllarında, 1920’ierde ve 1930’larda, coşku
lu, başına buyruk ve biraz da alaycı bir davranış içinde
dir Nazım. Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Günlük Anılar'mda 
Nazım’dan söz ederken şöyle der; “ O, gülüyor mu, 
kızıyor mu, alay mı ediyor, ciddi mi... belli olmayan 
ince, sitemli bakışı ile beni süzdü (...) Böyle baktı mı, 
söylediğinden bambaşka şeyler düşündüğü, çoğu karşı
sındakini atlattığı yahut bir oyuna getirmek istediği an
laşılırdı. Satrançta bu hali pek daha belli olurdu.” Aziz 
Nesin’de, 1965’te Vfem Tanin'öe, Nazım’ın “ hayatını etkile
yen (...) dört psikolojik duygu” arasında şunları da sayı
yor; “ Bir bayrak olma, bayrak insan olma tutkusu (...) 
Yalnız kalamayışı, yalnız kalma korkusu.” Şunu da dü
şünmek gerek: Nazım, Sovyet devriminin içinde sosya
lizme katılmıştı, bu devrimin bütün coşkusu ve sıcaklı
ğıyla sürdüğü 1921-22’de... Sovyet Rusya’da o yıllarda 
yaşanan kuraklığı ve açlıktan kırılan insanları görmüştü, 
doğru, ama bunları zaferin bir parçası olarak görmüştü: 
Açlar, yürüyorlardı. Sosyalizm, Nazım için, önce bir za
fer sesiydi, bir özgürleşmeydi, dikbaşiı, uzlaşmaz bir 
tutumdu; yenilgiyi, geri çekilmeyi, kısıtlanmayı, kısılıp 
kalmayı sonra tanıdı. Bu gururlu, muzafferane tavra, 
yine Doktor Hikmet’in anılarından ve Nazım-Kemal Tahir

mektuplaşmalanndan çıkan bir başka kişilik çizgisini, 
Nazım'a aristokrat dedelerinden miras kalan o “ kolayca 
alma, bağını sormadan üzümünü yeme” eğilimini de 
eklersek, hem insanlarla çatışmaktan korkmayan hem 
de insansız kalmaktan ölesiye korkan, onlara bulaşma
dan edemeyen bu egemen sınıf kökenli genç devrimci
nin sağda ve solda bazı kızgınlıkları, bazı hasetleri nasıl 
da kışkırtılmış olabileceğini anlarız. (İyi bir Nazım Hik
met eleştirmeni, şairin şiir ve mektuplarında ‘haset’ 
sözcüğünün kaç kere geçtiğini saymalı: Çıkan toplam 
karşısında şaşıracaktır.)

Tepkileri görelim şimdi de. Nazım, 1930’ların başında, 
gıyabında bir “ Troçkist polis muhalefeti kurmakla” suç
lanıp TKP'den atılır. Bu sırada Doktor Hikmet, Parti’nin 
bir yasal açılımı olarak Marksizm Biblioteği'nöert bazı 
kitaplar yayımlamaktadır. Marksizm Kalpazanları Kim
lerdir? kitabında. Kerim Sadi’nin yanında Nazım’ı da 
hedef almıştır. Öyküyü Doktor’dan dinleyelim: “ Bir de 
Marksizm Kalpazanları Kimlerdir? kitabımda geçen bir 
cümlelik satır üzerine Nazım köpürmüştü. Orada Na- 
zım'ın burjuva sosyetesindeki durumuna iki sözcükle 
dokunuluyordu. Kitapta sırf Kerim Sadi eleştiriliyordu. 
Parti’den, Şevket Süreyya ile ve Nazım Hikmet için niye 
susulduğu soruldu. (Parti: Şefik Hüsnü Deymer.) Konu
ların ayrılığını bilirdim. Yoksa, Kadronun Kadrosu diye 
yazdığım uzun eleştiride. Şevket kalpazanını yerine oturt
muştum. Şimdilik zihinleri karıştıran Kerim Sadi idi. Onu 
temizlemek aktüalite idi. Gerekirse gerekçeli Kadronun 
Kadrosu yayınlanırdı. Nazım’a gelince, onun hakkındaki 
fikrimi herkes biliyordu. Şairdi. Pişmandı. Üzgündü. Bir 
tolerans payı bırakmakta yarar olabilirdi. Israr edilmiş: 
‘Hiç değilse bu iki adam için birer satır konulsun’. Bibli- 
oteğe yeni kattığım Böcürgil de o kanıdaydılar (“ Bö- 
cür” : Haşan Ali Ediz.) Bir oyum vardı, formelman. Ço
ğunluğa uymamak harcım değildi. Bu tartışma sırasında 
Böcür hemen kalemi eline aldı. Kitapta Şevket’le Na- 
zım’ın adlarının geçtiği iki üç satın döktürüp önüme 
koydu. Yazıdaki kanı, kelimesi kelimesine benim söyle- 
diklerimdi. Böcür onlan almış, kendi karihasındanmış 
gibi önüme sürüyordu. Kara (Eczacı) Vasıf: ‘Madem ar
kadaşlar illa istiyorlar. Bizce de aykın değil. Koy bu 
iki satın kitabına, ne zararı var?’ ” Doktor buna şöyle 
cevap verir: “ Biri: Gerekçesiz yarım kalıyor. Yarım işi 
sevmem. Ötekisi: Nazım 'beni kullanın’ diye -ikiyüzlüce 
de olsa- başvurup duruyor. Bir mola deniyelim. Düzelir
se yazılı hükmü kaldırmak güç olur. ‘Sen hâlâ Nazım'ın 
düzelebileceğini umuyor musun?' ‘Ummak istiyorum’. 
‘Biz Nazım’ı senden iyi tanırız. Merak etme. Düzelmez. 
Kamuoyunda kendisini bizdenmişçesine göstermesinin 
önüne geçmeli. Parti de bunu istiyor’. Disiplin disiplin
dir. Koydum Marksizm Kaipazanları’nm içine o iki satırı. 
Düşünceme aykın değildi. Taktik bakımdan durdurmak 
istemiştim. Kitap çıktı.”

Nazım’ın “ burjuva sosyetesi” ile ilişkilerinden kaste
dilen eğer edebiyatçılarla, Sabiha ve Zekeriya Sertel'ler- 
le dostluğu ise o dönemde Nazım’ı cezalandıranlar ara
sında bulunan Reşat Fuat Baraner’in de aynı çevreyle 
yoğun bir ilişkisi olduğunu belirtmek gerekir. Burjuva 
sosyetesi, o dönemde Nazım’ı asimile etmek, kendine 
katmak istemiştir, bu doğru, ama başaramamıştır. Şun
dan: Cılız ve köksüz Türk burjuvazisinin, toplumdaki 
muhalif eğilimleri massedecek, kendine bağlayabilecek 
bir hegemonik konumu, bir ideolojik yayılma ve özümle
me gücü yoktur. Muhalif muhaliftir, ezilmelidir. Yeri 
gelmişken, Nazım’ın da bir kez, ama sadece tek bir 
kez, burjuvazi karşısında bocaladığını, direncini yitirdi
ğini teslim etmek gerekir. 1938’de pratikte ömürboyu 
hapis anlamına gelen ağır cezaya çarptınlınca, Atatürk’e 
bir mektup yazarak “ adalet ister” : “ Türk ordusunu ‘is
yana teşvik’ ettiğim gerekçesiyle onbeş yıl ağır hapis 
cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını ‘isyana teş
vik etmekle' töhmetlendiriliyorum. Türk inkılabını ve 
senin yaptığın her ileri dev hamleyi anlayabilen bir ka
fam, yurdumu seven bir yüreğim var. Askeri isyana 
teşvik etmedim. Yurdumun ve inkılapçı senin karşında

alnım açıktır. (...) Askeri isyana teşvik etmedim. Deli, 
serseri, mürteci, satılmış, inkılap ve yurt düşmanı deği
lim ki bunu bir an olsun düşünebileyim. (...) Başvurabi
leceğim en inkılapçı baş sensin. Kemalizmden ve sen
den adalet istiyorum. Türk inkılabına ve senin başına 
and içerim ki, suçsuzum.”

Bir zaaf anında yazılmış olmalı bu. Ama şunu da gör
mek gerek: Mektubun ideolojik içeriği, 1920'ierde ve 
1930'larda Kemalizmi desteklenmesi gereken bir “ inki- 
lap hareketi” olarak gören ve Kürt isyanlannı “ mürteci- 
lik” le suçlayıp ezilmesini onaylayan TKP yönetimince 
çoktan oluşturulmuştu. Talihliydi Nazım; Mektup Ata
türk'ün eline geçmedi. Nazım da, hukuksal açıdan hak
sızlığı açıkça belli olan cezasının bir bölümünü çekti. 
Bu arada TKP de bir “ desantralizasyon” karan almış, 
yani kendini feshetmiş, yani Türk inkılabı içinde bir 
komünist muhalefete gerek olmadığına karar vermişti... 
Ama burjuvazi kolayca bağışlayamıyordu. Nazım, 
1951'de, afla çıktıktan sonra kaçmak zorunda bırakıldı
ğında, Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi, şunları ya
zacaktı: “ Yurdundan kaçarak Demir Perde gerisine sığı
nan kızıl şair Nazım Hikmet Moskova havaalanına iner 
inmez, ‘gözlerimin ışığını İstalin'e (Stalin) borçluyum. 
Beni o yarattı, beni o yaşatıyor’ diye bağırmış (...) Nazım 
Moskova'nın da Demir Perde’nin de ne olduğunu elbet

biliyordu. Oraya giderken kendi adına yayınlanacak bü
tün demeçleri, şiirleri ve yazılan peşinen imzalamaya 
hazırlanmıştı. Şu halde yıllardır Nazım’ın samimi inancı 
budur: Onu İstalin yaratmıştır, o her şeyini, gözlerinin 
ışığını bile İstalin’e borçludur. Bütün isteğine rağmen 
burada bizim aramızda bu gerçeği açıkça söyleyemiyor, 
dolambaçlı yollar arıyordu. Şimdi muradına erdi. Mos
kova'da hâliki (yaratıcısı) önünde dilediği gibi kapanıp 
secdeye varabilir” . Cumhuriyet gazetesinin edebiyatta
ki karşılığı olan Varlık dergisinde de (ikisi de sonradan 
solcu oldu) aynı tarihte şunların yazıldığını görüyoruz; 
“ Nazım Hikmet, inancı ne olursa olsun, herşeyden önce 
vatanına bağlı bir Türk şairi midir, yoksa gözü dönmüş 
bir komünizm softası mı? Bugüne kadar münakaşa mev
zuu böyle bir mesele vardı. (...) Şimdi, dava halledilmiş, 
münakaşa kapanmıştır. Nazım'ın sapık akidesinde mem
leketi için en küçük bir yer yoktur. (...) Şimdi onun 
lehinde nümayiş yapanlara rastlanamayacağı gibi, dün
ya gazetelerinde bir daha adının anıldığı da görülmeye
cektir. Buna karşılık biziıı\*gazetelerimiz habire onunla 
meşgul oluyorlar. Vatanına ihanet etmiş bir şaire layık 
olduğu cezayı vermek istiyorsak, bundan böyle Türklük 
için onu yok farzetmek, sözlerine ve hareketlerine karşı
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kulaklarımızı tıkamak, hezeyanlarına cevap vermeğe da
hi kalkışmamak en doğru hareket olur.”

Biz ona uymayalım... diyor Varlık dergisi. Ve Nazım'ın 
cezasını topyekün kılmaya kalkışırken, aslında kendini 
de bilmemekle, görmemekle, cehaletle ve aptallıkla ce
zalandırmış oluyor. Türk edebiyatının en güçlü damarla- 
nndan birini keserken, kendini de sakatlamış oluyor.

Nazım’ın kişisel kaderi, kendisi siyasetten uzaklaşsa 
da, sosyalist hareketin kaderine bağlanmıştı bir kez: 
1960’larda yeniden ve bu kez kitlesel olarak doğan Tür
kiye sosyalist hareketi, Nazım’ı geri aldı. Atatürk’e mek
tubunu okuyan genç sosyalistler belki biraz sarsıldılar, 
ama mektubun ideolojik arka planını, TKP ideolojisine 
uygunluğunu bildikleri için onu anladılar da. Ve Nazım’- 
ın yapıtı, hem 1960’ların sosyalist hareketini hem de 
1960’ların devrimci edebiyatını besleyen damarlardan 
biri oldu. Bölücü değil, birleştiriciydi şimdi.

Nazım’ın şiiri çoğu zaman edebiyat dışı ölçütlerle ele 
alınmış, bir eleştirinin ya da değerlendirmenin değil, 
toptan benimseme ya da toptan yadsımanın konusu 
olmuştur. Sadece siyasal yaşamının hep ön planda olu
şundan değil, şiirlerinde siyasal ya da ideolojik boyutun 
da belirgin oluşundan ötürüdür bu. Her şairin böyle 
bir ideolojik yükü aynı kolaylıkla kaldırabileceği söyie-

Naz/m Hikmet Dünya Barış Ödülü'nü 
kazandığında konuşma yaparken. Eski 
TKPlilerden Vartan ihmaiyan, Bir 
Yaşamöyküsü ^adıyia yayınlanan 
anılarında, 1963 başında Nazım'a Lenin 
Ödülü verilmesini İsmail Bilen'in önlediğini 
yazıyor: “ Nazım Hikmet'e Lenin Ödülü 
verilmesi söz konusu oluyor. Daha önce 
Nazım’a barış ödülü verilmişti. Ama Lenin 
Ödülü verilmedi. Nedenini 1976 
dolaylarında öğrendim. SBKP Merkez 
Komitesi'nden Nazım'a Lenin Ödülü 
verilmesi üstüne ne düşündüğünü 
sormuşlar İ. Bilen'e. O da “ Nazım evini 
kerhaneye çevirdi, kızlar getiriyor, böyle 
adama Lenin Ödülü verilir m i?" demiş.

nemez. Şair Cemal Süreya, Nazım’ın şiirinin bu yükün 
altında ezilmediğini belirtiyor: “ Tepeden bakılırsa, her 
sanat yapıtının siyasal bir anlamı vardır: Belli bir sınıfın, 
belli bir hayat görüşünün koşullarıyla yüklüdür. (...) Ne 
var ki burada siyasal deyimi geniş anlamdadır, daha 
çok tarih açısındandır; sanatçının siyasal bir niyetle ha
reket etmediği halde, sonuçta ister istemez siyasal bir 
konum kazanacağını anlatmaktadır. Bir de sanatçının 
daha çıkış noktasında siyasal bir tutumda olduğu, işe 
başlarken tarihi üstlendiği durum var. Nazım Hikmet'in 
şiiri bu anlamda da siyasaldır. Bu anlamda siyasal şiirin 
başarısı, üstlendiği hayat değerleriyle yeni şiir değerleri 
arasında kurulacak bileşkeye bağlıdır; yani hayat değer
leri, yeni şiir değerleri yaratmaktadır. Düşünce, şiirsel 
akışı engellememeli, şairi ememelidir. (...) Nazım Hik
met’in önemi şurada: Bir devrim düşüncesini toptan 
üstlenmiş ve sonuna kadar götürmek cesaretini göster
miştir. Öte yandan şiirinde -anlatımında, kullandığı İm
gelerde, dil tutumunda- düşüncesinin, hayatının, varo
luşunun karşılığını bulmuştur. Başka şairlerde görmeye 
alıştığımız, düşüncenin süs olarak, iğreti olarak serpillşi 
(...) yoktur onda. Düşünce biçimsel olarak değil, yapısal 
olarak yerleşir Nazım Hikmet’in şiirine. Tümdengelmez

onda düşünce. Daha çok hayatın verilerinden çıkışını 
yapar.”

Nazım, tarihsel maddeciliği ve sosyalizmi şiirine özüm
lemiştir. Ama bu hemen olmamıştır. Sovyet Rusya’da 
yazdığı ilk şiirleri, biçimsel olarak Mayakovskl’nin, içe
rik yönünden de Sovyet Proletkült şairlerinin etkisi al
tındadır. O da Proletkült gibi, eski küttür ve hayat değer
lerini toptan yadsır bu ilk döneminde, makineleşmeyi 
savunur, doğaya karşı makinenin övgüsünü yapar. Sos
yalizm, onun için insanlar arası eşitlik ve insanla doğa 
arasındaki eski uyumun yeniden kurulması kadar, hatta 
bunlardan daha çok, insanın doğa üzerindeki egemenli
ğinin kutsanması gibidir. Ama bu tutum, onu yer yer 
Marksizmin de dışına düşürür. 1922’de yazdığı 
“ Yalnayak” şiiri şu dizelerle biter:

Tattı mavat dinlemekten gayrı usandık.
Artık
hepinizin kafasına 

şu
daaaaaank

desin:
Köylünün toprağa hasreti var, 

toprağın hasreti
makinalarl

Bunun 1950’den sonra DP iktidarınca büyük ölçüde 
gerçekteştiritdiğini düşünürsek, şiirin de ne kadar kısa 
erimli olduğunu anlarız. Bu, şiir değildir şüphesiz. Na
zım bu şiirde ve bu dönemde daha çok şiire karşı çıkar, 
OsmanlI şiir geleneğinin Tanzimat ve Serveti Fünun’da 
zaten kesintiye uğramış, zayıflamış geleneğini iyice yık
maya çatışmaktadır. İşte bu yıkma tavrının kendisi bir 
şiir eylemidir. Ama yine de bu dönemden “Salkımsöğüt” 
ve “ Bahri Hazer” gibi bugün de etkisini koruyan şiirler 
katmıştır. 1930'lara kadar yumuşayarak süren bu şiir 
tavrının bir yönü de bireyselliğin bir yana itilmesi, toptu- 
tuğun yüceltilmesidir:

Şeffaf
temiz

damtalarıyta gözlerimiz
bir umman içinde o kadar birleşti kiy
kaynıyan suda buzu

nasıl eritirseniz,
işte biz de

birbirimizde
öyle kaybolduk

(“ Gözlerimiz” , 1922)

Ya da şu:

Başladı işe 
Bitirdi işi...

Onun için; başlayan, biten, başlıyan iş var, 
sorgu soruş yok...
Gidiş var.
Duruş yok...
O milyontarın milyonda biridir.

O bir sıra neferidir...
(“ Sıradaki” , 1930)

Bu şiir, SSCB’de 1930’da başlayan ve "sorgusuz su
alsiz çalışmayı” yücelten Stahanov hareketinin etkisini 
yansıtır. Nazım’ın bu dönemde yazdığı şiirlerde, halka, 
insanlara dışardan baktığı, onları o dönemdeki Stalinist 
İdeolojinin görmek istediği gibi gördüğü söylenebilir. 
Buna karşılık, devrimci bireyi. Parti üyesini de yücelttiği 
görülür. “ Mavi Gözlü Dev” , "Şair” , “ Yürüyen Adam” 
gibi şiirlerde bu tutum belirgindir. Benerci Kendini Niçin 
Öldürdü? şiirinde, davadan dönen Şevket Süreyya ite 
hesaptaşırken, davadan dönmeyenleri idealize eder. Na- 
zım’ın şiiri Taranta Babu’ya Mektuplar ve Şeyh Bedred- 
din Destanı İle yeni bir olgunluk evresine girmiştir. Bu 
yapıtlarda, tarihsel maddeci düşünce daha zenginleşir

Yem bıyasai uuzen

ken, Nazım’ın eski halk ve divan şiirinin imkantarından 
da yararlandığı görülür. Memleketimden İnsan Manzara- 
far/’nda ve cezaevi şiirlerinde ortaya çıkacak otan o 
çok çağrışımlı, yumuşak, nerdeyse organik dilin ve Ce
mal Süreya’nın deyimiyle “ söylenen hikâyeyi kendi di
namiğine çekip götüren diyalektik anlatımın” bu şiirler
de ilk kez göründüğünü söylemek yanlış olmaz. Asıl 
Nazım, 1940'larda ve daha sonra yurt dışında yazılmış 
şiirlerdedir. Bu dönemde Nazım’ın şiirinde en dikkat 
çekici yenitikler, doğaya ve insanlara daha yumuşak, 
öfkesiz bakmaya baştamasıdır. İnsan Manzaraları’nöa 
karısını hastaneye getirirken bir yandan da toprakta 
yarım bıraktığı çalışmasını düşünen Dümelli köylüyle 
İlgili şu pasaj, bu açıdan anlamlı bir göstergedir:

Dümelli yeni bir sevinçle kulak kabarttı.
Sesler geliyordu,

şehrin batısından yola çıkan kağnı sesleri.
Bir taş balta gibi işleyen

ve ayın altında ağır pırıltılarla genişleyen 
att edilmemiş bozkırın 

vahşi şarkisiydi bu.

Doğanın “ altedilmesi” düşüncesi burada da ortaya 
çıkar; ama bu kez mekanik ya da mekanist bir anlayıştan 
arınmış olarak, “ vahşi” doğaya karşı bir hayranlığı, bir 
özlemi de içererek... Daha da önemlisi, daha önce konu
ya dışardan uygulanan ve sadece şairin öznel sesinin, 
öznel tutumunun ifadesi olan ritm, bu şiirlerde doğanın, 
insanların yaşamının, kısaca şiirin konusunun kendi ha
reketi olmuş gibidir. Bu, hapishane şiirlerinde görünen 
karakterlerde de kendini gösterir: Ön planda olan, Na- 
zım’ın onlara bakışı değil, onların kendi bağımsız ger
çeklikleridir. Nazım’ın bu gerçekçiliğe ulaşması İçin ce
zaevine girmesi, artık hiçbir idealizasyonun mümkün 
olmadığı bir eğitimden geçmesi gerekiyordu belki de... 
Ama bilinçli bir çaba da var: Kemal Tahir’e mektupları
nın ana konusu, edebiyatta (ve yaşamda) “şairane” 
tavrın bırakılmasının gerekliliğidir. Nazım’ın bu anlayış
la, çeşitli dönemlerde SSCB’de resmî sanat görüşü olan 
“ sosyalist gerçekçiliği” veya “ devrimci romantizmi” 
aştığı da söylenmeli. Kemal Tahir’e mektuplarında, Şo- 
tohov’u ve Ehrenburg’u bile şairanelikle eleştirmesi, 
bunun ifadesi sayılabilir.

Nazım’ın son dönem şiirleri, yaşamı coşkuyla seven 
bir insanın ölüm gerçeğiyle yüzleşmesinin, kendini ölü
me alıştırmasının kayıtlarıdır. Ama buna zaten hazırlık- 
lıydı: Cezaevi, kapatılma, sonuca varmayan didişmeler, 
kendisininkiler de içinde olmak üzere insanların zaafla
rı, onun olumsuz’un terbiyesinden geçmesini, Hegel’in 
deyimiyle “ Negatifin emeği” ne maruz kalmasını sağla
mıştı. Bir bütün olarak bakıldığında, Nazım'ın şiirinde 
şöyle bir devinimi görmemek imkansız: O, ileriye gittik
çe geçmişi sahiplenmiş, hayata bağlandıkça ölümle de 
barışmıştı. Bu barışın, bu dinginliğin ürünü olan şiirler, 
belki de Yalçın Küçük’ün söylediği gibi Nazım’ın en 
iyi ürünleridir:

Bitkiler ipeklisinden dallı budaklısına 
hayvanlar tüylüsünden pullusuna 
evler kıl çadırından betonarmesine 
aletler uçağından tıraş makinesine kadar

bir de denizler bir de bardaktaki su
bir de yıldızlar
bir de dağların uykusu
bir de her şeyle he<' yerde karmakarışık insan 

yani alınteri 
yani kitaplardaki yalan 
yani doğru yalan 
yani dost düşman 
yani hasret sevinç-keder 

gelip geçtim kalabalığın İçinden 
gelip geçen kalabalıkla beraber.

(14 Ağustos 1930)

ORHAN KOÇAK
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üniversite ve Radyo Özerkliği

Diğer yandan Anayasa, “Geçmiş tecrübeler, üniversitelerimizin haklannı sarahatla koruyacak 
hükümlere ihtiyaç olduğuna şüphe bırakmadı” gerekçesiyle Üniversite özerkliğini, “Radyonun 
partizan tutumu ve partizan bir yayın vasıtası haline getirilmesi memleketimizde uzun seneler 
ciddi bir huzursuzluk konusu oldu” gerekçesiyle de, radyonun özerkliğini ve tarafsızlığım 
getirerek bu kurumlan teminat altına aldı.

Kamu Görevlilerinin Statüsü

117. madde ile memurlann hükümete karşı korunması “memurlann nitelikleri, atanmalan, 
ödev ve yetkileri, haklan ve yükümleri aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla 
düzenlenir” denerek sağlanmış, 118. madde ile de memur teminatı getirildi. 125. madde ile, 
memurların ve kamu hizmetlerinde çalışanların “Yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasa”ya 
aykırı emirleri yerine getirmemesi”, “Kanunsuz Emir” dinlememeleri belirtiliyordu.

Yargı Erki

1961 Anayasasıyla, Devletin en güçlü kurumu. Yargı Kurumu oluyordu. “Madde 132: Hakimler 
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlanna göre hüküm 
verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve 
yürütme organlan ile idare, mahkeme kararlanna uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” 
deniyordu.

Böylece mahkemeler; Anayasa, kanunlar, hukuk ve vicdani kanaadara dayandınimış. Yasama 
Organı ve Yürütme Organı’mn müdahalelerinden korunmuş, kararlannın mutlaklığı tanındı.
133. madde ise “Hakimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe. Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye aynimaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldıniması sebebiyle de olsa, 
ayhklanndan yoksun kılınamaz” diyerek hakimin bağımsızlığı teminat altına alındı.

Bağımsız mahkemelerin ve hakim teminatının gerektirdiği, hakimler ve hakimlik ile ilgili 
bütün konularda Yüksek Hakimler Kurulu yetkili kıhndı. “Bu surede, Yürütme Orgam’nın 
hakimlerin atanması, meslekte yükseltilmeleri, görev yerlerinin değiştirilmesi veya görevlerine 
kanunda belli edilen hallerde son verilmesi konulannda veya hakimin meslek ile ilgili sair 
konularda herhangi bir tasarrufta bulunabilme yolu kapatıldı”. Cumhuriyet Savcılığı ise Adalet 
Bakanlığı’na bağlı bırakılmış, yalnız 137. madde ile Cumhuriyet Savcılannın “özlük işlerinde 
ve görevlerini yapmalannda teminat sağlayıcı” hükümlerin kanunla konacağı belirtildi.

1984

SKB'nin kurulmasına nnkara’öa önayak olanlar 
arasında Talat Aydemir de vardı. Aydemir 27 Mayıs 
1960’da Kore’deydi: bu yüzden darbeye katılamadı ve 
MBK içinde yer alamadı. Aynı nedenden askerî 
yönetimin devamından yana olan 14’leri 
desteklemesine rağmen tasfiyelerden etkilenmedi. 
SKB’n/ oluşturanlar arasında sivil yönetime geçiş 
konusunda görüş ayrılıklan tamamıyla ortadan kalkmış 
değildi. Örgüt içinde "güdümcüler”  ve 
"müdahaleciler”  olmak üzere esas olarak iki karşıt 
görüş vardı. 15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra askeri 
rejimin sürekliliğini tercih eden müdahalecilerden bir 
bölümü (10 general ve 28 albay) 21 Ekim’de İstanbul 
Harp Akademileri’nde toplanarak seçimlerin, siyasal 
partilerin ve MBK’n/n feshini öngören bir protokol 
imzaladılar. Protokol hiçbir kayıt ve şart içermeksizin, 
yeni TBMM toplanmazdan önce kesin olarak 
müdahalede bulunmayı kararlaştırıyordu. İmza sahipleri 
I. Ordu bölgesini fiilen denetleyen yüksek rütbeli 
askerlerdi. Cevdet Sunay protokolden haberdar olur 
olmaz 23 Ekim ’de Genel Kurmay Başkanlığı’nda 
Kuvvet ve Ordu Komutanlannın, Kolordu 
Komutanlarının ve SKB’n/n ileri gelenlerinin de 
katıldığı b ir toplantı düzenledi. Toplantıda Gürsel’in 
cumhurbaşkanı, İnönü’nün de başbakan olmasıyla tüm 
sorunlann hallolacağını ileri sürerek müdahale 
yanlılarını kararlarından vazgeçmeye davet etti. Siyasal 
partilerin liderleriyle de görüşeceğini vaad ederek itaat 
etmelerini sağladı. Ancak 9 Şubat’ta Jandarma 
Tugayı’nda b ir toplantı yapmakla ve yeni bir 
müdahale protokolü kaleme almakla "müdahaleciler”  
etkinliklerinden vazgeçmediklerini gösterdiler Hükümet 
durumun farkına vararak aralarında Aydemir’in de 
bulunduğu bir grup subayı başka yerlere atamaya 
kalkıştı. Bunun üzerine Aydemir 22 Şubat 1962’de 
Ankara’daki bazı askerî birliklerin de katılımıyla bir 
darbe girişiminde bulundu. Ancak ordu çoğunluğunun 
hükümetin yanında yer alması Aydemir’i ve diğer 
darbecileri teslim olmak zorunda bıraktı. 21 Mayıs 
1963’de Kara Harp Okulu öğrencilerinin katılımıyla 
Aydemir başarısız bir darbe girişiminde daha bulundu. 
Fotoğrafta mahkemede görülen Aydemir (en solda) ve 
Fethi Gürcan diğer beş subayla birlikte 5 Eylül 
1963’de ölüm cezasına çarptırıldılar. TBMM’nin 
onaylaması üzerine yalnızca ikisinin cezalan infaz 
edildi.
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Yeni Siyasal Düzen

Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir... 
1950'ler ve sonrasına özgü yeni bir gerçekçiliğin en 

verimli ve popüler İsimleri. Her üçü de seçkin 
edeblyat-kitle edebiyatı ayrımını aşan bu üç yazar 
hayatlarını yazdıklarıyla kazanan nadir yazarlardan 

oldular: popülerlikleri beyazperde uyarlamalarına yol 
açtı. Kitle iletişim araçlarının b ir zamanlar 

vurgulamaya düşkün oldukları isim benzerliklerinin 
ötesinde aralarındaki belki de yegâne ortak yön, 

1950'ler ve sonrasında, Türkiye'de kır ve kent 
arasındaki dengeyi alt üst “ büyük dönüşüm"ü, resmî 

ve egemen İdeolojilerin kalıplan dışındaki bir 
gerçekçilikle betimleyebilmiş olmalarıydı. Orhan 

Kemal'in (en solda), büyük ölçüde otobiyografik olan 
ilk romanlarının odak noktasında, bu dönüşümün en 

dramatik biçimde yaşandığı Çukurova yeralır. Daha 
sonraki eserlerinde ise İstanbul’a göçe ve büyük 

şehirdeki hayatın zorluklarına yönelen ve yazarlığıyla 
ilgili olarak “ Hayatımın eserlerime tesir ettiğine şüphe 

yok. Zaman zaman düşünürüm: Onaltı yaşımdan 
itibaren ekmeğimi kazanmak zorunda kalmasaydım, ne 

olurdu?”  diye kendi kendisini sorgulayan Orhan 
Kemal'in bütün eserlerinde geçim kaygısı, açıkça 

tema olarak işlenmediğinde bile satır aralarında 
hissedilir. Rejime muhalefeti uzlaşmaz boyutlara 

vardığırıdan bir süre için Suriye'ye kaçmak zorunda 
kalan bir Birinci Meclis mebusunun oğlu olan Orhan 

Kemal'in ve İstanbul'da doğan Kemal Tahir’in aksine, 
taşralı ve nisbeten yoksul b ir Kürt ailenin çocuğu 
olan Yaşar Kemal’in (ortada) edebiyat hayatı halk 

hikâyelerinden esinlendiği şiir ve hikayelerle başladı. 
Çukurova, onun da ilk romanlarının merkezinde yer 

aldı. Ancak göçen insanın dramı üzerinde yoğunlaşan 
Orhan Kemal’den farklı olarak Yaşar Kemal'in Ölmez 

Otu, Yer Demir Gök Bakır ve Ortadirek'fen oluşan İlk 
büyük üçlemesi, kentin modern dünyasıyla temas 

etmenin, bu karşılaşmanın yol açtığı dönüşüm ve bu 
baskı karşısındaki köyün kendisini savunmak üzere 

yarattığı efsanevi dünyayı işler. Bu kitaplarda görülen 
şiirsel gerçekçilik Yaşar Kemal'in daha sonraki 

romanlarında da yoğunlaşarak sürdü. Kemal Tahir'in 
(sağda) ise köy, kasaba ve göç temalarını işleyen 
romanlarını, ideolojik tartışmalar yaratacak tarihsel 
romanlar izlemiştir. Üç romancı arasında en kentli 

olanı olan Kemal Tahir, köy ve kent romanı ayrımı 
hakkında şunlan söylemişti: “ Bence romancı, 

romancılığı varlığında taşıyor, yani köy olsun, şehir 
olsun, konulara romancı olarak yanaşıyor, romancı 
olarak yanaşınca roman yapmazsın olmaz. Roman 

yapar. Kabiliyeti miktarında yapar. Zaten işin 
başlangıçta ayrılması vanlıs. Köv romancısı şehir 

romancısı diye romancı olmaz."

11 Mayıs Anayasası’nın Türkiye devlet yapısına getirdiği en önemli yenilik, yasama erkini 
denetlemek, TBMM’nin kabul ettiği yasalann anayasaya uygun olup olmadığını incelemek, 
gerekirse anayasaya aykın bulduğu yasalan iptal etmek üzere bir Anayasa Mahkemesi’nin 
kurulması oldu. Anayasa Mahkemesi’ne, aynca, “yüce, divan” olarak. Cumhurbaşkanını, Bakanlar 
ve Devlet kurumunun en üst seviyedeki üyelerini yargılama yetkisi de tanınmaktaydı. Danıştay 
ise siyasal iktidann ve yönetimin uygulamalanm Yargı kontrolü altında tutarken aynı zamanda 
kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında da önceden görüşlerini bildiren bir kurul ojarak 
oluşturulmuştu. Ayrıca, idari mahkemelerin kararlannm temyizinin de Danıştay tarafmdan 
yapılacağı belirtilmişti. Yüksek Mahkemelerden bir diğeri ise Askerî Yargıtaydı. Ne var ki, 
Anayasa’nın yargı konusunda koyduğu genel hükümler ile Askerî Yargıtay’ın oluşumu bir 
çelişki meydana getiriyordu. Askeri Yargıtay’ın oluşturulma şekli ile, mahkemelerin bağımsızlığı 
ilkesi uyuşmuyordu, çünkü üyeler doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafmdan seçiliyor, 
böylece hukuken yürütme organı başkanına bağh oluyordu. Üstelik üyelerinin hepsinin 
‘Yargıç” olması gerekmeyen Askerî Mahkemeler, icra organı emrinde olup tayinle 
görevlendirilip görevlerinden alınabiliyorlardı. Bu açıdan Askerî Mahkemelerin bağımsızlığı söz 
konusu değildi. Sivil Mahkemelerle Askerî olanlar arasındaki bu farklılık, 1971 sonrası 
dönemde önemini gösterecekti.

Sosyal Devlet, İşçi Haklan

1961 Anayasa’sında “sosyal devlet, fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı 
zamanda, onlann insan gibi yaşamalan için zaruri olan maddi ihtiyaçlannı karşılamalanm da 
kendisine vazife edinen devlettir,” tanımlaması içinde “sosyal devlet” kavramı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin niteliklerinden biri olarak kabul edildi. Bu kabulle birlikte ilk kez Türkiye 
toplumuna sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler tanınmış oluyordu. Anayasa’nm 47. maddesi 
“İşçiler işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlannı korumak yeya 
düzeltmek amacı ile toplu sözleşme ve grev haklanna sahiptirler,” deniliyordu. Bununla 
birlikte, “Grev hakkı, bilhassa memleketimiz gibi ona tamamen yabancı olan toplumlarda 
ancak bazı kayıt ve şartlarla kabul edilebileceğinden” denilerek, “Grev hakkının kullanılması 
ve istisnalan ve işverenlerin haklan kanunla düzenlenir” maddesi, aynı maddenin 2. fıkrası 
olarak kabul edilmişti. İşçilerin grev hakkım siyasal amaçlarla kullanmalanna ise Anayasa 
karşı çıkıyordu.

Kalkınma ve Toprak Reformu

“Kalkınma” konusu Anayasa’da sorun olarak ele alınmış, 41. madde ile “...Kalkınma planlan 
yapmak devletin ödevidir” denerek, “Bilhassa az gelişmiş memleketlerin kalkınması için, bütün 
iktisadi hayatı kaplayan bir plana ihtiyaç olduğu bugün herkesçe kabul edilen bir gerçektir” 
gerekçesi ile Devlet Planlama Teşkilatı’nm kurulması 129. madde ile Anayasa emri haline 
getirilmişti.

Anayasa, kural olarak mülkiyet ve miras hakkını tanırken, “Halkımızın büyük çoğunluğunu 
teşkil eden köylünün (çiftçinin) fiilen toprağa sahip olabilmesini sağlamak, devletin başta 
gelen vazifelerindendir” gerekçesi ile, 37. maddeye “Devlet... çiftçiye toprak sağlamak amaçlan 
ile gereken tedbirleri alır” hükmünü getiriyor ve böylece Toprak Reformu’nun yapılmasını 
öngörüyordu.
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Ancak, yine Anayasa’da yeralan diğer hükümlerle toprak reformu fiilen imkânsızlaştınimıştı: 
Kurucu Meclis’teki MBK üyeleri ve ilerici sivil üyeler, kamulaştınlacak topraklarm bedellerinin
20 yıl vadeli taksiderle ödenmesini önermişlerdi. Ancak CHP’li büyük toprak sahipleri ve 
onlann müttefikleri beş yıllık taksidi savundular. Bu muhalefet karşısında MBK üyeleri 10 
67’de kalırken, karşı çıkanların sayısı 104’ü buldu. Böylece, kamulaştırmayı son derece 
güçleştiren beş yılhk taksit kabul edilmiş oldu, 
son derece güçleştiren beş yılhk taksit kabul edilmiş oldu.

Kurucu Meclis, yeni Anayasa’nın tümünü ve yeni seçim kanunlannı 27 Mayıs 1961’de kabul 
etti ve yeni Anayasa’yı 9 Temmuz 1961 tarihinde referanduma sundu; AP’nin “Hayırda hayır 
vardır” sloganıyla yürüttüğü kampanyaya rağmen Anayasa, yüzde 61,5’luk bir çoğunlukla kabul 
edildi.

Siyasal İdamlar Çığınmn Açılması

MBK döneminin yakın tarihe damgasını vuran önemli olaylanndan biri, Yassıada duruşmaları 
ve bu duruşmalar sonunda devrilen yönetimin üç önemli liderinin idam edilmesi oldu. Özel 
bir yasayla Yassıada’da kurulan Yüksek Adalet Divam’mn baktığı çeşith davalardan en 
önemlisi, “Anayasa’nm ihlali davası”ydı. Buna ek olarak, DP ricalinin kendi seçmenleri 
nezdinde de itibannı sarsmak için bir dizi yolsuzluk davası açıldı. Örneğin, Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, Afgan Şahı’nm kendisine hediye ettiği bir tazıyı zorla hayvanat bahçesine satmak, 
Başbakan Adnan Menderes, özel ilişkide bulunduğu bir opera sanatçısından olma gayrimeşru 
çocuğunu öldürtmek, Başbakanlık’taki kasasında kadın külotu bulundurmak, Meclis Başkanı 
Refik Koraltan ise hastabakıcı olarak getirttiği genç bir Alman kızını özel hizmetçi olarak 
kullanmak iddialarıyla yargılandılar. Ancak bu ikincil davalar, beklenenin aksine, yerli ve 
yabancı kamuoyunda tepki yarattı, Yüksek Adalet Divam’nın tarafsızlığına ve adilliğine gölge 
düşürdü.

Yassıada’da 14 Ekim 1960’da başlayan 19 davanın görülmesi 11 ay sürdü. Davalarda Başsavcı 
Altay Egesel’in sanık sandalyesine oturttuğu 588 kişi yargılandı, sonuçta Salim Başol 
başkanlığındaki Yüksek Adalet Divanı tarafından 15 kişi idama, 31 kişi müebbet hapse, 402 
kişi de çeşitli hapis cezalanna çarptınidı. 135 sanık beraat etti, 5 sanık hakkındaki dava ise 
düştü. 15 Eylül 1961’de Anayasa’yı ihlalden idama mahkum edilenler. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, TBMM Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Eatin Rüştü 
Zorlu, Maliye Bakanı Haşan Polatkan, Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun başta olmak üzere 
Emin Kalafat, Agah Erozan, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Zeki Erataman, Bahadır 
Dülger, Baha Akşit, İbrahim Kirazoğlu ve Osman Kavrakoğlu’ydu.

İdam cezalannm infazı meselesi, tam seçim öncesinde kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı, 
Özelhkle siyasal hayata yeni giren ve DP’nin mirasına sahip çıkmaya çalışan Adalet Partisi'nin 
seçim kampanyasının ana temalanndan birini oluşturdu. İdamlar konusunda son söz sahibi 
olan ikinci MBK içerisinde de bu konuda derin görüş aynlıklan çıktı. Bir kanat kan davasına 
yol açmamak için idam cezalannm tamamının müebbet hapse çevrilmesini isterken. Silahlı 
Kuvvetler’den gelen baskılar sonucu, 15 idam cezasından üçü onaylandı, diğer 12’si ise 
müebbet hapse çevrildi. Hükümleri onaylanan Polatkan ve Zorlu 16 Eylül, Menderes ise hasta 
olduğu halde 17 Eylül 1961’de idam edildiler.

Ancak, ne DP’nin kapatılmış olması ne de DP liderlerinin asılması, MBK’nin beklediği sonucu 
vermedi. Bir ay sonra, 25 Ekim 1961’de yapılan ilk genel seçimde DP mirasına sahip çıkan 
Adalet Partisi, gelecek yirmi yıla damgasını vuracak bir siyasal güç olarak ortaya çıktı.

Yandaki fotoğraf, 15 Ekim 1961'de 
yapılan seçimler sırasında İstanbul’da 

Kadıköy’de b ir bakkal dükkanında 
çekilmiş; görevlilerin oturduğu masa, 
bakkalın tezgahı. Seçim sandıklarının 

yerleştirileceği mekanların azlığı 
nedeniyle bu görüntü, '61 seçimleri 

için hiç de garip değildi. Seçim 
öncesi MBK’n/n bütün talimat ve 

engellemelerine rağmen çok değişik 
aracın kullanıldığı son derece renkli 
propaganda faaliyetleriyle geçen ve 
halkın yüzde 81.80’inin katıldığı ’61 

seçimleri, toplam oyun ancak yüzde 
36,1'ini alan CHP için büyük bir 

hayal kırıklığı oldu. AP 
Senatörü Prof, a li Fuat 

Başgll'ln Cumhurbaşkanlığı 
görevine aday olması Silahlı Kuvvetler 

içinde büyük tepki yarattı. Tam 
seçim öncesi Başgil'i silah zoruyla 
Ankara'dan uzaklaştıran ordu yeni 

siyasal döneme ilk açık müdahalesini 
yaptı.
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ZORLU, FATİN RÜŞTÜ 
( 1 9 1 0 -1 9 6 1 )

İzmir'in en költlü ailelerinden olan eşi dolayısıyla Ad
nan Menderes’le hısım olan fatih Rüştü aynı zamanda, 
Menderes hükümetlerinin en güçlü bakanlarından biriy
di. 1910'da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bi
tirdi. Paris Siyasal Bilimler Okulu’nda ve Cenevre Hukuk 
Fakültesi’nde yüksek öğrenim gördü. Türkiye’ye döne
rek Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1936’da 
hukuk müşaviri, 1938’de Ticaret Dairesi başkanı, 1939’da 
Bern Büyükelçiliği başkatibi, 1941'de Siyasi Malumat 
Dairesi müdürü, 1942'de Moskova Büyükelçiliği müste
şarı, 1943'te Beyrut başkonsolosu, 1946’da Ticaret ve 
İktisat Dairesi genel müdürü, 1950'de genel sekreter 
iktisadi işler yardımcısı, 1951’de İktisad i İşb irliğ i Teşki
la tı genel sekreteri oldu. 1952’de büyükelçiliğe yüksele
rek NATO'da  Türkiye daimi temsilciliğine getirildi. 
1950'de Demokrat Parti iktidara gelmişti; Zorlu kısa sü
rede yeni yöneticilerle iyi ilişkiler kurdu ve 1954'te res
mi görevinden ayrılıp siyasi yaşama atılarak Demokrat 
Parti'den  Çanakkale milletvekili seçildi. 17 Mayıs 1954-
30 Kasım 1955 arasındaki 3. Menderes hükümetinde 
başbakan yardımcılığı ve vekaleten dışişleri bakanlığı 
yaptı. 28 Temmuz 1957-1 Kasım 1957 arasındaki 4. Men
deres hükümetinde devlet bakanlığı, 25 Kasım 1957-27 
Mayıs 1960 arasındaki 5. Menderes hükümetinde dışiş
leri bakanlığı görevlerinde bulundu.

5. Menderes hükümetinin programında dışişleri politi
kaları ile ilgili olarak şu görüşlere yer verilmekteydi: 
“ ...ideolojik soğuk harp gittikçe şiddetini artırmakta ve 
her gün biraz daha tehlikeli bir hal almaktadır. Hür mil
letlerin dünyayı adil bir sulha kavuşturmak hususunda 
gayretleri cümlesinden olmak üzere mıntıkavi müdaafa 
paktlan kurmuş bulunduklan malumdur. Bu suretle grup
laşmış olan hür milletler demirperde karşısında ahzı 
mevki etmiş bulunuyorlar. Tecavüze karşı kendilerini 
müdaafa etmek isteyen Garp milletlerinin Birleşmiş Mil
letler Anayasası’na uygun olarak vücuda getirdikleri NA- 
TO’ya en halis niyetlerimizle ve sadakatle bağlıyız. Ge
çen sene içinde maruz kaldığı sarsıntılara muvaffakiyet
le mukavemet suretiyle hayatiyetini ispat etmiş ve bü
yük dost ve müttefikimiz Birleşik Amerika'nın Paktın 
askeri komitesine iltihakı suretiyle daha da kuvvetlen
miştir. Kıymet verdiğimiz Türk-Yunan dostluğunu koru
mak ve Kıbrıs ihtilafını ortadan kaldırmak için azami 
hüsnüniyet göstermiş ve Kıbrıs’ın taksimine razı olmak 
suretiyle yapabileceğimiz fedakarlığın hudududna var
mış bulunuyoruz.’’

27 Mayıs 1960'da ordunun yönetimfi el koymasından 
sonra tutuklanarak Yüksek Adalet Divanı tarafından Yas- 
sıada’da yargılandı. Yalnızca idam cezası verilenler de
ğil, bütün sanıklar içersinde metanetini en çok koruyan, 
mahkeme heyetine kafa tutanlardan biriydi. Verilen ölüm 
cezası U llll B irlik  Kom itesi tarafından onaylanarak İmralı 
Adası’nda infaz edildi.
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DP Üzerine Miras Kavgası

15 Ekim 1961’deki seçimlerin ardmdan, MBîCmn ve Temsilciler Meclisi’nin hukuki varhklan 
25 Ekim 1961’de yeni TBMM’nin açılmasıyla sona erdi. Bu dönemde artık, temel hak ve 
özgi-: lükleri eskiye oranla daha büyük ölçüde güvence altına alan bir anayasa yürürlükteydi. 
Ama diğer yandan, 1960 öncesi dönemde Türkiye’de toplumun politize olmasına, halkın en 
ücra köylere kadar siyasal yaşama katılmasına hizmet eden bucak ve ocak örgütleri 
kaldırılmıştı. Günlük siyaset yapmak sadece partilerin üst kademelerinin tekehndeydi. Halk 
fiilen siyasal yaşamdan dışlanmıştı. Bu koşullarda, siyaset sahnesine büyük ölçüde yine 1960 
önce 'nin kamplaşması egemen oldu: Bir yanda CHP’nin devletçi çizgisi, diğer yanda Demokrat 
Parti’nin ekonomik liberalizmi savunan çizgisi... AP kuruculannm ön safında eski DP 
döneminin sivrilmiş isimlerinden hiçbiri yoktu, olması da mümkün değildi. Çünkü hemen 
hepsi Yassıada’daydı. Üstelik AP kuruculannm, o sırada iktidann fiili sahibi olan Ordu’nun 
tepkisini çekmeyecek bir “lider” bulmalan gerekiyordu. Bu lider, 27 Mayıs’tan sonra 
genelkurmay başkanlığına getirihp birkaç ay sonra da emekliye sevkedilmenin kırgınlığı 
içindeki Orgeneral Ragıp Gümüşpala oldu.

İşçi sınıfı ve köylülük henüz kendi sınıfsal çıkarlannı doğrudan savunacak bir hareketlilik ve 
örgütlülük içerisinde değildi. Sendikal hareket ABD’nin yıllardır dayattığı “partilerüstü 
sendikacılık” anlayışının kıskacındaydı. Türkiye Komünist Partisi ise, o tarihlerde hapisteki tüm 
yöneticileri tahliye olmuş bulunduğu halde, hiçbir etkinlik göstermiyordu. 13 Şubat’ta 12 
sendikacı tarafmdan yeni kurulan Türkiye İşçi Partisi ise, kuruluşunun ilk yılında kâğıt 
üzerinde kaldı.

CHP Askerleri Yönlendiriyor

27 Mayıs Darbesi’ni destekleyen CHP ise, bir süre sonra MBK içersinde otoriter eğihmlerin 
ortaya çıkması ve sivil rejime geçiş sürecinin tehlikeye düşmesi üzerine el altından olaylann 
gelişimine müdahale etme gereğini duydu. MBK ve ordu içindeki CHP sempatizanı subaylan 
bir an önce yeni anayasanın kabul edilmesi ve genel seçimlere gidilmesi doğrultusunda teşvik 
etti. Askerî yönetimin sona ermesinde, ordudaki prestiji devam eden eski Garp Cephesi 
Komutanı İsmet İnönü’nün ağırlığı etkili oldu. Zaten, daha 14’lerin tasfiyesinden sonra 
MBK’nin icraatı üzerinde CHP tam bir etkinlik kurmuştu. Yeni Anayasa’nm ve Siyasal Partiler 
Yasası’nm hazırlanmasıyla görevli Temsilciler Meclisi’nin çalışmalannda da yönlendirici oldular. 
Kurucu Meclis’ten çıkan Anayasa, ana hatlanyla, CHP’nin muhalefetteyken yaptığı öneriler 
doğrultusunda şekillendi.

Parlamenter rejime geçiş sürecine girildiğinde, CHP önce kendi içindeki çekişmelerle uğraşmak, 
daha sonra DP mirasçısı muhalefetle seçim alanlarında mücadele vermek zorunda kaldı. Parti

27  Mayıs’ın ardından ekonomide 5 yıllık planlar dönemine geçildiğinde, 
Türkiye’de ülke nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 30 ’u elektrik enerjisinden 
yararlanabiliyordu. İl merkezlerinde, 420 ilçe ve bucakta ve yaklaşık 180 köyde 
elektrik vardı. Elektrifikasyonda yararlanılan başlıca kaynak dizel santralleriydi, 
hidrolik kaynaklardan hemen hemen hiç yararlanılmıyordu. Hidrolik enerjinin 
enerji üretimindeki payının artırılması ilk  planda yer alan temel ilkelerden 
biriydi. Buna karşılık, 1972’ye gelindiğinde, birincil enerji kaynağı hâlâ petroldü 
ve hidrolik kaynaklann payı ancak yüzde 28.5'e ulaşabiliyordu. Nüfusun elektrik 
enerjisinden yararlanabilen kısmı ise ancak yüzde 39 ’a çıkabilmişti. Petrole bu 
denli bağımlı b ir enerji politikasının olumsuz etkileri, ’70’lerin başında petrol 
bunalımının başgöstermesiyle ortaya çıkacak, kişi başına enerji tüketiminin - 
çevre ülkelerle karşılaştırıldığında da- son derece düşük olduğu Türkiye’de 
enerji kısıntısı programlan uygulanmaya başlayacaktı. Fotoğrafta elektrik 
enerjisine kavuşabilen şanslı köylerden birinin sakinleri görülüyor.
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Kıbrıs Komünist Partisi 
ve M iU iyeU U ik

Kıbrıs Komünist Partisi (KKP) 1926’da kurulana dek, 
adanın siyasal hayatına Ortodoks Yunan kilisesi ege
mendi. İngiltere’nin 1878’de ada üzerinde söz sahibi 
olmasından başlayarak, kilise, “enosis” , yani anavatan 
Yunanistan’la birleşme talebini öne çıkardı. Kıbrıs Ko
münist Partisi’nm 1920’lerin sonuna doğru siyasal sah
nede yerini alması gerek egemen sınıflar gerekse de 
kilise için önemli bir handikap oluşturdu. KKP köylüle
rin borçlarının silinmesi ve büyük toprakların yoksul 
köylülere dağıtılması yönünde büyük toprak sahipleri 
ve kiliseye karşı şiddetli bir kampanya yürüttü. Parti 
aynı zamanda soyluların ve emperyalistlerin hizmetinde 
olmakla suçladığı “enosis” yanlılarına karşı da mücade
le ediyordu. Programına sömürgeci İngilizlerin boyun
duruğundan kurtulmayı alan KKP, “ enosis” yerine ba
ğımsız ve sosyalist bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluşturul
masını savunuyordu.

Ekim 1931'de adada İngiliz egemenliğine karşı bir 
ayaklanma başgösterdi. Ayaklanma adanın yönetimine 
katılmak isteyen ada halkıyla İngiliz yönetimi arasındaki 
gerginliğin, Kıbrıs’ta bir yıl süren kuraklığın ve uluslara
rası iktisadi bunalımın bir ürünüydü. İktisadi gerekçele
rin ağır basmasına karşın, ayaklanma boyunca “ enosis” 
bayrağını sallayan Ortodoks kilise, önderliği ele almıştı. 
Ayaklanma önderliğinin milliyetçi ve gerici karakteri kar
şısında, KKP örgütlü olarak ayaklanmaya katılmayı red
dettiği gibi, bu kalkışmayı “ kilisenin ve büyük burjuvazi
nin işçi sınıfının çıkarlarını hiçe sayan bir girişimi” ola
rak ilan etti. Buna karşılık aynı yıl yapılan Komintern 
kongresinde Bela Kun KKP’y\ “ emperyalizmle kader 
birliği yapmak” la suçladı: “ 1931 ayaklanması, iki kam
pın karşı karşıya geldiği gerçek bir ulusal kurtuluş 
hareketiydi. Kampın birisini kilise ve milliyetçilerin yö
netimindeki komünist militanların da dahil olduğu halk, 
diğerini KKP yönetiminin ittifak halinde bulunduğu 
emperyalistler oluşturuyordu” .

Sömürgeci yönetim il. Dünya Savaşı’nın başında, 
1933’de yasakladığı siyasal partilerin yeniden kurulma
sına izin verdi. Aynı yıl, K/CP’nin önderliğinde bir “ halk 
cephesi” biçimindeki AKEL kuruldu. AKEL kuruluşun
dan başlayarak “enosis”den yana tutum takındı ve kili
seden anti-sömürgeci hareketin önderliğini almaya ça
lıştı. Bu taktik sayesinde II. Dünya Savaşı sonrasında 
partinin hem siyasal hem de seçmen gücü hatırı sayılır 
oranda arttı. 1943 belediye seçimlerinde AKEL adanın 
iki büyük şehrinin belediye başkanlığını kazandı. 1946’da 
ise, adanın 4 büyük kentin yönetimini denetim altına 
almıştı. AKEL “enosis” i savunarak Kıbrıslı Yunan milli
yetçilerinin oylarını kazanmayı hedefliyordu. Buna kar
şın AKEL adadaki Türkleri hesaba katan, Türk üyeleri 
olan, onların taleplerini dikkate alan ve farklı etnik grup
ların işbirliğini savunan tek siyasal örgüttü. Partiye bağ
lı sendikalarda. Yunanlılar ve Türkler birlikte çalışıyor
lardı. 1947-1948’de adanın tanıdığı en uzun grev olan 
madenciler grevi tam 4 ay sürdü. İşletme yönetimi milli
yetler arasındaki düşmanlığı körüklemek istediyse de 
700 Türk işçisi bütün grev boyunca bunlara kulaklarını 
tıkadılar. Bu kardeşleşme ve işbirliği, ayrılma ve Yunan- 
lılann koruması altında ayrı bir pazar oluşturma yolunu 
tercih eden milliyetçileri rahatsız etti. Komünistler bu 
tarihten itibaren milliyetçi basının temel hedefi haline 
geldiler.

Türk ve Yunanlıların kardeşleşmesini önlemek ama
cıyla Kıbrıslı Türk milliyetçiler ’40’ların sonundan başla
yarak kendi sendikalarını kurdular ve bütün Türkleri 
sendikalarında toplamaya çalıştılar. Çok milliyetli der
neklere üye işçilere yönelik tehdit zamanla iyice arttı. 
Londra’da yayınlanan bir Türk gazetesinde, komünist

partisine bağlı bağlı PEO adlı sendikanın eski bir Türk 
yöneticisi 1950’lerin sonuna doğru adadaki atmosferi 
şöyle betimliyordu: “ Türk ve Yunanlı işçilerin 1 Mayıs'ı 
birlikte kutlamalarından sonra, büyük bir terör dalgası 
bizi hedef aldı. 1 Mayıs gecesi, Türk Eğitim Kiubü bina
ları yağmalandı ve ateşe verildi. İki hafta sonra sendika 
yöneticisi Ahmet Sadi ve kârısı öldürüldü. Kıbrıslı Türk 
milliyetçiler Türk işçilerini sendikalardan ayrılmaya ça
ğırdılar, aksi takdirde terörize olacaklarını açıkça belirt
tiler. İngiliz hükümetinin tavrı ise kayıtsızlık oldu, çünkü 
bu şiddet eylemleri nedeniyle kimse tutuklanmadı. Türk 
ve Yunan işçiterin işbirliğinin engellenme çabaları Türk 
işçilerini sefalet ve işsizliğin eşiğine getirdi. Türk Müdafaa 
Teşkilatı (TMT) ancak bu yöntemlerle Kıbrıslı Türkler 
arasında güçlenebilmek ve kendi yasalarını dayatabil
mek imkanı buldu” . Yunan milliyetçileri açısından da 
komünizm esas mücadele edilmesi gereken düşmandı. 
1948’de Makarios şöyle demişti: “ Ben Helen’im ve He
len olarak komünizmden nefret ediyorum. Ben Hıristiya- 
nım ve bir Hıristiyan olarak komünizmden tiksiniyorum. 
Helenizm ve komünizm birbirlerine karşıt, hiç bir biçim
de uzlaşmaz iki ayrı düşüncedir” .

AKEL'in 1942'de aldığı milliyetçiliğe düşman tavrı ter- 
ketme ve ' enosis” için mücadele etme kararı, “ sağ” ın 
“ yurtseverlik” tekelini kırmayı hedefliyordu. Kilisenin 
bu karara tepkisi, daha önceki siyasal ve toplumsal 
dönüşüm vaadlerini bir kenara bırakarak milliyetçilik 
retoriğine daha fazla sarılmak oldu. Anti-komünist ve 
mesiyanik hareketin taşıyıcısı olan kilise, milliyetçilik 
silahını kullanarak yığınları kazanmaya çalıştı. Ingiliz 
yönetimi ile her türlü uzlaşmayı reddeden Başkiskopos 
"Kahrolsun kurumlar ve oy sandıkları. Yaşasın sadece 
enosis” sloganını kullanıyordu. Ancak kilisenin çabaları 
1946 seçimlerinde miliyetçilerin büyük bozgununu en
gelleyemedi. AKEL adayları aralarında başkent Lefkoşe’
nin de bulunduğu 6 büyük şehirde zafer kazandılar. 
Böylece Komünist Parti adanın en büyük partisi oldu 
ve bir yıl sonraki kilise seçimlerinde kendi adayı
I.Leontios’u seçtirterek kitleleri ne denli harekete geçi
rebileceğini kanıtladı.

Ingiliz hükümeti Ekim 1946’da daha liberal bir anaya
sayı uygulamaya koyma niyetinde olduğunu ve Kıbrıs 
halkına belirli bir özerklik tanıyacağını ilan etti. AKEL 
kısa süren bir tereddüt döneminden sonra yeni bir ana
yasa hazırlamakla yükümlü bir kurucu meclis çalışmala
rına katılmayı kabul etti. Uzlaşmaz tavrını sürdüren sağ, 
Ingiliz yönetimiyle her türlü işbirliği fikrini reddetti ve 
komünistleri kutsal Helenizm davasına ihanetle suçladı. 
Ephimeris gazetesi 2 Kasım 1946’da “Anayasa çalışma
larına katılmak “ enosis” mücadelesine ihanettir” , 8 Şu
bat 1947'de “ Cevabımız sadece ve sadece “ enosis'- 
’dir” , 5 Nisan 1947’de “ Sadece Isa ile birlikte bütün 
güçlerimizi “enosis” için kullanalım” ve nihayet 28 Ağus
tos 1947’de "Köylüler, Moskova ajanlarına hiç şans 
bırakmayın, onları defedin” başlıklarını atmıştı.

1950’deki “ enosis” plebisitinin öncüsü olan bu gaze
tenin kullandığı ton, dönemin siyasal mücadelesinin bo
yutlarını gösteriyor. Milliyetçi retorikten beslenen ateş 
altındaki ve düşmanla işbirliği yapmakla suçlanan sol, 
ılımlı tavrını uzun süre sürdüremedi. İngilizler ödün ver
meyi reddetti. Önerileri Kıbrıslıların kendi hükümetlerini 
kurmalarıydı. AKEL İngilizlerle her türlü uzlaşma politi
kasına düşman olan Yunanistan Komünist Partisi’nin 
eleştirileriyle karşılaştı. Parti başkanı Ziartides şu açık
lamayı yaptı: “ Biz silah elde emperyalizmle mücadele 
ederken siz Kıbrıslı yoldaşların bir anayasa değişikliği 
için İngilizlerle görüşmenizi anlamak mümkün değildir” . 
Bu koşullarda kurucu meclis çalışmalanna katılmak AKEL 
için siyasal intihar anlamına gelecekti. Çünkü beklediği 
tavizleri elde edemezse, milliyetçi sağın atacağı iftirala
ra yol açmış olacak ve 1942’den itibaren “ enosis” dava
sına sahip çıkarak kazandığı mevzileri kaybedecekti.

Merkezileşmiş ve iyi örgütlenmiş bir komünist parti

imajı ortaya çıkınca, kilise dinişleri kurulu 1948'de bir 
nevi politik sekretarya olan “ Etnarşi Konseyi” ni kurdu 
ve komünistleri bu konseyin dışında bıraktı. Konseyin 
başında Makarios’un sonraki başkiskoposu Kition var
dı. Bu girişim siyasal inisiyatifin yeniden sağ tarafından 
ele alındığının kanıtı oldu. Bu tarihten İtibaren, Komü
nist Parti önceki yıllarda elde ettiği gücü korumaya 
devam etti ama siyasal inisiyatifini yitirdi. Olayların sey
ri bundan böyle güçlü bir karar mekanizması ve kariz
matik bir önderle donanmış kilise tarafından belirlendi. 
AKEL güçlü bir önderlikle aktif bir politika izleyen kilise
nin rekabetiyle karşılaştığında, çareyi denetimi etlerin
den kaçan bu hareketin içine girmeye çalışmakta buldu. 
Politikası bundan böyle oportünist ve kuyrukçuydu. Mil
liyetçi sağla doğrudan karşı karşıya gelmektense, 
“ enosis” alanına girerek yurtseverlik yarışına girmeyi 
tercih etti.

1 Ekim 1949’da “ Etnarşi Konseyi” halkı Yunanistan’
la birleşme konusunda bir referandum yapılması kararı
na destek vermeye çağırdı. AKEL hemen aynı konuda 
bir imza kampanyası başlatarak hareketin önderliğini 
kiliseden almaya çalıştı. Sağcı basının şiddetli eleştirile
ri karşısında kampanyadan vazgeçmek zorunda kalarak 
bütün sol güçleri referanduma katılmaya çağırdı. Oy 
verme işlemleri kiliselerde oldu ve ezici bir çoğunluk 
“ evet” dedi. Bundan böyle kilise siyasal sahnenin baş 
aktörü oldu ve Komünist Parti milliyetçi güçlerle doğru
dan ve açıkça çatışma yerine egemen ideolojinin bir 
bileşimi olmayı tercih ederek siyasal gücünü giderek 
azalttı. Milliyetçilik duygulannın böylesine güçlü olduğu 
bir dönemde proletarya enternasyonalizmini savunmak 
için büyük bir siyasal cesarete ihtiyaç vardı.
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Emperyalizme karşı Türk-Yunan dostluğunu savunan 
Derviş A li Kavazoğiu, 1963 Noel’inde başgösteren 
olaylar üzerine yaptığı b ir konuşmada, "Düne kadar 
aynı İşyerinde, aynı atölyede, büroda ya da madende 
yan yana omuz omuza çalışan, aynı güç koşullarda 
hayatlarını kazanan bu genç insanlar, bugün 
yabancıların çıkarlarına kurban ediliyorlar’ ’ diyordu. 
Kavazoğiu'nun Türk-Yunan dostluğunu odak noktası 
alan politik tutumu, AKEL ile olan ilişkilerinde 
de kendini gösteriyordu. Ancak, Derviş Ali 
Kavazoğiu İle Costas Mlsiaoulls’in halklar arasında 
kurmaya çalıştıklan ve somut örneğini bizzat 
kendilerinin verdiği dostluk, yukarıdaki fotoğrafta 
görüldüğü gibi noktalandı: Birlikte öldürüldüler.
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1955’den itibaren EOKA (Atina'daki cunta tarafından 
yönetilen ve Makarios re|imini istikrarsıziaştırmayı lıe- 
defieyen terör örgütü EOKA B ile karıştırıimamalıdır) 
örgütünün başiattığı geriiia savaşı dünyadaki diğer ulu
sal kurtuluş hareketlerinden oldukça farklıydı. Herşey- 
den önce bu hareket, diğer sömürgelerde olduğu gibi, 
büyük ölçekli bir sosyo-ekonomik çözülmenin yarattığı 
hoşnutsuzluktan ileri gelmiyordu. Milliyetçiliği, bir ön
ceki yüzyılın milliyetçi hareketlerinin romantik söylemi
ni çağnştınyordu. Eylemlerinin biçimi ve hedefi Franz 
Fanon’un önerdiği metodik mücadele ilkelerinden ziya
de, Çarlık Rusyası’ndaki Dekambristlerin bireysel kah
ramanlığına tapınmaya yakındı. EOKA’nın ideolojisi ta
mamen şoven ve gericiydi. Mücadelesinin amacı “ eno- 
sis”di. EOKA bir halk ayaklanmasının olgunlaşması için
de filizlenmedi, daha ziyade anti-komünist ve tutucu 
bir hükümetin başbakanı Mareşal Papagos'la teokratik 
özlemler taşıyan bir kilise yöneticisi, Başkiskopos Ma- 
karios'un gerçekleştirdiği zirvede alınan siyasal kararın 
ürünü oldu. Bu gerilla mücadelesinin önderi olan ateşli 
General Grlvas, iç savaş, komünizme karşı “ pis” savaş 
sırasında uzmanlaşan paramiliter X  Grubu'nu kurarak 
nitsliğinl ortaya koymuştu.

Her zaman sivil ve siyasal araçlara başvurulmasını 
savunmuş ve toplumlararası uzlaşmayı öğütlemiş olan 
AKEL, ilk bombaların patlamasından başlayarak EOKA'- 
nın “terörist” eylemlerini mahkum etti. Ancak AKEL 
kamuoyunda kendisine zarar veren bu tutumunu uzun 
süre sürdüremedi. EOKA’cıların kahramanlığıyla elek
triklenen gençlik, Komünist Partisi’nin paternalist uyarı
larından hiç bir biçimde etkilenmemişti. Gerici karakte
rine rağmen EOKA halkın sempatisini kazanmıştı ve 
sükunet ve tedbir çağrıları hiç bir çekicilik taşımıyordu. 
AKEL, EOKA'yı mahkum etmeye devam ederse, milli
yetçilerin, düşmanla işbirliği yapma ve ihanet suçlama- 
lanyla ve kendi milliyetçi söylemiyle harekete geçirebil
diği tabanının bir bölümünü kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacaktı.

Bütün tereddütlerine rağmen baskıyla ilk karşılaşan 
örgüt AKEL oldu. Aralık 1955’de partinin ve sendikal 
federasyon PEO’nun 139 üyesi tutuklandı. Parti ve ta
ban örgütlenmeleri yasaklandı ve yayın organı kapatıldı. 
EOKA’nın “terörizmi” ne karşı çıkan ve görüşmeler yo
luyla bir çözüm bulunmasını öneren Komünist Parti, 
şimdi kaosun birinci dereceden sorumlusu addediliyor
du. İngilizler, silahlı mücadelenin sorumluluğunu AfCEL'in 
üzerine yıkarak, Kıbrıs davasını komünistlerin bir mani- 
püiasyonu olarak göstermeyi ve uluslararası kamuoyu
nu, özellikle de Amerikan kamuoyunu anti-sömürgeci 
eğilimler karşısında baskının gerekliliği konusunda ikna 
etmeyi umuyorlardı. Komünistlerle milliyetçilerin silahlı 
mücadele temelindeki muhtemel bir işbirliğini ortadan 
kaldırmaya yönelik bu önlemdeki psikolojik hata apaçık 
ortadaydı. Baskının artması iki kampı birbirine yaklaştı
rabilirdi ve gerilla savaşına destek artabilirdi. Gerçekten 
de, yöneticilerinin 1957’de kurtuluşundan sonra AKEL 
önceki tutumundan vazgeçti ve EO/CA’nm silahlı müca
delesini desteklediğini ilan etti. Ancak bu iki örgüt ara
sındaki balayı kısa sürdü. 1958’in ilk altı ayında, General 
Grlvas’la AKEL arasındaki ilişkiler öyle bir noktaya ulaş
tı ki, çıkan çatışmalarda çok sayıda komünist hayatını 
kaybetti. AKEL’İn her türlü yakınlaşma çat>aianna ve 
Makarios’un müdahalelerine reğmen, Grlvas ilkel anti- 
komünizminde ısrarlıydı. Silahlı mücadele tekelini elin
de tufmak ve her türlü rekabet olasılığını ortadan kaldır
mak için, komünistleri sömürgeci iktidarla işbirliği yap
makla suçlamayı ve onlan gerekirse zora başvurarak 
saf dışı bırakmayı tercih ediyordu.

Komünizm saplantısı Türk ve Yunan hükümetlerinin 
ortak noktasıydı. 1959’daki Zürih ve Londra anlaşmala- 
nnın imzalanması sırasında, Türk ve Yunan dışişleri 
bakanları, Kıbns’daki Komün/st Partfsf’nin yasaklanma
sını öngören bir “ centilmenlik anlaşması” imzaladılar. 
Bu anlaşmanın ilk iki maddesi uzun süre gizli kaldı:

“ 1) Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NA
TO’ya girişini destekleyeceklerdir. Adada herhangi bir 
NATO  üssü kurulması ve bu üslerin kompozisyonları 
iki hükümetin anlaşmasına bağlı olacaktır. 2 ) iki hükü
met Komünist Partisi ve faaliyetlerinin yasaklanması 
için Kıbns Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaş
kanı Yardımcısı nezdinde girişimde bulunmak üzere an
laşmışlardır.”

Kıbrıs’ın bağımsızlığının ilanından hemen sonra her 
iki toplum yöneticilerinin birlikte yaşamaya yeterince 
arzulu olmaması ve iyi niyet ve içtenlikten yoksun dav
ranışları Kıbns Cumhuriyeti’nin başarısızlığa uğrama
sındaki temel nedenler oldu, iki toplum arasındpıki bir 
uzlaşma ve barışı sağlayabilecek tek güç olan Komünist 
Partisi, akıntıya karşı kürek çekme yeteneğini göster
mekten uzaktı. Ulusal kurtuluş mücadelesi sırasında 
takındığı tavır ve Makarios’un yıldızının parlaması AKEL'- 
in prestijini oldukça sarsmıştı. Seçmenlerini yeniden 
kazanmak için parti, “ Papa’dan daha çok Papacı” gö
zükmek gerektiğine karar verdi. Aralık 1959 başkanlık 
seçimlerinde, gerici sağın en uzlaşmaz adayı Iannis Cle- 
rides'i destekledi. Şoven bir tavrı benimseyen parti, 
seçim kampanyası sırasında “ Makarios’a Hayır” başlıklı 
bir bildiri dağıtarak, Zürih ve Londra anlaşmalarına bağlı 
kalan Makarios’a neden karşı olduğunu açıkladı. Partiye 
göre Makarios halkın onayı ve iradesini hiçe sayarak 
bu anlaşmalan imzalamış, Türk ordusunu Kıbns’a geri 
getirmiş, sözünü tutmamış, kutsal talepleri rafa kaldır
mış, kendi kaderini tayin hakkından vazgeçmişti. Se
çimler sonunda adayı bozguna uğrayan AKEL, bağlantı
sızlar ve SSCB tarafından alkışlanacak bir yan tutmaz 
dış politika yanında oldukça pasif ve pısınk bir çizgiye 
yöneldi.

Sınırii da olsa AKEL’in iktidara katılımı ve Makarios'un 
komünistlere karşı hoşgörüsü, Batılı ülkeler ve özellikje 
de ABD için bir endişe kaynağıydı. 12 Ağustos 1961 
günlü New York Times bu endişeyi şu deyimierie ortaya 
koyuyordu: “ SSCB’nin normal demokratik yollardan ik
tidarı almayı umabileceği tek bir ülke vardır. Bu Kıbrıs 
adasıdır. Bağımsızlıktan sonra, komünistlerin etkisi art
tı. (...) Bazı diplomatlar seçimlerde komünistlerin yüzde 
35 civannda oy alacağını düşünüyorlar.” Adada güçlü 
ve iyi örgütlenmiş bir komünist partisinin varlığı, genel
likle Türk tarihçiler tarafından görmezlikten gelinse de, 
Batılı ülkelerin Kıbns sorunu karşısındaki tavnnı anla
mak için gerekli bir unsurdur. Makarios’un AKEL’in des
teğinden yararlanması Batı’yı iyice kuşkulandırıyordu. 
Tutucu Amerikan ve Avrupa basınında, Makarios “ Kızıl 
Papa” ve “ Akdeniz’in Kastro'su” olarak tanımlanıyor
du. Makarios bütün yollar denenerek mücadele edilmesi 
gereken birisiydi.

AKEL’in seçimlerde arka arkaya kazandığı başarılar, 
özellikle de 1970 seçimlerinde yüzde 45’den fazla oy 
alması, Batılılarda adanın giderek SSCB'nIn bir uydusu 
haline geleceği kaygısını güçlendirirken, Kıbns Rum 
burjuvazisi AKEL'e karşı belli bir hoşgörü ile davranı
yordu. AKEL'in ve bağlı sendikaiann talepleri patronları 
hiç rahatsız etmiyordu. Talepler partonlaria işçiler ara
sındaki her türiü çatışmayı dışlayan bir çerçevede ifade 
ediliyordu. Komünist Parti seçmen gücünü siyasal ve 
toplumsal bir baskı aletine dönüştürmek için uğraşıyor 
sayılmazdı. Makarios yönetimi tarafından gerçek iktidar 
kaynaklanndan uzaklaştırılmıştı. Parti değişik siyasal 
partiler arasında "ulusal biriik”  ve işbirliği çağnsının 
baş savunuculuğunu yapıyordu. Kıbns Rum toplumu
nun hareketlilik düzeyi ve toplumsal sistemin görece 
eşitlikçi özelliği sınıf farkiıhkiannı eritmeye eğilimliydi. 
Daha İngiliz yönetiminden başlayarak güçlü bir sendikal 
hareket sayesinde iyi örgütlenmiş işçi sınıfı, küçümsen
meyecek sosyal haklardan, oldukça yüksek ücretlerden 

yararlanıyordu ve bir burs sistemi sayesinde orta ve 
yüksek öğrenim görme imkanına sahipti. Ne İşçi sınıfı 
ne de küçük köylüler nimetlerinden yarariandıklan bir 
sisteme karşı gelmeye niyetliydi. Dolayısıyla, burjuvazi

nin çekinecek bir şeyi yoktu. Burjuvazi aynca oldukça 
liberal bir ekonomik sistemden ve Devlet’in sağladığı 
mali ve yasal kolaylıklardan yararianıyordu.

Bağımsızlık sonrası Cumhuriyet gazetesinde kendisi
ni ifade eden Kıbns Türk solu, Kıbns Türk toplumunu 
temsil ettiğini iddia edenlerin milliyetçiliğini kopya edi
yordu. Türk toplumunda, şovenizme karşı cesaretli ses
ler de yükseldi. 10 Ekim 1960 tarihli Cumhuriyet’in man
şeti şöyleydi; “ Kıbns’da yaşayan iki toplum Atatürk ve 
Venizelos'un örneğini izlemelidirier ve karşılıklı saygı 
üzerine dayanan bir dostluk kurmalıdırlar.” Ancak çok 
geçmeden iki toplum arasındaki her türlü Işbiriiğl fikrine 
şiddetle karşı çıkan Nacak ve Hailim Sesi gazeteleri, 
bu önerilere karşı mücadele bayrağı açtılar.

1962’de iki cami önünde bombalar patladı. Kıbnslı 
Türk gazeteleri olayı milliyetçilik duygulannı körükleye
rek kullanmak istediler. Karşılıklı suçlamalar sürerken, 
bu fasit dairenin dışına çıkmayı başarabilen Cumhuri- 
yet’te çıkan bir makalede gerilim stratejisinin sorumlu- 
lan açıkça eleştirildi: "Hindistan'da bazı dini inançlan 
körükleyerek Müslümanlaria HIndular arasında bir çatış
ma yaratmak İsteyen teröristler amaçlanna ulaştılar. Hln- 
dulann kutsal saydıkları beyaz bir inek buldular, öldür
dükten sonra Hindulann mahallesine attılar. İneği Müs- 
lümanlann öldürdüğünü sanan Hindular hemen saldırı
ya geçtiler. Ortalık bir kan gölüne döndü. Bayraktar, 
Omreli ve Akasyon olaylanna bir göz atılırsa, iki toplum 
arasındaki İlişkileri yok etmek isteyenlerin de benzer 
bir yöntem kullandıklan farkedilebilir. Teröristler bize 
korkunç bir hafta geçirttiler. Ancak hedeflerine tam ola
rak ulaşamadılar, çünkü ne Türk ne de Rum toplumu, 
şu anda Hindistan'da var olan kör fanatizme sürüklen
di.” Makalenin çıktığı akşam, gazetenin sahipleri TMTnin 
silahlı çetelerince öldürüldüler.

Kıbns Türk toplumu solunun imhası, iki toplum ara
sındaki son diyalog kanallannı da ortadan kaldırdı. 
1950'den beri milliyetçi retorikle harekete geçirdiği seç
menlerini yitirmemek kaygısıyla her yıl “ enosis” i yeni
den ileri süren AKEL iki toplumun yakınlaşmasını artık 
hiç ağzına almaz olmuştu. AKEL kenâl kaderini tayin 
hakkını benimsemişti ve söylemindeki milliyetçiliği anti- 
sömürgeci retorikle süsleyerek gizliyordu. Komünist Par
tisi için, Mşkarios’un başlattığı kendi kaderini tayin hak
kı mücadelesi, “ gerçek bir ulusal bağımsızlık” ın kurul
masının yolunu açacaktı. Toplumdaki bütün sınıflar, bü
tün siyasal partiler, AKEL’e göre, bir “ geniş cephe” 
içinde biraraya gelmeli ve “ yüzkarası anlaşmalar” ın or
tadan kaldırılması için biriikte mücadele etmeliydiler. 
İki toplum arasındaki gerginlik Türk hükümetinin “ uz- 
laşmazlığı” ndan ve Kıbns Türk yönetiminin "olumsuz” 
tavnndan İleri geliyordu. Daha önce yapılan iki toplu
mun Işbiriiğl çağnları yerini “ tehlikede olan vatanın 
savunmasına" bırakmıştı. Arahk 1963’dekl kanlı olaylar
dan sonra, AKEL'in yayın organı çatışmalardan Türk 
toplumunun daha çok acı çektiğini teslim ettikten son
ra, şaşırtıcı biçimde, enternasyonalizm adına katliamın 
sorumluluğunu Kıbns Türk toplumu yöneticilerinin üs
tüne yıkmıştı.

AKEL “ ulusal sorun” konusunda en fazla taviz vere
bilecek bir parti durumunda kalmış olsa da, İzlediği 
politika Kıbns Rum milliyetçiliğinin ana çizgilerini taşı
maya devam ediyor. Anti-emperyalist hatta Marksist re
torikle gizlenmiş perdenin arkasında, açıkça şoven yar
gılar bulunuyor. Kendi öz yönetici sınıfına saldıracağı 
ve Helenik burjuvazinin uzlaşmazlığını ortaya koyacağı 
yerde, “ Kıbrıs trajedisi’’nin bütün sorumluluğunu yük
lediği “ dış düşman” la uğraşmayı tercih ediyor. Helenik 
milliyetçiliğe oranla daha uzlaşmacı olan bu tavır, Kıbns 
Rum çevrelerinde kendisine belli bir miktarda oy sağlı
yorsa da, Kıbrıs Türk kesimi solunun gözünde inandın- 
cılığı ve güveniliriiğini büyük ölçüde yok ediyor.
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hâlâ 1959’da genel sekreterlikten uzaklaştırılan ve daha ziyade CHP içersinde toprak 
sahipleriyle büyük sermayenin sözcülüğünü yapan, Kasım Gülek’in baskısını hissediyordu. Ama 
diğer yandan, parti tabanında köklü sosyal reformlardan yana eğilimler de giderek 
güçleniyordu.

CHP’nin 15. Kurultayı, 24 Ağustos 1961’de bu gerilim içinde toplandı. Gülek alternatifinin 
tamamen bertaraf edildiği, fakat yine de yönetimin tutucu bir ekibe teslim edildiği bu 
kurultay, CHP’nin yeni döneme ilişkin hedeflerini belirledi. 27 Mayıs öncesi belirlenen ilk 
hedeflere ulaşıldığını belirten “Temel Hedefler Bildirisi”nde, DP seçmenlerini de kazanabilmek 
amacıyla “geçmişin kırgmhklannı sona erdirme” çağnsı yapılıyor, fakat sosyal planda hiçbir 
önemli açılım getirilmiyordu.

DP Kitlesinin Parlamenter Darbesi

İlk kez nisbî temsil sistemine göre yapılan 15 Ekim 1961 seçiminin sonuçlan, gerek CHP, 
gerekse siyasal yaşam üzerinde ağırlığını duyurmaya devam eden Silahh Kuvvetler üzerinde 
tam bir şok etkisi yaptı. CHP’nin karşısındaki üç parti, toplam 277 milletvekiliyle Meclis’te 
hem askerlerin istemediği bir kimseyi cumhurbaşkanı seçebilecek, hem de hükümeti 
kurabilecek çoğunluğa sahipti. 27 Mayıs darbesine kanşmış subaylar, böyle bir iktidann 
mahkûm DP’lileri serbest bırakarak intikam duygusu içinde bir takım misillemelere 
gidebileceğinden endişeleniyorlardı.

Askerler, ne pahasına olursa olsun CHP’nin başını çekeceği bir koalisyon kurulması 
konusunda ısrarlıydılar. Oysa o sırada seçim başansızlığının sarsm ası içindeki CHP teşkilatı, 
iktidar sorumluluğunu üstlenmek istemiyordu. Ancak, kendisinde tarihsel “devleti kollama ve 
kurtarma” misyonu gören parti başkanı İnönü, teşkilatın tepkisini hiçe sayarak askerlerin 
dayatmasını kabul etti ve Gürsel tarafından 10 Kasım 1961’de hükümeti kurmakla 
görevlendirildi.

CHP’U ve AP’li bakanlardan oluşan yeni dönemin ilk hükümeti, özünde CHP ve DP 
çizgilerinin bir koalisyonuydu. Bir başka deyişle, DP çizgisi, darbeden tam 18 ay sonra 
yeniden iktidar ortağı olmuştu. İnönü, koalisyon hükümetini Meclis’e şöyle sunuyordu:
“Başkanı bulunduğum karma hükümet, siyasi hayatımızda geçmiş misali olmayan yeni bir 
teşekküldür. Uzun bir aynlık devri içinde bir araya gelmeleri ve bir dilden konuşmaian 
imkânsız sanılan siyasi partiler, anlaşarak bir hükümet kurabilmişlerdir. Cumhuriyet hükümeti, 
bütün üyeleriyle, Atatürk ıslahatlannın ilkeleri üzerinde kararlıdır, büyük hadiselerden sonra 
gelmiş bir milli huzur ve planlı kalkınma hükümeti olmak amacındadır.”

Türkiye'de 60 sonrası toplumsal mücadele tarihinde 
“ Açların Yürüyüşü" diye bilinen eylemin çok ayn bir 
yeri vardır. Aslında bu, "sıradan" gösterilerin, 
yürüyüşlerin eylem içinde nasıl başka biçimlere 
bürünebileceğini, içerik ve hedeflerin nasıl 
değişebileceğini göstermesi ve toplumda yarattığı 
sonuçlar açısından da oldukça anlamlı bir ilk eylem 
örneğidir. Ankara'da inşaat işkolundaki işsizliği 
protesto etmek amacıyla düzenlenmek istenen yürüyüş 
için 26 Nisan 1962’de Yapı-lş Federasyonu tarafından 
yapılan başvuru, olayların başlangıcı oldu. Yaklaşık 5 
bin işsiz adına sendikanın yaptığı başvuru önce Valilik 
tarafından reddedildi. Ankara Valisi Nuri Teoman, 
Yapı-lş Federasyonu genei başkanı Tahir Ûztürk’le 
(Fukara Tahir) yaptığı konuşmada mitingin 
yapılamayacağını, esasında Ankara’da İşsiz olmadığını 
söyledi. Tahir Öztürk, taleplerinin sadece bir protesto 
olduğunu, en az bin kişiye iş bulunmasını, İnşaat 
işkolunda 12 saat yerine 8 saat çalışmak İstediklerini 
ve mitingin anayasal bir hak olduğunu söyledi.
Bundan sonra valilik çalışma bakanlığından bu konuda 
bilgi istedi. Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, "rakamların 
hayali olduğunu”  Ankara’da yoğun bir işsizliğin 
sözkonusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Vali 
Teoman, köylülerin köylerine dönmelerini, gerekirse 
yol paralarının kendileri tarafından karşılanacağını 
açıkladı. Olay o günlerin koşullan içinde değişik bir 
boyuta ulaşmış, 27 Mayıs’ın "coşkulu" havasını 
yaşamakta olan bürokratian şaşırtmıştı. Sendikal 
çevrelerde "Fukara" lakabıyla tanınan Tahir Öztürk 
ise Ankara Valisi'ne, bunlann köylerine dönecek 
yüzleri olmadığını, eğer isterse kendisinin mitinge 
gelip, işsizleri dönmeye ikna edebileceğini söyledi. 
Sonunda 3 Mayıs'ta mitingin yapılmasına izin verildi. 
Miting yerine gelen vali, pankart ve dövizlerin 
indirilmesini istedi. Ancak oldukça kararlı görünen 
kalabalık buna yanaşmadı. Sloganların atıldığı ve 
kalabalığın 5 bini bulduğu sırada kitle "Allahını seven 
yürüsün" sesiyle birlikte Rüzgârlı Sokak’tan aşağı 
doğru inmeye başladı. İşsizler sokağın sonunda 
polisin kurduğu İlk barikatı aştıktan sonra Anadolu 
Ajansı ile Opera binası önündeki barikatian da 
geçerek Sıhhiye’ye geldiler. Esas amaçlan meclis 
binasına kadar yürümekti. Polis coplarına rağmen 
koşarak meclisin kapısına kadar gelen işsizler burada 
sorunlarının dinlenilmesi ve çare bulunması için 
yetkililerle görüşmek istediler Bu arada polis 
göstericileri copladı ve bazılarını gözaltına aldı. İşsizler 
ise ellerinde pankartlarıyla karşı koymak isterlerken 
araya giren askerler olayların büyümesini önledi. Bu 
arada Meclis ve Senato başkanlan Fuat Sirmen ile 
Suat Hayri Ürgüplü, göstericilerden bir heyeti kabul 
edeceklerini bildirdi. Görüşmeye giden yirmi kişilik 
temsilci grubu arasında bulunan ve daha sonra yapı 
işçilerinin örgütlenmesinde aktif olacak sendikacı İsmet 
Demir olayı şöyle anlatıyor "Fuat Sirmen ve Ürgüplü 
ne istediğimizi sordular İşsiz olduğumuzu, bize iş 
temin etmelerini söyledik. ‘Gerekli garantiyi sendika 
başkanı Tahir Öztürk’e verin’ dedik. Öyle de yaptılar 
Biz de meclisten ayrıldık.”  (İsmet Dem ir Anılar- 
Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit 
1962-1975 S.23, Mart 1980, İstanbul) Bu arada 
işsizler gözaltına alınan arkadaşlarını geri almak İçin 
gösterilerini sürdürdüler Artık atılan sloganların hedefi 
değişmiş, siyasi iktidara yönelmişti. "İnönü istifa” , 
“ Ecevit istifa” , "A f değil, iş "  diyen işsizlerin bu 
gösterisi b ir gün sonraki gazetelerde "Açların 
Yürüyüşü", "Çıplak Ayaklılar M eclls 'te" gibi başlıklarla 
yeraldı.

Sancılı Bir Sivilleşme Süreci

Ancak, bu “zorlama” hükümet uzun ömürlü olamadı. İktidan paylaşmanın verdiği güvence ile 
teşkilatını daha da güçlendiren AP, seçim kampanyasında ağırlık verdiği “eski DP’lilerin affı” 
konusunda CHP yönetimini sıkıştınrken, CHP teşkilatında da tutucu unsuriann egemen olduğu
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1950'ler boyunca iktidar partisinin de teşvil<iyle, 
geleneksel toplumlara özgü ve İslamiyet tarafından da 

belirlenmiş, “ knaatkârlık", "tevekkül" gûbü değerlere 
merkezî bir önem atfeden ahlak anlayışı, yeni bir 

tüketim ahlakı tarafından aşındırıldı. Aşağıda Ramiz 
Gökçe'nin geliri emekten ve erdemden 

bağımsızlaştıran bu yeni anlayışı hicveden bir 
katikatürü görülüyor. Ancak, tabanının önemli bir 

bölümünü dini çevrelerin oluşturduğu DP, bu konuda 
piyango, Spor Toto gibi uygulamalan başlatmakta çok 

hızlı davranamıyordu. Bu yüzden, bizzat Menderes'in 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'ndeki görevi 

sırasında konuyla ilgilenmiş olmasına ve Demokrat 
Parti dönemi boyunca sporun (özellikle futbolun) 

devletten büyük yardımlar görmüş olmasına rağmen, 
Türkiye’de Spor Toto'nun kabul edilmesi uzun yıllar 

süren tartışmalar sonucunda gerçekleşti. Türk 
futbolunda profesyonelliğin kabulü ve Spor Totonun 
kurulması bu dönemde Türk sporu için önemli bir 

dönüm noktası oldu. 1959'da çıkan Futbol 
Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi adlı 7258 

sayılı kanunun ikinci maddesine dayanarak Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Toto'nun yürütülmesi 
işini üstüne aldı. Almanya'dan getirtilen Koblenz Spor 

Toto Müdürü Hanz Liezer Türkiye'de bu teşkilatın 
kurulması konusunda çalışmalarda bulundu. Hazırlanan 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Nizamnamesi

9 Ocak 1960’da Bakanlar Kurulu tarafından kabul 
edildi ve hemen ardından yaklaşık iki ay gibi kısa bir 
sûre sonra 26 Mart 1960'tan itibaren Türkiye'de Spor 

Toto oynanmağa başlandı. Spor Toto'nun kabulü, 
Türkiye'de Demokrat Parti dönemi boyunca yaşanan 
bir çelişkinin, şans oyunlarını ve kuman yasaklayan, 

refaha ancak alın teri dökerek ulaşılabileceğini 
öngören dinin ön plana çıkarılması ve tüketim ve 

zenginliğin yüceltilmesi arasında yaşanan çelişkinin bu 
sonuncusu lehine sonuçlanması oldu. Spor Toto, 

paraya kısa yoldan ulaşabilmenin meşru b ir yolu, 
geniş kitleler için bir umut aracı olarak toplumsal

hayata katıldı.

—  UUn »n»yi. gazele diy» bağıracağın* ( l itle ) diy» bağır da zenıjin ot... Kimi piyMV> 
littni, kimi Yeril MaOar listesi, kimi Varlık Vergisi listesi, kimi de mabus lUtasi d><fm 
k«p.»ıy6rl..

genel merkeze karşı bir muhalefet gelişmeye başladı. Bunda rol oynayan çeşitli etkenlerin 
arasında, 1962 başında yayınlanmağa başlayan Yön Dergisi aracılığıyla “radikal devletçi”,
“sosyal adaletçi” görüşlerin yayılmağa başlaması, sendikaların ilk kez pasiflst tutumdan 
sıyrılarak sosyal reformlann uygulamaya geçirilmesi için mitingler düzenlemesi, yer yer grev 
hareketlerinin başlaması sayılabilir. Nitekim Yön Bildirisi’ni imzalayanlar arasında CHP’nin 
birçok tanınmış milletvekili, senatör ve örgüt sorumlusu vardı, 6 Şubat 1962’de ise 77 
milletvekili, hükümetin CHP kanadını sürekli ödün vermekle suçlayarak partili bakanlan 
istifaya çağırdılar. Diğer yandan, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ise, yayınlamağa 
başladığı Tanin Gazetesi aracılığıyla yeniden parti içinde iktidar mücadelesine girişmişti.

Bu kanatlann hepsi İnönü yönetimine ve hükümetine muhalefette birleşmekle birlikte, görüş 
ve amaçlan bakımından hiç de homojen değildi. Muhalefet kanadının bir keşimi, seçim 
yoluyla iktidara gelmekten umudu kestiği için, açıktan açığa yeni bir ordu müdahalesine 
oynamaktaydı. Yeni rejimden rahatsızlık duyanlar yalnızca muhalif CHP’liler de değildi. 
Türkiye’nin en büyük kapitalisti Vehbi Koç devreye girerek. Nisan 1962’de radyolarda yaptığı 
bir konuşmada sınıfı adına istikrar çağnsmda bulundu: “YerU ve yabancı sermaye çok 
korkaktır. Mutlak siyasi emniyet ve istikrar ister,” diyen Koç, istikrar için şu koşullan ileri 
sürüyordu:

“-Dört Parti aralannda bir anlaşma akdetmeli, politika çekişmelerini durdurmalıdır.

-Basm, iktidara gelen hükümedere, hiç olmazsa dört sene rahat çalışmak fırsatım vermeli, 
tenkitlerden kaçınmalıdır.

-TBMM hiç olmazsa dört senelik bir devre için çok önemli olmayan meselelerde hükümeti 
meşgul etmemeli, onu rahat bırakmalıdır.

-Kardeşlik havasının ve huzurun tesisi için bütün tedbirler alınmalıdır.”

İşçi sınıfının buna cevabı, 3 Mayıs 1962’de Yapı-İş Sendikası’nm  düzenlediği “Açlık Yürüyüşü”
oldu. O gün 5 binden fazla yapı işçisi, Ankara sokaklanm çıplak ayaklarla aşarak Meclis
kapısına dayanmıştı. Meclis Başkanı Fuat Sirmen ve Senato Başkanı Suat Hayri Üıgüplü 
işçileri kabul ettilerse de, isteklerine somut bir cevap veremediler. Zamanın Çalışma Bakanı
Bülent Ecevit ise, İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine- göre işsizlik olmadığını ileri sürdü.
Daha sonra işçilerin üzerine coplarla saldıran polisler yürüyüşçüleri yerlerde sürüklediler.
Bunun üzerine işçiler, “İnönü istifa, Ecevit istifkî” diye sloganlar atülar.

Amk istikran sağlayamaz hale gelen İnönü, CHP Grubu’nun da baskısıyla, 30 Mayıs 1962’de 
“af konusu hükümeti mefluç hale getirmiştir,” diyerek istifa etmek zorunda kaldı. Bu çözülme 
AP’nin eski DP’nin gerçek mirasçısı olduğu imajını güçlendirip gelecekte tek başına iktidar 
olma şansını pekiştirirken, İnönü bu kez Parlamento’daki diğer iki küçük parti, CKMP ve YTP
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ile koalisyon pazarlığına oturdu ve parti içindeki muhalefete rağmen 25 Haziran 1962’de üç 
başlı ikinci koalisyon hükümetini kurdu.

Yeni hükümet, bir yandan DP’h seçmen kitlesini tatmin etmek, bir yandan da ordunun 
tepkisini yatıştırmak için “a f ’ konuşunda ortayolcu bir formül bulmağa çalışıyordu: “Son bir 
sene zarfında memleketin siyasi huzurunu zedelemiş olan siyasi af konusunun, salih hudutları 
içinde halledilmesi kararlaştınimıştır.”

Ancak yeni hükümetin pozisyonu ve programı da CHP içindeki muhalefeti yatıştıramamıştı; 
parti grubunda 31, Meclis’te ise 6 milletvekili programa oy verdi. Diğer yandan, sosyal 
harekedihk de, yükselmeye devam ediyordu. Amk hem gelişen toplumsal muhalefetle, hem de 
parti içindeki muhalifleriyle hesaplaşması kaçınılmaz hâle gelen İnönü, 14 Aralık 1962’de 
toplanan 16. CHP Kurultayı’nda, iç muhalefetin başını çeken Kasım Gülek, Nihat Erim, Avni 
Doğan ve Turgut Göle’yi, ordudaki darbe taraftarlanyla temasta bulunmakla suçlayarak, 
partiden ihraç ettirdi. Kurultay, parti yönetimine yine tutucu bir çoğunluğu seçti.

Ancak tutucu kesimlere verilen bütün bu tavizlere rağmen 16 Kasım 1963’te yapılan ve 
AP’nin zaferiyle sonuçlanan ara seçimler, 2. İnönü Hükümeti’nin sonunu getirdi. İsmet İnönü, 
AP lehine oy kaybeden YTP ve CKMP’nin hükümetten çekilme kararlannı John Kennedy’nin 
cenazesi için ABD’de bulunduğu sırada öğrendi ve “politik bir sabotaj” olarak nitelediği bu 
karara karşı bir daha koalisyon hükümetlerinde görev almayacağını açıkladı. Buna rağmen, 
hükümet kurma görevi verilen AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın YTP ve CKMP ile 
anlaşma sağlayamaması üzerine, İnönü sözünden geri dönerek, Meclis’teki bağımsız 
milletvekillerinin de katılımıyla hayatının son hükümetini kurdu.

İnönü’nün “Yeni Bir Dünya” Arayışı

1964 Türkiye açısından uluslararası düzlemde önemli gelişmelere yolaçan ilk büyük Kıbns 
kabulü dahi, AP’nin iktidara tırmanışını engelleyemedi; yeni sistemin en önemli sonucu, 
anlaşmalannın yürürlükten kaldınimasını istemiş, bunuıl? üzerine Türk Hükümeti Kıbns’taki 
Türk topluluğunun güvenliğini sağlamak gerekçesiyle askerî müdahale hazırlıklanna girişmişti. 
Ancak ABD Başkanı, Kıbns’a herhangi bir müdahalede ABD yardımı silahlann 
kullanılamayacağını bir mektupla İnönü’ye bildirdi.

Bu olay İnönü’yü, o zamana kadar kayıtsız şartsız savunduğu ABD ile ittifakına yönelik 
eleştirilere katılmak, “Gerekirse yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu dünyada yerini alır,” 
demek zorunda bıraktı. Bu sözler, aynı zamanda, ilk kez sol yayınlann ve Türkiye İşçi 
'Partisi’nin gündeme getirdiği Türkiye’nin dış bağımlılıklarına yönelik eleştirilerin, devlet

Yassıada duruşmaları 15 Eylül 1961'de kapandıktan 
sonra genel seçimlere gidildi ve tartışmalı bir biçimde 
de olsa, iktidar yeniden siyasi partilere bırakıldı. Bu 
da hükümlü ailelerini a f için kampanya açma 
konusunda yüreklendirdi. Nitekim 1962'nln ilk 
günlerinden başlayarak bu konunun günlük sorunlar 
arasında yer aldığı görüldü. Afffı savunan çevrelerin 
baskısı sonucu Ekim 1962'de İnönü başkanlığında 
oluşturulmuş olan CHP-AP koalisyon hükümeti ilk af 
kanununu çıkardı. Bu kanunla 16 Ekim 1962'de bütün 
cezalarda 4 'er yıl indirim yapılıyor, 7 yıla hükümlülerin 
de şartlı olarak salıverilmesi öngörülüyordu. Kanundan 
283 kişi yararlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel Anayasa'nm kendisine tanıdığı yetkiye 
dayanarak sağlık durumlan ve yaşlılıklan nedeniyle 
aralarında Refik Koraltan'm da bulunduğu 13 kişiyi 
affetti. Sağlığının bozulmuş olması nedeniyle 7 Kasım 
1964'de de Celal Bayar serbest bırakıldı. Geri kalan 
hükümlüler sağlık kurullarından aldıklan raporlara 
dayanılarak cezaevlerinden çıkarıldı. Daha sonra 
çıkartılan özel a f yasalarıyla mahkum DP'lilere önce 
1966’da kamu haklan, ardından biri 1969'da, diğeri 
1974'te olmak üzere iki aşamada, siyasal haklan iade 
edildi. Resimde aftan yararlanan DP'liler Kayseri 
cezaevinden çıkarken görülüyor.
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I960 öncesinde DP’den memnun olmayan sağcıların 
Bölükbaşı karizması çevresinde oluşturduğu, 

programında yer yer popülist temaiara da yer veren 
CKMP ile Yeni Türkiye Partisi ve AP, DP’nin liberal 

ekonomi çizgisine sahip çıkmaya çalışmaktaydılar. 
DP’nin seçmen mirasının kime kalacağı sorunu ise, 

27 Mayıs askerî yönetimini darbenin ilk gününden 
itibaren meşgul etti. 1961 başında siyasi partilerin 

yeniden kurulmalarına ve faaliyetlerini yürütmelerine 
izin verildikten sonra, DP kitlesinin, 27 Mayıs'a 

düşman olmayan, güvenilir b ir grup tarafından yeni 
siyasal yaşama yönlendirilmesi konusunda bir dizi 

temaslar yürütüldü ve sonunda bu işle, MBK 
Hükümeti’nin Maliye Bakanı Ekrem Alican 

görevlendirildi. Ama eski DP milletvekili Alican, daha 
sonra Hürriyet Partisi muhalefetine katıldığı ve askeri 

yönetimle açıkça işbirliği yaptığı için, eski DP’lilerin 
çoğunluğunun desteğini sağlayamadı. YTP’nin tepeden 

inme kuruluş hazırlıklarını güvensizlikle izleyen DP 
teşkilatı, alttan alta ayn b ir parti. Adalet Partisl’n/ 
kurma hazırlıklarına girişmişti. Seçim başarısını 27 
Mayıs’a karşı kimi zaman açık, kimi zaman örtük 

sürdürdüğü bu muhalefete borçlu olan AP’nin, 
darbenin başlıca sivil müttefiki olan CHP ile kurduğu 
koalisyon kısa ömürlü oldu. Ancak İnönü’nün, rejimin 

sadık muhalefeti olma rolüne aday YTP ve CKMP ile 
icurduğu koalisyon da sürekli olmayı başaramadı. 

Kasım 1963 ara seçimleri, hızla kitleselleşmekte olan 
AP’nin karşısında herhangi b ir sağ parti, CHP’nin 

koalisyon ortağı olan herhangi b ir sağ partinin tabanın 
desteğini yitirmeye mahkûm olduğunu 

kanıtladı.Seçimlerden sonra hükümetten aynlan YTP 
kısa sûrede siyaset sahnesinden silindi: CKMP ise 

ancak Türkeş’in önderiiğindeki, faşist MHP'ya 
dönüşerek varlığını koruyabildi. Yandaki resimde 

çözülmesinin Türkiye’nin 20 yıllık siyasal tarihine 
damgasını vuracak partileşmesine zemin hazırladığı 2. 

İnönü hükümetinin veda yemeğinden b ir sahne 
görülüyor. Bu dönemde, aralarındaki anlaşmazlıklara 

karşın sivil politikacıların, “ medenî”  b ir ortam 
içersinde siyaset etmeyi sürdürebileceklerini, özellikle 
askerlere kanıtlamak gibi ortak bir tasalan vardı. Bu 
tür bir görüntünün hizmet ettiği başlıca amaçlardan

biri buydu.

düzeyinde bile kazanmış olduğu meşruiyetin de bir göstergesiydi. Ama İnönü’nün Johnson 
yönetimine karşı aldığı tavır, aynı zamanda hükümetin de sonunu hazırladı. Gümüşpala’nm 
ölümünden sonra AP Genel Başkanlığı’na getirilen ABD Morisson firmasının müteahhidi 
Süleyman Demirel, Meclis’teki diğer iki sağ partiyi de ikna ederek 13 Şubat 1965’te bütçeye 
kırmızı oy vermek suretiyle son İnönü Hükümeti’ni istifaya mecbur etti.

Bunun üzerine, 1961’den beri uygulanan nisbi temsil sisteminin dahi AP’nin tek başına iktidar 
olmasını önleyemeyeceğini tahmin eden CHP, 1965 başında giderayak en küçük partilerin 
dahi oylarını değerlendiren “milli bakiye” sistemini Meclis’ten geçirdi. Ancak bu sistemin 
kabulü dahi, AP’nin iktidara tırmanışını engelleyemedi; yeni sistemin en önemli sonucu, 
genel seçime ilk kez katılan TİP’in 15 milletvekili çıkartarak Meclis’te grup kurmasını 
sağlaması oldu.

Yeni Cuntalar

Ordu’nun dayatması sayesinde arka arkaya üç koalisyon hükümeti kuran İnönü’nün kendisi 
de, üç yıllık iktidan sırasında askeri darbe girişimlerine hedef olmaktan kurtulamadı. Dönem 
boyunca 27 Mayıs’tan birkaç ay sonra ikiye bölünmüş bulunan Milli Birlik Komitesi’nin her 
iki kanadı da poUtikada aktif olarak yeraldı. Cemal Gürsel’in cumhurbaşkanı seçilmesine 
paralel olarak MBK’nin 21 üyesi de tabii senatör olarak “ömür boyu” kaydıyla siyasal ve 
parlamenter çalışmalarda aktif olarak yer alırken, sürgüne gönderilmiş bulunan 14’ler de 1963 
başlannda yurda dönerek çeşitli biçimlerde pohtik yaşama katıldılar.

Tabii senatörler, her konuda aralannda tam bir uyum içinde olmamakla birlikte, Cumhuriyet 
Senatosu’nda genel olarak Anayasal haklar ve ulusal bağımsızlık konulannda duyarh bir grup 
olarak hareket etmişler, istihbarat örgütleriyle ilişkilerinden yararlanarak, ya doğrudan ya da 
Yön Dergisi aracılığıyla kamuoyuna özellikle Türkiye-ABD ikili anlaşmalan üzerine önemli 
açıklamalarda bulunmuşlardı. Bir bölümünün ise adlan, 1961-62’deki darbe ve darbe bastırma 
girişimlerine kanştı,

14’lerse, tasfiye edildikleri sırada radikal bir grup bütünlüğü içinde göründükleri halde, 
sürgünde bulunduklan yıllarda yurt dışında zaman zaman yaptıklan toplantılar aralanndaki 
görüş aynhklannm belirginleşmesine katkıda bulundu. Türkiye’ye dönüşlerinde, Orhan 
Kabibay’m başını çektiği bir grup CHP’ye yaklaşırken, Türkeş ve arkadaşlan derhal aşın sağ 
çevrelerle ilişkiye geçtiler. Adalet Partisi’ne katılma konusundaki girişimleri sonuç vermeyince 2 
Mayıs 1963’te Türkiye Huzur ve Yükselme Demeği’ni kurdular. Bu arada ikinci bir darbe 
hazırlığı içinde bulunan Talat Aydemir ile de temas kuran Türkeş, onunla liderlik konusunda 
anlaşamadı. Gerçi Aydemir’inki 27 Mayıs sonrasının ilk askeri cuntası değildi; daha 13 
Şubat 1961’de, 14’ler grubunun tasfiyesi CHP’nin etkisi altında hareket eden Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral İrfan Tansel’in çevresindeki havacı subaylann müdahalesiyle mümkün 
olabilmişti. Orgeneral İrfan Tansel’in 6 Haziran 1961’de Hava Kuvvetleri Komutanhğı’ndan 
uzaklaştınlarak Washington’da bir göreve gönderilmek istenmesi üzerine, Ankara üzerinde 
jetlere alçak uçuş yaptınlarak ve birlikler alarma geçirilerek bu tayin iptal ettirilmiş, MBK’ye 
yakın sayılan subaylar emekliye sevkettirilmiş, MBK üyeleri Madanoğlu ve Köksal, o zamana 
kadar yönettikleri Merkez Komutanlığı ve Muhafız Alayı Komutanlığı’ndan uzaklaştınimıştı.
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1963’te Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde başlayan duruşmalarda aynca 1459 Harp Okulu 
öğrencisi de 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Duruşmalar sonunda Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erdol Dinçer idama 
mahkum edildiler. Diğerlerinin cezalan müebbet hapse çevrilirken Fethi Gürcan 26 Haziran 
1964’te, Talat Aydemir ise 5 Temmuz 1964’de asıldılar. Menderes ve arkadaşlannın 
idamlannın önlenmesi için gayret gösterdiği bilinen İnönü, kendisine başkaldıran iki subayın 
idam edilmeleri doğrultusunda hem Askeri Yargıtay’a, hem de TBMM üyelerine baskı 
yapmaktan geri kalmadı. AP milletvekilleri ve senatörleri ise, Menderes ve arkadaşlannın 
öcünü almak için Aydemir ve Gürcan’ın idamına kabul oyu verdiler.

ABD referanslı bir başbakan: Demirei

21 Mayıs darbe girişiminin basünlmasıyla Türkiye’de “askeri darbeler” dönemi geçici olarak 
kapanmış, siyasal partilerin askerin müdahalesi olmadan ülkeyi yönetebilecekleri yeni bir 
dönem açılmışa. Bu dönemin yükselen politik gücü Adalet Partisi oldu.

Geçirdiği üç koalisyon denemesinden de yıpranmış olarak çıkan İnönü, ABD’den gördüğü 
engellemelerin de etkisiyle, dış politikada yeni arayışlara girmiş ve tabanın eğilimlerini göz 
önünde tutarak CHP’nin sola açılmasına hayırhah bakmağa başlamıştı. 1939’dan beri ilk kez 
1964’te, Sovyeder Birliği’ne resmi bir ziyarette bulundu ve bu ziyareti bir Türk-Sovyet Ticaret 
Anlaşması’nm imzalanması izledi.

1963’de Kıbrıs’ta çıkan olaylar kanlı çarpışmalara 
yolaçtı. Kıbrıslı Türklere karşı girişilen saldırılar, 
Kıbrıs’taki Türk Alayı’nm doktoru Nihat Ilhan’ın eşi ve 
çocuklarının banyo küvetinde öldürülmeleri, karşılıklı 
çatışmalar adayı yeni b ir bunalımın eşiğine getirdi. 
Olayların yol açtığı kendiliğinden tepki, gençlik 
örgütlerinde egemen olan resmi ideolojinin çeşitli 
biçimleriyle birleşince, bu örgütler tarafından 
düzenlenen mitingler şoven gösterilere sahne oldu. 
Solda ve ortada bu gösterilerden sahneler görülüyor. 
Türkiye işçi sınıfının sendikal hareketi içinde anti- 
komünist düşüncelerin, milliyetçi ve şoven görüşlerin 
etkili kılınması için çaba sarfeden burjuvazi, bu yolla 
sendikalan işçi sınıfı ideolojisinden uzaklaştırmak 
istemiş ve sınıf uzlaşmasını temel alan örgütlenmelerin 
yeşermesini desteklemiştir Henüz sendikalaşmanın 
zayıf olduğu dönemlerde, işçi sınıfının kitle örgütleri 
ile işçi sınıfı ideolojisi arasına baskılar, devlet terörü 
vb. araçlarla duvar çekmesini başaran Türkiye 
burjuvazisi, özellikle soğuk savaş yıllarında grev, toplu 
sözleşme gibi Batı ülkelerinde çok yaygın olarak 
kullanılan sosyal haklan bile komünist talepler gibi 
sunarak, işçiler arasında sosyalizme karşı görüşlerin 
yayılmasını sağladı. f\Auhalefette olduğu zaman grev 
hakkını savunan DP, kendi iktidarında bağımsız 
sendikalaşmanın ve grev hakkının düşmanı kesildi. 
İktidarının ill< yılında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'n/n 
düzenlediği "komünizmi te l’in m itingi"ne izin.

CHP’nin sola açılma eğilimi göstermesi, gerek Washington’da, gerekse Türkiye egemen 
çevrelerinde telaş uyandırmıştı. Türkiye’de yeniden sağ bir partiyi tek başına iktidara getirmeyi 
hedefleyen hazırlıklara girişilmişti.

DP döneminin Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirei işte tam bu sırada, AP Genel 
Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın ölümü üzerine, siyaset sahnesine çıktı.

1961’de kurulan ve kısa zamanda DP’nin rakipsiz mirasçısı olduğunu kanıtlayan Adalet Partisi, 
baştan beri klasik liberal iktisadi doktrini savunmuş, fakat 1961 Anayasası’nda yer alan klasik 
buıjuva özgürlüklerini iktisadi liberalizmin gelişmesine engel gördüğü için 1961 Anayasası’nın 
değiştirilmesini siyasal programının ana maddesi yapmışa.
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verirken, bir yıl sonra 1951’de İstanbul Tekstil ve 
Örme Sanayi İşçileri Sendikası'nm “ işsizliği ve yerli 
mail kullanılmamasını protesto" mitingini yasaklayacak 
ve Çalışma Bakanı Samet Ağaoğlu mitingle ilgili 
olarak TBMM’de yaptığı konuşmada “ bunlar komünist 
taktikleridir”  diyecekti. DP bununla da kalmayarak, 
tüm iktidan boyunca Türk-İşV ve Sendikalar B irliği’n/ 
değişik yöntemlerle kendi güdümüne sokup, bu 
kuruluşlarda Amerikan tipi sendikal anlayışların 
kökleşmesini sağladı. İşçi sendikalarının “ siyasetle 
uğraşmaması" konusunda CHP ile aynı görüşte olan 
DP, bu yıllarda Kıbrıs gibi sorunları b ir “ m illi dava" 
biçiminde sunarak sendikalan da şovenizmin 
yaygınlaşması için kullandı. Her türlü grev talebini, bu 
amaçla girişilen eylemleri “ sınıf kavgasını tahrik" diye 
niteleyen DP, döneminde milliyetçi, anti-komünist ve 
şoven bir sendikacı kuşağı yetişti. Bu kuşak sendikal 
hareketin daha sonraki dönemlerinde de b ir hayli 
etkili oldu. Özellikle sendikalarda yıllarca yöneticilik 
görevi yapan ve sendika bürokrasisini oluşturan bu 
kuşak her zaman sınıf mücadelesinin önüne anti
komünist silahı çıkararak, burjuvazinin yanında yeraldı. 
1960’tan sonra başlayan kitle eylemlerinde, Türk-İşVn 
düzenlediği mitinglerde de, sağda görüldüğü gibi, anti
komünist söylem ve bu anlamda ağır bastı. Türk-İş’/n 
kimi yöneticileri ünlü Saraçhanebaşı Mitingi'ne bile 
böyle bir sıfat yakıştırarak, bunu konfederasyon 
içindeki misyonlarını korumak için kullandılar.

Gümüşpala öldükten sonra, doğal olarak onun sağ kolu olarak bilinen ve partinin 
örgütlenmesini kısa zamanda gerçekleştiren Saadettin Bilgiç’in başkanlığa getirilmesi 
beklenirken. Kasım 1964 Kongresi’nden önce özellikle^ Bâbıâii basınının gayretleriyle ortaya 
Süleyman Demirel’in de ismi atıldı. Gerçi Demirel’in DP üyeliği yeni değildi, ama darbe 
tehlikesinin yaygın olduğu günlerde ön saflarda görünmemeyi tercih etmişti. Bu özelliğinden 
ötürü zaten Ordu’ya rakibinden daha sempatik görünen Demirel’in kongre kampanyası 
sırasında. Bilgiç büyük gazeteler tarafından tutucu çevrelerin adamı olarak nitelenirken. 
Mühendis Demirel, Batı dünyasının desteğini sağlayabilecek modem, enerjik, iş çevrelerine 
yakın bir lider olarak sunuldu. Örneğin, Demirel’in ABD’de bulunduğu sırada Başkan 
Johnson’la çekilmiş bir fotoğrafı gazeteler tarafından ön plana çıkanldı; Mason Locası üyesi 
olduğu açıklanınca, muhafazakâr çevrelerin desteğini kaybetmemek için, Demirel’in mason 
olmadığını belirten bir belge derhal Mason Locası’ndan gazetelere ulaştınidı. 29 Kasım 1964’te 
Bilgiç’e 500 oy fark yaparak AP Genel Başkanı seçildikten sonra, Demirel hemen İnönü 
Hükümeti’ni devirmek üzere harekete geçti ve kısa sürede YTP ve CKMP ile de anlaşıp 1965 
bütçesine red oyu verdirmek suretiyle hükümeti istifa etmek zorunda bıraktı.

AP Senatörü Suat Hayri Ûrgüplü’nûn başkanlığında 20 Şubat 1965’te kurulan AP-YTP-CKMP 
koalisyon hükümetinde, hükümet deneyi kazanmak üzere Demirel de “başbakan yardımcısı” 
olarak yeraldı. Daha “hükümet deneyi” döneminde egemen çevrelerin güvenine layık olduğunu,
10 Mart 1965’te, yevmiyelerine 60 kuruşluk zam için direnen Zonguldak maden işçilerinin 
üzerine ateş açtırarak kanıtladı. Katılma oranının yüzde 71,3 olduğu 10 Ekim 1965 genel 
seçimlerinde AP geçerh oylann yüzde 52,9’unu alıp 240 milletvekilliği kazanarak tek başına 
iktidar oldu.

Sadece yüzde 3,7 oyla 10 milletvekih çıkartabilen YTP’nin ise artık DP mirası
üzerinde söz sahibi olamayacağı anlaşılmıştı, 54 ilde seçime katılan TİP ise yüzde 3 oyla 15
milletvekiUiği kazandı. CKMP’den aynlan Bölükbaşı’nm kurduğu Millet Partisi yüzde 6,3 oyla
31 milletvekili çıkartarak Meclis’te üçüncü parti durumuna gelmiş, parti içi bir darbe ile
Tûrkeş’in genel başkanlığına geldiği CKMP ise oylann yüzde 2,2’sini alarak 11 milletvekilliği
kazanmıştı.

Türkiye artık modem dünyanın eşiğindeydi. İşçi sınıfının kendi siyasal projesini
dile getirmeye başlamasıyla birlikte, bu projenin bastınimasmda değilse de geriletilmesinde
kullanılacak faşist örgüt de siyaset sahnesinde yerini alıyordu.
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Gecekondu’nun kırk yıllık öyküsü, kapitalizmin batıda 
gelişmesinde evrenselleşen konut İşlevlerinin Türkiye'
de yeni bir özgüllüğe bürünmesinln tarihidir. Batı'dakI 
sermaye birikimi süreci, emeği kapitalist üretim süreci
ne bağlarken sefalet mahalleleri (slum), şirket şehirleri 
ve özel mülkiyetll konut piyasasını geliştirdi. İki üç yüz 
yıllık bir sürede birbirini İzleyerek gelişen bu emek ko
nutu biçimlerinin, emeği baskı altında tutan işlevleri, 
Türkiye’de gecekondu’nun kendine özgü biçiminde bir
leşik ya da eklemlenmiş olarak varoldu.

Gecekondu’nun, 1950’lerde beliren ilk yüzü, "teneke 
mahalleleri” kimliğidir. Yeni filizlenen özel sanayi ser
mayesinin gelişebilmesi için gerekli yüksek-işsizlik, 
düşük-ücret ortamı, büyük kentlere yığılmaya başlayan 
göçenlerin oluşturduğu yedek sanayi ordusu tarafından 
sağlanıyordu. Ancak, en düşük ücretlerle her tür işi 
yapmaya hazır bu işsizler ordusunun kentte, çok cılız 
ve kesintili gelirlerle varlığını sürdürebilmesi İçin çok 
düşük standartlı ve düşük bedelli bir yaşam biçiminin 
gelişip yaygınlaşması gerekliydi. Teneke mahalleleri, 
tıpkı Batı’nın sefalet mahalleleri gibi, güvencesiz günde
lik işlerle geçinen, en hallicesi ancak yarı-işsiz sayılabi
lecek bir emekçi kitlesinin en sefil ve ucuz koşullarda 
yaşamını sürdürebilmesinin aracı olarak ortaya çıktı.

Öncelikle, kent merkezlerinde günlük iş pazarına ve 
hizmet işlerine yakın konumlarda, yerleşik kent dokusu
nun gelişmesine uygun olmadığı için boş kalmış alanlar
da, genellikle hazîneye ait arsaların işgali ile gelişen 
ilk gecekondu mahalleleri, kısa zamanda kentin hemen 
eteğinde gelişen sanayinin yakınına da sıçradı. Bu ilk 
kuşak gecekonduyu ucuzlaştıran unsurlar, sadece be
delsiz işgal edilmiş bir toprak üstünde, derme çatma 
ve devşirme malzeme İle (Vita margarini tenekelerinin 
kesilip duvar kaplamakta kullanılması dahil) ve imece 
türü bir yardımlaşma içinde neredeyse bedavaya yapıl
masından ibaret değildi. Başlangıçta her tür altyapıdan 
ve sağlık koşulundan yoksun olan bu mahallelerde ya
şam, düzgün giyinmeyi, iyi beslenmeyi ve üç beş parça 
dışında eşyaya sahip olmayı hem olanaksız hem de 
gereksiz kılıyordu. Yaşam koşulları böylesine baskı al
tında olan gecekondulu emekçi, bulabildiği işlerde yay
gın olan daha da beter ve sağlıksız çalışma koşullarına 
boyun eğmeye evinde terbiye ediliyordu. İşyeri yanında 
evinin de İsine pisine, yağına çamuruna, sıcağına soğu
ğuna katlanmasına karşın geçimlik bir ücret alamayan 
gecekondulu emekçi, ek geçim kaynakları arıyordu. Ge
cekondu alanlarının yarı kırsal dokusu, hayvan besle
mek, bahçecilik gibi kırsal kökenli geçimlik etkinliklere 
olanak sağlıyor; evlerde yürütülen gıda maddeleri ve 
dokuma gibi küçük üretimle ve bu tür ürünlerin İşporta 
tezgahlarında pazarlanmasıyla, işverenlerin ödemediği 
geçim açığı kapatılmaya çabalanıyordu. Sefalet kondu- 
ları, batı kapitalizminin gelişmesinde olduğu gibi, her 
boyutuyla ücretlerin düşük tutulmasına destek oluyordu.

Ancak, Batı’da fabrikalar yaygınlaştıkça, manifaktürün 
güvencesiz ve düzensiz koşullarda çalışan emekçisinin 
yerini, makinasına ve işyerine bağlanmış düzenli ve 
disiplinli fabrika İşçisi almaya başlamıştı. Bu dönüşümle 
birlikte, ücretlerin sefalet koşullan ve ek geçim olanak
lan İle baskı altında tutulması geçersizleşiyor, işyerleri 
devamlı ve disiplinli bir işgücünü kendilerine bağlamak 
İçin çevrelerinde işçi mahalleleri, şirket şehirleri oluştu
ruyorlardı.

Gecekondu, başlangıç evrelerinden itibaren, sefalet 
koşullarını sürdürmesi yanında, bu İşlevi de yüklendi. 
Hiçbir yasal denetim ve kısıtlamaya bağlı olmayan gece
kondu, her yerde aynı kolaylıkla gelişebildiği için, kent 
eteğinde yer alan sanayinin çevresindeki boş alanlara

Türkiye’de gecekondulaşma, rejim gibi 
solcular tarafından da toplumsal hayat 

içersinde tamir edilmesi ya da gerekirse 
yokedilmesi gereken bir yara olarak 
algılandı. Bunun sonucu olarak da, 

gecekondular ve gecekondulular yıllar 
boyu kendileri üzerindeki yoğun bir 

propagandanın konusu ve hedefi haline 
geldi. Kimi zaman buldozerlerle 

gecekondu kapılarına dayanan rejim, kimi 
zaman da tapu dağıtarak bu önüne 

geçemediği, aslında ne kadar geçmek 
istediği de belirsiz olan tutumundan 

vazgeçmezken: solcular için gecekondu, 
rejimin ikiyüzlülüğünü teşhir etmek için 
bir vesileden ibaret kalmadığında, ıslah 
edilmesi gereken, alt yapı hizmetlerinin 

bir an önce götürülüp şehir hayatına bir 
an önce katılması gereken alanlar 

oldular: sanata da buyurulan perspektif 
bundan farklı değildi. Bedri Rahmi 

Eyüboğlu, kendi döneminin bu ortak 
görüşüne hiç kulak asmayan sanatçıların 

en önde geleniydi. Onun görüşünde 
gecekondular, birdenbire şehri çevreleyen 
dağ yamaçlarının renklenmesi, ele avuca 

sığmaz binlerce rengin bir arada 
varolabilmesinin imkânı oldu. 1971'de 

başlayan gecekondu resimlerinin yanısıra, 
İstanbul Deyince adlı şiirinde de 

kondulardan sözetmişti. Kondulan yardıma 
muhtaç, hayat damarlan çekilmiş alanlar 

olarak resmetmek yerine, çevresine 
dağılmaya çalışan, kendi kendisiyle 
yetinmeyen mekânlar olarak çizdi.

hızla sıçrayabiliyordu. Bu esnekliği değerlendiren kimi 
işverenler, arazilerinde yer göstererek, para ve malze
me yardımı yaparak, ya da resmi makamlarla aralarını 
bularak, çevrelerinde gecekondu alanlarının gelişmesi
ne destek oluyor, bu alanlarda yaşayan İşçilerinin emek 
pazarını tekelinde tutabiliyordu. Gecekondu alanlarında 
yaygın olan yöresel ve etnik kökenli akrabalık ve hısım
lıklar ise, fabrika İçinde kurulan otorite hiyerarşisine 
eklemleniyor, babalar oğullannı, kocalar karılannı, kı
demli yaşlı İşçiler gençleri uyumlu fabrika işçisi olarak 
eğitiyorlardı. Fabrika ise, bir aileden birkaç kişiyi çalıştı
rarak bir haneyi geçindirecek ücretin kesirlerini öde
mekle yetinebiliyordu.

1960’larda ithal İkamesine kayan sanayileşmeye ko
şut olarak gelişen sendikalaşma ve işçi haklan, bu me
kansal bağlan geçersiz kılmaya başladı. Giderek serma
ye yoğunlaşan yatırımlar işyerine bağlanmış kıdemli iş
çileri gereksizleştiriyor, kıdem tazminatlan ağırlaşan bir 
yük oluyor; en önemlisi, örgütsüz işçilerin işyerine ba
ğımlılık halkalan, örgütlü İşçi sınıfının abluka çemberle
rine dönüşüyordu. Sermaye, kendini bu ablukadan kur
tarmak için metropoliten eteklere sıçrıyor, emek pazan 
ile bağıntısını kendi denetimindeki servis şebekeleriyle 
kuruyordu. Emekçi konutunun işçiyi, işine, işyerine ve 
düzene bağlama İşlevi ise, devletin desteklediği bir ko
nut piyasasına devrediliyordu.

Kapitalist üretim sermaye-yoğunlaştıkça, görece emek- 
yoğun, toprağa bağlı ve sermaye devir hızı düşük bir 
üretim süreci olan konut, sanayi ürünlerine kıyasla daha 
düşük kâr oranı sağlar. Batı’da özel sermayenin konut 
üretimine özendirilmesi ve bir konut piyasasının geliş
mesi, devletin, arsa maliyetlerini yüklenmesi, gerek üre
ticiye gerekse kullanıcıya kredi vermesi, kimi zaman 
üretimin görece düşük karlı evrelerini kendisinin üstlen
mesi ile gerçekleşti. Türkiye’de ise bu desteğin yaygın 
biçimi, sınırlı kredi sistemleri yanında, devletin, artan 
kentsel arsa rantlarından düşük pay alması ve spekülatif 
kazancın büyük bölümünü üreticiye aktarmasıdır.

1960’lardan bu yana, ikinci sınıf bir konut piyasası geli
şimi gösteren gecekonduda devlet desteği, yaygın ve 
kapsamlı bir yasal ödünler sistemi biçimini aldı.

Devletin gecekonduya tavn, sürekli bir ikilem İçinde 
gelişti. Bir yandan, polis terörü ve yıkım korkusu, 
1950’lerin başındaki ilk arsa işgallerinden günümüzdeki 
dozerli saldınlara kadar canlı tutuldu. Öte yandan. De
m okrat P arti’den Anavatan P artis i’ne kadar her llbera- 
list hükümet seçim kampanyalarında imar affı ve tapu 
dağıtma vaadlerinden destek umdu ve iktidara geldiğin
de oy aldığı bölgeleri, tapular ve altyapı yatırımlan ile 
ödüllendirerek yasal imar planlannın dışında gelişen 
gecekonduyu devlet eliyle yasallaştırdı. ANAP’m ye
minli özel bürolar yoluyla dağıttığı tapu tahsis belgeleri, 
bu destek biçiminin son ve en kapsamlı örneğidir.

Devletin gecekonduya verdiği yasal ödünlerin diğer 
bir önemli türü ise konut yapımı ile ilgili vergilerden, 
harçlardan, gerekli proje ve yapı standartlarından tanı
mış olduğu dolaylı bağışıklıktır. Bu tür giderlerin yükün
den kurtulan, standart altı malzeme ve yöntemlerle ya
pılan, ve iskan iznine bağlı olmadığı için bitirilmeden 
kullanılabilen gecekondu, yasal düzene uyarak yapılan 
konutlara kıyasla belki yarı yanya ucuza geliyordu.

Devletin, işgaline göz yumarak bedelsiz iskana açtığı 
hazine arsaları ile yapılaşma standartlanndan tanımış 
olduğu dolaylı bağışıklık, gecekonduyu düşük maliyetli, 
esnek ve hızlı gelişen bir emekçi konutu piyasasına 
dönüştürdü. Bu ödüncü tavırın yerleşmesi gecekondu
ya belirli bir güvence sağladıkça, telaşlı gece İşgalleri
nin yerini işgal haklannı satan gecekondu ağalan alıyor; 
imece İle yapılan derme çatma kulübelerin yerine gece
kondu kalfalanna yaptınlan briket kondular, ve giderek 
betonarme yapılar yükseliyordu. Günümüzde enflasyo
nun körükleyerek şişirdiği gecekondu mafyasının gece
kondu yap-satçılannın ve ‘apart-kondu’ların temelleri 
daha bu dönemde atılıyordu.
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Kentsel altyapı ve yapılaşma kalitesi bakımından ikin- 
bınıl yaşam çevreleri oluşturan gecekondu piyasası, 
»e de, 1960’larda İthal İkamesi yönünde gelişmeye 
Işlayan dayanıklı tüketim malları içpiyasasına önemli 
I altyapı sağlıyordu. Görece gelişen iş güvencesi ve 
Itseien ücret düzeyleri işçi sınıfına, ürettiği mallara 
ittiği emeğini geriye satınalma gücü veriyor; yiyecek
I giyecekten yapılan kısıntılarla biriktirilen ücretlerle

[ian buzdolaplan, çamaşır makinaları, ve giderek, te- 
izyonlar, lıenüz elektriği ve akarsuyu olmayan gece- 

hduiara yerleştiriliyordu. Mülk gecekondu sık sık İş
li çıkanidıkları için kıdem tazminatı biriktiremeyen iş- 
brin; yeterli bir emeklilik sigortasına sahip olmayan 
lışanların; enflasyon karşısında erimeye mahkum kü
le tasarrufların başlıca güvence biçimi oluyordu. Özel 
İlk saplantısı ve tüketime ayak uydurma hırsı, gece- 
ndu piyasası ile birlikte tek geçerli güvence ve yaşam 
îmi olarak yaygınlaşıyordu. Sürekli geliştirilmesi ge- 

ken gecekondu ve ödenmesi gereken tüketim malları 
tsitleri, Batı’daki kadar etkin bir ipotek sistemi oluştu- 
Iror; görece yükselmiş ücretlere daha ödenirken ko
lan bu ipotek, işçi sınıfının ideolojik gelişmesinde 

siyasi tavırlannda da ağırlığını duyuyordu.

)950’ler ile 1960’ları kapsayan kısa tarih süresinde 
cekondü, batının ‘slum'larının, şirket şehirlerinin ve 
nut piyasalannın emekçi sınıf üstünde geliştirdiği tüm 
Iskı biçimlerini birleştiren bir yapıya ulaştı. Tipik bir 
icekondu hanesi, özel sektör ücretlerini, devlet dalre- 
imaaşlarını, küçük üretim gündeliklerini, işporta ka
lıçlarını birleştirirken, aynı zamanda düşük bedelli bir 
^am biçiminin, tek bir İşyerine bağlanmanın, ücrete 
İrice ve greve konan ipoteğin aracı olabiliyordu. Ge- 
kondunun esnekliği, gerçekte, bir gecede kurulabillp 
İnan içinde gereksinime göre geliştirilmesinde değil, 
rkiye'de sermayenin emeği kendine bağlamasının çe- 
lenmesine koşut bir baskı biçimi çeşitliliği içerebilme- 
ıde yatar.

ERHAN ACAR

Ancak bu olaylar, ordu içerisinde yetkili komutanlardan ve vurucu birlik komutanlarından 
oluşan ve MBK’den tamamen bağımsız bir Türk Silahlı Kuvvetleri Birii|i’nin bulunduğunu 
açıkça ortaya koymuştu. Birlik’in kurulmasının görünürdeki nedeni, 27 Mayıs’tan beklenen 
radikal reformlar gerçekleştirilmeden iktidann siyasal partilere teslimi hazıriıklanna girişilmiş 
olmasıydı. Ancak bu huzursuzluğun önemli nedenlerinden biri, hiyerarşik olmayan 27 Mayıs 
darbesi sonunda kurulan MBK’nin darbe hazırhklanm fiilen başlatan ve yürüten subaylardan 
bazılannın iktidar mekanizması dışında bırakılmış olmasıydı. Ordu içindeki bu yeni cunta, 
ikinci güç gösterisini, 15 Eylül 1961’de açıklanan eski DP liderlerinin idam kararlannm infazı 
konusunda yaptı. Gürsel ve İnönü ile onlara yakın olan subaylar, idamlann infazına karşı 
çıkarken. Silahlı Kuvvetler Birliği sorunu “ordunun prestiji” sorunu haline getirdi ve haklannda 
oybirliğiyle idam karan verilmiş bulunan üç kişinin, Menderes, Zorlu ve Polatkan’m asılması 
konusunda uzlaşmaya vanldı.

15 Ekim 1961 seçimlerinin, umulanın aksine CHP’nin başansızlığıyla sonuçlanması üzerine 21 
Ekim 1961’de İstanbul’da Harp Akademileri’nde yapılan bir toplantıda 10 general ve 28 subay 
“21 Ekim Protokolü’nü imzalayarak yeni Meclis toplanmadan askerî müdahale karan 
almışlardı. Ankara’da vurucu güçleri ellerinde bulunduran Harp Okulu Komutanı Talat 
Aydemir ve Merkez Komutanı Selçuk Atakan’ın başını çektiği “albaylar cuntası” da bu karar 
doğrultusunda tavır aldı. Ancak bu darbe girişimi. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın 
“İnönü’nün gücü”ne komutanlan ikna etmesiyle önlendi.

Ancak eski DP’lilerin affi konusunun siyasal gündemde ön plana çıkması üzerine komutanlar 
Balmumcu’da bir dizi toplantı yapmaya başladılar. Bu toplantılar sonucunda en geç 28 Şubat’a 
kadar Ankara’daki gruplann birlikte müdahale yapmayı öngören 37 imzalı “9 Şubat Protokolü” 
kabul edildi. Ancak İnönü’nün ve Sunay’m müdahaleleriyle İstanbul grubu “hiyerarşik olmayan 
bir darbe” fikrinden 19 Şubat’ta vazgeçirildi. Ankara grubunun daha önce alınan prensip 
kararlanna bağlı kalması karşısında, Başbakan İnönü, Genelkurmay Başkanı Sunay ve Hava 
Kuvvederi Komutanı İrfan Tansel’in de desteğini sağlayarak “cuntacı albaylan tasfiye etmek” 
üzere bir tertibe başvurdu. Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirten İnönü önce Talat Aydemir, 
Selçuk Atakan, Dündar Seyhan, Necati Ünsalan, Turgut Alpagut ve Şükrü İlkin’in Ankara’daki 
görevlerine son verilerek Doğu’ya sürülmeleri için emir çıkarttı ve onlara yakın bazı subaylan 
da tutuklattırdı. Bunun üzerine Aydemir, Harp Okulu’nu ve Ankara’daki kendisine yakın diğer 
birlikleri 22 Şubat’ta harekete geçirmek zorunda kaldı. Bu arada Muhafiz Alayı da hükümete 
karşı kuvvetler safına geçmişti. Muhafız Alayı’nm komutasını üstlenen Binbaşı Fethi Gürcan, 
Cumhurbaşkanı Gürsel, Başbakan İnönü, bakanlar ve komutanlar Çankaya Köşkü’nde toplantı 
halindeyken Aydemir’den hepsini tutuklamak için yetki istemişse de. Aydemir hepsini serbest 
bıraktırttı. Bunun üzerine darbeciler bütün inisiyatiflerini yitirdi ve hükümete bağh kuvvetlerin, 
özellikle de Hava Kuvvetleri’nin operasyonu''sayesinde, Aydemir ve arkadaşlan, İnönü’nün 
verdiği “cezai kovuşturmaya tabi tutulmayacaklan” sözü üzerine “kardeş kanı dökülmesine 
engel olmak” gerekçesiyle sabah 3’ten itibaren harekâta son verip teslim olmaya ikna 
edilebildiler. Olayın sonunda emekliye sevkedilen Aydemir, “ihtilal durmuştur, ama 
bitmemiştir,” diyerek Ordu içindeki ilişkilerini sürdürdü. CHP-AP Koalisyonu’nun dağılmasından 
sonra yeni kurulan CHP-YTP-CKMP koalisyonu da radikal kesimlerin taleplerine cevap 
verebilecek bir icraatta bulunmadığı için, Aydemir hareketi kısa zamanda sivil kesimde, 
üniversitelerde, basında, hattâ CHP’nin içinde bile taraftar bulmağa başladı. Aydemir ve 
arkadaşlan. Fethi Gürcan, Emin Arat ve Bahtiyar Yalta’nm, “bireyi ve toplumu düşünme ve 
yaşama seviyesinde, kendi bünyesine uygun olarak içinde bulunduğu ve geleceğin şartlanna 
göre müstakar, demokratik, devrimci vb. cumhuriyetçi bir devlet nizamı içinde yükseltmek ve 
korumak” şeklinde ifade ettikleri amaçlannm (neo-Kemalist) niteliği 27 Mayıs sonrası 
koşullannda örgütlenme faaliyetlerinin hızla karşılık bulmasını sağlıyordu. Bu arada 14’lerden 
Orhan Erkanlı’nın girişimiyle İstanbul’da 14 Ağustos 1962’de çeşitli askeri ve sivil radikal 
gruplann temsilcilerinin katıldığı “koordinasyon” toplantılan düzenlendi ama 22 Şubat’çılar, 
iktidan ele geçirme biçimi konusunda diğer gruplarla anlaşamadıktan için bağımsız hareket 
etmeye karar verdiler. Ancak Ordu içindeki yeni tasfiyeler subaylar arasındaki huzursuzluğu 
arttmyordu. Örneğin, 1960’da 14’lerin tasfiyesini sağlayan. Orgeneral İrfan Tansel’in Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’ndan uzaklaştınimasını engelleyen ve nihayet 22 Şubat’ta Aydemir ve 
arkadaşlannın direnişinin bastınimasında baş rolü oynayan 11  ̂ havacı subay, tabii senatör 
Mucip Ataklı’dan emir aldıklan gerekçesiyle bizzat Tansel tarafından 6 Aralık 1962’de 
emekliye sevkedilmişlerdi. 22 Şubat’çılar l l ’lerle de görûştülerse de birleşme konusunda bir 
sonuca varamadılar. 10 Nisan 1963’te Türkeş’le yapılan görüşme de, bu eski MBK üyesinin
liderlik konusunda ısran yüzünden sonuçsuz kaldı. Bazı eski 22 Şubat’çılann da diğer
gruplara katılmalan üzerine gittikçe tecrit olduklannı farkeden Aydemir ve arkadaşlan fazla 
gecikmeden darbe yapma karan aldılar. Ancak darbenin günü ve saatini kendisine yakın bir
subaydan öğrenen Türkeş, İnönü’yü durumdan haberdar etmişti.

Harp Okulu’nun esasen kontrol altında tutan Aydemir 20-21 Mayıs gecesi arkadaşlanyla okul 
karargâhına yerleşerek harekâtı başlattı, fakat kendisine destek sözü veren bazı birhklerin 
sözünde durmaması ve harekâtın organizasyonunun genel başansızlığı sonu cu , tayin etti. “Türk 
Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargâhı adına Talat Aydemir” imzalı bir bildiri Ankara 
Radyosu’nda okunduktan sonra. Aydemir ve arkadaşlannın tutuklandığı açıklandı. Darbe 
girişiminin yenilgiye uğratılmasından sonra Ankara ve İstanbul’da toplam 151 kişi tutuklandı. 
Tutuklananiar arasında Türkeş ve arkadaşlan ile l l ’lerden subaylar da vardı.
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GiirsBİ'in Ethom MmntİBres'e 
M ektubu

27 Mayıs’ta Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal 
Gürsel, DP iktidarının son günlerinde Milli 

Savunma Bakanı Ethem Menderes'e “ uyarı 
niteliğinde”  bir mektup göndermişti. Daha sonra 

üzerinde epey tartışma olan mektup:

Aziz Vekilim,

Dün geceki konuşmalarımızm ışığı altında zatıâllnlze 
memleketin huzur ve İstikran için alınması lâzım gelen 
tedbir ve kararlar hakkındaki görüşlerimi bildirmeyi mlllt 
ve vatani bir vazife bilirim.

Sayın Başvekll'In açıklamalannı dinledim ve okudum. 
Bunlarda, benim düşüncelerimin kabulüne müsait bir 
zemin henüz mevcut olmadığı aşikâr olarak belli ise 
de, ^ene de düşüncelerimin sîzlere iblâğının zaruretine 
inanıyorum.

Muhterem Vekilim, şu hakikati kabul etmek lâzımdır 
ki. Kayseri hâdiseleri İle başlayıp son karar ve feci olay
lara kadar devam eden vakalar, vatandaş ruhunda derin 
tesirler ve Hükümete karşı telâfisi güç hoşnutsuzluklar 
yaratmıştır. Hele, Ordunun talebelere karşı akılsızca kul
lanılması işin vahametini artırmış, Ordu mensuplannda 
huzursuzluk ve güvensizlik hisleri belirmiş; korkulan 
şey olmuş, Ordu politikaya kanştınimıştır.

Sayın Vekilim, bu ahval küçümsenecek, cebir ve şid
detle geçiştirilecek şeylerden değMdIr. Memleket, Hükü
met ve partinizin düştüğü bu müşkül vaziyeti kurtarmak 
için sükünetli, fakat ciddi ve zecri tedblrier almak lâzım
dır. Bu tedblrier şunlar olmalıdır:

1— Cumhurbaşkanı istifa etmelidir. Çünkl, bütün fe- 
nalıklann bu zattan geldiği hakkında memlekette umumi 
bir kanaa't vardır.

2— Kabinede iyi kabul edilmeyen ve sulhalleri bütün 
memlekete yayılmış bulunan zevat çıkartılmalı ve yeni 
kabine mutlak, dürüst, makul, zorcu değil, adaiet ve 
şefkat hissi taşıyan zevattan kurulmalıdır.

3— İstanbul, Ankara Valileri ve Emniyet Müdürieri 
süratle değiştirilmelidir.

4— Ankara Örfi İdare Kumandanı derhal değlştlrllme-
IMİr.

5— Son çıkanlan ve Tahkikat Komlsyonlan ihdas eden 
kanun kaldırılmalıdır.

6— Mevkuf gazeteciler bir Af Kanunu ile kısa zaman
da tahliye edilmeli.

7— Son hâdiselerde tevkif edilen talebeler serbest 
bırakılmalı, ilim müesseseleri yeniden faaliyete geçiril
melidir.

8— Şimdiye kadar çıkarılan bütün anti-demokratik ka
nunlar tedricen kaldınlmalıdır.

Ö z e n t i !

Üstte: 28 Nisan 1960'dal(i öğrenci gösterileri. Altta: 
27 Mayıs’tan sonra DP’lileri kötüleme furyasında 

yayınlanan karikatürlerden biri.

9— Vatandaşın hürriyet ve eşit muamele hakkına mut
lak surette riayet edilmelidir.

10— Ordunun meseleleri süratle haMeditmelidlr.

11— Din istismarcılığından vazgeçilmelidir.

12— Sulstimaller oluyor mu, bilmiyorum. Fakat oklu
ğu hakkında umumi bir kanaat mevcuttur ve milletin 
Hükümete karşı itimatsızlığına sebep olmaktadır. Bu gi
bi kötülüklerin şiddetle bertaraf edilmesi lâzımdır.

13— Müstesna zamanlar ve günler haricinde Hükümet 
büyüklerinin memleket gezilerinde sun’I büyük vatan
daş topluluktan ile karşılanmalan usulü terkedilmelidir.

Muhterem Vekilim, bu yazdıklanm asla bir parti ve 
politika mülâhaza ve tesiri ile yazılmamıştır. Memleketin 
durumunun bu tedbirierin alınmasını zaruri kıMığına inan
dığım için arzedllmiştir. Sîzlerin vatanperveriik ve vlc- 
danlannıza hitap ediyorum, iyi düşününüz, İyi hareket
ler yapınız. Memlekette çok şeyler yaptığınız muhakkak
tır. Fakat bu, asla kâfi değildir. Bu yapılan İşleri müstem
leke idarecileri de yapar, yapıyor ve yapmıştır. Asıl mü
him olan toplumun ruhunda yaşama zevk ve azminin 
geliştirilmesi, hak ve hürriyet aşkının kökleştirilmesi ve 
vatandaş İdrakinin yüksek ve necip hislerie donatılması
dır. Olaylar bu yolda olmadığınızı göstermektedir.

Talebelerin hürriyet duygusu ile yaptıkları masumane 
tezahürata karşı kıtalar sevkedilmesi ve onlann desteği 
ile emniyet kuvvetlerinin İlim yuvalannın içine kadar 
girerek talebeleri, profesörieriyle beraber Joplaria ve 
kurşunipla tedip etmesi, dünyada görülmemiş feci bir 
şeydir. O hengâmede kız talebelerin yürekler parçala
yan çığlıklannın, analar, babalar ve halk ruhunda onul
maz yaralar açacağını ve açtığını anlamamak, memleke
tin huzuru bakımından büyük bir hata ve hazin bir gaflet 
olduğuna kaniim. Bizim gençlerimizde hak, adalet ve 
hürriyet duygulannın gelişmesinden ve kemalinden mem
nun olmana lâzım gelmez mi? istikbali hissiz, duygu
suz, müstemleke ruhlu yalnız maddeci bedbaht insanla
ra mı bırakmak istiyoruz?

Sayın Vekilim, maruzatım muhakkak ki çok mühim 
ve hattâ çok cüratkâranedir. Fakat, memleket için, mil
letin selâmeti için, Hükümet ve hatta partinizin kurtani- 
ması için dikkate alınması lâzımdır ve hatta çok lâzımdır. 
Saygılanmla. •

2 7  M a y ıs  19Ö 0 Sabahı 
Okunan B ild iri

27 Mayıs 1960 saat 05.25’ts Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yönetime el koyduğuna ilişkin bildiri
o dönemde MBK  üyesi Kurmay Albay Alparslan 

Türkeş tarafından Ankara Radyosu’ndan 
okunmuştu. Radyodan okunan bildiri:

Dikkat... Dikkat Muhterem Vatandaşlar.

Radyolannızm başına geçiniz. Güvendiğiniz Silahlı 
Kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra sîzlere hitap ede
cektir.
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Bugün demokrasimizin İçine düştüğü buhran ve son 
müessif hadiseler dolayıslyle ve kardeş kavgasına mey
dan vermemek maksadiyle Türk Silahlı Kuvvetleri mem
leketin idaresini eline almıştır.

Bu harekete Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri İçine düş
tükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü 
tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en 
kısa zamanda adil ve sertwst seçimler yaptırarak idareyi 
hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi kazananlara 
devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. 
Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya zümreye 
karşı değildir, idaremiz hiç kimse hakkmda şahsiyete 
meteallik tecavüzkâr bir fille teşebbüs etmiyeceği gibi, 
edilmesine de asla müsamaha etmiyecektir. Kim olursa 
olsun ve hangi partiye mensup olursa olsun her vatan
daş, kanunlar ve hukuk prensipleri esaslanna göre mua
mele görecektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstün
de, aynı milletin aynı soydan gelmiş evlâtları olduklannı 
hatırtayarak ve kin gütmeden birbirine karşı hürmetle, 
anlayışla muamele etmeleri, ıztıraplarımızın dinmesi ve 
milli varlığımızın selimetl için zaruri görülmektedir. Ka
bineye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine 
sığınmalarını rica ediyoruz. Şahsi emniyetleri kanun te
minatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hi
tap ediyoruz. Gayemiz Birieşmiş Milletler Anayasasına 
ve İnsan haklan prensiplerine tamamiyle riayettir. Bü
yük Atatürk'ün “ Yurtta sulh, cihanda suihl” prensibi 
bayrağımızdır. Bütün ittifaklanmıza ve taahhütlerimize 
sadıkız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO'ya bağ
lıyız.

Tekrar ediyoruz; düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda 
sulhtur. Türkiye dahilinde bütün garnizonlardaki Garni
zon Komutanlan o yerin mülki ve askerî İdaresine el 
koyacaklar ve vatandaşiann her hususta emniyetini sağ
layacaklardır. •

Prensipler

Milli Birlik Kornitesi içinde bir grup daha 14'ler 
Olayı patlak vermeden askerî darbeye, iktidara ve 

siyasal partilere ilişkin görüşlerini Yönetim 
Prensipleri adıyla kaleme almışlardı. Sadi Koçaş, 

anılarında bu belgenin Gürsel tarafından kendisine 
verildiğini söylemektedir. Belgeden bölümler:

YÖNETİM PRENSİPLERİ

“1— Milli BIrilk inkılabının temel fikri demokratik reji
mi kurmaktır. Bu rejim Anayasa ve seçim kanununu 
yaparak seçimlere gitmek sayesinde sağlanamaz. Bu
nun İçin enaz dört sene milletçe elele vererek ve İktidan 
her hangi bir partiye teslim etmiyerek bir inkılâp devri 
yaşamamıza ihtiyaç vardır.

2— Bu temel fikrin gerçekleşmesi için:

a) Demokrasinin fikir planının hazırianması,

b) Seçim zemininin hazırianması,

c) Bir Inkılâb meclisinin teşkil edilmesi,

d) inkıiâb meclisinde parti iktidannın doğamama ted
birlerinin alınması, gerekmektedir.

3— Bizde demokrasinin kurulamamasının başlıca se
bebi, İki temel örgütümüzün noksan veya kifayetsiz olu-

A l n ı m ı n  K a ra  Y a z ı s ı

•vn..

Sı t> ita

ijstte: DP’ye karşı çizgileriyle tanınan Orhan Ural’ın 
yayınladığı Diktatörler Albümü’nden b ir karikatür. Altta; 
Bayar’ın Yassıada komutanı Tarık Gûryay'a elyazısıyla 

gönderdiği b ir pusula (Gûryay'ın kitabından).

şutur. Garpte bu rejim: 1 ) komünlerin ve Belediyelerin 
İstiklâli, 2 ) loncalann kaldınlmasmdan sonra hür ve ser
best meslekî teşekküllerin kuvvetlenmesi sayesinde ku
rulmuştur. Bundan mada fert, İktisadî hürriyetine sahip
tir. Yani Garpte İktisadî hürriyet siyasi hürriyetten evvel 
doğmuştur. Bizde vatandaş otoritelerin sadece idari de
ğil, daha çok İktisadî baskısı altındadır. (...)

4— Bugünkü şartlar henüz bir seçim yapmaya müsait 
değildir. Bu seçimde partiler iktidara karşı olmayacak
lardır. Seçime girecek partiler İktidarda bulunan MIHI 
B irlik  K om ites i’ne karşı değil, onunla biriikte seçime 

gireceklerdir. Bu seçim memleketçe ve bütün partilerce 
kabul edilmiş müşterek bir idealin gerçekleşmesi gaye- 
slle yapılacaktır. Partiler inkılâbın fikir planında blrieş- 
tikten sonra seçime girmelidirier. Şüphesiz bu ana fikrin 
nasıl ve ne şeklide tatbik edilmesi gerektiği noktasında 
partiler çeşitli görüşlere sahip olabilirler. Fakat elele 
vererek bir inkılâp meclisi içinde demokrasi kurmak 
ve memleketin başlıca ana davaiannı halletmek husu
sunda arada hiçbir ihtilaf olmayacaktır. (...)

7— İnkılâp Meclisi veya Kurucu Meclis geçici Anaya
saya hükümler koymak suretiyle teşkil edilmelidir. Bu 
Meclis kendisini teşkil eden bu hükümleri değiştiremez.

Bu meclisin üçte iklsj halkın tek dereceli seçim usully- 
le seçtiği mebuslardan ve üçte biri de teşekküllerin 
seçim yaparak yollayacağı temsilcilerden müteşekkil ola
bilir. Temsilcilerin tahsil ve tecrübe gibi bazı vasıftan 
haiz olması şart koşulur. (...)

8— İnkılâp Meclisi devresinde bir parti ekseriyette 
de olsa iktidarın ona teslim edilmemesi, yani parti ikti
dan usulünün terki için seçim hazıriiğı ve Meclisin teşkil 
tarzı hususlannda beilrtllen tedbirier dışında:

a) İkinci Cumhuriyetin birinci meclisi devrinde veya 
Anayasa tasarısının derpiş ettiği gibi müddeti yedi sene 
olacak İlk Cumhurrelsinin tarafsız bir zat olması sağlan
malıdır. Bu İnkılâp meclisinin teşkiline esas olacak olan 
Geçici Anayasaya hüküm koymak suretiyle hallolunabi
lir. Başbakan, kazanan partiden olur. Fakat kabinenin. 
Mecliste temsil edilen her parti ve müstakillerden müte
şekkil olması şarttır.

b) Bütün bunlann sağlanabilmesinin en büyük bir te
minatı da unu B irlik  Kom itesi’nin  seçim öncesi yapaca
ğı çalışmalar, yani seçim hazıriiğıdır. İlk Meclisin bun
dan evvelkiler gibi olmaması, ancak bu suretle sağlanır. 
Bu sayede İkinci Cumhuriyetimizin Birinci Mecllsi'nin, 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi karakterini taşıyaca
ğı umulablllr.” •

Cem al G ürsel'in  Konuşması

27 Mayıs 1960'da Milli Birlik Komitesi başkanı 
Orgeneral Cemal Gürsel'in saat 16.00’da 

radyodan yaptığı konuşma:

Aziz Türk Milleti,

Bir aydan beri memlekette cereyan eden, ve milleti 
süratle korkunç buhranlara sürükleyen hadiseleri bili
yorsunuz. Bu gidişin memleketi icanlı bir kardeş kavga
sına da götürmekte olduğunu her aklı başında vatanda
şın takdir edeceğine kaniim.

Dünya ahvali hergün biraz daha kötüye giderken vata
nımızın bu şuursuz politika ihtirası yüzünden maddeten 
ve manen perişanlığa sürüklenmesi vicdan sahibi bütün
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vatandaşları dllhûn ettiğine de kaniim. Bu hal nereye 
kadar gidecek ve bu feci akibete hissiz ve alâkasız, 
seyirci mi kalmak lâzım? İşte vatandaşların, bu ahvali 
ıstırap İçinde aylardan beri düşündüm ve bu zevata 
çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika 
ihtiraslarının şuurlarına verdiği bozukluklar dolayısiyle 
dinlemediler ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. 
Çıkanlan kanunlar, takip edilen hareketler, Türk Milleti
ni zincire vurmak kasdında olduklarını gösteriyor. Bu 
asırda böyle bir İdarenin, böyle bir hareketin olabilece
ğini tasavvur etmek Türk Milletini hissiz bir sürü olarak 
kabul etmek demektir. Hayır vatandaşlar, Türk Milleti 
hissiz bir sürü değil, belki bir çoğu okuma yazma bil
mez; an’anevi bir iştiyakla okumuş yazmış memleketler
den daha çok fikri selime, aklıselime, vicdana ve vekara 
sahiptir, işte bu düşünce ve mülâhazalarla bu feci gidişe 
son vermeğe karar verdim. Ve Devletin idaresine el 
koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu İfade etmek 
isterim ki, asla bir diktatörlük hevesinde değilim. Bütün 
emelim süratle bu memlekette temiz ve dürüst bir de
mokratik nizamı kurmak ve Devletin İdaresini milletin 
iradesine terketmektlr.

Bana İnanınız ve güveniniz. Bütün milletin benimle 
beraber olduğuna inanıyorum. Birçok menfaatperestler, 
midesini ve vicdanını paraya bağlamış olanlar, bu hare
kete karşı bir teşebbüste bulunabilirler. Bunlara karşı 
asla müsamaha edilmeyeceğini bütün vatandaşlarıma 
temin ederim. Kötü ruhlu olanlardan bile, memleketin 
bu nazik anında biraz olsun vicdanlarını harekete getire
rek çalışmalarımıza yardım etmeseler bile engel olma
malarını isterim. •

2 1  M a y ıs 'ia  2 .  D arbe  
O M şim inde Bulunan  
Aydemirdin B ildirisi

21 Mâyıs 1963’te ikinci kez askerî darbe 
girişiminde bulunan Talat Aydemir’ in radyoda 

Üsteğmen ilhan Baş tarafından okunan bildinsi:

“DİKKAT DİKKAT:

Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargahı
nın bildirisini dinleyeceksiniz:

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE:

1. Gayesi ve vazifesi milletimizin kurtancısı ve Cum
huriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün İlkeleri ile çiz
diği yolda yürümek ve milletimizi çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaştırarak refah, huzur ve güvenlik İçinde yaşat
ma olan Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetleri, mev
cut Anayasa ve kanunları hiçe sayarak partizan bir zihni
yetle hareket etmeleri neticesinde ekonomik, sosyal 
ve politika hayatımızı tamamen felce uğratmışlar, millet 
ve devletimizin bekasını tehlikeye düşürmüşlerdir.

Durumu çok yakından ve hassasiyetle İzleyen Türk 
Silahlı Kuvvetleri bu şartlar altında Büyük Miletimizin 
isteklerine uygun olarak ve bunu milli vazifesi bilerek 
idareye el koymak zorunda kalmıştır.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen Atatürk İlkelerine 
bağlı olarak Milletimizin muhtaç oiduğu kuvvetli, istik
rarlı, devrimci ve demokratik Cumhuriyet İdaresini kura
cak ve muhalefeti amacına ulaştıracaktır.

Bu amaç Türk Milletinin refahı, huzuru hızla çağdaş 
uygarlık saviyesine yükselmesi, eşitlik, bütünlük, birlik

/Ctfynos

Menderesde İdam edildi
A ltı d o k to r, sıhhatinin iyi 
olduğuna dair rapor verdi
Z o r lu  ve Pelofkan'dan sonra 
sen inlaz do Im ra h 'd a  yapıld ı

™  BÜMÜŞPALA 
^  » MBK üyeleri
Ş  ' HE GÖRÜŞTÜ

M  ,«M «TM i r  Heri

Ta lâ t A Y D E M tR

Ve Talat Aydemir 
konuşuyor!..

M A Y  Y A Y I N L A R I
Atasaray 102. Cağatog'lu - İstanbul

üstte: Menderes’in idamının ertesi günü Hürriyet 
gazetesi. Altta: Aydemir'in anılarının kapağı.

ve güven İçinde milli şeref ve haysiyetle bO*ün hürriyet
lerine sahip olarak barış içinde yaşama^ ,ır.

3. Bu maksatla. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su fesh edilmiştir. Bütün siyasi partiler ile siyasi partile
re bağlı veya siyasi mahiyette olan bütün dernekler 
kapatılmış ve her türlü siyasi faaliyet men edilmiştir.

4. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşlarımı
zın ve yabancıların mal ve can emniyetleri ile hak ve 
hürriyetleri mevcut kanunlarımız dahilinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile Emniyet Kuvvetlerinin teminatı altındadır.

5. Birleşmiş Milletler Anayasası'na tamamen riayetle 
mevcut anlaşma ve dayanışmalarımıza sadık kalınacak
tır. idare mekanizması, âmirleri ve emniyet teşkilatı men
supları normal vazifelerine devam edecekler, Silahlı Kuv
vetler ve Emniyet teşkilatı mensupları idare amirlerine 
her türlü yardımı yapacaklardır.

6. Büyük Türk Milleti, hiçbir şahıs, zümre ve parti 
adına hareket etmeyen yalnız milletine karşı t>orçlu ol
duğu vazifesini yapan senin Silahlı Kuvvetlerl’nln za
man zaman yayınlayacağı bildirileri tam bir vakar huzur 
ve güvenlik içinde bekle, halaskar fedailerin yalnız ve 
daima senin emrinde ve hizmetindedirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri 
ihtilal Genel Karargahı Adına 

Talât Aydemir •

A n d a r . ; ,  S o ru n la r.,,, 
Sorum lular

Milli Birlik Komitesi üyesi Orhan Erkaniı’nın 
Anılar..., Sorunlar..., Sorumlular adıyla yayınladığı 
anılarında askerî darbeden sonra MBK  üyelerinin 
seçilmesi, cuntanın işleyişi ve tutuklu DP'lilerin 

kaldığı Yassıada'yı anlatan bölümler:

M İLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

27 Mayıs akşamı Türkiye’nin her yerinde, DP iktidan 
yıkılmış ve askeri yönetim İş başına gelmişti. Memleket 
radyo tebliğleri, telsiz ve telefon emirleriyle idare edili
yordu. MBK  denen hükmi şahsiyet, Türkiye'de iktidan 
ele geçiren kişiler kimlerdi? Herkes bunu merak ediyor, 
birbirine soruyor, fakat cevap alamıyordu. Aslında bu 
soruların doğru cevapları da yoktu, biz dahil kimse haki
ki durumu bitmiyordu. İstanbul'da nizam ve asayişi sağ
ladıktan sonra, 29 Mayıs gecesi birkaç arkadaşla bera
ber Ankara'ya geldik. Komite ismini almış olan topluluk 
Başbakanlık'ta çalışıyordu. Kapıdaki nöbetçiler beni İçeri 
almadılar, o günlerde ortalıkta dolaşan yüzlerce binba
şıdan ne farkım vardı?.. Kimse, kimseyi tanımıyor ve 
kimse kimseye güvenmiyordu, tam bir kargaşahk, şaş
kınlık ve düzensizlik içindeydik. Silah zoruyla Başba- 
kanlık'a girebildim.

Bakanlar Kurulu'nun toplantı salonuna girince şaşkın
lığım bir kat daha arttı; 50-60 kişilik bir kalabalık kabine 
toplantısı yapılan masanın etrafında kısmen oturmuş, 
kısmen ayakta, her kafadan bir ses çıkıyor... Bunlar 
kimdi, çoğunu tanımıyordum. MBK  denen bu topluluk 
muydu? Bizim Atatürkçüler Cemiyeti'ne ne olmuştu? 
Eski arkadaşlarımız nerede İdiler? Kafam bir sürü soruy
la doldu. Tanıdık arkadaşlarla görüştük. Bir kenara iliş
tim, konuşulanları dinlemeye başladım... Sabaha karşı 
Başbakanlık'tan çıktım, şiddetli bir yağmur yağıyordu, 
taksi bulamadım ve annemin Cebecideki evine kadar 
yaya yürüdüm. Üç gündür Türkiye’yi idare ediyorduk, 
fakat binecek bir araba bulamıyorduk. Bu yürüyüş bana
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İyi geldi; daldığım rüyalardan ayıldım, yıktığımız devle
tin altında tcaldığımızı, çok kısa zamanda duruma hâkim 
olamaz ve kendisine Komite ismini veren bu grubu 
düzene sokamazsak, devleti de kendimizi de batıracağı
mızı idrak ettim.

Bunu takip eden birkaç gün İçinde, geçici U r 1$ bölü
mü yaptık. Ben Komlte'nln genel sekreteri oldum, ilk 
günlerde İstanbul grubu ve cemiyetin eski üyelerinden 
birkaç kişi birleşerek otorite ve düzeni sağladık, geçici 
de oisa işler yoluna girdi. Bizimle ilgisi olan, olmayan 
her işle meşgul oluyor, aralıksız 24 saat çalışıyorduk, 
arkadaşlar sıra ile birkaç saat uyumaya gidiyorlardı. 
Sandöviç yemekten ve ayran İçmekten midelerimiz, uy
kusuzluk ve yorgunluktan sinirlerimiz bozulmuştu. Bu 
hal böyle devam edemezdi, süratle gerekli düzeni kur
malı idik. Biz bu hususları arkadaşlarla konuşup, çareler 
ararken, (Gürsel bahsinde anlattığım) Gürsel’in “ Kıtala- 
nnıza gidin" emri geldi. Artık bardak taşmış ve kesin 
icraata girişmek zamanı gelmişti.

Yakın arkadaşlarla özel birkaç toplantı yaptık, komite
yi resmen kurmayı ve İsimleri açıklamayı kararlaştırdık.
O güne kadar isimlerimiz bilinmiyordu, yalnız Gürsel'in 
adı belli idi. 20 kişilik bir komite teşkil etmek, en kısa 
zamanda eski meclise yerleşmek ve muntazam bir çalış
ma düzenine girmek lUzûmunda birleştik. Adedi bazen 
altmışa çıkan bu toplulukla ve bu perişanlık içinde, özel
likle Gürsel'in tutumunun belli olmasından sonra, başa- 
nlı ve faydalı bir çalışma yapmak imkânı kalmamıştı. 
Birbirini tanımayan, hiçbir fikir ve usulde beraberliği 
olmayan bu heyet tesadüflerle bir araya gelmişti. Daha 
sonraian söylendiği gibi; erken gelen, “ ben komite 
üyesiyim" diye oturmuş, kalkmıyordu...

Konuyu komite toplantısına getirtllk ve ben durumu 
şöylece açıkladım: "Komite bu haliyle çalışamaz ve mem
lekette hizmet göremez. Komite üyelerinin sayısını ve 
isimlerini tesbit etmek ve halka açıklamak mecburiyetin
deyiz. Millet kendisini kimlerin idare ettiğini bilmelidir. 
Dışarda birçok kişi kendisine komite üyesi sıfatını vere
rek çeşitli yolsuzluklar yapmaya başlamıştır. Takip ede
ceğimiz usul şu biçimde olabilir. 1 ) Önce 6-8 kişilik 
bir heyet seçeceğiz. Bu heyet kendilerine vereceğimiz 
kıstaslara göre; Komiteyi adet ve isim olarak tayin ede
cek. 2) Dikkate alınacak kıstaslar; ihtilâlin icra safhasın
daki hizmet, rütbe, Jandarma dahil dört kuvvetin temsili, 
liyakat ve kabiliyet, ordu içindeki itibar ve güç, geçmiş
teki durum ve tutum, gelecekte kendisinden beklenen 
hizmetler. 3) Şimdi salonu boşaltacağız, seçtiğimiz h ^  
yet çalışmalarını bitirdikten sonra, komiteye dahil edi
lenlerin isim listesini iıapıya asacak. Listede ismi-olan 
komite üyesidir, içeri girecek, olmayan dışarda kalıp, 
kendisine verilecek görevi bekleyecek. 8 4  arkadaşlara 

münasip vazifeler verilecek. 4) Bu listeye hiçbir şekilde 
itiraz edilmeyecek ve bu mesele gizli kalacak."

önce şiddetli itirazlar oldu. Özellikle durumunu zayıf 
görenler, buraya haksız ve yalnız geldiğini bilenler, aynı 
şekikle devam etmek istediler. Fakat biz kesin kararlı 
idik, gerektiği anda zor kullanmayı göze almış ve buna 
göre hazırlanmıştık, boş laflarla kaybedecek vaktimiz 
yoktu. Tartışma kısa sürdü, teklif kabul edildi ve sekiz 
kişilik bir heyet seçildi. Bu heyete ben de dahildim. 
Salon boşaltıldı ve biz çalışmaya başladık. Bütün bu 
işler olurken Sayın Gürsel, sessiz sedasız t>akıyor, olumlu 
olumsuz bir şey söylemiyordu. Bakışlan donuk ve mâ- 
nasızdı, belki kendisini seçip seçmeyeceğimizi düşünü
yor, belki de bizlerden toptan kurtulmanın çarelerini 
anyordu. Bizi ilk günlerde dağıtıp, iktidan tek başına 
ele almamakla o mu hata etti? Yoksa, Gürsel'e Devlet 
Başkanlığı, Komite Başkanlığı, Başbakanlık, Silâhlı Kuv
vetler Başkumandanlığı gibi tarihte Atatürk dahil kimse
ye verilmeyen görev ve yetkileri vermekle biz mi hata 
ettik? Şu anda kestiremiyorum, fakat muhakkak kİ taraf
lardan birisi büyük hata yaptı. O günlerde, isteseydi

ANUR...
SORUNLAR».

SORUMUIİAR

Üstte: Aydemir’le birlikte asılan Fethi Gürcan. Altta: 
Orhan Erkanlı’nın anılarının kapağı.

Gürsel bizi, biz arzu etseydik Gürsel'i tasfiye edebilir
dik, hiçbir şey değişmezdi. Ismarlama lider, başsız Cun
ta olamayacağını daha sonraları anladık. (...) .

Bizim toplantımız, 6-7 saat devam etti. Seviyeli ve 
ciddf tartışmalar yapıldı, altmış kişilik liste birkaç defa 
elden geçti. İlk karan uygulamak imkânı bulunamadı, 
yani komiteyi yirmi kişide donduramadık. Üyeler, arka- 
daşlannı, şahst hesaplannı ve hislerini unutamadılar, 
neticede; bir tavan rakamı tesbit etmekten vazgeçtik, 
önce isimleri tesbit etmeyi ve adet üzerinde durmamayı 
uygun bulduk. Hepimiz bunun son şans olduğunu lü
zumsuz Inadlar nedeniyle işi uzatır ve o gün netice 
alamazsak, çok büyük problemlerin çıkabileceğini anlı
yorduk. Sekiz kişinin oy birliğiyle otuzsekiz kişilik liste 
meydana geldi ve kapıya asıldı... Komiteye alınmayanla- 
nn büyük çoğunluğu karan sükûnet ve itaatla kabul 
ettiler, birkaç kişi tehdit, şantaj yollannı denedi ve iş 
bitti. Artık Türkiye’nin kaderi belirsiz bir süre için otuz
sekiz kişinin eline terk edilmişti. Gürsel hiçbir itirazda 
bulunmadı. İşte ihtilâller tarihinin en enteresan komitesi 
böylece doğdu.

Kendilerinin mutlaka komiteye alınacaklarından emin 
olan 1955-56'dan beri bizimle çalışan bazı arkadaşlan- 
mız mecburen komite dışında kaktılar (D. Seyhan - T. 
Aydemir - S. Koçaş). Zira, hiçbiri 27 Mayıs günü Türki
ye'de değildi, yabancı ülkelerde vazifeli idiler, bu arka
daşlar bizi sonuna kadar affetmediler. 22 Şubat ve 21 
Mayıs ayakianmalannı tertiplediler, bir kısmı asıldı, bir 
kısmı kenara itildi... Kader çizgileri değişmedi. (...)

YASSIADA’NİN İÇ DÜNYASI

Yargı ve sorgu konulan bu şartlar altında devam eder
ken Yassıada sâkinlerl âkibetlerinl bekliyorlardı. Yassıa- 
da’nın bizim tarafımızdan görünen ve bilinen iç dünyası 
ile gerçeklerin bağdaşmaması mümkündür, ancak bazı 
hususlar var ki bunlar tahmin ve takdirlere değil olaylara 
ve maddî delillere dayanmaktadır. Yassıada garnizonu, 
sanıklann İkametine tahsis edildiği zaman, komite dahil 
hiç kimse ne yapılacağını, nasıl bir yol izleneceğini bil
miyordu. Önceden verilmiş bir karar, belirmiş bir istika
met yoktu. Sanıklar muhtelif yerlerden Ada'ya nakledi
lirlerken, yollarda bazı hakaretlere, tecavüzlere maruz 
kaldılar. Bu muameleler sanıklann geçmiş yıllarda, ordu 
üzerinde, subaylar üzerinde bıraktıktan etkilerin, Intiba- 
iann otomatik bir tepkisiydi. Bazılanna sütten ilâca ka
dar her türlü ihtiyaçlarının temininde yardımcı olan vazi
feliler, bazı kişilere kötü davranmaktan kendilerini ala
madılar. Herkes ektiğini biçiyordu. Vazifelilere aslında 
herkese iyi muamele yapılması emredilmişti, fakat Yas- 
sıada'da veya Yeşilköy iskelesinde vazifeli her subayın 
kontrol edilmesi İmkânsızdı. Sanıklann Ankara’dan Ada’- 
ya taşınmalan sırasında, özellikle Yeşilyurt askert iske
lesinde bazı uygunsuz hareketler olduğunu daha sonra- 
lan öğrendik. Ada’da yerleşme ve iaşe imkân nlsbetlnde 
İyi şartlarla temin edildi, sanıklara Silahlı Kuvvetler’in 
en üstün iaşe rejimi olan Deniz Harp Okulu yemekleri 
veriMI. ilk günlerde çok sıkı tahditler konulmuştu, za
manla bunlar azaltıldı. Ada kumandanının kişiliği ve sert 
karakteri ayn bir konudur.

Sanıkların yattıklan bâzı odalarda dinleme tertibatı 
kurulmuştu. YIrmidört saat konuşmalar dinleniyor ve 
teyplere tesbit ediliyordu. Bu teypler tape edildikten 
sonra gün farkıyla komiteye geliyor, lüzum görülenler 
sorgulama kurullanna veriliyordu. Bir devrin ve bazı 
kişilerin iç yüzünü kendi seslerinden tesbit eden bu 
bandlar Genel Kurmay Arşivi’ndedir. Maksadımız kim
seyi teşhir etmek, küçük düşürmek olmadığından tefer
ruata girmeyeceğim. İlerde Yassıada'nın hakiki tarihini 
yazacak olanlann bu bandiardan faydalanmalan müm
kündür. •
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Millî İnkılâbı Yaymp 
Komisyonu'nun Broşürü

27 Mayıs darbesini yapan subaylar toplumsal 
yaşamı da askerî disiplinin kuralları içinde 

yönetmek İstediler. Brifingler, hükümet çalışmaları 
ve bunlara ilişkin belgeler askerî talimatnameler 
biçiminde sunuldu. Bunlardan en ilginçlerinden 

biri de yeni hasırlanan anayasayı halka tanıtmak 
amacıyla MBK üyelerinin yapacağı gezileri 

programlayan ve hükümet çalışmalarını özetleyen
2 No’lu Broşür'dür. A 2 Hedefi tanıtımıyla 

sunulan broşürden bölümler:

1. MAKSAT: Yeni Anayasayı vatandaşlara tanıtmak 
ve halk oyuna sunulması sebebiyle ortaya çıkan mese
leleri mahallinde görmek, yatırımları gözden geçirmek, 
inkılâbımızın mesut hamlelerini müşahade etmektir.

2. GEZİ GRUPLARI VE GÜZERGÂHLARI; M.B.K. vazi
fe gezisini aşağıdaki şekilde uygulayacaktır:

a. Hareket:

(1) Kur. Al^. Sezai Okan, Kur. Yb. Suphi Karaman, 
Kur. Alb. Ekrem Acuner, Kur. Alb. Kadri Kaplan, Kur. 
Bnb. Emanullah Çelebi, Kur. Alb. Muzaffer Yurdakuler, 
Kur. Alb. Sami Küçük, Kur. Alb. Haydar Tunçkanat.

G + 1 Günü (1 Tem.) Ankara’dan kendi araçlariyle ha
reket edeceklerdir.

(2) Kur. Alb. Osman Köksal, Kur. Yb. Ahmet Yıldız, 
(Erzurum), Kur. Bnb. Kâmil Karaveli, Kur. Alb. Mucip 
Ataklı, (Van).

G + 1 Günü askeri bir uçakla Ankara'dan hareket ede
cekler, isimlerinin karşısında yazılı vilâyetlere İnecekler 
ve gezilerine buradan başlıyacaklardır.

(3) Gn. Sıtkı Ulay, Kur. Bnb. Suphi Gürsoytrak.

G +1 Günü askeri bir uçakla İzmir’e hareket edecekler 
ve Kurmay Binbaşı Suphi Gürsoytrak aynı gün İzmir 
Vilâyetinin tahsis edeceği vasıta İle buradaki gezisine 
başlıyacaktır. Gn. Sıtkı Ulay İzmir’deki temaslarını ve 
konuşmalarını yaptıktan sonra uçakla İstanbul'a geçe
cektir.

(4) Kurmay Yb. Vehbi Ersü

G +1 Günü uçakla İstanbul’a geçecek, İstanbul Valili
ğinin tahsis edeceği araba ile vazife gezisini yapacaktır.

b. Dönüş :

(1) Ankara’dan kendi araçlariyle hareket eden grup, 
araçlariyle Ankara’ya döneceklerdir. Dönüşte; Kur. Alb. 
Sami Küçük İzmir’de, Kur. Bnb. Suphi Gürsoytrak’!, 
Kur. Alb. Sezai Okan İstanbul’da, Kur. Yb. Vehbi Ersü’- 
yü. Kur. Yb. Suphi Karaman Giresun’da, Kur. Alb. Kök- 
sai'ı ve Kur. Alb. Yıldız’ı, (Osmaniye’de), Kur. Alb. Kadri 
Kaplan Adana’da, Kur. Alb. Mucip Ataklı ve Kur. Bnb. 
Karaveii’yI alacaklardır.

(2) En geç 08 Tem. akşamı Ankara’ya dönülmüş ola
caktır.

c. Güzergâh (Ek-1):

3. GÖREVLER VE İCRA TARZLARI:

a. Vazife gezisinin toptan özeti:

(1) M.B.K.’nln Anayasa vazife gezisi 01 Tem. sabahı 
başlıyacak ve 5 gün devam edecektir. Geziye onbeş 
(15) Komite âzası iştirak edecektir. 67 vilâyetimizin hep
si dolaşılmış ve vatandaşlarla aydınlatıcı konuşmalar 
yapılmış olacaktır. Komite üyelerinden sekizi Ankara’-

M İL U  İNKILABt YAYMA KOM İSYONU

2 No. B R O Ş Ü R
( A 2  H e d e f i )

27 M a y ı s  1960 i l e  31 M a r t  1961 d e  e l e  a lm a n

HükOmet Çalışmaları Ö zetleri

Gnkur. Basımevi 
A N K A R A  

1 9 C 1

ANKARA V A U U CI 
n  lto]n> tn U O p  Iforeketlerlıa 

Yaym K««Ited 
Y«yım : 1

27 Mayıs inkilâbını Yaym a  
Komitesi Kurulması ve Çalışması 

Hakkında ön  Plân

üstte: Millî inkılâbı Yayma Komisyonu’nun broşürünün 
kapağı. Altta: Ankara Valiliğine bağlı 27 Mayıs inkılâp 

Hareketlerini Yayma Komitesi’n/n 1 N o’lu yayın 
kapağı.

dan kendi araçlariyle geziye başlıyacaklar, dördü askeri 
uçakla Erzurum ve Van'a hareket edeceklerdir. Vilâyet
lerde konuşmalar umumiyetle saat 1 1 .00'de veya 
18.00’de yapılacak ve bir saat kadar devam edecektir. 
Komite üyelerinin vazife gezisi 05 Temmuzda nihayete 
erecek ve üyeler en geç 08 Temmuz akşamı Ankara'ya 
dönmüş olacaklardır. Valiler Komite gruplarını vilâyet 
hudutlarında karşılıyacaklar ve ayrılışlarında vilâyet hu
dutlarına kadar teşyi edeceklerdir. Komite âzalarının 
emniyetiyle sağlık ve diğer hususlardaki İhtiyaçları vali
liklerce takip edilecek ve yerine getirilecektir.

(2) Gezi plânı: (Ek-1).

b. İçişleri Bakanlığı: ,

(1 ) M.8 .K.'nin vazife gezisinin plânlandığı gibi yürü
mesi İçin gerekil yardımları yapmaktan, zuhûr ederse 
aksaklıkları gidermekten sorumludur.

(2) Her valilik Komite âzalarını vilâyet hududunda kar
şılayacak ve ayrılışlarında vilâyet hududuna kadar ken
dilerine refakat edecektir.

(3) Vilâyet hudutları İçinde Komite üyelerinin sıhhi, 
emniyet ve diğer hertüriü İdari İhtiyaçlarını valilik yakın
dan takibedecek ve gerekil tertip ve tedblrterl alacaktır.

(4) Konuşma ve sohbet yerierinin konuşma plânındaki 
gibi hazırlanmasından, İlgililere tebliğinden veya duyu
rulmasından valiler sorumluduriar.

(5) Her vilâyette araçların emniyeti sağlanacak ve ba
kımı yapılacaktır. Valilikler araçların bakımı için bölgele
rindeki kumandalıklarla ve karayolları teşkilâtı ile işbirli
ği yapacaklardır.

(6) Erzurum Grupu 01 Temmuz günü............... te Erzu
rum; Van Grupu 01 Temmuz günü saat........de Van hava
alanında karşılanacaklardır. Bu İki grupun gezileri vali
liklerin tahsis edecekleri araçlarla olacaktır. Aktarma 
iki vilâyetin haberieşmesl üzerine vilâyet hudutlarında 
yapılacaktır.

(7) Kur. Yb. Vehbi Ersü Trakya’daki tekmil gezisini 
İstanbul Valiliğinin, Kur. Bnb. Suphi Gürsoytrak Ege’de
ki tekmil gezisini İzmir Valiliğinin tahsis edecekleri vası- 
talaria yapacaklardır.

(8) Bir vak’a veya hastalık halinde âzami süratle yardı
ma koşulacak ve durum en süratli muhallere vasıtası 
ile Ankara’da U.B.K. Sekreteriiğine duyurulacaktır (Tel: 
176401, 176470, 176775, 176463). Bu husus İçin Ku- 
mandalıklarla işbirliği yapılacaktır.

(9) Yatma yerleri ve emniyeti valiliklerce temin edile
cektir. Bu husus İçin bölgedeki kumandanlıklaria işbiril- 
ğl yapılacaktır.

(10) Komitenin gezisine katılacak mahalli Anadolu Ajan
sı, gazete ve foto muhabirlerine gerekil kolaylık ve im
kânlar valiliklerce hazırianacaktır.

(11) Bölgede ziyareti uygun görülen yer, müessese 
ve şahısları valiler daha evvelden düşünerek bir ziyaret 
programı hazıriiyacaklardır.

(12) Vilâyetlerin hususi şenliklerinden mümkün olan
larını 9 Temmuz’dan önceye almak, at yarışları ve gü
reşler, spor temasları hazırianmak suretiyle bu devrede 
Köylü - Şehiril temaslarını sıklaştırmak uygun olabilir.

(13) Komite üyeleri vilâyetlerin hazıriiyacakları konfe
rans, sohbet, edebiyat, vesaire... Toplantılarına davet 
edlleblllrier.

(14) Valiler, Komite üyelerinin konuşmalarından evvel 
on dakikalık bir konuşma yapacak ve bu arada Komite 
üyelerinin ziyaretlerinden de bahsedecektir.

c. Milli Savunma Bakanlığı:

(1) Komite üyelerinin vazife gezisinde uğrayacakları 
vilâyetlerdeki Merkez Kumandanları üyelerinin karşılan
masında, konuşmalarında ve uğurlanmalannda o vilâyet 
valisi İle biriikte bulunacaklardır.

(2) Komite üyelerinin seyahat etmekte oldukları araç- 
lann vilâyetlerde tâbi tutulacakları bakımda o bölgedeki 
kumandanlıklar vilâyete gerekli yardımı yapacaklardır.

(3) Bir kısım Komite üyesi gezilerini bölgedeki valilik
lerce tahsis edilecek araçlaria yapacaklardır. Bölgedeki
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kumandanlıklar valilerce istek vâki olduğunda bu hu
susta yardımcı olacaklardır.

(4) Bir vak’a veya hastalık halinde Azami süratle yardı
ma gidilecek ve durum kumandanlıkça en süratli muha
bere araçlariyle Ankara’da M.B.K. Sekreterliğine arzedi- 
lecektir (Tel.: 176401, 176470, 176775, 176463). Bu hu
sus için valilikle işbirliği yapılacaktır.

(5) Bir askerî uçak Doğu Bölgesinde geziye katılacak. 
Komite üyelerini Erzurum ve Van'a, bir Kara Ordusu 
uçağı İstanbul'a, İkincisi İzmir'e gitmek üzere uçaklar 
1 Temmuz saat 10.00'dan itibaren uçuşa hazır olacak
lardır.

d. Basın-yayın Genel Müdürlüğü:

(1) Komitenin vazife gezisi ve konuşmaları 05 Tem
muz saat 21.00'e kadar özet olarak Radyolarda yayınla
nacaktır (Ek-1 ). Gezi programına göre tertip ve tedbir 
alınacak, bu husus için Anadolu Ajansı ile işbirliği halin
de çalışılacaktır.

(2) Komite gruplarının gezisine katılan gazete, foto 
ve film muhabirlerine gerekli kolaylık gösterilecektir. 
Geziye katılmak Istiyen yabancı muhabirler İçin şimdi
den gerekli yardımcı tedbirler alınacaktır.

(3) Bilâhara bildirilecek gezi gruplarına katılmak üzere 
muhtelif radyo istasyonlarnda hazır röportaj ekipleri 
bulundurulacaktır.

e. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü:

Komitenin vazife gezisinin ve konuşmalarının gerekli 
şut», ajans ve abonelere süratle ulaştırılması İçin ge
rekli tertip ve tedbirler alınacak ve Basın-Yayın ve Tu
rizm Genei Müdüriüğü ile işbirliği yapılacaktır.

f. Ulaştırma Bakanlığı:

Komite üyelerinin vazife gezisinde araçlarının vilâyet
lerde tâbi tutulacakları bakım ve tamir hususunda Kara
yolları teşkilâtı İle vjlâyete yardım edilecektir.

g. Müşterek hususlar ve koordinasyon:

(1) Mecbur kalınmadıkça gece yürüyüş yapılmıyacaktır.

(2) Benzin ikmali benzin noktalarından yapılacaktır.

(3) Vilâyetlerde veya uygun görülen diğer yer ve za
manda üyeler Komite Sekreterliği ile telefon İrtibatı ya
pacaklardır.

(4) Üyeler geziye resmi elbiseleri İle çıkacaklardır.

(5) Plânın tatbikine dikkat edilecektir.

(6) Gezi programında yapılacak değişikliklerden M.B.K. 
Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı ve en yakın iki valilik ha
berdar edilecektir.

(7) Genel olarak Komite üyeleri 08 Temmuz günü 
akşamı Ankara’ya dönmüş olacaklardır.

4. İKMAL VE İDARE:

(1) Vazife gezisine çıkmadan evvel araçların bakımı 
yapılacaktır. Şoförler patinaj zincirlerini alacaklar ve t>â- 
zı yedek parçaları yanlarında bulunduracaklar, arabala- 
nn edevatı tamam olacaktır.

(2) Şoförler bağlı bulundukları kurumlardan gezi plâ
nına uygun olarak gerekli avansı alacaklardır.

(3) Benzin ikmali benzin noktalarından yapılacaktır.

(4) Araçların bakımı ve ikmali İçin b (5) ve c (2) ve 
d’ye bakılacak.

Üstte: Yüksek Adalet Divan Başkanı Salim Başol. 
Altta: Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı A ltay Ömer 

Egesel.

5. SORUMLULUK VE MUHABERE:

(1) M.B.K. Sekreterliği Ankara'da faaliyetine devam 
edecektir.

(2) Her akşam gezi grupları Sekreterlik İle telefon 
İrtibatı yapacaktır.

(3) Gezi ve konuşmalar müşterek prensiplere göre 
yapılacaktır.

(4) Gezi programında bir değişiklik gerekirse M.B.K. 
Sekreterliğine, İçişleri Bakanlığına ve en yakın iki valili
ğe malûmat verecektir.

(5) 05 Temmuz saat 21.00'den İtibaren Anayasa ve 
Halk Oyu ile ilgili konuşma yapılmıyacaktır.

(6) Arkadaşlarımın gezilerinin hayırlı ve başanlı geç
mesini temenni ederim.

KONUŞMA PLÂNI:

1. KONUŞMA SAATİ:

Şehrin hususiyeti de düşünülerek 15.00:18.00 arasın
daki bir saat.

2. KONUŞMA YERİ;
Mlili Bayramlann yapıldığı meydan, bu meydan şehir 

dışında İse şehrin merkezi yerinde bir meydan.

3. DEKOR :
Kürsü, mikrofon, bayrak, “ hâkimiyet milletindir” ya

zısı, Anayasa için hazırlanmış kâğıt ve bez dövizler.

Garnizon K, Hükümet Erkânı, il Parti Başkanlan.

4. KONUŞMA SIRASI:

a. Vali (açış konuşıVıası: Komite Üyelerinin teşrifleri 
vs. 10  dakika).

b. Komite Üyesi 15-30 dakika.

c. Komite üyesi 15-30 dakika.

d. Bir hatip (kısa bir konuşma ve Komite Üyelerine 
teşekkür).

KONUŞMALARIN KANAVASI;
1. Hitap:

2. Giriş: Bölgenin Milli Mücadeledeki Kahramanlığına 
ait bir hâtıra anlatılabillr. O bölgede yayılan menfi pro
paganda ile mizahi bir başlangıç yapılabilir. Şehrin hu
susiyetine uygun bir başlangıç: “ Açılan tesis, arttınlan 
mahsul fiatı, taksite bağlanan borçlar, yapılan yatınm, 
mahalli bir deyim veya hikâye” .

3. Anayasa ne demektir? (Genel olarak); kısa, sade, 
açık mukayeseli ve misalll, mahalli deyimlerden müm
künse istifade İle “ Kur'an-ı Kerim nasıl kitapiann kitabı 
İse, Anayasa da Kanunların Kanunudur” .

4. Anayasanın o topluluğu ilgilendiren maddeleri: Ma
hallî dertlerden birkaçı valiliklerden öğrenilerek onlan 
cevaplıyacak şekilde (Kırşehirin kaza yapılması. Parti
zan düşünce ile yan bırakılmış tesis, parasız istimlâk, 
İzmit’te Üsküdar dâvası vs...).

5. Anayasının gelecekteki siyasi hayatımızda oynıya- 
cağı rolün önemi, çıkanlan menfî şayialann çürütülüşü.

6. O bölge halkının Milli Birlik İdaresi devresindeki, 
Milli BIriik ve beraberlik ruhu övülür, Türi( Milletinin 
İstiklâl ve Hürriyetine düşkünlüğü Tarihi misaller ile 
t>elirtilir. O bölgenin Milli Mücadeledeki Kahramanlığı 
anlatılır, Atatürk Ülküsü ve muasır medeniyetten bahse
dilir, o bölge İçin yapılan yatınm söylenir.

7. Bltlriş:

Halktan burada dinlediklerini dostlarına anlatmalan 
ve Anayasa hakkında fikirlerini belirtmek üzere sandık 
başlarına gitmeleri hususunda teşvik etmeleri istenir 
ve vatandaşlar selâmlanır.

GÜNÜN PROGRAMI:

06.00; 10.00 Yol

10.00: 11.00 Temizlenme ve istirahat

11.00; 12.30 Ziyareti psikolojik tesiri haiz yerlerin ge
zilmesi.

12.30: 15.00 İstirahat ve yapılacak konuşma Için son 
hazırlıklar.

15.00:18.00 O bölge İçin uygun olan vakitte konuşma.

18.00: 20:30 Yemek ve İstirahat.

20.30: 23.00 Vilâyette tertiplenmiş olan konferans, 
sohbet, şllr geceleri, temsil-vs. •
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1 9 6 1  Anayasası

9 Temmjz 1961’de yapılan referandunn 
sonucunda ;abul edilen 1961 Anayasası’ndan 

bölümler:

BAŞLANGIÇ

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri 
için savaşmış olan;

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meş
ruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını 
kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;

BUtün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafın
da toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip şerefti bir üyesi olarak milli biriik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğin
den hız ve İlham alarak ve;

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”  ilkesinin. Millî Mücadele 
ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağ
lılığın tam şuuruna sahip olarak;

insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal 
adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleş
tirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demok
ratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriy
le kurmak için;

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazır
lanan bu Anayasayı kabül ve ilân ve onu, asıl teminatın 
vatandaşiann gönüllerinde ve İradelerinde yer aldığı inan
cı ile, hürriyete, adâlete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine emanet eder.

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli. Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2- Türkiye Cumhu
riyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, .-nillî demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir.

İli. Devletin bütünlüğü; resmi dil; başkent. Madde
3- Türidye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür.

Resmi dil Türkçedir.

Başkent Ankara’dır. (...)

İKİNCİ KISIM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEv S r

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 10 — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa
hihtir.

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, 
sosyal adâlet ve hukuk devleti İlkeleriyle bağdaşamıya- 
cak surette sınıriayan siyasî, İktisadî ve sosyal bütün 
engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî variiğının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.

Madde 11 — Temel hak ve hürriyetler. Anayasanın 
özüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınıriana- 
bllir.

Kanun, kamu yaran, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal 
adâlet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hak
kın ve hürriyetin özüne dokunamaz.

Madde 12 -  Herices, dil, ırt(, cinsiyet, siyasî düşünce.

Üstte: Sosyal Adalet dergisinin 19/1 sayılı kapağı. 
Altta: Yön dergisinin 123 sayiiı kapağı.

felsefî inanç, din ve mezhep ayınmı gözetilmeksizin, 
kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanı
namaz. (...)

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 14 — Herkes, yaşama, maddî ve manevi variı- 
ğını geliştirme haklanna ve kişi hürriyetine sahiptir.

Madde 19 — Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlaria 
çıkarılan kanunlara aykın olmıyan İbâdetler, dinî âyin 
ve törenler serbesttir.

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine 
ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, İktisadî, siyasî veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallanna dayan
dırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz sağlama 
amacıyla, her ne suretle olursa olsun, dinî veya din 
duygularını yahut dince kutsal sşyılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan 
veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre ceza
landırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi parti
ler, Anayasa Mahkemesince temeili kapatılır.

Madde 20 — Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahiptir; düşünce kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya 
başka yollaria tek başına veya toplu olarak açıklıyabillr 
ve yayabilir.

Kimse, düşünce ve kanaatiarını açıklamaya zorlana
maz.

Madde 21 — Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğren
me, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türiü 
araştırma hakkına sahiptir.

Eğitim ve öğretim. Devletin gözetim ve denetimi altın
da serbesttir.

Özel okullann bağlı olduğu esaslar, Devlet okullan 
İle erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla 
düzenlenir.

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykın eğitim ve 
öğretim yerleri açılamaz.

Madde 22 — Basın hürdür; sansür edilemez.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak 
tedbirieri alır.

Basın ve hatıer alma hürriyeti, ancak millî güvenliği 
veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve 
haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek 
ve yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getiril
mesini sağlamak için kanunla sınırianabilir. (...)

Madde 28 — Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız 
ve saldınsız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma 
hakkına sahiptir. (...)

Madde 46 — Çalışanlar ve işverenler, önceden izin 
almaksızın, sendikalar ve sendika birilkieri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten aynima hakkına 
sahiptirler.

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu 
alandaki haklan kanunla düzenlenir. (...)

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve 
işleyişleri demokratik esaslara aykın olamaz.

Madde 47 — İşçiler, İşverenlerle olan münasebetlerin
de, İktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzelt
mek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptir
ler.

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenle
rin haklan kanunla düzenlenir.

Madde 111 — Milli Güvenlik Kurulu, kanurun göster
diği Bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Tem
silcilerinden kuruludur.

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık 
eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar.

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararlann 
alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardım
cılık etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir. •
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27 Mayıs Sonrası Sosyalist Hareket

DP önderlerinin bir darbe ile devrildiği 1960 yılıyla, kendisini açıkça DP’nin varisi olarak 
tarif eden AP’nin seçim yoluyla iktidara geldiği 1965 yılının arası, bir açıdan bakıldığında, 
ülkenin siyasal hayatında açılmış (ve kapanmış) bir parantez olarak görülebilir. Ancak bu 
dönem içinde, 27 Mayıs darbesini mümkün kılan bloğu oluşturan unsurlar -sınai buıjuvazi, 
sivil ve askerî bürokrasi- yalnızca kendi toplum projelerini teminat altına alan kurumlan 
yaratmakla kalmadı, toplumsal düzeyde de bütün sınıf ve tabakalann, sözkonusu projeye aktif 
ya da pasif bir onay vermesini sağlayacak bir hegemonya da kurdular. Dolayısıyla AP’nin 
DP’ninkilerle sürekliliğini ısrarla vurguladığı program ve politikalar, hükümetin, kritik bazı 
kararları alabilme ve toplumsal yapıya nüfuz edebilme yeteneği iki uçtan birden 
sınırlandınimakta olduğu koşullarda, 1950’lerde verdiğinden çok daha farklı sonuçlar verecekti. 
Hükümetin iktidan, bir yandan, sanayi burjuvazisinin hegemonyası altında gelişme ivmesi 
artan sLvil toplum güçleri tarafından tehdit ediliyordu: Örneğin sanayi burjuvazisi muhtaç

Türkiye’de ilk halkoylaması 9 Temmuz 1961'de, Cumhuriyetin ilanından 38 yıl sonra, ikinci b ir Anayasa’nın 
onayı için yapıldı. Aslında bu, önerilen Anayasa’nm halk tarafından tartışılması ve onayına sunulmasından çok 
MBK ve Askeri Idare’nin kabulünün sınanmasıydı. Propaganda faaliyetleri başladığında, MBK üyeleriyle birlikte 
diğer partilerin üyeleri de geniş çapta b ir "eve t" kampanyasına giriştiler. Bu partiler arasında CHP bütün 
teşkilatını "evet”  lehine harekete geçirmiş ve böylelikle yine MBK ile aynı davayı güdüyor görünmüştü. 
Anayasa'yı desteklememek gibi b ir tehlikeyi göze alamayan YTP ile CKMP de aynı şekilde harekm ettilerse de 
ortaya yeni çıkan bir parti. Adalet Partisi tamamıyle değişik b ir yol tuttu. Başkanlığını emekli General Ragıp 
Gümüşpala'nın yaptığı, seçimlerden sonra Meclis’te ikinci büyük parti durumuna geçecek olan AP, üyelerine 
hayır demelerine imkan bulunmadığını, ama "eve t" de dememelerini bildirdi. AP, kapatılan DP’nin mirasçısı 
olma yolunda büyük başarılar kaydediyordu. Nitekim, halkoylamasıyla ilgili mesajına aldığı cevap kesin ve açık 
oldu. Referanduma katılma oranı yüzde 82.4’dü. Evet oyların yüzdesi 61.4 iken hayır oylarının yüzdesi ise 
38.3’tü. Ferruh Doğan’m sağdaki karikatürü, MBK'n/n bir ulusal birlik göstergesi olarak yorumladığı bu 
mutabakatın saldırgan yönünün çarpıcı bir simgesi.

Türkiye İşçi Partisi'nın  
Kurulusu

TİP, 13 Şubat 1961'de, AP ve YTP ile aynı sıralarda,
12 sendikacı tarafından kuruldu. Ancak başlangıçtaki 
yapısı ve niteliğiyle TİP bir “sosyalist parti” olmaktan 
uzaktı. Kuruluşunda, daha sonra da etkisini uzun yıllar 
sürdürecek olan uvrlyerlst (Işçlcl) yan ağır basmaktaydı. 
r /P ’in kuruluşu, özünde, 1946’dan itibaren Türkiye'ye 
ABD tarafından dikte ettirilen “ siyaset dışı sendikacılık” 
anlayışına 1960'dan sonra beliren tepkinin bir tezahü
rüydü. Tûrk-lş bünyesindeki bazı sendika yöneticileri, 
yakın ilişkide bulundukları Kuzey Avrupa sendika hare
ketinin, özellikle İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal De
mokrat Partisi ve İsveç Sosyal Demokrat Partlsl’nln mili
tan tabanını oluşturan İngiliz, Atman ve İsveç sendikala-' 
nnın etkisiyle, Türkiye'de bir “ işçi partisi”  kurmağa 
karar vermişlerdi. TİP’In kurucuları, Kemal Türkler, Avni 
Erakalın, Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Ke- 
malNebloğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denlzcler, Hüse
yin Uslubaş, Adnan Arkın, Ahmet Muşlu ve Saffet Gök- 
süzoğlu'ydu. Ancak, Muşlu ve Göksüzoğlu'nun TİP ku
ruluşuna misyonlu olarak karıştıkları, TİP’e “ komünist
lerin sızdığı” gerekçesiyle 15 Kasım 1962'de partiden 
istifa etmeleriyle anlaşılacaktı.

Kuruluşunu izleyen ilk yılda TİP bir sınıf partisi niteli
ğinden öylesine uzaktı ki, parti 1961 seçimlerine katıl
madığı gibi, partinin genel başkanı Avni Erakalın bir 
sağ parti olan VTP'nin aday listesinde yeralmakta sakın
ca görmemekteydi. TİP’İ kuran sendikacılar, bir yıllık 
bir hareketsizlikten sonra, işçilerin anayasada tanınan 
sosyal haklarının pratiğe geçirilmesi için sokağa dökül
mesi, Türk-lş Başkanı Seyfi Demirsoy'un da aralarında 
bulunduğu bir grup sendikacının bir Çalışanlar Partisi 
kurma girişiminde bulunmaları üzerine yeniden inisiya
tif almak gerekliliğini duydular. İşçilerin hareketlenme
si, anayasada öngörülen sosyal hakların pratiğe geçiril
mesinin savsaklanmasına karşı tepkilerden kaynaklanı
yordu. Anayasa referandumu için UBK yönetimi tarafın
dan bastırılan afişlerde “ topraksız köylüye toprak, İşçi
ye grev” yazılıydı. İşçiler “ kabul” oyu verdikleri anaya
sanın gecikmeksizin uygulanmasını istiyorlardı.

Bu amaçla ilk kitlesel işçi gösterisi 25 Kasım 1961'de 
patlak verdi. 5 binden fazla Sümerbank işçisi, “grevsiz 
sendika olmaz” , “ haklarımızı vermezseniz, biz alırız" 
sloganlanyla yürüdüler. İstanbul İşçi Seodikaları Birliği 
de aynı amaçla İstanbul'da kitlesel bir miting yapma 
kararı aldı. Ancak miting, İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı tarafından engellendi, ilk sivil hükümetin kurulup 
sıkıyönetimin kalkmasından sonra, sendikacılar Taksim 
Alanı'nda miting yapmak üzere yeniden girişimde bu
lundular. Ancak, İstanbul Valisi Refik Tulga, “ Meşhur
6-7 Eylül olayları Taksim'de yapılan bir mitingle başla
mıştı. Taksim, böyle mitingler için tehlikeli bir yerdir. 
Kötü niyetlilerin bu mitinge sızması ve işçileri kışkırtma
sı tehlikesi vardır,” diyerek Taksim'de miting yapılması
na karşı çıktı. Bunun üzerine, miting 31 Aralık 196 İ 
tarihinde Saraçhanebaşı’nda, yeni Belediye Sarayı'nın 
karşısındaki geniş alanda, surların dibinde yapıldı. Yur
dun çeşitli yerlerinden gelen sendikacı ve işçi gruplan- 
nın da katılımıyla gerçekleştirilen 100 bin kişilik miting
de sendika hürriyetinin, grev ve toplu sözleşme hakları
nın derhal tanınması istendikten sonra, bu haklar veril
mediği takdirde yapılacak grevlerin sorumluluğunun iş
çilere yükletilemeyeceği alkışlarla ilan edildi. Çalışanlar 
Partisi girişimi de bu sırada başlatıldı. Aslında bu giri
şim büyük ölçüde, 1961 genel seçiminde kalburüstü 
sendikacılara yeterince milletvekilliği verilmemesine karşı 
Guygusa! bir tepkiden kaynaklanıyordu. Nitekim, seçim
lerden sonra Türk-lş Başkanı Seyfi Demirsoy ve Tekstil 
ve örme Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Bahir Ersoy, 
CHP'den çekildiklerini açıkladılar.

Çalışanlar Partisi fikri o sırada yeni yayınlanmağa baş-
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layan Yön Dergisi tarafından da desteklenmeye başla
yınca, TİP kurucuları önce Demirsoy ve çevresini bu 
girişimden vazgeçmeğe ve kendi partilerine katılmağa 
çağırdılar. Ancak ABD sendikacılığının dümensuyunda- 
ki Demirsoy çevresi İte Kuzey Avrupa sendikacılığının 
etkisindeki TİP kurucuları arasındaki görüş farklılıkları, 
iki girişimin bütünleşmesine engel oldu. Bunun üzerine 
TİP kurucuları, 1 Şubat 1962’de sosyalist aydınlara ka
pıları açarak partiyi güçlendirmeye karar verdiler. Karar
o gece yarısı bir sendikacılar heyeti tarafından Doçent 
Mehmet Ali Aybar’a iletildi ve kendisine genel başkanlık 
teklif edildi. Aybar, kendisini ziyaret eden sendikacılara, 
parti genel başkanlığını kabul etmek için, kendisine ola
ğanüstü yetkiler tanınmasını, tüzük ve programın kendi
sinin önereceği şekilde değiştirilmesini şart koştu. Sen
dikacılar, ileride parti yönetiminde işçilerin sayısal ağır
lığının gözetilmesi kşrşı şartıyla^Aybar'ın şartlarını ka
bul ettiler ve 8 Şubat 1962'de Aybar’ın iıazıriadığı prog
ramın esaslarını ve Aybar’ın genel başkanlığını kamuo
yuna açıkladılar.

Bu katılımdan sonra parti tüzüğünün 2. maddesinde 
T/P’in niteliği, “ TİP, Türk işçi sınıfının ve onun demok
ratik öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf 
ve tabakaların (ırgat ve küçük köylülerin, aylıklı ve üc
retli zanaatkâriarın, küçük esnaf ve dar gelirli serbest 
meslek saiıiplerinln, ilerici gençliğin ve toplumcu aydın- 
lann) kanun yolundan İktidara yürüyen siyasi teşkilatıdır” 
şeklinde belirlendi. T/P’in yaptığı bu atılımdan sonra 
Ça/ışan/arPart/s/girişimi, Vön çevresine mensup aydın- 
lann katılımıyla bir süre daha sürdürüldü. Ancak, Yön'- 
ün “ Konfederasyon yoluyla ve Seyfi Demirsoy’un Türki
ye'nin her tarafında saygı gören İsmi sayesinde ilk saf
hadaki teşkilatlanmanın bir hayli hızlı gitmesi muhte
meldir,” tahminine rağmen, TİP’In gelişmesi karşısında 
hareket kendiliğinden tasfiye oldu. Gerçi Çalışanlar Par
tisi girişiminin çökmesinde sosyalist aydınların TİP'ien 
yana çıkmalarının rolü büyüktü, ama asıl neden, Demir
soy ve arkadaşlarının CHP'ye “ rakip parti kurma” tehdi
dinde bulunduktan sonra, ICFTU veAFL-ClO’nun baskı
sıyla tekrar “siyaset dışı sendikacılık” hattına çekilme
leriydi. Nitekim, Demirsoy bir süre sonra TİP’in örgüt
lenmesi karşısında geleneksel sol düşmanlığına başla
yacak ve İŞİ 1962 yılı sonunda “ komünizmi te l’ln” mi
tingleri düzenlemeğe kadar vardıracaktı. Buna karşılık 
Türkiye İşçi Partisi, sosyalist aydınlann katılımından 
sonra hızlı bir gelişme sürecine girdi. Ocak 1960’da 
kurulmuş olmakla birlikte önemli bir varlık göstereme
miş olan Türkiye Sosyalist Partisi de 12 Mayıs 1962’de 
TİP'e katıldı. Aybar 7 Kasım 1962'de örgüte yolladığı 
bir genelgede partinin en kısa zamanda aidat ödeyen 
50 bin üyeye sahip olmasını hedef gösterdi. Politik mü
cadele planında İse özellikle Türk Ceza Yasası'nm 141 
ve 142. maddelerinin kaldırılması kampanyasına ağırlık 
verdi. Bu amaçla, 10 kişilik bir “ Faşizmle Mücadele 
Komitesi” kuruldu.

TİP'\n halk İçinde örgütlenmesinde başlangıçta büyük 
zorluklarla karşılaşıldı; parti toplantıları sık sık aşırı sağ
cı grupların saldırılarına uğradı. 14 Kasım 1962'de İstan
bul Beyaz Saray'daki anti-TaşIst toplantı ve 8 Aralık 
1962'de yine İstanbul'da Gültepe lokalinin açılması bu 
saidıniann en öniemlilerindendir. Saldırıların artması kar
şısında Aybar başkanlığında parti heyeti 22 Aralık 
1962'de Başbakan İnönü'yü ziyaret ederek devlet gü
vencesi istemek zorunda kaldı. Bu arada, Çalışanlar 
Partisi denemesinin başarısızlığa uğraması üzerine Yön 
çevresl'nin Sosyalist Kültür DemeğI’ni kurarak örgütlü 
bir varlık gösterme girişiminde bulunması da Türkiye 
İşçiPartisi’ni uzun süre meşgul etti. Kurucuları arasında 
Yön yöneticilerinden başka Prof. Sadun Aren, DPT Müs
teşarı Osman Nuri Torun ve Türk- İş Genel Başkanı 
Seyfi Demirsoy'un de yer aldığı Sosyalist Kültür Derne
ği, r/P ’in sınıfsal örgütlenme ve mücadele anlayışına 
karşı bir alternatif olma iddiasını taşıyordu.

Vön'ün teorik açılımlarını göğüsleyebilmek için TİP,

Sosyal Adalet adında bir haftalık dergi yayınlamak zo
runda kaldı. Ancak, parti yaşamında ikinci önemli dö
nüm noktası, CKMP Senatörü Niyazi Ağırnash'nın 10 
Şubat 1963'te partiye girmesi oldu. Bu sayede TİP par
lamentoda sesini duyurmağa başladı; ayrıca antidemok
ratik yasa ve uygulamalara karşı parlamentoda ve Ana
yasa Mahkemesi nezdinde mücadele verme olanağına 
kavuştu. Bir süre sonra senatör Esat Çağa da TİP safla
rına katıldı. TİP . Mart 1963'te Anayasa Mahkemesl'- 
nde açtığı davada, Türk Ceza Kanunu, Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu, İş Kanunu, Köy Kanunu’nda yer alan 78 madde 
ve hükmün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ipta
lini istedi. Dava konusu maddeler arasında kuşkusuz 
en önemlileri, TCK’nun İşçi sınıfı hareketinin örgütlen
me ve propaganda hakkını ortadan kaldıran Mussolini 
kaynaklı 141 ve 142. maddeleriydi. TİP, bu maddelerin, 
Anayasa’nın yedi ayrı maddesine aykırı düştüğünü ileri 
sürdü. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 141 ve 142. madde
lerin anayasaya aykırılığı iddiasını ileride 7'ye karşı 8 
oyla reddedecek ve böylece bu faşist maddeler demek
lesin kılıcı gibi kalarak Türkiye siyasal yaşamının çerçe
vesini belirlemeğe devam edecekti.

1965’de yayınladığı Türkiye İşçi Partisi'ra 
tanıyalım adlı broşürde "gerçek 
Atatürkçülere ve toplumculara 
seslendiğini" söyleyen TİP, Siyasal 
Partiler Kanunu gereğince hâzineden 
öbür partilere milyonlarca ödenek 
verilirken, kendilerine hiç yardım 
yapılmadığını, bu nedenle seçim 
masraflarını karşılamak üzere bir bağış 
kampanyası açtığını duyurdu. Broşürde 
ayrıca toprak reformu, anayasa, partinin 
mülkiyet anlayışı ve milliyetçilik 
konularında yazılar vardı.

TİP bir yandan İstanbul ve İzmir gibi işçilerin yoğun 
bulunduğu büyük kentlerde örgütlenirken, 12 Mayıs 
1963’te Gaziantep'te yapılan Genel Yönetim Kurulu top
lantısı, partinin genelde köylülüğe, özelde İse ulusal 
ve dinsel baskılar altında bulunan Kürt halkına ve Alevi 
kitlesine açılması bakımından bir dönüm noktası oldu. 
Sosyalist bir parti olarak TİP kitle önünde ilk sınavını
16 Kasım 1963 yerel seçimlerinde verdi. Radyoda seçim 
propagandası olanağından diğer partllerie aynı oranda 
yararlanarak seçime katıldığı 9 ilde 36 bin oy aldı. 1964’de 
yapılacak kısmi Senato seçimlerine katılabilmek İçin as
gari 15 İlde örgütlenmek gerektiğinden, TİP yeni bir 
örgütlenme kampanyası açtı ve sadece 13 gün içerisin
de 22 II ve 184 İlçe teşkilatı kuruldu. Fakat, böylesine 
hızlı örgütlenme bilinçli bir katılımdan çok, bir süre 
önce TİP’e geçen eski CKUP Senatörü Niyazi Ağımash’- 
nın bu partinin bir çok örgütünü sadece tabela değişti

rerek bütün üyeleriyle TİP'e transfer etmesi sonucunda 
gerçekleşti. 9-10 Şubat 1964 tarihlerinde İzmir’de topla
nan 1. TİP Büyük Kongresi, bu hızlı örgütlenmenin ge
tirdiği sorunları açığa vurdu ve sosyalist harekette ilk 
çatlaklıklar baş gösterdi. Parti artık bir kitle partisi hali
ne geldiği için, yeni kurulan II örgütlerinin de temsil 
edildiği kongrede, bundan böyle teşkilata genel merkez
de daha fazla söz hakkı tanımak üzere İllerin 1000 üye 
yerine 500 üye adına bir delegeyle büyük kongreye 
katılması, gençlik kolları genel başkanı ile II l>aşkanları- 
nın da tabii delege olarak kongreye gelmeleri önerildi. 
Ancak genel merkez, CKMP’öen gelen üyeler üzerinde 
Ağırnaslı’nın etkinlik kurarak parti yönetimine egemen 
olabileceğinden endişe ettiği için bu önerileri reddetti. 
Gençlik kollarının büyük kongrede temsilinin reddedil
mesi ise, T/P’In daha baştan gençlikle bağlarının kop
masına ve sosyalist gençliğin daha ilerideki yıllarda ayn 
örgütlenmelere gitmesine yolaçacaktı. TİP 1. Büyük 
Kongresl’nin önemli sonuçlarından biri, Türkiye sorun
larının geniş ölçüde tahlil edildiği, bunlara sosyalist 
anlayış içinde çözüm arayan hacimli bir programın ka
bul edilmesi oldu. Program, 1962'den sonra partiye gi
ren sosyalist aydınların aylar süren yoğun çalışmaları
nın ürünüydü.

Ancak 1. Büyük Kongre'nin getirdiği en büyük para
dokslardan biri, bu programın hazıriiğında emeği geçen 
aydınların önemli bir bölümünün, tüzüğün 53. maddesi
nin katı bir biçimde uygulanmasından ötürü partiden 
dışlanmalanna yolaçması oldu. Delegelerin işçi kesimi 
ve aydın kesimi diye ikiye ayrılması, tüm yönetim kurul
larında İŞÇİ kesiminden sayılanların çoğunlukta olması, 
sendikacılann partinin kapılannı sosyalist aydınlara açar
ken kontrolü elden kaybetmemek için Aybar'a kabul 
ettirdikleri koşullardan biriydi. Aybar da, partinin emek
çi niteliğinin ancak bu şekilde korunabileceği kanısında 
olduğu için hazırladığı TİP Tüzüğü'ne bu ayrımı kurum
sallaştıran 53. maddeyi koydu. Kongrede madde öylesi
ne katı bir biçimde uygulandK kİ, dar gelirii bir fikir 
işçisi programın hazırianmasınâ büyük emeği geçtiği 
halde ‘faydın” kontenjanından sayıldığı için yönetime 
giremezken, İşçi kökenli olmayan yüksek gelirii sendika 
yöneticileri parti yönetiminde çoğunluğu oluşturdular. 
53. maddenin uygulama biçimine karşı çıkan MYK üye
leri İsmet Sungurbey ve Doğan Özgüden ile Genel Yöne
tim Kurulu yedek üyesi Fethi Naci ve Gençlik Kolları 
Genel Başkanı Ali Yaşar'ın dahil bulunduğu 22 parti 
üyesi genel başkanlığa başvurarak 53. madde uygula
masını değiştirmek üzere büyük kongrenin yeniden top
lanmasını istediler. Genel Merkez, bu istemi disiplinsiz
lik sayarak İsmet Sungurbey, Doğan Özgüden, Fethi 
Naci, Ali Yaşar, Ömür Candaş, Edip Cansever, Muzaffer 
Buyrukçu, Demir Özlü ve Nurettin Akan'ı Haysiyet Dlva- 
nı’na şevketti. Sungurbey ve özlü bunun üzerine parti
den İstifa ettiler, diğerieri ise ihraç edildiler.

Partideki bu ilk tasfiye operasyonu, daha sonra Genel 
Sekreter Orhan Arsal ve Ankara Senatörü Niyazi Ağır- 
naslı’nın da partiden atılmalarıyla sürdü. Ağırnaslı’nın 
partiden atılmasının nedeni, senatör olarak yaptığı bir 
yurt gezisi sırasında parti merkezinin bilgisi dışında te
maslar yapmasıydı. 1. Kongre'den İç huzursuzlukla çı
kan r/P 'in , 1964'de yapılan kısmi Senato seçimine katıl
masına, Yüksek Seçim Kurulu, asgari örgütlenme koşu
lunu yerine getirmediği gerekçesiyle izin vermedi. Bu
nun üzerine bütün ağırlık, bir yıl sonra yapılacak olan 
1965 genel seçim hazıriıklanna verildi. Bir yandan CHP'ye 
sınıfsal eleştiriler yöneltilirken, genel seçim hazıriıkla- 
rında aynı CHP ile seçim sonucunda “ bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyal adalet” ilkeleri temelinde bir sol koa
lisyon iktidarı kurulması hedefi dalma göz önünde tutul
du. r/P 'In  1965' seçimlerinden kısa bir süre sonra parla- 
mentarlzme sürüklenmesinin tohumları da bu dönemde 
atılmış oldu.

DOĞAN ÖZGÜDEN
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olduğu özgür işgücünün, devletin dolayımına ihtiyaç duymadan, içinde bulunduğu modern 
sanayiinin örgütlü üretim sürecinden hareketle geliştirdiği mücadele biçimleriyle kendi 
iktidarına rakip olabileceğini keşfetti; örneğin, yine sanayii burjuvazisinin muhtaç olduğu 
smırh bolluk, tercihlerin çeşitlenmesi ve tüketicilerin kendi kimliklerini siyasal alandan (devlet 
kertesinden) bağımsız olarak kurmaya başlamasıyla, tüketim alanında, potansiyel olarak 
denetlenemez bir dinamizm yaratıyordu. Ancak gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin kapitalist 
doğrultudaki bu özgürleşmeleri, bir gerçeklikten çok henüz bir eğilim olarak, ancak geleneksel 
toplumsal ilişkilerin ve bürokrasinin vesayetinde, varolabiliyordu.

Kuşkusuz bürokrasi de geçmiştekiyle aynı bürokrasi değildi. 1946’dan sonraki çok partili 
parlamento deneyimi, bütün ahşkanhklan artı ürüne pederşahî bir ikna ya da iktisat dışı zor 
yöntemleriyle el koymak temelinde şekillenmiş bir bürokrasinin, kendisini parlamenter 
demokrasi koşullannda yeniden üretemeyeceğini kanıtlamıştı. Tıpkı sanayi burjuvazisi gibi, 
1960’dan sonra aldığı şekliyle bürokrasi de varlığını yabancı bir kaynağa, uluslararası 
sermayeye borçluydu. Sermaye mallannı ve ara mallanna kıyasla çok daha düşük ölçekte bir 
birikim gerektiren tüketim mallan üreten Türkiye’deki sanayi burjuvazisinin, kendi varlığını 
sürdürebilmek için, kapitalizmin merkezinde üretilenlere kıyasla çok dahayüksek maliyetlerle 
ve çok daha düşük kalitede üretilen mallan tüketecek genişlikte ve çeşitlilikte bir pazara 
ihtiyacı vardı. Türkiye’nin kapitalist merkezler ile hiç değilse yüz küsur yıldır sürdürdüğü 
ilişki, bu ilişkinin yerel zanaatler üzerindeki yıkıcı etkisi ve tanmın ticarileşmesinin şehir 
nüfuslan üzerindeki yükseltici etkisi, gerçi oldukça geniş bir pazar yaratmıştı ama bu pazann 
gelişmekte olan kapitalist imalât sektörünün kalitesiz ve pahalı ürünlerine razı olması, ancak, 
yabancı ürünleri dışarda tutan, himayeci gümrük politikalanyla, başka bir deyişle, yerel 
burjuvazinin uluslararası sermaye ile bütünleşme sürecinde devletin bir aracı rolü oynamasıyla 
mümkündü. Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişte de yerli mallan teşvik etmişti; ancak 
1930’larda başvurulan yöntemler iktisadi olmaktan çok ideolojikti; daha da önemlisi tek parti 
devleti, iktidasadi hayata, bir yandan doğrudan doğruya başllıca sermaye birikim odağı olarak 
müdahale ederken, diğer yandan da, kendi finansmanını, ta n m sa ljr t i  ürüne büyük ölçüde 
geleneksel olan ikna ve baskı yöntemleriyle el koyarak sağlıyordu. 27 Mayıs’ta darbeyi 
gerçekleştiren askerî kadrolann Kemalist söylemlerinin berisinde yatan başlıca etmenlerden biri 
bürokrasinin toplumsal ve iktisadi hayat üzerindeki başlıca etkin özne gibi göründüğü bu 
alnn çağa dönüş özlemiydi. MBICnin, 13 Haziran 1960’da Resmî Gazete'de yayınlanan iktisatla 
ilgili ilk karan, yeniden tanzim edilene kadar bankalarla ilgili bütün işlemlerin durdurulması, 
bankalann ordunun nezaretine bırakılmasına ilişkindi. Aradan 15 gün geçtikten sonra, MBK 
Ticaret ve Sanayi odalannm kapandmış olduğunu ilan etti. Ancak gerek tek parti
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Sendikal mücadele tarihinde önemli bir yeri olan 
Kavel grevi, 1963'te henüz grev ve toplu sözleşme 
haklarını düzenleyen yasaların yıkmasından önce 
meydana gelen, sonuçlarıyla bir ölçüde yasanın çıkma 
sürecini hızlandıran bir eylemdir. 31 Aralık 1962 günü 
işçiler beş yıldan beri kıdem esası üzerinden 
verilmekte olan yıllık ikramiyelerinin eksik ödeneceğini 
öğrenince olayı protesto ederek, temsilcilerini işveren 
vekiline gönderdiler. Ancak görüşmeye giden üç işçi 
temsilcisinin işten atılması olayların büyümesine 
yoJaçtı. Ardından işveren işçilerin sendikadan istifa 
etmeleri için baskı yapmaya başladı. Ve Maden-İşVn 
Şişli Şube Başkanı ve işyeri baştemsilcisi olan ilyas 
Kabil’in işine son verdi. Bunun üzerine işçiler beş 
gün sürecek b ir oturma grevine başladılar, işveren on 
kişiyi daha işten atınca olaylar büyüdü, İşten atılan 
işçiler aileleriyle birlikte fabrikanın önünde oturma 
grevine başlayarak, grevlerinin yasal olduğunu 
açıkladılar. Bunun ardından işveren fabrikaya polis 
çağırarak işçileri zorla çalıştırmak istedi. Fakat 
işverenin çağrısı üzerine fabrikaya gelmiş olan işçiler 
zorla çalışmaya yanaşmadı. 4 Şubat günü fiilen lokavt 
başladı. İşveren de işyerinin çalışmadığını bildirerek, 
işçilerin işten atıldığını açıkladı, gazetelere ilan 
vererek, yeni işçi alacağını duyurdu. İşçiler ise gece, 
gündüz fabrikanın önünde nöbet tutuyor, istinye 
halkının desteğini sağlayarak kararlı bir mücadele 
sergiliyorlardı. Türk-İş’/n ve Maden-iş Sendikası’n/n 
grevi sonuna kadar desteklemesi işçiler için ayn bir 
güvenceydi. 13 Şubat günü fabrikada çalışan büro 
elemanlarını içeri sokmak istemeyen işçilerle polis 
arasında çatışma çıktı. İki işçi tutuklandı. Olay büyük 
yankılar yaratmış, kamuoyunu etkilemişti. TİP senatörü 
Niyazi Ağırnaslı konuyu Senatoya getirdi. Kavel 
işçilerinin eylemi aynı işkolundaki bazı işyerlerini de 
etkilemiş örneğin İstanbul’da Demirdöküm işçileri grevi 
sürdüren arkadaşlarını desteklemek için sakal 
bırakmışlardı. Tersane işçileri ve karayollan işçileri de 
grev sırasında genel b ir dayanışma örneği gösterdiler. 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit olaya arabuluculuk etti. 
Başbakan yardımcısı Turhan Feyzioğlu’nun araya 
girmesiyle 3 Mart 1963'te Türk-İş ile Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu arasında bir protokol 
imzalandı. Buna göre çıkarılan on işçi yeniden işe 
almıyor, ikramiyeler eski esaslara göre ödeniyordu. 
Daha önce atılmış olan dört işçi alınmayacak, 
fakat kıdem tazminatlan ödenecekti. 62 gün süren 
mücadele sona ermişti. Fakat 11 fAart 1962'de greve 
öncülük eden 24 işçi hakkında Toplantı ve Gösteri
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Sosyalist Hareket

Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket etmekten aoıayı 
dava açıldı ve 14 işçi tutuklandı. Ortadaki resimde 
görüldüğü gibi bir "destan" olarak övünçle anılan 
Kavel grevi bütünüyle başarıya ulaşmış ve sonuçlan 
açısından Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde yeni 
bir dönemi başlatmış bir eylemdir. Ayrıca grev hakkını 
elde etmek için düzenlenmiş b ir eylem olduğu için de 
ayrı bir önem taşır. Bundan sonra 24 Temmuz 
1963’te yürürlüğe giren 275 sayılı Toplu Sözleşme 
Grev ve Lokavt Kanunu’na b ir madde eklenerek, 
yasanın çıkmasından önce grev nedeniyle takibata 
uğramış olan işçiler hakkında açılan davalar 
düşürüldü. Yasadaki bu madde “ Kavel Maddesi" diye 
anıldı. Good Year Fabrikası (sağda) uzun süreli 
grevlerin yaşandığı ve sürekli olarak DİSK’e bağlı 
Lastik-iş Sendikası’n/n örgütlü olduğu b ir Işyeridir.
Henüz İzmit’teki fabrika kurulmadan önce de 
İstanbul’da Mecidiyeköy’de lastik kaplama ve tamir 
atölyesi olarak faaliyette bulunan Good Year’de Mart 
1962’nin sonlarında 79 işçi, işverenin yıllık ücretli 
izinlerini vermemesini protesto ederek işi bıraktılar. 
ABD’Iİ işveren işçilerin daha önce elde etmiş olduklan 
hakların büyük bir bölümünü yoksaymış ve yıllık 
ücretli izinlerini kaldırmıştı. Ardından durum Bölge 
Çalışma Müdürlüğü'ne yansıyınca iş anlaşmazlığı 
doğdu, işçiler de 11 Mart 1962'de işi bıraktılar.
Bunun üzerine işverenle Lastik-İş arasında b ir protokol 
imzalandı. Fakat işveren temsilcisi olan Mr. Pollock 
protokole uymayınca işçiler 26 Mart'ta tekrar direnişe 
başladı. Bu direnişin sonunda işçiler haklarını elde 
ettiler. Bu Lastik-İş Sendikası’n/n Good Year’de 
yürüttüğü ilk eylem sayılabilir. Good Year Türkiye'de 
yatırımını artırıp, lastik fabrikası kurunca bu işyerinde 
de örgütlenen sendika Lastik-iş Sendikası oldu. Aralık 
1963'de yine Good Year'de işçiler ücret zammı için 
greve gittiler. Şube başkanı Kenan Akman grev 
sırasında sakal bıraktı. Bu dönemin tipik 
protestosuydu. Bundan sonra 13 Ağustos 1964'te 
burada çalışan 380 işçi ücret zammı ve çeşitli sosyal 
haklar istemiyle yeniden greve gitti. İşveren grevi 
kırmak için çeşitli yollara başvurdu. Ancak diğer 
sendikalar grevi desteklediklerini duyurup, dayanışma 
gösterdi. 19 Eylül'de işverenin fabrikadan kamyonlarla 
mal çıkarılmasını engellemek isteyen işçilerle polis 
arasında çatışma çıktı: bazı işçiler dövüldü, aralarında 
sendika yöneticisi Fikri Tanta ile avukat Şinasi Yeldan 
olmak üzere 14 işçi gözaltına alındı. Nihayet, grevi 
kırmayı başaramayan işverenle sendika arasında 3 
Ekim'de uzlaşmaya varıldı ve aynı gün grev sona, erdi.

diktatörlüğünün bilfiil kendi uygulamış olduğu politikalar, ve özellikle de DP iktidan, 
devletten kısmen bağımsız, hatın sayılır sayıda sermaye birikim odağının doğmasına yol 
açmıştı. Diğer yandan, yine özellikle DP iktidan, kırla devlet arasındaki ilişkilerin sürekliliğini 
temin eden geleneksel değerleri aşındırmış, çok daha modem bir tüketim ahlakının köy ve 
kasabalarda kök salmasına yol açmıştı. Dolayısıyla gerek üretim sektörünü denetleme iktidanna 
sahip bu ptoansiyel rakiplerin varlığı, gerekse tüketim alanından kaynaklanan ve giderek ufku 
genişleyen beklentiler, bürokrasinin toplumu geleneksel alışkanlıklan temelinde denedemesini 
imkânsız kalıyordu.

1950’lerden başlayarak uluslararası kapitalizm, tarihinin en hızlı* ve büyük genişleme dönemine 
girdi. Bu koşullarda, kendi ürettiği yatınm ve ara mallan için yeterli genişlikte bir pazar 
yaratabilmek kaygısıyla davranan uluslararası sermayenin hem Türkiye’deki imalat sektörünün 
bir sıçrama yapabilmesine, hem de yeni rejimin (ve dolayısıyla da siyasal temsilcisi olan 
bürokrasinin), nüfusun herhangi bir kesimine karşı doğrudan ve sıradışı bir baskı uygulamaya 
gerek duymadan, hatta bir demokrasi görüntüsünü koruyarak, kendi varlığını idame ettirmesine 
yetecek kadar kaynak aktarması mümkün olabiliyordu. Odalann faaliyetlerinin durdurulmasının 
üzerinden bir ay geçtikten sonra, MBK bazı yabancı firmalara kâr transferi imkânım veren 
Yabancı Sermaye Yatırımını Teşvik ve İnceleme Komisyonu'nun yeniden çalışmaya başlamasına 
karar verdi. Daha da önemlisi, aynı ay içersinde Dışişleri Bakanlığı ile ABD büyükelçisi 
Türkiye’ye bir milyar verilmesi için bir anlaşma imzaladı. Enesi ay, Ağustos 1960’ta ise ABD 
hükümeti ithal edilen endüstri mallannın değerini karşılamak üzere, Türkiye’ye yine bağış 
olarak 300 küsur milyon lira ödenmesine karar verdi. Böylelikle uluslararası iktisadi düzenin 
“gaıantörü” konumunda olan ABD, Türkiye’nin dünya sistemine, burjuvazinin tüketim değil 
sanayi mallan kullanabilecek ölçüde bir sanayi birikimine sahip kesimiyle devletin işbirliği 
aracılığıyla eklemlenmesi projesini, neredeyse resmen, desteklediğini tescil etmiş oluyordu.

Uluslararası sermayeyle kurulan bu yeni ilişki yalnızca bürokrasinin değil, buıjuvazinin de 
doğasını değiştirdi. Geçmişte buıjuvazi kendi içersinde, temsil ettiği sermayenin büyüklüğüne 
ve taşıdığı kültürel geleneklere göre aynşmış, ancak iktisadi açıdan aynı düzlemde yeralan irili 
ufaklı odaklardan oluşuyordu. Büyük sermaye karşısında, orta ve küçük sermaye, yalnızca 
daha az ve farklı olmaktan çıkarak tabî bir hâle geldi. Darbeyi izleyen ilk iki yıl içersinde 
ortalama anonim şirketlerin kârlannda ve yeni kumlan şirket sayısında belli bir düşüş 
görüldü. Ancak geçmiş dönemin büyükleri bu ortalamanın dışında kalmakla kalmadılar, 
sermayelerini de artırdılar. Bu gösterge, giderek hız kazanacak olan devlete ve yabancı 
sermayeye bağımlı tekelleşmenin ilk işaretlerinden biriydi.

1960-65 Arasında Türkiye’de İşçi Hareketleri ve Sendikacılık

27 Mayıs’la birlikte yaygmlaştmlan “Sabık ve sakıt” edebiyatının yol açtığı ihbarcılık 
furyasından işçi önderleri de payını aldı: DP ile bir biçimde ilişkisi olmuş ya da özellikle
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Türkiye'de Sol Yaym tıhğm  
Gelişim i

Onyıllar süren bir basIcı döneminden sonra DP’nin 
1950’de büyüi( Idtie desteğiyie iididara geimesi, basm 
rejiminde de beiii bir iiberaiieşmeye yoiaçmıştı. Bunda, 
yeni iididann önde gelen liderlerinin '40’iarda bizzat 
gazetecilik yapmış oimaiannm ve basm özgürlüğü uğ
rundaki mücadeleye kendi pratikleriyle angaje olmuş 
bulunmalarmm büyük etkisi vardı. Bu angajmanın sonu
cudur ki, 21 Temmuz 1950'de Basın Yasası değiştirile
rek gazete ve dergi çıkarmak için izin alma zorunluluğu 
kaldırılmış, bildirimde bulunma yeterli sayılmış, gazete 
sahipleri cezai sorumluluktan muaf tutulmuştu. 13 Hazi
ran 19S2’de de, Basın Mesleği’nde Çalışanlarla Çalıştırı
lanlar Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesini Öngören Ya- 
sa’yla gazetecilere ilk kez bazı sosyal haklak, daha da 
önemlisi sendika kurma hakkı tanınmıştı. Ama tıpkı ikin
ci Meşrutiyet sonrasında olduğu gibi, bu coşku ve heye
can dönemi kısa sürecek, gazeteciler bir yıl dahi geçme
den kendilerini yeniden basın özgürlüğünü elde etme 
mücadelesi içinde bulacaktı.

DP döneminde basın özgürlüğüne ilk darbe, 19S3’de 
ana muhalefet partisi CHP'nin mallarına elkonurken Ulus 
gazetesinin de yayınının durdurulmasıyla indirildi. 9 Mart 
19S4’te Neşir ve Radyo Yoluyla İşlenecek Cürümler Hak
kında Kanun çıkartılarak basın suçları için öngörülen 
cezalar ağırlaştırıldı, basın dâvalarında ispat hakkı kaldı- 
nldı, savcılara şikayete bağlı olmaksızın dava açma yet
kisi tanındı. 7 Haziran 1956’da “ kötü niyetli ve özel 
maksada matuf yayında bulunmak” ceza kapsamına 
alındı, gizli nitelikteki hükümet ve parti meclis grubu 
toplantılarını basına yansıtmak suç sayıldı. 26 Kasım 
1957’de gazete ve dergi kâğıtlarının ithal ve dağıtımı 
devlet tekeline, 3 Eylül 19S8'de de resmi İlan ve reklam 
dağıtımı devlet kontrolüne alınarak muhalif basın üze
rinde ekonomik baskı uygulanmağa başlandı. Resmi 
ilan ve reklamlardan arslan payı, tirajları düşük de olsa, 
iktidarı destekleyen gazetelere verilirken, muhalif gaze
telerin ve dergilerin, tirajları yüksek de olsa, tüm resmi 
ilan ve reklamları kesildi. Bu uygulamanın yanısıra, İkti
dan destekleyen gazeteler Başbakanlığın emrindeki “ ör
tülü ödenek"le de beslenmeğe başlandı. Böylece Türki
ye’de, tıpkı CHP’nin tek parti döneminde olduğu gibi, 
"besleme basın” diye adlandırılan bir uydu basın kate
gorisi ortaya çıktı. Bunların karşısında muhalif günlük 
gazete olarak Ankara’da Ulus’un yerine çıkartılan Halk
çı, İstanbul’da Dünya, İzmir’de Demokrat İzmir ve Sa
bah Postası yaralıyordu. Bu arada, Time ve Newsweek 
gibi Amerikan dergilerinden esinlenerek yayınlanan Akis 
ve Kim haftalık haber dergileri, mülkiyeliler çevresinin 
çıkarttığı Forum dergisi, mücadeleci yayınlarla Türk ba
sınına yeni bir dinamizm getirdiler.

Klasik hak ve özgürlükleri savunan basına dahi ta
hammülsüz hale gelen DP iktidarı, sosyalist düşüncenin 
yayılmasına ta başından beri karşıydı. Soğuk savaş at
mosferi içerisinde tamamen ABD’nIn dümensuyunda 
bir dış politika izleyen iktidar, sosyalistliği afişe olanlar 
şöyle dursun, Türk-Amerikan ilişkilerine eleştirel gözle 
bakan gazetecileri dahi “ komünist” veya “ Sovyetler’In 
beşinci kolu” saymaktaydı. Sosyalist aydınlar bu dö
nemde sosyal gerçekleri sadece tirajı sınırlı Varlık, Yedl- 
tepe, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikayeler, Ataç, Pazar Pos
tası, Hisar gibi edebiyat ağırlıklı dergilerde veya Akba
ba, Tef, Kırkblrbuçuk gibi mizah dergilerinde, ama tam 
bir oto-sansür altında dile getirebiliyorlardı.

Muhalif gazeteciler aleyhinde açılan davaların ilk kur
banı, Türkiye’nin o dönemdeki en yaşlı gazetecisi Hüse
yin Cahit Yalçın idi. 1954’te Halkçı gazetesindeki bir 
başyazısından ötürü 26 aya mahkum edilerek hapse 
atıldı. Bunu DP iktidarının son altı yılında binlerce gaze

tecinin en sudan bahanelerle mahkemelere sevkedilme- 
si, yüzlercisinin mahkum edilmesi izledi. Bu baskı döne
minin sadece ilk dört yılında (Mart 1954-Mayıs 1958), 
bizzat Adalet Bakanı’nın açıkladığı rakamlara göre, yar
gılanan gazetecilerin sayısı 1161'i, mahkum olanların 
sayısı ise 238’i buluyordu. Hükümetin bir provokasyonu 
sonucu patlak veren 6-7 Eylül 1955 Olaylan'ndan sonra 
sıkıyönetim ilan edilerek en ufak bahaneyle gazetelerin 
kapatılması uygulamasına geçildi. Sıkıyönetim komu
tanlığı tarafından hükümeti eleştirmek yasaklandığı gi
bi, darlık, kıtlık ve yokluk haberleri yazılması da yasak 
kapsamına alındı. Aynı yıl muhalefet liderlerini izleyen 
gazetecilere yapılan baskıları ve saldırıları protesto etti
ği için İstanbul Gazeteciler Sendikası da, hükümet kara
rıyla tam dokuz ay kapatıldı. Dönemin ünlü muhalif ga
zetelerinden Demokrat İzmir’in binası 2 Mayıs 1959 tari
hinde DP militanları tarafından basılarak ateşe verildi, 
dizgi ve baskı makineleri tahrip edildi. Basına baskılar, 
27 Nisan 1960 tarihinde TBMM Tahkikat Komisyonu'nun 
kurulmasıyla en üst düzeye ulaşıyordu. Komisyon ya
yınlara yasak koyma, basım ve dağıtımını önleme yetki
siyle donatıldı. Öte yandan sıkıyönetim ilan edilerek,
12  günlük gazete ve dergi arka arkaya kapatıldı.

Aynı dönemde, hükümetin baskılarına paralel olarak, 
Türk Basını üzerinde kapitalist çevrelerin kontrolü da 
gittikçe güçlendi. Kapitalizmin gelişmesi ve tüketime 
yönelik sektörlerin sürüm arayışı, doğal olarak reklam 
kampanyalarına ağırlık verilmesine yolaçıyor ve bu rek
lamlar giderek yüksek tirajlı gazetelerin ana gelir kayna
ğı haline geliyordu. Hürriyet'in 1948’de başlattığı san
sasyon gazeteciliği teknolojik yenilikleri finanse edebil
mek için özel sektörün reklamlarına iyice bağımlı hale 
gelmişti. Daha sonra yayınlanmağa başlayan Yeni Sa
bah, Milliyet, Tercüman veya sahip değiştiren Akşam 
gibi günlük gazeteler de, özel reklam pastasından daha 
fazla pay atabilmek için, belli içerik farklılıklarına rağ
men, tiraj artırmanın tek yolu olarak sansasyon gazete
ciliğini benimsemekte gecikmediler.

İdeolojik planda esasen daha CHP’nin tek parti döne
minde antl-komünizme ve şovenizme koşullandırılmış 
olan günlük basın, DP döneminde bu çizgiyi daha san
sasyonel biçimde geliştirdi. İç politikada zaman zaman 
iktidara ters görüşleri savunsalar da, tüm büyük tira] 
gazeteleri dış sorunlarda ABD’nIn da/attığı politikaların 
itirazsız destekleyicisi kesilmekteydi. “ Sovyet tehdidi” , 
“ komünist komplosu” istisnasız tüm gazetelerin ortak 
jargonuydu. Ancak bu ideolojik yakınlığa rağmen, “ bes
leme basın” hariç, tüm gazeteler '50’terin sonunda DP 
iktidarına muhalif bir konuma gireceklerdi, ilk bakışta 
böyle bir zıtlaşma paradoksal görünse de, bu muhalefet 
belli nesnel koşullardan kaynaklanıyordu: Her şeyden 
önce, hükümetin ekonomik politikalarının ülkeyi tam 
bir döviz bunalımına sürüklemesi ve geniş kitlelerin sa- 
tınalma gücünün düşüşü, Bâbıâli devlerinin ekonomik 
durumunu doğrudan etkilemeğe başlamıştı. Gazetelerin 
ana gelir kaynağını oluşturan özel reklamlar sürekli azal
makta, döviz yokluğu nedeniyle modern basım teknolo
jisinin gerektirdiği maddeler ve kağıt ithal edilememek
teydi. DP iktidarının bu bunalıma çözüm getirebilece
ğinden, Bâbıâli patronları da umudu tamamen kesmiş
lerdi. Günlük basında muhalefet dozajı arttıkça. Başba
kan Menderes daha da tahammülsüz hale geliyor, her 
konuşmasında Bâbıâli patronlarına saldırıyor, tedbir üs
tüne tedbir getiriyordu. Sürekli açılan basın davaları 
ve baskı uygulamaları nedeniyle gazete çalışanları daha 
1954’den beri iktidarın karşısında yeralmış, gerek şah
sen, gerekse üyesi bulundukları sendikalar ve cemiyet
ler aracılığıyla gazete yönetimlerini muhalefete zorlu- 
yorlardı. Özellikle 1957’den sonra ekonomik bunalım
dan ezilen geniş kitleler, DP iktidarının karşısına geç
miş, CHP muhalefetini desteklemeğe başlamıştı. Bıra
kın iktidarı desteklemeyi, gittikçe büyüyen iktldar- 
muhalefet çatışmasında tarafsız görünmek dahi, her
hangi bir gazetenin hızla tiraj kaybına neden olmaktay
dı. Tirajları devam ettirebilmek için günlük gazeteler

kitlelerin gelişen muhalefetini yansıtmak, ona destek 
olmak zorundaydı.

27 Mayıs 1960 darbesi, Türkiye’de tüm muhalefet güç
leri gibi büyük basın tarafından da büyük coşkuyla kar
şılandı. Bir zamanlar Menderes’in dalkavukluğunu yap
mış gazetelerde dahi devrilen DP yöneticileri zaman 
zaman iftiraya varan ifadelerle suçlanırken, darbeci su
baylar “ büyük kurtarıcılar” olarak göklere çıkartılıyor, 
efsaneleştiriliyordu. Yönetime elkoyduğunda en yakın 
müttefik olarak basını bulan MBK’nin ilk uyguiamatarın- 
dan biri, hapisteki gazetecilerin salıverilmesi oldu. 12  
Ekim 1960’da “ Neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek

YÖN
HUIURSUI
Y IL’-1981
m n
BANUSININ
Gilli
RAPORU
MEMUR
SENDİKASI

Vl»! 1 - ! *

Sol düşüncenin kitle iletişim araçlannda ifade olanağı 
bulması ve basılı muhalefetin toplumsal b ir içerik 
kazanması ancak 27 Mayıs darbesinden sonra 
mümkün olabildi. Türk Ceza Yasası’nın faşist kökenli 
maddelerinin 27 Mayıs’tan sonra da yürürlükte 
kalması ve zaman zaman sert biçimde uygulanmasına 
rağmen, süreli ve süresiz sosyalist yayı.ılar nitel ve 
nicel olarak hızlı b ir gelişme gösterdi; dahası 
Türkiye’de o zamana kadar tabu olan Kürt halitının

cürümler” hakkındaki 6334 ve 6732 sayılı kanunlar İptal 
editdi. 29 Kasım 1960’da da Basın Kanunu’ndaki antide
mokratik hükümleri kaldıran 143 sayılı kanun kabul edil
di. Ayrıca, 1 Aralık 1960’da Ceza Kanunu’nun 481. mad
desi değiştirilerek gazeteciye, mahkemeye verilmesi ha
linde, iddiasını ispatlama hakkı tanındı. Dart>e sonrası 
özgürlük ortamında sosyalist aydınlar da düşüncelerini, 
sadece dergilerde değil, günlük basında da duyurma 
olanağına kavuştular. Örneğin, Ankara’da 1960’da ya
yınlamağa başlayan Öncü gazetesi başlangıçta Alpars
lan Türkeş, daha sonra Aydın Yalçın aracılığıyla Yeni 
Türkiye Partisi tarafından güdümtendirilmek istendiyse 
de, kadrosunu oluşturan sol eğilimli genç gazetecilerin
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bu manipülasyonlara karşı direnmesi sonucunda sol 
bir yayın politikası benimsiyor, hattâ Türkiye İşçi Partl- 
s/’ni açıkça destekliyordu. Daha sonra Cumhuriyet, Va
tan ve Tanin gazeteleri de sosyalist aydınların görüşleri
ne yer vermeğe başlayacaklardı.

Bâbıâii patronlarıyla askeri yönetim arasındaki ilişki
lere ilk soğukluk, MSK'nIn bazı genç radikal üyelerinin 
“Yakında Bâbıâii’den de geçeceğiz,” şeklindeki demeç
leriyle ortaya çıktı. Basın mevzuatı demokratikleştirilse 
de, ifade özgürlüğünün bir avuç Bâbıâii patronunun 
çıkar ilişkileriyle sınırlı olduğu gerçeği, radikal subayla- 
n, bu yapıyı kıracak reformlar araştırmağa yöneltmişti.
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demokratik istemleri, anti-Kemaiist ve anti-militarist 
eleştiriier basında ilk kez yeraimaya başladı. Ne var 
ki, 27 Mayıs sonrası, aynı zamanda daha önceki 
dönemde temelleri atılan tekelleşmenin basını 
tamamen kontrol altına aldığı, Türkiye'nin genel 
gelişme düzeyinin çok ilerisindeki teknolojilerin Avrupa 
basın devlerini dahi hayrete düşürecek b ir hızla 
Bâbıâii'ye girdiği ve kitlelerin sansasyon gazeteciliğine 
koşuliandırıldığı b ir dönem oldu.

"Bâbıâli'den de geçme” tehdidinde bulunan komiteci
lerin kısa süre sonra tasfiye edilmesine rağmen, basın 
sendikalarının dayatması sonucunda MBK 10 Ocak 
1961'de basınla ilgili İki önemli reformu gerçekleştirdi. 
5953 sayılı Fikir İşçileri Kanunu 212 sayılı yeni bir ka
nunla değiştirilerek, çalışan gazeteciye patron baskısı 
karşısında daha güvenceli bir statü kazandırnfak üzere: 
Gazetecinin kıdem hakkının mesleğe giriş tarihinden 
itibaren hesaplanması; ölümü halinde çalışan gazeteci
nin ailesine ek bir ödenek verilmesi; gazetelerin kapan
ması halinde çalışan gazetecilere kıdemine uygun bir 
ödenek verilmesi; çalışan gazeteciye, kendisinin İstifa 
etmesi halinde de, kıdem tazminatı ödenmesi; aylıkların

peşin ödenmesi, ödemelerin gecikmesi halinde her ge
çen gün için aylığa yüzde 5 faiz eklenmesi; gece çalışan 
gazetecilere haftada İki gün izin hakkı tanınması zorunlu 
hale getirildi.

Aynı tarihte kabul edilen 195 sayılı kanunla çalışan 
gazetecilerin de temsil edildiği özerk bir Basın İlan Ku
rumu kurularak, gazetelere resmi ilan ve reklam dağıtı
mı hükümetin kontrolünden çıkartıldı. Bu önlemler, ba
sın emekçilerini ne kadar memnun ettiyse, darlıeci su
baylara giderek daha şüpheci bakmaya başlayan gazete 
sahiplerinin şiddetli tepkisine ve topyekün MBK yöneti
minin karşısına geçmelerine neden oldu. Dokuz büyük 
günlük gazetenin. Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürri
yet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni 
Sabah'm  sahipleri ortak bir bildiri yayınlayarak bu ka- 
nunlan protesto için gazetelerini üç gün yayınlamaya
caklarını açıkladılar. Ancak, basın çalışanları üç gün 
süreyle Basm adında bir gazete çıkartarak ve yürüyüş 
düzenleyerek yeni çıkartılan yasaları savundular. Gaze
te çıkartmamakla gazete patronları hiçbir değişiklik sağ
layamadıkları gibi, fikir işçilerinin kendileri karşısında 
daha örgütlü ve mücadeleci bir konuma girmelerine 
bizzat yolaçmış oldular.

Daha sonra Kurucu Meclis’çe kabul edilerek halko- 
yundan geçirilen 1961 Anayasası da, basının sansür 
edilemeyeceği, yayın yasağı konamayacağı, gazete ve 
dergilerin toplatılamayacağı ve kapatılamayacağı gibi 
hükümler getirdi. Ancak yeni anayasanın da, basın öz
gürlüğünü tam anlamıyla güvence altına aldığı söylene
mez. Nitekim, gazete ve dergi toplatma ve kapatma 
konusunda mahkemelere yetki tanınarak, daha da önem
lisi, 2 2 . maddede “ devletin bütünlüğünü, kamu düzeni
ni, ulusal güvenliği ve genel ahlâkı korumak” gerekçe
siyle basın özgürlüğünün sınırlandırılabileceği hükmü 
getirilerek ilerideki yıllarda basın özgürlüğünü hiçe sa
yacak uygulamalara açık kapı bırakılıyordu. Daha da 
önemlisi, yeni anayasa “ sosyalizme açık” olup olmama 
konusunda muğlaklıklar taşıyor, sosyalist düşüncenin 
özgürce yayılması için gereken güvenceyi vermiyordu. 
Nitekim, gelmiş geçmiş tüm siyasal iktidarların ortak 
çizgisini oluşturan sol düşmanlığı, 27 Mayıs'tan kısa 
bir süre sonra kendisini tekrar göstermekte gecikmedi. 
Tanin gazetesi yazan Aziz Nesin ile genel yayın müdürü 
İhsan Ada’nın 18 Mayıs 1961 günü gazetede sol propa
ganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmaları, Miiii 
Birlik yönetimini destekleyen demokratik güçlerde bir 
şok etkisi yarattı. Gazetenin sahibi Kasım Gülek’In. bu 
tutuklama olayı üzerine “ Dün nezaret altına alınan mu
harrir Aziz NesIn’In son zamanlarda gazetemiz için ya
rarlı olmadığına kanaat getirmiş ve kendisiyle ilgimizi 
kesmiştik. Tanin daima Büyük Atatürk'ün izinde ve Türk 
milletinin hizmetinde vazife görecektir,” şeklinde bir 
açıklama yayınlaması, kısa süren bir özgürlük dönernln- 
den sonra antl-komünist İsterinin yeniden kabarmaya 
başladığını kanıtlıyordu.

MBK dönemi kapandıktan sonra, CHP’nIn başı çektiği 
koalisyon hükümetleri döneminde, 5 Mart 1962 tarihin
de kabul edilen 38 sayılı Tedbirler Kanunu ile basın 
özgürlüğüne İlk yasal sınırlama getirildi. Ordu'nun bas
kısıyla kabul edilen bu yeni yasaya göre, “ 27 Mayıs 
devrimini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür 
ve'başka araçlarla yersiz, haksız veya gayrimeşru gös
termeye çalışan veya DP iktidarını öven ve savunan” 
gazetecilerin cezalandırılması öngörülüyordu. Ancak, ba
zı kovuşturmalara dayanak olmasına rağmen. Tedbirler 
Kanunu kısa zamanda işlemez hale geldi. Çünkü dö
nem, DP'nin mirasçısı AP'nIn yükselme dönemiydi. Bu 
yasaya rağmen, 27 Mayıs’tan bir süre sonra yayınlan
mağa başlayan Yeni İstanbul, Kemal llıcak’ın mülkiyeti
ne geçen Tercüman ve daha sonra çıkan Son Havadis 
ve Adalet gazeteleri 27 Mayıs’ı eleştiren ve DP dönemini 
yücelten yaymlanyla >(P’nln güçlenmesine önemli kat
kılarda bulundular.

4P 'nln İktidara gelmesinden sonra, sadece DP çizgi
sini savunan yayınlar değil, aşın sağın çeşitli eğilimleri
ni temsil eden yayınlar da birdenbire artmağa başladı. 
Özellikle Suudi Arabistan ve Körfez emirlikleriyle eko
nomik ve İdeolojik bağlarını geliştiren İslamcı çevreler, 
yarım yüzyıllık bir aradan sonra ilk kez Bugün, Bâbıâli'de 
Sabah, Bizim Anadolu, Yeni Asya gibi günlük gazeteler
le ve çeşitli dergilerle seslerini güçlü bir şekilde duyur
mağa başladılar. Faşist hareket ise bu dönemde Düşü
nen Adam, Türk Düşüncesi, Milli Hareket, Devlet, MIHI 
Çığır, Milli Işık ve Toprak gibi dergilerle görüşlerini yayı
yordu.

Sosyalist aydınlara karşı gerek MBK, gerekse daha 
sonraki CHP yönetimlerinin olumsuz tavrına rağmen,
1962 başında Yön dergisinin yayınlanmağa başlaması, 
basındaki sola açılışa yeniden ivme kazandırdı. Ancak, 
yayınlarında eski Kadro çizgisinin egemen olması, sınıf 
mücadelesinin küçümsenerek neo-Kemalist öneriler ge
liştirilmesi, sosyalist aydınların önemli bir kesiminin gi
derek Yön’e karşı mesafe koymasına neden oldu. Bu
nunla beraber Yön, sosyalizm kelimesini İlk kez açıkça 
telaffuz ederek. Nazım Hikmet üzerindeki yasağı kıra
rak, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ve çeşitli sömürü me- 
kanizmalannı belgeleyerek 1967'de kapanıncaya kadar 
sol düşüncenin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Bu 
arada Türkiye İşçi Partisi’n\n “ İşçi sınıfı örgütü” olarak 
Türkiye'de ilk kez kitlesel bir örgütlenmeyi başarması, 
sendikal mücadelelerin giderek şiddetlenmesi, çeşitli 
sosyal kesimleri ve meslekleri temsil eden demokratik 
örgütlerin kurulması, yayın planında Vân'ün neo- 
Kemalist çizgisinin hızla aşılmasına ve Marksist çizgiyi 
benimsemiş dergilerin çıkmasına olanak sağlıyordu. Bu 
İlk sol dergiler arasında, TİP taraftarı aydınların çıkarttı
ğı ve yandığı Eylem, Sosyal Adalet ve Dönüşüm dergile
rini, Kürt aydınlarının çıkarttığı Dicie-Fırat ve Deng der
gilerini belirtmek gerekir. Sosyalist düşüncenin büyük 
kitlelere ulaşmasında, fabrika işçisinden küçük üretici 
köylüye, bakkal çırağına kadar sosyal gerçeklerin duyu
rulmasında ve sol düşüncenin kitleler tarafından algı
lanmasında önemli bir aşama, BâbıâU'nin büyük gazete
lerinden Akşam'ın 1964 sonlarında bir grup sosyalist 
gazetecinin yönetiminde sola açılımıdır, özellikle 1965- 
1966’da Akşam, bir yandan ajltatlf başlıkları, olayları 
herkesin anlayabileceği biçimde yansıtan haberleriyle, 
öte yandan sosyalist aydınların kaleminden çıkmış fıkra, 
makale ve röportajlarıyla tirajını 300 bine kadar yükselt
ti. 1965 seçimlerinde T/P'ln parlamentoya 15 milletvekili 
sokmasında Akşam'm yayınının büyük katkısı oldu.

'60'larda yurtdışma yüzbinlerce göçmen İşçinin git
mesi, Bâbıâii basını için bir başka ekonomik olanak 
sağladı. Hürriyet, Milliyet, Tercüman gibi büyük gazete
ler özel Avrupa baskıları yapmağa başladılar. İçeriği 
Türkiye'dekinden değişik olarak hazırlanan ve Alman
ya’da basılan bu gazeteler göçmen İşçilere Türklye'de- 
klnln üç dört misil fiyatla satılırken, Avrupa'daki Türk 
firmalarından reklam alınarak ek bir gelir sağlanıyordu. 
Gazete sahipleri, yurt dışında döviz olarak biriken bu 
gelirleri ya ileri teknolojinin gerektirdiği malzemeyi İthal 
etmekte ya da yine göçmen işçilerin sırtından para'ka
zanmaya yönelik başka ticaret ve hizmet sektörlerine 
yatırım yapmakta kullanıyorlardı. Tüm bu yenilikler so
nucunda basında tekelleşme öyle güçlenmişti ki, 12  
Mart’a gelindiğinde 1,6 milyon olan toplam günlük gaze
te tirajının yüzde 62'sl (Hürriyet 138 bin. Günaydın 376 
bin, Saklambaç 216 bin) SImavI ailesi elinde toplanıyor, 
onu yüzde 15'le (246 bin) Tercüman ve yüzde 12'yle 
(195 bin) Milliyet izliyordu.

Bu koşullar altında, ’600ların ikinci yansında sosyalist 
gazeteciler ve yazarlar mücadelelerini ya büyük kentler
de militanca bir özveriyle çeşitli haftalık ve aylık dergiler 
veya sol kitaplar yayınlayarak sürdürdüler.

DOĞAN ÖZGÜDEN
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1958’den sonra işçileri Vatan Cephesi’ne (VC) kaydettirme çabası göstermiş sendikacı, işyeri 
temsilcisi ve işçiler ihbar edildi. Çok sayıda DP’li işçi fabrikalardan atıldı. Kimi sendikacılar 
DP yanlısı meslektaşlarını tasfiye etmek için 27 Mayıs’ı kullandı. Gözaltına alınan sendikacı 
ve işçiler arasında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği (İİSB) Başkan Mehmet İnhanlı, Yönetim 
Kurulu üyeleri Neşet Önal, Hilmi Gürpüz ve Haşan Türkay (daha sonra Çimse-İş Sendikası 
Başkanı ve AP milletvekili), Abdülkerim Akyüz (daha sonra Kurucu Meclis üyesi) gibi 
sendikacılar vardır.

Kırsal alanda deve üzerinde propaganda faaliyeti 
sürdüren Türkiye İşçi Partisi yandaşları. Ege 
bölgesinde tütün üreticilerinin örgütlenmesi için de 
çaba sarfeden Türkiye İşçi Partisi 5 Mart 1965’de 
Akhisar'da b ir miting düzenlemeye itarar verdi. 
Toplantı ve Gösteri Kanunu uyarınca' gerekli 
formaliteler yerine getirildikten sonra miting 
hazırlıklarına hız veren parti, Komünizmle Mücadele 
Derneği ve Adaiet Partisi ilçe teşkilatının 
engellemeleriyle karşılaştı. Mitingin duyurusunun 
yetersizliğine karşın toplanan oldukça büyük kalabalık, 
Belediye binası merdivenlerine toplanmış 20-30 kadar 
göstericinin "yuh " sesleriyle karşılaştı. Konuşmacıların 
sözü İstiklal Marşı söylenerek ve özel olarak 
getirdikleri düdükler çalınarak kesilmek istendi. 
Kürsüye önceleri portakal, güvenlik kuvvetlerinin 
müdahale etmemesinden cesaret alınarak daha sonra 
taş fırlatan saldırganların sayısı kısa zamanda 150'yi 
buldu. Bütün engelleme çabalarına rağmen ilçe 
yöneticileri, parti genel sekreteri Rıza Kuas ve Kemal 
Sülker birer konuşma yaptılar. Mitingi engelleme 
tertibini önceden haber alan kaymakam Komünizmle 
Mücadele Derneği ve Adaiet Partisi ilçe yöneticilerini 
önceden uyarmasına ve hatta validen yardım 
istemesine rağmen devlet güçlerinin kayıtsızlığı ve 
saldırganlara b ir ölçüde de olsa hoşgörülü yaklaşımı 
nedeniyle saldırıyı engelleyemedi. Mitingin sona erdiği 
ilan edildikten sonra ilçe halkını galeyana getirerek 
parti yöneticilerini linç etmek isteyen saldırganlar 
amaçlarına ulaşamadılar. Dağılan gruplara ilçe içinde 
taşlı sopalı saldırılar devam etti. Saldırının sürmesi 
üzerine miting alanında beklemeyi uygun bulan 
kalabalık, b ir müddet sonra Belediye binasına sığındı. 
Güvenlik güçleri Belediye binasındakilere Emniyet 
Müdürlüğü’ne resmi araçlarla gitme önerisini 
reddettiler. 4 saat sonra kendi bulduklan b ir taksiyle 
Belediye'den uzaklaşmaya çalışan parti yöneticileri, 
taksinin taşlı saldırıya uğramasına rağmen, şoförün 
hızla arabayı sürmesi üzerine bu planlı saldırıdan 
kurtulmayı başardılar.

27 Mayıs 1960 müdahalesinin ertesi günü, yıllarca DP yanlısı sendikacılarca yönetilen Türfe- 
İş’li sendikacılar biraraya gelerek kendilerini yeni rejime uyduracak önlemleri görüştüler. “... 
“...yeni inkılap güneşinin ışığı altında Türk Sendikacılıgı’na gerekli veçheyi vermek” karan 
alarak Türk-İş Başkanı Nuri Beşer’in istifasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya 
çağırdılar. Nuri Beşer 3 Haziran 1960 günü Türk-İş Başkanlığı’ndan istifa etti. 18 Haziran 
1960’da da Onur Kurulu’nca Türk-İş’:en ihraç edildi. Ancak daha sonra Nuri Beşer 1961 
seçimlerinde AP’den milletvekili seçilecekti.

İşçi haklan için ortak çaba içinde olan ve daha sonra Onlar Grubu olarak anılacak 9 sendika 
lideri, 11 Haziran 1960’da ortak bir bildiri yayınlayarak İstanbul’da etkin sendikal merkez 
olan İİSB’nin DP’li Başkanı Mehmet İnhanlı’nın istifasını istedi: Bu sendikacılar şunlardı:
Kemal Türkler, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Zühtü Tetey, Mustafa Çiçek, Bahir Ersoy, Ahmet 
Muşlu, Cemil Sermiyesoğlu, Hüseyin Uslubaş. Daha sonra bu sendikacılardan 5’i- TİP, 3’ü 
DİSK kurucusu olacaktı.

İİSB’nin Genel Kurulu 11 Eylül 1960’da yapıldı ve Onlar Grubu’nun desteklediği liste çok az 
bir farkla kazandı. 1961’de TİP kurucusu ve ilk TİP Genel Başkanı olan Avni Erakalın İİSB 
Başkanlığına seçildi.

Türk-İş Genel Kurulu ise (IV. Genel Kurul) Kasım 1960’da toplandı ve Seyfi Demirsoy Genel 
Başkanlığa, Halil Tunç Genel Sekreterliğe, Ömer Ergün de Genel Saymanlığa seçildi. Seyfi 
Demirsoy öldüğü yıl olan 1974’e kadar 14 yıl Türk-İş Genel Başkanlığı yaptı. Halil Tunç ise 
Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak 20 yıl Türk-İş'i yönetti. 1961’de Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Senatörü yapılan Ömer Ergün ise 1953-1986 yıllan arasında 33 yıl Türk-İş’in 
değiştirilemez yöneticisi olacaktı.

27 Mayıs 1960 sonrasında Türk-İş açısından yeni bir dönem başlıyordu. Kasım 1960’da Türk- 
ş bünyesinde 8 meslekî federasyon, 7 birlik ve 8 sendikal federasyona kayıth toplam 174 
Din işçi ve 215 sendika banndınyordu; bu sayı toplam sendikalı işçilerin yüzde 62’sini temsil 
ediyordu.

Ifeni Türk-İş yönetimi 27 Mayıs liderleri ile yakın bir ilişki içine girdi. Türk-İş’in talebi 
izerine faaliyeti durdurulmuş sendika birlikleri açıldı, Türk-İş'in International Confederation of 
'ree Trade Unions’a (Uluslararası Hür İşçi Sendikalan Konfederasyonu - ICFTU) üye olmasına
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I Sosyalist Hareket

27 Mayıs darbesini desteldemiş otan sanayi 
burjuvazisinin öngördüğü sıçramayı gerçekleştirebilmesi 
için, sanayiye büyük b ir kaynak ve işgücü transferinin 

yapılması gerekiyordu. Ancak ne Türkiye'deki küçük 
toprak mülkiyetinin çoğunlukta olduğu kırsal yapı, ne 

de siyasal rejim ve kültür, sözkonusu transferin, 
yoğun bir baskı uygulamasıyla tarımdan yapılmasına 

elvermiyordu. Gerekli kaynak büyük ölçüde, doğrudan 
yatırımlardan çok devlet yardımları ve kredileri 

şeklinde gelen yabancı fonlar sayesinde sağlandı. 
Gerekli işgücünün eğitimi içinse, “ sivil b ir seferberlik" 

denebilecek şekilde devletin ve kamuoyunun bütün 
ideolojik aygıtları harekete geçirildi; b ir yandan çeşitli 

vericilerle radyonun ulaşabileceği yayın alanı 
genişletilirken, İstanbul’dan başlayarak çeşitli 

merkezlerde "II radyoları" kuruldu: yeni örgütlenen 
dağıtım şebekesi sayesinde, ülkenin o zamana kadar 
ücra sayılan köşelerinde bile gazeteler yayınlandıkları 

gün okunabilmeye başladılar. Bu seferberlikte yönetici 
kadrolar, kendi Kemalist gelenekleriyle tutarlı bir 

şekilde, eğitime de büyük b ir önem veriyorlardı. Bu 
yüzden, yedek subayların ilk öğretimde istihdam 

edilmesi uygulamasına başlandı. Resimde bu 
uygulamanın sonuçlarından biri görülüyor. Fotoğrafın 

yayınlandığı dönemin ünlü magazin dergilerinden 
Hayat’fa, resmin altında şu satırlar yer alıyordu: 

“Mecmuamız okuyucularından Çömlekçi Köyü İlkokulu 
Yedek Subay Öğretmeni Şehmus Efetürk'ün 

gönderdiği bu resim, öğrencileri, izci üniforması ile 
gösteriyor. Manisa'nın Akhisar kazasına bağlı bu şirin 

köyde vatani vazifesini ifa eden genç yedek subay 
öğretmenlere candan başarılar dileriz."

izin verildi. Bu üyelik ile Türk-İş yöneticileri Amerikalı sendikacılann yanısıra, Avmpalı 
sendikacılan da tanımaya başladı. 1960 sonrasında Türk-İş aynca, Amerikalılann da desteğiyle 
Histadrut (İsrail İşçi Sendikalar Federasyonu) ile yoğun bir ilişkiye girdi.

27 Mayıs’tan sonra Anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis, Türkiye’de İttihat ve Terakki 
Partisi’nden bu yana zaman zaman öne çıkan korporatist yaklaşıma uygun olarak çeşitli 
meslek zümrelerinden, kuruluşlardan, değişik sayıdaki temsilcilerle oluşturuldu. Meslek 
Odalan’na lO’ar, üniversite, basın ve yargı organlanna 12’şer kişilik kontenjan ayıran 
iktidardaki asker-sivil bürokrat kadro, işçilere yalnızca 6 kişilik bir kontenjanı uygun 
görmüştü. Buna rağmen, Kurucu Meclis’in hazırladığı Anayasa için Türk-İş “evet” çağnsmda 
bulundu.

Bu Anayasa’nm 46. ve 47. maddesinde tanınan haklann hayata geçirilebilmesi için yasalarla 
aynntılandınlması gerekiyordu. Ancak bu yasalaşma kolay olmadı. 10 Ekim 1961’de seçimlerde 
faal sendikacılardan yalnızca bir kişi (İzmir, Saim Kaygan, tornacı) AP listesinden Meclis’e 
girebildi. Meclis’in sendikalaşma ve grev haklannı yasalaştırması yaklaşık 2 yıl aldı.

Ancak arada geçen süre içinde gerek işçi hareketinin gerekse sendikacılığın gelişmesi açısından 
son derecede önemli bir olay yaşandı; Türkiye İşçi Partisi kuruldu.

TİP’i kuran ve işçileri siyaset sahnesine çıkarmak gibi bir iddia ile yola çıkan sendikacılann 
bu çabası belli bir geçmişe dayanıyordu. 1947 Sendikalar Kanunu, 5. maddesi ile sendikalara 
genel bir siyaset yasağı getirmişti. Ancak gerek CHP, gerekse DP bu dönemde sendikalarda 
siyasi çahşmalannı sürdürdüler. CHP, Dr. Rebii Barkın ve Sabahattin Selek ile CHP İşçi 
Bürosu’nu, işçi hareketini ve sendikalan etkilemek amacıyla kullandı. Süreyya Birol, Nizamettin 
Babaoğlu, Seyfi Demirsoy gibi sendikacılar bu CHP okulunda yetişmişti.

DP’nin kurulmasından sonra, CHP içinde aradıklanm bulamayan bazı sendikacılar muhalif bir 
söylem ile DP’ye girdiler. Sendikacılar arasındaki CHP iktidanna karşı memnuniyetsizlik, 
giderek DP sempatizanlığı biçimine dönüşüyordu. Ahmet Topçu, Naci Kurt, Nuri Beşer,
Mehmet İnhanlı gibi sendikacılar da DP okulunda yetişmişti.

Türkiye’de bazı önder işçiler ve sendikacılar. 1947-60 çalkantılı döneminden siyaset açısından 
önemli deneylerle çıktılar. Eylül 1950’de Çalışma Partisi kurulmuştu. Ekim 1950’de 
çalışmalarına başlayan Demokrat İşçi Partisi (DİP) 1946 denemelerinden sonra işçi adını 
taşıyan, ılımlı “sol” nitehkli bir parti oldu. Ünlü sendikacı Üzeyir Kuran (tesviyeci) bu partide 
hem kurucu, hem de Yönetim Kurulu üyesi olmuştu. Daha sonra DİSK Genel Sekreteri 
olacak İbrahim Güzelce de DİP Genel Sekreteri idi. Adını 2. Genel Kurulu’nda İşçi Partisi'ne 
çeviren DİP, 1955’deki 3. Genel Kurulu’ndan sonra politik hayattan tümüyle silindi.

1954 seçimleri için ise şu sendikacılar milletvekiH adayı gösterildi: Türk-İş Başkanı Naci Kurt 
ve Ahmet Topçu DP’den; Ali Rıza An, İsmail İnan ve “bağımsız” olarak tekstil işkolu 
sendikacılanndan Bahir Ersoy CHP’den; Üzeyir Kuran İşçi Partisi’nden, dönemin etkin 
sendikacılanndan, Türk-İş’in ilk genel sekreteri Şaban Yıldız Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden 
(CMP). Aynca İİSB Başkan yardımcısı Zühtü Tetey CHP’den, Mehmet İnhanlı DP’den 
milletvekili olmak istemişlerdi.
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K apitalizm  ile  Kom ünizm  
Arasm da   ̂̂ Geleneksel 
A y d ın la r" ; Yön H a re k e ti

20 Aralık 1961'de yayınlanan birinci sayısında önce 
531, daha sonra icatılaniarla birlikte toplam 1042 kişinin 
imzaladığı ünlü bildirisiyle birlikte Yön dergisi, aydınla- 
nn 1960 sonrasında giriştikleri en önemli muhalefet 
hareketinin organı olarak toplumsal mücadeleler tari
hinde etkileri bugün de hissedilebiien bir düşünsel rol 
oynadı.

"Yön  Bildirisl” nin dile getirdiği başlıca talepler ve 
temel ilkelere tarihsel bir bakış, bunların devleti yönet
mekte olan seçkinlerin Tanzimat'tan beri “ devlet ve 
memleketin selameti” için ileri sürdükleri taleplerle ka
tegorik bir özdeşlik içinde bulunduklarını göstermeye 
yeter: 1) Batılılaşmak; 2) kalkınmak; 3) aydınlanmak. 
Yön bildirisinde bu hedeflere erişilebilmesinin başlıca 
kaldıracı olarak ileri sürülen devlet ve tüm bu sürecin 
iktisadi temelini oluşturacağı varsayılan “ devletçilik” 
OsmanlI ve Cumhuriyet Batıcılığının değişmez idealleri 
olarak bu kez de ispatı gerekmeyen bir postulat'm ışça- 
sma güvenle ileri sürülüyordu.

Bildiriyi yayınlayanlar üç konudan emin görünüyorlar
dı: birincisi, “ iktisadi bunalım bir toplumsal bunalıma 
yol açmış”tı ve “ köklü reformlara girişilmedikçe” , “ aç
lık ve sefalet... gecekondu ve işsizlik sosyal ve siyasal 
düzenin bozulmasına yol açabilecek''ti; İkincisi, “ Türki
ye’nin kaderine hakim olabilecek durumda bulunan çev
relerde ... bu meselenin şuuruna henüz varılmamıştı... 
bu çevrelerce benimsenen ve uygulanabilecek olan bir 
kalkınma felsefesi yoktu” ; üçüncüsü (o gün) “Türk top- 
lumuna yön verebilmek durumunda bulunan öğretmen, 
yazar, politikacı, sendikacı, müteşebbis ve idareci gibi 
kimselerin belli bir kalkınma felsefesinin ana hatları üze
rinde anlaşmaya varmalan zarurl”ydi. Bildirinin ana te
ması tek bir cümleyle özetlenecek olursa: Bunalımın 
yol açtığı bir toplum sal devrim  olasılığına karşı devleti 
ve düzeni kurtarmak için seçkin aydınların varolan yö
netim mekanizmalarını aşan bir inisiyatifi üstlenmeye 
hazırlanmalarının gerekliliğiydi.

Yön bildirisi devlet ve toplum arasındaki ilişkilere ba
kışının ana çizgilerini böylece dile getirmiş olmakla bir
likte, derginin söyledikleri bunlarla sınırlı kalmadı. Ya
yınlandığı beş yıl boyunca Yön, bu seçkinlerin toplumu 
yönetmek üzere bir İnisiyatif kazanmalarının meşruiyeti
nin ideolojisinin üretildiği, politikasının, taktiğinin ve 
örgütlenmesinin yapıldığı bir harekât üssü işlevini üst
lendi, toplumsal muhalefet üzerinde bir ideolojik/politik 
hegemonya aracı olarak iş gördü. Yayıncılık ve içerik 
açısından ise ilk sayısının yayınlanışının üzerinden otuz 
yıl geçtikten sonra bile Yön'ün -Ant ve Türk Solu'y[a  
birlikte- hâlâ daha İyisi yapılamamış birkaç yayın orga
nından biri olduğu söylenebilir. Yön kurduğu bir Türkiye 
panoraması üzerinde her hafta ekonomi, politika, top
lum, çalışma, kültür, sanat konularında olagelen oiayia- 
nn eleştirel bir değerlendirmesini yaparken düzenin iş
leyişine ilişkin siyasal gerçeklerin de kendi prizmasın
dan kırılmış bir sergilenmesini sistematik olarak sürdür
dü ve yayınlandığı süre boyunca düzen karşıtı aydınla- 
nn düşüncesi üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Toplam or
talama haftada 20 bin dolayında satıldığının belirtilmesi 
Yön'ün okuyucu kitlesinin Türkiye'de sol eğilimli oldu
ğu söylenebilecek olan okuyucuların hemen hemen hep
sini kapsamış olduğunu gösterir.

Bu göstergenin, bir bakıma yön’ün yayıncıları tarafın
dan yayınına son verildiği 1967'ye kadar Türkiye'de 
sola hakim olan zihniyeti de açığa vurduğu söylenebilir.

Çünkü, Vön’ün okuyucu eğilimlerine de kılavuzluk eden 
yazarlar topluluğu sol spektrumun hemen hemen her 
eğiliminden tanınmış aydınları kapsamına alıyordu. Der
ginin yönetici ve başyazarları Doğan Avcıoğlu, İlhan 
Selçuk, İlhamı Soysal ve Mümtaz Soysal sol radikal, 
perspektiflerini paylaşan Niyazi Berkes ve Şevket Sü
reyya Aydemir devletçi, yazılarıyla katkıda bulunan Sa- 
dun Aren, İdris Küçükömer, Fethi Naci, Çetin Altan, 
Selahattin Hilav, Muzaffer Erdost, Yalçın Küçük sosya
list görüşleriyle tanındıkları gibi, eski TfCP’iilerden Mihri 
Belli, Muvaffak Şeref, ve Erdoğan Berktay da dergide 
sık sık yazmışlardı. Turan Güneş, Abdi İpekçi, Haluk 
Ülman gibi sosyal demokratlar, Nihat Erim, Kemal Kur- 
daş gibi merkezcilerin yanısıra. Yaşar Kemal, Orhan 
Kemal, Oktay Rıfat, Tahsin Saraç, Attilâ İlhan, Halit 
Refiğ, Cahit Irgat, RIfat İlgaz gibi sanat ve düşünce 
adamlarının yazılarının değişen sıklıklarda dergide yer 
alması Yön yayıncılarının çıkış bildirilerindeki mutaba
kat arayışlarının bütün yayın hayatları boyunca sürdü
rülmeye çalışıldığını gösterdiği gibi, bu yazarların etki 
ve nüfuz alanları gözönünde tutulduğunda okuyucu eği
limlerine Yön yazarlarının hangi yönde kılavuzluk et
mekte olduklarını da gösterir. Bütün bunlar arasında 
ilgi çekici olan Vön’ün yayın hayatı sırasında TİP’ in 
genel başkanı olan Mehmet Ali Aybar'ın dergide kendi
sinden sıkça sözedilmesine karşın bir kere olsun yazı 
yazmamış olmasıdır.

yön'ün çıkışından bir yıl sonra 1962'nin son aylarında 
yönetici ve kurucuları arasında derginin önde gelen 
yazarları ve yöneticileri Osman Nuri Torun, Necat Erder, 
Attila Karaosmanoğlu, Doğan Avcıoğlu, Adnan Başer 
Kafaoğlu, Güney Özcebe, CHP milletvekili Sırrı Hocaoğ- 
lu. Cemal Reşit Eyüboğlu ve Cahit Tânyol'un bulunduğu 
Sosyalist K ü ltü r Derneği kuruldu. SKD “ Kuruluş Bildiri
si” , “ Cumhuriyetin kuruluş yıllarında başlıca amaçlar
dan biri olarak açıklanan 'sınıfsız bir toplum yaratma' 
ilkesinin terkedlimesi” nin ve “ keskin sınıf farkları yara
tan bir gelişme metodu” seçilmesinin sınıflar arasındaki 
gerginliği artırmış ve sınıf çatışmalarına daha da elveriş
li bir ortam yaratmış” olduğu noktasından hareketle, 
“ toplum yapısının ve tarihi gelişmesinin incelenmesin
den ortaya çıkan gerçekler” in “ halk mutluluğunu hedef 
tutan bir çerçeve İçinde düşünenleri sosyalist bir çözüm 
yolu etrafında birleştirmekte” olduğu sonucuna varıyor
du.

Daha bir yıl öncesine kadar Türkiye'nin resmiyet dün
yasının başlıca tabulardan biri olan “sosyalizm” 1962'de 
iki kanaldan birden siyasal tartışma alanına girdi. Birinci 
kanal, T/P'tl. Mehmet Ali Aybar’ın genel başkanlığa ge
tirilmesiyle birlikte TİP kendisini “ Türk işçi sınıfının 
ve onun demokratik öncülüğü etrafında toplanmış bü
tün emekçi sınıf ve tabakaların (...) kanun yolundan 
iktidara yürüyen siyasi teşkilatı” olarak tanımlamış ve 
Yön çevresinin bir Çalışanlar Partis i kurma denemesinin 
geçersiz kalmasına yol açmıştı. Yön ve SKD  çevresi 
“ sosyalist” amaçlar ileri sürmekle birlikte hiçbir zaman 
TİP'e katılmadılar, ancak 1966'ya kadar da TİP'e eleşti
rel destek vermeye devam ettiler. Ancak 1966'dan son
ra TİP ve Yön arasında “ sosyalizm” ln gerçekleşmesinin 
imkan ve araçları ile bu “ sosyalizmler” ln içeriği konu
sunda kesin bir kopuşma doğdu.

Yön hareketi doğrudan doğruya 27 Mayıs’ın bir ürünü 
ve sonucu olarak, beklentileri 27 Mayıs tarafından karşı
lanmamış seçkinlerin hayal kırıklıklarından doğdu. Do
ğan Avcıoğlu'ya göre, “ O tarihlerde şartlar, hareketin 
gerçek manasının anlaşılmasına müsait bulunmadığı için 
27 Mayıs bir bocalama devresinden İbaret kalmış, kor
kulu günlerden sonra muhafazakâr kuvvetler duruma 
hakim olmuşlar” dı. Mümtaz Soysal da Vön'de yayınla
nan bir yazısında 27 Mayıssın neden ve sonuçlarını şöyle 
değerlendiriyordu: “ 14 Mayıs 1950 (DP iktidarı), Türki
ye'de gerçek iktidarın ‘reformcu askerler ve uyanık 
memurlar' kadrosunu çok gerilerde bırakarak, tam anla
mıyla ‘ticaret, toprak, sanayi ve serbest meslek burjuva

zisi'ne geçiş tarihidir (...) 27 Mayıs 1960 ise, başlangıç
taki (Cumhuriyet'in ilk yılları) öncü kadronun, daha doğ
rusu o kadrodaki zihniyetin geri gelişidir. Kütleler ilk 
anda 27 Mayıs'ı ‘asker ve memur' hareketi olarak adlan
dırmakta fazla yanılmamış, kasabadaki binbaşıyla birlik
te kaymakamın da tekrar itibar kazanması kimsenin gö
zünden kaçmamıştır (...) Subaylar yaptıkları hareketin 
anlamını kendilerine bile itiraf edememişlerdi; ne yap
mak istediklerini derinlemesine düşünmüş değillerdi. 
İşbirliği yapmak istedikleri ‘uyanık’ kadro da kendilerin
den farksızdı; bilim çevreleri, memurlar olup bitenler 
hakkında hep yanlış hükümlere varmışlardı (...) 27 Ma
yıs (...) bir ihtilaldir ama yarım kalıtıış bir ihtilal (...) 
öyle beceriksizlikler yapıldı öylesine yanlış adımlar atıl
dı ki, köklü değişikliklere gönülden bağlı olanlar bile 
bir an önce normal İdareye dönüşü hayırlı saymaya 
başladılar. (...) Sinsi bir karşı ihtilal taktiği 27 Mayıs’ı 
hergün biraz daha kemirmekte, onu hiçbirşey yapma
mış kısır bir hareket haline getirmektedir (...) Özel çıkar
ların savunucuları ve temsilcileri, devrim kabinelerine 
kadar girip, ‘karşı ihtilal’in tohumlarını atmak fırsatını 
bulmuşlardır, ihtilalciler, 27 Mayıs'ın içten kısırlaştınl- 
masını biraz da kendileri hazırlamışlardır.”

Yön, Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal’ın dile getir
dikleri bu tepki ve hayal kırıklığının pozitif bir projeye 
dönüştürülerek meşrulaştırılmasının aracı oldu. Ancak, 
nüfusun giderek kentlerde biriktiği, 1961'den başlaya
rak işçilerin kendilerine özgü taleplerle sahneye çıktığı, 
beri yandan burjuvazinin kırk yıl öncesine oranla çok 
daha fazla güçlendiği, iktidarını ordu ve bürokrasiyle 
paylaşmaya daha az gönüllü olduğu 1960’iarda Mümtaz 
Soysal'ın Türkçeleştirerek “ uyanıklar” diye adlandırdı
ğı 27 Mayısçıiar arasında ise “ zinde güçler” olarak bili
nen ordu ve bürokrasi içindeki “ lhtilalciler''in bu kez 
1908'de ve 1923'te olduğu gibi yalnızca devlet aygıtları 
içindeki güç dengeleri içinde çalışarak iktidara tırman
maları olasılığı artık yoktu. Dolayısıyla, gerek Doğan 
Avcıoğlu'nda, gerek Mümtaz Soysal'da gerekse İlhan 
Selçuk'da sıkça “ kütleler” , “ halk” ve hatta “ işçi sınıfı’- 
'na dayanmanın hatta kimi zaman işçi sınıfının 
“ öncülüğünün” iktidarı “ komprador-ağa” ittifakından 
geri alabilmek için zorunlu olduğu durmaksızın tekrarla
nıyordu.

1960'ların dünyasında bu çalışan sınıflara ulaşmanın 
ve toplumsal değişmenin bilgisiyle donanmaya başla
yan, 27 Mayıs'ı aşan bir proğram arayışı içinde TİP'e 
doğru yanaşan aydınları kendisine doğru çekebilmenin 
tek ideolojik dayanağı ancak “ sosyalizm” olabilirdi. Yön 
ve SKD böylece yönlerini batıcılık, kalkınmacılık, ve 
aydınlanmacılığın ortak böleni olan bir “ sosyalizm”e 
dönerek “ karşı ihtilal''e karşı toplumda bir mücadele 
odağı oluşturmaya giriştiler. Ancak Yön'ün “sosyalizm"- 
inin modern Marksist sosyalizm olmadığı daha ilk sayı
larından ve SKD bildirisinden anlaşıldı. Bu “ şosyalizm”- 
in tam olarak nasıl bir projeyi dile getirdiği ve hangi 
toplumsal güçlere dayanmayı amaçladığı daha sonra 
devletle, egemen sınıfla, ezilen sınıflarla ve komünist 
hareketle olan ilişki ve mücadeleleri içinde daha iyi 
anlaşılacaktı.

Yön “ sosyalizm” inin Doğan Avcıoğlu, Şevket Sürey
ya Aydemir ve öteki Yön yazarları tarafından yapılan 
tanımlamalarının gösterdiği gibi birinci olarak enternas- 
yonalist değil m/Wdir. İkincisi, o sınıf çatışmalarından 
doğmaz, tersine sınıf çatışmalarının doğmasını önlemek 
için toplumsal sınıflar arasında bir mutavassıt güç -devlet- 
tarafından yukarıdan aşağrya uygulanır. Doğan Avcıoğ- 
lu'na göre sosyalizm tektir -sınıfsız toplum- bu da üre
tim araçlarının kamulaştırılması yoluyla sağlanır. Uygu
lamadaysa üç türlü sosyalizm vardır: 1) Doğu sosyaliz
mi; 2) Batı sosyalizmi; 3) Az gelişmiş ülkeler sosyalizmi. 
Doğan Avcıoğlu'ya göre az gelişmiş ülkelerde 1 No.lu 
sosyalizmin “ başarısı kesin” fakat bu uygulama “ kanlı 
ve totaliter”dir. 2 No.lu sosyalizm Batıda sermaye biriki
minin sağlandığı gelişmiş ülkelerde “yumuşak metodlar-
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Sosyalist Hareket
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Veni bir fikir 
korsanlığı

Yön dergisi siyasal yayıncılıkta içeriği kadar biçimiyle 
de yeni bir çığır açtı. Büyük boy 16 sayfadan oluşan 
derginin bugünün yayıncılık teknolojisi karşısında çok 
iikei koşullarda hazırlandığı söylenebilecek olmasına 
karşın gerek sayfalarının düzeni, gerek haberlerin ve 
bilgilerin sunuluşu, gerekse kapak grafiği okuyucuların 
her sayısını merakla bekledikleri bir yayıncılık 
başarısıydı. Her sayısının kapağı, satışa sunulduğu 
bayinin vitrininde bağımsız b ir afiş gibi özgül bir 
mesaj iletmek üzere tasarlanan derginin, yandaki 
"Coca Cola zehirdir" mesajı o kadar etkili olmuştu 
ki, devrimci üniversite öğrencileri kantinlerinde "Coca 
Cola" boykotlarını gündelik bir antiemperyalist eylem 
halinde yürütmeye başlamışlardı. Gerçi bundan "Coca 
Coia"nm pek zarar ettiği söylenemezdi ama "yerli 
gazoz burjuvazisi"nin çok mutlu olduğu, txıykotçu 
öğrenci derneklerini ödüllendirmesinden belli oluyordu.

la" uygulanabilmektedir. Türkiye’deyse, “ kanlı ve 
totaliter” Doğu sosyalizmi “ İnsafsızca” uygulamaları 
dolayısıyla revaç görmeyecektir; “ yumuşak” Batı sos
yalizmi gerekli sermaye birikimi olmadığından uygula
namaz. Şu halde Türkiye’de “ radikal fakat İnsani” bir 
“Türk sosyalizmi” olanaklıdır. Doğan Avcıoğlu’nun “zin
de kuwetler” ln kolayca anlayabilmeleri İçin özellikle 
vulgarize ettiği bu “ sosyalizm uygulaması” çeşitlerini 
sınıflandırmasının da, bunlar arasından “ bize uygun 
olan” ı seçişinin de besbelli maddeci tarih anlayışı çer
çevesinde bir geçeriiliği yoktu ama; Marksizmin bakış 
açısından anlamsız da görünse bu sınıflandırma ve se
çişle neyin anlatılmak İstendiği somut konumlardan ha
reketle kavranaBlllr.

Önde gelen teorlsyeninin retoriğinin gerisinde Yön 
hareketinin Türkiye’de proletarya önderliğinde bir dev
rimin tarihsel koşullarının olgunlaşmadığı (Doğu); sos
yal demokrat reformizmin toplumsal temelinin oluşma
dığı (Batı); ancak vurucu gücünü silahlı kuvvetlerin oy
nayacağı bir radikalizmin hem olanağının hem gereğinin 
bulunduğu anlatılıyordu. Vön’ün temel tezine göre, Tür
kiye’de işçi sınıfı hem yeterli olgunlukta değildi, hem 
de verili aşamada kapitalist özel mülkiyete saldırmak 
söz konusu değildi. Öte yandan “ milli burjuvazi” dev
letçilik yoluyla kalkınma stratejisinin başlıca müttefikle
rinden biri olabilirdi. Bu koşullar altında Türkiye yüzünü 
Asya ve Afrika’nın ezilen milletlerinin kalkınma ve ba
ğımsızlık dinamiklerinin kaynaklarına çevirmeliydi. Si
lahlı kuvvetler henüz burjuvazinin yekpare egemenliği 
altına girmemiş ve 27 Mayıs’ta elde ettiği inisiyatif üs
tünlüğünü elden kaçırmamışken, “ halk çocuklan” ndan 
oluşan bu “ ara tabakalar” a sunulması mümkün biricik 
seçenek Mısır, Irak, Suriye gibi Arap ülkelerindeki 
“ ilerici” askeri rejimler olabilirdi. Üretim araçlarının dev
letleştirilmesi olarak tanımlanan bu “ sosyalizm" ve 
“ ihtilal” devlet aygıtını herhangi bir biçimde tahrip et
meksizin bütün üretici güçleri ellerinde toplavabilir, böy
lece “ kalkınma hamlesi” nin önündeki engel olarak 
“ gayri-milll” burjuvaziden ve onun bürokrasi içindeki 
dayanaklarından ülkeyi kurtarabilir, kapitalizmin gelişe
rek sınıf karşıtlıklarını derinleştirmesinin önüne geçebi
lir, kanlı bir sınıf mücadelesine gerek kalmaksızın tedrici 
reformlarla devlet gitgide daha çok halka hizmet eder 
hale gelebilirdi. Vön’ün bu “ sosyalizm” projesinin baş
lıca dayanağı ve örgütlü gücü silahlı kuvvetler olabilece
ğinden ötürü dergi bir yandan bürokrasiye “ silahlı kuv- 
vetler” in çevresinde kenetlenme çağrısında bulunur
ken, öte yandan da silahlı kuvvetlere bu “ Türk sosyaliz- 
mi” nin olanakları ve koşullarını tanıtmaya, “ komünist 
olmayan sosyallzmler” den örnekler sunmaya, askerie- 
rin bunların gerçekleşmesinde oynadıkları rolleri açıkla
maya çalışıyordu.

Vân’ün bu “ milli sosyalizm” tasarısının özellikle ay
dın muhalefet arasında sağladığı hegemonya, 1966’dan 
başlayarak sarsıntıya uğradı. 1965 seçimlerinde iktidar 
tek başına A P’nIn eline geçerken TİP de 15 milletvekilli
ği ve İki senatörlük kazanarak parlamentoda grup kur
maya hak kazandı ve örgütlenmesini bütün ülkeye yay
ma olanağına kavuştu. İşçi sınıfına ve öteki çalışanlara 
dayalı bir sosyalizm perspektifi, toplumsal temeli bakı
mından Vön’ün “ milli sosyalizm” ine karşı bir seçenek 
oluşturmaya başladığında Yön bir ittifak unsuru olarak 
TİP içindeki taraflar arasında bir ayırım çizgisi haline 
geldi.

Mehmet Ali Aybar öndeıliğindekl eğilim parlamento 
dışı yollardan ve “ ceberrut devlet” aygıtına dayanarak 
iktidara gelme perspektifini şiddetle reddederken, Sa
dun Aren ve Behlce Boran önderliğindeki grup buna 
ek olarak antiemperyalist taleplerin ayrı bir iktidar aşa
ması oluşturmayacağını dolayısıyla T/P'nin genel se
çimler yoluyla İktidara gelmesinin hem sosyalist hem 
antiemperyalist taleplerin gerçekleştirilmesinin biricik 
olanağı olarak kalacağında direnmeye başladı. Ancak,

TİP içinde Mihri Belli önderliğindeki eğilim. Yön hareke
tinin ABD emperyalizmine, “ komprador burjuvazi”ye 
ve feodal ağalara karşı temsil ettiği potansiyel ittifaka 
dayandırdığı iki aşamalı bir devrim stratejisini benimse
di ve Yön sütunlarından TİP içinde muhalefet yürütme
ye başlayınca sosyalist hareketin r /P ’te sağlanmaya 
yüz tutan “ biriiği” bir kere daha geri dönmemek üzere 
bozuldu. Vön’ün temsil ettiği “ antiemperyalist” İttifak 
imkanının, başka bir dizi teorik sorunun yanısıra bu 
bölünmede bir “ dışsal dinamik” rolü oynadığı söylene
bilir.

Yön hareketi benzer bir rolü daha düşük bir düzeyde 
CHP İçinde de oynadı. T/P’in 1965 seçimlerinde kazan
dığı ilk büyük başarının ardından pariamenter muhalefe
tin sola açılışınının önünü kesmek üzere CHP’nin devre
ye soktuğu “ ortanın solu” politikasının önderi Bülent 
Ecevit’in pariamento dışı “ tepeden inmeciliğe karşı” 
bir an süren tereddütten sonra başlattığı saldırı, Yön 
hareketini CHP İçinde de bir “ milli”  cephe açmak zorun
da bıraktı.

Böylece bir yandan kendi dışındaki sol hareketleri 
“ bölerken” öte yandan kendi içinde bölünmeye uğra
yan Yön 30 Haziran 1967’de yayınına son verdi. Dergi
nin ilk yayıncıları eski karmaşık ve amorf bileşiminden 
daha belirgin bir iç tutarlılıkla “ ilerici bir ordu darbesi” - 
nin örgütlenmesi amacıyla Devrim dergisini,“ anti- 
emperyalist, antifeodai milli demokratik devrim”de Dev
rim çevresiyle ittifakı hedefleyen Mihri Belli çevresi de 
Türk Soiu dergisini yayınlamaya başladı.

Yön çevresinde birleşenlerin bütün sınıflardan bağım
sız bir “ milli sosyalizm” ütopyası peşinde koşmuş ol
malarının bir tarihsel determinizme sahip bulunduğunu 
söylemek mümkün. Cumhuriyet aydınları gerçekte Os
manlI bürokrasisinin bir devamı olarak ortaya çıkmışlar 

' ve burjuvazinin görece güçsüzlüğü dolayısıyla üretici 
güçlerin geliştirilmesi için uygulanan devletçilik politi
kası çerçevesinde kendilerinin burjuvaziden de emekçi 
sınıflardan da tarihsel olarak daha aktif bir unsur olduk
ları güdüsüyle yaşamaya alışmışlardı. Ancak Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı'nın deyişiyle “ devletçilik fideliğinde” yetişen 
burjuvazi 1950 seçimlerinde uluslararası konjonktürün 
de yardımıyla bu yanılsamaya son verdi. Kapitalizm te
meli üzerinde burjuvaziden de emekçi sınıflardan da 
bağımsız bir varlığa sahip bulunmadıklarını geleneksel 
devlet sınıflarına hissetirmeye başladı. 27 Mayıs, gele
neksel aydınların hâlâ sahip bulundukları görece yaygın 
bir zemin üzerinde bu statü kaybına karşı gösterdikleri 
sonuncu bağımsız tepkiydi. 27 Mayıs sonrasında bir 
yandan modern sosyalizm öte yandan modern uluslara
rası kapitalizm bu geleneksel aydınlar çevresi içinden 
kendi organik aydınlarını devşirmeye giriştiklerinde ger
çekte Yön ütopyası henüz hayal edildiği sırada çökmeye 
başlamıştı bile. 12 Mart ve 12 Eylül, aşağıdan sivil top
lum zemininde sağlanamayan bu entegrasyonunun yu
karıdan devlet katından burjuvazi hesabına kotarılması
na tanık oldu.

Bununla birlikte Vön’ün ideolojik etkinliğinin bu ölçü
de uzun sürmüş olması da bir yandan gerek tek parti, 
gerekse DP diktatöriüğü sırasında komünist hareketin 
önünün şiddetle tıkanmış olmasıyla, öte yandan da söz 
sahibi Marksistlerin o dönemde bu eğilimin tutarii bir 
eleştirisini yapmaktan günüblrilk hesaplaria kaçınmış 
olmalarıyla ilgilidir. Nitekim Marksizmin bilgisinin öğ
renciler ve işçiler arasında yaygınlaşmaya başlamasıyla 
biriikte Kemalizmin ideolojik mirasına eklemlenmeye uğ
raşılan “ milli sosyalizm” ütopyasının hegemonyası kısa 
zamanda çöktü ancak bütünüyle ortadan kaybolmadı. 
Komünist hareketin köylü ve küçük burjuva toplumsal 
katmanlara doğru genişlediği her dönemde bu “ milli 
sosyalizm”den arta kalan bir ton hâlâ kendisini yeniden 
üretmeyi başarabilmektedir.

ERTUĞRUL KIJRKÇÛ
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1955’den sonra Türkiye’de DP iktidanna karşı-halktan gelen hoşnutsuzluğun yoğunlaşmasıyla, 
CMP’nin, sendikacılar üzerindeki etkisi arttı. Seyfi Demirsoy ve CHP’den aday olan diğer 
sendikacılar 22 Ekim 1957’de yaptıklan basın toplantısında şunları söylüyorlardı: “... işçi 
partisi denemeleri memleketimizde muvaffak olamadığına göre, işçi davalannı en iyi şekilde 
ele alacak ve tahakkuk ettirecek bir partiyi desteklemek ve o partinin saflannda kuvvetle 
temsil edilmek bizce yegane faydalı yoldur... CHP lideri Sayın İnönü, işçi davalarını en 
mükemmel tarzda kavramış bir devlet adamıdır. Sayın İnönü’nün son beyanatında ‘işçi 
meselelerini partiler üstü bir hukuk davası olarak ele alacağız’ demesi bunun açık delilidir.” 
Bu sözleri ile Demirsoy yıllar sonrasının “partilerüstü politika” yaklaşımının ipuçlarını 
veriyordu.

1961’de TİP kurucusu, 1980’de Türk-İş Başkanı olacak İİSB Başkanvekili İbrahim Denizcier ise 
aynı günlerde “kanaatımca işçiler parti dışı kalmalıdır” diyordu.

Buna rağmen 1961 başında İİSB’de bir siyasi parti kurma gerekliliği üzerinde tartışmalar 
başladı. Sendikalar başka partilerden Meclis’e girmek için verdikleri uğraşın anlamsızlığı bir 
İsveç ya da İngiliz İşçi Partisi benzeri bir parti ile aşmak istiyorlardı.

Türk-İş Genel Başkanı TİP’in kurulmasından sonra parti kurulmasını henüz erken bulduklannı 
açıkladıysa da, TİP’in kurulması Türk-İş üst yönetimini ürkütmüştü. Çok geçmeden Türk-İş üst 
yönetimi de bir süre sonra bir siyasi parti kurmaktan söz etmeye başladı. 1961 sonlannda 
Türk-İş Başkanı Seyfi Demirsoy böyle bir partinin zorunlu olduğuna ilişkin çalışmalar yaptı. 
Basında partinin adı Sosyal Güvenlik Partisi ya da Çalışanlar Partisi olarak anılıyordu.

Ocak 1962’de konu Türk-İş Temsilciler Meclisi’nde tartışıldı ve 400 delegenin oylanyla bir 
Çalışanlar Partisi kurulmasına karar verildi. Yön dergisi etrafında kümelenmiş aydınlar TİP’e 
karşı Çalışanlar Partisi görüşüne büyük destek verdiler. 1962 ortalarına kadar Çalışanlar Partisi 
girişimi “tüzük ve programı hazırlanıyor, hazırlandı” haberleriyle, başta Yön dergisi olmak 
üzere basında yaşatıldı.

TİP’in ilk başkanı Avni Erakalın, ilk başkanvekili de Kemal Türkler oldu. TİP kuruculannın 
Kumcu Meclis’teki sendikacılan TİP’e üye yapma çabalan olumsuz sonuçlandı. 1961 seçimleri 
geldiğinde TİP kuruluşunu tamamlayamamıştı.

17 Mayıs’tan sonra bazı radikal aydınlann işçi hareketine kuşku ile yaklaşmasına rağmen 
lenelde Türkiye’de “demokratik” bir hava esiyordu. Yine de Haziran-Arahk 1960 arasmda 
jnemli bir işçi hareketi görülmedi.

27 Mayıs Sonrası İşçi Eylemleri

(\ncak 22 Ocak 1961’de 500 işçi İzmir’de, 300 işçi İstanbul’da işten çıkarmalara karşı ve 
sendikalaşma ve grev haklannın tanınması için kapalı bir salon toplantısı yaptı. 25 Kasım 
I961’de İzmir’de 5 bin işçi sendikal haklar için yürüdü. 2 gün sonra Ankara’da 3 bin işçi 
sakal grevine başladı. 17 Aralık’ta 12 sendikaya üye 3 bin işçi Kocaeli’nden grev ve iş yasası 
Çin sessiz yürüyüş yapü. 23 Aralık’ta da Eskişehir’de 5 bin işçi yürüdü. 31 Aralık’ta İstanbul 
denizcilik Bankası’mn bin işçisi pazar yevmiyelerini alabilmek için greve başladılar. Grev 3 
Dcak’ta sona erdi.
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Resimde iil( (toplumcu) gerçel<çilii< arayışları '40'iara 
doğru Nuri lyem ’in öncülüğünde oluşan Yeniler adlı 
bir grupla başlamıştı. Yeniler 1952’de dağıldı. Nuri 
İyem, bir zamanlar karşı çıkmış olduğu Batıcı tarzda 
soyut resimlere geri döndü. Aynı sıralarda, Türk 
motiflerinin (süslemeciliğinin) Türk resim sanatı içine 
girmesini savunan Bedri Rahmi atölyesinde yetişmiş 
genç ressamların oluşturduğu 10’iar Grubu'ndan Fikret 
Otyam, Anadoluculuğun resimdeki karşılığını bulmaya 
çalışıyordu. Bu grup da 1952’de dağıldı. Ancak 
1959’da ve kısmen Yeniier'/n esiniyle kurulan Yeni 
Dal adlı b ir başka gerçekçi, kendinden öncekileri de 
etkilemeyi başardı. İbrahim Balaban ve arkadaşlarının 
Nisan 1961’de açtıkları sergi, “ resimlerde suç öğeleri 
görüldüğü" için kovuşturmaya uğradı ve sergiye 
katılan sanatçılar tutuklandı. Aynı yıl, resimlerin 
yargılanmasının sonucu bütün "resim ler" suçsuz 
bulunarak zamanın sıkıyönetim mahkemesince 
sanatçıların da salıverilmesine karar verildi. Üstte 
solda, 1960’larda yeniden gerçekçi b ir tarza dönerek 
aynı zamanda hem gerçekçi hem anıtsal olan 
üslubunu geliştiren İyem’in Şileli Kızkardeşler (üstte 
solda), Balaban'ın Buradakiler (üstte) ve Otyam’ın 
Hatıra's/ (altta) görülüyor.



Sosyalist Hareket

GÜZELCE, İBRAHİM  
(1 9 2 2 -1 9 7 6 )

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türidye Devrimci İşçi Sen- 
diicalan Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucularından olan 
İbrahim Güzelce, İstanbul’da doğdu. İlkokulu burada 
tamamladıktan sonra Matbaacılık Meslek Okulu’na de
vam elti. Buradan mezun olduktan sonra bir süre Urfa’- 
da Belediye Matbaası’nda çalıştıktan sonra İstanbul’a 
dönen Güzelce, çeşitli matbaalarda dizgi operatörü ola
rak çalıştı. 1946’da İstanbul Basm Tei<nisyenieri Sendi- 

■ kası’na üye oldu. Bu sendika yeni olmasına rağmen 
I uzun yıllar. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in ilk dönemierin- 
i de etkili olmuş, bazı grevleri gerçekleştirmiş Mürettibin 
; Cemiyeti’nin devamıydı. 1948’de sendikanın genel sek- 
I reteriiğine getirilen Güzelce, bir süre İstanbul İşçi Sen- 
i dikaian Birliği içinde de etkinlik gösterdi. Ancak 1952’de 
[ Üzeyir Kuran'ia biriikte, örgüt içinde DP’ye üye yöneti- 
I ellerin işçiler arasında siyasal ayrım gözettiğini ve bu- 
[ nun da birliği zayıflattığını öne sürerek istifa etti. Daha 
i önce sekreteri olduğu Basm Teknisyenleri Sendikası'- 
i nın da birliğin çalışmalarına ve işçilerden, kamuoyun- 
I dan uzak çalışmalar sürdürmesine eleştiriler getirmiş 
olan İbrahim Güzelce, 1950’de Demokrat İşçi Paılisi’nin 
kuruluşuna katıldı. Partinin 13 Haziran 19S3’te yapılan
II. Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna ve daha sonra 

I da genel sekreterliğine getirildi. Genel başkanlığını Or- 
İ han Arsai’m, 2. başkanlığını da Üzeyir Kuran’ın yürüttü- 
;ğü Demokrat İşçi Paıtr's/’nden bir süre sonra ayrılan 
[Güzelce 1957’de Hürriyet Partisi’nden İstanbul adayı
I olarak milletvekili seçimlerine katıldı. Ancak seçimleri
I kazanamadı. 1961'de Bastn Teknisyenleri Sendikası'nm  
genel sekreteri olan İbrahim Güzelce, aynı yıl 13 Şubat 
1961’de Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kuruluşuna katıldı.

I Partinin ilk günlerinde oldukça etkin olan Güzelce, bir
I süre örgütün genel sekreterliğini de yaptı. Mehmet Ali 
jAybar’ın TİP'm genel başkanlığına getiıllmesinde bü
yük bir rol oynadı. Bununla birlikte parti içinde Aybar’a 
ilk kez muhalefet eden Güzelce, Merkez İcra Komitesi’n- 
den istifa ederken genel başkanı kişisel yönetimi ve 
demokratik olmayan tavırlarından ötürü eleştirdi. 
1963’ten 1967’ye kadar Türkiye Basm Sanayi İşçileri 
Sendikası'nm (Basın-İş) genel başkanlığını yürüttü. 13 
Şubat 1967’de Basm-lş Sendikası adına Türkiye Devrim
ci İşçi Sendikaiarı'nm (DİSK) kuruluşuna katıldı. Aynı 
yıl sendika başkanlığından ayrılarak yurtdışma gitti. Bu 
süre içinde Almanya’da çalışan Güzelce, 1971 ’den 1975’e 
kadar Alman Sendikalar Biriiği’nin (DGB) Berlin Yaban
cılar Bürosu’nda görev aldı. Burada danışmanlık yaptı. 

İ1975 başlarında Türkiye’ye dönen Güzelce, 21-24 Mayıs 
1975’te yapılan DİSK Genel Kurulu’nda genel sekreterli
ğe getirildi. Bir süre sonra da yakalandığı kanserden 
kurtulamayarak 14 Nisan 1976’da öldü.

1961’in en önemli işçi eylemi 31 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. İİSB’nin sendikalaşma ve 
grev haklannm yasalaşması için İstanbul Taksim Meydanı’nda miting yapma talebi uzun 
tartışmalara rağmen Vali tarafından reddedilmişti. Sonunda mitingin Saraçhane’de yapılmasına 
karar verildi. İİSB ve Tûrk-İş tarafından örgütlenen Saraçhane Mitingi’ne Anadolu’nun dört bir 
köşesinden, tüm işkollanndan, kadm-erkek 150 bin dolayında işçi katıldı. Bu eylemin Türkiye 
işçi sınıfının somut konumunu gözler önüne seren tarihsel bir anlamı vardı. Büyük bez 
afişlerden birinde işçi yumruğunu masaya vuruyor, altında da “bizim de sözümüz var” 
kelimeleri yazıyordu. Miting sırasında işçiler sendika özgürlüğü ve grev hakkının derhal 
tanınmasına, aski takdirde girişilecek grevlerden işçilerin sorumlu tutulamayacağına ilişkin bir 
karar alıyorlardı.

1962’de işçiler sessiz yürüyüş, oturma grevi, direniş, kısa süreli iş bırakma, sakal grevi, yemek 
boykotu gibi biçimlerle eylemlerini sürdürdü.

25 Temmuz 1962’de İzmir’de 641 temizlik işçisi ücretleri protesto etmek ve işkoşullannm
düzeltilmesini sağlamak için yanm günlük grev yaptı. Grev sonunda 207 işçi işten atıldı ve
işçilerin istekleri kabul edilmedi.

1962’de işçilerin yabancı şirketlerdeki eylemleri de başladı. 12 Ağustos’ta NATO Çiğli 
üssünden atılan işçiler için İzmir’de büyük bir miting yapıldı. 13 Ağustos’ta Ereğh’de bir 
zamanlar, Süleyman Demirel’in çalıştığı Morrison Şirketi’nde çalışan 150 işçi yürüyüş yaptı. 
Aralıkta ise Samsun’da 150 üs işçisi yürüyordu. Bu gelişmeler Türkiye işçi sınıfının “anti
emperyalist” bilince ulaşmasında önemli katkılar sağladı.

1962’nin en önemli iş eylemi Ankara’da Yapı-İş Federasyonu'nca gerçekleştirildi 5 bin 
dolayında Yapı-İş üyesi ve işsiz işçi, işsizliği protesto için 3 Mayıs’ta önderleri Tahir 
Öztürk’ün (Fukara Tahir) yönetiminde Millet Meclisi’ne doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında 
kolluk kuvvetleriyle çatışma çıktı. Bazı işçiler gözaltına alındı. Bu yürüyüş sonradan “Açlann 
Yürüyüşü” olarak adlandmlacaktı.

İşçiler sosyal haklan için yürürken Türk-İş yönetimi 22 Aralık 1962’de Ankara’da “Komünizmi 
Tel’in Mitingi” düzenlendi. Bu toplantı ile sanki Türk-İş yönetimi, Türfe-İş’li sendikacılar 
tarafından 13 Şubat 1961’dr kurulan ve 1962’de Mehmet Ali Aybar’ın başkanlığına 
getirilmesiyle canlılık kazanan TİP’e ceva^ veriyordu. Bu sırada Türk-İş yöneticilerinin basında 
TİP’e karşı verdikleri demeçler de artmaya başlamıştı.

Aynı yıl içinde İİSB, Türk-İş’in “her işkolunda tek ve güçlü sendika” ilke kararı uyannca
kendini fesh etti.

1963’ün en önemli işçi eylemi İstanbul İstinye’deki Kavel Kablo Fabrikası işçilerinin greviydi. 
TBMM’de sendikalar ve grev yasalannm görüşüldüğü bir sırada 173 işçi tarafından 
gerçekleştirilen bu grev sonuçlan açısından oldukça önemlidir. 28 Ocak-4 Mart tarihleri 
arasında süren grev sırasında işçiler kolluk kuvvetleriyle çatıştılar. Boğaz’ın ayazına rağmen 
günlerce direndiler. Sonunda bakanlann aracılığıyla grev işçilerin talepleri doğrultusunda 
sonuca ulaştı. Yasadışı bu grev nedeniyle haklannda 3-5 yıl hapis cezası talebiyle dava açılan 

■işçiler 275 Sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu’na eklenen özel bir madde ile 
(işçiler arasında Kavel Maddesi diye bilinir) affedildi. Bu grev sırasında Kavel işçileri 
İstanbul’un tüm işçilerinden yoğun destek ve dayanışma gördü.

Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalar

24 Temmuz 1963’de, 12 Eylül 1980’e kadar bazı değişikliklerle yürürlükte kalacak 274 Sayılı 
Sendikalar Kanunu (SK) ile 275 sayıh Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu (TSGLK) 
yürürlüğe girdi.

Türkiye 1960 başında Batı ile bütünleşmeye çabalıyordu. Ülkenin Batı’ya bağımlılığı yalnızca 
ekonomik düzeyi değil, diğer düzeyleri de kapsamak durumundaydı. Türkiye’nin parçası 
olduğunu behntiği NATO’da birkaç ülke dışında, Avrupalı ülkelerin anayasalan 1945’de 
faşizmin yenilgisinin ardından, her yerde demokrasi rüzgânnin estiği bir ortamda, ya yeniden 
yazılmıştı ya da yeni bir yaklaşımla yorumlanıyordu. İşçilerin sosyal haklan “1948 BM İnsan 
Haklan Evrensel Bildirgesi”nde açıkça belgelenmişti. Uluslararası Çahşma Örgütü’nün (ILO) 87 
ve 92 sayıh sözleşmeleri başta olmak üzere çok sayıda belgesinde standardize edilmişti. Aynı 
haklar 1950 tarihli “Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi”nde yer almıştı. Bu haklar 1961’de 
“Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi”nde aynntıh hale getiriliyordu,

Böylesi bir uluslararası konjonktürde, sanayinin gelişmekte olduğu, işçilerin nicel varlık olarak 
ortaya çıktığı Türkiye’de özellikle sanayi burjuvazi sert bir' sendika özgürlüğü-grev hakkı 
kavgasını arzulamıyordu.

Türkiye’nin kapitalistleşme sürecine geç girmesi Türkiye sendikacılık hareketinin belirleyici 
etkeniydi. Nicel ve nitel olarak zayıf olan bir işçi sınıfının geliştirebileceği sendikacılık 
hareketi daha ötede de olamazdı.

2009



1 9 6 0 'la rd a n  1 9 9 0 '!a ra  
Ekonomi P o litik a

1960’lardan 1980'lere kadar dış ticaret ve sanayileş
me politikasında 1950'lere göre niteliksel bir değişim 
sözkonusu olmadı. 1950-1960 döneminde ödemeler den
gesi bunalımı sonucu izlenen korumacı dış ticaret politi
kasının ardında oluşan ithal ikameci sanayileşme, planlı 
döneme geçişle birlikte büyümeyi hızlandırmak amacı 
ile sistemli ve yoğun biçimde uygulanan bir politika 
olarak ele alınmış, dış ticaret politikası da bu amaca 
bağlı olarak biçimlenmiştir.

Bilindiği gibi, burjuva iktisat teorisi, azgelişmiş ülke
lerin sanayileşme ve dış ticaret politikaları arasındaki 
bağlantıyı “ karşılaştırmalı üstünlükler kuramı’’ çerçeve
sinde ele alır. Bu kurama göre, azgelişmiş ülke ekono
mileri birbirlerini tamamlayıcı yönde bir uzmanlaşmaya 
gitmeleri sonucunda hem kendi refahlarını hem de dün
ya refahını en yüksek düzeye çıkaracaklardır. Yine bu 
yaklaşıma göre, verili koşullarda, ülkelerin, katma değe
rin sektörei bileşimini ya da sektörel dağılımını zorla- 
maksızın, en avantajlı olduğu ürünlerde uzmanlaşarak 
dışanya karşı açık bir ekonomi haline gelmeleri gerekir.

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde ele alınan “ Planlı 
Kalkınmanın 15 Yıllık Hedefleri’’nde, ise karşılaştırmalı 
üstünlükler kuramına uygun (dışa dönük) bir sanayileş
menin Türkiye için yeterli büyüme olanağı sağlamaya
cağı önesürülerek kalkınma stratejisi ithal ikameci nite
likte (içe dönük) belirlenmiştir. Bu tercihten beklenen
lerden birincisi, yurt içi yatırımların artırılarak sanayi 
sektörünün büyümesini sağlamak, İkincisi de dışa ba
ğımlılığı azaltmaktır. Buna göre, ithalat kısıtlamaları ye
ni alanlarda, genellikle imâlat sanayiinde yatırım olanak
larının doğmasına yol açacak, kaynakların yeni sanayi
lere kaymasıyla sanayi sektörü büyüyüp genişleyecek
tir. Öte yandan ithal mallarının yurt içinde üretilmesiyle 
birlikte bu malları dışarıdan ithal etme oranı azalacak, 
dolayısıyla dışa bağımlılık oranı da düşecektir. Bu bek
lentilerle 1960’lardan itibaren uygulanmasına daha 
“bilinçli" ve “ planir’(!) bir biçimde başlanan ithal ika
meci sanayileşmenin en önemli özelliği önceki dönem
de olduğu gibi, gelişmiş kapitalist ülkelerin borç ve 
yatınmlar biçimindeki sermaye ihracına açık olması ve 
giderek artan bir tarzda dış odakların yönlendiriciliğine 
girmesidir.

Planlı dönemde her yıl, oldukça iddialı büyüme hızı 
hedefleriyle başlamıştır. 1977’ye kadar da yüksek büyü
me hızlarına ulaşılmıştır. 1962-1977 döneminde GSYİH 
yüzde 6,7 büyürken, tarım, sanayi ve hizmetler ise sıra
sıyla yüzde 3,3, yüzde 10 ve yüzde 7,8 büyüme hızları 
gerçekleştirmişlerdir. 1977’den sonra ise büyüme hızı 
hızla düşerek 1979’da GSYİH için yüzde 1 olarak gerçek
leşmiştir. 1977’ye kadar özellikle sanayi kesiminde yük
sek büyüme oranları gerçekleşmiş (1962-1977 dönemin
de yüzde 10) 1977’den sonra ise hızlı bir düşüşle bu 
sektördeki büyüme 1979’da yüzde 3’e gerilemiştir. 
6SY7H’daki değişmelerin dinamiği olan sanayinin, bü
yüme hızıyla ithalat olanakları arasında yakın bir ilgi 
vardır. 1970’e doğru, döviz darboğazı nedeniyle, gerek
sindiği ithal girdilerini sağlayamayan sanayinin büyüme 
hızı düşmüş 1970’den sonra döviz rezervlerinin iyileş
mesiyle büyüme hızlanmış, 1977’de tekrar daralan dö
viz olanaklanyla büyüme hızı büyük düşüş göstermiştir.

Bu hızlanma ve düşme, sanayi üretiminin girdi yönün
den, sanayi yatırımlarının da -diğer yatırımlar gibi- ser
maye mallan yönünden dışa bağlı oluşundan kaynak
lanmaktadır. Sanayi, döviz buldukça büyüyebilmekte; 
döviz olanağı daraldıkça büyümesi durmakta, hatta ge
rilemektedir. Önüne Jcöyduğu iddialı lıüyüme hızlarını 
gerçekleştirmekUçin gerekli kaynak birikimine ulaşama

yan Türkiye kapitalizmi, öteden beri biriken sorunların 
had düzeye varmasıyla 1970’lerin ikinci yarısında yoğun 
bir bunalım içine girmiştir. Yatırımlar, tasarruflardan da
ha hızlı artmış ve sonuçta kaynak açığı doğurmuştur. 
1973-1977 döneminde yatırımların büyüme hızı yüzde 
10 0 ’den daha fazla artarken tasarruflar ancak yüzde 
60 artmıştır. Sorun kamu yatırım ve tasarruf dengesi 
açısından daha çarpıcıdır; Kamu yatırımları bu yıllarda 
yüzde 300 artarken tasarruflarda artış olmamıştır. Ta
sarruflara ödenen real faiz haddinin özellikle 1970’den 
sonra negatif olması, tasarrufların yeterli düzeyde art
masının nedenlerinden biridir. Bilindiği gibi, tasarrufu 
özendirme ve finans kurumlarında toplamanın yolu yük
sek faiz oranından geçer. Bunun için de tasarruflara 
verilen reel faiz oranının pozitif olması gerekir. Başka 
bir deyişle, faiz oranları enflasyonu aşındırıcı etkisine 
rağmen tasarrufçuya bir geliri bırakacak düzeyde olma
lıdır.

Oysa Türkiye’de faiz oranları öteden beri devlet tara
fından saptanmış ve hızlanan enflasyon karşısına faizle
rin aynı oranda artmaması 1970’den sonra reel faiz ora
nının negatif olmasına yoiaçmıştır. Tasarruflar yeterli 
düzeyde olmadığı gibi kamu gelirlerinde de artış sağla
namamış, buna karşılık kamu harcamaları hızla artmış, 
sonuçta da bütçe açıkları yüksek boyutlara ulaşmıştır. 
Kamu gelirlerinin ve tasarrufların istenilen düzeyde art
ması sonucu kamu yatırımlarını finanse etmek için Her
ke;? Bankası kaynaklarına başvurulmuş, böylece para 
arzı hızla artmış, dolayısıyla enflasyon körükienmiştlr. 
1973'den sonra Merkez Bankası’nın başta K İT ’ ier olmak 
üzere kamu kesimine açtığı krediler hızla artmıştır. Do
layısıyla para arzı yükselmiş ve üretim artışının çok 
üstünde seyrederek enflasyonun hızlanmasında önemli 
bir etken olmuştur.

Uygulanan ithal ikameci sanayileşme stratejisi temel 
olarak iç pazarı hedeflediğinden sınai ürün ihracatı çok 
düşük düzeyde kalmıştır. Öte yandan sabit tutulan döviz 
kuru da ihracatı değil, ithalatı kârlı kılmıştır. Sonuçta, 
ithal edip üreten ve iç pazara satan, dışarı satamayan 
bir sanayi yapısı iyice belirginlik kazanmıştır. Yüksek 
büyüme hızlarıyla gelişen sanayinin ara malları ve ser
maye malları yönünden dışa bağımlılığı da büyük oran
larda artmış, dolayısıyla ihracat ve diğer döviz girdileriy
le karşılanamayan ithal karşılıkları, esas olarak dış borç
lanmayla giderilmeye çalışılmıştır. 1979 sonunda dış 
borçlar 10,2 milyar doları uzun vadeli, 4,4 milyar doları 
da kısa vadeli olmak üzere 14,6 milyar dolara çıkmıştır. 
Alınan borçlar ise vadesinde ödenememiş, bu nedenle 
sık sık erteleme yoluna gidilmiştir. 1960’larda hızlı bü
yümenin yanısıra fiyatlarda da istikrarlı bir gelişim söz
konusu olmuştur. Ancak 1970’lerde fiyat artışları hızlan
mış, geliri, enflasyonun altında kalan emekçi sınıf ve 
tabakalardan, geliri enflasyondan daha hızlı artanlara 
kaynak transferi sonucu, gelir dağılımındaki adaletsizlik 
bir üst boyuta sıçramıştır.

Uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikası ağır
lıkla ithali kısıtlanan dayanaklı-dayanaksız tüketim mal
larında yoğunlaşmış, bu malların üretimi için gerekli 
olan girdi ve sermaye malları yönünden dışa bağımlılık 
her yıl daha da artmıştır.

Miktar kısıtlamaları, gümrük ve benzeri vergiler, kota
lar, yasaklar biçiminde uygulanan korumacı dış ticaret 
politikası yurtiçinde kurulmuş sanayilere önemli koru
ma avantajları sağlamıştır. Mamul mal ithalatına yüksek 
gümrükler konurken aynı malı üretmek için gerekli olan 
girdilerin daha düşük oranlarda vergilendirilmesi koru
mayı artırmıştır. “ Etkin koruma”  olarak tanımlanan ve 
koruma duvarının arkasındaki firmalann daha yüksek 
kâr sağlamalanna olanak sağlayan bu durum, yatınmla- 
nn ara malı üretimi yerine mamul mal üretimine yoğun
laşmasının da nedenlerinden biridir. Aynca, bu tarzda 
oluşan ithal ikameci sanayileşmede verimlilik, etkinlik, 
teknolojik gelişmenin izlenmesi gibi maliyeti düşürücü.

dolayısıyla rekabeti artırıcı olgular sanayicilerce ihmal 
edilebilmiştir. “ Nasılsa ithalat kısıtlamalarıyla dış reka
bet tehditi yoktur ve ne üretsen, kaça üretsen ve satsan 
alıcısı içeride hazırdır” mantığı egemen olmuştur.

İthal ikameci sanayileşme politikası emperyalizmin dış 
borç ve yabancı sermaye yatırımı biçimindeki sermaye 
ihracı politikasına ters düşmeyen bir tarzda oluşmuştur. 
Emperyalizmle girişilen ilişkiler yoğunluğunda, dışa ba
ğımlılık artmış, ülke içinde yaratılan değerin büyük bir 
kısmı metropollere akmıştır. Korumacı dış ticaret politi
kasıyla birlikte yabancı sermayeyi teşvik edici yasaların 
ardarda çıkarılması, korunan bir pazara yabancı serma
yeli firmaların doluşması ve birçok sektörde daha baş
tan tekelci bir yapı kurmaları sonucunu doğurmuştur. 
Daha önceleri mamul mallarını pazarlayan yerli işbirlik
çilerle bütünleşerek mamul mal üretimine yurtiçinde 
geçen çok uluslu şirketlerin yavru firmaları, üretim için 
gerekli makina-teçhizat, hammadde, teknolojiyi ağırlıkla 
ana firmalarından ithal etmiştir. Türkiye imalat sanayii
nin gelişimine yön veren çok uluslu tekeller, önemli 
ölçüde dışa bağımlı ve iç pazarı denetleyen, iç kredi 
kaynaklarını zorlanmadan kullanan, tekelci kârlarla satış 
yapan bir yapı oluşturmuşlardır.

Yabancı sermayeli şirketler bu dışa bağımlı üretimle 
ana firmalarında üretilen ara malı ve yatırım mallannı

İthal ikameci sanayileşme çerçevesinde özel 
sermayenin yoğunlaştığı alan dayanaklı-dayanaksız 
tüketim mallan üretimi oldu. KfT'ler ise bu sanayilere 
girdi üretecek ara mallan üretimi göreviyle 
donatılmışlardı. Kurulan sanayilerin gereksindiği 
sermaye mallan ve KIT’lerin üretiminin yeterli olmadığı 
ve/veya üretmediği ara mallan döviz bulundukça 
dışarıdan sağlandı. KİT’lerin özel semiayenin b ir rant 
kaynağı olması nedeni başta olmak üzere yine dışa 
bağımlılıktan kaynaklanan çeşitli sorunlar, bu 
kuruluşlardan beklenen ara malı üretimini artırma 
görevinin gerçekleştirilmesini pek mümkün kılmadı ve 
ithal yoluyla sağlanmak durumunda olunan ara ve 
sermaye mallarının hacmi hızla tırmandı.
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yüksek fiyatlarla Türkiye’ye ithal etmekte, sömürdükleri 
değeri de kâr transferi, lisans, patent, know-how hakkı, 
yabancı uzman maaşları adı altında legal yollarla; trans
fer fiyatlaması biçiminde de illegal yollarla metropollere 
aktarmaktadırlar. Transfer fiyatlaması diye tanımlanan 
mekanizmayla ana firmadan alınan girdiler, danışıklı dö- 
ğüşie, yüksek fiyatlı gösterilmekte, böylece yurtiçinde 
sömürülen değer, vergilendirilmeden, herhangi bir ka
yıtlamaya bağlı olmadan dışarı aktarılmaktadır. Serma
ye ihracının diğer bir biçimi olan proje ve program kredi
leriyle gelişmiş kapitalist ülkeler, Türkiye’nin ithalat ve 
yatırımiannın yönünü önemli ölçülerde belirleyebildikle
ri gibi, bu krediler aracılığıyla metropollerde üretilen 
makina, teçhizat, hammaddenin ve bazı teknik hizmetle
rin ihracı olanağını da bulmuşlardır.

1S63-1979 dönemindeki ithal ikameci sanayileşme po
litikası, sektör, etkinlik, verimlilik gibi konularda seçici 
davranmamış, tüm sektörlere ve işletmelere genel bir 
koruma sağlamıştır. Bunun sonucunda da büyük ve 
küçük işletmelerin yanyana yaşadığı ikili bir yapı ortaya 
çıkmıştır; bir yanda çoğu yabancı sermayeli veya yaban
cı lisansla çalışan az sayıda büyük firma -ki bunlar piya
sanın yüzde 15-80’e kadar olan bir bölümünü kontrol 
etmektedirler- diğer yanda da geri teknolojilerle üretim 
yapan küçük ve orta işletmeler.

Ortaya çıkan sanayi yapısı ihracat yapmayan/yapama
yan bir özelliktedir. İhracatın sınırlı olmasının nedenleri 
birkaç başlık altında toplanabilir. Birincisi, tekelci ser
maye açısından, korunmuş ve alıcısı hazır, tekelci fiyat
la satış yapabilen iç pazar ihracattan daha çekicidir. 
Açıktır ki, iç talebin dış talebe rakip olduğu bir ekonomi
de, ihracata verilen teşvikler eğer yüksek fiyatlar nede
niyle oluşan iç pazarın çekiciliğini ortadan kaldırmıyor- 
san, sanayici, ihracat yerine iç pazara yönelmeyi tercih 
eder ve öyle de olmuştur. İkincisi, döviz kurunun sabit 
tutulması ithalatı çekici, ihracatı itici kılan bir etki yarat
mıştır. Bu itici etki birçok biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Temel etken ihracattan TL cinsinden sağlanan gelirle 
ilgilidir. Tekelci sermaye aynı ihracat hacmına karşılık 
denge kurunda elde edebileceği toplam paraya oranla 
aşırı değerlenmiş kurda daha düşük bir gelir sağlayaca
ğının bilincinde olduğundan İhracata pek rağbet etme
miştir. Kaldı kİ, aşırı değerlenmiş kur sürdükçe, girdileri 
ithal ederek içeride üretip içeride satmak İhracattan 
her zaman daha kârlı olmuştur.

Öte yandan, bazı ürünler için belli büyüklükte pazarlar 
bulma sözkonusu olsa bile, çok uluslu tekellerden üre
tim için alınan lisansların koyduğu kısıtlamalar da ihra
catı engellemektedir. Bu kısıtlama, tamamen ihracatı 
yasaklama, önceden izine bağlama veya ancak belli 
ülkelere ihracat izni tanıma biçiminde olabilmektedir. 
Böylece, korumacı önlemlerin iç pazarı daha çekici yap
ması, sabit döviz kuru politikasının bu çekiciliği pekiştir
mesi, lisans anlaşmalarının ihracatı engellemesi sonu
cu, ihracatta artış sözkonusu olmamış; buna karşılık 
ithal talebi hızla artmış ve yapılamayan ithalatın da etki
siyle ekonominin kendisini yeniden üretememesi nokta
sına gelinmiştir.

1970’lerin sonuna gelindiğinde genel özellikleri yuka
rıda özetlenen ithal ikameci modelle sermaye birikimini 
sürdürmenin koşullan İyice daralmış, yapılamayan itha
latlar nedeniyle yatınmlar bir yana varolan kapasitenin 
bile ancak yüzde 30-40’ı işler tutulabilmiş, hızlanan enf
lasyon stokçuluğu, karaborsayı çekici hale getirirken 
ekonomide tasarruf-yatınm dengelerini de altüst edip 
iyice açmaza sokmuştur. 1970’lerin sonlanna kadar bu 
modelle hatın sayılır büyüklükte sermaye birikimi sağla
yan tekeller, artık modelin işlemezllğl karşısında sanki 
yıllardır biriktirdikleri sermayeyi ithal ikameci sanayileş
meden sağlayan onlar değilmiş gibi, modeli “ günah 
keçisi” addedip ivedilikle değiştirilmesi gerektiğine ka
rar kılmıştır. Böylece, hem iç hem dış egemen güçler 
kapitalist dünya ekonomisindeki yeni bir İşbölümüne

yönelme çabalarına uygun bir düzenleme içinde Türkiye 
kapitalizmi açısından tıkanan bu modelin giderek yerini 
alacak alternatif bir strateji için hazırlıklara başlamışlar
dır. Bu alternatif, “ ihracata yönelik sanayileşme mode- 
li” dir.

“ İhracata dönük kalkınma” modeli 1980 öncesi yılla
rın ithal ikameci modelinin yapı taşlannı süreç içinde 
tasfiye edip yerine yeni modeiinkileri koymakla gerçek
leştirilecekti. Yeni model, dünya kapitalizmiyle yeni bir 
tür entegrasyona uygun olmayan sektörlerin ve/veya 
entegrasyona uymakla birlikte etkin büyüklükte ve yapı
da olmayan firmaların tasfiyesini öngörüyordu. Bir tür 
“ ekonomik Darwinizm’’ adı da verilebilecek bir oyunun 
kurallan hakim kılınmak isteniyordu. Özal bunu “ ölen 
ölür, kalan sağlar bizimdir" benzeri sözleriyle ifade et
mekteydi. “ Yıkıcı yaratıcılık” ya da “ temizlik operas
yonu” adı da verilen bu operasyonla koşullara ayak 
uyduramayanlar piyasadan çekilecek, böylece bu alan
daki gerileme sürecinde boşta kalan kaynakların akışı 
yoluyla yeni birikim modeliyle uyuşan kesimlerle serma
ye birikimi yeniden harekete geçirilecekti. Amaç, tıka
nan ithal ikameci sermaye birikimi sürecinin yolunu 
yeni bir birikim modelinin inşasıyla açmaktı. Bunun için 
de birçok politikanın yanısıra sermayenin daha çok mer
kezileşmesini sağlayacak politikalara da ağırlık tanımak 
gerekiyordu. Devlet, bir yandan firmaların birieşmesini 
özendirici, bir yandan da zoriayıcı önlemlere yer vere
cek, enflasyonu önleme savıyla yürürlüğe konulan da- 
raitıcı/deflasyonlst önlemler ve ithalatta liberalleşme ara
cılığı ile dış tehditi kullanma politikaları, aynı hedefe 
ulaşmaya hizmet edecekti. Böylece daralan iç pazar, 
ithalatın tehditkâr etkisi, artan finansman krizi koşullan- 
na dayanamayan firmalar büyümeye, sağlam yapılı ol
maya zorlanacak; bunu başaramayanlar da iflaslar, tas
fiyeler biçiminde temizlenecekti. Birçok firma el değiş
tirme yoluyla büyük sermaye gruplarına eklenecekti. 
Dönemin Hazine müsteşan Ekrem Pakdemirli konuyu 
şöyle özetliyordu: “ Küçükler pas verir, büyükler golü 
atar” . Senaryo kısaca böyleydi...

1980’den itibaren çeşitli politikalarla uygulamaya so- 
kuruian bu “yıkıcı yaratıcılık” ya da “ekonomik Darwinizm” 
ne ölçüde hedefine ulaştı? İflaslar, tasfiyeler, ticareti 
terk ve senet protestolan ile ilgili 1990’a kadarki görü
nüm, “ Yıkıcı yaratıcılık” ya da “ temizlik operasyonu” 
hedefine ulaşıldığını göstermiyor. Senaryoya aykırı bu 
tür bir sapmada gerek Kafaoğlu gerekse Özal dönemin
de gerçekleştirilen çeşitli biçimlerde “ kurtarma 
operasyonları” önemli bir etken oldu; bir başka deyişle 
bazılan genel, bazıları da özel nitelikli çeşitli kurtarma 
operasyonlan oyunun kurallanna aykın, süreci ihlal eden 
icraatlar olmuştur denebilir. 1982’den başlayan ve gü
nümüze kadar süren “ kurtarma operasyonları” , her ne 
kadar modelin öngördüğü “ yıkıcı yaratıcılık” hedefin
den sapmaya, senaryodaki "ekonomik Darwinizm’in ku
rallarının işlememesine yol açtıysa da belli ölçülerde 
el değiştirmeler, sermayenin merkezileşmesi ve yoğun
laşması, dolayısıyla tekelleşme süreci 24 Ocak politika- 
lannın uygulandığı son yıllarda da sürdü.

24 Ocak kararianyla uygulamaya sokulan “ ihracata 
dönük kalkınma” politikasının hedeflerinden biri de ih
racatı ve diğer döviz kazandıncı faaliyetleri teşvik ede
rek ödemeler dengesi açığına çözüm getirmekti. Bu 
amaçla, özellikle ihracata önemli teşvikler sağlandı. 24 
Ocak uygulamalanyla ilgili değerlendirmelerde “ objektif” 
(!) yaklaşımlar, 24 Ocak’ın artılar hanesine “ ihracat pat- 
laması” nı yazmayı ihmal etmemektedirler. Toplumca 
sıkıntılara katlanılmıştı, gelir dağılımı bozulmuş, işsizlik 
artmıştı ama ihracat da artmıştı! “ Objektiflik” adına 
yine ağaçlara takılmaktan orman görülemiyordu. İhracat 
artmasına artmıştı ama ne pahasına? Ya ithalattaki ar
tış? Öte yandan İhracat patlamasının maliyetleri yüksek
ti. Maliyetin saç ayaklanndan birisi çok ucuza satmak, 
pahalıya almak, İkincisi devletin vergi ladesi, ucuz ihra
cat kredisi başta olmak üzere süper teşvikler sağlaması.

Sosyalist Hareket

üçüncüsü de dış piyasalarda boy gösterecek maliyetle 
mal temini için ücretleri, taban fiyatlarını baskı altına 
alıp sendikal hakları budamaktır.

24 Ocak 1980 kararianyla başlatılan kapitalist dünya 
ekonomisiyle sıkı entegrasyon sürecinde yabancı ser
maye yatırımlanna ayrı bir önem verilmişti. Yabancı ser
mayeyi teşvik politikaları ve garantisiz ticari borçlar ile 
dövize çevrilebilir mevduatlann yabancı sermaye yatırı
mı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan düzenle
meler yabancı sermaye girişini 1980 öncesine oranla 
bir ölçüde hareketlendirdi. Ne var ki izin verilen yabancı 
sermaye ile gerçek giriş oranı büyük farklılık gösterdi. 
“ Dışa açılma” politikasının uygulanmasında mali politi
kalar da -parasal politikalar kadar olmasa da- önemli 
bir işlev yüklenmiştir. Mali politikalar bir yandan ihraca
ta yönelmenin kilit noktalarında olan iç talebin daraltıl
ması için, bir yandan da yine dış pazarlardan pay alabil
mek amacıyla kullanılmıştır. İç talebin daraltılması, “ kü
çültülmüş bütçeler” yoluyla gerçekleştirilmiştir. Toplu 
bir bakışla, 1980’ierin bütçelerinin gerçekten de küçül
tülmüş bütçeler olduğu görülebilir. Genelde kamu yatı- 
rımlan ve kamu tüketim harcamaları reel olarak azaltılır
ken, artış gösteren transfer harcamaları olmuştur. Bu 
da 1990’a doğru 50 milyar doları bulan dış borç ödeme
lerine daha fazla kaynak ayırma gereksiniminden doğ
muştur. Bütçenin gelirler yönüne bakıldığında da ger
çek kamu gelirierinin azaldığı görülmektedir. Bütçe ge
lirleri içinde yüzde 90’a yakın payı olan vergilere bakıldı
ğında ise vergi gelirlerinin milli gelire oranı anlamındaki 
“vergi yükü’’nün 1980’den bu yana azaldığı ortaya çık
maktadır. 24 Ocak politikalan boyunca gerçek vergideki 
azalmadan doğan boşluk dolaylı vergiler, özellikle de 
sürekli ve yüksek bir “enflasyon vergisi" ile telafi edil
miştir. Özellikle dar gelirii sınıfların gerçek gelirlerini 
kemiren enflasyon vergisi, geniş halk kesimlerinin satın 
alma gücünü azaltmada, dolayısıyla iç talebi daraltmada 
etkili bir araç olmuştur. Öte yandan toplumun vergi 
yükü genelde azaltılmış olsa da bu azalış ücretlilerden 
çök, büyük sermayenin vergi yükünde bir hafifleme ola
rak gerçekleşmiştir. 1983’ten sonra ücretlilerin dolaysız 
vergi (gelir vergisi) yükü kısmen azaltılma sürecine so
kulmuşsa da, bu boşluk daha önce de sözünü ettiğimiz 
gibi dolaylı vergiler ve “ enflasyon vergisi” ile doldurul
muş, hatta yeni vergi yükleri bindirilmiştir. Buna karşılık 
büyük sermayenin, vergi yükünün bir kısmı kırsal ve 
kentsel küçük burjuvazinin sırtına kaydırılmıştır.

Vergi yapısını “ gelir vergisi” ağırlıklı olmaktan “ tüke
tim vergisi” ağırlıklı olmaya doğru kaydırmanın serma
ye kesimine iki türlü bir yaran olmaktadır. Birincisi üc
retlerden daha az gelir vergisi kesilmesi, işverenlerden 
daha çok ücret talep edilmesini frenlemekte, böylece 
düşük kalan ücretler dış pazara dönük ürün maliyetle
rinde bir azalmayı da beraberinde getirmektedir. Yine, 
gelir vergisinden tüketim vergisine doğru bir kayış, ser
mayenin gelir vergisi yükünü hafifletmekte, tüketim ver
gisini ise daha çok, geniş halk kesimleri ödemektedir.

Bugün Işçl-işveren ilişkilerinin yasal çerçevesi, esas 
olarak 1982 tarihinde kabul edilmiş olan Anayasa İle 
belirienmiştir. Bu esaslara dayalı olarak 1982 tarihinde 
2821 sayılı Sendikalar Yasası, ve 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu yürüriüğe girmiştir. 
Aynca, 25 Ekim 1983 tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Kanunu, 4 Ekim 1983 tarihli Demekler Kanunu, 18 
Haziran 1983 tarihlerinde değişikliğe uğramış bulunan 
Sıkıyönetim Kanunu gibi başka yasal düzenlemelerie 
de, çalışma yaşamını, sendikalan doğrudan doğruya 
ilgilendiren kısıtlayıcı hükümlere yer verilmiştir. Bu 
yolla belirlenen sözkonusu yasal çerçevenin temel özel
likleri, sendikalar üzerinde yoğun ve sıkı bir devlet de
netiminin getirilmiş olması işçilerin işverenler karşısın
da tek etkili silahı olan grev hakkının neredeyse ortadan 
kaldırılmış olmasıdır.

MUSTAFA SÖNMEZ
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Türkiye işçi sınıfı II. Dünya Savaşı’ndan sonra bir yandan geçmişin sendikalanndan, 
demeklerinden, işçi yardım sandıklanndan gelen birikimi sahiplenirken, öte yandan Batı’da 
ulaşılan sendikal kazammlardan, deneylerden yararlandı. Bu da işçi sınıfının uluslararası 
mücadelesinin uluslararası bir hareket olmasının en doğal sonucuydu. Değişik nedenlerle 
onlara 1961’de tanınmak zorunda kalman haklar, diğer ülkelerdeki sınıf kardeşlerinin 
mücadele ile elde ettiği haklardı.

Türkiye işçi sınıfı böylece nicel ve nitel gücü ile orantılı olmayan biçimde Batı’daki sendikal 
haklara ulaştı. Bu nedenle de bu haklann korunmasında daha yoğun bir mücadele vermek ve 
elbette daha fazla baskıyı göğüslemek zorunda kaldı. 1960-80 arasmda işçilerin ekonomik- 
demokratik mücadelesi kan ve gözyaşı ile ama önemli kazanımlann elde edilmesiyle 
gerçekleşti.

1963’te Türkiye henüz 87 sayılı ILO Sözleşmesini kabul etmemiş olmasına rağmen sendika 
özgürlüğüne ilişkin bu sözleşmede yer alan ilkelere genel olarak 274 sayılı yasada yer 
verilmişti. En önemlisi 274 sayılı yasanın 16. maddesinde sendikaların yalnızca siyasi partiler 
ile organik bağ kurması yasaklanmış, kural olarak sendikalann bir baskı grubu olarak siyasi 
etkinlikte bulunabileceği kabul edilmişti.

Anayasa’nın 46. maddesi gereğince 1965’de 624 sayılı “Devlet Personeli Sendikalar Kanunu” 
çıkanidı. Toplu sözleşmesiz ve grevsiz kamu çalışanları sendikacılığı ancak 1971’e kadar 
sürdü. “Sosyal uyanma ekonomik gelişmeyi aşmıştır” sözlerinin ileri sürüldüğü 1971’de 
Anayasa’da yapılan bir değişiklik ile “çalışanlar” sözcüğü yerine “işçiler” sözcüğü getirildi ve 
tüm kamu çalışanları sendikaları ILO ilkelerine aykırı biçimde kapatıldı.

275 sayılı TSGLiCda ise grev hakkı sınırlı olarak tanınmıştı. Çeşitli grev türleri, bu arada 
“genel grev” hakkı tanınmıyordu.

Bu eylemler aynı zamanda Türkiye’de yükselmekte olan sınıf mücadelesinin de göstergesiydi.
27 Mayıs yeni bir toplumsal yapılanmayı getirirken, sınıf çelişkilerini keskinleştiriyordu.
Türkiye işçi sınıfı yıllar sonra hem sendikalar, hem de TİP etrafında yeniden aktif bir 
mücadele dönemine giriyordu.

Türkiye’de 1952-63 arasında sendikai hakları düzenleyen yasa, 1947'de kabul edilen 5018 sayılı işçi ve İşveren 
Sendil(alan ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun’du. Bu yasaya göre, yalnızca işçiler sendika kurabiliyorlardı. 
Memurlar bu haktan yoksun bırakılmışlardı. Daha sonra, 1952’de çıkarılan b ir yasayla basında çalışanlara 
sendikalaşma hakkı tanındı. 1954’te kabul edilen Deniz İş Kanunu’y/a da, resimde görülen çeşitli gemi tayfası 
ve görevlilerinin sendikalaşma haklan kabul edilmiş oldu. Ancak bütün bunlar, sendikal hakların kapsamında 
hatın sayılır bir genişlemeye işaret etmiyordu. Sendika kurma hakkının tanınmış olduğu işkollarında bile, özellikle 
siyasetle uğraşan, "grev kışkırtıcılığı”  yapan ve grev girişiminde bulunan sendikalar, geçici ya da süresiz olarak 
kapatılabiliyorlardı. Dahası sendikacıların da hiçbir güvencesi yoktu; işveren istediği sendikacıyı istediği şekilde 
tayin edebiliyor ya da işten çıkarabiliyordu. Gerçi 1936’dan beri geçerlikte olan bir yasaya göre işyerlerinde 
işçiler tarafından işçi temsilcilerinin seçilebilmesi kabul edilmişti ama sendikaların örgütlü olmadıktan yerlerde bu 
temsilcilikler işçileri denetlemek için de kullanılabiliyordu. 1952-63 arasında yürürlükte olan yasalar, sendikalara 
toplu sözleşme yapma ve iş uyuşmazlığı çıkarma yetkisi tanıyordu. Bu dönemde çıkan uyuşmazlıklar uzlaşmayla 
sonuçlanmadıklarında durum İl Hakem Kurulu’na intikal ettiriliyor, burada da sonuca bağlanmayanlara ise Yüksek 
Hakem Kurulu karar veriyordu. Bu vakalarda sendika yöneticileri, genellikle, bağlı oidukian siyasal partilerle 
ilişkilerini kullanıp Yüksek Hakem Kurul7ar/m etkilediler ve talep edilen (ya da ona yakın) ücret artışlarını elde 
ettiler. Grev hakkının olmadığı koşullarda böyiesi yöntemlerle ücret artışı sağlayan sendikacılar sendikaların üye 
sayılarının arttırılmasında etkili oluyorlar, böylece .özellikle kamuya bağlı işyerlerinde devlet sendikacılığını temel 
alan büyük sendikalar oluşuyordu. Sendikacıların sürekli olarak polis gözetiminde tutulduğu DP döneminde, aslen 
DP'Iİ olan sendikacılar bile, karakollara çekilmekten kurtulamadılar. Bu durum, 1960’ta değil, ancak 1963’te 
kabul edilen yasalarla birlikte hafifleyecekti.
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AVCIOĞLU, DOĞAN  
(1 9 2 6 -1 9 8 3 )

27 Mayıs 1960 sonrasmda sol kesim üzerinde küçüm
senemeyecek bir etkide bulunmuş olan ve 1961-1967 
arası yayınlanan Yön dergisini Mümtaz Soysal ve Cemal 
Reşit Eyuboğlu ile birlikte çıkaran Doğan Avcıoğlu Bur- 
sa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Fransa’da 
iktisat ve siyasal bilimler dallannda yüksek öğrenim 
görmek amacıyla ayrıldığı Türkiye’ye 1955’de döndü. 
Kısa bir süre Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistanlık yaptı. ’50’lerin 
ikinci yarısında Demokrat Parti iktidarına karşı yürütü
len muiıaiefet bağlamında haftalık AMs ve Kim dergileri
ne, CHP’nin yayın organı Ulus gazetesine yazılar yazdı. 
Aynı zamanda Turhan Feyzioğlu ile birlikte kurduğu 
CHP araştırma bürosunda çalışıyordu. Büronun müdür
lüğünü yürüten Avcıoğlu iktisadi ve toplumsal konular 
üzerine incelemeler yapıyordu. 27 Mayıs 1960 sonrası 
Temsilciler Meciisi’ne giren CHP’liler arasında yer ala
rak yeni anayasanın hazırlanmasında Anayasa Komis
yonu üyesi olarak görev aldı. Aynı yıllarda bir yandan 
Vatan ve Ulus gazetelerinde yazarlığını sürdürüyor, An
kara Radyo’sunda ise dış haber yorumculuğu yapıyordu.

1961 Anayasası’nın beraberinde getirdiği göreli öz
gürlük ortamında siyasal hayatın canlanması ve dünya 
görüşlerinin çeşitlilik kazanmasıyla basında da gözle 
görülür bir canlanma oldu. Gazetecilik dünyası yaygın 
bir hareketliliğe sahne olurken sol basında Akis türü 
dergiler etkilerini yitirdiler. Doğan Özgüden, Fethi Naci, 
Yaşar Kemal üçlüsünün İdris Küçükömer’in katkısıyla 
çıkardıkları Ant, TİP'in yayın organı Sosyal Adalet, Prof. 
Sadun Aren ve çevresindekilerin Ankara’da çıkardıkları 
Emek dergilerinin yanısıra sol görüşlerin tartışıldığı yê ni 
platformlardan biri de Yön dergisi oldu. ’60’ların sonla
rına doğru bunlann karşısında Türk Solu ve Aydınlık 
gibi dergiler belirecekti. Bir tür “ Kemalist sosyalizm” 
(“ Baas” tipi sosyalizm) sözcülüğü yapan ve yer verdiği 
görüşler açısından 1930’lardaki Kadro dergisiyle ben
zerlik gösteren Von'ün başyazarı Doğan Avcıoğlu’ydu. 
Yazılannda ırkçı ve turancı görüşlere karşı ideolojik mü
cadele yürüttü. “Türkiye orduya dayanarak ve ordunun 
desteğiyle gericiliği ve gericileri yenmesini bilecektir” 
(Yön, 21 Şubat 1962) fikrinden yola çıkarak “ 21 Şubat” 
ve “ 21 Mayıs”  gibi darbe girişimlerine kuramsal açıdan 
yandaş göründü. Sosyalist Kültür Derneğl’nin kuruluşu
na da büyük katkılarda bulunan Avcıoğlu’nun özellikle 
1963’lerden sonraki yazılarında “ Milli Demokratik 
Devrim” tezini benimseyen Mihri Belli gibi kimi eski 
sosyalistlerle aynı çizgide birleştiği söylenebilir. 1963’de 
kurulan ve 12 Mart döneminde kapatılan Sosyalist Kül
tür Derneği, etkinlik gösterdiği dönemde düzenle
diği açık oturumlarla “ kapitalizme ve emperyalizme 
karşı” yeni mücadele yollan üzerinde tartışmaların yay
gınlaşmasına önayak oldu. 1963-65 arasında Türk-İş
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Sosyalist Hareket

Saraçhane Mitingi, 1961 Anayasası'nda yaralan ancak 
henüz yasayla verilmemiş olan grev hakkının bir an 

önce elde edilmesi İçin Türk-İş tarafından düzenlendi. 
Miting, o güne kadar ve özellikle DP döneminde İşçi 

sınıfı içinde varlığını fazla duyuramamış olan Türk- 
Iş7n, konfederasyon olarak öne çıkmasını sağladı. 
Gerçekte miting, işçi sınıfının "kendiliğinden sınıf”  

olmanın getirdiği bilincin bütün özelliklerini taşıyordu. 
Atılan sloganlar, kullanılan dövizler, pankartlar hep bu 

bilincin yansımaları biçimindeydi. Eşitlik özleminden, 
sosyal adaletten, eğitim, hakkından, yoksulluğu dile 
getiren taleplerden; antl-komünlst sloganlara kadar 

oldukça değişik görüşlerin sergilendiği gösterinin en 
önemli yanı, işçi sınıfının toplumsal mücadele alanında 

varolduğunu duyurması ve bunun bilincine varması 
oldu. Kemal Türkler, İbrahim Denizcier gibi 

sendikacılar mitingi İşçi sınıfının sendikal taleplerinin 
dile getirildiği bir gösteri haline getirmeyi başardılar. 

Denizcier’ln kitleye sunduğu 3 maddelik karar tasarısı 
ise 200 bin kişinin and içmesiyle kabul edildi. Bu 

kararda, sendika özgürlüğünün tam olarak 
gerçekleştirilmesi, grev ve toptu sözleşme hakkının 

derhal tanınması ve bu hakların verilmemesi halinde 
grevlere başlanacağı yeralıyordu.

Araştırma Merkezi Müdüriüğü görevini yürüten Avcıoğ- 
lu, 1968-69'da da CHP Yüksek Danışma Kurulu üyeliği 
yaptı. 12 Mart 1971 askerî müdahalesine kadar Devrim 
dergisini çıkararak Von’deki görüşlerinin daha kapsamlı 
bir propagandasını yaptı. Genel yayın müdürlüğünü ve 
başyazarlığını yaptığı dergide “ parlamento vitrinli 
faşizm” kavramını ileri sürerek, “ parlamento dışı muha
lefet”! Kemalist ideoloji çevresinde birleştirmeye çalıştı. 
“Bağımsızlık içinde, devrim yoluyla düzen değişikliğini 
gerçekleştirmek ve kısa sürede çağdaş uygarlığa 
ulaşmak” biçiminde özetlediği Kemalizm üstyapıda ba- 
şanlı olmuş, ancak altyapıda dışa bağımlı sermayeyle 
toprak ağalarının etkisini kıramamıştı. Bunun nedeni 
Kurtuluş Savaşı’nın feodal ve yarı feodal zümrelerle 
birlikte yürütülmüş olmasındaydı. Aynı nedenle “ Ata
türk’ün devrimieri gerçekleştirme aracı olarak kurduğu 
parti halkın değil eşrafın partisi haline gelmiş, bu yüz
den kısa sürede tutucu nitelik” kazanmıştı. Bu ve ben
zeri tarihsel koşullardan ötürü “ altyapı devrimlerinin 
başanlamayışı Kemalist tezin bugün de geçerli olduğu 
gerçeğini değiştirmez.” {Devrim, 11 Kasım 1969) dü
şüncesinde ısrar eden Avcıoğlu’na göre, devrimin altya
pıda sürdürülmesi, diğer bir deyişle radikal bir toprak 
reformunun, devlet eliyle sanayileşmenin ve dışa ba
ğımlılığın tam olarak kırılmasının gerçekleştirilmesi ha
len Türkiye siyasal yaşamının esas gündem maddesini 
oluşturuyordu.

1963’lerden başlayarak Avcıoğlu anılan öğeleri prog
ramına alan bir “ milli devrimci kalkınma modeli” yarat
mak için çalıştı. 1968’de yayınladığı Türkiye’nin Düzeni 
adil kitabında bu amaçla Türkiye’de geri kalmışlığın 
nedenlerini Japonya ile karşılaştırmalı olarak inceliyor 
ve devlet güdümlü bir "sosyalist” ekonomi olarak nite
lendirilebilecek çözümler öneriyordu. Farklı tepkilerle 
karşılanan kitap 1989’da Yunus Nadi Ödülü aldı ve Tür
kiye’nin toplumsal yapısının araştırılması yolunda özen
dirici bir rol oynadı. Avcıoğlu’nun, 1969’da yayına baş
layan Oevr/m’deki yazıları daha sonra devrimin strateji 
ve programı üzerine görüşlerini topladığı Devrim Üzeri
ne adlı kitabına da yansıdı. Ona göre devrim, Kemalist 
aydınlann yol göstericiliğinde Kemalist askerlerin öncü
lük ettiği geniş bir cephe tarafından gerçekleştirilebilir
di. Aynı suçtan birkaç kez koğuşturmaya uğramış bulu
nan Avcıoğlu, 12 Mart döneminde Madanoğlu ile tutuk
lanarak “orduyu başkaldırmaya teşvik” iddiasıyla yargı- 
landıysa da sonuçta beraat etti. 1973 sonrasında etkin 
siyasal yaşama katılmaktan kaçınan Doğan Avcıoğlu 
tarih çalışmalarına ağırlık verdi. Daha önce yayınladığı
31 Uart’ta Yabancı Parmağı (1969) adlı kitabına ek ola
rak bu dönemdeki çalışmalarını iki kitapta topladı; Milli 
Mücadele Tarihi (1974-75, 4 cilt) ve Türklerin Tarihi 
(1979-82, 5 cilt).

1963-71 Arası İşçi Sınıfının Maddi Durumu

Kasım 1963’de yapılan sanayi ve işyerleri sayımına göre Türkiye’de 947.100 ücretli işçi 
bulunuyordu ve bunlann ancak yansı 10 ya da daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde 
istihdam edilmişti. Toplam işçilerin yaklaşık üçte ikisi imalat sanayinde çalışıyordu. Büyük 
imalat sanayinde özel sektörde işyeri başına 67 işçi düşerken, kamu sektöründe 590 işçi 
düşüyordu. İşyerinin büyüklüğü genelde sınıf bilincinin gelişmesine olumlu katkıda bulunur. 
Ancak 1963’de Türkiye’de 500’den fazla işçi istihdam eden 131 işyerinden 80’i kamu 
yatınmıydı ve işçilerin karşısına “smıflarüstü” görünümüyle “devlet” çıkıyordu. İşçilerin “tarafsız 
devlet” imajını aşmalan oldukça yoğun çaba gerektiriyordu. Diğer yandan büyük imalat 
sanayinde çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Aydın ve Bursa gibi
6 ilde toplanmıştı. Yalnızca İstanbul’un payı üçte biri aşıyordu. Bu durum ekonomik- 
demokratik mücadelenin bölgeler arasında eşitsiz gelişimine yol açıyor ve bütünlüğü 
önlüyordu. Küçük imalat sanayinde 158 bin işyerine dağılmış 354 bin işçi arasmda usta-kalfa- 
çırak ilişkisi yine de etkinliğini koruyordu.

1960 sonrasında işçi sınıfının nicel varlığı gelişirken, bu gelişim içinde kadın işçilerin sayısı 
da arttı. Teknolojik gelişmeler, hayat pahalılığı ve yeni gereksinimler daha çok sayıda kadını 
fabrikaya soktu. Kadın işçilerin en yoğun olduğu işkollan tütün, dokuma ve kimya işkollan 
idi. Kadın işçiler erkek işçilerle aynı işi yapmalanna rağmen erkek işçi ücretlerinin ancak 
ortalama yüzde 70’ini alabiliyorlardı. Çocuk işçi sayısı da bu dönemde yoğunlaşmaya başladı.

İşte 1963-1971 döneminde işçi hareketleri ve sınıf mücadelesi bu maddi koşullarda serpilip 
gelişti. İşçiler belli merkezlerde yoğunlaşırken, kente göç artıyor, kır ve şehir yoksullan, 
işsizler çoğalıyordu. Özellikle tanmda, madencilikte ve inşaat işkolunda geçici ve mevsimlik 
işçiliğin varlığı işçilerin bilinçlenmesini önlüyordu. Bu arada en vasıflı işçiler 1960 sonrasında 
yurtdışında çalışmaya gitti. Bu vasıflı işgücü göçü 1963-71 arasında önemli bir noktaya ulaştı.

DİSK’ten Önceki Grevler

Grev yasasının çıkanimasından sonra gerçekleştirilen en önemli grev 1 Kasım 1963’de 1.030 
Trio Lastik Fabrikası işçisinin grevi oldu. Grevin kanunsuz olduğu iddia edildi. İki sendikacı 
gözaltına alınırken, işçiler para cezasına çarptınidı.

7 Kasım’da Bursa’da belediye işçileri ilk yasal grev kabul edilen eylemi gerçekleştirdi.
Kasım’da 300 Bozkurt Mensucat Fabrikası işçisi, Aralık’da Mersin ATAŞ Rafinerisinin 321 işçisi 
direniş yaptı. Eskişehir’de 30 otel işçisi, 23 hamam işçisi, Aydm’da ekmek işçileri greve 
giderken, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde işçiler yürüdü, oturma grevi, yemek grevi yaptı.

10 Ocat 1964’de İstanbul’da Bozkurt Mensucak Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinin 
çıkmaza girmesi üzerine 1.100 işçi greve gitti. İki gün sonra işveren fabrikayı kapatınca işçiler 
kolluk kuvvetleriyle çatıştı. 1.100 işçi hakkında dava açıldı.
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1963-1971 Arasında İçşi Sınıfının Konumu ve Eylemleri
1963-1971 arasında özellikle büyük imalat sanayiinde 100'den fazia işçi çalıştıran işyerlerinde istihdam 
ediien işçi sayısı yükseldi. İşçi yoğunluğunun artması işçi sınıfı hareketini olumlu etkiledi. 1963-71 
döneminde Türkiye’deki çarpık kapitalistleşme işçi sınıfının nicel durumunu geliştirdi. Bu nicel gelişimi 
aşağıdaki tabloda izleyebiliriz.

Yıllar
Iktlsaden 
Faal Nüfus

Toplam
Ücretli

Toplam Ücretlilerin 
İktisaden Faal 
Nüfusa Oranı (%)

Sigortalı
İşçiler

1963 12.174.000 2.745.000 21.6 710.000
1965 13.006.000 2.989.000 23.0 921.000
1967 13.268.000 3.310.000 24.9 1.069.000
1969 12.537.000 3.665.000 27.1 1.261.000
1971 13.875.000 4.055.000 29.2 1.404.000

1961 başından SK  ve TSGLK’nm 24 Temmuz 1963’de yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede 
gerçekleştirilen kayda değer işçi eylemleri aşağıda tabloda verilmektedir:

Eylem Türü

1961-63 İŞÇİ EYLEMLERİ 

1961 1962 1963 TOPLAM

Grev
Oturma grevi 
Yemek grevi 
Sakal grevi 
Miting ve gösteri 
Sessiz yürüyüş 
Bildiri, demeç, vs. 
Değişik

1
2
6
6

10
2

10
2
2
2
4
4

115
4

2
20

4

17
6
5
4

10
12

145
10

Belli kısıtlamalarla da olsa grev hakkının 275 sayılı yasa ile ayrıntılı olarak tanınmasından sonra Türkiye 
işçi sınıfı yıllardır kullanamadığı grev hakkını yaşama geçirmeye başladı. Grevi etkin b ir si'ah olarak 
kullanmayı eylem içinde öğrendi. 1963-1971 arasında gerçekleştirilen grevler gerçekte aynı dönemdeki 
tüm işçi hareketleri için de önemli bir gösterge. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yasadışı kabul edilen grevleri 
istatistiklere sokmadığından gerçekleri tam yansıtmayan rakamianna göre 1963-71 arasında gerçekleştirilen 
grev, greve katılan işçi ve grevde geçen işgünü sayısı şöyleydi:

1963-1971 GREVLERİ

Yıllar Grev Sayısı
Greve Katılan 

İşçi Sayısı
Grevde Geçen 

İşgünü

1963 7 1.374 12.255
1964 81 6.608 192.842
1965 43 5.573 240.554
1966 39 10.401 409.809
1967 91 8.612 203.779
1968 59 8.098 192.196
1S69 82 23.190 357.799
1970 111 25.963 260.338
1971 97 20.016 295.950

TOPLAM 610 190.835 2.165.522

Grevler daha ayrıntılı incelenirse şu sonuçlara varılır:
— En çok grev gıda işkolunda gerçekleştirildi. Onu genel işler, yapı ve tekstil işkollan izledi.
— Grevlerin sayıca büyük çoğunluğu (yüzde 74'û) sömürünün daha yoğun, çalışma koşullarının daha 
ağır olduğu özel sektörde düzenlendi.
— Daha çok işçi çalıştırmaları nedeniyle, grevci sayısı ve grevde geçen işgünü kamu sektöründe daha 
yüksekti.

— En çok sayıda grevin gerçekleştirildiği il İstanbul oldu. Onu Adana, Balıkesir, İzm ir ve Ankara izledi.
— Diğer ülkelerle kıyaslanırsa Türkiye’de daha az sayıda grev yapıldığı, ancak grevlerin çok uzun sürdüğü 
görülür
— 1963-1971 arasında hükümet 37 grevi erteledi.

1961 Anayasası’nın kabulünden sonra Türk-İş 
yönetimi. Anayasa'da yer verilen grev hakkının bir an 
önce yasalaşması için sendikacılar tarafından 
sıkıştırılmaya başlamıştı. 1963'e gelindiğinde sendika 
yöneticilerinin Türk-İş yönetimini sıkıştırmasının 
yanında, artık bizzat işçi sınıfının kendisi “ grev hakkı”  
için tabandan zorlamalara girişiyordu. Olaylı Kavel 
grevinin ardından yapı işçileri, Zonguldak'ta maden 
işçileri. Gemi Adamları Sendikası birbiri peşi sıra grev 
karan aldılar. Altıntekne Boya Fabrikası işçileri, Adalet 
Mensucat işçileri direniş ve grevlere gittiler. Fargo 
Lastik Fabrikası işçileri Türk-İş’/n Beşiktaş'taki binasına 
giderek çoluk çocuk ve eşleriyle direnmeye başladılar. 
Bütün bu işçi sınıfının tabandan gelen grev hakkı 
zorlamalan karşısında Türk-İş hayırhah b ir tutum 
takınmıştı. Nihayet 24 Temmuz 1963'de grev, lokavt 
ve toplu sözleşme yasaları yürürlüğe girdi. Bu tarihe 
dek devam eden ve sürüncemede kalan iş ihtilaflan 
birbiri ardına çözülmeye başladı. 1964'e girildiğinde 
hem işçiler hem işverenler 274 ve 275 sayılı grev, 
lokavt ve toplu sözleşme haklannı sonuna kadar 
kullanmada önemli b ir hareketlilik içine girdiler. Gemi 
İşçileri Sendikası 60 bin işçinin katılacağı b ir grev 
karan aldı. Kontraplak fabrikalarının 450 işçisi asgarî 
ücretin uygulanmadığını, çalışma şartlarının iyi 
olmadığını gerekçe göstererek greve gittiler. Banka 
işçileri işyerlerinde yapılan yasadışı baskılan kınamak 
için miting karan aldılar. Daha sonra grev karan 
alındı. Türk-İş bu grevi destekleyeceğini açıkladı. 
İşveren toplu sözleşme görüşmelerinde zam isteklerini 
kabul etmeyeceğini açıkladı. Grev karan Bakanlar 
Kurulunca ertelendi. İşverenler genellikle işçi 
isteklerine lokavtla cevap vermeye başlamışlardı. 
Bozkurt Mensucat işvereni ve kontraplak işverenleri
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lokavt kararı aldıklarmı açıkladılar. Tekstil işkolunda 
topiu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla 
sonuçlandı. Bunun üzerine Adana ve Gaziantep'te 10 
bine yakın işçi greve başladı. Tekstil işverenleri 
derhai lokavt karan aldılar. Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit arabuluculuk yapınca işverenler işçilerin 
isteklerini kabul ettiler. 1965-1966'da da süregiden 
işçi-işveren arasındaki ücret kavgasında Türk-İşVn 
yönetiminde yavaş yavaş işçi tabanının isteklerine sırt 
çeviren bir politika egemen olmaya başlamıştı.
Yönetim artık, “partiler üstü kalacağız" açıklamalarını 
yapıyordu. Konfederasyonlarının bu tavrına karşı 
tabandaki işçi de mücadelesinde sendika yöneticileri 
de hedef almaya başlamıştı. Örneğin 1965'te İzm ir’de 
metalürji işkolundaki 4 işyerinde yapılan grevden 
sonra imzalanan toplu sözleşme işçiler tarafından 
beğeniimeyerek greve devam edildi. İşçiler 
sendikacılara 'satılmışlar' diye bağırarak işyerlerine 
sokmadılar ve sessiz yürüyüş yaptılar. Trabzon 
limanında Fransız konsolosu grev kırıcılığı yapmak 
isteyince işçiler tarafından tartaklandı. Türk-İş Genel 
Başkanı Seyfi Demirsoy "sendikalara siyaset 
sokmayacağız" beyanatını verdi. İzmir'de Teksife  
bağlı işçilerin grevini patron polislerle işbirliği yaparak 
kınnaya çalıştı. Sendikacılar işçilerden habersiz 
sözleşme imzaladılar. Polis ve patron işçilerin bu 
sözleşmeyi kabul etmelerini istedi. Türk-İş 
Bölge Temsilcisi de işçilerin bu sözleşmeyi kabul 
etmelerini istiyerek, "kabul etmezseniz saçlarımı 
kazıtıp Atatürk heykelinin önünde bekleyeceğim" 
dedi. Bütün bu davranışlarıyla Türk-İş’/n her 
zamanki sınıf işbirlikçisi tutumu açıkça ortaya çıkmıştı. 
Türk-lş Genel Başkanı)Demirsoy (yukarıda) böyiesi bir 
sendikacılık anlayışını sergilediği bir mitingde konuşuyor.

27 Mart 1964’de İstanbul’da Singer Fabrikası’nda işçiler oylamayla greve gittiler. Sıkıyönetim 
Komutanlığı greve müdahale etti ve sendikacılann grev yerine gelmesini yasakladı. Grev yerine 
gelen Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ile Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy gözaltına 
alındı. Grev başarıyla sona erdi.

13 Ağustos’ta başlayıp 3 Ekim’de sona eren Good Year Lastik Fabrikası grevi sırasında 12 
işçi gözaltına alındı. 4 Alman sendikacının grev yerini ziyareti, uluslararası dayanışmanın ilk 
örneklerinden birini oluşturdu.

Ankara’da Yapı-İş üyelerinin Ankara Oteli İnşaatı’ndaki grevinin dışardan getirilen işçiler ile 
kınimak istenmesi karşısında işçiler birkaç kez polisle çatıştı, sendikacılar ve işçiler gözaltına 
alındı. Maden-İş Sendikası’nm  Ankara Erkut Döküm Sanayi işyerindeki grevi sırasında asılan 
bir pankartta “grev işçinin üniversitesidir” yazıyordu.

1964’de işçiler TSGLfCnu kullanmayı yeni yeni öğrenirlerken, grevler tüm Türkiye sathına 
yayıldı. İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’ya ilaveten Adapazan, Bandırma, Balıkesir, Batman, 
Kayseri, İskenderun gibi illerde grevler yaygınlaşırken, ABD’nin Sinop, Samsun üslerinde de 
grevler gerçekleştirildi. 1962’de kurulan Genel-İş Sendikası’nm belediye işçileri için aldığı grev 
kararlannm çoğu hükümetçe ertelendi.

İstanbul’da Fil-An-Kelebek fabrikalannda çalışan 450 işçi, İzmir’de 200 fınn işçisi, Gaziantep’te 
916 tekstil işçisi, Adapazan’nda 530 Zirai Donatım işçisi, Bandırma’da 30, Balıkesir’de 79, 
Kayseri’de 186 fınn işçisi, Çanakkale’de 400 Akfa işçisi, İstanbul’da 1.085 Berec işçisi, 455 
Sungurlar işçisi, Arçelik, Daver Teknik ve İstanbul Cıvata fabrikalanmn 720 işçisi 1964 içinde 
greve gitti. Akhisar’da 15 banka işçisinin grevi 260 gün sürdü.

Batman Rafinerisi’nde ve Amerikan işyerlerinde çalışan çok sayıda işçi, grevlerinde önemli 
sorunlar yaşarken, Ankara Oteli’nde greve giden Yapı-İş üyeleri ve Good Year Fabrikası’nda 
greve giden Lastik-İş üyeleri ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Grev yasasının uygulanması elbette yeni yeni sorunlar yaratıyordu. İşverenler yasalan 
kendilerine göre kısıtlı bir biçimde uygulamak isteyip, her grevi kolluk kuvvetleriyle yasadışı 
biçimde bastırmak isterken, sendikalar mahkemelere başvurup işçiler lehine kararlar çıkartmak 
için yoğun çaba harcadılar.

1965’in en önemli işçi eylemi 9 Mart’ta Zonguldak Kömür İşletmeleri’nin Karadon bölgesinde 
başladı. 5 bin dolayında işçi işverenin farklı zam uygulamasını protesto için direnişe geçti. 
Bölgeye polis ve jandarma gönderildi. 11 Mart’ta Kozlu bölgesinde işçilere ateş açıldı. Satılmış 
Tepe ve Mehmet Çavdar adlı iki işçi öldürüldü. Çok sayıda işçi gözaltına alındı. Bazılan 
tutuklandı. Olay tüm yurtta kınandı. Ankara’da işçiler ile üniversite gençliği birlikte yürüyüş 
yaptı. Olaylar Türk-İş içinde de sorunlar yarattı. Türk-İş yönetimi yayınladığı bildiride “olaylar 
kanunsuzdur, komünist parmağı vardır” diyordu.

25 Haziran 1965’de İzmit Tanm Koruma İlaçlan Fabrikası’ndaki işçilerin grevinde 11 
Temmuz’a kadar işçiler sürekli polisle çatışmak zorunda kaldı. İşçiler yaralandı, Kimya-İş 
Genel Sekreteri ve grev gözcüleri gözaltına alındı. Olaylan protesto için yapılan yürüyüşe 20 
sendika katıldı.

Çanakkale Seramik Fabrikası’nda greve giden işçiler içeriye mal sokulmasını kamyonlann 
önüne yatarak önlediler. İzmir’de deri işçileri yalınayak bir gösteri yürüyüşü yaptı.

1965’de Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde fınn, banka, tanm işletmeleri, gıda, deri, tekstil,
belediye, basm, metal işçileri greve giderken, İzmir’de Kula işçilerinin grevinde olaylar çıktı.
30 işçi tutuklandı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışan sanatçılann sendikalaşması memur 
olduklan gerekçesiyle engellenmek istendi. Mannesman Boru Fabrikası’nda işçiler 26 Kasım 
1965-15 Ocak 1966 arasında direnişe gittiler.

1965 seçimleri öncesinde Türk-İş “işçi düşmanı” ilan ettiği 9 milletvekiline (4 CHP’li, 3 AP’li,
1 YTP’li, 1 MP’li) oy verilmemesi için “kara liste” açıklayınca, iktidar Türk-İş’e sert bir tepki
gösterdi, polis Türk-İş binasında arama yapu. 200 sendikacı bu olayı Başbakana gönderdikleri
bir muhtıra ile protesto etti. 9 milletvekilinden 4’û Türk-İş’e rağmen parlamentoya seçildi. 
Böylece bazı eleştirilerle düzenin basit uzantısı olmaya çabalayan Türk-İş’in “partilerüstü 
politika” zemininde, kendine örnek aldığı ABD Sendikalar Konfederasyonu AFL-CİO 
çalışmalanndan kaynaklanan asgari “pohtik” eylemi de sonuçsuz kaldı. Türk-İş bir daha 
böylesi asgari “politik” bir çabaya bile girişmedi.

1966’nın yankılar yaratan grevi Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası Grevi oldu. 2.200 dolayında 
işçi Paşabahçe’de kendilerinden habersiz toplu sözleşmeyi imzalayan san  sendikayı Kristal-İş 
Sendikası ile aşmak istediler. 31 Ocak’ta greve gittiler. İşverenin grevin kanunsuz olduğunu 
iddia etmesinden sonra İş Mahkemesi grevin yasallığma karar verdi. İşveren yine de yeni bir 
toplu sözleşmeye yanaşmadı. Araya Türk-İş yöneticileri girdi ve 20 Mart’ta Kristal-İş’ten aldığı 
yetkiye dayanarak bir gün sonra grevi sona erdirmek üzere bir protokol imzaladı. İşçiler bu
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protokolü kabul etmedi. Grevin bitirilmesini istemeyen işçiler ve onlan destekleyen sendikalar 
ile Türk-İş yöneticileri arasmda anlaşmazlık çıktı. 16 sendika “Destekleme Komitesi” kurdu. 21 
Nisan’da hükümet grevi 1 ay erteledi. İşçiler ancak 25 Nisan’da bir ay sonra yeniden 
başlamak üzere işbaşı yaptılar. Yönetim Kurulu karannı tanımayan ve grevi destekleyen 
sendikalar Onur Kurulu’na verildi.

Nisan’da çeşidi fabrikalarda çalışan 4.600 Lastik-İş üyesi greve gitti. 27 Temmuz’da Çorum’da 
Genel-İş üyesi 54 temizlik işçisi ücrederin düşürülmesi ve işçi çıkaniması nedeniyle 
Çorum’dan Ankara’ya yürüdüler. 3 Ağustos’ta Anıtkabir’e geldiler. 5 Ağustos’ta Danıştay’da 
davayı kazanmaları üzerine işbaşı yaptılar. Belediye Başkanı’nm kararı uygulamaması üzerine 
bu kez 15 Ağustos’ta İstanbul’a yürüdüler. İşçiler yol boyunca halkın büyük desteğini gördü.

12 Eylül’de Maden-İş üyesi 95 Pancar Motor işçisi direnişe başladı, 23 Eylül’de İstanbul’dan 
Ankaja’ya yürüyüşe geçti.

26 Ekim’de Kozlu madenlerinde çalışan 7.800 dolayında işçi oturma grevi yaptı. Yurdun 
çeşidi bölgelerinde grevler sürerken. Hükümet çok sayıda grevi erteledi.

27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ve özellikle tek parti döneminde resmî ideoloji olarak yoğun 
bir şekilde propagandası yapılan ve ulusu sınıfsız, imtiyazsız, birbirleriyle çelişkidense karşılıklılık ilişkileriyle bağlı 
kesimlerden oluşan kaynaşmış b ir bütün olarak tarif eden dayanışmacılığın yeniden dirilmesine sebep oldu. 
Özellikle toplumun dinamizminin taşıyıcısı konumundaki şehirli kesimler, özellikle de devleti kendi devleti olarak 
gören sanayi burjuvazisiyle işçiler için dönem, toplumun geri olarak addedilen kırsal kesimlerine, geleneklerin 
hantallığına ve politikacılann entrikalanna karşı birlikte kazanılmış b ir zafer olarak görülüyordu. B ir yandan, 
rejimin korporatist niteliğini daha da ön plana çıkaran Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlar, diğer yandan 
işçilere örgütlenme haklarının çok ciddi bir mücadele olmadan verilmesi ve benimsenen yüksek ücret politikası, 
sınıflann çıkarlarının uzlaşmaz olmadığı yolundaki yanılsamalann sürmesine katkıda bulundu. Tek tek sermaye 
fraksiyonlarından birinin değil b ir bütün olarak sanayi burjuvazisinin çıkarlarını gözeten devletin planlamacı niteliği 
de, bu dinamik sınıflan bir arada tutan ideolojik mayanın sosyalizme o kadar da yabancı olmadığı yanılsamasını 
yaratıyordu. O kadar ki, dönemin sanayi burjuvazisinin neredeyse resmî yayın organı niteliğindeki İktisadi 
Yürüyüş'te Nejat Eczacıbaşı büyük sermayenin faaliyetinin aslında sosyalist b ir karakter taşıdığını kanıtlamaya 
çalışan, Ingiliz İşçi Partisi’nden hareketle “ sosyalizmin, kapitalizmin çıkarlarıyla çelişmediğini" iddia eden yazılar 
yayınlayabiliyordu. Ancak büyünün bozulması, işçi sınıfının gözündeki ideolojik perdenin düşmesi uzun sürmedi. 
1965'te ücretlilerin sayılan 1 milyon 200 bine ulaşmış, bu toplam içersinde modern fabrika koşullannda 
çalışanların oranı hatın sayılır ölçüde artmıştı. Örneğin işgücü yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biri 
olan İstanbul’da ücretlilerin yüzde 82’si asgarî 100 işçisi olan fabrikalarda çalışıyordu. Bütün Türkiye’de ise bu 
oran üçte bir ila dörtte bir arasındaydı. Gerek üretim sürecinin bu modern niteliği, gerek belli bazı gecekondu 
bölgelerinin işçi semtlerine dönüşmesi, gerekse sosyalist ‘-aydınların propagandası sonucunda işçilerin sınıf bilinci 
son derecede hızlı bir evrim gösterdi. 27 Mayıs’ın ardından tek tek dayanışma eylemlerinde ifadesini bulan 
işilerin sınıfsal muhalefeti 1960’ların ortasında artık, rejimin işçileri kendisine eklemlemek, muhalefetlerini uysal 
kanallara yöneltmek için kurmuş olduğu Türk-Iş’e sığmayacak boyutlara ulaşmıştı.
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KUAS, RIZA  
( 1 9 2 Ö -1 9 8 I )

Türkiye İşçi Partisi ve DİSK’m kurucularından olan 
Rıza Kuas Adapazarj’nın Hendek İlçesine bağlı Yarıca 
köyünde doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da tamamlaya
rak Niğde’ye gitti. Burada ortaokula başladı. Fakat öğre
nimini bitiremeden yeniden İstanbul'a dönüp Gısiaved 
Lastik Fabrikası'na işçi olarak girdi. Fabrikada çalıştığı 
dönemde İstanbul Lastik ve Kauçuk İşçileri Sendikası’- 
na üye oldu. Önce işyeri temsilciliği daha sonra da 
sendikanın Kazlıçeşme Şube Başkanlığı’nda bulunan 
Kuas, 19S4’te yapılan genel kurul sonucunda sendika 
genel başkanlığına getirildi. 1956'da İstanbul İşçi Sendi
kaları Birliği yönetim kuruluna seçilen Kuas, aynı za
manda bu kuruluşun saymanlığını da üstlendi. Bu dö
nemde İstanbul’da İl Hakem Kurulu’nda işçi üye olarak 
görev yaptı. Kuas, özellikle kendi işkolundaki çalışma 
koşullarını çok iyi biliyor ve işçiler tarafından seviliyor
du. Bunda işçilikten gelmesinin önemli bir payı vardır. 
Rıza Kuas, lastik ve kauçuk işçilerinin tüm Türkiye’de 
tek bir sendikada toplanmaları için büyük bir çaba sar- 
fetti. Sonunda işçilerin Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plas
tik İşçileri Sendikası’nda (Lastik-İş) biraraya gelmelerini 
sağladı (1959). Kendisi de bu sendikanın genel başkanı 
oldu. Kuas’ın bu girişimi sonunda oluşan Lastik-lş, ge
rek Türk-Iş'te gerekse DİSK'te olduğu yıllarda bu işko
lunda işkolu yetkisine salıip tek sendika olma konumu
nu korudu. 1959’da lastik işkolundaki işsizliğin önüne 
geçilmesi için bazı girişimlerde bulunarak, milletvekille
rine mektup yazıp, işverenlerin işçileri işsiz bırakacak 
“ sezon” gibi çalışma yöntemlerini terketmesini istedi. 
1960’da İstanbul İşçi Sendikaları Birliği için de araların
da Kemal Türkler, İbrahim Güzelce, Zühtü Tetey ve 
Bahir Ersoy gibi sendikacıların bulunduğu “onlar” mu
halefetinin içinde yeralarak, birlik yönetiminin istifasını 
savunan Kuas, 1961’de Türkiye İşçi Partisi’nm (TİP) 
kuruluşuna katıldı. Bu dönemde Lastik-İş’e bağlı işyer
lerinde bütün işçilerin sendikaya üye olması için kam
panya açılmasına önayak oldu. Kasım 1963’de Trio Las
tik Fabrikası’nda grev uygulaması nedeniyle çıkan an
laşmazlık üzerine tutuklandı, ancak yapılan itiraz üzeri
ne serbest bırakıldı. 26 Nisan 1966'da lastik işkolunda 
çeşitli işyerlerine bağlı dörtbini aşkın işçinin katıldığı, 
lastik işverenlerinin lokavt tehdidinde bulunduğu ve bir 
anlamda küçük çapta bir işkolu grevi sayılan grevleri 
örgütleyen Kuas, 1965’de TİP’ten Ankara milletvekili 
olarak TBMM’ye girdi. Bu dönemde Türk-lş yönetim 
kurulu üyeliği de yapan Rıza Kuas, günlük sorunlarla 
da ilgilendi, işçilerin işten çıkarken üstlerinin aranması
nın yasalara aykırı olduğunu savundu ve bu konuda 
Lastik-Iş'm öncülük ettiği bir kampanya başlattı. 1966’da 
24 Temmuz'un işçi başramı olarak kutlanmasına karşı 
çıkarak işçi sınıfının bayramının 1 Mayıs olduğunu açık
layan Kuas, 13 Şubat 1967’de Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu’nut\ (DİSK) kurucuları ara
sında yeraldı. 1969 seçimlerinde T/P’ten İstanbul millet
vekili seçilen Rıza Kuas, bu dönemde yakalandığı bir 
böbrek hastalığı nedeniyle sendikal ve siyasal yaşam
dan uzaklaştı ve 29 Ekim 1981'de İstanbul’da öldü.
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Zonguldak kömür havzası 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren sürekli olarak direnişlere, iş bırakmalara, 

grevlere sahne oldu. Osmanlı Devleti döneminde, 
kömür ocaklarındaki ağır çalışma koşullan, ücretlerin 

düşüklüğü, acımasız sömürü ve baskı Cumhuriyet 
döneminde de değişmedi. Cumhuriyet’in ilk yılında 

Temmuz 1923’de Ereğli’de Asma Ocağı’nda çalışan
12 bin işçinin grevi, Takrir-i Sükûn Kanunu'nun 
çıkmasıyla birlikte Zonguldak havzasında 12 bin 

işçinin işi bırakması, uzun yıllar baskı altında geçecek 
ve her türlü örgütlenmenin yasaklanacağı dönemin 

son eylemleri oldu. 1960’a kadar sessiz geçen 
dönemden sonra 1963'te aralarında sendikacıların da 

bulunduğu 600 kadar işçi Zonguldak Maden İşçileri 
Sendikası’n/n yöneticilerinin usulsüzlük yaptığını öne 
sürerek bir protesto yürüyüşü yaptı. Daha önce de 
bu sendikada yerel yöneticilerle merkez yöneticileri 

arasında sürtüşme olmuş ve 1959'da havzadaki 
çaiişma koşuliannı protesto ettiği için işten atılan 

sendika başkanı Mehmet Alpdündar 1962’de 
başkanlıktan düşürülmüştü. Bunun üzerine Mehmet 

Alpdündar’ın kurduğu ve daha sonra DİSK7n kurucu 
sendikalarından biri olan bağımsız Türkiye Maden 
işçileri Sendikası bölgede etkin olmaya başladı. 9 

Mart 1965’te Zonguldak Kömür İşletmeleri Karadon 
yeraltı ocaklarında çalışan 5 bin işçi, işçiler arasında 

iş beceririik kıstasına dayanan, aslında ücret 
zamlarının farklı uygulanmasını getiren liyakat 

zammının dağıtılmasını protesto ederek, direnişe 
başladılar. Eylemleriyle işletmeyi ve Türk-İş’e bağlı 

sendikanın yöneticilerini de protesto ediyorlardı. Çıkan 
olaylarda iki mühendis yaralandı. Aynı gün bölgeye 

polis ve jandarma gönderildi. Ancak olayların önü 
alınamıyordu. Ertesi gün 49 işçinin gözaltına alınması 

durumu daha da gerginleştirdi. 11 Mart'ta Kozlu 
bölgesindeki işçiler de direnişe geçtiler. Binlerce 

işçinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Bu sırada 
Ereğii Kömür işletmesi'ne bağlı Gelik ocaklarında 

çalışan işçiler de greve başladı. Kozlu’da başlayan 
direnişi bastırmak amacıyla gönderilen polis, jandarma 
ve askerî birliklerle işçiler arasında şiddetli çatışmalar 
oldu. Çatışmalar sonunda Satılmış Tepe ve Mehmet 

Çavdar adlı işçiler öldü. Çok sayıda işçi ve asker 
yaralandı. Olaylar bir anda bütün Türkiye’de yankılar 

uyandırdı. En doğal haklarını kullanan işçilerin üzerine 
acımasızca önlemlerle giden hükümetin tutumu 

muhalefet tarafından kınandı. Türk-İş içinde bazı 
sendikalar. Genel Merkezi olaylara seyirci kalmakla 

suçladılar. Bu arada 11 Mart’ta çıkan çatışmadan 
sonra işçiler yaralı arkadaşlarını vermek istemediler. 

Bu arada bir mühendis de işçilerin elindeydi. 
Hükümet olayların radyodan yayınlanmasını yasakladı. 

Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil "olayda 
tahrikçilerin olduğunu" söyledi. Türk-İş’de "direnişte 
komünist parmağı var" diye açıklama yaptı. İşçilere 

kurşun sıkılıp, olayların bastrılmasından sonra 18 işçi 
tutuklandı. Tutuklananiar arasında Mehmet Alpdündar 
da vardı, işçilerin yargılanması güvenlik gerekçesiyle 

Bursa'da yapıldı. Sonunda işveren işçilerin haklı 
taleplerini kabul etti ve zamlar eşit bir biçimde 

ödendi. Altta Kozlu'daki olaylar sırasında ölen 
arkadaşlarının tabutunu taşıyan işçiler.

1968’e Doğru
I960 sonrasında işçi sınıfı içersinde görülen bu harekedenme, yalnızca işçilerin üretim süreci 
sırasında içinde bulundukları koşullan değil, toplumsal hayatın bütün cephelerini etkileyen bir 
alt üst oluşa gösterilen bir tepkiydi. 1950-60, şehre göç rekor düzeylere ulaşmış, örneğin 
Ankara’da 1950’de 62 bin olan gecekondulu nüfus, 1960’ta 364 bine ulaşmıştı. Bu şehirleşme 
sürecine bağlı olarak, bireylerin üzerindeki geleneksel denetim mekanizmalan, sözkonusu geniş 
ailenin etkisi azalmaya başlamıştı; gecekondularda çekirdek aileleri banndıran haneler arasında 
yeni komşuluk ilişkileri, dayanışma biçimleri gelişiyordu. Ancak bu nüfusun şehrin vaadetmiş 
olduğu olanaklardan yararlanmaya başlaması ancak 1960’dan sonra, iç pazann genişletilmesinin 
temel bir ilke olarak benimsendiği planlı ekonomi döneminde mümkün oldu. 1950’lerin 
özellikle ikinci yansında sanayi işletmeleri bariz bir küçülme eğilimine girmişti. Kamu 
kesiminde kullanılmaya başlanan ileri teknoloji, istihdam edilen işgücünü azaltırken, temel 
tüketim mallanna ve seyrek olarak da bazı ara mallara yönelen özel sermaye de, zaten son 
derecede küçük işletmelere yatırım yapıyordu. Oysa planlı ekonomi döneminde tamamen ara 
mallar üzerinde yoğunlaşan kamu sektörünün yanında özel sektörün de bu kez dayanıkh 
tüketim mallan üzerinde yoğunlaşması öngörülüyordu. Buna bağlı çok sayıda işçi çalıştıran 
büyük işletmelerin sayısı artmaya ve gecekondulu nüfusun işçileşme süreci de hızlanmaya 
başladı. 1963’te, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından “büyük” diye tasnif edilen işyerlerinin 
oranı yüzde 80.6’yken, bu oran 1970’te yüzde 88.3’e ulaştı. Üretim doğrudan iç pazara 
yönelik olarak yapıldığı için de, dolayısıyla- işçilerin modem ve kolektif bir üretim süreci 
tarafından içerilmeleriyle, bir tüketici olarak alışmış olduklan kalıpların kıniması birbirine 
paralel olarak seyreden süreçlerdi. Ancak çahşanlann maddi hayatı bu paralel iki sürecin 
baskısıyla, giderek son derecede dinamik bir tempo kazanırken, geçmişte onlann rejimle 
ilişkisini düzenlemiş bürokratik kurumlar, bu tempoya intibak edebilecek esnekliği 
gösteremiyorlardı. 1965’te bile Türk-İş genel sekreteri Halil Tunç “dünya sendikacılık 
hareketinin sert ve sabırsız davranışlarının aksine, bugünkü Türk sendikacılık hareketi ve 
onun başında bulunan liderleri, mücadelelerini büyük bir soğukkanlılık içinde ve toplum 
çıkarlannı bağdaştırarak yapagelmişlerdir” diye övünebiliyordu.

Kuşkusuz, tüketim kalıplanndaki alt üst oluş, yalnızca işçi sınıfını etkilemediği gibi, yalnızca 
maddi düzeyle de sınırlı değildi. 1960’lann başında Türkiye’nin özellikle şehirlerindeki bütün 
kesimler, farklı kanallardan da olsa, dünya ile yeni ilişkiler kuruyor, geleneksel taşrahlıklanm 
aşıyorlardı. Sanayi burjuvazisi gerek devlet dolayımıyla gerekse doğrudan ilişkiler aracılığıyla 
uluslararası sermaye ile kurduğu bağlantı sayesinde tekelleşirken, özellikle Almanya’ya yönelen 
işçi göçü, çahşanlann önünde sancılı da olsa yeni bir ufuk açıyordu. Ancak taşralılıktan çıkış 
sürecinin en hızlı sonuçlar verdiği düzey entelektüel düzey oldu. 1961’de Yön Bildirgesi’nde 
arayışlannı henüz hâlâ resmî kalıplann içersinde ifade etmiş olan aydınlann önemli bir kısmı, 
TİP’in kuruluşunu izleyen süreç içersinde yalnızca resmî ideolojinin genel kabulleriyle bağlannı 
koparmakla kalmadılar; hayatın her alanında alternatif perspektifler üretmeye başladılar. 
Entelektüel düzeydeki bu hareketlenme yalnızca siyasal kerteyle ya da toplumsal yapı • 
üzerindeki düşüncelerle de sınırlı değildi. Gerek edebiyat gerekse görsel sanatlarda kimi zaman 
siyasal düşüncedeki gelişmelerden etkilenen, kimi zaman sözkonusu disiplinin kendi iç 
tarihinden kaynaklanan yeni ve cüretli biçimsel arayışlara girişiliyordu.

1960’larm başında toplumun çeşitli kesimlerinin benzer etkiler altında içine girmiş oldukları 
bu dinamizm, büyük ölçüde birbirlerinden bağımsız mecralarda seyretti. Ancak yalnızca bir 
yandan sendikal mücadele içersinde kendi bağımsız kurumlanm yaratırken, bir yandan da 
giderek siyasal bir boyut kazanan işçi sınıfının mücadelesi bağlamında değil, her alanda, verili 
kurumlarm dışına taşan, kendisine yeni ifade biçimleri arayan ve yaratan bu hareketlilik, 
1960’larm sonuna vanidığında potansiyel olarak yalnızca siyasal rejimi değil, potansiyel olarak 
burjuvazinin egemenliğini de aşmaya yönelen bir kalkışmaya dönüşecekti.

2017
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Yön BHdinsi

20 Aralık 1961 günü yayına başlayan Yön 
dergisini çıkaranlar ilk sayıda birçok aydının 
imzasıyla yayınladıkları bildiriyi açıklayarak 

Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sorunlarının 
çözümüne ilişkin görüşlerini açıkladılar. Türkiye 

dışında da yankılar uyandıran bildiri, bildiriyi önce 
imzalayanların tam listesi ile daha sonra 

imzalayanlardan bazıları:

YÖN BİLDİRİSİ

Türk halkının, çok çetin İktisadî siyasî ve sosyal me
seleler ortasında, kendisini bütün özlemlerine kavuştu
racak bir yön aramakta olduğu bu günlerde, toplum 
hayatının çeşitli kesimlerinde görev almış olan bizler, 
altına imzalarımızı attığımız bu bildiri ile, ortak inançları
mızı açıklamayı doğru bulduk. Böyle bir bildirinin mese
lelerimizi çözmekte faydalı olabilecek olumlu tartışmala
ra yol açacağını düşünüyoruz.

1. Atatürk devrimleriyle amaç edinilen çağdaş uygar
lık seviyesine ulaşmanın, eğitim davasını sonuçlandır
manın, Türk demokrasisini yaşatmanın, sosyal adaleti 
gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini sağlam temel
ler üzerinde oturtmanın, ancak, iktisadi alanda hızla 
kalkınmakta, yani milli istihsal seviyesini hızla yüksel
mekte göstereceğimiz başarıya bağlı olduğuna inanıyo-

a. Atatürk devrimlerinin amacı olan Batılılaşmak, en 
geniş anlamıyla, Batı'nın istihsal seviyesine yaklaştığı
mız ölçüde gerçekleşebilir. Türkiye'deki istihsal seviye
si yükseldikçe, memleketin sosyal yapısı değişecek, 
şehir-köy ikiliği ortadan kalkacak, imkânlar genişleye
cek ve Batı uygarlığının temeli olan akılcı düşünce küt
lelere yayılacaktır.

b. Ne kadar çok gayret sarfedllirse edilsin, düşük 
bir istihsal seviyesiyle, kütlelerin kültür seviyesinde esas
lı bir yükselme sağlamak hayaldir, işsizlik, açlık, çıplak
lık, soğuk ve sefalet, kütlelerin eğitime yönelmesini 
engelleyecek, yaşama İçgüdüsü, öğrenme merakından 
daha ağır basacaktır.

c. Demokrasi, her şeyden önce, insan haysiyetine 
dayanan ve insanı üstün değer sayan bir rejimdir. Açlı
ğa, işsizliğe, evsizliğe çare bulamayan bir rejimin, ne 
kadar üzerinde titrersek titreyelim, demokrasi olmaktan 
çıkması ve bir gün çökmesi tabiîdir. Türk demokrasisi
nin yaşatılması, açlığı, işsizliği ve evsizliği ortadan kal
dıracak yüksek bir istihsal seviyesine götiiren yolları 
bulmakla mümkün olabilir.

d. Milli gelirin hızla artmasına önem vermeyen bir 
sosyal adalet politikası da, yoksulluğun bölüşülmesln- 
den öteye geçemeyecektir. Buna karşılık, sosyal adale
te yer vermeyen bir kalkınma politikası başarısızlığa 
mahkûmdur. O halde, sosyal adalet politikasının başlıca 
araçianndan biri de istihsal seviyesinin yükseltilmesi 
olmalıdır.

2. Bugün Türk toplumuna yön verebilmek durumunda 
bulunan öğretmen, yazar, politikacı, sendikacı, müte
şebbis ve idareci gibi kimselerin, belli bir kalkınma fel
sefesinin ana hatları üzerinde anlaşmaya varmalarını 
zaruri sayıyoruz.

a. Yirminci yüzyılda, haberleşme araçlarındaki geliş
me sonucunda, kütleler, başka memleketlerdeki veya 
başka tabakalardaki yüksek hayat standardının varlığını
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öğrenmekte ve asıl önemlisi, bu standarda erişmenin 
mümkün olduğunu görmektedir. Yoksulluğumuz, bu yüz
den, artık daha ıstıraplı bir şeklide hissedilmektedir. 
Hızlı nüfus artışı ve meselelerimizin bu artışa uygun 
bir tempo ile ele alınmayışı, durumu daha da ağırlaştır- 
mıştır.

Geri bir tarım, artan ithal ihtiyacımızı karşılayacak 
kaynakları sağlamak şöyle dursun, hızla çoğalan nüfu
sun beslenme ihtiyacını bile karşılayamamaktadır.

Topraksızlık, artan nüfusu şehirlere doğru İtmekte, 
şehirlere akan bu nüfusa iş ve mesken sağlanmasında 
güçlük çekilmektedir. Köklü tedbirler alınmazsa, gece
kondu ve işsizlik, önümüzdeki yıllarda millet hayatının 
tehlikeli bir yarası haline gelerek sosyal siyasi düzenin 
bozulmasına yol açabilecektir.

Hızlı nüfus artışı yüzünden, Türkiye nüfusunun yansı
nı 18 yaşından küçük gençler teşkil etmektedir. Son 
olayların da açıkça ortaya koyduğu gibi, çığ halinde 
gelen bu gençlerin büyük bir kısmına okul ve sağlam 
bir gelecek sağlamak mümkün olmamaktadır.

b. işin en hazin tarafı, Türkiye'nin kaderine hâkim 
olabilecek durumda bulunan çevrelerde, karşı karşıya 
bulunduğumuz çetin meselelerin şuuruna henüz vanl- 
mamış olmasıdır. Bu çevrelerce benimsenen ve uygula
nabilecek olan bir kalkınma felsefesi yoktur. Kalkınma
nın anlamı bütün genişliği ile anlaşılamamıştır. Köklü 
reformlara girişmeden kalkınmanın başarılamayacağı ve 
buna karşılık, kalkınma sonucunda toplum düzenine, 
insan davranışlarına bazı değişikliklerin geleceği unu
tulmaktadır. Bu yüzden hem kalkınma istenmekte, hem 
de köklü reformlara karşı konulmakta ve yeni davranış
lar yadırganıp kötülenmektedir. Böyle bir tutumun so
nucu olarak, toplum hayatının gidişinde söz sahibi bir
çok kimse, dış yardımların biraz genişlemesiyle, turiz
min geliştirilmesiyle, sebze ve meyve ihracının artma
sıyla kalkınma davasının çözülebileceğine İçten inan
maktadır.

c. Türkiye'nin kalkınmasını belli bir amaca yöneltmek, 
siyasi iktidarın emrinde teknik bir organ olan Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yetkisini aşan bir iştir. Gerçi, mem
leketin seçkin uzmanlarını bir araya getiren Devlet Plan
lama Teşkilatı bir kalkınma stratejisi çizerek, bu yolda 
ilk gayreti^östermiştir. Ama bunu yeter saymamak ge
rekir. Yapılacak planların yön kazanması ve başanya 
ulaşması, ancak, Türk toplumuna yön verebilecek du
rumda bulunan çevrelerin açık bir kalkınma felsefesi 
üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olacaktır.

3. Kalkınma felsefemizin hareket noktaları olarak, bü
tün imkânlarımızı harekete geçirmeyi, yatırımları hızla 
artırmayı, iktisadi hayatı bütünüyle planlamayı, kütleleri 
sosyal adalete kavuşturmayı, istismarı kaldırmayı ve 
demokrasiyi kütlelere maletmeyi zaruri sayıyoruz. Var
mak İstediğimiz bu amaçlara yeni bir devletçilik anlayı
şıyla erişebileceğimize İnanıyoruz.

a. Türkiye'nin iktisadi hayatında özel teşebbüsü ve 
devlet teşebbüsünü birlikte yaşatan karma bir sistem 
kalacaktır. Fakat, ağır merkezi özet teşebbüs olan bir 
iktisadi sistemin, bugünkü yapısıyla Türkiye'yi hızla ve 
sosyal adalet İçinde, çağdaş uygarlık seviyesine erişti- 
reblleceğinl sanmıyoruz. İktisat ilminin ve tarihin ışığın
da, İnanıyoruz ki, özel teşebbüse dayanan kalkınma 
yavaştır, ıstıraplıdır, israflıdır ve sosyal adaletle bağdaş
ması, azgelişmiş bir memlekette, imkânsızdır. Böyle bir 
kalkınma, siyasi gücü geniş ölçüde iktisadi güce tabî 
kılması yüzünden, demokratik de değildir.
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b. Özel teşebbüs kâra dayanır, iktisadi sistemin itici 
kuvveti kârdan ibaretse, kalkınmanın çok yavaş bir tem
po İle gerçekleşmesine, gelir dağılışındaki adaletsizlik
lerin artmasına “ her mahallede bir milyoner" felsefesi
nin yerleşmesine, miiil servetin en faydalı işlere değil, 
en kârii işlere akarak, israf edilmesine, durgunluğun 
ve işsizliğin sık sık başgöstermesine katlanmak gerekir. 
Günümüzde, hiçbir azgelişmiş memleket bunları göze 
alamaz.

Batı memleketlerinin kalkınmaları sırasında, çok elve
rişli şartlara ve sömürgeciliğe rağmen, gelişme, yavaş, 
İsrafil, sıkıntılı olmuş, liberal, fakat gücünü genel oydan 
almayan İdareler altında gerçekleştirilmiştir. Ancak yir
minci yüzyılda, esas itibariyle istihsal seviyesinin yük
selmesi sayesindedir ki Batı memleketlerindeki iktisadi 
sistem azçok tatmin edici şekilde İşleyebilecek hale 
gelmiştir. Bununla birlikte, Batı sosyalist partileri, düşü
nürleri ve hatta liberal eğilimli siyasetçiler, kendi mem
leketlerindeki iktisadi sistemin İsrafil olduğunu, zaruri 
ihtiyaçlan ihmal ettiğini, hızlı bir gelişmeyi ve sosyal 
adaleti sağlamak bakımından da yetersiz kaldığını delil
leriyle belirtmektedir.

c. Bu sebeplerdir M, günümüzün gerçeklerine uygun 
yeni bir devletçilik aniayışmı Türkiye için zaruri sayıyo
ruz. Aynca, özel teşebbüsün mutlaka verimli, devlet 
teşebbüsünün de mutlaka verimsiz olduğu şeklindeki 
yaygın düşüncenin, sağlam delillere dayanmayan ve 
geniş bir propaganda ile beslenen bir inanç olduğunu 
belirtmekte fayda görüyoruz. Verimli çalışma imkânian- 
na kavuşmak İçin, mesela İngiltere ve Fransa’da, bazı 
sanayi kollannın devletleştirilmesine gidildiğini hatırlat
mak isteriz.

Birtakım devlet işletmelerinin verimsiz kalış sebeple
rini, devletçilikte değil, aksine yeter derecede devletçi 
olmayışımızda ve devletçiliği sistemli bir şekilde uygu- 
iayamayışımızda aramak gerektiğine inanıyoruz.

4. Yeni devletçiliği, yukanda belirttiğimiz amaçlara 
erişmek için mutlaka başvurulması gereken şuuriu dev
let müdahalesi şeklinde anlıyoruz.

a. Kalkınmayı hızlandırmak maksadıyla milli tasarru
fun çoğaltılması ve milli gelirdeki artışiann önemli bir 
kısmının tasarrufa yöneltilmesi, ancak, geniş ölçüde 
ve bilgili devlet müdahalesiyle başanlabiiir.

Bellibaşlı tasarruf kaynaklanndan biri olan vergilerde 
verimin artıniması, devletçilikle mümkündür. Çağımız
da, vergilerde adalet şarttır. Fakat vergi adaletini sağla
mak maksadıyla yüksek gellrierden alınan vergilere kar
şı bugün yöneltilen en önemli itiraz, bunlann yatırımlan 
azaltmasıdır. Devletçilik, milli tasarrufu yatırımlara yö
nelttiği için, bu itirazı önler. Bundan başka, devletçilik, 
kalkınmanın nimetleri ve külfetleri arasında denge yara
tarak, tasarruf fikrinin geniş halk kitlelerince benimsen
mesini kolaylaştınr. Ayrıca, devlet İşletmelerinin kazanç- 
lan, vergi yoluna sapmadan sağlanan önemli bir tasar
ruf kaynağı olur.

Yatınm imkânlannı artırmak maksadıyla, boş duran 
İşgücünün istihsale yöneltilmesi de, devletin demokra
tik, fakat planlı teşkilatlandırma gücü sayesinde müm
kün olabilecektir.

b. Bugünkü imkânlarımızla, daha iyi bir teşkilat ve 
İdare içinde şimdikinden çok daha fazla ve çok daha 
verimli şekilde yatırım yapmanın mümkün olduğuna ina
nıyoruz. Bunun için, iktisadi hayatı bütünüyle planla
mak şarttır. Plan, iktisadi hayatı İstenen amaçlara zama
nında ve bütünüyle yöneltmeğe Imk&n verecek yetkiler
le araçları da beraberinde getirmelidir. Bunu sağlayacak 
belli başlı şartlardan biri de, İktisadi hayatın çeşitli ke
simlerine hâkim olan kilit sanayilerin mutlaka devlet 
elinde bulundurulmasıdır. Devletçiliği, ciddi bir planla
manın vazgeçilmez unsuru sayıyoruz.

c. Planlama, büyük iktisadi birimlere geçmeyi zaruri

Yön Bildirisi’n i imzalayanlar: Bahir Ersoy (üstte) Tunca 
Tosttay (ortada). Yön’ün 7. sayısında yeraian Turhan 

Selçulf'un b ir i<arii(atürü.

kılar, hlalbuki Türkiye’nin iktisadi hayatı, tanm, sanayi 
ve ticaret alanlannda çok ufak İşletmelere dayanmakta
dır. Bu tıakımdan, çiftçiyi teşkilatlandırarak istihsal koo
peratiflerinin geliştirilmesi, küçük sanatlarda koopera
tifçiliğin yaygın hale getirilmesi, perakende satış yerieri- 
ni azaltarak ve mallann müstahsilden müstehlike geçiş 
yollannı kısaltarak, sanayide olduğu gibi, tanm ve tica
rette de büyük birim esasının mümkün olduğu ölçüde 
yerleştirilmesi lüzumludur.

Devlet kesiminin yanı sıra, geniş bir kooperatif kesi
mi, Türk iktisadi sisteminin temelini teşkil etmelidir.

d. Devletçilik, aynı zamanda, gelir dağılışındaki ada
letsizlikleri gidermek, sosyal güvenliği gerçekleştirmek, 
müstahsil ve müstehlikin mutavassıt bir zümre tarafın
dan ezilmesini önlemek, bölgeler arasındaki dengesiz
likleri ortadan kaldırmağa çalışmak için de en elverişli 
sistemdir.

Çalışmayı toplumun en yüksek değeri haline getirmek 
çalışmaya dayanan kazançian yüksek seviyeye çıkar
mak, devletçiliğin temel hedefidir. Kol ve kafa gücünü 
satarak geçinenlerin ezilmesine seyirci kalan, arsa spe- 
külatörierinin ve ticaret alanında istismarcı mutavassıt- 
lann haksız kazançlanna göz yuman ve bu gibilerin 
bir yüksek devlet memurundan, fikir ve bilim adamından 
fazia kazanmasına ses çıkarmayan bir sistemin yirminci 
yüzyılda daha fazla sürüp gitmesine imkân yoktur.

e. Devletçilik, demokratik rejimin sadece bir şekilden 
ibaret kalmasını önleyip, demokrasinin kütlelere malol- 
masını sağlayacak temel müdahale vasıtasıdır. Planlı 
bir eğitim seferberliğine girişmek, Köy Enslitûieri''yie  
açılan yolu genişletmek, milyonlarca köylü ve işçi çocu
ğunu eğitim alanında ve miemleket idaresinde herkesle 
eşit imkânlara kavuşturmak, yetişkinlerin eğitimi yoluy
la kütlelere yükselme fırsatı hazıriamak ancak şuuriu 
bir devletçilikle mümkündür.

Sendikaiann kuvvetlendirilmesi, ağanın yerini teşki
latlanmış çiftçinin ve kooperatifin almasını sağlayacak 
şekilde toprak reformunun gerçekleştirilmesi modern 
devletçiliğin ödevidir ve bunlar ancak devlet müdahale
siyle başanlabiiir.

Varmak istediğimiz amaçlann şu veya bu noktası tar
tışma konusu edilebilir. Bu bildirinin yayınlanmasındaki 
maksat da bu çeşit tartışmalara yol açmaktır.

Bugün içinde bulunduğumuz buhranlardan kurtulma
nın birinci şartını, Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde 
görev almış olanlann ve millet kaderine hâkim olabile
cek mevkilere gelmiş bulunanlann, düşüncelerini açık
ça ortaya koyarak, bir temel kalkınma felsefesi etrafında 
birieşmelerinde görüyoruz.
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T Ü R K İY E  İŞÇİ P A R TİS İ 

G E N E L  M E R K E Z İ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
T Ü Z Ü Ğ Ü

Ç A Ğ R I
E meği ile yaşıyanlar! İşçiler, ırgatlar, 

küçükköyliller, zanaatkâıiar, ücretli ve 
aylıkblar, esnaflar ve dargelirli serbest 
meMek sahipleri, ilerici gençlik, toplumcu 
aydmlar! saflarunıza katılınız!

H angi smıttan, hangi partiden olursan ol! 
Emeğin hakkını teslim edenler! Türki- 

yenin kalkmıp ilerlemesini, demokrasinin 
yerleşmesini, gelişmesini isliyenler! Safla
rımıza katlimiz!

şçi sınıfmın, emek<^ halkm aldatalnuusı- 
na; bölünmesine razı olmayan sendikacı

lar, sendikalılar, sendikasızlar, aydınlar! 
Saflarımıza katılınız!

T Ü R K İ Y E  İ Ş Ç İ  P A R T İ S İ

üstte: Yön Bildirisi’n i imzalayan Oktay Ekşi. Altta: 
Türkiye işçi Partisi’n/n ilk tüzüğünün ön ve arka 

kapağı.
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Türkiye İsçi Partisi'mn İ lk  
Tüzüğü

13 Şubat 1961’de kurulan Türkiye İşçi Partisi’nm
19 Nisan 1962’de kurucular toplantısında kabul 

edilen tüzüğünden bölümleri:

BÖLÜM I

KARAKTER VE AMAÇ

Madde 2 — Partinin karakteri: Türkiye İşçi Partisi 
Türk işçi sınıfının ve onun demokratik öncülüğü etrafın
da toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların (Irgat 
ve küçük köylülerin, aylıklı ve ücretlilerin, zanaatkârla- 
rın, küçük esnaf ve dar gelirli serbest meslek sahipleri 
ile ilerici gençliğin ve toplumcu aydınların) kanun yolun
dan iktidara yürüyen, siyasî teşkilâtıdır.

TİP, Yurt ve Dünya olaylarını Türk işçi sınıfı ve emekçi 
halk yığınları açısından değerlendirir; onların menfaatle
rini savunur; hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilmesi 
için mücadele eder.

Ulusun büyük çoğunluğunu meydana getiren emekçi 
halk yığınlan, bütün zenginliklerin, bütün değerlerin ger
çek yaratıcısı, sosyal gelişmenin biricik itici kuvvetidir. 
Üstelik bu işin ağır yükünü de onlar taşırlar. Bundan 
dolayı emekçi halk yığınlarının hak, hürriyet ve menfaat
leri için mücadele etmek, aslında Türk ulusunun bütü
nünün hakları, hürriyetleri ve yüksek menfaatleri için 
mücadele etmektir.

TİP, ırk, din, mezhep, deri rengi, kadın-erkek ayırımı 
gözetmeden ve hangi sınıftan gelirse gelsin, parti prog
ram ve tüzüğünü benimsemiş, emekten yana olan bütün 
yurttaşlara safiannı açık tutar.

Madde 3- Partinin amacı: TİP’nin  amacı. Anayasa ve 
Kanunların tanıdığı hak ve hürriyetlere dayanarak, prgra- 
mında açıklanan esasları gerçekleştirmektir.

Türkiye’nin ileri bir toplum haline getirilmesi işi ile, 
emekçi halk yığınlarının yurt işlerinde söz ve karar sahi
bi olmaları, İnsanca yaşama şartlarına kavuşmaları İşi, 
bir tek dâvanın birbirine bağlı bölümleridir; biri gerçek
leştirilmeden öteki gerçekleştirilemez. Çünkü emekçi 
halk yığınlarının, İnsanca yaşama, şartianna kavuşmak
tan doğan inanlı ve şevkli çabası sağlanmadıkça, Türki
ye kalkınamaz, çağdaş medeniyete ulaşamaz. Bu gerçe
ği iyice kavrayan T/P’nin programında açıklanan amacı, 
özet olarak şudur:
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Ifçi sınıfını ve bütün emekçi haik yığıniarını, eğitip 
aydınlatarak. Ulusal kalkınma ve ilerlemenin bilinçli İtici 
kuvveti liatine getirmek;

Anayasa teminatı altında olan hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkacak işçi sınıfının ve emekçi halk yığınlarının, 
yurt işlerinde söz sahibi olmasını sağlamakla, büyük 
toprak sahiplerinin ve şehirli büyük sermayecilerin, de
mokratik rejimi aksatan, ekonomik kalkınmayı, sosyal 
ve kültürel gelişmeyi frenleyen, sosyal adalet ve güven
liğe karşı koyan, zararlı nüfuz ve hâkimiyetlerini önlemek;

Sanayileşmeye öncelik veren, planlı, emekten yana 
ve emekçi halk yığınlarının iştiraki ite işleyen bir devlet
çiliğin, ulusal ekonomide, sosyal ve kültürel hayatımız
da düzenleyici ve yönetici temel kuvvet olmasını sağla
mak;

Özel sektörü, ulusal ekonominin genel plâna bağlı 
yararlı bir kesimi haline getirmek;

Ve böylece siyasî demokrasiye ekonomik ve sosyal 
bir öz kazandırarak, daha ileri bir toplum düzenine, 
demokratik yoldan geçiş şartlarını hazırlamak;

Bu maksatla: a) Ulusal Ekonomide kilit taşı vazifesi 
görenlerden başlayarak ve ekonomik kalkınma ve sos
yal ilerlemenin gerekil kıldığı bir sıra izleyerek, büyük 
üretim ve mübadele araçlarını devletleştirmek;

b) Kurulmamış temel sanayi kollarını devlet eli ile, 
devlet malı olarak kurmak ve işletmek;

c) Topraksız veya az topraklı köylüyü topraklandırmak 
ve en yeni araçlarla, en ileri teknikle donatarak, en 
verimli işletmecilik sistemi içinde (devlet nümune çift
liklerine, üretim kooperatiflerine ve özel işletmeciliğe 
yer veren bir sistem içinde), çalışmasını sağlamak; şe
hirle köy arasındaki, köyün geri kalmasına sebep otan 
temeili aynmları gidermek;

ç) Sanayi ve tanmda kalkınıp ilerleme, belirti bir eği
timden geçmiş emek gücüne ve kadrolara ihtiyaç gös
terdiğinden, genel ve teknik eğitimi ekonomik kalkınma
ya paralel olarak, ivedilikle yaymak ve ilerletmek;

d) Ekonomik kalkınma ve kültürel iterteme birbirini 
karşılıklı olarak etkilediğine ve amaç sadece üretimde 
verimi arttırmak olmayıp, kafa işçiliği ile kot işçiliği ara
sındaki ayrımları kaldırarak, bütün yurttaşların kişilikle
rini sonuna kadar geliştirmelerini sağlamak olduğuna 
göre, halk yığınlarının yaratıcı güçlerini açığa çıkaracak 
kültür çalışmalarına hız vermek; yurt ölçüsünde kültür 
merkezleri kurmak;

e) Herkesi iş-güç sahibi etmek; işsizliğe kesinlikle 
son vermek ve Ulusal gelirin dağıtımında emeğe göre 
gelir ilkesini hâkim kılmak; yani herkese yaptığı işe 
göre ücret, aylık ve gelir sağlamak;

f) Ulusal varlığımızı ve bağımsızlığımızı her şeyin üs
tünde tutan ve bütün devletlerle eşitlik içinde dostluk 
münasebetleri kurmayı amaç bilen. Birleşm iş U llle tle r 
Anayasasına bağiı, kurtuluş savaşı Türkiye'sine yaraşır, 
banşçı bir dış politika savunmak;

Böylece Ulusal üretimi, ağır sanayi ve ileri teknik 
temeli üzerinde, toplumun ve emekçi halk yığınlarının 
boyuna artan her türiü Ihtayaçlarını karşılamak için ha- 
zırianmış bir genel piâna göre, ahenkii biçimde geliştir
mek;

Ve insanın insan tarafından sömürülmesi sistemine 
son verip, Türkiye’yi, halkı artık Yurt işlerinde gerçek
ten söz ve karar sahibi otan ve kardeşçe dayanışarak, 
Işbiriiğl ederek hürriyet ve eşitlik içinde, her bakımdan 
İnsanca, dopdolu yaşıyan, medeniyeti ve kültürü iteri, 
tam bağımsız, insanlığın hizmetinde, barışçı, tam de
mokratik bir ülke haline getirmektir.

K A V E L

işim e ka rım  dedim  
k a rım a  kave l diyeceğim
ve soluğum  tükenm edikçe  bu doyum suz dünyada 

güneşe karışm adıkça e tim  
kave l g re vc ile rin in  tü rkü sü n ü  söyliyeccğ im

ve iz in  verirle rse  is tinye li em ekçi kardeşlerim  
iz in  verirle rse kavel g revc ile ri 
ve ben ke n d im i tu ta b ilirse m  eğer 
sesimi tu tab ilirsem

o çoban ateş le rin in  parladığ ı yerde kave l’de 
o erkekçe d ire n ilen  yerde kave l’de 

ka rın  a ltında  n işan lanıp 
dostla rım ın  arasında öpeceğim 

n işan lım ı kavel kapısında

ve iz in  ve rir le rse  is tin ye li em ekçi kardeşlerim  
iz in  verir le rse  kave l g revc ile ri 

i lk  çocuğum un adını 
kave l koyacağım

Kavel
grevinin

kopardığı
fırtına

Üstte: TİP’/n kuruluş belgeleri İstanbul Valiliğl'ne 
veriliyor: Soldan itibaren: Avni Erakalın, İbrahim 

Güzelce, Kemal Türkler, Rıza Kuas ve sağ arkada 
Kemal Nebloğlu. Ortada: Haşan Hüseyin'in Kavel 
grevi için yazdığı ve o yıllarda çok ünlenmiş olan 

şiiri. Altta: Yön'ün Kavel grevi ile ilgili 62. sayısının 
kapağı.

Halkın oyu ile kanun yolundan iktidara gelen TİP, 
halkın oyunu kaybedince, yine kanun yolundan iktidar
dan çekilir.

Sosyalist Kültür Demeği 
Kuruluş Bildirisi

Yön dergisinin çıkışından bir yıl sonra 
aralarında Yön yazarlarının da bulunduğu bir grup 

aydın Sosyalist Kültür Derneği adıyla bir örgüt 
kurdu. Osman Nuri Torun (Başkan) Necat Erder 
(Gn. Sekreter) Atilla Karaosmanoğlu (Araştırma 

İşleri), Doğan Avcıoğlu (Yayın ve Konferans İşleri) 
Adnan Başer Kafaoğlu (IVlalI İşler) Güney Özcebe, 

Sırrı Hocaoğlu Cemal Reşid Eyüboğlu 
(Teşkilatlanma işleri) Cahit Tanyol (Koordinasyon 

İşleri)’dan oluşan yönetim kurulunun derneğin 
kuruluş bildirisi ve kurucular listesi:

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, bir yandan çok 
partili bir siyasal sistemi yerieştirmeğe çalışırken, diğer 
taraftan dağınık ve sistemsiz müdahaleleri olan, fakat 
esas itibariyle kapitalist bir düzene dayanan bir kalkın
ma çabasına girişmiştir.

Bugün yaşayanların çoğunluğuna ve gelecek kuşakla
ra büyük fedakâriıkiar yüklemesine rağmen, bu kalkın
ma çabası ile hızlı bir gelir artışı sağlanamadığı gibi, 
toplumdaki gruplar arasında esasen dengesiz olan gelir 
dağıtışı daha da bozulmuştur.

Nüfusu hızla artan toplumumuzda üretimdeki artışın 
yetersizliği ve gelir dağılışındaki bozulma açık ve gizli 
işsizliğin artmasına ve geniş kütlelerin yaşama şartları
nın dayanılması güç bir duruma gelmesine yol açmıştır. 
Toplumsal yapıdaki hızlı değişmelere düzenli bir şekilde 
yön verilmemesi, dengesiz bir şehirleşme gibi ıstıraplı 
ve sosyal güvenliği sarsacak sonuçlar veren meselele
rin doğmasına sebep olmuştur.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında başlıca amaçlardan 
biri olarak açıklanan “ sınıfsız bir toplum yaratma”  İlke
sinin terkedltmest ve buna ters yönde keskin sınıf fark
ları yaratan bir gelişme metodunun seçilmesi sınıflar 
arasındaki gerginliği arttırmış ve sınıf çatışmalanna da
ha da elverişli bir ortam yaratmıştır. Bu devrede çok 
partili siyasal sistem ise halk isteklerinin belli çıkarlar 
için istismar edilmesi şeklinde işlenmiştir. İktisadî ve 
sosyal meselelerin çözülememesi, çok partili sistemin 
oyun kurallarının bozulmasına sebep otmuş böylece de
mokratik düzenin asgari şeklî unsuriarı bite uygulana
mamıştır.

Aydınların çoğunluğu, bu devirde meseleleri siyasal 
sistemin şekli unsuriarı İle ilgili dar bir çerçeve içinde 
ele almış ve tartışmışlardır. Fikir hürriyeti için gerekil 
siyasal ortamın bulunmayışı ve meselelerin dar bir açı
dan ve sathî bir şekilde düşünülmesine sebep olan ta- 
bulann mevcudiyeti gerçek sebep ve yot arayan düşün
cenin getişmesine engel olmuştur.

Bu düzene karşı halk tepkisinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan 27 Mayıs hareketi, Türk aydınlarının çoğun
luğu İçin bir uyanma ve arama devresinin başlamasına 
yol açmıştır. Bu devrede geçmiş tartışmalardaki çerçe
venin darlığı, İleri sürülen ftkirierin ve çözüm yollarının 
gerçeklerden ne kadar uzak olduğu anlaşılmıştır. Bu 
durum sosyal konulara eğilenleri meselelerin mahiyet 
ve önemlerine uygun izah şekilleri ve çözüm yollan 
aramaya yöneltmiştir.

Bu arada siyasal düzendeki getişmeter, geçmişteki 
düşünce tarzını ve iktisat düzenini benimseyen bir siya
sal kadronun İktidara gelmesiyle sonuçlanmıştır. Kapi
talist bir düzen İçinde kalkınma esasını kabul eden ve
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bu kadronun çalışmasında geçmiş uygulamada ayrılan 
unsur planlı kalkınma fikrinin şeklen benimsenmiş gö
rünmesidir.

Açıklanan kalkınma hedefleri, iki ana fikre dayanmak
tadır. Bunlardan birincisi oldukça yüksek bir kalkınma 
hızına ulaşmak, diğeri ise bunu sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak gerçekleştirmedir.

Yüksek bir kalkınma hızına ulaşmak için, bu kalkınma
nın gereğine ve zorunluluğuna inanmış, kararlı, bilgili 
ve enerjik bir siyasal kadronun mevcudiyeti şarttır. Kal
kınmanın sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçek
leşmesi ise, iktidar mekanizmasının buna imkân vere
cek bir yapıya sahip olmasına bağlıdır.

Bir yılı aşan bir devredeki uygulama ve beş yıllık 
planın ve planla ilgili diğer çalışmaların durumu, bugün
kü siyaset kadrosunun hızlı kalkınmayı gerçekleştirecek 
niteliğe ve iktidar mekanizmasının da sosyal adalet ilke
lerini yerine getirecek bir yapıya sahip olmadığını açıkça 
göstermiştir.

Özellikle gelişmekte olan bir ülkede kapitalist düzenin 
menfaat dengesine dayanan bir İktidarın sosyal adalete 
bağlanması beklenemez. Böyle bir menfaat düzeninin 
ortaya çıkardığı kadronun hızlı bir kalkınma çabası için 
gerekli inanç ve enerjiyle hareket etmesi imkânsızdır.

Meseleleri süratle çözüm yolu bekleyen Türk toplumu 
bugünkü şartlar içinde tam bir çıkmazdadır. Bir çıkmaz
da bulunma duygusu halk kütlelerinde ve aydınlar ara
sında çok yaygın bir şekil almıştır.

Bugünkü şartların yarattığı güvensizlik içinde Türk 
toplumu bir çıkış yolu beklemektedir. Bu durum sorum
luluk duygusu taşıyan yapıcı aydınların yeni çözüm yol
lan aramasını hayati bir görev haline getirmekte ve bu 
konudaki çabalara güç kazandırmaktadır.

Toplum yapısının ve tarihî gelişmenin incelenmesin
den ortaya çıkan gerçekler, halk mutluluğunu hedef 
tutan bir çerçeve içinde düşünenleri sosyalist bir çözüm 
yolu etrafında birleştirmektedir.

Sosyalizm,

Toplum refah ve saadetini fert ve zümre çıkarlarının 
üstünde tutan bir dünya görüşünden hareket eden.

Bunu gerçekleştirmek üzere halka dayanan ve halka 
yönelen bir toplum düzeni kurmak amacını benimseyen,

Bu düzeni kurmak ve yaşatmak için, memleketteki 
sosyal ve İktisadi münasebetleri bilimsel bir görüş açısı 
İçinde inceleme ve akılcı esaslara göre düzenleme yolu
nu seçen, bir düşünce ve davranış sistemidir.

Sosyalist düzende insan ve tabiat kaynaklarının İsrafı 
önlenir ve bunların akılcı bir şekilde değerlendirilmesi 
sağlanır, toplumun imkânları ve yaşama gücü artar, fır
sat eşitliği ve gerçek anlamıyla sosyal adalet gerçekle
şir. Toplum yapısını tanımak, böyle bir düzenlemenin 
bilimsel şartlarını devamlı olarak aramak bu amaçlan 
gerçekleştirmenin hareket noktasıdır.

Bu unsurlarıyla sosyalizm, insancı hedeflere yönelen 
ve doğmatik olmayan bilimsel yollarla toplum hayatını 
düzenlemek amacını güden bir sistemdir.

Sosyalizm azgelişmiş ülkelerin sosyal adalet içinde 
hızlı kalkınmalannı sağlayacak tek metoddur. Sosyalist 
metod aynı zamanda kapitalist bir gelişmenin bilhassa 
azgelişmiş bir toplumda meydana getireceği aşırı sınıf 
çatışmalarını demokratik yollarla önlemenin tek yoludur.

Türkiye’de toplumsal konular üzerine eğilenler milli
yetçi, hürriyetçi ve demokratik ilkelere dayanan bir sos
yalizm anlayışı etrafında birleşmektedirler.
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Üstte: 1960’tan sonra grev hakkı için Türk-tş'/n 
düzenlediği b ir miting. Altta: TİP’m ilk örgütlendiği 

yıllarda yayınlamış olduğu b ir broşürün kapağı.

Türk sosyalistlerinin milliyetçiliği Türk halkına ne ver
mek istediğini ve bunu nasıl yereceğini söylemeyen, 
toplum mutluluğuna etkisi olmayan boş sloganlarla hal
kın hislerini uyarmaya çalışarak aslında belli zümre çı
karlarını koruyan, mevcut düzeni devam ettirmekten 
başka kaygısı olmayan aldatıcı ve gerici bir milliyetçilik 
değildir. Türk sosyalistlerinin milliyetçiliği halka daya
nan ve halka yönelen, halk İçin ne yapılacağını ve bunun 
nasıl yapılacağını açıklayan, Türk toplumunu birbirini 
sömürmeyen, birbirine saygı ile bağlı fertlerden kurulu 
bir ulus olarak yaşatmak isteyen, uluslararası düzende 
kişiliği olan ve kendine güvenen ve saadetini uluslarara
sı barış ve saadetin bir unsuru sayan bağımsız bir Türki
ye kurmak amacına yönelen bir milliyetçiliktir.

Türk sosyalistleri kişiyi ve emeği en büyük değer 
sayan ve kişiyi onuriu bir insan gibi yaşama imkânlarıyla 
donatarak, onu gerçek hürriyete kavuşturmak İsteyen 
bir hürriyetçilik ilkesini kabul etmektedir.

Sosyal sınıflar arasmda büyük farklılıklar yaratan ve 
sınıf mücadelesini şiddetlendiren kapitalist kalkınma me
todu, hürriyet İlkelerinin ve demokratik düzenin tahribi
ne sebep olmaktadır. Türk sosyalistleri sosyalizmi, de
mokratik düzen içinde hızlı, sümürücü olmayan dengeli 
bir kalkınmanın tek yolu olarak görmektedirler.

Türk sosyalistleri, kalkınmada özet sektöre de bir yer 
veren, ancak hızlı kalkınmayı ve sosyal adaleti gerçek
leştirmede başlıca görevin devlete düştüğünü kabul eden 
ve istismar unsuriarından temizlenmiş bir düzen olan 
“ sosyalist karma ekonomi”yl benimsemektedirler.

Sosyalizm Türk ulusunu ileri bir medeniyet seviyesine 
ulaştırmak hedefine yönelmiş halkçı bir düzen kurmak 
üzere yapılan Millî Kurtuluş Savaşımızın bir devamı ve 
yeni bir hamlesi olacaktır.

Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak is
teyenlerin üzerinde birieştikleri ilkeler bunlardır. Ancak 
düşünce hayatımızdaki bu gelişme dağınık ve düzensiz 
olmaktadır. Sosyalizm bilgiye, sistemli araştırmaya da
yanan bir düşünce tarzıdır. Yurt gerçeklerinin etraflı 
olarak bilinmesini, tartışılmasını ve bilgilerin devamlı 
bir şekilde değerlendirilmesini ve bunların halka male- 
dllmesini gerektirir. Bu konuda çalışanların birbirlerin
den haberli olmaları, geniş ve düzenli bir tartışma orta
mı bulmaları ve düşüncelerini duyurma imkânına sahip 
olmaları gereklidir.

Sosyalist K ü ltü r Demeği, Türkiye’nin meselelerini sos
yalist bir dünya görüşü açısından incelemek, bunları 
açıkça tartışmak ve bu çalışmaların sonuçlarını yaymak 
üzere kurulmuştur.

SOSYALİST KÜLTÜR DERNEĞİ (SKD) KURUCULAR 
LİSTESİ

Niyazi Ağırnaslı (Senatör), Galip Aknii (Yüksek Mü
hendis), Erdoğan Alkin (asistan), Sadun Aren (Profe
sör), Türkkaya Ataöv (asistan). Doğan Avcıoğlu (gazete
ci), Ş. Süreyya Aydemir (yazar), Seyfi Demirsoy (sendi
kacı), Tarık Ziya Ekinci (doktor), Necat Erder (sosyolog), 
Işıl Ersan (asistan), Asaf Ertekin (matbaacı). Cemal Re
şit Eyül>oğlu (avukat). Müşerref Hekimoğlu (yazar), Mü
kerrem Hiç (doçent), A.Sırrı Hocaoğlu (milletvekili), Er
han Işıl (maliye müfettişi), Nejat Izar (yüksek mühendis), 
Adnan Başer Kafaoğlu (maliye müfettişi), Arslan Başer 
Kafaoğlu (DPT uzmanı), Yahya Kanbolat (asistan), Atillâ 
Karaosmanoğlu (iktisatçı), Mahir Kaynak (asistan), Gül
ten Kazgan (doçent), Abdullah Kızılırmak (doçent), Hamdi 
Konur (öğretmen). Haşan Hüseyin Korkmazgil (yazar), 
Nurettin Ş. Kösemihal (profesör), İdris Küçükömer (do
çent), Güney Özcebe (yüksek mühendis), Hilmi Özgen 
(yüksek murakebe uzmanı), Fakih Özlen (milletvekili), 
Mehmet Selik (asistan), ilhami Soysal (gazeteci), Müm
taz Soysal (asistan). Metin Sözen (asistan), Cahit Tanyol 
(profesör), Merih Teziç (asistan), Reşat Titiz (iktisatçı), 
Osman Nuri Torun (maliyeci), Nihat Türel (avukat). •
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Yann Biz K o n u fa ta ğ ı*
ÖMER NİDA

Türkiye İşçi Partisi nm 2 numaralı üyesi şair ve
yazar Ömer Nida’n n  1989'da yayınlanan Yarın Biz 

Konuşacağız-Tûrkıye İşçi Partisi Tarihi ve Anılan 
kitabında yer alan TİP'm ilk günlerine ilişkin 

anılarından lıölümler:

r/P'In ltl( genet mericezi olan Cağatoğtu Aydınlar Ha- 
nı’na birkaç arkadaşla birlikte her gidişimizde, Kurucu 
ve Genet başkan Avni Erakalın’ı çatışma masasında gö
rüyorduk. içtenlikti, çalışkan bir insandı. Merkez Komi
tesi toplantılarını yakından izlemekteydik. Yıllardır içi
mizde taşıdığımız büyük heyecan, TİP olgusuyla iyice 
yoğunlaşmış, anlam kazanmıştı. Şimdiden kendimizi ör
güte bağlı sayıyorduk. Ancak, ilçe örgütleri kurulmadı
ğından ve üye giriş belgeleri daha bastırıtmadığından 
üye kaydımız yapılamıyordu. Kuruculardan Kemat Nebi- 
oğlu ile konuşurken, bana “ hoca” demesine bir türlü 
anlam veremiyordum. “ Nebioğtu arkadaş, artık kaydı- 
mızı yapın” dediğimde, lıana; "üye kayıt bildirgelerini 
bastırmadık ‘hoca’, sen bu işteri bitirsin, biraz bekleme
niz gerekecek” , diyordu. O sıralarda Vatan Gazetesl'ni 
Nairn Tlrati devralmıştı. Siyah başlıktı çıkıyor, çok tutarlı 
bir içerik taşıyor, biçimiyle de Avrupa gazetelerini andı
rıyordu. Naim Tirati’nin 1955-1966 yıllarında yayınladığı 
Yenilik Derg/s/’nde şiirterim çıkardı. Birbirimizi ismen 
tanırdık ama biraraya gelememiştik. Vatan Gazetesl’nde 
de o sıratar emekte ilgili birkaç yazı yazmıştım. Behice 
Boran da uzun yazılarıyla aynı sayfada toptumsat konu
lara değiniyordu. Kemal Nebloğlu, bu yazılarımı oku
muştu ve “ hoca” demesinin bundan iteri geldiğini de 
sonraian anlamış oklum.

Gün gelip partiye kaydım yapıldığında; “ sanırım ilk 
üye benim" demiştim. Nebloğlu; “yok, yok, senden 
önce Suat Şükrü Kundakçı üye oldu" demez mi? Elbet 
bu önemli değildi, ha bir numaralı üye olmuşum, ha 
İki... Aynca, Suat Şükrü Kundakçı, sendikacı yakın bir 
arkadaşımdı. Bunu betirtmemin nedeni şudur: İlk gün
lerden başlıyarak partinin bir neferi olduğumu açıkla
mak ve dışardan gazel okumadığımı vurguiamaktır.(...)

r/P'in ilk kurulan ilçeierinden^Kadıköy'e, Aybar’ın ya
kın arkadaşlanndan Av. CenanI Güngördü ilçe başkanı 
olarak atanmıştı. Gaziantepli arkadaşım Mehmet Özer- 
gin de, Kadıköy İlçe Sekreteri idi. Özergin; Gaziantep’te 
gazete bayiliği yapmış, DP’nin baskı döneminde hep 
ilerici yayınları direnerek satmıştı. İstanbul’da da kitap 
dağıtıcılığı yapıyordu. Kadıköy'e gidiyor partinin işleri
ne yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir süre sonra Av. 
Cenanı Güngördü başkanlıktan ayrıldı, yerine Mehmet 

Özergin seçildi. Ben de sekreter oldum. Üsküdar’da 
oturduğumdan, bir yandan da Üsküdar İlçesinin kurul
ması yolunda ̂ aba gösteriyordum. Kadıköy ilçesindeki 
ilk çalışma dönemlerinde, düzenlediğimiz söyleşilere 
birkaç tanıdık da katılıyordu. Anımsadıklarım arasında; 
Müzehher Vanû, Turhan Tükel, Selma Tükel, Cengiz 
Yazoğlu, Kerim Korean vardı. Sanırım o dönemde parti
ye kaydolmuşlardı. Sayın arkadaşım şair-yazar, Gazian
tepli Galip Ataç da arasıra Kadıköy’e gelir, çalışmalara 
katılırdı. Daha çok Gaziantepli ilçe Başkanımız Mehmet 
Özergin’in Antep’ten arkadaşıydı. Samimi, sağlam bir 
insandı. Bütün yaşamı savaşımla geçmişti. Terzi İdi. 
1987 yılında kendisini Beyoğlu'ndakI evinde ziyaret et
miştik. Yaşlanmıştı ama, coşkusundan birşey yitirme- 
mişti. Son derece ekonomik bunalım içindeydi. Bu mad
di yoksunlukla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu, iyi In- 
sanlanmızı böyle bir köşede bırakmış olmanın ezikliğini 
duyduk.

Üsküdar ilçe örgütünü kurmak üzere İlhan Ataöz’le 
İlişki kurdum. Bir yandan Üsküdar’ı oluşturmaya çalışı
yor, bir yandan da Kadıköy'de çabalarımızı sürdürüyor
duk. ivedilikle yapılması gerakan; örgütlenmeyi hızlan
dırmak ve eğitim sorununu ela almaktı. Türk aehınu 
oluşturan tüm ç«vr«lar, örgütü destektemekteydi. Bu 
nedenle örgütlenme ve eğitim İşinin üaleainden gelin-
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İŞÇİ PAR 1 İSI 

MECLlSri-

N A T O ’ ya HAYIB
işçiler, köylüler

bağımsızlıftlan yana olanlar

lllstte: TİP'/n 1. Büyük Kongresi'nde kabul edilen 
programının kapağı. Ortada: J965 seçimlerinden sonra 

TİP milletvekilleriyle yapılan konuşmaların yeraldtğı 
Sosyal Adalet’/n 20. sayısı. Altta: TİP Çankaya 

ilçesinin b ir bildirisi.

mest gerekiyordu. Ayiar geçiyor, eğitim sorunu bir türiü 
gündeme getirilmiyordu. Bu konu ciddi bir şekilde, ta
bana yaygın olarak, hiçbir dönemde de ele alınmadı. 
Birkaç konferans ve Eğitim Bürosu'nun yayınladığı bro
şürlerden başka, köklü bir şekilde, sosyalist bir partiye 
yaraşır bir eğitim partimizce uygulanamadı. Üst kade
mede, hep büyük “ la f la r  edilerek büyük işlerin başarı- 
iacağı sanıldı. •

Türkiye İşçi Partisi Program ı

T/P’ in İzmir'de yapılan 1. Büyük Kongresi’nde 
kabul edilen programı “ Türkiye’nin Maddi ve 

Sosyai Yapısı" “ Kalkınma Yolu”  “ Temel İlkeler" 
“ Vatandaşlara Neler Getireceğiz" başiıkiı dört 

bölümden oluşmakta; 166 sayfalık metinde 
tarımdan, kültüre, edebiyata ve dış politikaya vb.

hemen her konuda partinin görüşleri 
sergilenmektedir. Programın girişi lie "Kalkınma 

Yolu”  başiıkiı 2. bölümden alıntılar:

Halkımızın yüzyıllardır süregelen yoksulluğu, ancak 
emekçi halkımızın iktidara geçerek gerekli köktü reform- 
tan gerçekleştirmesi sonunda ortadan kalkacaktır. Bu
nun için, bütün emekçiterin ve emekten yana olanların 
hızla teşkilâtlanarak bağımsız bir siyasî kuvvet hâline 
gelmeleri şarttır.

Bu tarihî görevi, 13 Şubat 1961 günü oniki sendikacı 
tarafından kurulan ve tarihimizde doğrudan doğruya 
emekçi halkın kurduğu ilk parti otan Türkiye İşçi Partisi 
yerine getirecektir.

Kişi olarak her tririmizln insanca yaşama şartlarına 
kavuşmamız, toptum olarak iteri bir ülke durumuna get- 
memize tıağiıdır. Toplum olarak ileri bir ülke durumuna 
gelmemiz ise, kişi olarak her birimizin inan ve şevkle 
çalışmamıza; daha verimii olmamıza; bu inantı, şevkti 
ve verimli çatışma imkântannın yaratılmasına bağlıdır. 
Özellikte geri katmış toptumlarda ekonomik ve sosyai 
ilerlemenin, iıağımsıztık içinde kalkınmanın en büyük 
dayanağı emektir; emekçi hatkın inantı ve şevkli çabası
dır. Halkın -emeğiyle yarattığı bütürı zenginlik ve değer
lerin kendisine ait okluğunu bitmesinden geien- bu şevkti 
ve inanlı çabası sağianmadıkça, ekonomik ve sosyai 
ilerleme, t>ağımsıztık içinde kalkınma gerçekfeştiritemez. 
Bu temel şart yerine getiritmeden kalkınma adına atıian 
her adım, bu adımla orantıtı olmayan ölçüsüz fedakârlık
lara, halkın sonsuz ıztıraptarına yot açar.

Bunun içindir ki, Türkiye İşçi Partisi, kurtuluş yolunu, 
yurt işlerinde söz ve karar sahibi olmuş emekçi halkın 
kendi etiyie çizeceğine inanmaktadır. Bu, emekçi haiki' 
mızın bağımsız, gerçek siyasî teşkilâtı olan Türkiye İşçi 
Partisi içinde ve onun etiyle olacaktır.

Türkiye İşçi Partisi, Türk işçi sınıfının ve onun tarihi, 
bilime dayanan demokratik öncülüğü etrafında toplan
mış, onunla kader birliğinin bilinç ve mutluluğuna var
mış toplumcu aydınlara ırgatiann, topraksız ve az top
raklı köylülerin, zanaatkâriarın, küçük esnafın, aylıklı 
ve ücretlilerin, dargeliril sert>est meslek sahiplerinin, 
kısacası, emeğiyle yaşayan bütün yurttaşların kanun 
yolundan iktidara yürüyen siyasi teşkilâtıdır.

Türkiye İşçi Partisi, yurt ve dünya olaytarını Türk işçi 
sınıfı ve emekçi haik yığınları açısından değerlendirir; 
onlann menfaatlerini savunur; hak ve hürriyetterinin ger
çekleştirilmesi için mücadele eder; yani Türk ulusunun 
bütününün haktan, hürriyetleri ve yüksek menfaatleri 
için mücadete eder. Çünkü ulusun büyük çoğunluğunu 
meydana getiren emekçi haik yığmlan bütün zengintik- 
lerin, bütün değerlerin gerçek yaratıcısı, sosyal getiş- 
mentn biricik itici kuvveti ve bu gelişmenin ağır yükü
nün taşıyıcısıdır. Bundan dolayı emekçi halk yığıntannın 
haktan, hürriyetteri ve menfaatleri için mücadete etmek, 
gerçekte, Türk ulusunun bütününün haktan, hürriyetteri 
ve menfaatleri İçin mücadele etmektir.

Türkiye İşçi Partisi, ırk, din, mezhep, deri rengi, kadın
- erkek ayınmı gözetmeden, hangi sınıftan gelirse gel
sin, Parti tüzüğünü ve programını benimsemiş, emekten 
yana olan bütün yurttaşlara saftannı açık tutar. Ve şun- 
lan gerçekleştirmeye söz verir:

Türkiye İşçi Partisi, bugüne kadar adına konuşulan, 
fakat sorumluluk yerierinden her zaman uzak tutulan 
işçi, köylü, zanaatkâr, esnaf, memur, ücretti, kısacası 
bütün yükü taşıyıp da İşlerin yürütümünde söz ve karar
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sahibi olmayan emekçi yurttaştan gerçekten yurttaştık 

haysiyetine kavuşturacak, onlan “ Bir Numaralı Yurttaş” 
durumuna getirecektir. Türkiye İşçi Partisi saflarında 
teşkilatlanarak bağımsız bir kuvvet durumuna gelen 
emekçi halkımız, kendi öz partisine, yani kendi kendisi
ne vereceği oylarla iktidara gelince, başta Büyük Millet 
Meclisi çalışmatan olmak üzere, bütün ekonomik, sos
yal ve kültürel faaliyetlerde söz ve karar sahibi olacak, 
İşlerini kendi eiiyie yürütüp doğrudan doğruya kendisi 
denetiiyecektir. (...)

Tf/rkiye İşçi Partisi, insan haktannı, ekonomik ve sos-, 
yal hakları her gün uygulanan canlı kurallar durumuna 
getirecektir. Türkiye İşçi Partisi, Anayasayı özü, ilkeleri 
ve amacıyla eksiksiz, tastamam uygulayacak, sosyal 
adaleti, sosyal güvenliği hayatımızda gerçekten yarar
landığımız çeşitli kurumlar biçiminde gerçekleştirecektir.

KALKINMA YOLU

Türk topiumunun, diğer toplumlarla eşit şartlar için
de ve bağımsız olarak yaşayabilmesi için ekonomik ba
kımdan kalkınması gerekir. Bu, sadece bilimsel düşün
cenin gerektirdiği bir amaç değil, aynı zamanda toplu- 
mumuzun, baskısını duyduğumuz bir isteğidir. Toplu- 
mumuz, bu isteğe uygun biçimde emin ve hızlı bir kal
kınma yoluna sokulmadıkça, huzur ve güvenlik içinde 
yaşamak mümkün olmayacaktır.

Bugün tutulmuş olan yol, iteri batı memleketlerininde 
bir zamanlar tutmuş oldukları özel sektör eliyle kalkın
ma yolu, yâni kapitalist bir yoldur. Ancak o zamandan 
beri şartlarda büyük değişiklikler olduğu için, bu yolun 
Türkiye’yi kalkınmaya götürmesi mümkün değildir;

1) Geçen yüzyıllarda batı memleketlerinin kalkınması, 
emeğin aşın sömürülmesi sonunda meydana gelen ve 
biriken özet sermaye ve teşebbüs yotu ite mümkün ot- 
muştur. Çünkü o tarihlerde işçi sınıfı haklannı koruya
cak güçlü teşkitâta henüz sahip değildi. Oysa, bugünkü 
Türkiye’de sendikacılığın ve demokratik kuvvetlerin ge
lişmekte olmasından ötürü, böyle bir sömürme gittikçe 
güçleşmektedir.

2) Batılıtar sermaye biriktirmek için başka memleket
leri de sömürmüşlerdir. Oysa, Türkiye’nin bugün sö
mürgeler fethederek, ya da ticari yollarla başka memle
ketleri sömürerek sermaye biriktirmesi düşünülemez. 
Kakh ki, devrimci ve anti-emperyatlst savaşlar yaparak 
bugüne gelmiş olan Türkiye İçin sömürgecitik ve sömü- 
rOcOtük söz konusu olamaz.

3)Balıhı ketler kalkınma yoluna girerken karşı-
tannda tuUanm if memleketler yoktu. Böylece küçük 
tşletmelefini yavaş yavaş büyüterek gelişebilmek Imkâ- 
nma sah^ıtiler. Oysa, TiMdye gelişmiş memleketlerle 
rekabet etmek, onlara rağmen kalkınmak zorundadır. 
Çünkü ekonomimizin batı memleketleri ekonomilerine 
bağlı ve onlann hüdmlyetl altında olması, kalkınmamızı 
bir de bu yönden önlemektedir. Aynca, bugünün tekno- 
kıjislne uygun dev işletmeler kurarak gerçekleştirilmesi 
gereken kalkınmayı sağlamaya, özel teşebbüslerin gücü 
yetmemektedir. (...)

Öte yandan, «koiKMnlmizIn bir pUn içerisinde yürütül
mesinin karariaştınlmış olmasına rağmen, tutulan yolun 
gene kapitalist yol olması yüzünden bütün bunlar hiçbir 
ohımlu sonuç vermemiş ve ödeme biMnçosundaki açık
lar gene ve gittikçe artarak devam etmiş, gelişme daha 
da yavaşlamış ve yoksul halkın kaderinde değişiklik 
ohnamıştır.

Özet olarak yaptığımız bu açıklamalar gösteriyor ki, 
Türkiye'nin özel sektör eliyle, y in i kapitalist bir düzen 
içinde kalkınması mümkün değildir. O halde Türidye 
için kurtuluş, kapitalist olmayan bir kalkınma yoluna 
girnıektlr. Kapitalist Olmayan Kalkınma Yolu emekten 
yana ve emekçilerin yürütümüne ve denetimine katıkhğı 
plinlı bir devletçilik olarak tanımlanabilir. Böyle bir dü
zende kamu seictörü esastır ve ekonomiye hâkim olacak

T 0B X 1Y E t ş ç t  PAKTtSt G EN EL BAŞKANI 
U E H U E T  A U  AYBAR7N t U A YIS I9U  
PAZAR OÜNU ANKARA’DA TAPTIOI KOHOŞ 
U ASIH IN U ETH tH t VERİTORDZ.

T. I. P. GENEL BAŞKANI 
M EHMET  ÂLİ AYBAR DİYOR Kİ 

ve  de  g ö z l e r i n i n  

i ç i n e  b a k a  b a k a  

h a l k m  o y l a r ı y l a  

i k t id a ra  g e le c e ğ i z

Hailamta bindid dalı ket'^ij/eceği tçin, eritti seçimlerde çene biz ikti- 
dara çeleee^iı, OUU ve Ja/ıa ölekl stilmlerde gene bfi ikimora çelcceğit. 
Ve tonuna kadar halk tktidarda kalacakitr.

5-6 MART

AKHİSAR OLAYLARI

(ATiavasamtza altlan taşlar)

K i m l e r  n i ç i n  v e  
n a s ı l  y a p t ı l a r  ?

üstte: TİP genel başkanı Mehmet A li Aybar'ın 9 
Mayıs 1965'te Ankara’da yaptığı konuşma metninin 

kapağı. Altta: Akhisar'da TİP’/'n mitingine yapılan 
saldırıyı anlatan broşür.

kadar geniştir. Özel sektör plân çerçevesi İçinde kamu 
sektörünün yardımcısı olarak çatışır ve gelişir.

Büyük arazi sahipteri, ya da büyük tüccar ve sanayici
ler elbette ki memleketi kapitalist olmayan bir kalkınma 
yoluna götüremezler; çünkü, onlann çıkarian ile bu yol 
arasında çelişme vardır. Memleketi kapitalist olmayan 
gelişme yoluna emekçiler götürecektir; çünkü, kapita- 
tist olmayan yola gitmekle onlann çıkartan bozulmaya
cak, aksine bu yoldan yararianacaktardır. Bu sebepte 
kapitalist olmayan kalkınma yolu emekçilerin iktidannı 
gerektirir. Yâni çözüm yotu her şeyden önce politiktir.

Emekçi halkın partisi olan Türkiye İşçi Partisi, kapita
list olmayan yoldan kalkınmayı gerçekleştirmek için şun- 
lan amaç bilir;

İŞÇİ sınıfını ve bütün emekçi halk kitlelerini eğitip 
aydınlatarak ulusal kalkınma ve lleriemenln bilinçti itici 
kuvveti hâline getirmek;

Anayasa teminatı altında olan hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkacak işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin 
yurt İşlerinde söz ve karar sahibi olmasını sağlamakla, 
büyük toprak sahiplerinin ve şehiril büyük sennayeclle- 
rin, demokratik rejimi aksatan, ekonomik kalkınmayı, 
sosyal ve kültürel gelişmeyi frenleyen, sosyal adalet 
ve güvenliğe karşı koyan, zarartı nüfuz ve hâktmtyetleri- 
ni önlemek;

Sanayileşmeye öncelik veren, plânlı, emekten yana 
ve emekçi halk yığınlannın iştirakiyie işleyen bir devlet
çiliğin, ulusal ekonomide, sosyal ve kültürel hayatımız
da düzenleyici ve yönetici temel kuvvet olmasını sağla
mak;

Özel sektörü, ulusal ekonominin gehet ptâna bağlı 
yararii bir kesimi hâline getirmek;

Ve böylece politik demokrasiye ekonomik ve sosyal 
bir öz kazandırarak daha İleri bir toplum düzenine de
mokratik yoldan geçiş şartlanhı hazıriamak.

Bu maksatla;

1) Ulusal ekonomide kilit taşı vazifesi görenlerden 
lıaşlayarak ve ekonomik kalkınma ve sosyal İlerlemenin 
gerekti kıldığı bir sıra izleyerek büyük üretim ve müba
dele arsçiannı devletleştirmek;

2) Kurutmamış temel sanayi kottannı devlet eliyle, 
devlet mail olarak kurmak ve işletmek;

3) Topraksız veya az topraklı köylüyü topraklandırmak 
ve en yeni araçlarta, en ileri teknikle donatarak, en 
verimli İşletmecilik sistemi içinde (devlet numune çift- 
tikterine, üretim kooperatiflerine ve özel işletmeciliğe 
yer veren bir sistem İçinde) çalışmasını sağlamak; şehlr- 
lerie köy arasındaki köyün geri katmasına sebep olan 
temelli ayınmlan gidermek;

4) Sanayi ve tanmda kalkınıp ilerleme, belirti bir eği
timden geçmiş emek gücüne ve kadrolara ihtiyaç gös
terdiğinden, genel ve teknik eğitimi ekonomik kalkınma
ya paralel olarak ivedilikte yaymak ve İlerletmek;

5) Ekonomik kalkınma ve kültüret ilerieme birbirini 
karşıhkh olarak etkilediğine ve amaç sadece üretimde 
verimi artırmak olmayıp, kafa İşçiliği ile kol İşçiliği ara
sındaki ayınmlan kaldırarak, bütün yurttaşlann klşillkle- 
rint sonuna kadar geliştirmelerini sağlamak olduğuna 
göre, halk yığınlannın yaratıcı güçlerini açığa çıkaracak 
kültür çalışmalanna hız vermek, yurt ölçüsünde kültür 
merkezleri kurmak;

6) Heritesl iş-güç sahibi etmek, İşsizliğe kesinlikle 
son vermek ve ulusal gelirin dağıtımında emeğe göre 
gelir İlkesini hâkim kılmak, yâni herkese yaptığı işe 
göre ücret, aytık ve getir sağlamak;

7) Utusat variiğımızı ve. bağımsızlığımızı her şeyin üs
tünde tutan ve kişttiği olan, bütün devletlerle eşitlik 
içinde dostluk münaset>etleri kurmayı amaç biten. Bir
leşmiş milletler Anayasası'na bağtı. Kurtuluş Savaşı Tür
kiye’sine yaraşır, t>anşçı bir dış politika savunmak;

Böylece, ulusal üretimi ağır sanayi ve ileri teknik te
meli üzerinde toplumun ve emekçi halk yığınlannın bo
yuna artan her türiü thtiyaçtannı karşılamak İçin hazır
lanmış bir genel ptâna göre âhenkti biçimde geliştirmek;

Ve İnsanın insan Tarafından Sömürülmesi Sistemine 
Son Verip Türkiye'yi, halkın artık yurt İşlerinde gerçek
ten söz ve karar sahibi olan ve kardeşçe dayanışarak,

tşbiritği ederek, hürriyet ve eşittik içinde, her bakımdan 
insanca dopdolu yaşayan, medeniyeti ve kültürü ileri, 
tam tMiğımsız, İnsanlığın hizmetinde, barışçı, tam de
mokratik bir ütke hâtine getirmektir. •
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A m atm uz, Yolumuz, 
Yöntem im iz

Türkiye İşçi Partisi Ankara Araştırma ve Yayın 
Bürosu’nun 196S’te yayınlamış olduğu broşürden 

bölümler:

Çok çetin sorunlarla karşı karşıya olan Türk halkı 
kendini bütün özlemlerine kavuşturacak bir çözüm yolu 
aramaktadır. Türkiye, hâlâ, bir ekonomik ve toplumsal 
buhran içindedir. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal 
yapısı derebeylik kalıntısı İlişkiler üstüne oturtulmuş 
bağımlı bir ticaret kapitalizmi olarak tanımlanabilir. Geri 
tanm düzeni hızla artan nüfusu iıesleyemedikten başka 
halkı şehiriere itmekte ve işsizliği gittikçe büyüyen bir 
yara haline getirmektedir, işsizlik, açlık ve çıplakhkla 
biriikte halk yığınlarının küttür seviyesi de acınacak du
rumdadır. Türkiye adam başına ulusal getirin en düşük 
olduğu bir ülkedir. Tarımda çatışan büyük çoğunluğun 
geliri daha da düşütctür. Türk toplumuna hâkim olan 
çevrelerse bu çetin sorunları kökünden çözecek şekilde 
hareket edememekte ve Türi( halkına yarariı olacak amaç, 
yol ve metodian uygutamamaktadıriar. (...)

A. Çağdaş Uygartığa Yetişme Amacı:

Bütün hatklar gibi, mutluluk ve refaha doğuştan hakkı 
otan Türk halkının şu hedefte birleştiğine şüphe yoktur; 
Türkiye’nin en başta gelen sorunu yurdun her bakımdan 
kalkınması ve çağdaş uygariıkta aramızdaki büyük me
safenin kapanmasıdır. (...)

B. Azam! Hızlı Kalkınma Amacı;

Gene halkın ortak görüşü şudur ki çağdaş uygarlığa 
erişmek için söz konusu kalkınma asgaride kalan bir 
kalkınma gösterisi değil, ulusal kaynaklanmızın imkân 
vereceği azamt hızla bir kalkınma gerçeği olmalıdır, iteri 
toplumların büyük kalkınma hızı karşısında yurtseverle
re ancak gittikçe açılan bu uçurumu kapatma çabası 
düşer. Geri kalmış toplumumuz azamt hızla kalkınmayı

• kendine amaç edinmek ve bunu şart koşmakta ancak 
görevini yapmış olur. (...)

C. Sosyal Adalet Amacı;

Halkm dördüncü arzusu da azami kalkınma amacıyla 
birlikte sosyal adalet ilkesinin de gerçekleşmesidir. Aza
mî kalkınmayı sağlamak İçin kurulacak düzen sosyal 
adaleti de Türkiye’ye bütün gerekleriyle getirmek zo
rundadır. Burada hemen hatıriayalım ki sosyal adaleti 
amaç edinmemiz, önce, hem halkımızın büyük çoğunlu
ğunu teşkil eden emekçi kitleye, otan borcumuzdan, 
hem de doğrudan doğruya Anayasamızdan doğmakta
dır, Bir kâğıt parçasından İbaret sayılmaması gereken 
Anayasamız sosyal adaleti İlke olarak kabul etmiştir. (...)

D. Hürriyet Amacı;

Sosyal adaletin sağlanması, böylece, hem insancıl, 
hem hukukî, hem de psikolojik bir zorunluluk olduktan 
başka bütün yurttaşlara hürriyeti en geniş anlamıyla 
tanımış olacaktır. ... Hürriyetçi h'r düzen sadece kâğıt 
üstünde "herkes hürdür” demekle yerteşemez. “ Ka
nunlar kimsenin cumhurbaşkanı, fizik âtimi ve büyük 
sanatçı olmasına engel değildir” demek yeteril değildir. 
Her yurttaşa bu fırsat eşitliğinin gerçekten tanınması 
için herkesin hayat seviyesinin yükselmesi ve herkese 
kabiliyetlerini rahatça geliştirecek bir eğitim fırsatının 
tanınması şarttır. (...)

III. Yöntem

Buraya kadar Türkiye'nin kalkınması için ileri sürülen 
çözüm yollannı değerlendirerek bunlardan devletçiliğin 
kaçınılmaz üstünlüğü ortaya kondu. Fakat asıl büyük 
sorun böyle bir devletçiliğin İktidara nasıl gelebileceği 
vs nasıl gelmesi gerektiğidir. “ Devletçilik şöyle ya da 
böyle olmalıdır” sorunları, tabii, önemli otmakla biriikte

GELİN CANLAR 
BİR O L A L I M

TÜ RKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Üstte: Çetin A itan’ın b ir broşürü. Altta: TİP’/n içinde 
halk türkülerinin yeraldığı b ir propaganda broşürü.

asıl üstüne eğilinmesl gereken nokta devletçiliği iktida
ra getirme konusudur. Zaten, unutmamalı kİ devtetçiil- 
ğln İktidara geliş şekil nasıl bir devletçilik olacağını 
tâyin edecektir. Devletçiliğin İktidara geliş yotu ve daya
naktan devletçiliği savunanların üstünde bir an önce 
anlaşmaları gereken konudur. (...)

“ İŞÇİ sınıfı öndertlğl” nden söz etmenin "sınıf kavga- 
sı” nı körüklemekle hiç bir ilgisi yoktur. Demokrasi gelir 
grupları dengesini yaratan bir düzendir. Asıl, aşağı taba
kalann kendi kuruluşları içinde siyasi harekete geçme
lerini İstememek ve Anayasahın tanıdığı bu hakkı red
detmenin demokratik düşünceyle bağdaşan tarafı yok
tur. Yoksun halk bütün emekçi sınıf ve zümrelerin, yâni, 
işçi, ırgat, köylü, zanaatkâr, küçük esnaf, aylıktı ve üc
rettiler, dar gelirli serbest meslek sahipleri, Atatürkçü 
devrimci gençlik ve toplumcu aydınlar, kısacası, emek
ten yana otan herkeste, bütün baskı ve oyuniann dışın
da kendi siyasi partisinde birieşecek ve harekete geçe
cektir. Sınıf kavgasını engelliyoruz bahanesiyle yoksun 
halk tabakatannın siyaset sahasında kendi temsllctleriy- 
te çıkmalanna meydan vermemek 1920 ve 1930’larda 
bazı Batı Avrupa ülkelerine çok pahalıya patlamış ve 
bu ülkeler faşizmin pençesine düşmüştür. Böyle bir 
davranış halkın demokratik hak ve hürriyetlerini inkâr 
etmektir. •

Türkiye İşçi Partisi'nin Ssfim  
Bildirgesi

r /P ’ In 1965 seçimlerine katılırken yayınlamış 
olduğu Seçim Bildirlsl’nden bölümler:

işçiler, ırgatlar, köylüler, zanaatkâriar, subaylar, me- 
muriar, emektiler, Atatürkçü toplumcu aydmlar, tüm 
emekçiler,

Sevgin yurttaşlar,

Mitti Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırdıktan 43 yıl 
sonra İstiklâlimizi, bağımsudığımızı yeniden kazanmak 
zorundayız. Yardım bahanesiyle gelen Amerika 1967’den 
beri yurdumuza adım adım yerieşmiştir. Vatan toprakla- 
nnın 35 milyon metre karesi Amerikan işgatindedir. Bu 
üslere Türk polisi, Türk hâkimi, Türk komutanı, hatta 
Türk bakanı giremez. Bu üsler, Türk toprakları üzerinde 
Amerikan bayrağının dalgalandığı birer küçük Amerika’
dır. Önce yardım heyetleri olarak Başkentimize yerieşti- 
ler. Şimdi her Bakanlık’ta uzmanlan var. Bunlar Ameri
kan hükümetinin uzman adı altında İş gören ajanlandır. 
Artık devlet sırrı kalmamıştır. Amerikalılar her işimizi 
bilirler. Bilmekle kalmazlar, bizi İstedikleri yola sürükle
mek için gerekirse baskı da yapariar. Kıbns buhranı 
sırasında bu baskılann nereye kadar götürüldüğünü hep 
gördük. Yunan emperyalizmini korumak için Amerikalı
lar Hükümetimizin önüne diklllverdller. Amerikan Cum- 
huri>aşkant. Başbakanımıza ağır bir mektup yazdı. Kıbn- 
sa asker çıkarmaya kalkarsanız Altıncı Amerikan Filosu 
yolunuzu kesecektir, dedi.

Amerikalılar bütün milli servetlerimize de el atmışlar
dır. Bir Amerikalının hazıriadığı petrol kanunu tasarısı 
devrik DP İktidan zamanında Büyük Meclis'ten geçiril
miştir. Bu kanuna dayanan Amerikan petrol kumpanya- 
lan yurdumuzun petrol yataklarına el koymuştur. Yurdu
muzdaki petrolü biz devlet olarak serbestçe arayamaz, 
sert>estçe işletemez duruma düşmüşüzdür. Amerikan 
petrol şirketleri Hükümetimize küstahça telgraflar çek
mekte, Devleti tehdide cüret etmektedir. Amerikan kum- 
panyalannın Imtlyazlanna dokunulamıyacağını açıkça 
söytiyen, Amerikatılan savunan kimseler bu gün en yük
sek sorumluluk yerlerinde bulunuyoriar. Bunlar Ameri
kan kumpanyalannın stmsarlan gibi konuşuyorlar.

Amerika madenlerimize de göz dikmiştir. Elly adında
ki t>lr Amerikalıya hazırlatılan maden kanunu tasansı 
Mecliste kabul edilirse Amerika kromumuza, bakınmıza, 
demirimize, uranyumumuza da tıpkı petrolümüz gibi el 
koyacaktır.

Emekçi kardeş, yurttaş,

Bu şartlar altında senin liirinci vazifen yurdu yabancı 
hâkimiyetinden kurtarmaktır. Milli Kurtuluş Savaşı’nı ka
zandığımızdan 43 yıl sonra, yedisinden yetmişine kadar 
bütün yurttaşlar seferber olacağız. Türidye hiç bir dev
letin peyki, uydusu olamaz. Amerika ne yoldan gelmiş
se o yoldan dışan atılacaktır. Halkımız elinin tersiyle 
küstahlara hak ettikleri cevabı verecektir. Amerika'ya 
İmtiyaz veren Antaşmalan feshedeceğiz. tstUdâUmlzl ba
ğımsızlığımızı yeni baştan kazanacağız. Bu, yalnız millet 
olarak haysiyetle yaşamamız İçin değil, kalkınabllmemiz 
için de başta gelen temel şarttır.

Tam bağımsız olmadıkça ne toprak reformu yapabili
riz, ne sanayi kurabiliriz, ne İşsizliği önleyebiliriz, ne 
sosyal adaleti sağlayabiliriz. Çünkü, Amerika yurdumuz
da toprak ağalanna, kapkaççılara dayanıyor. Türkiye’
mizi İflâsa sürükleyen borçlandırma politikası ağalann, 
kapkaççılann gittikçe daha » n g in , daha nüfuzlu, daha 
güçlü ohnaiannı sağlıyor. Hür olmak, milletçe ve halk 
olarak hür olmak, İnsanca yaşayabilmek İçin önce bilek
lerimizdeki şu ağır zincirieri kırmamız ş ı^ ır .  (...)

Emekçi kardeşler, vatandaşlar;

Biz öteki beş partinin beşinin de karşısındayız. Beşin
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den de temelden aynyız. Çünkü biz emekçilerin partisiyiz.

Elbette bu beş partinin beşi de tıpatıp birbirinin aynı 
değil. Aralarında tıirçok bakımlardan farklar var. Adalet 
Partisi, son büyök kongresinde açıklandığı gibi özel 
teşebbüsçüdür. Toprak reformuna karşıdır. Ve dış poli
tikada Amerika’ya bağlılığın devamını istemektedir. Kı
sacası Amerika’n'tı, toprak ağalannı, kapkaççı tüccarla- 
nn menfaatlerine senin hnenfaatlerinden daha önce yer 
veren bir partidir. Adalet Partisi özel teşebbüscü... Özet 
teşetıbüsçüyUm dedi mi bir parti, emekçinin karşısında 
yer alıyor demektir. Ne demek özel teşebüs serbestliği? 
Sen de politikacıların dilini çoğu zaman anlamıyorsun. 
Biz sana açıklayalım özel teşebbüsü. Özel teşebbüs 
serbestliği demek büyük işler çevirme serbestliği de
mektir. İstediğin malı dışardan getireceksin, bir takım 
faturalar düzenliyeceksin, burada birkaç kere el değişti
receksin ve böylece bu ithal malını, tutalım bir traktörü, 
yüzde yüzelli, iki yüz kârla satacaksın. Kim yapatıilir, 
kim çevirebilir bu gibi işleri kardeşler? Cebinde meteliği 
olmayan senin harcın mı bu işler. Bu işleri ceiHnde 
parası, aricası olanlar çevirir. İthalâtçılık, ihracatçılık ya
pan oniardır. Köylünün toprağını gasbeden, mahsulünü 
yok pahasına kapatan hep oniardır. Milyonluk kredileri 
bankalar onlara açar, sana değil. Milli petrolümüzü Ame
rikan Ingiliz kumpanyalarına peşkeş çeken ve bu işten 
komisyon alan oniardır; madenlerimizi yabancılara dev
retmeğe hazıriananlar oniardır; “ vatandaşın haklan 
genlşletilemez” diyen yani yoksul halkın bugünkü peri
şanlığı sürüp gitsin diyen oniardır. Ve senin karşına 
çıkıp “biz senin partiniz, sana refah getireceğiz” diyen, 
fakat aday listelerine senden olanlan değil de, toprak 
ağalannı, kapkaççılan, Amerikancıian dolduran gene or>- 
lardır. Öyleyse oyunu verirken dikkatli ol. Oyunu ağala
ra, kapkaççılara, yabancıya aracılık edenle'e, komis
yonculara, simsarlara kaptırma. Kaptıracak olursan bil 
ki, yoksulluğun perişanlığın, işsizliğin daha dört yıl de
vam edecektir. Bil ki, oyunu Adalet Partisine verirsen 
memlekette ne hak, ne hukuk, ne kanun saygısı kalma
yacaktır. Para için herşey mubah olacaktır. Bil ki, Ameri
kalılar daha dört yıl memleketimizde ağalık edecektir. 
Bütün bunian bil de oyunu Adaletçilere kaptırma.

Gelelim CHP'ye; Halk Partisi Atatürk’ün kurduğu par
ti, en eski parti. Programıyla halkçı, devrimci, yani orta
nın solunda. Özel sektörü destekleyen devletçiliği ile 
de ortanın sağında... Atatürk’ten sonraki CHP iktidarian 
İse, daima ortanın sağında, hem de çok sağında olmuş
tur.

Şimdi muhalefete geçtiğindenberi Genel Başkanlan 
CNP’nin ortanın solunda olduğunu söylemektedir. Par
tinin ileri gelenleri arasında bu görüşü savunanlar oldu
ğu gibi karşı çıkanlar da vardır. Beri yandan Kıbrıs buh
ranından sonra Halk Partisi tek taraflı dış politikanın 
kötülüklerini kavramaya başlamıştır. Türkiye’yi daha ba
ğımsız bir hale getirebilmek için zemin yoklamalanna 
girişmiştir. Sovyetier Birilği’yie yıllardır donmuş olan 
münasebetlerimizin normale dönmesi için ilk adımlan 
atmıştır. Bütün meselelerimizin çözümü bağımsız bir 
dış politikaya dayandığından, bu son gelişmeyi CHP’nIn 
lehine kaydediyoruz; ve bu tutumunun devamını temen
ni ediyoruz.

CKMP, MP ve / r P ’nin üzerinde ise ayrıca durmayaca- 
ğız.

Kardeşler, emekçi yurttaşlar;

Aslında iki parti var: Biri ağaların, kapkaççılann çıkar- 
lannı savunan partiler, biri de senin, emeğin partisi 
olan Türkiye İşçi Partisi.

10 Ekim seçimleri bundan önceki seçimlere benzemi
yor. Çünkü bu seçimlere tarihimizde ilk defa olarak 
senin öz partin, Türkiye işçi Partisi katılıyor; hem de 
ağalann, kapkaççılann partilerini şaşkına çevirerek katı
lıyor. (...)

t  K ü f .  M m  UUİTÜM 

VMİpUHmMrfı Kc4rMUtUrOW 
T «t  t i .  K. P. C m d  M w M

KURULTAYIMIZI YAPTIK

T O P L U M C U  E Y L E M D E K İ  
S T R A T E J İ M İ Z  S A P T A N D I :
II — öteki adı bOyOk gençlik örgütleri gOdümlO 
kurulmuflardır. Biz bu Ifl kendimiz bahardık,:.

— BOtUn davraniftarımıza ciddiyet ve bilimsellik 
egemen o lacaktır... »

Üstte: 1967'de ABD 6. FHosu'nü protesto için 
Doimabahçe'de denize siyah çelenk bırakan gençlik 

önderleri. Altta: Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun 
kurulduktan sonra b ir süre yayınladığı bültenin 3. 

sayısı.

Emekçi kardeş.

Gözlerini aç, kendi partini tanı. Bugüne kadar seni 
aldattılar; yine de aldatmaya çalışıyorlar. Seçimlere Tür
kiye İşçi Partisi de katıldığı İçin onlar da sana onun 
ağzı ile konuşmaya başladılar; toprak vereceğiz diyor
lar; işçiye iş vereceğiz, dolgun ücret vereceğiz dlyoriar; 
küçük esnafa kredi vereceğiz dlyoriar; herkes İçin Ihti- 
yariık sigortası kuracağız dlyoriar; vergileri herkesin gü
cüne göre alacağız diyorlar. (...)

İşçiler, ırgatlar, köylüler, zanaatkâriar, küçük esnaf
lar, subaylar, memuriar, Atatürkçüler,

Biz toplumcuyuz. Toplumcu olmak halkla tek bir vü- 
cud hâlinde olmak demektir. Bizim halkçılığımız halka 
dışardan lıakmak, halka dışardan yardım elini uzatmak

demek değildir. Bizim halkçılığımız, halkın içinde olmak 
ve halktan ko p m am ^ ır. Toplumculuk her işte, her yer
de, her zaman halkla beraber olmanın, halkı her işte, 
her yerde, her zaman söz ve karar sahibi etmenin yolu
dur. Toplumculuk halkın kendine sahip çıkması, halkın 
iktidan almasıdır. Toplumculuk kula kulluk etmenin son 
bulmasıdır.

Sen neden bir başkasının kulu kölesi olursun? Çünkü 
senin toprağın yoktur. Ya da aileni geçindirmeye yet- 

' mez elindeki toprak. Gider ağanın toprağında ırgat, ma
raba, azap, ya da yarıcı olursun. Artık sen kendine 
sahip değilsindir. Artık kann, çocuklann, her şeyin ve 
senin kendin, ağanın mallan olmuşunuzdur. Ağa artık 
her şeydir. Sen ailenle artık ağanın kuiiansınızdır.

Ya da sen şehirde yaşıyorsundur. Köyden göçmüşün
dür şehire. Şehirde iş peşinde koşarsın. İnşaatta çalışır
sın; fabrika kapılannda sıra beklersin; veya yabancı di
yarlara gidersin iş bulmak için. Ve fabrikada sana ait 
olmayan makinelerde sana ait olmayacak çeşitli mallar 
yaparsın. Ürettiğin bu mallar senin alın terin, senin göz 
nurun olduğu halde, sen bunian kullanamazsın. Kumaş 
dokursun ama sırtındaki gömlek yırtıktır, pantolonun 
yamalıdır. Ve sen her gün işten atılmak korkusu İçinde 
yaşarsın. Artık sen hür, özgür bir insan değilsin. Hayatı 
işverenin, patronun bir işaretine bağlı bir tutsaksın.

Sen küçük esnafsın, zanaatkârsın, tutalım küçük bir 
kunduracısın. Kösele, deri, çivi fiatlannı büyük patron
lar tayin eder. Bunlar sana gelene kadar kaç aracının 
elinden geçer, ve fiatlan daha da yükselir. Sen işini 
yürütebilmek için krediye muhtaçsın. Oysa bankalar sa
na muhtaç okluğun krediyi vermezler. Açılan kredinin 
faizi de seni boğar. Sonra mahm değerine de satamaz
sın. Halbuki kundura fabrikalannm rekabeti de seni ölü
me mahkûm etmiştir.

Demek ki kardeşler, dertlerimizin kaynağı, toprakla- 
nn, madenlerin, bankalann, ticaretin ve fabrikalann bir 
avuç sermayecinin tekelinde toplanmış olmasıdır. Eme
ğini değerlendirecek olan vasıtalar, araçlar senin elinde 
değil. Senin elinde yalnız emeğin var. Senin emeğini 
değerlendirecek vasıtalar bir avuç kapkaççının malı. Bun
dan dolayı sen hep bu bir avuç sermayecinin eline 
bakar durumdasın.

Emekçi kardeşler.

Toplumculuk İşte bu duruma son veren düzenin adı
dır. Anayasamızın emrettiği gibi toprak köylüye dağıtıla
caktır; madenler, ormanlar millet malı olarak halk eliyle 
millet yaranna işletilecektir. Dış ticaret, lıankacılık ve 
sigortacılık da millet yaranna işleyecektir. Bir avuç vur
guncunun sağladığı mllyariık kâriar halka hizmet için 
harcanacaktır. Dış ticaret, tmnkacılık ve sigortacılıktan 
elde edilen mllyariık kâriarla hastahaneler, okullar, köy 
yollan yapılacak köye su getirilecektir. Toplumculuk, 
demir çelik sanayi gibi mlUİ ekonominin kilit taşı duru
munda olan büyük işletmelerin de milet malı olarak 
halkın eliyle ve millet yaranna işletilmesi demektir. Böy
lece vatandaş kendine ait araçlar, vasıtalaria kendisi 
için çalışan hür bir emekçi durumuna gelir. Bir başkası
nın kulu kölesi olmaktan kurtulur.

Toplumculuk, hayatın, işin, gücün ve de sağlıkla ihti- 
yariığın sigortalı olması demektir. Toplumculuk insanca 
yaşamak, boş zamana kavuşmak, boş zamaniannı in
sanca değerlendirmek, daha çok mal mülk sahibi olmak; 
toplumculuk, okumak, yazmak, cehaletten kurtulmak, 
kültüre kavuşmak demektir.

Toplumculuk hürriyet demektir. İnsanı köleleştiren 
zincirierin kopmasıyla İnsanlar özgüriüğe kavuşacaklar 
ve kazandıkian insanlıklannı yeniden ve daha zengin
leşmiş olarak bulacaklardır.

Toplumculuk ahlâk demektir. Kardeşçe dayanışma hâ
linde otan ve insanı en yüce değer olarak tanıyan bir 
toplumda ahlâk kurallan yepyeni bir temel üzerine oturur.
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Toplumculuk doğruluk demektir. Toplumculuk İnsana 
saygı ve sevgi demektir. Hiç kimseye zorla bir İş yaptır
mamak demektir. Toplumculuk yurtşeverllk, millet se- 
verlik, insanseverllk demektir. Toplumculuk bütün mil
letlerin kardeşçe, barış içinde yaşaması demektir. Din
ler, mezhepler, ırklar arasında kardeştik demektir. (...)

Gün ışıyor. Sen ak koyunlara kara koyunu artık ayırt 
etmeğe başladın. Bak bu partiyi bir avuç emekçi kurdu 
ve dört buçuk yılda parasız pulsuz, hem de İftiralara, 
suçlamalara, taşlı sopalı saldırılara rağmen işte bugünü 
bulduk. 51 ilde seçimlere katılıyoruz. Her yerde Türkiye 
İşçi Partlsl'nl konuşuyorlar. Artık Türkiye İşçi Partisi 
gerçek bir güç haline geldi. Ve bu seçimlerde sen ona 
oy vereceksin. Senden olanlar Büyük Meclise girecekler 
ve güzel, mutlu günler başlayacak; emekçinin baştacı 
olduğu ailesi çoluğu çocuğuyla efendice yaşadığı, mut
lu günler sürdüğü, ileri, toplumcu, bağımsız Türkiyeyi 
el birliği ile mutlaka kuracağız.

yaşasın emekçiler, yaşasın Türkiye. •

Türkiye İşçi Partisi ff. Kongre  
Raporu

Türkiye İşçi Partisi’nm 20-24 Kasım 1966 
tarihlerinde Malatya’da toplanan II. Kongresi’ne 

sunulan Çalışma Raporu'ndan bölümler:

Genel Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere 
muhtelif bölümler halinde Merkez Yürütme Kurulu’nda 
kabul edilmiş; Genel Yönetim Kurulunca kurutan komls- 
yonlann raporları ve kuruldaki müzakerelerin ışığında 
yeniden gözden geçirilerek tadil ve ikmal edilmiştir. (...)

Türkiye İşçi Partisi şu tedbirlerin alınmasını istemek- 
,tedir

1-NATO entegre komutanlığı emrine verdiğimiz silâh
lı kuvvetlerin ekonomik gücümüz, nüfusumuzla orantılı 
olarak ve başka müttefiklerin bu kumandanlık emrine 
verdikleri kuvvetler de göz önünde bulundurularak azal
tılması.

2- N 470 ’dan geri çekeceğimiz kuvvetlerle bağımsız 
ve mlin bir savunma gücünün kurulması.

3- Bu savunma gücünün bir milli kurtuluş savaşı stra
tejisi ve taktiğine göre eğitilip donatılması ve hakla tam 
bir dayanışma içinde savaş yürütülmesi için özel eğiti
me tâbi tutulması. ,

4- Millî savunma sanayimizin ihtiyaçlarımız seviyesin
de geliştirilmesi. Kendi yapacağımız silâhlar için de tek 
bir memlekete bağlanılmaması.

5- Münhasıran N 4 T 0 ’ya ait olan üslerden başka, ikili 
antlaşmalarla hiçbir yabancı devlete üs verilmemesi ve 
mevcutlann tasfiye edilmesi.

6-NATO ittifakı gereğince kurulmuş üslerin münhası
ran Genel Kurmay Başkanlığımız emrinde bulunması 
ve bu üslerin Türk kumandanlannın komuta zinciri içine 
glınması.

7- Bu üslerde atom başlıklı silâhlar bulundurulmaması.

8- Türkiye’de Amerikatıtarm emrinde otan radar şebe
kesinin Türkiye emrine ve Türk komutasına verilmesi. 
Aksi taktirde bu şebekenin derhal Türkiye’den sökülüp 
çıkantması.

9- İzmir’deki NATO Doğu Akdeniz kumandantığmm 
yurt dışına çıkantması.

SÖMÜRÜCÜ Y K
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IJstte; TİP Malatya Kongresi” nin çalışma raporu. Altta: 
Zonguldak’ta çıkan Sömürücüye Yumruk gazetesi.

10- NATO'ya tahsis edilen Türk silâhlı kuvvetlerinin 
her hal ve kârda Anayasanın 110. maddesi uyannca 
Genel Kurmay Başkanlığının emrinde bulunmasının sağ
lanması, yani entegre komutanlık prensibinin reddi. (...)

Bu sebeplerle, emekçi halk kütlelerinin uyaniması ve 
örgütlenmesi, memleket politikasında ağırlığını hisset
tirmesi, bir güç haline gelmesi, hızla başaniması gere
ken birinci meseledir. Bunun dışında, bağımsızlık mese
lesinin bilincine varmış bütün ilerici, antiemperyalist 
güçlerin, bütün yurtsever, namuslu insaniann somut 
mücadele hedefleri etrafında birleşmelerini, İşbirliği et
melerini sağlamak gerekir. Parti dışındaki aydın çevre
lerde, üniversite gençliğinde Amerikan emperyalizmine 
karşı mücadele eğilim ve hareketleri memnunlukla mü
şahede edilmektedir. Bütün anti - emperyalist güçlerin 
bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda sosyalizm mü
cadelesi olduğu görüşü çelişir değildir. Bağımsızlık mü
cadelesinin hedefine ulaşıncaya kadar taviz vermeden, 
tutartı şekilde yürüyebilmesi, kırk üç yıl önce askerî 
zafere ulaştıntan mllit kurtuluş hareketimiz gibi ekono
mik - aosyat atanda yarım katmasının ve geri çevrilmesi
nin önlenebilmesi için birteşlp cephe halindeki mücade
leye sosyalistlerin ve öncelikle emekçi kitlelerin sosya

list partisi olan T/P’nin öncütük etmesi, lıağımsızitk mü
cadelesi hareketinin belkemiği, itici gücü olması gere
kir. Bu bakımdan da bağımsızlık mücadelesi son tahHMe 
sosyalizm mücadelesine bağlıdır. (...)

İÇ OLAYLAR
Dış politika ile iç politika arasında ilişkiler, karşıhkh 

etkiler bulunduğu, bizim gibi az-gelişmiş memleketlerin 
dış baskılara, müdahalelere maruz kaldığı, Türkiye’nin 
1947’den bu yana gittikçe artan dereceterde Amerika’
nın nüfuzu altına girdiği öteden beri bilinmekteydi. Ama 
43 yıllık Cumhuriyet devrinde Türkiye hiç bir zamşn 
bu son İki yıl zarfında görüldüğü derecede dış müdaha
leye uğramamıştır. Raporumuzun dış politika bölümün* 
de 1964 Kıbns buhranı sırasında Amerika’nın dolaysız 
ve açık müdahalesini belirtmiştik. Böyte bir dış müdaha- 
te ancak Osmantı imparatoriuğunun son devirlerinde 
görütmüş müdahateteri hatıriatan bir otaydı. Bu olaydan 
attı ay sonra ise - yine Amerika’nın bu defa dolaylı 
müdahalesi ile - İnönü hükümeti düşürüldü. Mlllt Kurtu
luş Savaşı Türkiyesi gitgide dışta, hareket serbestliğini 
yitirmiş, içte, hükümetleri yabancılann arzusuna göre 
değişen Lâtin Amerika devletlerine benzer bir duruma 
düşmüştü. (...)

NETİCE;

Bir bakıma bu kadar imkânsızlık İçinde gerçekleştlri- 
lenler, bulunup buluşturulanlar insanı hayrete düşürür. 
Olamaz, imkânsız bu dedirtir, tarafsız bir gözlemciye... 
Fakat tarihi sorumluluğunu kavramış bütün partili kar
deşlerimizin inanlı ve şevkli çabası imkânsız görüneni 
mümkün kılmasını bildi.

Bu gün 59 ilde teşkilâtı ve Mecliste grupu bulunan 
bir partiyiz. Hemen hepsi işçi, köylü, esnaf, zanaatkâr 
yani emekçilerden kurulu ve hemen hepsi de yaşı 40’ın 
altında Cumhuriyet çocuktan otan, pint pint aydınhk 
kafatan ve inanlı yürekleriyle 2500 mahalli yöneticimiz 
ve üye kaydını yenilemiş, partiye canıyla kanıyla, her 
şeyiyle bağlı 10 binlere varan üyemiz var. Hemen her 
köyde partimize oy vermiş, partimizin ilkelerini savunan 
kendini Türkiye İşçi Partili bilen ve öyle tanınan vatan- 
daşlanmız var. “ Her köyde bir parti görevlisi” teşkilât
lanmada yakın hedefimiz oldu.

Sloganlanmız gittikçe daha geniş çevrelerde yankıla
nıyor, geri katmıştıktan ve bağımlı durumdan kurtulma
mızın tek çaresinin Türkiye İşçi Partlsl’nln gösterdiği 
yol olduğuna gittikçe daha fazla Inanıhyor. öncüsü ol
duğumuz ve süregelen olaylardan da hız alan MIIU Kur
tuluş Hareketi gittikçe daha geniş kütleleri etkitiyor, 
bilinçlendiriyor, saflan arasına alıyor, örgütleniyor, kuv
vetleniyor.

Bugünkü duruma gelmek kolay olmadı. Güç geçitler
den geçtik. Aşılmaz görünen engelleri aştık. Paramız 
pulumuz yoktu. Hepimiz çalışan İnsanlar, geçim sıkıntı
ları içindeydik. Ailemizin günlük maişetini, evimizin rız
kını temin etmek mücadelesinden geriye kalan boş za- 
manlanmız pek azdı. Üstelik her türiü tezvir, iftira, saldı- 
n ve tertibe göğüs germek gerekiyordu. Ama bilime 
inanıyorduk; emekçi halkımıza inanıyorduk; partimize 
inanıyorduk; partimizin programına İnanıyorduk. Emek
çi halkımızın tek kurtuluş yolunun programımızın ger
çekleştirilmesinden geçtiğini biliyorduk. Geri kalmış ol
manın, geri bırakılmış olmanın acısı yüreğimizde idi. 
Asıriarca hür yaşamış, İmparatorluklar kurmuş bir millet 
olarak, tarihte ilk millî kurtuluş savaşını vermiş bir mille
tin fertleri olarak bağımsızlığımızı yeniden yitirmenin 
acısı yüreğimizde idi. Emekçi halkımızın kaderi bize bağlı 
idi. Biraz yılgınlığın, biraz daha az çalışmanın, biraz 
daha az fedakâriiğın bir bakıma ihanet demek olduğunu 
biliyorduk. En sorunlu yöneticilerimizden en basit üye
lerimize kadar hepimiz bütün halinde bu sorumluluğu
muzu biterek çalıştık. Partimizi bu gününe eriştirdik.

Görev ve sorumluluklarımızı yeni seçilecek arkadaşla- 
nmıza, bu uğurda elinden geleni yapmaktan bir an geri 
durmamış olmanın gönül ferahlığı ve mutluluğu İçinde 
devrediyoruz. •
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DİSK Kuruluş BlIdIHsI ve 
Ana§üxüğü

13 Şubat 1967’de kurulan DİSK’ın kuruluş bildirisi 
ve anatüzüğünden bölümler:

1872’den bu yana grev hakkını kullanarak, direnme 
gücünün bafanlannı toplayan,

Demek kurma hakkını en güç koşutlar aKında kullanan,

1909’dan bert uluslararası işçi dayanışması çabalan- 
na katılan,

Demokrasiye aykın yasalar değiştirilince 1946'da ye
niden sendikalar kuran,

Sosyai adaletin gerçekleştirilmesi mücadelesinde 
1961’de miting yaparak yeni bir aşamaya ulaşan.

Anayasa İlkeleri uğruna kurşunlanan, coplanan, hap
se atılan, yine de toplumcu mücadelesini bırakmayan;

Blzter; Türk işçi sınıfının tüm çıkarlan, haktan ve öz- 
gürtükleri ve de onuru için bir araya geldik.

Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına 
yeniden kastetme çabaiannın arttığını ve bir avuç aracı
nın, kapkaççının ve sömürücünün bu çabalara katıldığı
nı gören blzter. Büyük Atatürk’ün daha 1921'de IIAn 
ettiği gibi "bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı 
ve bizi yutmak İsteyen kapitalizme karşı” savaşmaya 
and içmiş sendikacılanz.

Kendi tarihimizin derinliklerinden ve dünya işçilerinin 
mücadele deneylerinden yararlanarak, sosyai adalet için
de hızla kalkınmayı, işçi sınıfının, devlet yönetiminin 
her kesiminde söz ve karar sahibi olması ve böylece 
demokrasinin gerçekten uygulanması İte mümkün görü
yoruz. Bütün gücünü işçi sınıfının bilincinden alan blz- 
ler, yurt ve dünya olaylan karşısında utusumuzun ve 
emekçi halkımızın menfaatlerini ve memleketimizin ba- 
ğımsıziığını her şeyin üstünde tutacak en küçük özgür
lüğümüz ve hakkımız için bilinçli bir dayanışma içinde 
bütün gücümüzü harekete getireceğiz. Kapitalist yoldan 
kalkınmak İsteyenlerin uyguladıkları sistemden gelen 
sosyal dengesizlik, düzensizlik ve çalkantılara boyun 
eğmeyecek, kapitalist olmayan yoldan, y in i emekten 
yana bir kalkınma planının uygulanması ite kalkınmak 
İçin uyancı çatışmatanmızı aratıksız sürdüreceğiz. (...)

Teşkilâtlanmada Devrim;
/

İŞÇİ sınıfının bu kadar etkin ve memleket yönetiminde 
ağırlığını koyan bir güç haltne gelmesi hiç şüphesiz 
devrimci bir teşkllitianma ite sağlanacaktır. Bütün İşçi
lerin sendikalı olmasına çatışacağız... Sendikaların İşçi
lere ne kadtr yararlı örgütler olduğunu ispatlayacak 
ve sendikaiann başına çöreklenen çıkarcı sendikacılann 
zarartannı da anlatarak İşçilerin sendikalı olmasını bilinç 
temeline dayayacağız. Her işkolunun en güçlü sendika
sını, kendi mensuplarına en başantı hizmeti yürütecek 
organlarla donatacağız. Devrimci teşkilâtlanmada bütün 
sendikalan 16 İşkolunda toplayacağız, işkolu yönetmeli
ğine göre parçalanmış dallan bir ortak örgüt İçinde tem
sil ettirecek fikir birliği düzenini kuracağız. Böyle bir 
örgütlenme, demokratik bir denetim altında merkeziyet
çi bir işleyişin bütün başanlı meyvalannı verecektir.

Işçiierln kendi ana Işkottannda en güçtü sendikayı 
kurup, yaşatması aonucunda doğacak büyük güçbirtiğt 
İnsanın insan tarafından sömürüsünün yerine, kardeşçe 
bir dayanışma içinde sosyal adalete uygun bir kalkınma 
ortamını gerçekleştirecektir. Böyla bir gelişme, bizim 
geri kalmış bir toplum olmaktan kurtulup ileri bir toplum 
hayatına kavuşmamızı sağlayacaktır.

Bu ardı arası kestimeyan İlerleme ve gelişme, bilimi 
öncü sayarak. Anayasada yer atan köklü dönüşümleri
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yapma olanağını var ederek mümkün olacaktır. Üretim 
kuvvetlerinin çağdaş uygarlığa uygun seviyeye gelmesi 
ancak bizim Anayasaya sahip çıkmamızla sağlanacaktır.

O Anayasa ki herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetleri ol
duğunu kabul etmiştir.

O Anayasa ki, kişinin temel hak ve hürriyetlerini fert 
huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan siyast, iktisadi, sosyal, 
bütün engelleri kaMırmayı devlete görev olarak vermiştir.

O Anayasa ki, İnsanın maddf ve manevi varlığının 
gelişmesi İçin gerekli şartlann hazırlanmasını devlete 
yüklemiştir.

O Anayasa ki, herkese mülkiyet ve miras hakkı tanı
mıştır.

O Anayasa kİ, iktisadi ve sosyal hayatı, adalete, tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre dü
zenlenmesini emretmektedir.

O Anayasa ki, çalışmayı herkes için hak ve ödev 
saymaktadır.

O Anayasa ki, çalışanlann insanca yaşaması ve çalış
ması, çalışma hayatının kararlılık İçinde gelişmesi için 
sosyal, iktisadi ve mail tedbirler alınarak çahşanlann 
korunmasını ve çalışmayı desteklemesini, işsizliği önle
yici tedbirler alınmasını devlete görev olarak vermiştir.

O Anayasa kİ, çalışanlara yaptıktan işe uygun ve İn
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması için devleti görevlendirmiştir.

O Anayasa ki, çalışanlann İnsanlık haysiyetine yaraşır 
bir hayat seviyesi sağlayacak adaletti bir ücret elde 
etmeleri için devlete gerekil tedbirleri alma görevi ver
miştir.

İşte biz, devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici ekono
mik, sosyal ve politik İlişkilerin Anayasa uyannca değiş
tirilmesi ve yukandan beri özetlediğimiz ilkelerin hayata 
uygulanması anlamına alıyoruz. Devrimcilik, hepimizin 
mülk sahibi olmasını ve uygarlık nimetlerinden eşitçe 
yararlanma olanağını sağlayacağı için bizim sendikacılık 
çalışmalanmızın özünü kapsayacaktır. (...)

Madde 3- DİSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve 
kültürel bakımdan kalkınması ve yücelmesi için, önce
likle, Türkiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını 
ve hızlı bir kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür. 
Bundan ötürü de, Türk işçi hareketinin. Anayasada ön
görülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlıya- 
cak l>ir devrimci öze kavuşmasını şart sayar.

Temel ilkeleri Şöyle Kabul Eder:

a) İŞÇİ sınıfının sorunlan tam bağımsızlığa kavuşmuş 
toplumcu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik atan
dı birinci adımı, emekten yana, emekçilerin yönetim 
ve denetimine doğrudan doğruya katıldığı plânlı bir dev
letçilik sistemidir.

Bu sistemde kamu sektörü ağır basar ve itici, yönetici 
rot oynar.

b) Çelik ve Makine Sanayi ile Enerli Kaynaklan gibi 
Sanayinin kilit noktalarının genellikte ağır sanayinin, 
madenciliğin ve büyük ulaştırma, İhracat, ithalat işleriy
le bankacılık ve sigortacılığın devlet eliyle yürütülmesi 
gereklidir. Bu alanlarda özel sektör yardımcı durumdadır.

c) Emekçilere, insan onuruna lıygun bir hayat seviye
si sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, 
İşsizliği ortadan kaldırmak, ancak devlet eliyle yürütüle
cek hızla bir sanayileşme ile mümkündür. Ancak, devlet 
eliyle yürütülen bir sanayileşmede, işletmelerin devlet
leşmesi ve en Heri tekniklerin kullanılması işçilerin yara
nna otur.

ç) işçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinç
lenmesi ancak yurt ve dünya oiaylannın emekçiler açı
sından ve bilimsel yoldan değeriendirilmesine bağlıdır. 
Bilim, İŞÇİ sınıfının en önemli mücadele aracıdır.

d) Köylümüzü uygar yaşama şarttanna kavuşturmak 
ve sanayileşmemize temel ve destek olmak üzere, köktü 
bir toprak reformu zorunludur. Bunun aynı zamanda 
işsizliği önleyici bir yaran da vardır.

e) Emekçilerin, tüm haklannı alabilmesi yalnız mesle
ki mücadele İle mümkün değildir. Bunun yanısıra Ana
yasadaki demokratik haklannı kullanarak, siyasi müca
dele yapmalan da gereklidir. Bu mücadele, İşçi sınıfını 
varlığının tam bilincine kavuşturarak, insanın insanı sö
mürmesi esasına karşıt bir amaç güder.
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Madde 4- DİSK’in başlıca görevleri şunlardır;

a) Bütün işçilerin içendi ana işicolian sendikalarında 
toplanmasını ve bunlann da DİSK’te bir araya gelmeleri
ni sağlamak, DİSK'i Türkiye'nin en güçlü ve en etkili 
meslek örgütü haline getirmek,

b) Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ana çiz
gilerini saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini 
sağlamak,

c) Topiu sözleşme ve grev düzeninin. Anayasada yer 
aidığı biçimde uygulanmasını ve bunlann başan ile yü
rütülmesi için gerekli sendikaiararası dayanışma ve iş- 
biriiğini sağlamak,

ç) Çatışma hayatını ve sosyal güvenliği düzeniiyen 
yasatann, işçiter yaranna otmıyan hükümterini değiştir
mek ve yeni yasalarla bunlan daha da iyiteştirmek için 
çaba harcamak,

d) İşçilerin çıkarlarıyla ilgili çeşitli toplantı, kurut, kon
ferans ve örgütlere katılarak, bunlann DİSK’\n ilkelerine 
uygun biçimde kararlar almalanna çalışmak,

e) Türkiye dışında olup da işçi sınıfı yaranna çalışan 
ve D/SK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi 
olan uluslararası işçi örgütleriyle işbirliği yapmak, bu 
gibi kumiuşlara üye olmak suretiyle işçi dayanışmasının 
üriinlerinden yararlanmak,

f) İşçilerin mesleki bilgilerini artıracak ve genel kültür
lerini geliştirecek her türiü eğitici eylemlerde bulunmak, 
sağlık ve «por tesisleri, kitaplık, basımevi ve benzeri 
kUltürei tesisler kurmak, işçilerin boş zamaniannı de
ğerlendirebilmeleri için olanaklar sağlamak,

g) İşçilerin refahmı veya mesleki çıkarlannı ilgilendi
ren konular üzerinde bilimsel incelemeler yapmak ve 
bu amaçla bir araştırma bürosu kurmak,

h) İşçiler için her çeşit kooperatifler veya şirketler, 
tatii siteleri kurmak, bu gibi girişimlere yardım etmek 
ve görevlerini yerine getirebilmek için her türiü mülk 
edinmek ve işletmektir.

İMadde 5- a) DİSK, kendi bünyesinde bulunan sendika- 
ian,1 ıer yönü İle bir güç birilği temel esası içinde birieş- 
tirir. Ve sendikalann her türiü çaiışmaiannı DİSK içinde 
aslına uygun biçimde piinlaştınr ve organize eder.

b) DİSK üyesi sendikalar, Anatüzükleri için, DİSK Ana- 
tOzOğüne bağlılık ve uygunluk bakımından DİSK tarafın
dan hazırianacak tip statüsünü esas alır ve kendi sendi
kasının veya işkolunun özelliğine göre bu tip statüye 
eklemeler yapar. •

Türk-lş Çıkmazı

DİSK yayınları arasında "Türk-İş’ in artık Türk 
işçilerinin menfaatlerine hizmet etmeyen ve milli 
olmayan bir politika izlemektedir, Türk işçilerinin 
temsil yetkisini yitirmiştir”  önya7.ısıyla yayımlanan 

broşüründen bölümler.

Bugün Türk-lfe  karşı köklü ve soylu bir muhalefet 
varsa, bunun nedeni Tûrk-lf'ln yabancı parasıyla fiyaka 
satmasıyla başlar. Türk-lş, Türic hükümetinin de yardım 
aldığı ve Amerikan hükümetinin kurduğu MIIMleraraaı 
Kalkmma AJanaı'nda (kısaca AİD deniyor) para ve teknik 
yardım almada hiçbir sakınca görmedi. Sanılıyordu ki, 
bu yardımlar, bu dolarlar ve bu teknik araçlar hep kara 
kaşımız, kara gözümüz için veriliyordu. Ancak dolar 
yardımı arttıkça Türk-Iş'te yabancı uzmanlar İçin odalar 
aynidı, yabancılardan direktifler verilmeye başlandı ve 
eğitim de dahil olmak üzere Türk-lş’\n iç ve dış konular-
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üstte: Ulaş-iş’/rj bir grev ilanı. Altta: Grev yasası 
çıkmadan önce yapılan b ir işçi gösterisi.

daki politikası hep Amerikanca olmaya başladı. Ama 
bu Amerikanca eğitim ve politika, Amerikalılann kendi 
memleketlerinde uyguladıktan politika değitdi. Türk-lş 
aracılığıyta memleketimizde uyguladıktan potitika getiş- 
miş Amerika'nm çıkarlannı sürdürmek için, geri katmış 
memteketter için uygutadığı politika idi. Yani Türkiye'
nin Amerikan sömürgesi haline getirilmesi ptantannın 
derece derece uygutanmasıyta itgiti bir politika idi.

Nitekim, geri katmış memteketlerde Amerikan kapita- 
tizmlnin çıkartan için işçiterin potitik eylemde butunması 
istenmez. İşçiterin siyasi bir parti içinde birieşmesi ve 
Pariamento'ya girmesi istenmez. İşçilerin yabancı şir
ketler aleyhinde grev yapması arzulanmaz. Emperyatiz- 
me, yani ütkenin ve halkın yabancıiar tarafından yabancı 
şirketler hesabına sömürülmesine karşı çıkanlann önü
ne sendikalann ve üst kuruluşiarın dikiimesi görevi veri
lir. Ve daha neler neler...

İşte Türk-lş, yavaş yavaş Amerika'nın yeni sömürge 
politikasının maşası haline gelmiş ve bugünkü duruma 
düşmüştür. Bu nasıt olmuştur? Şimdi onu görelim;

Amerikan Yardımian;

Türk-İş, 1963'ten beri Amerikan hükümetinden yâni 
AİD'öen yardım atmıştır. Oysa 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu, işçi örgütlerinin işverenlerden ve devtet teşekküt- 
terinden yardım almasını yasaklamıştır. Buna rağmen 
Tûrk-lş, hükümetin de onayı ile bu Amerikan yardımlan- 
nı almış, böylece Amerikan a]antannın da rahatça Türk- 
İş ’te  karargâh kurmatanna yot açmıştır. Buna küçük 
bir örnek veretim;

Tûrk-İş’In ilk geçici İcra Kurutunda görevti otan bu
günkü Türk-İş Başkanı, Amerikatı Sendikacı Irwing . 
Brown'u iyi tanır ve onun arkadaşlığıyla övünür. Türk-lş 
Başkanı aynı zamanda Amerikan işçi teşkiiâtının Dış 
Münasebetler IMüdürü Lovestone'a da dostum demek
ten çekinmez. Oysa Lovestone’un Amerikan Casustuk 
Teşkttâtıyla beraber çalıştığı bilinmektedir. (Washington 
Post gazetesi, 23 Mayıs 1966.) Yön dergisi bu konuda 
şunu açıklamıştır;

“ CİA'nın (Amerikan Casusluk Teşkilâtı) başta Ameri
kan işçi teşekkülleri olmak üzere, çeşitti işçi teşekkütte- 
rinl âtet ederek, dış ütketerdeki sendika hareketlerini 
yönetme çabatan, Türk Sendikatan için çok hayati bir 
konudur. Sendikalanmızın eğitim ve öğretim programta- 
n, çok defa Türk Sendikacılan, ya da bitim adamtan 
yerine, yabancı “ uzman"tar tarafından hazırianmakta- 
dır.”  (YÖN, 1 Temmuz 1966, Sayı 170)

YÖN, aynca şu görüşü belirtmişti;

“ CİA'nın Orta ve Güney Amerika devletleriyle dünya
nın geri katmış diğer ütketerinde giriştiği ve bu ütkelerin 
ilerlemesini, getişmesini engetteyici faaliyetteri arasm
da, Sendikatan ve Sendikacılara el atması karşısında, 
Türkiye’nin gizli manevratann dışında kaldığını düşün
mek tamamen hatâtı olur.” (...)

AİD’ntn Türk-iş’e Yardımian;

1963 yıtı sonuna kaöar AİD, Türk-Iş'e 1 mityon, 605 
bin, 336 lira 72 kuruş venniştir. 1 Ocak 1964'ten 1965 
sonuna kadar da 2 mityon 631 bin 699 lira 26 kuruş 
ödemiştir.

1962 yıtında Türk-İş’in ortalama aytık aMat geliri sade
ce 11 bin 253 lira idi. Türk-lş, hükümetten, A/O'den, 
OECD'den, (Utustararası Ekonomik Işbiriiği Geliştirme 
Teşkitâtı) ve İCFTU'öan (Utustararası Hür İşçi Sendikala
rı Konfederasyonu) yardım atmasaydı getiri giderini kar
şılayamaz duruma gelir, iflâs ederdi. İşte, Türk-İş yöne- 
ticiteri israf ve şatafat düşkünlükleri yüzünden kendi 
kaynakiarıyta geçinir bir durumdan uzaklaşmış, uzaklaş
tıkça Amerikan yardımtanna avuç açmış ve sonunda 
bütçenin büyük bir bötümünü AİD  yardımian kaplamış
tır. Para yardımı arttıkça da Türk-lş bağımsızlığını yitir
miştir. O kadar ki AİD yardımian çok kere Türk-İş muha
sebesine intikal ettirilmeden eğitim uzmanının emrine 
veritmiştir. On binterce tira, har&andıktan sonra Türk-lş 
muhasebesine intikal ettirilmiştir.

Özet olarak şöyle denebitir;

Türk-Iş'in 1 Ocak 1964'ten 31 Aralık 1965'e kadarid 
iki yittik bütçesi 9 milyon 182 bin 7B3 tira 71 kunıştur. 
Bu bütçede üyeterden atman aldat topiamt sadece 1 
mityon 948 bin 29 tira 80 kuruştur. AİD yardımian ve
o türiü bağıştar bütçenin en dolgun bötümünü işgal 
etmiştir. Bu bol keseden bağış ve yardım sonunda Türk- 
lş, geri bırakiimış memteketlerin şiddetle reddettikleri 
Lobby’citiği politika atanımıza sokmuştur. Bunun sonu
cu otarakdaAMs’in yazdığı gibi Türk-İş hakkında "kökO 
dışarda teşekkül”  denmeye başlamıştır. (Akis, 19 Mart 
1966, Sayı 613).

Türk-İş, Genelsekreter Halil Tunç’un deyimiyle “dün
ya sendikacılık hareketinin sert ve sabırsız davranışları
nın aksine, bugünkü Türk sendikacılık hareketi ve onun 
başında bulunan llderieri, mücadelelerini büyük bir so-



ğukkaniıhk içinde ve toplum çıkartarını bağdaftırarak 
yapagelmiftir” . (Akla 29 Ağustos 1965, sayı 564) ve 
baylece Tûık-lt, *abır içinde, bir yandan “ kökü dışarda 
bir tefetıkül” ithamına hak kazanacak yapıya bilrün- 
mOy, Ur yandan da “tıükömetin Seiânik Caddesi şubesi” 
(Tûılc-lf binası Ankara'da Selanik Ceddesindedir) diye 
adlandırılmış, bir yandan da Avrupa ve Amerika gezileri
ni tendikacılara peşkeş çekerek akiisıra sendika yöneti
cilerini avlamaya çalışması yüzünden “seyahat acentası” 
gibi terimlerle adlandırılmıştır. Bu duruma gelmenin ne
denine bir kez daha, ve daha yoğunca parmak basmalı
yız. İşte, sendikacılar içinde çalışan ve dünya İşçi hare- 
ketlerini yabancı kaynaklan da tarayarak inceleyen bir 
yazann görüşü. (...)

Tûrtc-lf, MIIH Bir Kurtuluş Olmaktan Çıkmıştır;

Tûrk-lf, AİD'öen doğrudan doğruya yardım alarak. 
Amerikan politikasına uygun bir yola girmiştir. Amerika
lılarla o kadar içil dışlı olmuşlar ki, W rk - lf  kadrolannda 
görülen memuriarın yandan fazlasının maaşını Ameri
kan hükümeti ödemeye başlamıştır. Nitekim “ Halen 65 
çıertoneMen 32’sinin ücreti Tûrk-lf kadrolarından, geri 
âlan 33 kişinin ücreti ise AİD yardımlan içinden öden- 
mektedir." {Tûrk-lf 6. Genel Kurul Çalışma Raporu, 1966, 
Sayfa 172-173)

Tûrk-lf, Genel Merkeze, Bölgelere ve Seminerlere har
camak üzere 4/D'den aynca 2.369.294 lira 63 kuruş 
almıştır.

ICFTU'Ğan alınan 36 bin lira ile OECO’den alınan 
193.392 lira da hatırianacak olursa Türk-lf’ln aidat geliri
9 milyonu aşkın bütçesi içinde 1 milyon 948.029 lira 
60 kuruştan İbarettir. Bu durum, Türk-lf'in gerçekten 
bir miin kuruluş olmaktan çıktığını rakamlaria isbatlamış 
durumdadır. •

Nedmn Ç ıkıyorv*?

17 Kasım 1967’d8 yayınlanmaya başlayan Türk 
Sdu'nun sahibi Şerif Tel<ben, yaziişleri müdürü 
ise Vahap Erdoğdu'ydu. Dergi, ortanın solundan 
en sola kadar, devrimci olarak, sosyalist olarak 

çevresinde birleşilecek ortak platformu 
gerçekleştirme amacıyla çıktı. İlk sayıda yeralan 
"Neden Çıkıyoruz?”  başlıklı yazıdan bölümler;

TûrlrSo/u'nun amacı en geniş solcu çevrelerinin katı
labileceği ortak bir çabayla, yurdumuzun sorunlarına 
bilim ışığında açıklık getirmek, toplumumuzu doğru yo
rumlamak ve doğru devrimci eylem çizgisini saptamak, 
bunu savunmak olacaktır. (...)

TAM BAĞIMSIZ, TAM ÖZGÜR BİR TÜRKİYE UĞRUNA

Türkiyemiz bugün emperyalist dünya sistemi İçinde 
bir ülke, feodal kalıntılan hâlâ bağrında banndıran geri 
bir tanm ülkesidir. Böyle ülkelerde, ekonomiye ve dola
yısıyla politikaya genellikle Emperyalizm -Komprador 
sennayesl- Feodal ağalık düzeni üçlü ittifakı hükmeder. 
Türkiye de bu bakımdan bir istisna değildir. Bu duruma 
göre, Türk toplumunun önündeki ilk devrimci adım, 
bir avuç asalak dışında, proletaryasıyla, küçük burjuva
zisi ve aydınıyla, giderek, şu anda değilse bile, güçlü 
Ur devrim hareketi karşısında, kompradorun etkisinden 
kurtulup bir süre için Demokratik Devrim saflarında yer 
alması mümkün olan millî burjuvazisiyle, tüm Türk ulu
sunun, her İçtenlikle "Türküml” diyenin, eiele, omuz 
omuza, güçbiriiği haHnde gerçekleştireceği “Anti-emper 
yallst ve Antl-feodal Qpmokratlk Devrimdir''. Bugün Türic- 
lye'de devrimci savaş, empe^alizme ve yeril Işbirilkçi- 
lere karşı, tam bağımsız bir Türidye uğruna, tam demok
ratik bir Türkiye uğruna, ‘‘Demokratik Devrim”  uğruna 
savaştır. (...)
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Üstte; Türk Solu'nun 1. sayısının ilk  say/as). ■ Altta: 
Ant dergisinin Tan matbaasında baskısının 

engellenmesine neden olan sayısının kapağı.

Türk Solu, devrimci teorinin, doğru eylem çizgisini 
saptamada büyük öneminin bilinciyle devrimcilerin ve 
özellikle genç kuşaklann teorik eğitimine yardımcı ol
mayı görev sayacaktır.

Bizce Türk So/u'nun doğru siyasi çizgisi, devrimci 
teorinin Türkiye’nin özel koşullanna, Türkiye’nin ulusal 
gerçeğine uygulanmasıyla varılan teorik ve pratik sen
tezden başka şey olamaz. Onun İçin biz devrimci teoriyi 
eylem kılavuzu olarak benimsiyoruz. Bu tutumumuz, 
içinde bulunduğumuz tarihsel aşamada, anti-emperyalist 
ve antl-feodal savaşı tüm milllcl güçlerie omuz omuza 
yürütmemizi ve Türk S o lu ’nun  sütunlarını, ortadan en 
sola kadar, tüm Türk yurtseverierine açmamızı bize em
retmektedir. Bugünün aavaşı gerçekten bağımaız ve de

mokratik bir Türkiye uğruna, dış sömürücüye ve yeril 
ortaklarına karşı, emperyalizm -Komprador- feodal üçlü 
ortaklığına karşı Türk ulusunun savaşıdır. Bugünün sa
vaşı, 19 Mayıs 1919’da Atatürk'ün önderilğinde başlıyan 
ulusal şahlanışın, bir gerileme süresinden sonra, yeni 
koşullar içinde sürdürülmesidir. Bugünün savaşı her 
İçtenlikle “ Türküm” diyenin savaşıdır.

Biz, bu savaşa katılan her yurtseveri bağrımıza basa- 
nz. •

N tfin  A nt
DOĞAN ÖZGÜDEN

13 Nisan 1967’de yayına giren, sahipliğini ve 
yazıişieri müdürlüğünü Doğan Ûzgüden’in yaptığı 
Yaşar Kemal, Fethi Naci ve Doğan Özgüden’in 
kurucu olduğu Ant, '60‘ların sonunda sosyalist 
dergiciliğin en yetkin örneklerinden birini verdi. 
Derginin 1. sayısında Doğan Özgüden’In yazısı:

Türkiye’de sosyalizm 1967'ye daha güçlenmiş, daha 
halka mal olmuş, sesini sadece yurt çapında değil, ulus
lararası alanda da duyurmuş bir hareket olarak girdi. 
İşçi mahallerinden dağ köylerine, üniversite yurtların
dan subay evlerine kadar her sandıktan oy toplayarak 
meşruluğunu haik İradesine tescil ettiren sosyalizm, 
yarım yüzyıldan ijeri Türkiye'nin kaderi üzerinde söz 
sahibi olan bir İnönü’yü kendisinin kırk yıllık solcu oldu
ğunu İlan etmek zorunda bırakarak etkisinin büyüklüğü
nü inkâr kabul etmez şekilde ortaya koydu. Ancak, so
lun bu hızlı gelişmesine paralel olarak meseleleri de 
arttı. Bugüne kadar sosyalist hareketleri basit birer po
lis olayı olarak gören egemen sınıflar bu büyük uyanışın 
karşısında daha bilinçli bir cephe kurmaya t>aşladı.

Sosyalizm bugün böyle bir dönemdedir ki, emperya
lizm tarafından desteklenen komprador kapitalizmi ve 
toprak ağalığı İttifakına karşı gün gün, yer yer yaşama 
savaşı verecektir. Hem de sosyalizmi yozlaştırma, sos
yalist hareketi bölme oyunlanna karşı da direnerek... 
Bu sosyalist mücadelenin ön safında işçi sınıfı vardır, 
köylü vardır, toplumcu aydınlar vardır, gençlik vardır, 
dar geliriller vardır, tek kelimeyle Türk halkı vardır. Bu
gün Türk işçisi, sarı sendikalarca İşverene peşkeş çeki
lir, Almanya’da uluslararası kapitalizmin çıkar oyunları
na kurban edilirken, ülkücü aydınlar sağın hoyrat elle
riyle eğitim ordusundan sökülüp alınıyor, köylünün alın- 
teri aracılann sefahat sofralanna çerez ediliyor, faşist 
özentisi gruplar devrimci gençlik kuruluşlarının kapısını 
zorluyor, küçük esnafın göznuru kapkaççılann dalave- 
ralannda sömürülüyor, dar gelirillerin, emeklilerin, dul
ların, yetimlerin hakkı gelirierl vergilenmeyen toprak 
ağalanna yediriliyor. Türkiye’de sosyalist hareket işte 
bu çilekeş Türk halkının İleri hareketidir. Baskılar ne 
kadar zoriu olursa olsun, bu hareket demokratik yoldan 
ergeç zafere ulaşacaktır. Çünkü tarihi gelişme halktan 
yanadır.

A nt, sermayenin bilinçli müdahalesiyle, İlan pazariık- 
lanyla, kredi hesaplarıyla bu harekete karşı çıkan, hiç 
değilse onu yozlaştırmak için Iklll oynayan Bâbıâii bası
nında yer verilmeyen gerçeklerin dile getirildiği, zincir
lenen kalemlerin özgürce konuştuğu bir forumdur. A nt 
sosyalizmin zaferini ancak halkın demokratik mücadele
sinde görenlerin, anti-emperyalist mücadeleyi sosyalist 
mücadele ile biriikte yürütmek kararında olanların dergi
sidir.

O, sömürücülüğe karşı A n t'tır .

O, sosyal adalet İçin A n t’tır.

O, emperyalizme karşı 4n('tır.

O, bağımsızlık için i4n('tır. •



Türkiye

Parlamento Dışı Muhalefet
Pariamento’ya Sığmayan Sınıflar
1965’de Türkiye’nin dünya sistemi ile bütünleşerek kapitalist yoldan kalkmma projesinin 
başanya ulaşmış olduğunu düşünmek mümkün olabilirdi. Daha savaş sonuçlanmadan, savaştan 
sonra ABD’nin önderliğinde kurulacak yeni iktisadi düzenin biçimi ve başlıca mekanizmalarını 
belirleyen Bretton Woods anlaşmasının taraflanndan biri olan Türkiye, savaştan sonra Marshall 
yardımı alan ülkelerden biri olmuş, 1952’de Nato'ya üye olmuş, 1959’da Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na yaptığı başvuru 1963’te Türkiye’yi de Topluluğun “tam üyesi” değilse “ortak üyesi” 
statüsüyle kabul eden Ankara Anlaşması ile sonuçlanmıştı. Bu dönem içersinde, savaşın yol 
açtığı kıtlık ve seferberlik koşullannm sona ermesine ve özellikle sağlık hizmetlerinin ve 
antibiyotik kullanımının yaygmlaşmasına bağlı olarak büyük bir nüfus patlaması yaşandı. Bu 
patlamanın başlıca nedeni ortalama ömrün uzaması ve ölüm oranlannm düşmesivdi; 1940-45 
arasmda ölüm oranı yılda ortalama binde 40’ken, bu oran 1945-50 arasına binde 28’e 
düşmüş ve ondan sonra da düşmeye devam etmiştir, o kadar ki, bu oran 1965’te binde 
13.5’tu. (Aynı dönemde içersinde doğum oranlan da, aynı hızda olmamakla birlikte, düştü. 
Doğum oranı 1940-45 arasında yılda ortalama binde 50 iken, 1965’te ancak İJİnde 41’e kadar 
düşmüştü.) O kadar ki, 1950’lerden başlayarak, yüzyıllardır ilk kez Anadolu’da bir nüfus 
azlığından değil fazlasından sözedilmeye başlanır olmuştu. Bu nüfus artışı aynı zamanda 
nüfusun genel kompozisyonunun da değişmesine, gençlerin oranının artmasına yol açıyordu. 
1970’te 35 milyonu aşan nüfusun 21 milyondan fazlası 24 yaşın altındaydı. Daha da 
önemlisi, nüfustaki bu artışa hızlanan bir ivmeyle seyreden şehirleşme eşlik ediyordu. Buna 
bağlı olarak, 1945’te yüzde 73.7 olan nüfusun tanmda çalışan oranı 1967’de yüzde 71.9’a, 
1970’te ise yüzde 66.8’e düştü.

Genel nüfustaki bu değişmelerin yanısıra, sözkonusu dönem egemen sınıfların kompozisyonu 
ve iç ilişkileri bakımından da önemli değişmelere sahne oldu. Daha 1950’de, özellikle 
1960’dan sonra giderek önem kazanacak bir aynşmanın hukukî biçimi yaratıldı. 1950 
seçimlerinden hemen önce kabul edilen, 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği Kanunu ile ilk kez sanayicilere tüccarlardan bağımsız 
olarak örgütlenme hakkı tanınmıştı. Bu kanuna göre bir ilde bir Sanayi Odası kurulduğu 
takdirde, o zamana kadar Ticaret ve Sanayi Odası adı altında faaliyet göstermiş olan 
kuruluşlar Ticaret Odası halini alacaklardı. Ancak 1950’lerde yalnızca İstanbul ve İzmir’de (her 
ikisi de 1952’de) birer Sanayi Odası kurulabilmişti. Ticarî sermayeden aynşmış sanayi 
sermayesinin ülke çapında yaygınlaşmaya başlaması ancak, büyük ölçüde giderek tekelci ve 
dışa bağımlı niteliği ön plana çıkmakta olan sanayi burjuvazisinin talepleri doğrultusunda 
tasarlanmış olan planlı ekonomi döneminde gerçekleşecekti. Ankara Sanayi Odası Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plam’nm kabul edildiği 1963’te kuruldu. Bunu, Adana (1966), Kayseri (1967), 
Eskişehir (1968), Denizli (1973), Konya (1975) ve Balıkesir (1982) Sanayi Odaları izledi.
Kökleri Osmanlı devlet yapısına uzanan geleneksel bürokrasi ile burjuvazi arasındaki sorunlu 
ilişkiyi de, burjuvazi lehine nihai bir biçimde çözmüş görünen Adalet Partisi’nin seçim

DİSK'/n l(uruluşu Türk-İş tarafından ve sağcı 
çevrelerce tepidyle karşılandı. Yeni bir konfederasyon 
kurmak amacıyla Türk-jş’fen ayrılan Maden-iş, Lastik- 
İş, Basın-iş sendikalan daha sonra Türk-İş'(en atılarak 
Haysiyet Divanı'na verildiler (DİSK kurucularından 
Gıda-İş sendikası Türk-İş üyesi değildi). DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türkler ve Genel Sekreter İbrahim 
Güzelce, ihraç karan üzerine şu açıklamayı yaptılar: 
“ Türk-İş’ten ayrılma karannı kendimiz aldık. Buna 
rağmen siz üyeliklehmiz devam ediyormuş gibi 
sendikalarımız hakkında ihraç kararlan almak gafletine 
düşüyorsunuz. AID isimli iğreti ayaklarınızla Türk 
işçisinin göğsünün üstüne basabilmek ustalığını da 
ancak bu şekilde devam ettirebileceksiniz. Her türlü 
eyleminden daima iç ve dış sömürücülerin yararlandığı 
insanlar, Türk işçi sınıfını temsil ettiklerini iddia 
edemezler. Artık durumunuzu bilin, kimliğinizi 
tanıyın..." Sağcı basın DİSK’e karşı b ir karalama ve 
ihbar kampanyası açtı. Yeni İstanbul gazetesinde, 
DİSK'e karşı savcıların harekete geçmesi istenirken. 
Tercüman DİSK kurucusu sendikacı ve işçilere 
hakaret yolunu seçiyordu. YÖN ise, DİSK’/n 
başarısızlığa mahkum olduğunu iddia ediyor ve şöyle 
yazıyordu: "..Türk-İş'/ ve hükümeti karşısına alan bir 
konfederasyon, işçilere çıkar sağlamakta büyük güçlük 
çekecektir. Sağlayamayınca da işçilerin sendikadan 
ayrıldığı görülecektir." 1965’den beri gelişen işçi 
hareketi ve bununla birlikte artan grevlerin karşısına, 
dönemin AP hükümeti polis güçleriyle de çıktı.
DİSK’m kurulmasından yedi ay sonra. Ağustos 
1967’de İstanbul’da beş işyerinde işçiler grevdeydi.
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Muhalefet

DİSK'/n kuruluş kararı, 4 sendikanın 12 Şubat 
1967'de, İstanbui Çemberiitaş'ta Şafak Sineması'nda 

yapılan ortak kongrelerinde alındı. Üstte kuruluş 
kongresi onun altında DİSK amblemi görülüyor.

başansı, sanayi burjuvazisinin öncülüğündeki burjuvazinin kapitalizmin sürekliliğini, demokratik 
mekanizmalarla toplumun çoğunluğunun onayını alarak sürdürebileceği izlenimini yaratıyordu. 
Bu açıdan, AP hükümetinin ilk yılında çıkarttırdığı Özel Okullar Yasası sembolik bir önem 
taşıyordu. Sermaye, o güne dek bürokrasinin en merkezî işlevlerinden biri olagelmiş 
eğitim işlevini de üstlenmeye aday olduğunu ilan ediyordu. 1968-69 öğretim yılına 
vanidığında 44 adet özel yüksekokul faaliyet göstermeye başlamıştı bile. Diğer yandan 1967’de 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’mn öngördüğü hedeflerin çoğuna yaklaşılması, bazı 
kalemlerde, örneğin özel sermayenin yatırımlannda hedeflerin aşılması, “planlı kapitalizm”in 
kendisine bağlanan umutlan hayal kınklığma uğratmayacağı yanılsamasını yaratıyordu.

Oysa aynı 1967, sermayenin kendi iktidarını koruyabilmek için önce bir darbe, daha sonra 
nisbeten sürekli bir askerî rejimle bastırmak zorunda kalacağı toplumsal muhalefetin ilk ve 
önemli örgütlerinden birinin, Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu’nun (DİSK) kurulduğu yıl 
oldu. Gerçi modem sanayi işçileri, giderek şehirlüeşen nüfus içersinde küçük sayılabilecek bir 
azınlık oluşturuyordu. 1945 ile 1967 arasında nüfusun sanayide çalışanlarının oranı ancak 
yüzde bir artmış, sanayi kesiminin milh gelire olan katkısı yüzde 22.4’e eriştiği halde, bu kesimde çalışanlann 
toplam işgücü içindeki payı yüzde lO’un altında kalmıştı . Dolayısıyla şehre göçenlerin, büyük bir 
kısmı ya işsiz kalıyor ya da giderek büyüyen bir marjinal sektör oluşturuyordu. Buna rağmen, 
neredeyse AP iktidan ile eşzamanlı olarak başlayan toplumsal muhalefet döneminde, bu 
marjinal kesimler giderek artan bir ölçüde işçi sınıfı çevresinde örgütlenecek, onun ideolojisini 
benimseyecekti. Benzer bir süreç bürokrasi içinde de yaşandı. Örneğin 1965’teki Özel Okullar 
Yasası’na en sert tepki Üniversite gençliğinin yanısıra meslek odalanndan, özellikle de, özel 
okulların mezunlannı bünyesine kabul etmeyen Mimarlar Odası'ndan geldi. İlerki yıllarda bu 
kesimler giderek radikalleşecek, işçi smıfl ile doğrudan örgütsel bağlar kuramadıklannda bile, 
işçi sınıfının ideolojisini benimseyeceklerdi.

Büyük Burjuvazinin İktidar Savaşı
1965 seçimleri parlamentoda mutlak iktidan AP’ye bırakan sonuçlanyla birlikte Türkiye’de 
Cumhuriyet’in önceki yıllannda görülmedik açıklıkta bir modern sınıf mücadelesinin kapısını 
ardına kadar açtı. İktidann AP elinde toplanmasının anlamı, yerel ve uluslararası 
bağlantılanyla birlikte işbirlikçi büyük burjuvazinin 1957 seçimlerinden sonra ilk kez hükümet 
aygıtının her noktasına siyasal olarak hakim olmasıydı. AP iktidannın uluslararası alandan 
gelen destekleri tamdı. Kendisi ABD hükümeti ve finans çevreleri tarafından tanınan ve AP 
içindeki ultrasağcı rakibi Sadettin Bilgiç’e karşı özel olarak tercih edilen Süleyman Demirel, 
AP’nin son büyük kongresinde genel başkanlığa getirilirken iç ve dış politika tercihleri 
bakımından partinin merkez ve taşra örgütlerindeki egemen sınıf temsilcilerinin de kesin bir 
mutabakatına sahip, olmuştu. Egemen sınıflann sözcüsü durumundaki Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları, Çiftçi Federasyonlan, bunlara bağlı iktisadi araştırma kurumlan, programı 
açıklandıktan sonra AP’den yana olduklarını açıkça ortaya koymayı da gerekli buldular. Odalar
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Birliği Başkanı Batur, 8 Aralık 1965’te yaptığı konuşmada, “liberal kalkınma” yolundan AP’nin 
ekonomik tutumunu anladıklarını açıkça söyledi. O sırada henüz ayn bir siyasi temsilciye 
sahip olmayan İslamcı işadamlan da, hakkındaki masonluk iddialanna rağmen, Demirel’i 
destekliyorlardı. Böylece DemireHn AP’si hem ABD önderliğindeki dünya kapitalizminin hem 
işbirlikçi büyük burjuvazinin topyekun desteğine sahip olarak hükümete yükselmişti.

Bu mutabakatın yön verdiği hükümet stratejisinin bir cephesinde ücrerii emek ve sermaye 
arasındaki mücadelede sermayenin yeniden üretim koşullarının ücretli emek karşısında tahkim 
edilmesi vardı. 27 Mayıs 1960’la birlikte “sanayileşme” ve “planlı kalkmma” perspektiflerinin 
siyasal gündeme girmesi, bu kavramların yalnızca bir teknik anlam içermekte olmaktan 
çıkması, emek ve sermaye arasındaki çelişkilerin ve bunlar arasındaki toplumsal mücadele 
olasılıklannın açıkça tanınması da demekti. AP’nin ilk hükümet programında “bünyemizde 
sinsi sinsi yaşadığı öteden beri bilinen, fakat son zamanlarda açıkça harekete geçtiği görülen 
her türlü zararlı cereyanlardan, bilhassa komünizme yönelmiş faaliyetlerden rejimimizin ve 
cemiyet nizamının zedelenmemesi için kanunlarımızı gaye ve ruhuna uygun olarak tatbik 
etmek, Anayasa’dan doğan hürriyetleri hürriyeti yok etmek yolunda kullanmağa asla meydan 
ve imkân vermemek, en önemli vazifemiz olacaktır,” biçiminde ifade edilen bu perspektif 12 

■ Mart 1971’e kadar iktidarda kalan AP hükümetlerinin gerek işçi hareketine gerekse sosyalist 
harekete bakışının değişmeyen eksenini oluşturdu.

Gerçi, parlamentoda olsun parlamento dışında olsun, sosyalist ve demokratik güçler dinamik 
bir mevzilenme içerisindeydiler; Cumhuriyet tarihinde ilk kez açıkça sosyalist olduğunu ilan 
eden bir siyasi örgüt, Türkiye İşçi Partisi, 15 milletvekiliyle Meclis’e girerek grup oluşturmuştu 
ama, 1965’te AP’nin iktidarını koruma ve pekiştirme çabasının merkezine sosyalist hareket ve 
işçilerin sınıf hareketine karşı mücadelenin yerleşmesini zorlayan koşulların henüz yeterince 
olgunlaşmış olmadığı söylenebilirdi. Devletin yasama organında açıkça bir sosyalist partinin 
temsil ediliyor olmasına karşın, AP programının “antikomünist” bölümünü DP ve ondan 
önceki CHP programlanndan ayıran çok fazla bir kendine özgülükten söz edilemezdi.

Devlet ve Hükümet

AP’nin ilk hükümet döneminin asli ve belirleyici çatışmaları toplum ve devletteki hükümetten 
gayrı iktidar odaklarının büyük burjuvaziden görece bağımsızlıklanna son verilerek fethedilmesi 
mücadelesi cephesinde gerçekleşti. Dönemin siyasal problematiğini hükümet ve halk arasındaki 
karşıtlıktan çok hükümet ve devlet bürokrasisi arasındaki çatışma oluşturdu. Bu çatışma, 
sosyalist hareket içindeki ayrışmalara da kendi özgül gölgesini düşürerek sosyalist hareketin 
teorik ve siyasal gelişmesi üzerinde tayin edici bir etkide bulundu.

Hegemonya ve İktidar

AP hükümetinin içinde iktidar olacağı siyasal ve toplumsal ilişkileri tanımlayan 27 Mayıs 
Anayasası, bir yandan Türk modernleşmeciliğinin 100 yıllık rüyası olan Avrupa uygarlığının 
normlarına ulaşma ideallerini, bir yandan da uzak geçmiş kadar tek parti ve DP 
diktatörlükleri döneminden de edinilmiş tecrübeyi yansıtan bir organik hukuksal çerçeve 
tanımlıyordu. 27 Mayıs Anayasasının tanımladığı siyasal yapının temel özelliğinin toplumda 
varolan hiçbir siyasal ya da toplumsal güce devlet karşısında mutlak bir iktidar olanağı 
sunmayacak bir biçimde tasarlandığı söylenebilirdi. Anayasayı belirleyen bu yönelim bir 
yandan teorik olarak toplumu ve devleti oluşturan çeşitli güçlerin birbirini dengeleyerek 
düzenin süreklilik ve istikrarını teminat altına alırmış gibi görünüyordu ama, bu hukuksal 
yapının üzerinde yükselmekte olduğu özgül tarihsel ve toplumsal yapının yanısıra uluslararası 
alandan gelen etkilerin de oluşturduğu gerçek güç ilişkileri ile bu yapının kendisi arasmda 
devletin temellerini derinden sarsan bir toplumsal gerilim vardı. Dolayısıyla 27 Mayıs 
sonrasında siyasal hakimiyet kavgası daha en baştan devletin biçimi üzerindeki bir kavga 
olarak belirlendi.

İktidarın Parçaları

27 Mayıs Anayasası, DP döneminde başka anayasal güçlerle dengelenmeyen parlamentodaki 
hakimiyetin, sonuçta parlamenter bir diktatörlüğe kolayca dönüşebilmiş olması gerçeğinden 
harekede parlamentonun egemenliğini yürütme, yasama ve yargı organlannı yeniden 
düzenleyerek getirdiği kurumlarla sınırlamış ve parçalamıştı. Birinci olarak genel eğilimi • 
itibanyia kırın muhafazakâr eğilimlerini yansıttığı gözlemlenen Millet Meclisi’nin yanısıra, 
üniversite mezunu olan ve belli bir yaş smınnı aşanlar arasından seçilen bir Senato, 
okumuşlann meclisi olarak Millet Meclisi’nden geçen yasaları denetlemek üzere tesis edilmiş, 
Anayasa Mahkemesi Meclis ve Senato’dan geçen yasalann Anayasaya uygunluğunun 
denetlenmesiyle Danıştay ise hükümetin kararlarının ve bürokrasi üzerindeki tasarruflannın 
yargısal denetimi ile görevlendirilmiş, yargıçların seçimi ve atanması kendilerine bırakılmıştı. 
Milli Güvenhk Konseyi ise temel güvenlik meselelerinin onun tavsiyesi olmaksızın yürürlüğe 
sokulamayacağı, esas olarak Silahlı Kuvvetler yüksek komuta kademesinin hükümet kararlanna 
ortak olduğu ve belirlediği bir organdı. Üniversite ise idari özerkliğe sahip olarak kendi 
kendisini yönetiyordu ve hükümetin işlerine kanşamayacağı bir statüye sahipti. Yeni Anayasaya 
göre radyo ve televizyon yayınlan üzerinde de hükümetin doğrudan bir iktidarı yoktu.
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DEMİREL, SÜLEYMAN  
( 1 9 2 4 : . , )

Türkiye'nin Icöyden gelen ill( başbaiunı, 1965-80 ara
sında altı l<ez iturduğu hülcümetierie bu 15 yıl içinde 
İnönü’den ümidini itesmiş ABD ve uluslararası l<apitaliz- 
min Türi<iye'del«i çıi<arlannın en becerildi savunucusu 
olan Süleyman Demirei 1924’te, İsparta’nın İsiamitöy 
bucağında doğdu. Babası bir ara İsiamitöy belediye baş- 
icaniığı da yapmış orta lıaiii bir çiftçiydi. İİİ<ol(ulu i<öyün- 
de tamamladı. İsparta’da başladığı ortaöğrenimini Af
yon'da bitirerel( 1942’de İstanbul Tei(nil( Üniversitesl’n- 
de yüi(sel< inşaat mühendisliğine iıayıt oldu. Başarılı 
bir öğrenci olarai< 194g’da mezun oidu. Aynı yıl, ailesi
nin l<aranyia, dayısının icızı Nazmiye Hanım’ia eviendi. 
1950’de, Eiel(tril( İşieri Etüd İdaresi’nde idareci ve plan
lamacı oiaralc çalışmaya başladı. Bir yıllığına, sulama 
ve eiel(trii( iconularında araştırma yapmai< için ABD’ye 
gönderildi. 1954’te Barajlar Dairesi Reisliği'ne getirildi. 
1955’de Eisenhower bursunu icazanan ili( Türi< oiarai( 
yeniden Ameriica’ya gitti. Geri döndüğünde. Devlet Su 
İşieri Genei Müdürlüğü’ne atandı. 27 Mayıs darbesinden 
sonra görevinden uzaidaştınidı. 1 Temmuz 1960’da, ge- 
cii(miş olarait başladığı asiterliği sırasında yeni iturulan 
DPT’de planlamacı oiaraiı çalıştı. Terhisi sonrasında ön
ce bir süre müteahhitlii( ardından 1964’e i<adar Orta 
Doğu Tei<nil( Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Bu arada, 1962'de >4da/e( Partisi safiannda “ Mende
res’ler asılmasaydı, girmezdim” dediği siyasal yaşamı 
başladı; Partinin aynı yıi yapılan iii( i(ongresinde Genel 
İdare Kuruiu'na seçildi. İnönü'nün itoaiisyon hüitüme- 
tindei(i4P ’iiierin zorlamasıyla Yassıada mahicumian için 
iusmi af çıi<artıiması ve 22 Mart 1963’te Celal Bayar’ın 
sağiıi( nedenleriyle saiıveriimesi üzerine meydana gelen 
gösteriler sırasında AP  genel merkezinin de saldırıya 
uğraması üzerine aktif siyaseti bıraktı. Gümüşpaia'nın
6 Haziran 1964'te öimesl veA P  içinde başlayan bunalım 
yeniden siyasete dönmesine neden oidu. Kasım 1964'teki 
ii. Kongre'de herkesin favori olarak gördüğü Saadettin 
Bilgiç karşısında, (ABD'nin, sanayi burjuvazisinin ve 
basının onun iehine açtığı kampanya sayesinde) 522’ye 
karşılık 1072 oyia genel başkanlığa seçilmesi çoğu göz
lemciyi şaşırttı. Suat Hayri Ürgüpiü'nün kurduğu AP, 
YTP, CKMP ve MP’den oluşan koalisyon hükümetinde 
Demirei başbakan yardımcısı ve devlet bakanı oldu.

10 Ekim 1965 seçimlerinde İsparta'dan milletvekili 
seçilen Demirei, /tP'nin oylann yüzde 52.73’ünü alarak 
mutlak çoğunluğu sağlaması üzerine Türkiye Cumhuıi- 
yeti’nin 13. ve en genç Başbakanı olarak, 27 Ekim 1965'te 
27 Mayıs sonrasının ilk koaiisyonsuz hükümetini kurdu. 
Daha sonra kendisinden yana yayın organlannın yakış
tırdığı “ Çoban Süiü” lakabına uygun oiarak halk kitleleri 
karşısında vurgulu bir İsparta şivesiyle konuşarak Ame
rikan halkla ilişkiler tekniklerine uygun bir "halkçı” baş
bakan imajı kurmaya girişti. Ancak muhalefet çevrele
rinde ve sosyalist basında bir zamanlar temsilcisi oldu
ğu ABD şirketine izafeten adı hep "Morrison Süleyman” 
olarak kaidı.
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Muhalefet

Beyazıt'ta düzenlenmiş bir "Komünizmi Tel'in Mitingi". 
1960’iarın ortalarından itibaren, sistemin dışında ya da 
kıyısında tutulan tarikat ve mezhepler giderek siyasal 

bir tona bürünmekteydi. Kökleri Suudi Arabistan'a 
kadar uzanan bir sünni kesim, Mehmet Şevket 

Eygi'nin yönetimindeki Bugün gazetesi aracılığıyla 
İstanbul'un büyük camilerinde haftanın belli günleri 

sokaklara kadar taşan toplu namaz eylemleri 
düzenliyordu. Bugün gazetesi sünni ortodoksluğun 

ülke çapında sözcülüğünü üstlenerek bazı slogan ve 
taktikler geliştirmişti. Komünizm tehlikesi karşısında, 

Adalet Partisi ve Süleyman Demirel'i destekleyen bu 
kesim, bu tercihini başka seçeneğin olmayışıyla 

açıklıyordu. Adalet Partisi Gençlik Kollan, Komünizmle 
Mücadele Derneği ve islâmcr çevrelerin sık sık birlikte 

düzenledikleri "Komünizmi Te l'in " mitinglerinden en 
önemlilerinden ikisi Mart 1966’da İstanbul ve 

Adana 'da gerçekleştirildi.

1969 seçimlerinde iktidarını korumayı başaran Demi
rel, giderek artan muhalefet ve toplumsal huzursuzluk 
karşısında bir yandan liberal gibi görünen bir tavırla 
politikasını “Yollar yürümekle aşınmaz!” diye özetler
ken öte yandan da bizzat kurdurduğu sivil terör güçlerle 
muhalefeti baskı altına almaya çalışıyordu. Ancak top
lumsal huzursuzluğun ve AP  içinde başlayan çekişme
nin artması Demirel'in konumunu eski popülerliğine bir 
daha ulaşamayacağı ölçüde sarstı; Saadettin Bilgiç, Fer- 
ruh Bozbeyli, Faruk Sükan ve Mehmet Turgut’un başını 
çektiği hem siyasi hem de iktisadi açıdan Demirel’in 
liberalizmine karşı daha muhafazakâr ve daha milliyetçi 
bir tutumu savunan “ 41’ler” diye adlandırılan grup,
1970 bütçesine güvensizlik oyu vererek Demirel hükü
metinin düşmesine neden oldu. Demirel’in daha sonra, 
Parti dışından yaptığı transferlerle kurduğu yeni hükü
met güvenoyu aldıysa da Türkiye yeni bir siyasal buna
lım dönemine girdi. Giderek artan gösteriler, mitingler 
ve sokak çatışmaları ile 12 Mart 1971’deki “ ordu 
muhtırası” Demirel’in başbakanlıktan istifa etmesine ne
den oldu. Bu tutumu daha sonra karşıtlan tarafından 
Demirel'in Meclis üstünlüğü ilkesinin kararlı bir savunu
cusu olmadığını ima etmek üzere “ Şapkayı alıp gitmek” 
diye nitelenecekti.

»P'nin 1973 seçimlerinde CHP karşısında büyük bir 
yenilgiye uğraması, Demirel’i iki yıl kadar ana muhalefet 
partisi başkanı yaptı ve bu dönem süresince kendisine 
yöneltilen bütün eleştirilerinden sıyrılarak yeniden ikti
dara hazırlanmaya başladı. Ard arda kurulan koalisyon 
hükümetlerinin istikrar sağlayamamaları Mart 1975'te 
AP önderliğinde dinci MSP ve faşist MHP ile I. M illiye tç i 
Cephe (MC) hükümetinin kurulmasıyla son buldu ve 
Demirel 3. kez başbakan oldu.

1977 seçimlerinde Ecevit'in oy farkıyla önde olması 
kurduğu azınlık hükümetinin güvenoyu almasına yetme
di ve daha sonra kurulan II. MC'nin başına tekrar Demi
rel geldi. Ancak MSP ve MHP’nIn katılımıyla kurulan
II. MC de çok fazla yaşayamadı ve 31 Aralık 1977’de 
Ecevit'in verdiği gensoru üzerine hükümet düştü. Ekim 
1979'da yapılan ara seçimlerden sonra Demirel 6. ve 
son kez başbakan oldu; Kasım 1979'da, MSP ve MHP'nin 
dışardan desteğiyle kurduğu azınlık hükümeti 12 Eylül 
1980 askeri darbesiyle azledildi. Ardından Demirel de 
diğer siyasi parti liderleriyle beraber Gelibolu'da Ham- 
zaköy'de bir süre gözetim altında tutuldu..

1982 Anayasası gereğince ona da 10 yıl süreyle siya
set yapma yasağı kondu. Ancak Mayıs 1983'te siyasi 
partilerin kurulmasına izin verildiği dönemde kendisine 
konulan yasağı çiğnedi ve bu nedenle bir süre Çanakka- 
e'de Zincirbozan'da gözetim altında tutuldu. 6 Eylül 
1987’de halkoylaması sonucu siyaset yasağı kalktı. 24 
Eylül 1987’de Doğru Yol P artis i’nin genel başkanlığına 
seçildi. 29 Kasım 1987 seçimlerinde yine İsparta'dan 
milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Böylelikle AP hükümeti daha ilk gününde iktidan kendileriyle paylaşmak hatta kimi zaman 
kendilerine devretmekle yükümlü bulunduğu bir devlet aygıtlan kompleksiyle karşı, karşıya 
kaldığını gördü ve saldınsının odağına 1961 Anayasasının tanımladığı devlet biçimim aldı.

Çoğulculuk ve Yeni Muhalefet Olanakları

1961 Anayasasının ikinci özelliği siyasal ve toplumsal alanda çoğulcu bir yapıyı tanımlıyor 
olmasıydı. Gerçi yeni Partiler Kanunu siyasal partilerin gençlik ve kadın kollan
oluşturmalarını yasaklamış ve ocak ve bucak teşkilatlannı ortadan kaldırarak en alt düzeyde
siyasal örgütlenmenin yolunu kapatmış ve halkın siyasal hayata aktif katılımını önlemeyi 
amaçlamıştı ama pratik gerçekleşmesi alanında bizzat kendi yapısından ve yasalardan 
kaynaklanan bu sınırlılıklanna karşın 1961 Anayasası siyasal ve toplumsal güçlerin ve 
akımlann çoğulluğunu esas alıyordu. Bu Anayasal çoğulculuk ve nisbi temsile dayalı bir seçim 
sistemi, bir yandan siyasal düzlemde eski iki partili yapıyı parçalar ve iktidarda temsil 
edilmeyi talep eden bütün' güçleri iki odaktan birine doğru çekilmek zorunluluğundan 
kurtarırken, burjuvaziden gayri toplumsal katmanlann da bağımsız ekonomik, toplumsal,
kültürel ve siyasal örgütlenmelere hızla yönelmelerine yol açtı.

Rejimin hükümette mudak iktidarını sınırlayan kurumsal yapısına karşı mücadelede ordu ve 
bürokrasinin bir bölümünü karşısına alan AP, hükümetteki iktidannın önündeki engelleri 
temizlemek ve toplumdaki hegemonya alanını sınırlayan muhalefete ait özgürlüklere Anayasa’da
sağlanmış bulunan olanak ve güvencelere karşı da bir başka savaş cephesi açtı.

AP Karşın Muhalefet Blokunun Ortak Paydası

Gerçi Türkiye’nin dünya üzerindeki konumlanışı AP iktidarından çok daha önce belirlenmişti 
ve AP hükümeti uluslararası sistemdeki yerinin belirlenmesinde kendisinden önceki herhangi 
bir hükümetten daha çok rol oynamış da değildi ama onun iktidardaki amaçlannı sınırlayan 
güçlerle ABD’nin Sovyetier Birliği ve Orta Doğu’da Türkiye’ye biçtiği rolün kusursuzca 
oynanmasını engelleyen güçler aynıydı. AP’nin ve onun önderi Süleyman Demirel’in yerini 
aldığı CHP ve İsmet İnönü, 1964’teki Kıbns bunalımı sırasında sistem içindeki özerkliklerinin 
sınınnı görmüş ve “yeni bir dünya”daki yeni bir yer arayışı içinde Sovyetier Birliği’yle yakın
iktisadi ve siyasi ilişkiler geliştirme, ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mesafeyi açma
ve yeni bir ulusalcı dış politika çizgisi üzerinde bağımsızlıkçı bir retorik oluşturma çabasına 
girişmişti. Sovyetier Birliği’nin İsmet İnönü’nün sistemden bağımsızlaşma eğilimlerine eşlik eden 
ve TC ve SSCB diplomasilerinin Türkiye’nin Sovyeder Birliği’ne karşı “bir tecavüz üssü” 
olmayacağı mutabakatına dayanan yeni yumuşama politikası ABD’deki saldırgan Pentagon 
çevrelerinin Türkiye’ye biçtiği rolle çatışınca İsmet İnönü ABD nezdindeki itibarını yitirdi.
1965 bütçe oylaması sırasında yeni genel başkanı Süleyman Demirel’in önderliğindeki AP 
çevresinde toplanan sağcı blokun güvensizlik beyanıyla Kurtuluş Savaşı kahramanı bir kere 
daha iktidann yüzünü göremeyecek biçimde devrildi. AP’yi iktidara getiren 1965 seçimleri 
böylece ABD’nin yeni ve sadık bir hükümet arayaşmın gölgesi altında gerçekleşirken, ABD’nin
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Sosyalist Kültür Derneği

27 Mayıs döneminden ve 1961 Anayasası'nın yürür
lüğe girişinden sonra Türkiye’de görülen sol canlanışın 
anlamlı girişimlerinden biri de Sosyalist K ü ltü r Derneği 
girişimidir. Sendikacılığın gelişmesi ve Türkiye İşç i Par- 
t/s/’nin kurulması gibi, Sosyalist K ü ltü r Derneği girişimi
nin de bu canlanış içinde “ kendine göre” bir yeri var.

Bu yeri, Yön dergisinin çıkışından ayrı düşünmek ya
nıltıcı olur.

Nitekim, Sosyalist K ü ltü r D em eği’nin kuruluş haberi 
de, ilk kez, Yön dergisinde, ikinci yayın yılına başlangıç 
sayısı olan 19 Aralık 1962 tarihli sayıda duyuruluyor. 
Hiç tereddütsüz denebilir ki. Sosyalist K ü ltü r Demeği, 
Doğan Avcıoğlu ve Cemal Reşit Eyüboğlu’yla biriikte 
kurduğumuz Yön’ün bir ürünü, onunla yayılan düşünce
lerin ilk ağızda toplumdaki çeşitli çevrelerce l>enimseni- 
şinin bir sonucudur.

Aradaki bağlantıyı uzun uzadıya anatmak yerine, Yön'
ün o 53. sayısında, haber biçiminde olduğu için imzasız 
olarak yayınlanmış satırian şimdi imzalı olarak tekraria- 
ınak belki daha doğru olacak: “ Uzun bir süre önce 
değil, daha henüz geçen sonbaharda, ‘sosyalizm’ Türk
çe’nin ‘tehlikeli deyimler’ sözlüğündeydi. Yön’ün  belki 
de en büyük hizmeti, ‘sosyalizm’! artık rahatça söylene- 
bilen ve benimsenen bir kelime hâline getirmek olmuş
tur. Tat>i1, hâlâ, kendi çıkarianna dokunduğu için bu 
kelimeden rahatsız olan, onu kullananları türiü şekiller
de lekelemeye çalışan ve fırsat lıuidukça sosyalizmin 
mutlaka kamçılı rejimlere götüreceğini iddia edenler çok
tur. Ama, bugün, sosyalizmi savunan, çekinmeden ‘ben 
sosyalistim’ diyen ve bu sistemin t>aşan kazanması için 
bir araya gelenler de çok. Bunlara Türk topiumunun 
bütün kesimlerinde rastlamak mümkün; Bazılan, partili 
ve partisiz olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir- 
ler; bazılan Meclis içindeki ve dışındaki partilerde yer 
almışlardır; bazıları üniversite kürsüsündedir; bazıları > 
gazete sütunlannda yazmaktadır; bazılan devlet meka
nizması içinde memur veya öğretmen olarak görev al
mışlardır; bazılan işçidir; bazılan öğrenci.”

Ama, Sosyalist K ü ltü r D em eği’nin  kurulmasını asıl 
zorlayan gereksinim, düşüncenin yaygınlaşmış olma
sından çok, bu yaygınlaşmayla biriikte ortaya çıkan be
lirsizliktir. O yazıda şu satıriar da yeraimaklaydı: “ Mu
hakkak olan bir başka şey daha var: Her ‘sosyalistim’ 
diyen daha henüz ortak bir sisteme varamamış, sosya
lizmin Türkiye’deki meseleleri üzerinde uzunboylu dü
şünüp belli çözümlere erişememiş ve nihayet sosyaliz
mi nasıl gerçekleştirmek gerektiği noktasında yeter de
recede tartışma imkânını bulamamıştır.”

Demeğin ilk amacı, böyle bir tartışma ortamı yarat
maktı.

Sosyalist K ü ltü r Demeği, resmen, 1963’ün ilk günle
rinde kuruMu ve kurulmuş Yön’ün 9 Ocak 1963 tarihli 
sayısında açıklandı. Basındaki yankılar da büyük oldu: 
Haber, büyük tirajlı gazetelerde üç sütun üzerinden bü
yük başlıklaria verildi; M illiye t gazetesi demek konusun
da İkinci bir başyazı yayınlayarak Yönetim Kurulu’nun 
“ İlmî ve ciddi hüviyetleriyle tanınmış kimselerden 
seçildiğini” belirtti; sosyalizme pek sempati duymayan 
AUs dergisi bile Demeğin “ Doğru temeller üzerine, doğru 
kimselerin idaresinde düşünülüp kurulduğunu” yazdı.

Kurucular listesine bakıldığıda, bugünün toplum ya
şamında da adlan hâlâ duyulmakta olan kişilere rastla
mak mümkün: Alfabe sırasıyla, ünraersite asistanı Erdo
ğan Alkin, profesör Sadun Aren, asistan Türidcaya Ata
öv, doktor Tank Ziya Ekinci, sosyolog Necat Erder,

yazar Müşerref Hekimoğlu, Doçent Mükerrem Hiç, mali
ye müfettişi Erhan Işıl ve Adnan Başer Kafaoğlu, Devlet 
Planlama Teşkilatı uzmanı Arslan Başer Kafaoğlu, asis
tan Yahya Kanbolat, iktisatçı Atilla Karaosmanoğlu, Do
çent Gülten Kazgan, yüksek mühendis Güney Özcebe, 
gazeteci İlhami Soysal, asistan Mümtaz Soysal, profesör 
Cahit Tanyol, iktisatçı Reşat Titiz, maliyeci Osman Nuri 
Torun... Ama, başta Doğan Avcıoğlu olmak üzere, Tür
kiye’nin düşünce ve politika yaşamındaki aydınlanışa bü
yük emekleri geçip yeryüzünden uzaklaşanlar da var: 
Cumhuriyet Senatosu üyesi Niyazi Ağırnaslı, yazar Şev
ket Süreyya Aydemir, sendikacı Seyfi Demirsoy, matba
acı Asaf Ertekin, avukat Cemal Reşit Eyüboğlu, öğret
men Hamdi Konur, yazar Haşan Hüseyin Korkmazgil, 
Doçent İdris Küçükömer, yüksek murakabe uzmanı Hil
mi Özgen, milletvekili Fakih Özlen...

Ya da, sağ olup da adlan artık pek duyulmayanlar: 
Milletvekili Sim  Hocaoğlu, asistan Mehmet Selik, avu
kat Nihat Türel.

Bir de asistan Mahir Kaynak.

Demek Başkanlığına Devlet Planlama Teşkila tı’nın  es
ki Başkanı Osman Nuri Torun, Genel Sekreteriiğine 
DPT’nin eski' Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Necat 
Erder, araştırma ve dokümantasyon işlerinin başına es
ki İktisadi Planlama Dairesi Başkanı Atilla Karaosma
noğlu getirilmiş, “ teşkilatlanma” işleri CHP Hatay mil
letvekili S im  Hocaoğlu ile avukat Cemal Reşit Eyüboğlu 
tarafından üstlenilmişti. Doğan Avcıoğlu, konferans ve 
yayın konulanndan sorumluydu. Kısacası, ydn’cüler bi
raz ikinci plana çekilmiş, Demek yönetimi yakın zamana 
kadar bürokraside ve politikada önemli yerlerde bulu
nanlara bırakılarak, hareketin yerieşik düzende uyandı
racağı tepkileri mümkün okiuğunca azaltılmak istenmişe 
ti. Bununla biriikte. Demek çalışmalan Yon’de aynntıiı 
biçimde yansıtılmaktaydı.

Çalışmalar, daha çok, haftalık konferanslar ve Cumar
tesi öğleden sonralan düzenlenen “ sohbet toplantılan” 
biçiminde olmaktaydı.

Yer, genellikle. Ziya Gökalp Caddesi ile Ataç Sokağı 
köşesinde, şimdi dükkânlara dönüştürülmüş olan, ze
minle bodrum arası, “ merkez”  lokaliydi. Demek, t)ir 
süre sonra. Menekşe Sokağı’ndaki başka küçük bir apart
man katına taşındı. Ancak, zaman zaman, bu yerlerin 
dar geldiği ve daha büyük salonlann kullanıldığı olurdu. 
Örneğin, Ortadoğu Teknik Ünhrersitesi Rektörü Kemal 
Kurdaş’ın “ Sosyalist düşünce ve eğitim sistemimiz” 
konusunda verdiği ilk konferans Ankara Sergievi bina

sında olmuştu. İstanbul Şubesi’nin büyük bir açık otu
rumla açılan ilk toplantısı da Eski Eminönü Halkevi bina
sında olmuştu.

Demeğin ülkeye yayılışı yalnız İstanbul’la sınırii kal
madı; daha önce Diyarbakır’da da avukatların, doktoria- 
nn ve öğretmenlerin öncülük ettikleri bir şube kurul
muştu. Oradaki ilk toplantının “ Tüccariar Kulübü”nde 
düzenlenmiş olması da, Demek çalışmalannda görülen 
temel yaklaşımın, yeni “ burjuvazinin bürokratik kana
dından başlayıp çok büyük tepkiler uyandırmadan sos-

- yalist düşünceleri toplumun başka kesimlerine yayma” 
çabasının bir başka belirtisi sayılabilir.

Tabiî, t>öyle bir yaklaşım, çoğu zaman uygulamada 
olmasa bile, en azından kuramsal düzeyde “ işçi sınıhna 
dayanmak” ilkesini benimsemiş olan Türkiye İşçi Parti
s i ’nm  tutumuyla bir çelişki oluşturmaktaydı. Öte yan
dan, “ Acaba Sosyalist K ü ltü r Dem eği bir partiye dönü
şür mü?” sorusu, özellikle sol çevrelerde, sürekli gün
demde kaldı.

Oysa, Demeğin gelişme gösterdiği aylarda. Yön hare
keti içinde de, Türkiye'deki sosyalist düşüncenin eyle
me geçirilmesi bakımından görüş ve düşünce aynlıMan 
başlamıştı. Tam açıklıkla ortaya konmamış olmakla bir
likte, bu belli belirsiz aynlığın temelinde şöyle bir ikilem 
yatmaktaydı: Sosyalizmin hem bir kalkınma yöntemi, 
hem de belirii değeriere dayalı bir yaşama düzeni olarak 
gerçekleştirilebilmesi için, önemli t>ir işçi hareketinden 
henüz yoksun olan Türkiye’de, Kemalist niteliklerini az 
çok koruyan sivil ve asker buıjuvazinin öncü gücünü 
mü ön plana geçirmek gerekir, yoksa çok daha uzun 
süreli, halk yığınlannın sosyalist düşünce yönünde eği
tilmesine ve örgütlendirilmesine dayanan soluklu bir 
çabayı mı göze almak gerekir? Başka bir deyişle, Türki
ye’nin koşullan böyleslne uzun bir bekleyişe ehrerişli 
midir, yoksa dış ve iç dinamikler düşünülerek, sosyaliz
min temel öğretisine pek uygun düşmese bile, çabuk 
davranmak ve yukandan aşağıya doğru müdahalelerie 
kapitalist gidişi bir an önce durdurmak mı gerekir?

Kabul etmek gerekir ki, 21 Mayıs 1963 olaylanndan 
sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilan edilen sıkıyöne
tim, daha doğrusu onunla biriikte basın ve demek çalış- 
malanna getirilen sınıriamalar bu tartışmanın belirgin 
bir sonuca erişmesini önlemiş. Sosyalist K ü ltü r Demeği 
girişimi de, Yön’deki bölünüşe paralel olarak, momen- 
tum’unu yitirerek silinip gitmiştir.

MÜMTAZ SOYSAL

Sosyalist Küitür Derneği İstanbul Şubesi’nin açılış 
töreninden bir görüntü. 1963’de Ankara’da kurulan 
dernek kısa zamanda İstanbul dışında, İzmir, 
Diyarbakır g ib i büyük kentlerde de şube açmayı

başardı. Derneğin ideolojisi olarak kabul edilen “ Türk 
Sosyalizmi” nin ilkelerini Yön dergisinin yazıişieri 
müdürü Doğan Avcıoğlu ve Sadun Aren 
hazırladılar.
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Muhalefet

W lardan sonra gelişen öğretmen hareketi uzun b ir 
sûre kendini resmî ideolojiden anndıramadı. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kendilerini rejimin bekçileri 
olarak görmeye başlayan öğretmenlerin, bu konumları 

onlara bürokratlar arasında kısmen ayrıcalıklı b ir yer 
kazandırdı. Bu anlamda, "eğitim ordusunun neferleri" 
olan öğretmenler her zaman "Atatürk Devrim leri"nin 

koruyucusu olarak kaldılar. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
kurulan birçok öğretmen örgütü 1935’te kapatıldı. 
Daha sonra 1946’da yeniden kurulmaya başlanan 

demekler 1948’de biraraya gelerek Türkiye Öğretmen 
Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF) adlı b ir üst 

kuruluş oluşturdular. Uzun yıllar DP iktidarının 
dümensuyunda bir politika izleyen JÖ D UF’nin bu 

yıllarda başkanlıklarını Fethi Çeliktıaş, Turhan 
Feyzioğlu gibi siyasi kimliğe sahip kişiler yürüttü. 27  
Mayıs’tan sonra Temmuz 1963’de yapılan kongrede 

genel başkanlığa getirilen Şükrü Koç döneminde ise 
mesleki sorunlara ilişkin toplantılar yapan 
"öğretmenlerin sorunlarının yurt ve dünya 

sorunlarından ayn olmadığını" savunan TÖDMF 20 
Şubat 1963’te Ankara’da Büyük Eğitim Mitingi adı 

altında Türkiye’nin her yanından gelen öğretmenlerin 
katıldığı bir gösteri düzenledi. Gösteriden sonra Milli 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu istifa etti. AP 

döneminde ise ağır baskılara, sürgünlere maruz kalan 
öğretmenler giderek daha radikal b ir mücadele içine 
girdiler. Fakat buna rağmen mücadelelerinin söylemi 

“ resmî ideolojinin ve devletçiliğin" sınırlarını 
aşamıyordu. 8 Temmuz 1965’te ise öğretmen 

hareketinde çok önemli b ir dönem başladı ve Türkiye 
Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve aynı günlerde 

Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İLKSEN) 
kuruldu. Bundan sonra kongrede "TÖS’ûn kurulduğu 

yerde TÖDMF'ye bağlı dernek kendini fesheder" 
yolunda bir karar alındı. Amaç öğretmenleri tek b ir 
örgütte biraraya getirmekti Ancak bu birleşme 12 

Temmuz 1969’da yapılan TÖDMF’nun 22. Kongresi’ne 
kadar gerçekleşemedi Sonunda bu kongrede alınan 

karar sonucunda federasyon kendini feshetti.

olumlu referanslarına sahip Süleyman Demirel de kendisi ABD eliyle gerçekleştirilen 12 Mart 
müdahalesi ile devrilinceye kadar kurtulamayacağı “Amerikan uşağı” yaftasını üstüne almaktan 
kaçınmayacağını kanıdamış oluyordu.

Temsil ettiği çıkarlann ABD’nin Türkiye üzerindeki emperyalist emelleriyle tam olarak 
örtüştüğü bir konjonktürde iktidara gelen AP, çatıştığı bütün güçlerin antiemperyalist bir 
zemin üzerinde yanyana gelmelerinin koşullarını bizzat kendi politikalarıyla hazırlarken, 
kendisi de toplumdaki hegemonyasını devlet iktidan içinde bütünlemek üzere en arkaik 
güçlerle bir iktidar bloku oluşturmaya ve tercihleriyle kendi iktidar döneminin kanlı 
saldınlannı örgüdeyecek gericiliğin hareket alanını genişletmeye mahkum oldu.

İktidannın başlangıç anında AP’nin birincil örgütlü desteği ve avantajı içsel değil, dışsaldı, 
uluslararası kapitalizmin genel bağımlılık ağı içerisinde AP sisteminin Türkiye’deki rasyonellerini 
temsil ediyordu; İsmet İnönü’nün sistem açısından kabul edilebilir sınırlann ötesine varan 
ulusalcı alternatifinin hem büyük buıjuvaziden hem de seçmenden onay alamamış olması, 
dünya kapitalizminin ve ABD’nin tercihlerini açıkça AP ve Demirel’den yana yapmalanhı da 
kolaylaştırmıştı. Bu da CHFnin ve onun Cumhuriyet’ten beri uygulamadaki göreli değişikliklere 
karşın sürekli eğilimi olan otarşik/merkeziyetçi-devletçi politikasının sonu ve iç toplumsal 
hayatın uluslararası dinamiklerin genel işleyişi alanına açılması demekti. Uluslararası alandan 
aldığı bu destekle hükümetini dünya ölçeğinde maddi bir payandaya kavuşturan AP, 
denetleyemediği devlet aygıdan üzerinde bir baskı oluşturabilmek üzere toplumdaki fiiU güç 
odaklanm harekete geçirerek ve merkezî devlet ile çelişen toplumsal güç ve unsurlan 
manipüle ederek toplumdaki hegemonyasını devlet iktidan düzeyinde de pekiştirme 
mücadelesine girişti.

APîiin İktidan Fetih Stratejisi

AP’nin “liberal” olarak adlandırdığı iktisadi yöneliminin başlıca dayanağı ve inci gücü, “ithal 
ikamesi”ne dayalı “kalkınma” politikasının aktif unsuru 1940’lar ve ’50’ler boyunca sermaye 
birikimi sürecini tamamlamış ve tekelleşme evresine gelmiş bulunan finans-kapital gruplanydı. 
AP’nin sanayileşme hamlesi, hükümet eliyle kullandınlan büyük çaplı kredilerin bu çevrelere 
akıdlmasıyla bu finans-kapital gruplannın nühızlannm doğrudan doğruya AFnin yanında 
mevzilendirilmesi ve AFye muhalefetin sermayeye muhalefetten başka bir anlama gelemeyeceğe 
bir biçimde buıjuva muhalefetin sistem içi meşruiyet temelinin yıpranlması hedefini güderek 
yürütüldü.
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AP, devlet iktidannın yürütme gücünde toplanmasını engelleyen kurumlann etkilerini 
karşılayan, bloke eden veya parçalayan bütün güçleri ya denetleyebildiği ölçüde serbest 
bırakmaya ya da bunian bizzat örgütlemeye girişti. Bu, AP’nin solun çeşitli eğilimlerine karşı, 
son çözümlemede düşmanca olmakla birlikte değişen politikaları birarada ya da sırayla 
uygulamaya sokmasına, ya da daha doğrusu, solda “baş düşman” belirlemesinde bir öncelikler 
sıralaması yapmasına yol açtı. Burada devlet aygıtlan içinde en çok nüfuza sahip olan 
ulusalcı-devletçi sol eğilim AP’nin saldınsının baş hedefi haline gelirken, parlamenter yoldan 
“işçi iktidan” hedefleyen eğilim hesabı sonradan görülmek üzere öncehkler sırasının gerisine 
alınıyordu. AP “liberalizmi” bu “sol” eğilimlerin tümünün karşısına arkaik dinsel gruplann 
eylemliliğini geçirmek üzere yüz yıldır modemleşmeci merkezî devlede çelişki halinde yaşayan 
kapalı ve geri yörelerde halk üzerinde hatın sayılır bir iktidar sahibi olan tarikat ve 
mezhepler şebekesini devreye sokuyordu. AP hükümetlerinin eline geçmiş bulunan tüm iktidar 
olanaklan bir anda Komünizmle Mücadele Demekleri’nin hizmetine girerken. Nurcu, Süleymancı, 
Nakşibendi tarikadan da diyanet işleri aracılığıyla İslamcı kitleler üzerinde etkilerini arnrmaya 
başladılar.

Ekonomik ve toplumsal hegemonyasmın dayanaklannı gayri resmî mekanizmalan harekete 
geçirerek pekiştiren AP iktidan devlet aygıtlan üzerindeki iktidannı da artırmak üzere ordu ve

Başlangıcından beri, Yeşilçam'daki egemen sinemacM  
anlayışı, büyük ölçüde hayalî olan bir orta sınıf hayat 
tarzının propagandasını yapmak ve bu tarzın hayalî 
değerleri açısından toplumdaki diğer hayat tarzlarını 
ahlakî b ir eleştiriye tâbî tutmak üzerine kurulmuştu. 
Yukarıda bu egemen anlayışın sıradan örneklerinden 
birinin, 1962 yapımı Lekeli Kadın’m bir sahnesinde 
Tanju Gürsu, Kenan Pars ve Türkân Şoray görülüyor. 
Ying başlangıcından beri, zaman zaman bu egemen 
anlayışa eklemlenmekle birlikte, kendi belirleyebildikleri 
filmlerde farklı farklı şeyler yapmayı deneyen. Lütfü 
Akad, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ ve tı/letin Erksan gibi 
yönetmenler olduysa da, bir bütün olarak Türk 
sinemasını dönüştürenin, büyük ölçüde tek bir kişi. 
Yılmaz Güney olduğu söylenebilir. Yılmaz Güney, 
sinemacılığının Umut’u çevirdiği 1970'e kadar süren 
birinci evresinde kitleleri daha çok bir oyuncu ve 
senaryocu olarak büyüledi. Bu dönemde yarattığı 
‘ ‘Çirkin K ra l" tipi, bir çoğunun yazımına Yılmaz 
Güney'in bilfiil katıldığı çok sayıda ve çeşitlilikte 
bir dizi senaryonun kahramanı oldu; ancak bütün bu 
çeşitliliğin içerisinde yine de ortak bir çatı tesbit 
etmek mümkün: Öykünün kalkış noktasını çoğunlukla,
o güne kadar sessizliğiyle dikkati çekmiş bir 
mazlumun isyanı oluşturur. Bu isyanı genellikle f^afya 
gibi örgütlü suç çevreleri içerisinde, ancak bireysel 
olarak sürdürülen silahlı b ir mücadele izler. Bu 
mücadele sırasında abartılı b ir tarzda ön plana 
çıkarılan şiddet, yalnızca toplumsal 'hayata zaten içkin 
olan şiddetin görünürlük kazanmasını sağlamaz;
Yılmaz Güney'e, mertlik, yiğitlik, sadakat gibi, 
geleneksel toplum tarafından yüceltilen değerleri 
örnekleme ve temsil etme imkânını da verir.
Kuşkusuz bu dönem filmleri, açık bir eleştirel boyut 
içermekten çok uzaktır. Yılmaz Güney 1974'te yaptığı 
bir değerlendirmede “ o günün eğilimleri ne ise, aşağı 
yukan onların sınırlan içinde kalıp çalışmayı 
seçiyordum" diyecekti. Ancak buna rağmen, 
beyazperdede, kendi hayatlarına yönelik örtük de olsa 
bir aşağılama beklemeye alışmış olan, özellikle de 
mülksüz ve taşralı kesimlerin. Yılmaz Güney 
sinemasında, kendi hayatlarında yakinen tanıdıktan 
şiddetle ve yücelttikleri değerlerle karşılaşmalarının 
etkisi büyük oldu. “ Çirkin K ra l" kısa zamanda 
efsanevi b ir nitelik kazandı. Özellikle taşra 
sinemalarında bir Yılmaz Güney filminin gösterimi 
büyük b ir olay oluyor, seyirciler kendilerinden 
beklenen edilgen konumun dışına taşıyor, sürekli 
olarak kahramanlarıyla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. 
Örneğin birileri, "arkandan geliyor, dikkat!" diye 
bağırıyor, birilşri öfkeyle kalkıp aralıkta “ Yılmaz abh 
bu herifin niyeti kötü, buna güvenilir mi, yahu!" diye 
söylenerek dolaşmaya başlıyordu. Yılmaz Güney de 
seyirciyle kurduğu bu karizmatik ilişkiyi son derecede 
önemsiyor, “ gerçek oyuncu"yu “ kendini aşan kutsal 
k iş i"  diye tanımlıyordu. Yılmaz Güney'in, hem sinema 
dili hem de yöneldiği seyirci ve seyitciyle ilişki kurma 
tarzı bakımlarından egemen Yeşilçam anlayışından 
gerçekleştirdiği kopuş, kurumsal düzeye de 
yansıyordu. B ir oyuncu olarak Yılmaz Güney adı, 
herhangi b ir filmin ticari başarısını garantileyecek 
kadar popüler olduğu halde, ne Yılmaz Güney büyük 
yapımevleri ile çalışmak için b ir çaba gösteriyor, ne 
de büyük yapımevleri ona yanaşıyorlardı. Yanda, 
1966'ya ait, Güney'in senaryosunun yazımına 
katıldığı At, Avrat, Silah filminin afişi görülüyor.
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Muhalefet

Televizyon yayınlarının başlaması, '60'iarın başından 
beri tartışılıyordu. Henüz TRT’nin özerk olduğu 

dönemde, Radyo Dairesinden başka bir de TV birimi 
oluşturuldu. Birim, 9 Nisan 1963’te Almanya’dan 
alınan teknik yardımlarla, Ankara’da Mithat Paşa 
Caddesi'nde kiralanan bir bodrum katına yerleşti, 

•akat ilerisi için hiçbir programı olmayan TRT için bu 
lay hiç de hızlandırıcı b ir etkide bulunmadı. Yine de, 

ilk TV Dairesi başkanlığı eldeki dar olanaklarla 
stüdyoyu hazırlamaya başladı. Almanların önceki 

teknik yardımlarından başka bir de TV vericisi hibe 
etmesi ve ardından 6 Ekim 1967’de ilk TV yayınını 

başlatmak üzere Mahmut Tali Öngören’in göreve 
getirilmesi sonucunda Türkiye'de artık televizyon 

yayınlarına geçebilmek için yeterli koşullar oluşmuş 
gibi gözüküyordu. Halk içindeyse çoktan televizyon 

alıcılan ‘birçok’ evde görülmeye ve özellikle 
büyük kentlerde televizyon yayını büyük bir 

tabırsızlıkla beklenmeye başlamıştı. Bu yeni kadronun 
da büyük çabalarıyla, 31 Ocak 1968’de -haftada üç 
gün olmak üzere- Ankara’da ilk TV deneme yayını 

başladı. Fakat bu dönemde özerk TRT’y i bütün 
kötülüklerin kaynağı gibi gören iktidar için TRT biran 

önce susturulması veya iktidarın sesini yansıtması 
gereken bir kurumdu. Bu alandaki tartışmalara 12 

'art 1971’deki Askerî Darbe en geçerli çareyi hemen 
buldu; “ Hiçbir radyo televizyon kuruluşu özerk 

olamaz”  diyerek kestirip atıverdi ve buyruktan sonra 
TRT kurumu, dolayısıyla televizyon iktidara göre 

yönetim ve yayın politikası belirleme dönemine girdi.
Bu dönemden sonra, başta bütün teknik 

imkânsızlıklara rağmen varolmaya çalışan televizyon 
yüklü bir bütçeyle yayın hayatına devam etti; çünkü, 

iktidar kitle iletişim araçları arasında televizyonun 
titleleri etkileyebilmek açısından mutlak b ir üstünlüğe 

sahip olduğunu keşfetmişti. Toplumsal yaşamı, 
gelenek ve alışkanlıkları hızlı b ir şekilde etkileyen, 

kimi zaman ‘değiştiren’ televizyon, artık sadece 
eğlence, eğitim ve haber işlevini gerçekleştirmiyor 

aynı zamanda iktidarın propagandasını en iyi yapan 
bir araç durumuna geliyordu. Artık, Batı’da zaten 

varolan biçimiyle politikacılar için önemli olan 
televizyonda nasıl göründükleri, kamuoyunu/kitleleri 

televizyondan nasıl etkiledikleriydi. IJstte ilk deneme 
çınlarının nasıl konu komşu ve bütün aile tarafından 

seyredildiğini gösteren b ir resim.

bürokraside de bir operasyona girişti. Öncelikli hedef bürokrasinin tepe noktalarının 
fethedilmesi, ardından bürokrasinin geleneksel aydınlardan temizlenmesi, bunun yanısıra 
ideolojik olarak burjuvazinin organik aydmlannm bürokrasi içinde hakim kılınmasmm 
sağlanması ve kapitalist üretim ilişkileri içinde doğrudan doğruya üretimdeki artıktan pay alan 
tasarruf kurumlannın ortağı haline getirerek bürokrasinin burjuvaziye organik olarak 
eklemlenmesiydi. Gerçekte bu “dahiyane” planın yalnızca AP kurmaylarının elinden çıktığı
söylenemezdi. MBK kontenjanından Tabii Senatör Haydar Tunçkanat devletin gizli servisleri
içindeki çatışmayı da açığa vuran bir girişimle TBMM’de bir ABD gizli servis raporunu ortaya 
çıkardığında AP ve CIA kurmaylannın ordu ve bürokrasiyi geleneksel-devletçi tabakalardan 
temizlemeye dayah stratejisi de belgelenmiş oldu.

Dickson Raporu ve İktidar Doruklarının Fethi

Bürokrasi içinde ilk tasfiye girişimlerinin geniş tartışmalara yolaçtığı günlerde Tabii Senatör
Haydar Tunçkanat, bir ABD ajanı tarafından hazırlanan ve “Türkiye’de Amerikan etkisine karşı 
olduklan için tasfiyesi gereken” kişilerin listesini içeren Dickson Raporu’nu 7 Temmuz 
1966’da Senato’da açıkladı. Raporda aynen şöyle deniliyordu;

“Bütün devlet cihazı maalesef muhalefete bağlı kimselerin elindedir. Muhalefet, hükümetin 
ordu tarafından desteklenmediği ve devlet cihazının dengesiz, insicamsız ve hükümetin 
politikasının kararsız olduğu intibaını yaratmayı hedef tutmaktadır. Bu durumdan kurtulrnak 
için takip edilecek politikanın; emir ve kumandanın tekrar tesisi, devlet mekanizmasının 
muhalefet taraftan elemanlanndan temizlenmesi ve CHP’nin aletleri olan bazı hasım 
kuruluşlann zararsız hale getirilmesi olduğuna herkes inanmıştır.

“Buna bağlı olarak, bazı hükümet tedbirlerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına paralel olarak, 
rejime sadık olmayan devlet memurlan ve subaylardan en tehlikelileri bir program dahilinde 
tasfiye edilmek üzere tesbit edilmektedir.

“27 Mayıs’ın getirdiği Anayasa’mn bazı maddeleri, tabii senatörlük müessesesi ve benzeri diğer 
problemler gibi kanuni sistemin bazı hukuki aykınlıklannm düzeltilmesi usul ve irnkanlan da, 
rejimin gelecekteki emniyetini garanti edecek bir tedbir olarak düşünülmektedir.

“Cumhurbaşkam’nın bozulan sıhhatinin yeni problemlere sebep olacağı aşikardır.”

Nitekim AP iktidannın hükümet pratikleri, bu gizli rapordaki istihbaratı birer birer 
doğrulamaya başladı. Demirei işe, Cumhurbaşkanlığı’na ve Genelkurmay Başkanlığı’na, kendi 
politikasına destek olacak kimseleri getirmekle girişti. Cemal Gürsel’in felç olarak 
Cumhurbaşkanlığı işlevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi üzerine, tutucu eğilimleriyle 
tanınan Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay önce (parlamentoya sokulmasında yarar umulan 
ama seçilme zahmetine gerek görülmeyenlerin yer aldığı) kontenjan senatörlüğüne atandı,
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27 Mayıs 1960 sabahı... Milliyet gazetesinin Ege Böl
gesi Temsilcisi’yim. Biraz sonra askeri yönetimin başı
na geçmek üzere uçakla Ankara’ya lıareket edecek olan 
Orgeneral Cemal Gürsel'le Gaziemir askeri havaalanın
da görüşüyoruz. Çevresini saran generaller, albaylar, 
bu bilinmezler sabahında, Cemal Aga’nın kişiliğinde hi
yerarşik güvence arar gibiler. Gürsel bile, başkentte 
kendisini nelerin beklediğini bilememenin tedirginliği 
içerisinde.

NATO'daki tepkileri öğrenmek için Alsancak’taki Gü
neydoğu Kara Kuvvetleri Karargâhı’na gidiyorum. Bir 
başka dünya... Türk subayları coşku içinde, radyodan 
tok sesle okunan mesajı dinliyorlar: “ ...NATO’ya, CEN- 
TO'ya inanıyoruz ve bağlıyız...” Hepsi sesinden tanıyor
lar: “Türkeş!” diyorlar. "Geçen hafta hurdaydı... Hare
ketin beyni odur.” Kurmay Albay Alparslan Türkeş: Ge
nelkurmay MATO Dairesi Başkanı... Bürolarına üşüşen, 
merakla olup biteni kavramşya çalışan Amerikalı subay
lara mesajı çeviriyorlar: “ ...We believe in NATO and 
CENTO. We are attached to NATO and CENTOV'

Belli ki onlar için sürpriz değil bu, Türkeş’i onlar 
da tanıyorlar. Zaten günlerdir hükümet aleyhinde bildiri
lerin NATO Karargâhı’nın daktilo makinelerinde mumlu 
kâğıda geçirilip teksir makinelerinde çoğaltılmasına ses 
çıkarmamışlar. Herhalde bir bildikleri var. Tam bu sıra
da, günlük İzmir gazeteleri geliyor. Normal baskılarda 
darbe’den haber yok. Hükümet yanlısı Yeni Asır’da bir 
manşet: “Subaylarımızın maddi durumları düzeltilecekt” 
Bir albay kahkahayı basıyor: “ Geç kaldılar, geç... Kendi 
işimizi artık kendimiz yaparız!” Gerçekten çok geç. Türk 
Ordusu’nun en sıkıntı çeken kuşağından bu subaylar... 
Başbakan, “ Gerekirse bu orduyu ben yedek subaylarla 
idare ederim,” diye horlamış kendilerini. Veresiyeyi öde
yemez durumlara düşmüşler, bakkala, kasaba görün
memek için yol değiştirir olmuşlar. Kendilerini ikide 
birde “ drink” almaya, kokteyl partiye, garden partiye 
davet eden Amerikalı, İtalyan, Yunan meslekdaşlarına 
aynı şekilde karşılık verememenin ezikliğini sürekli ya
şamışlar. Albay birden kalkıp tabancasını beline takıyor, 
bir Jeep emrediyor, “ Ben gidiyorum” diyor, “ Karşıya
ka'da idareye el koymaya...” Ve radyodaki tok ses ara
lıklarla tekrarlıyor: "NATO ve CENTO’ya...” Aradan tam 
on yıl geçmiştir. 15-16 Haziran işçi direnişi sonrası... 
Sendikacılar, işçiler, devrimci öğrenciler Kartal- 
Maltepe'de tutuklanmış, işkenceden geçirilmiş, askert 
mahkemelerde yargılanıyor. Ant dergisi yönetmeni ola
rak celbeldildiğim 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Ko- 
mutanlığı'nın askeri savcılık bürosundayım. Koskoca 
bir salon, masalar, dosyalar, dosyalar.... Salondaki ma
saların en uzunu. Tam karşımda bir havacı hakim yar
bay.

Çevremizde iki karacı, İki havacı, iki denizci hakim 
subay. Masanın üzerinde Ant dergisinin Eylül 1970 sayı
sı: Kapakta “ Kapitalistleşen subaylar işçileri yargılaya
maz!” Bütün sayfalarda yer yer renkli kalemlerle altı 
çizilmiş paragraflar. Sayfa kenarına alınmış notlar.

Dakikalarca kimse ağzını açıp bir şey söylemiyor. Sa
dece çevremdeki subayların hınçlı bakışlarını üzerimde 
hissediyorum. Arada biri kalkıyor, gözlerini üzerimden 
ayırmadan masanın çevresinde bir tur atıp tekrar yerine 
oturuyor. Nihayet sessizliği bozuyor havacı yarbay, “ Ne
den?” diye soruyor, “ neden bu düşmanlık orduya? Ne 
demek kapitalistleşen subaylar?” Ve okuyor:

“ Bu suretle, silahlı kuvvetlerimizin bütün general, su

bay ve assubayları da, Türkiye'nin en güçlü holdinginin 
ortakları olacaklar, yani sermayedar vasfı kazanacaklar, 
her yıl kârdan hisse alacaklardır.”

“ İşçileri mahkemeye sevkeden savcı da, onları yargı
layan hakimler de, aslında bu işçilerin işvereni duru
mundadırlar, sermayede hisse sahibidirler, artık değer
den pay almaktadırlar ve resmen taraf durumunda ol
dukları için işçileri yargılayamazlar.” Sonra öfkeyle so
ruyor: “ Niçin yargılayamazmışız. Biz yargıç değil mi
yiz?” Bir havacı subay birden yerinden fırlıyor, üzerime 
doğru geliyor, sonra vazgeçip sinirli bir şekilde uzun 
masanın çevresinde bir tur atıyor, hışımla tekrar yerine 
oturuyor. “ Sorunuzun cevabı yazıda,” diyorum. “ Mü
saade ederseniz, tamamını okuyalım. Rakamlara baka
lım. Ben objektif bir durumu yansıtıyorum. Sîzlerin de 
OYAK tuzağ:ndan rahatsız olduğunuza inanmak istiyo
rum. Bir subayın Good-Year'la, International Harves- 
ter'la, Renault ile kâr paylaşmaktan, Koç'larla, Saban- 
cı'larla, Eczacıbaşı'larla kâr yarışı yapmaktan memnun 
olabileceğini sanmıyorum. Hele bu subay bir yargıç
sa...” 26. sayfayı bulup okuyorum; “ OYAK'ın en üst 
kuruluşlarında, yani Temsilciler Kurulu ve Genel Kuru- 
lu'nda bu (askeri) savcı ve yargıçların kaderini ellerinde 
tutan yüksek askeri hakimler vardır.” Ve yine dergiden 
okuyarak isimlerini sayıyorum. “ Tamam...tamam...” di
yor.

Birden söz değiştiriyor. “ Niçin?” diyor, “ foto mu
habiri getirdiniz?” İşkenceler ayyuka çıktığından, avu
katım Müşir Kaya Canpolat ile bir foto muhabiri de, 
sorgu öncesi ve sonrası durumumu tesbit etmek için 
birlikte gelmişlerdi. Dışarıda bekliyorlardı. “Tahmin eder
siniz,” diyorum. “ Bu bir sorgu değildir” , diye vurgulu
yor. “ Sadece sizin orduya karşı hasmane tavrınızın ne
denlerini öğrenmek istedik, o kadar... Gidebilirsiniz...” 
Kalkıp kapıya doğru ilerliyorum. Arkamdan geliyor. Sa
londan birlikte çıkarken, “ Bir dakika,” diyor. “ Bu kez 
bu kapıdan geldiğiniz gibi çıkıyorsunuz. Ama gelecek 
defa hiç de böyle olmayabilir...” O sırada, 12 Mart 1971'e 
sadece altı ay kalmıştır. 27 Mayıs 1960 askerî darbesiyle 
açılıp 12 Mart 1971 dolaylı darbesiyle kapanan dönemin 
en belirgin özelliklerinden biri, bir yandan Askerî-Sınaî 
Kompleks'in temelleri atılırken, bir yandan da OYAK 
aracılığıyla ordu komuta kademesinin doğrudan kapita
list ilişkilerin içine sokulmasıdır. Menderes döneminde 
diğer memurlarınkine koşul sıkıntı çektikleri için de
mokratik istemlerin yanında yer alan subayların maddi 
bakımdan hızla tatmin edilmesi ve giderek sermayenin 
saflarına çekilmesi gerek ABD'nin, gerekse Türkiye'de
ki işbirlikçilerinin başlıca kaygılarından biri olmuştur.

Türkiye'de bir yerli silah sanayi kurulması projesi ilk 
kez, 1964 Kıbrıs Harekatı sırasında, Askeri Yardım An- 
laşması'na dayanarak Başkan Johnson'un zamanın baş
bakanı İnönü'ye yazdığı bir mektupla, ABD malı silah 
ve malzemenin ABD'nin rızası olmaksızın bu harekatta 
kullanılamayacağını ihtar etmesiyle gündeme girmiştir. 
Bu nedenle, yerli silah sanayi kurulması girişimi başlan
gıçta Türk Ordusu'nu ABD'ye bağımlılıktan kurtarmak 
gibi olumlu bir istemden kaynaklanmaktadır. Daha o 
tarihlerde Türk Donanma Vakfı kurularak “ Millet yapar” 
sloganı altında askeri gemiler inşa etmek üzere yoğun 
bir bağış toplama kampanyası açılmış, büyük basm ara
cılığıyla milliyetçi duygulara seslenilerek fakir fukaranın 
gönlünden ne koparsa toplanmağa başlanmıştır. Ancak, 
savaş sanayinin rantabl bir yatırım alanı olabileceğini, 
yan sektörlerde de geniş kâr olanakları yaratacağını 
kısa zamanda farkeden iş çevreleri, bu amaçla kurulan 
askert vakıflara katılmakta yarışa girmişler ve böylece 
ordunun yüksek kademeleriyle özel ilişkiler kurmak ola
nağına sahip olmuşlardır.

Kapsamlı bir savaş sanayi kurma projesini ilk ortaya 
atan, Demirel'in seçtiği ilk genelkurmay başkanı Orge

neral Cemal Tural'dır. Daha alt kademelerdeyken işa- 
damlarıyla yakın ilişkiler kurmuş olan ve bu nedenle 
de Demirel'in güvenini kazan Tural, bir yandan ordu 
birliklerine “ komünizmle mücadele” emirnameleri ya
yınlarken, bir yandan da bir savaş sanayi kurulması 
konusunda etüdler hazırlamak üzere Nisan 1968'de bir
çok yüksek rütbeli subayı Ankara'da toplamıştır. Ankara 
Orduevi’nde misafir edilen subaylar. Harp Okulu'nda 
bir ay süre ile çalışmış, bu arada Kırıkkale fabrikalarını 
da inceleyerek ilk raporları hazırlamışlardır. Savaş sana
yi projesinin geliştirilmesinde Tural’ın en yakın yardım
cısı ise, 1966-1968 tarihleri arasında Genelkurmay Lojis
tik Başkanlığı'nı yapan Muhsin Batur'dur.

Batur'un asıl büyük girişimi. Hava Kuvvetleri Komuta
nı olduktan sonra uçak sanayi kurmak üzere Türk Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme.Vakfı'nı kurmasıdır. Batur, 1 
Haziran 1970'de, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönü
mü vesilesiyle halka para toplama çağrısı yaptıktan son
ra, işadamı Kâzım Taşkent, Merkez Bankası Başkanı 
Naim Talu ve AP milletvekili Rıza Çerçel’in işbirliğiyle 
THKGV'yi kurmuştur. Batur, anılarında, “ Görüşüme gö
re Türkiye'de, ilk aşamada dışa bağımlı da olsa bir 
uçak sanayi kurulabilirdi,” demektedir. Batur’un baş
langıçta dışa bağımlılığı kabul etmesinden sonradır ki, 
ileri teknolojiye dayanan bir savaş sanayinde bu bağım
lılığın sürekli olacağını çok iyi bilen ABD silah tekelleri 
de Türk uçak sanayi projesine ilgi duymaya ve teşvik 
etmeye başlamışlardır. Türk işadamları ise, başta Koç 
olmak üzere, askerî vakıfların kurucuları arasında büyük 
bir coşkuyla yeraimış, büyük sermayenin emrindeki ba
sın ise vakıflar için açılan para toplama kampanyalarını, 
milli duyguları sonuna kadar sömürerek hararetle des
teklemiştir.

SUBAYLARA OYAK TUZAĞI

Askerî-Sınaî Kompleks kurma girişiminin ivme kazan
masında, subayların sınıfsal konumlarındaki hızlı deği
şim de büyük rol oynamıştır. Çoğunluğu yoksul ailelerin 
çocukları olan subayların halkla bağlarını tamamen ko
partma, onları ayrıcalıklı bir konuma geçirerek sermaye
nin saflarında mevzilendirme yolunda ilk adım ise, 27 
Mayıs darbesinin hemen ardından atılmıştır.

Bir yandan ordudaki subay fazlasını temizleyerek bo
zulan piramidi yeniden düzeltmek için Emekli İnkılâp 
Subayları (EMİNSU) operasyonu yürütülürken, öte yan
dan orduda kalan subayların maddi durumlarını iyileştir
mek üzere Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) projesi 
uygulamaya sokulmuştur. Amerikalı uzmanlar tarafın
dan Milli Birlik Komitesi’ne empoze edilen proje, baş
langıçta hiç kimsenin şüphesini çekmeyecek masum 
bir sosyal yardımlaşma girişimi görüntüsündedir. Ama 
kısa zamanda dev bir finans holding haline dönüştürül
müştür.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, 1.3.1961 tarihinde çıkarı
lan 205 sayılı kanunla kurulmuştur. (...) Hükmi bir şahsi
yet olan Ordu Yardımlaşma Kurumu, iradesini organları 
vasıtasıyla kullanmaktadır. Kurumun, Temsilciler Kuru
lu, Genel Kurul, Denetçiler Kurulu, Yönetim Kurulu ve 
Genel Müdürlük olmak üzere beş organı vardır. Temsil
ciler Kurulu, Milli Savunma Bakaniiğı'nca, kuvvet ve 
müesseselerdeki daimi üye adedi dikkate alınarak seçil
mektedir. En fazla 100 üyeden kurulan Temsilciler Kuru- 
lu'nda, tugay ve daha yukarı seviyedeki birlik ve kurum- 
lardan bu birlik veya kurum amirlerince seçilen birer 
daimi üye yeralmaktadır.

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Kurulu'nun ise 40 
üyesi vardır. Bunlar “ tayin olunan üyeler” ve “ seçilen 
üyeler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanunla tayin 
edilen 20 üye şunlardır: Milli Savunma Bakanı, Maliye 
Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetleri Komutanları veya Kurmay Başkanlan, Jandarma 
Genel Komutanı veya Kurmay Başkanı, Sayıştay Başka
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m, Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, Türkiye Banicalar 
Birliği İdare Heyeti Başkanı, Türkiye Odalar Birliği Baş- 
kanı. Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Baş
kanlığı teşkilatından personel, lojistik, sağlık, ARGE baş- 
kaniarı ile kontrolör, kanun müdürü, özel sektörden Milli 
Savunma Bakam’nca seçilmiş 3 kişi... Başlangıçta bu 
üç kişilik özel sektör kontenjanından Genel Kurui’a gi
renler Vehbi Koç, Behçet Osmanağaoğlu ve Kâzım Taş
kent’tir. Diğer 20 genel kurul üyesi ise, Temsilciler Ku
rulu tarafından seçilmekte ve böylece üniformalı üyeler, 
Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun en yüksek organında 
çoğunluğu teşkil etmektedir. Yönetim Kurulu ise, diğer 
şirketlerdeki idare meclislerinin karşılığı olup, yedi üye
den kurulmaktadır. Yönetim Kurulıı’nun yedi üyesinden 
üçü asker, dördü sivildir.

Kurumun kuruluştaki başlıca mali kaynağını, bütün 
subay ve assubaylardan kesilen yüzde 10  oranındaki 
aidatlar oluşturmuştur. O tarihte ayrıca subay ve assu- 
bayiann maaşlarına zam yapılarak bir artırım sağlanmış 
ve böyiece Ordu Yardımlaşma Kurumu için yapılan bu 
kesintilerin üyelerin ellerine geçen paralarda herhangi 
bir düşüş yapmaması sağlanmıştır. Ancak, sosyal yar
dım ve hizmet amacıyla kurulmuş bulunan Ordu Yardım
laşma Kurumu toplanan bu paralarla kısa zamanda öyle
sine büyük bir varlığa sahip olmuştur ki, giderek asıl 
amacını ikinci planda bırakmaya ve “ kâr gayeli 
yatırımlar” yaparak daha rantabi işler peşinde koşmaya, 
büyük bir holding gibi hareket etmeye başlamıştır.

“Namuslu, dürüst, iktisat kurallarına uygun ticari ve 
sınai faaliyetlerde emniyet bahşederler. Türkiye’de bü
yük sermayeler teraküm etmemiştir. Kurum’un eline 
ise milyonlar geçmektedir. Bu paralarla arsa spekülas- 
yonculuğu yapılacak yerde, beş yıllık kalkınma planında 
öngörülen sahalarda yatırım yapılmalıdır. Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası istatistiklerine göre Türkiye'de sınai 
alanlardaki yatırım rantabilitesi yüzde 27'dir. Kurum, 
sınai alanlarda yatırımlarda bulunmakla, hem problem
lerini halledecek ve hem de yurt kalkınmasına hizmet 
etmiş olacaktır.” {OYAK Bülteni, 1968).

Ayrıca yasayla Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal 
Vergisi, Gelir Vergisi, Damga Resmi ve Gider Vergisi’- 
nden muaf tutulması, OYAK’a ticaret ve sanayi sektörle
rinde mevcut devlerle kolayca yarışmasına olanak veren 
bir ayrıcalık sağlamaktadır. Kapitalist bir işletme gibi 
hareket etme görüşü benimsendikten sonra sosyal hiz
metler ikinci plana atılarak derhal “ kâr gayeii ticari ve 
sınai yatırımlara” girişilmiştir. Bu girişimlerde tam bir 
işbirlikçi işadamı anlayışıyla hareket edilmiş, yabancı 
sermaye ile de ortaklıklar kurulmuştur. Subayların kapi
talist ilişkiler içine girmesi olgusuna ilk kez 30 Nisan
1968 tarihli sayısında Ant dergisi dikkati çekmiştir: “ Ku
rumun gelişmesi karşısında özel sektör büyük paniğe 
kapılmıştır. Ancak asıl büyük tehlike, ortaklarını subay
ların meydana getirdiği bu dev holdingin esas görevi 
vatan savunması olan orduyu ticaret hayatının tam orta
sına iterek yozlaştırması ve bir Yunanistan, bir İran 
örneği tutucu bir kuvvet haiine getirmesidir.” Ancak, 
sol hareket genelinde bu tehlikeli gelişim üzerinde gere
ken duyarlılıkla durmamış, Türkiye İşçi Partisi Meclis’te 
grubu olduğu halde konuyu asla parlamento gündemine 
getirmemiştir. Milli Demokratik Devrim stratejisini be
nimseyen kanat ise, orduya devrimci cephede “ öncü” 
rol atfettiği için, OYAK olgusunu büyük bir aymazlıkla 
küçümsemiştir: “ Türkiye’de henüz milli geleneği olan 
bir ordu vardır. Halktan gelme bir ordu var. Bunu kolay 
kolay değiştiremezler. Ordu Yardımlaşma Kurumu’nöan 
emekli subayın eline geçen parayı da abartmamak gere
kir. Diyelim ki adam albaylıktan emekli oldu ve eline 
bir yüz bin lira geçti. İşbirlikçi sermaye ve feodal ağaya 
refah sağlayacak şekilde asker aydın zümreyi tatmin 
edecek şekilde, hem kompradora ve feodal ağaya refah 
sağlayacak şekilde bölüştürmek imkansızdır. Maddi te
meli yoktur bu planın. Tek tük adamı satınalabilirler. 
Fakat Türkiye asker-slvil aydın zümresinin kitlesini hiç

bir zaman satın alamayacaklardır.” {Türk Solu, 4 Şubat 
1969)

Oysa, bir kez kapitalist ilişkiler içerisine girdikten son
ra OYAK sınır tanımayacaktır. Nitekim Ordu Yardımlaş
ma Kurumu 1969’da işi daha da büyüterek otomobil 
montaj sanayi kurmak üzere önce İsveç’in Volvo firma
sıyla anlaşmaya varmıştır. Ancak bu anlaşma sonradan 
bozulmuş bu defa Fransa’nın Renault Şirketi ile Ekim 
1969'da ortaklık kurulmuştur. OYAK’m ortaklığı yabancı 
sermayeye öylesine güvence vermektedir ki, Paris'te 
Renault Genel Müdürü Dreyfus, “Türkiye’de kuracağı
mız fabrikanın bir gün millileştirilmesi halinde tutumu
nuz ne olacaktır?” sorusuna “ Biz Türkiye'de kuracağı
mız fabrikayı Ordu Yardımlaşma Kurumu ile birlikte ku
racağız,” cevabını vermiştir.

Orduyu yabancı sermaye ile iyice içli dışlı hale getiren 
bu endişe verici gelişim karşısında Ant dergisi, S Ağus
tos 1969 tarihli sayısında, yeniden şu uyarıda bulun
muştur: “ Subayı, orduyu fahiş kârlar getiren teşebbüs
ler içinde yerli ve yabancı kapitalistlerle işbirliğine so
kan, emekçi halk kitlelerinin karşısında büyük sermaye
nin saflarında yer almasına yol açan bu kuruluşun ger
çekten olağanüstü tehlikeleri mevcuttur. İran, Yunanis
tan ve Latin Amerika orduları buna örnektir.” Nitekim, 
çok değil, tam on ay sonra, 15-16 Haziran işçi direnişi
nin karşısına polis değil, ordu birlikleri çıkarak ateş 
açacak, yüzlerce sendikacıyı işçiyi tutuklayarak işken
ceden geçirecek, sıkıyönetim mahkemelerinde yargıla
yacaktır. Çünkü işçi sınıfının sokakları işgal ettiği 
İstanbui-Kocaeli bölgesinde OYAK birçok işletmenin ar
tık sahibi ya da ortağıdır. 12 Mart 1971 darbesi arifesin
de OYAK artık, Koç'larla, Sabancı’laria, Eczacıbaşı’iarla 
boy ölçüşen dev bir kuruluştur. Bu sırada OYAK Yöne
tim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Ankara’daki en vuru
cu birlik olan 28. Tümen’in de komutanı olan Tümgene
ral Fikret Elbizim'dir. Eibizim'in açıkladığına göre, 
1961'de ordu mensuplarından kesilen 44 milyon lirayla 
kurulmuş olan OYAK’m varlığı 1970’de 915 milyon lira
ya ulaşmıştır. Yani 9 yılda OYAK'm maddi varlığı tam
20 misli artmıştır. Kapitalist girişimler için tahsis edilen 
para 411 milyon lira'dır. Bunun 298 milyon lirası iştirak
lere, 81 milyon lirası tahvil ve ticari bonolara, 26 milyon 
lirası gayrimenkuilere, 6 milyon lirası da sair yatırımlara 
bağlanmıştır. Elbizim, “ Kurum, iktisadi devlet teşekkül
leri bir yana bırakılırsa, mevcut durumu ile Türkiye’nin 
en güçlü yatırımcı kuruluşu haline gelmiştir” , demekte
dir. Bu kurulda, ayrıca, Kurum’un bundan böyle elde 
edeceği kârları ortaklarına, yani subaylara dağıtma ka
rarı alınmıştır. Bu konuda alınan kararda şöyle denil
mektedir: “ Bu sistem, Kurum’un üyelerine olan mükel
lefiyetlerini karşıladıktan sonra arta kalan mal varlığının 
üyelerin varlıktaki hisseleri oranında her yıl hesaplarına 
intikal ettirilmesi ve toplanan meblağın üyenin emeklili
ği, ölümü ve maluliyeti halinde kendisine veya varisleri
ne yapılacak kanuni yardımlara ilave suretiyle, kanuni 
yatırımların artırılması esasına dayanmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, Kurum'un elde ettiği bütün gelirler, kâra iştirak 
payı nisbetine göre kanunî yardımlara ilave edilmek 
suretiyle ve âdil bir ölçü dahilinde üyeye intikal ettiril
miş olacaktır. Böylelikle Kurum'un sağladığı fazla gelir
ler ne olacaktır? Bunlardan kim istifade edecektir? soru
larının cevapları tatminkâr bir şekilde zihinlerde açıklığa 
kavuşturulmuştur. ’ ’

Böylece o zamana kadar sadece emeklilik yardımı, 
evlenme, ölüm yardımı yapmak, mesken kredisi vermek 
suretiyle bir “ sosyal yardımlaşma” kurumu niteliği taşı
yan OYAK, kelimenin tam anlamıyla bir holding haline 
gelmiş, subaylar da artı-değerden pay alan hisse sahip
lerine dönüşerek kapitalist sınıfa doğrudan entegre edil
mişlerdir.

ASKERÎ-SINAİ KOMPLEKS İN ALTİN DEVRİ

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'de dokuz yıl arayla

yapılan iki askeri darbe, gerek Askeri-Sınai Kompleks 
için, gerekse subayların holdingi OYAK için altın devri 
açmıştır. 1 2 -Mart darbesinden sonra askerî cuntanın 
baskısıyla milli piyango gelirlerini THKGV’ye tahsis eden 
bir yasa kabul edilmiş, ardından da Türkiye Uçak Sanayi 
Anonim Şirketi (TUSAŞ) kurulmuştur. Yine bu darbeden 
sonra Türk Donanma Vakfı da büyük bir gelişme göster
miş, ayrıca Kara Kuvvetieri’ni güçlendirmek üzere bir 
vakıf daha kurulmuştur.

Başlangıçta Türk Silahlı Kuvvetieri'ni ABD’ye bağımlı
lıktan kurtarmak gerekçesiyle kurulan bu vakıflar gide
rek, ABD'ye teknolojik bağımlılığı daha da artıracak şe
kilde ABD silah tekelleriyle çeşitli ortak teşebbüslere 
girişmişlerdir. TUSAŞ, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 
ABD'nin General Dynamics Havacılık Şirketi’yie, 160 
adet F-16 uçağının Türkiye’de yapımı için 4,5 milyar 
dolarlık anlaşma imzalamıştır. Ayrıca, bir yandan Koç, 
Alarko, Sabancı, Ercan, Tekfen, Profilo gibi Türk hol
dingleri, öte yandan Westinghouse, British Aerospace, 
Plessy, Alwis, British Royal Ordonance Group, General 
Electric, Dornier, Gec-Marconi, AEG, Thyssen-Henschel, 
Kraus Maffei, Sankey, Panhart, FMC, INI, Mercedes, 
MAN, Cadillac Gaje, Ford Aerospace, Westland, Thom
son, Aydın Corporation gibi yabancı devler, Türk savaş 
sanayine ortak olarak Askeri-Sınai Kompleks içinde yer
lerini almışlardır. Özai döneminde ise askeri vakıflar, 
özel bir kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı {TSKGV) bünyesinde birleştirilmiştir. Bu yeni vak
fın gelirlerini artırmak üzere sigara, alkollü içkiler, şans 
oyunları, petrol ve diğer yakıtlar üzerinden özel bir vergi 
kesilmeye başlanmıştır. Ayrıca, özel sektörün işbirliğiy- 
le kurulacak savaş sanayilerinin planlanması ve koordi
ne edilmesi amacıyla Savunma Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi {SAGEB) kurulmuştur. Hürriyet ga
zetesinin 3 Ağustos 1989’da verdiği bir rapora göre, 
silah sanayinde yer alan ve sermaye toplamı 138 milyar 
908 milyon lirayı bulan 83 kuruluştan 42’si özel sektöre, 
28’i Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, 13’ü de kamu sektörüne 
ait bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, 2000’e kadar savaş 
sanayi için öngörülen 12,5 milyar dolarlık bir yatırım 
pastasını paylaşacaklardır. OYAK’a gelince, 1986’da iş
tiraklerinin sayısı 25’e çıkmıştır. OYAK’m işletme kârı, 
1987'de 33,5 milyar liraya çıkmış, mal varlığı ise 74 
milyar liraya yükselmiştir. 1988’de kârın yüzde 63,9’u 
üniformalı ortaklara kâr hissesi olarak dağıtılmıştır. 
OYAK'm 1988 Genei Kurulu, ayrıca, bundan böyle sa
vaş sanayine daha fazla yatırımda bulunma kararı almış
tır.

Sermaye ve militarizm bağını somutlayan bir başka 
gösterge ise, özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 
emekliye ayrılan generallerin, tıpkı ABD örneğinde oldu
ğu gibi, büyük holdinglerin yönetim kurullarına getiril
meleridir. Özellikle son iki askerî darbede de cunta üye
si olmuş, genelkurmay başkanlığı, kuvvet ve ordu ko
mutanlığı veya sıkıyönetim komutanlığı yapmış Mem- 
duh Tağmaç, Celal Eyiceoğiu, Semih Sancar, âuat Ak- 
tuiga, Turgut Sunalp, Eşref Akıncı, Ali Fethi Esener, 
Refik Yılmaz, Haydar Sükan, Emin Aipkaya, Bülent Ulu
su, Faik Türün, Doğan Özgöçmen, Necdet Üruğ, Recai 
Baturaip, Namık Kemal Ersun gibi isimler emekliliklerin
de büyük holdinglerin hizmetine girmişlerdir.

Tağmaç’lara, Eyiceoğlu'lara, Sancar'lara, Türün’lere, 
Bülent Ulusu'lara bu çıkar kapıları, 15-16 Haziran'iarda, 
12 Mart'larda ve 12 Eylül'lerdeki baha biçilmez hizmet
lerinin mükafatı olarak açılmıştır. 1969’da OYAK’la ilgili 
ilk uyarıları yaptığımızda bazı sol kesimler bile “Tür
kiye'de henüz milli geleneği olan bir ordu vardır. Halk
tan gelme bir ordu var. Bunu kolay kolay değiştiremez
ler," diye kendini ve de kitleleri avutmaya çalışıyordu.

1990’da, tam yirmi yı! sonra, geriye baktığımızda de
ğişen o kadar şey var ki...

DOĞAN ÖZGÜDEN



ardından CHP’nin de oy desteğiyle 26 Mart 1966’da Cumhurbaşkanlığı’na seçildi. Kurulduğu 
günden beri “sivil yönetim” şampiyonluğu yapan AP, 1961’de Orgeneral Gürsel’in 
Cumhurbaşkanlığı’na dirençsiz boyun eğdiği gibi, 1966’da da onun yerine bir sivili değil de 
bir başka orgenerali seçtirerek çok partili düzende “asker cumhurbaşkanı” geleneğini kendisi 
başlatmış oldu. Sunay’dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı’na ise, orduda faşizan eğilimleriyle 
tanınan Orgeneral Cemal Tural getirildi.

Böylece, egemen sınıfların ekonomik ve toplumsal alanlarda ve dış ilişkilerde dayattığı 
projeleri rahatlıkla uygulamaya koyacak ve bu uygulamalara karşı gösterilecek direnci ezecek 
güçlerin doruk noktalannı aralarındaki göreli mesafelere ve çehşkilere rağmen temel program 
hedefleri bakımından ABD ve büyük burjuvazinin beklentilerine uygun yaklaşımlara sahip 
Demirel-Sunay-Tural triumvirası denetimi altına alıyordu.

Ordu’ya “Komünizmle Mücadele” Emirnameleri

“Artık kışlasına geri çekildiği” iddia edilen Ordu, Triumvira’nm kurulmasından sonra, 
“komünizmle mücadele” misyonuyla yeniden siyasal mücadele alanına sokulmaya başlandı. 27 
Mayıs müdahalesinin Anayasa üzerinde bıraktığı anti-demokratik bir kurum olan, ancak İnönü 
iktidarian döneminde -belki de İnönü’nün kendisinin başhbaşına bir MGK oluşundan dolayı- 
ağırlığı pek hissedilmeyen Milli Güvenlik Kurulu, birdenbire “milli irade”nin üstünde 
Demokles’in kılıcı gibi devreye girdi. Demirel-Sunay-Tural triumvirası, “ulusal güvenlik”le ilgili 
siyasetleri parlamentonun üstünde, MGK’nin kapalı toplantılannda belirliyordu. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Cemal Tural, bu “ulusal güvenlik anlayışı” çerçevesinde Ordu’ya sık sık 
“Cuma Emirnameleri” yayınlayarak. Silahlı Kuvvetler’i “komünizme karşı cihad”a hazırlamaya 
başladı.

Ordu’ya biçilen yeni misyonun teorisi. Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri-Teorik Pratik başlığını 
taşıyan bir kitapta yapılmış ve kitap 1965’te Genel Kurmay Basımevi tarafından basılarak 
askerî birliklere dağıtılmıştı. David Galula adındaki bir CIA görevlisi tarafından yazılan kitapta, 
“ayaklanma” kuramının kapsamına, memlekette düzen değişikliği isteyen her görüş ve eylem 
sokularak Ordu’nun ayaklanmalan ezmek için uygulaması gereken yöntemler konusunda pratik 
tavsiyelerde bulunuluyordu.

Bu broşür kamuoyunda tepkiyle karşılandı ama. Genelkurmay Başkanı’m eleştiren Akşam 
gazetesi yazan İlhami Soysal, bizzat Tural’m adamlan tarafından Ankara’nın ortasında 
güpegündüz kaçınhp dövülerek basına gözdağı verilmek istendi. Türkiye’nin Doğu bölgesine, 
bir savaş halinde Sovyet Ordulan’nın Batı’ya ilerleyişi halinde patlatılmak üzere nükleer 
mayınlar döşenmesi için Genelkurmay’m ABD ile yapağı pazarhklan ifşa ederek Kürt halkının 
ölüme mahkûm edilmesine karşı kamuoyunu uyaran Ant dergisi yönetmeni Doğan Özgüden’i 
Tural bizzat emir vererek askerî mahkemeye sevkettirdi.

1967 başında yayınladığı bir “Cuma Emimamesi”nde de Tural, “Türkiye’de mevcut bütün 
kötülüklerin bir komünist ihtilali hazırlığından kaynaklandığını” belirterek, “ordunun başında 
bulunan generalin”, yani kendisinin “bütün bu kötülükleri bir anda temizlemeğe muktedir 
olduğunu” ilan etti. Bir başka “Cuma Emimamesi”nde ise ordu mensuplanna açıkça “komünist

1960'larda, bütün kitle iletişim araçları el birliğiyle, 
hayatın bütün alanlarında yeni birtakım “ kahramanlar" 
yaratmaya koyuldular. Geleneksel edebiyatın ve 
gösteri sanatlarının kahramanlarının aksine, kitle 
iletişim araçlarının bu kahramanlan bir sıradanlığı, 
ortalama olduğu farzedilen, b ir varoluş tarzını 
yüceltmek üzere tasarlanmıştı. Metin Oktay'ın (3) adı 
futbolseverlerin dışına taşıp genel kamuoyunun ve 
magazin basınının ortak b ir teması haline geldiğinde, 
artık vurgulanan özellikle futbolculuğuna özgün yönleri 
değil, "efendi” liğ i oluyordu. Hayatını konu alan filmde, 
Taçsız Kral'da, Metin Oktay, tipik orta sınıfı ahlakı 
sayesinde, yüksek sosyetenin kışkırtmalarına, 
kötülüklerine direnebiiiyor, çocukluğunu mahallle 
aralarında top oynayan herhangi b ir çocuğun hayatı 
olarak anlatılıyordu. Ancak bu dönemde bir “ iyi aile 
çocuğu" olmayı b ir kahramanlık mertebesine 
yükseltme girişimleri içinde en iddialısı, kuşkusuz, 
Zeynep Değirmencioğlu’nun (4) yarattığı Ayşecik 
tipiydi. Sıradanlığı sayesinde Ayşecik, kendi başına 
gelen ve zaman zaman son derecede fantastik 
olabilen serüvenlerin, herkese açık olduğu, daha da 
önemlisi, b ir “ iyi aile çocuğu "nun sahip olduğu 
erdemlerin, herşeyin üstesinden gelebileceği mesajını 
verebiliyordu. Ancak bu tarz kahramaniaştırmaya en 
yatkın olan alan, kuşkusuz hafif müzik, o dönemin 
diliyle “ aranjman" şarkıcılığıydı. Sahnede ya da 
radyodan dinlenen diğer şarkı türlerinin aksine, ilk 
kez stüdyolarda doldurulan plaklar aracılığıyla 
yaygınlaşan “ aranjman’ lan  söyleyebilmek, özel bir 
yetenek, gerektirmediği gibi bu şarkılardan zevk 
almak, eğitilmiş b ir kulağa sahip olmayı 
gerektirmiyordu. Herkes tarafından söylenebilen 
aranjmanlar, herkesin hayatına dairdi. Bu türün ilk 
popüler kahramanlarından biri, zaman zaman Elvis 
Presley'le fizikî benzerliğini de abartarak, dönemin 
Batılılaşmacı, modemleşmeci özlemlerine cevap veren 
Erol Büyükburç'tu (5). 1960’ların kitle kültürünün bu 
simgeler dünyası kendi “ anti-kahramanlar"ından da 
yoksun değildi. Öztürk Serengil'in (2) komikliğinin 
başlıca kaynağı, eski Yeşilçam'ın kısmen halk 
geleneğinden, kısmen de Arap ve Hint filmlerinden 
devralınmış, abartılı b ir kötü adam tiplemesinin 
parodisiydi. Böylelikle b ir zamanlar şiddetli



Muhalefet

heyecanlara, ahlakî tepkilere konu olmuş bir davranış 
ve varoluş tarzı, gülünçleştirilmiş oluyordu. 60'lann 
kitle kültürü kahramanlarının bir başka ortak özelliği 
de, hızla eskimeleri oldu. Zeynep Değirmencioğiu, 
tıpkı örnek aldığı Shirley Temple gibi, büyüdükten 
sonra başarısını sûrdüremedi. Metin Oktay futbol 
tarihinde yer tutuyor da olsa, Tasçsız Kral bir kuşağın 
gençliğindeki sahte kahramanlara duyduğu bir nostalji 
olarak yaşıyor Erol Büyükburç ve Öztürk Serengil 
hızla yeni kalıplar tarafından eskitildiler. Bu 
genellemenin dışında kalan tek "s ta r" Ajda Pekkan 
(1) oidu. Ajda Pekkan 1990’da hâlâ varı ve A jda’nın bu 
aykırılığını yazar Ahmet Oktay şöyle açıklıyor "Sınıf 
atlayamadığı kesin olan şarkıcı, son kertede, dar 
gelirli bir subay ailesinin çocuğu: b ir küçük burjuva. 
Ama toplumsal durumunu değiştirdi Ajda. (...) Gizliden 
gizliye kendi gözünde bile tarihsizleştiriyor kendini. 
Dorukta doğmuş gibi sunmayı/sundurmayı deniyor. (..) 
Unutulan ve unutturulan "geçmiş"in içeriği? Evet, bu 
geçmişte ne var(dı)? Öncelikle ” pin-up”  ve femme 
fatal karışımı bir genç kadın. Gelgelelim o yıllardaki 
' ‘sarışınlığı" yeteneksizliğine eklenince, fetnme fatale 
fazla gelişme olanağı bulamadı. Yeşilçam bir kişilik 
olarak değil bir nitelik olarak sundu genç kızı: Dişi, 
Gelgelelim seyircinin de yönetmenin de "gözü" çabuk 
tüketti bu bedeni. Yeşilçam'ın Ajda'sı sıradan 
sarışınlığını başka bir uzamda denemeyi seçti bu kez: 
sahnede. Gelgelelim "antresi" İstanbul’un 
müzikhollerinde değil Adana’nm pavyonlarında 
gerçekleşti. Üstelik, tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. (...) 
Yazgısını nerede döndürdüğünü kesinlikle belirlemek 
olanaksız gibi. Ancak Erkan Özerman’ın şarkıcının 
"menajerliğini" üstlendiği tarihin çok önemli olduğu 
da kesin. (...) Özerman ona yeni bir ses, yeni çevre 
ve yeni kimlik buldu. (...) Basını içerden kuşatmanın 
olanaksızlığını gördü. Ajda'yı dışardan getirdi. İthal etti 
yani. Paris'te o ünlü Odeon Tiyatrosu’nda, Piaf'ın, 
Montand'ın sahneye çıktığı, gönülleri fethettiği 
tiyatroda söylemiş bir şarkıcıydı. Odeon'a çağrılı - 
olmakla Odeon'u kiralamanın ya da asıl konser 
sahibinin yanında ara doldurmak için söylemenin ayn 
ayn şeyler olduğunu önemsemeyen basın, bu ithal 
olayını Ajda’dan daha çok benimsedi. Böylece aygıt 
bir ses kazanan eski pin-up’ı tahta oturttu."

avı” yapmaları emrini verdi. “Komünist yılanı görüldüğü her yerde ezilmelidir. Milletimizin 
varolması buna bağlıdır. Fakat bu yılan öyle taşla, sopa ile, dipçikle ezilir cinsten değildir.
Bu cins propaganda yapanlan derhal yakalayarak emniyet makamlanna teslim etmek, herkes 
için bir vatan vazifesidir.” Kara Kuvvederi Komutanlığı da, 10 Şubat 1967’de Neden 
Komünizme Karşıyız? isimli bir kitabı tüm birliklere dağıttırdı. Ordu’nun başından alınıp 
Cumhuriyet’in başına getirilen Cevdet Sunay da. Anayasaya göre “tarafsız ve sorumsuz” olması 
gereken makamında, sık sık sola karşı kampanyayı destekleyen demeçler vermekten geri 
kalmıyordu.

Ordunun Toplumsal Yapısına Müdahale

Dirlik Düzeninin çökmesinden beri mülk sahibi sınıflarla organik bağı kopmuş olan ordu 
“devleti koruma ve kollama” işlevinin yanısıra Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak daha 
çok yoksul ailelerin çocuklannın parasız yüksek öğrenim görerek bir toplumsal statü 
edinebildikleri birkaç kurumdan biri olagelmişti. Subaylann bu toplumsal bağlan onlann 
siyasal yönelimlerinin özellikle otorite bunalımı dönemlerinde burjuvazinin genel eğiliminden 
sapmalar göstermelerinin maddi zeminini oluşturuyordu. Onlann alt sınıflarla toplumsal 
bağlanm tamamen kopartmak üzere ABD’nin tavsiyesiyle kurulan OYAK, AP’nin iktidara 
gelmesinden sonra, başlangıçtaki “tüketim kooperatifi” görüntüsünü bir kenara atarak subaylan 
kapitalist sınıfa doğrudan entegre edecek bir ticari ve sınai holdinge dönüştürüldü. Bu 
operasyonun ilk aşamasında üç tanınmış işadamı, Vehbi Koç, Kâzım Taşkent ve Behçet
Osmanoğaoğlu da, generallerden oluşan OYAK Genel Kurulu’na dahil edildiler. OYAK’m dev
bir holding haline gelmesinden sonra bu işadamları yönetimden çekildi, yerli ve yabancı 
firmalarla işbirliği pazarlıklannı doğrudan generaller yürütmeye başladı. Böylece artı-değerden 
doğrudan pay almaya başlayan subaylar nesnel olarak işçi sınıfıyla iktisadi temelde de 
uzlaşmaz bir çelişki içine girdiler. Demirei Hükümeti, ayrıca Askerî Personel Kanunu’nda 
değişiklikler yaparak subaylann maaş ve ödeneklerini sivil personelle karşılaştınlamayacak 
ölçüde artırdı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları için Çankaya’da lüks köşkler inşa 
ettirdi. Subaylann kitlesi de Ordu pazarlan, dinlenme ve eğlence tesisleri, ulaşım olanakları 
ile öteki çalışanlann ve ücretlilerin hiçbir zaman sahip olamayacakları ölçüde geçim 
ayncahklan edinmeye başladılar. Büyük ölçekli toplu konut projeleri subay kitlesinin konut 
ihtiyacını öteki çalışan kitlelerin aleyhine giderirken, subaylann kendj üstüne kapanmış bir
ayncahk adalan sisteminde sivil halkın dünyasından kopuk bir hayat tarzını benimsemelerine
de yol açtı. Yine Tural döneminde, özel sektörle birlikte bir “savaş sanayi” yaratılması projesi 
ortaya atıldı, bu amaçla para toplamak üzere özellikle Kıbns gerginliği sırasında ABD’nin 
uyguladığı silah ambargosu tehdidi de gerekçe olarak kullanılarak ve büyük basının da 
desteğiyle ulusal duygular tahrik edilerek silahlı kuvvetleri güçlendirme vakıflarına halktan 
büyük paralar toplanmaya başlandı.
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Böylece Süleyman Demirel’in AP hükümeti bir yandan kendi iktidannı sınırlayan devlet 
aygıtlanmn ve özelhkle ordunun parlamento üzerindeki hakimiyetinin meşruiyetine karşı 
aşağıdan gayri resmî bir propaganda yürütürken yukandan burjuvazinin hegemonyasının bir 
parçası haline geldiği oranda iktidannı seçilmiş olmayan güç odaklarıyla bütünleştirmeye 
gidiyordu. Böylece ABD’nin ve büyük burjuvazinin oluşturduktan mutabakat çerçevesinde 
hükümet, devlet ve ordunun doruklan, gelişmekte olan sol muhalefet karşısında gerici 
bir iktidar bloku kurmayı başardılar. Büyük bujjuvazi siyasal, ekonomik ve toplumsal
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Türkiye'n in  
O rtad oğ u 'd ak i Y eri

Her çocuğa doğumunda verilen isim asimda ismi ve
renlerin içinde bulundukları ruh durumunun, arzu ve 
isteklerinin bir sonucudur. Çocuk bu ismi bir ömür boyu 
belki rahatsız olarak ama fazia sorgulamadan taşır. Taşı- 
yamadığı noktada da değiştirir. Bir bölge tanımı olarak 
Ortadoğu da tıpkı böyle ismi koyan ebeveynin bakışını 
yansıtır. Ortadoğu sözcüğü 20. yüzyılın ortalarında kul
lanılmaya başlanmış. Dünyanın yeniden kurulmaya baş
ladığı bir zaman diliminde artık ne belirli bir devletin 
etki alanı, ne de bir İmparatorluk sınırları içinde olan 
bir bölgeyi tanımlamak ihtiyacından doğmuş. “ Neyin 
ortası” ve “ Nerenin doğusu” sorulan yanıtını ancak 
Atiantik-ötesi bir bakışta bulabilir. Bu Atlantik-ötesi ba
kış yalnızca ABD sınırlanyla değil, kapitalist ve sosyalist 
blokların temellerinin atıldığı bir dünyada, “ Batı İttifakı” 
olarak da anılan kapitalist blokun genel stratejisiyle ta
nımlıdır. Ortadoğu, örneğin Güney Amerika veya Batı 
Avrupa gibi tanımlı bir coğrafyayı anlatmamaktadır. Yay
gın kullanımıyla Fas’tan Pakistan’a kadar tüm Kuzey 
Afrika ve Güneybatı Asya, Ortadoğu kabul edilmektedir. 
Feodal krallıklardan laik cumhuriyetlere dek çok çeşitli 
yönetim biçimlerine sahip bölge ülkeleri ortak siyasi 
bir parantezde de toplanamamaktadırlar. O halde tanım 
gerçek anlamını sosyal ve kültürel bir zeminde bulmak
tadır. Bu zeminse İslâmiyet ve İslâmi kültürdür. Oysa 
bu sosyal ve kültürel zemine getirilen tanım tümüyle 
siyasidir. Amaçlanmış olansa askerî ve ekonomik bir 
etki alanını, özellikle de stratejik bir madde olan petro
lün yoğunlaştığı bölge ülkelerinde sağlayarak, sosyal 
ve kültürel zemin birlikteliğinde kalıcılığı gerçekleştir
mektir.

Ortadoğu’nun hem askerî hem de ekonomik öneminin 
merkezinde iki unsur bulunur. Petrol ve Süveyş Kanaiı’- 
nı da içine alacak biçimde Doğu Akdeniz, ya da Levan
ten ticaret bölgesi. Süveyş Kanaiı’nın 1869’da açılışı 
Akdeniz’i kapalı bir deniz olmaktan çıkarmış ve Avrupa’
nın Afrika ve Asya ülkelerine ticari ve askerî ulaşımını 
büyük ölçüde kısaltarak gerçek bir stratejik öneme sa
hip olmuştur. Petrolse günümüze doğru geldikçe artan 
önemiyle ağırlığını 20 . yüzyılın ikinci yarısında koymuş
tur. 1930’lara dek bölgedeki tek ciddi petrol üreticisi 
1908’de başlayan üretimiyle İran’dır. 1934’de petrol dış
satımına başlayan Irak’ı, 1938’de petrol bulunan Suudi 
Arabistan izler. Kuveyt ve Katar 1940’da, Abu Dhabi 
1959’da, Cezayir ve Libya ise ancak 1950 sonları ve
1960 başlarında düzenli petrol üretimi ve dışsatımına 
başlamışlardır. Petrol, dünya enerji ihtiyacının yüzde 
60'ından çoğunu karşılamaktadır. Petrolün yüzde 
35’inden çoğu ise Ortadoğu ülkeleri tarafından üretil
mektedir.

Bu yıllar aynı zamanda bölgede anti-sömürgeci uyanı
şın ve iç politik hesaplaşmaların yaşandığı yıllar olmuş
tur. Türkiye hariç 1949 ile 1976 arasında Ortadoğu ülke
lerinde 29’u başarıya ulaşan 51 askerî darbe girişiminde 
bulunulmuştur. Filistin'in parçalanışı ve İsrail’in kurulu
şu gibi hem siyasi hem de coğrafi değişimler getiren 
oluşumlar yaşanmış, bölge ülkeleri birbirlerini yalnız 
Süveyş krizi gibi temel olarak bir ülkeyi ilgirendiren 
değil, ulusal bağımsızlıkların kazanılması süreci gibi ulus
lararası saflaşmalara neden olan olaylarla da sınamışlar
dır. Arap milliyetçiliği en parlak dönemini bu yıllar bo
yunca yaşamıştır. Türkiye bu bölgenin üst sınınnda, 
bölgenin merkezi olarak anılan Mısır, Türkiye, İran ve 
Suudi Arabistan dörtgeninin bir ayağı olarak yer alır. 
Arap olmayan bir Müslüman nüfusa sahip olmak gibi 
Araplar tarafından zaten ikinci sınıf toplum olarak de- 
ğerlendiriM;nenin üstüne, bir de Halifelik kurumunun or
tadan kaldırılmasına, yani dünya Müslümanlarının mer
kezi bir yetkiden yoksun kalmasına neden olmak gibi

siyasi ve tarihsel bir dezavantaja sahiptir. Laik bir cum
huriyetle İslâmi bir toplumun yönetilebileceği ilk kez 
Türkiye örneğiyle görülmüştür.

TALİHSİZ BİR TARİH

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle baştan kaybedilmiş 
taşlarla başlayan oyunu daha sonra da çoğunlukla kötü 
hamlelerle sürmüştür. CumhurIyet’In ilk yıllarında İngil
tere’nin Irak petrollerini elden çıkarmak istememesi üze
rine çıkan Musul sorunu, o dönemde Arap milliyetçiliği 
ile büyük bir sürtüşme yaratmamış, ancak 1930’ların 
sonuna doğru ortaya çıkan Hatay sorunu etkilerini bu
güne dek sürdüren izler bırakmıştır. İlginç olan, bu iki 
örnekte de Türkiye’nin karşısında taraf olarak doğrudan 
İrak ya da Suriye’yi değil İngiltere ve Fransa’yı bulmuş 
olmasıdır. Ulusal çıkarlarını söz konusu ederken II. Dün
ya Savaşı öncesi emperyalist politikaları karşısında bu
lan Türkiye, savaş sonrası dönemde Arap milliyetçiliği 
ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarlarına karşı hemen 
her durumda bu politikaların yanında yer almıştır. Bu 
dönüşteki en önemli unsurun Türkiye’nin Marshall pla
nından yararlanmaya başlaması ve 1947’de ABD ile im
zalanan ilk ikili anlaşma ile kendine Batı ittifakı İçinde 
yer arayışına girmesi olduğu söylenebilir.

Nitekim Filistin’in Arap ve Museviler arasında payla
şılması doğrultusunda 1947’de Birleşmiş Milietler’de ya
pılan oylamada paylaşmaya Arap ülkeleriyle birlikte kar
şı çıkan Türkiye, 1948 tarihinde kuruluşu ilan edilen 
İsrail devletini İlk tanıyan Müslüman ülke olmuş ye tam 
diplomatik ilişki kurmuştur. Bu olay Arap dünyasında 
Türkiye’ye duyulan antipatinin artışına neden olmuştur. 
1948’de Brüksel Antlaşması'yla temelleri atılan batı sa
vunma İttifakı 1949’da ABD’nin de katılımıyla NATO- 
Kuzey Atlantik İttifakı adıyla kuruldu. Bu yeni oluşumu 
batı dünyasına girişin anahtarı olarak gören Türkiye, 
ısrarlı başvuruları sonucu Şubat 1952’de Yunanistan’la 
birlikte NATO'ya kabul edildi. Türkiye’nin NATO’ya ka
bulünde 1950’de patlayan Kore Savaşı’nda da batı ittifakıy
la birlikte hareket edip BM emrine birlik vererek safını 
göstermiş olmasının yalnızca bir jest olarak önemi var
dır. Asıl önemli unsur Türkiye’nin başta ABD olmak 
üzere NATO üyesi ülkelere, kendisinin Ortadoğu’nun, 
Ortadoğu ve Kafkas petrollerinin batı ittifakı lehine gö
zetiminde vazgeçilmezliğini savunmuş oluşudur. Türki
ye'nin Ortadoğu'da Filistin sorunundan sonraki ilk bü
yük sınavı Mısır oldu. Mısır’da Kral Faruk'un batı yanlısı 
yönetimi Abdülnasır ve Necib önderliğindeki Hür Su
baylar hareketi tarafından Temmuz 1952'de devrildi.

Bir anda Arap dünyasının ve Arap milliyetçiliğin seın- 
boiü haline gelen Nasır, Süveyş kanalının denetimi ve 
ülkesindeki İngiliz askerî varlığı üzerine İngiltere ile pa
zarlığa oturdu. İngiltere askerlerinin Mısır'a dönme ko
şulu olarak Süveyş kanalının kapanma tehlikesinin yanı- 
sıra, Türkiye'ye yönelik bir tehdit olması koşulunu da 
öne sürünce Mısır buna karşı çıktı. Demokrat Parti hükü
metiyle tanıdığı yeni Mısır yönetimi arasında böylelikle 
ortaya çıkan ilk soğukluk; Kahire'deki Türk büyükelçisi
nin kışkırtıcı tutumuyla da birleşince kopma noktasına 
geldi. Mısır Türkiye'yi uzun yıllar boyunca hep karşısına 
aldı. Hatta denebilir ki 1950'ler boyunca Türkiye sürekli 
olarak bölgede kapitalist blokun, batı Ortadoğu’daki çı
karlarının sözcülüğünü yaparken, Mısır yalnız Arap dün
yasının değil bağlantısız ülkelerin birliğinin de sözcüsü 
konumundaydı. İki ülke nezdinde^kapitalist blokla, ulu
sal bağımsızlıklarını korumak'isteyen bu yeni siyasal 
güç odağı ve bir ölçüde de sosyalist blok çatıştı.

İki ülkenin yukarıda anlatılan olaylardan sonra İlk ça
tışması 1955'de Bağdat Paktı’mn kurulmasında yaşan
dı. ABD hem Kuzey Atlantik İttifakı-NATO ve Güney
doğu Asya İttifakı- SEATO arasında bir coğrafi bağlantı 
kuşağı oluşturabilmek, hem de güçlü bir şekilde oluş
makta olan Arap Birliği'ni parçalayarak bölgede kontro
lü dışında gelişimleri önleyebilmek amacıyla, bölge ül

kelerinin kendi aralarında ittifaklar oluşturmalarını öner
di. İç sıkıntılarını aşmak için Batı'ya yanaşmanın yollan- 
nı arayan Irak monarşisi bu çağrıya kucak açınca, Irak'- 
taki üslerini kaybetmek istemeyen İngiltere, Pakistan 
ve İran'ın da katılımıyla Bağdat Paktı oluştu.

Irak'ı neredeyse hain ilan eden Mısır, Suriye ve Suudi 
Arabistan'sa bu pakta tepki olmak üzere ayrı bir ittifak 
oluşturdular. 1955 aynı zamanda bağlantısızlar hareke
tinin temellerinin atıldığı Bandung Konferansı'nın da 
toplandığı yıl oldu. NATO’daki müttefiklerinin ısrarıyla 
Bandung Konferansı’na katılan, üstelik ‘nasıl yaparız 
da İttifakların ezici güçlerinin dışında kalırız’ sorusuyla 
toplanan, çoğu siyasi bağımsızlıklarını yeni kazanmış 
ülkelere NATO’ya giriş çağrısı yapan Türkiye, başını 
Mısır ve Hindistan’ın çektiği çoğunluk grubu tarafından 
resmen aşağılanarak ters yüz edildi. 1956’da Mısır Sü
veyş Kanalı'nı millileştirmek isteyince, kanalı kontrol 
eden şirketin hissedarları İngiltere ve Fransa kanalı kul
lanan 24 ülkeyi kanalın geleceği üzerine tartışmaya ça
ğırdı. SSCB ve üç bağlantısızın karşı çıkışıyla kabul 
edilen bir tasarıda Türkiye yine emperyalist politikalann

yanında yer alarak Arap dünyasının tepkisini topluyor
du. Bu arada İsrail ordularının Sina'ya saldınsını kanalı 
koruma gerekçesi yapan İngiltere ve Fransa, Mısır’a 
askerî müdahalede bulununca dünya kamuoyu iyice Mı
sır lehine döndü. Türkiye İsrail'deki büyükelçiliğini kon
solosluk düzeyine indirerek Arapların takdirini toplamak 
İstediyse de, bu İsrail'le de arasının bozulmasından baş
ka İşe yaramıyordu.

Bu çatışmalann uzun vadeli etkilerini göstermek için 
Süveyş krizi çok iyi bir örnek oldu. 24 ülkenin çağrılı 
olduğu kanal toplantısına aslında Mısır’la birlikte bir 
ülke daha, toprak bütünlüğüne müdahale gerekçesiyle 
katılmıyordu; Bu ülke üstelik NATO üyesi olan Yunanis
tan’dı. Türkiye'nin Yunan politikalanyla çelişen tezleri 
bugün bile Arap dünyasından destek alamamaktadır. 
Türkiye'nin Arap dünyasıyla çatışması 1957-58'da Suri
ye ve İrak merkezli olarak daha da artmıştır. Irak’tan 
batıya petrol taşıyan hatların giderek Sovyetlere doğru 
kayan Suriye topraklarından geçmesinden kaygılanan 
ABD ve İngiltere Suriye’de iç karışıklıkları körüklemiş,
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bölgede gerginlik yaratılmıştır. Türkiye hem bu olayda, 
hem de Temmuz 1958’de Irak monarşisinin bir darbeyle 
yıkılışı olayında sınıra asker yığarak tehdit oluşturduğu 
suçlamasıyla Arap ülkeleri ve Sovyetler Birliği tarafın
dan kınanmıştır. Irak’ın Bağdat Paktı’nöan çekilme kara- 
nndan sonra geride kalan ülkeler, 1959’da Türkiye’yle 
imzaladığı ikili anlaşma dolayımıyla fiilen ABD’nin de 
katılımıyla, CENTO'yu kurdular. Türkiye, 1955’de Fran
sa’ya karşı bağımsızlık savaşı veren Cezayir’in durumu
nun BM’de görüşülmesi aleyhine oy kullandıktan sonra, 
1957 ve 1958'de de Cezayirlilerin kendi kaderlerini tayin 
hakkı aleyhine emperyalist politikaların yanında oy kul
lanmıştır. Yunanistan bu oylamaların tümünde Cezayir
lilerin yanında yer almıştır.

Irak’daki darbeden bir gün sonra 15 Temmuz 
1958'deyse ABD 6. Filosu’na bağlı birlikler, Lübnan’da
ki Hıristiyanların çağrısı üzerine bu ülkeye müdahalede 
bulundu. Bu askerî operasyonda Adana İncirlik Ameri
kan üssü kullanıldı, iki gün sonraysa İngilizler Kral Hü
seyin’in ‘komünizm tehlikesi’ çağrısı üzerine Ürdün’e 
birlik indirdiler. Türkiye bu iki dış müdahaleye de tam

destek verdi. Türkiye 27 Mayıs 1960 altüst oluşuyla 
Demokrat Parti devrini kapadıktan sonra gerçi Batı itti
fakıyla olan bağlarını sürdürmüş, ancak genel dış politi
ka çerçevesinde de Ortadoğu politikası çerçevesinde 
de nispeten daha akılcı ve emperyalist politikaların kör 
izleyiciliğini yapmayan bir hatta girmiştir. Arap dünya
sıyla ilişkiler düzeltilmeye çalışılmışsa da tam başarı 
sağlanamamıştır.

YAKINLAŞMA SÜRECİ VE DOĞRULTUSU

Türkjye’nin diğer Ortadoğu ülkeleriyle arasındaki buz- 
lann çözülmeye başlaması 1973 Petrol krizi ve 1974 
Kıbns harekatı sonrası yaşanan gelişmelerle olmuştur. 
Türkiye’nin hem petrole, hem de Kıbrıs sonrası ulusla
rarası plandaki yalnızlığını gidermeye ihtiyacı vardır. 
Gerçi Kıbrıs konusunda 1964’den.bu yana yanlızlık his
sedilmeye ve Türkiye 1950’ierde ektiklerini biçmeye baş
lamıştır. Ancak 1970’lerde Türkiye’yi, özellikle de Orta
doğu’ya yönelik dış politikalarını gözden geçirmeye zor
layan iç nedenler de vardır. Bunlar;1960’ların ortaların

dan itibaren güçlenen anti-emperyalist, özellikle de anti 
Amerikan duygular, bu duyguların Afyon yasağı ve silah 
ambargosu ile toplum içinde yaygınlık kazanması ve 
damgasını Türkiye’nin bugün Ortadoğu ülkeleriyle olan 
ilişkilerinin merkezine vuran bir politik hareket: Milli 
Selamet Partisi, yani yükselen İslâmcı bir akımdır.

Arap ülkeleriyle 1960 ortalarından itibaren düzeltilme
ye çalışılan ilişkiler için 1973 senesi önemlidir. Petrol 
krizinin patlamasına gerekçe oluşturan 1973 Arap-İsrail 
savaşının çıkmasıyla birlikte, Mısır ve Suriye Türkiye’
nin desteğini istemişler, Türkiye derhal İsrail’i kınamış
tır. Hemen ardından da ABD hükümetine Türkiye’deki 
askerî üslerin bu savaşta İsrail’e yardım amacıyla kulla
nılamayacağını bildirmiştir. Türkiye bu aşamadan sonra 
daha fazla Filistin yanlısı bir politika izlemeye başlamış
tır. 1975’de patlayan Lübnan iç savaşında tarafsız kalan 
Türkiye, Arap ülkelerine 1950’lerdeki tutumundan ne 
kadar uzak olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ancak Arap 
ülkeleriyle ilişkilerde bu yeni dönem ve yaklaşımı belir
leyen gerçek dönüm noktası, Islâm Konferansı Örgütü 
\fedinci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 1976'da İstan-

Şubat 1968’de Cidde’y i ziyaret eden Cumhurbaşi(anı 
Cevdet Sunay ve beraberindei<i heyet Cidde hail<ınr 
seiamiarken. 1960’larda Kıbrıs’ta meydana gelen 
olaylar sırasında Islâm dünyasından yeteri kadar 
destek bulamadığını düşünen Türkiye hükümeti 1964 
ortalarında Kıbrıs politikasını ve adadaki olayların 
içyüzünü açıklamak üzere parlamento içinden bir 
grubun değişik ülkelere gönderilmesine karar verdi. 
Sadi Koçaş anılarında bu heyetlerin tesbitini ve 
ziyaretlerini şöyle anlatıyor: "Heyetlerin tesbitinde 
partizanlık güdülmediğini, iktidar kadar muhalefete ve 
bağımsızlara da yer verildiğini belirtmek isterim.
Benim başkanı olduğum heyet Irak, Kuveyt, h/lısır, 
Ürdün, Suriye ve Lübnan’a gidecekti. Ziyaret tam 
Ramazan başlangıcında olacaktı ama heyette bir 
bayan gazeteci. Nilüfer Yalçın da vardı. Hemen 
başbakan yardımcısı Kemal Satır’a telefon ederek. 
Nilüfer Yalçın’ın dil bilgisi ve genel kültürü 
bakımından Güney Amerika’ya gidecek heyette çok 
yararlı olabileceğini, Müslüman ülkelerde ve Ramazan 
ayında onun varlığının ters etki yapabileceğini 
söyledim. Çok geç oldu, siz idare edersiniz cevabını 
verdiler. İtiraz edecek gibi oldum, sayın Satır konuyu 
önemli görmediğinden sonuç alamadım.”

bul’da yapılması olmuştur. Bu toplantı ardından Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nün Ankara'da bir temsilcilik açması 
kararlaştırılmıştır. İslâm Konferansı Örgütü (ICO) daha 
sonra Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde en önemli 
organ haline gelecektir.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1981’de Ta- 
if’de yapılan İslâm zirvesine ilk kez Bülend Ulusu’nun 
temsilciliğiyle başbakan düzeyinde katılan Türkiye, 
1987'de Kuveyt’de yapılan zirveye ise devlet başkanı 
düzeyinde katılmış, bu zirvede oluşturulan Ekonomik 
Komite’nin başkanlığına Türkiye’yi temsilen Kenan Ev
ren getiriinılştlr. Türkiye tüm bu platformlarda, girdiği 
ilişkilerin tüm derinliklerinde Kıbrıs konusunda destek 
istemiş ve bulamamıştır. Bulgaristan’daki Türk azınlığa 
yönelik asimilasyon uygulamasının hız kazandığı 
1984'den itibaren bu alanda da destek arayan Türkiye, 
ancak 1989'da olayın dramatik boyut kazanması ve ağır
lığın azınlığın Türk değil Müslüman olmasına verilmesi 
sayesinde, o da arabuluculuk düzeyinde destek bulabil
miştir. Bu süreç içinde üç önemli olay daha yaşanmıştır:

1979'da Mısır, İsrail ve ABD arasında imzalanan Camp 
David anlaşması, aynı yıl İran’daki Amerikancı monarşi
ye son veren İslâm devrimi ve hemen ardından 1980’de 
başlayan İran-Irak (Körfez) savaşı. Türkiye, Suriye dışın
daki tüm Arap dünyası ve batılı ülkelerin İran’a karşı 
birleştiği Körfez savaşında ‘aktif tarafsızlık’ adını verdi
ği bir politika izlemiş ve iki ülkeyi birbiri nezdinde temsil 
etmiş, bu arada durumdan yararlanarak iyi ticaret yap
mıştır. Ama Türkiye’yi iki belalı komşusu karşısında 
hassas davranmaya iten başka nedenler de vardır. Bun
lann başında Irak'tan boru batlarıyla gelen petrolü tehli
keye sokmama kaygısı, Irak ve İran'ın karşılıklı olarak 
kullandıkları feodal kökenli Kürt hareketlerinin Türkiye'
ye sıçraması ve bunların Türkiye kökenli Kürt hareketle
rini güçlendirebileceği endişelerinin bulunduğu söyle
nebilir.

SONUÇ

Türkiye'nin Ortadoğu'daki varlığı soğuk savaş yıllan- 
nın kapitalist blok, özellikle de ABD çıkarlarına tam 
anlamıyla kurban gitmiştir. Türkiye kendisini batı bloku 
içinde tanımlayabilmek için Ortadoğu'daki petrol bekçi
liği ve radyo anteni olma konumunu kapitalist blokun 
bölgedeki sözcülüğünü üstlenme bedeliyle de birlikte 
kabul etmiştir. Daha sonralarıysa bir yandan ülke için
deki anti-emperyalist ve İslâmcı akımların, diğer yandan 
bölgede değişen dengelerin etkisiyle Arap ülkelerine 
yanaşmaya başlamıştır. Burada vurgulanması gereken 
nokta, 1980'lere gelindiğinde Arap milliyetçiliğinin artık 
neredeyse tümüyle çözüldüğü ve yerini hem Şii, hem 
de Sünni İslâm radikalizmine bıraktığıdır. Şii radikalizmi
nin başını İran çekerken, Sünni radikalizmin önderliğini, 
petrolden kaynaklanan büyük mali gücüyle Suudi Ara
bistan yapmaktadır. Suudi sermayesiyse bölgedeki Ame
rikan çıkarlarıyla kolkola yürümektedir. Örnek vermek 
gerekirse, Suudi sermayesihin en büyük kaynağı ARAM- 
CO petrol şirketi dışsatımının yüzde 90 kadarı Amerikan 
donanmasındadır; 6. Filo Suudi petrolüyle yüzer.

Türkiye'nin 1970'lerden itibaren Arap dünyasına yak
laşma kanalı ise İslâm olmuştur. 1980 sonrası iç politi
kada toplumsal birliğin çimentosunu İslâm'da gören Türk 
hükümetlerinin tavrıyla birlikte değerlendirildiğinde, Tür
kiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinin mevcut rotada 
seyretmesi durumunda, İslâmcı hareketlerin yaygınlaş
ma eğiliminin de paralel olarak artacağı söylenebilir. 
Türk hükümetlerinin bu yeni ilişki rotası, Türkiye'nin 
Ortadoğu'yla Avrupa arasında ekonomik ve kültürel bir 
köprü olabileceği varsayımını da içermektedir. Ancik 
Körfez savaşı sırasındaki geçici durum dışında ekono
mik bağlantıların somut bir göstergesi olmamıştır. Ter
sine, batılı sermayedarlar Arap ülkeleriyle doğrudan iliş
ki kurmayı seçmektedirler. Keza kültürel köprü olma 
varsayımı da tam da İslâmî yayılmanın sözkonusu oldu
ğu noktada kendisini sağlamamaktadır.

Öte yandan. Batı ittifakı ve özellikle de ABD açısından 
Türkiye'nin Ortadoğu'daki askerî varlığı yeni boyutlar 
kazanmaktadır. Bloklar arası yumuşama ve silah indiri
mi görüşmeleri, sosyalist ülkelerde 1980 sonlarından 
itibaren yaşanmaya başlanan değişimlerle birlikte de
ğerlendirildiğinde, Türkiye’yi ‘Batı’nın savunulması' pa
rantezinden ‘Ortadoğu'nun kontrolü’ parantezine itmek
tedir. Nitekim güney ve güneydoğu komşuları Suriye, 
Irak ve İran'ın Avrupa Konvansiyonel Kuvvet İndirimi 
Müzakereleri'ne katılmadığı gerçeğinden hareket eden 
Türkiye ve Batı ittifakı, Türkiye'nin güneydoğusunu kuv
vet indirimi dışında bıraktırmışlardır. İncirlik üssü indi
rim kapsamı içinde yer alsa da, Muş ve Batman hava 
üslerinin imkanlarıyla ele alındığında Hazar denizinden 
Basra körfezine ve Ürdün’e dek geniş bir alan doğrudan 
kontrol edilebilir olmaktadır. Ayrıca bölgede giderek 
gelişen Kürt hareketlerine yönelik askerî önlemlere de 
baştan rahathk getirilmiş olmaktadır.

MURAT YETKİN
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programını yürürlüğe koymak üzere önünü açmakta bir koçbaşı yaratmış oldu. 1966 Senato
i kısmi yenileme seçimlerinde AP oy oranını yüzde 60’a yaklaştırdığında heılüz devlet 

aygıtlannın tümünü ele geçirememiş olmakla birlikte, başlıca engeli arkada bırakmış, 
.hegemonyasını Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapamadığı ölçüde pekiştirmiş 
görünüyordu.

İslâm’ın Politizasyonu ve Ümmetçi Örgütlenme

Demirel’in, devlet aygıtlannın, üniversitelerin ve silahlı kuvvetlerin tabanından kendi iktidanna 
yönelen direnişi dengeleyebilmek ve İslamcılardan daha fazla destek alabilmek için baştan 
itibaren Nakşibendi ve Nurcu tarikatlanyla sıkı ilişki içinde olduğu biliniyordu. AP daha 
iktidara gelmeden önce İslamcı grupları toplumsal muhalefete karşı vurucu güç olarak uzun 
süre kullanmıştı. TİP toplantılanna yönelik ilk baskınlara. Komünizmle Mücadele Demekleri 
militanlan ve AP üyeleriyle birlikte İmam Hatip Okullan öğrencileri de aktif olarak 
katılmışlardı.

10 Ocak 1965’te Cağaloğlu’ndaki bir parti toplantısı, aynı yıl Mart’ta Akhisar’da tütün 
ekicilerinin haklannı savunmak için düzenlenen TİP mitingi, 4 Temmuz 1965’te Bursa’da TİP 
Kongresi, aynca Turgutlu, Kınkkale ve Mersin’de çeşitli parti toplantılan AP’liler, Komünizmle 
Mücadele demekleri üyeleri ve İmam Hatip öğrencileri tarafından basılarak taş yağmuruna 
tutulmuş, parti yöneticilerine sopa ve demir çubuklarla saldınimış, ağır yaralananlar olmuştu. 
Tüm üçüncü dünyada olduğu gibi Ortadoğu ülkelerinde de ulusal kurtuluş hareketlerinin 
giderek güçlenmesi, Filistin halkının İsrail işgaline karşı giderek daha örgütlü bir direnişe 
geçmesi karşısında ABD, ARAMCO petrol şirketinin kontrolü altındaki Suudi Arabistan ve 
Körfez emirliklerindeki gerici rejimleri kullanarak İslâm’ı hızla politize etme, ABD 
egemenliğiyle çatışan devrimci güçlere karşı güçlü bir denge unsuru yaratmaya yöneldi. Bu 
amaçla 1962’de Mekke’de Rahıtat-ül- Alem-ül-İslâm örgütü kuruldu. Rabıta’nın 41 kurucusu 
arasında AP’li milletvekili Ahmet Gürkan ile Sebilülreşat dergisi sahibi Salih Özcan da vardı. 
Uluslararası İslâm gericiliğiyle organik bağ kurulduktan sonra onbinlerce cami ye Yeşilay 
şubeleri kısa zamanda AP ocaklan haline dönüştürüldü, genç İmam Hatip öğrencileri 
militanlaştınidı, gelecek kuşaklan da aynı doğrultuda yetiştirmek üzere Kur’an kurslan 
açılmasına hız verildi. Mayıs 1967’de, İmam Hatip Okulu mezunlannın da üniversitelere 
ahnmasmı sağlayan bir yasa çıkartılarak ümmetçilerin yüksek öğretim kurumlarında ve gidere’ 
devlet kademelerinde daha etkin hale gelmesine olanak hazırlandı.

İslamcılar, devlet üzerindeki etkinliklerini artırmak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti’ni kurdular. 
Zamanın yükselen kapitalistlerinden Sakıp Sabancı ile Ziraat Odaları Birliği Başkanı büyük 
toprak ağası Fahri Tanman İlim Yayma Cemiyeti’ne maddi destek verdiler.

19 Mart 1968’de Ant dergisinde açıklanan bir belgeye göre, İlim Yayma Cemiyeti (İYC) kısa 
zamanda 17 şubeli ve 35 milyon lira yıllık bütçeli bir kuruluş haline geldi. Devlet eliyle
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27 Mayıs'tan hemen sonra görülen gençlik 
eylemlerinde başı çeken örgütler, CHP ve DP 
iktidarlarında varlıklarını sürdürmüş bulunan 
kuruluşlardı. Bunlardan Türkiye Milli Talebe 
Federasyonu (TMTF) 1949'da kuruldu. DP döneminde 
“ irtica"ya karşı tepki gösteren örgütlerin başında 
geldi. Özellikle Kıbrıs konusunda düzenlenen 
mitinglere öncülük eden TMTF’nm yönetimine 1959'da 
iktidar yanlısı kişiler getirildi. 27 Mayıs'la birlikte 
yönetim tekrar CHP eğilimli kişilere geçti. Türkiye 
IVlilli Gençlik Teşkilatı ise 20 Haziran 1952'de Türk 
Kadınlar Birliği, Yeşilay ve Kızılay Gençlik Kollan, 
Anadolu izci Oymağı (daha sonra Türkiye İzciler 
Birliği; iWilliyetgi Derneği ve Türkiye Tekstil ve Örme 
Sanayi İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (TEKSİF) 
biraraya gelmesiyle kuruldu. DP döneminde fazla 
etkin olmayan kuruluş daha çok dünyadaki diğer 
gençlik örgütleriyle ilişki kurup geliştirecek bir yapıda 
örgütlendi. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ise 
Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. Cumhuriyet döneminde 
birçok öğrenci hareketine öncülük etmiş, anti- 
komünist, milliyetçi yanı ağır basan bir örgüttü.
MTTB, 1936’da yapılan Hatay Mitingi'nden sonra 
kapatıldı ve 1946'da yeniden kuruldu. DP döneminde 
daha çok "Komünizmi Te l'in " Kore ve Kıbrıs 
mitingleri düzenleyen, milliyetçi çizgisini sürdüren 
MTTB, bu konuda iktidardan destek gördü ve diğer 
gençlik kuruluşları tarafından hükümetten para aldığı 
iddiasıyla suçlandı. MTTB, 27 Mayıs'tan sonra kısa 
bir süre CHP eğilimli öğrencilerin yönetimine geçtiyse



Muhaletet

1e, daha sonraki yöneticiler döneminde milliyetçi ve 
ınli-komünist çizgisini sürdürdü. 27 Mayıs'ın coşkulu 
davası geçtikten sonra gençlik içinde başlayan 
anışmalar yeni bir dönemin habercisi oldu. 1961 
Anayasası’nın getirmiş olduğu nisbt özgürlük 
Marnında yayınlanmaya başlayan Yön, Sosyal Adalet 
libi dergiler,, Marksist klasikler gençliğin o güne 
radar savunmuş olduğu resmî ideolojinin dar 
ufuklarını açmaya başladı. Özellikle çok hızlı bir 
biçimde yükselmeye başlayan bağımsızlık ve anti- 
smperyalist retorik, kalkınmacı ve sosyal adalete 
layalı modellerle süslenince bunu benimseyen canlı 
■)ir gençlik kitlesi oluştu. Bu arada sosyalist düşünce 
de, “ toplumculuk”  sözcüğü ile biraz daha 
yumuşatılarak tartışmaların ana konusu haline geldi.
Bu dönem ayrıca, devrimci gençlik eylemlerinin de 
arttığı dönem oldu; Ocak 1967'de İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin MTTB’ffler tarafından basılmasını 
votesto eden ve öğrencilerle birlikte öğretim 
iyelerinin de katıldığı yürüyüş (altta), gençliğin giderek 
sola yöneldiğinin en önemli işaretlerinden birini 
venvişti. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı genel başkanı 
Alp Kuran, 1967’de düzenledikleri “Açlıkla Savaş" 
kampanyasında İstanbul Üniversitesi önünde konuşuyor 
’solda). 1967'de ABD'yi protesto eden gençlik 
önderleri ABD konsolosluğu önüne siyah çelenk 
bırakıyor (sağda). Soldan itibaren, İTÜTB Başkanı 
Haşan Yalçın, TMTF 2. Başkanı Faruk Yalnız, İTÜ 
Maçka Teknik Okulu Talebe Birliği başkanı Taner 
Çakıroğlu (gözlüklü) ve solunda TMGT yöneticisi Atilla Salt.

kurulan 5 İslâm Enstitüsü, İmam Hatip Okullan ve Kur’an Kursları bu cemiyetin güdümüne 
girdiği gibi, cemiyet üyeleri de Demirei tarafından devletin kilit noktalanna yerleştirildi. 
Örneğin, Turgut Özal Devlet Planlama Teştiktı’nm, Kardeşi Korkut Özal TPAO’nun başına 
geçirilirken, Necmeddin Erbakan da Türkiye Odalar Birliği Genel Sekreterliği’ne getirildi. 
Bakanlıklann önemli daireleri, DDY, YSE de İslâmcılann yönetimine verildi. İYC aynca, MTTB. 
Yeşilay ve Hademe-i Hayrat cemiyetleri ile Komünizmle^ Mücadele Demekleri üzerinde de 
etkindi.

O sırada arka arkaya yayınlanmaya başlayan ve Komünizm’e karşı kutsal cihad çağnsı yapan 
Bugün, Bâbıâlide Sabah, Yeni Asya ve îttihad gazeteleri de İYC üyeleri tarafından yayınlanıyor, 
bu gazetelerin kışkırtıcı yayınlannda sürekli olarak Endonezya’daki gibi komünisdere karşı 
cihad açılarak bir kan banyosu yapılması zamanının geldiği telkin ediliyordu.

AP hükümetinin toplumsal muhalefet karşısında dolaysız bir güç olarak silahlı kuvvetler ve 
bürokrasiye tam olarak güvenemeyişi onu gayriresmi güçler arayışına itmiş, hatta Süleyman 
Demirei Kasım 1966’da İzmir’de bir açık hava toplantısında Fransa’dan örnek vererek bir 
“ihtilal” ya da “darbe” olasılığı karşısında “200 bin kişilik bir milis gücü”nün “bir gecede” 
örgütlenebileceğim açıkça ilan etmişti. Böyle bir örgütlenmenin devlet örgütlerinin dışında 
hazır bir tarihsel temel olarak 31 Mart’ın, Kurtuluş Savaşı dönemi dinci ayaklanmalannm 
örgütsel ve ideolojik mirasına yaslanacağı açıktı. Ancak büyük çoğiınluğu laik, pozitivist 
gelenekten aydınlar arasından gelen, Kemalist Batıcılık, kalkınmacılık ve devletçilik ideolojisinin 
baskın etkisi alanda olan; alt sınıflara mensup yandaşlan ise çoğunlukla Alevi kökenli olan 
sosyalist hareketi» ilk kuşağı bu İslami örtü altındaki antikomünist dalganın iç çelişkilerini 
kavramakta güçlük çekti. ABD emperyalizmi ve AP’nin antikomünist politikası tarafindan 
harekete geçirilen bu mülk sahibi sınıflann saldırgan İslamcılığı ile yoksul köylü yığınlannın 
arasmda devlet baskısına karşı bir cemaat dayanışması halinde yaşayan kendiliğinden İslam 
arasındaki sınıfsal ayınm, can güvenliği telaşı altında ve Endonezya feleketinin tekrarlanması 
ihtimalinin dehşeti içinde doğru dürüst algılanamadı. Büyük çoğunluğu topraksız ve yoksul 
Kürt köylülerinden oluşan bu yığınlann taşıdığı mücadele potansiyeli, Saidi Nursi (Kürdi) 
takipçilerinin elinde AP’nin antikomünist politikasına neredeyse gönüllü olarak terkedilmiş 
oldu. Gerçi Türkiye İşçi Partisi’nin Kürt yandaşları bu potansiyelleri sezmemiş değillerdi ve 
1967’de yapılan Doğu Mitingleri de bu potansiyelleri dile getirmeyi amaçlıyordu ama, devlet 
bürokrasisi içindeki radikallerin diktiği “gericihk ve ilerici milli güçlerin bölünmesi” korkuluğu 
kısa zamanda etkisini gösterdi. Türk sol güçleri Kürtlerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu 
kentlerde sürdürdükleri etkinlikleri yeniden en az direnme çizgisine geri çektiler.

Anayasal Hak ve Özgürlüklere Saldın ve Rejim Kavgası
Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. maddelerinin iptali için TÎP’in Anayasa Mahkemesi’nde 
açtığı davanın 7’ye karşı 8 oyla reddedilmiş olması, hükümete devlet terörünü şiddetlendirme
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A m erikan  Bans  
Gönüllüleri

iki yüzyıiı bulmayan Türk-Amerikan ilişkiieri tarilıinde, 
ABD'nin OsmanlI İmparatorluğu’na ve dalıa sonra da 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iki büyük “ Seferberliği” 
gerçekleştirdiği görülür. Bunlardan birincisi, 1820'ierde 
başlayan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik, siyasi 
ve kültürel alanlarda hız ve yoğunluk kazanmasına para
lel olarak gelişen ve I. Dünya Savaşı öncesinde en yük
sek düzeyine ulaşan Protestan Amerikan misyonerleri
dir. İkincisi ise, aynen birincisinde olduğu gibi, dünya
nın tüm geri kalmış ülkelerini kapsayan ve bu arada 
Türkiye’yi de içine alan, Kennedy yönetiminin başlattığı 
Barış Gönüllüleri hareketidir. Yüzyıldan fazla arayla ger
çekleşen bu iki büyük seferberliğin ya da hareketin 
barışçı, insancıl, yardımsever ve gönüllü olmak gibi 
görünürdeki kimi ortak noktalarının yanı sıra, birincisi
nin dinsel ve yönetim dışı, İkincisinin ise lâik ve yönetim 
içi olmak gibi farklı yanları vardır. Ancak, her iki hareke
tin öylesine kalın bir çizgide çakışan, öylesine belirgirı 
bir ortak paydası vardır ki, bunları ancak ve yalnızca 
Amerikan genişleme ve yayılmasının işlevsel araçları 
olarak nitelemek doğru olabilir.

“KENNEDY’S KIDS—KENNEDY'NİN ÇOCUKLARI "

Barış Gönüllüleri önerisi John F. Kennedy’nin Ekim 
1960’daki seçim kampanyası sırasında ortaya atıldı. Fik
ri Kennedy’nin kafasına sokan ise Jerrold Electronics 
Corporation’ın başkanı, ilk sahip çıkanlar da Boston 
College’in öğrencileri oldu. Barış Gönülleri düşüncesi
nin kökeninde misyonerlik pratiğinin yanı sıra, Amerika
lı düşünür William James’in “ doğaya karşı savaşmak 
üzere” önerdiği “ barış ordusu” düşüncesini bulmak 
mümkündür. Kaldı ki bu düşünce, yani barış ordusu 
düşüncesi, yüzyılın başında düşünce olmaktan da çık
mış, bir tür gelecekteki Barış Gönüllüleri hareketinin 
ilk pilot projesi olarak Filipinler’de uygulanmıştı. İspanya- 
Amerika savaşından sonra, 1901’de Filipinier’deki Ame
rikan askerleri, yerli halka “ İngilizce öğretmek” amacıy
la bir süre daha bu ülkede kalmışlar ve daha sonra 
yerlerini sivil gönüllülere terk ettikleri için bu pilot proje 
1933’e kadar devam etmişti. William James'in “ barış 
ordusu” türünden girişimlere daha sonra da rastlanı
yor. Örneğin, “soğuk savaş” döneminin ilk Başkanı 
Harry S. Truman’ın da bu alanda çabaları olduğu biliniyor.

Başkan adayı Kennedy Barış Gönüllüleri düşüncesini 
seçim kampanyası sırasında ortaya attıktan sonra, konu 
bir süre kamuoyunda tartışıldı ve ünlü Gallup “ nabız 
yoklama” enstitüsü ülke çapında bir araştırma yaparak 
Amerikan halkının yüzde 71 ’inin fikri benimsediğini, yal
nızca yüzde 18’lnin buna karşı çıktığını saptadı. Daha 
sonra seçimi kazanan Kennedy’nin yaptığı ilk işlerden 
birisi. Barış Gönüllüleri hareketinin hazırlık çalışmalarını 
yapmak üzere kayınbiraderi R. Sargent Shriver’ı bu 
önemli göreve atamak oldu. Bu atamadan iki gün sonra 
bir başkanlık emri yayınlayan Kennedy, Amerikan Dışiş
leri Bakanlığı bünyesi içinde bir Barış Gönüllüleri örgütü 
kurduğunu duyuruyordu. Başkan Kennedy aynı gün 
Kongre'ye gönderdiği mesajda örgütü geçici olarak kur
duğunu belirtiyor, örgüte gerçek anlamıyla hayat ver
mek için yasama organının yardımını beklediğini söylü
yordu. Senato’da Hubert Humprey, Temsilciler Meclisi’- 
nde ise Thomas E. Morgan’ın katkılarıyla Kongre’nin 
desteği sağlandı ve Barış Gönüllüleri Yasası, 22 Eylül
1961 tarihinde Başkan Kennedy tarafından onaylanarak 
yürüriüğe girdi.

Amacı, “ dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine” 
yardım olarak belirlenen Barış Gönülİuleri, Kennedy’nin 
çeşitli konuşmalarında, “ özgürlüklerin dinamitlenmesi
ne çalışan Bay Hruşçof’un misyonerlerine karşı” bir

önlem olarak sunuluyor ve böylelikle içerdiği yüksek 
dozdaki anti-komünizmle soğuk savaş kışkırtıcılığına da 
katkıda bulunuyordu. Mizahi yazılarıyla tanınan ünlü 
Amerikalı gazeteci Art Buchwald, bu günlerde yazdığı 
bir yazıda, en fazla yardıma gereksinme duyan bölgenin 
Fransız Riviera’sı olduğuna dikkat çekiyor ve “ burda 
pek çoğunun bindiği kayık kendisinin olmayan, bir göl
geden yoksun, yarı çıplak insanlar var...” diye yazıyor
du. Buchwaid yazısını şöyle sürdürüyordu: “ Gidelim, 
onlar gibi yaşayalım, onların yediklerini yiyelim, güçlük
ler ne olursa olsun onlardan birisi olalım!” diyordu.

Barış Gönüllüleri hareketinin yasal ve resmî amacı 
şu üç noktada toplanıyordu:
• “ İhtiyaç duyan ülkelere, halkın sorunlarının çözülme
sinde yardımcı olacak” yetişmiş insan gücünü sağlamak.

• Yardım edilen ülkelerin halklarının. Amerikan halkını 
daha iyi tanımasını sağlamak.

• Amerikan halkının yardım ediien ülkelerin halklarını 
daha iyi tanımasına katkıda bulunmak.

Oysa asıl amaç bunu çok aşıyordu. Bunu da yine 
Kennedy’nin çeşitli konuşmalarından izlemek olanaklı
dır. Bir kere, 1960’ların Amerikası gerçek barışa ulaşa
cak yoldan bir hayli uzaklaşmıştı. Bir başka deyişle 
ABD’nin barışçı bir ülke olma savı oldukça zayıflamıştı. 
Ayrıca, Amerika’nın ekonomik, bilimsel, teknolojik gü
cünü yitirmeye başladığı konusunda içte ve dışta yaygın 
bir izlenim oluşmuştu. Yine Kennedy’ye göre bir başka 
neden, ABD’nin özellikle gelişmekte olan ülkelerin gü
venini yitirmekte oluşuydu. Hepsinden önemlisi Ameri
kan hâriciyesini güçlendirecek kişilere ve kurumlara ih
tiyaç vardı. Kısaca, ABD ekonomik, siyasi ve kültürel 
egemenliğini yitirmek istemiyor, bu alanlarda kendisine 
sosyalist bloktan ve üçüncü dünyadan yöneltilen tehdit
leri karşılamak, aşmak istiyordu. Barış Gönüllüleri hare
ketinin evrensel planda ve hızlı bir biçimde, adeta büyük 
bir kampanya şeklinde başlatılmasının temel nedeni buy
du.

Oysa gerçek amaç bunları da aşıyordu. Kurulduğu 
andan itibaren Barış Gönüllüleri örgütüne Washington’- 
un “ en yeni mekanizması” ya da birimi olarak bakılıyor
du. Örgütün ilk yöneticisi Shriver, bir Amerikan üniver
sitesinde yaptığı konuşmada bu durumu üstü kapalı 
olarak şöyle dile getiriyordu: “ ...Bir dünya toplumu doğ
maya çalışıyor. Amerika başarılı olmak için bu doğumda 
hazır bulunmalıdır.”

Barış Gönüllüleri’nin dünya ölçeğindeki faaliyetlerini 
yönlendirecek ve yönetecek beyin takımı ve yönetici 
kadro, büyük ölçüde üniversitelerden gelen dış ilişkiler 
uzmanlarından oluşuyordu. Barış Gönüllüleri örgütü
nün tüm projeleri, ABD Dışişleri Bakaniığı’nın ilgili dai
relerinin ve ekonomik işlere bakan müsteşarın onayı 
ile kesinlik kazanıyordu. Örgüt ayrıca evsahibi ülkedeki 
Amerikan elçilikleri, Amerikan Haberler Merkezi Bürola
rı ve bu büroların Washirtgton’daki üst yönetimiyle ya
kın ilişki içinde bulunuyordu.

Barış Gönüllüleri ne yapacaklardı? Dünyanın dört bir 
tarafına hangi hizmetleri götüreceklerdi? Bu soruya ör
gütün üst düzey yöneticilerinden birisi, 1960’larda ay
nen şu yanıtı veriyordu: “ Genç gönüllülerim bana ne 
yapacaklarını sordukları zaman, onlara hep şu yanıtı 
veriyorum: Daha önce hiçbir zaman yapmadığınız şeyle
ri yapacaksınız.” Barış Gönüllüleri başlıca aşağıdaki 
beş alanda çalışarak, bu “ daha önce hiç yapmadıkları 
şeyleri” yapacaklardı:

•  Eğitimde: Çeşitli eğitim ve öğretim kademelerinde ör
gün ve yaygın eğitim.

• Sağlıkta: Başta “ sıtma ile mücadele” vs. olmak üzere 
çeşitli sağlık projeleri.

•  Tarımda: Çeşitli tarımsal projeler ya da kırsal kalkınma 
programları.

•  Yönetimde: Gittikleri ülkenin çeşitli yönetim düzeyle
rinde uygun görevler.

•  Endüstride: Başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli 
sanayi projeleri.

Yukardaki öncelikler ülkelerin durumu, evsahibi hü
kümetin tutumu, halkın tepkisi ve hepsinden önemlisi 
ABD’nin tercihlerine göre farklılıklar gösteriyordu. Bu-

Bir Barış Gönüllüsü köylülerle birlikte. Barış Ordusu 
fikrini ortaya Kennedy attı. Amaç "çirkin Amerikalı" 
yerine, az gelişmiş ülkelerde, "en kötü hayat, 
şartlarında yoksul halkın kaderini paylaşan ve ona 
yardım eiini uzatan idealist Amerikalı" tipini 
yerleştirmekti. Genç Amerikalılar, yoksul halklara 
teknik yardım getirecekler, kendileri de dünyayı daha 
iyi tanıyacaklardı. Dışarıda kurduklan şirketlerde, 
mahalli dili ve koşulları iyi bilen personel ihtiyacı 
çeken büyük Amerikan şirketleri de. Barış 
Ordusu’ndan kendi iş çıkarları için yararlanmayı 
düşünüyorlardı. Başlangıçta Barış Gönüllüleri’n/ 
"Beatniks Ordusu”  diye alaya alan faşist eğilimli

nunla birlikte hareketin altıncı yılı tamamlandığında kıta
lar itibariyle şöyle bir dağılım olduğunu görüyoruz:

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Afrika, Orta 
Doğu ve Güney Asya Ülkelerindeki Barış Gönüllüleri'nm 
yaklaşık yüzde 32’sl eğitim alanında faaliyet gösteriyor
du. Bu oran Doğu Asya ve Pasifik’te yüzde 73’ü bulur
ken, Afrika’da yüzde 72, Latin Amerika’da yüzde 27 
dolaylarında gerçekleşiyordu. Bir başka ifade ile Ameri
kan Banş Gönüllüleri'r\\n yaklaşık yüzde 64’ü ile yüzde 
49’u arasında değişen bir kesimi, 1962-1967’de eğitim
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Muhaletet

alanında çalışıyor, eğitimi toplum kalkınması, sağlık, 
tanm ve diğer alanlar izliyordu.

Barış Gönüllüleri hareketi, tüm dünyada olduğu gibi, 
ülkemizde de 1960’ların ikinci yarısında İlk hızını kay
betti 1970’lerde azalarak devam eden Barış Gönüllüleri 
hareketi, kimi ülkelerde 1980’lere taştı.

1969 sonunda 59 ülkede faaliyet gösteren Barış Gö
nüllüleri için ABD bütçesinden yılda yaklaşık 100 milyon 
dolann üzerinde bir ödenek ayrılıyordu. 1985 başına 
kadar çeşitli az gelişmiş ülkelere gönderilmiş olan 100

1968 sonunda tüm dünyada görev yapan Barış Gönül- 
lülerl’nin yüzde 77’si üniversite mezunu, yüzde 9 ’u ise 
üniversite üstü eğitim görmüş gençlerdi. Bu genç in
sanların gittikleri ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel 
düzeylerini, çeşitli toplum sınıflarının beklenti ve davra
nışlarını, halkın dinsel ve ahlâki davranış kalıplarını öğ
renmede başarılı olduklarını düşünmek olasıdır. Nitekim 
Barış Gönüllüleri, kendilerine uygulanan bir ankete ver
dikleri yanıtlarda, en başarılı oldukları alanın çalıştıkları 
ülke hakkında bilgi edinmek olduğunu (yüzde 97), bunu 
evsahlbi ülke halkının ABD hakkında daha çok şeyler 
öğrenmesinin (yüzde 82) izlediğini, evsahlbi ülke halkı
na yararlı bir şey yapmanın ise (yüzde 38) üçüncü sırada 
geldiğini belirtmişlerdir.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Afrika, 
Orta Doğu ve Güney Asya Grubu’nda bulunan 11 ülkeye 
1962-1969 tarihleri arasında toplam 7441 Gönüllü gön
derilmiştir. Bu ülkeler arasında, Hindistan’ın kabul ettiği 
2450 Gönüllüden sonra, en fazla Gönüllü kabul eden 
ülke 1201’le Türkiye olmuştur.

TÜRKİYE’DE BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ

Amerikan Barış Gönüllüleri Türkiye’ye iki ülke arasın
da imzalanan 27 Ağustos 1962 tarihli ikili anlaşma uya
rınca gönderilmişlerdir. İlk grup Barış Gönüllüsü’nür\ 
Türkiye’ye gelişi Eylül 1962 sonlarında olmuştur. “ Barış 
Gönüllüleri İkili Antlaşması” , Amerikalı gönüllülere Türk 
mevzuatında yer alan kimi vergi, resim ve harçlar yö
nünden birtakım ayncalıklar tanıdığı gibi. Antlaşmanın 
Anayasa’ya aykırılığı da, o dönemde kimi bilim adamları 
tarafından ileri sürülmüştü. Buna karşın ikili antlaşmayı 
uygun bulan yasa 1965’de Türkiye Büyük Millet Mecli
si’nde kabul edilmiştir.

39 kişiden oluşan ilk Barış Gönüllüleri kafilesi Eylül
1962 sonlarında ülkemize gelmiş ve ikili antlaşmaya 
ek protokolde belirlendiği üzere. Gönüllülerden 31’i İn
gilizce öğretmeni, 8 ’i de Mersin Bölge Müdürlüğü’nde 
tarım teknisyeni olarak istihdam edilmişlerdir. 1963 son
larında 105 kişilik ikinci kafilenin gelmesiyle Türkiye’ye 
Barış Gönüllüsü akımı hızlanmıştır. Bu alandaki gelişme 
aşağıdaki gibi olmuştur:

başkan adayı Barry Goldwater, "B ir iş adamı olarak, 
iki yıllık denizaşırı denemenin çok değerli ve kârlı 
olduğunu görüyorum" demişti. Barış Ordusu’nun 
kurulmasında çok emeği geçen Henry S. Reuss ise 
şunlan söylemişti: "B iz ekseriya gerici ve hırsız 
liderler ile askerî ittifaklara önem veririz. Onlara 
askerî malzeme sağlarız. Bunlar da silahlan genellikle 
yardım ettiğimiz farzolunan ülkenin halkına karşı 
kullanırlar. Bir sürü Amerikan resmî kişisi, yabancı ülkelerin 
başkentlerinde bulundukları ülkeden tamamen tecrit 
edilmiş yalnız bir hayat sürer". Reuss bu nedenle, 
‘halkla kaynaşmış idealist Amerikalının teknik yardımı" 

programının denenmesini istemişti.

binden fazla Barış Gönüllüsü ve 2 binden fazla merkez 
personeli ile bir orduyu andıran bu örgüt, çeşitli ülkeler
de bu kuruluşa ve ABD’ye karşı duyulan tepkinin artışı, 
ABD açısından da bu kuruluştan beklenen, az gelişmiş 
ülkeleri elden geldiğince tanıma görevinin yerine getiril
miş olması nedeniyle, zaman içinde Işlevsizleşerek ufal
dı. 1966, deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren 15 bin
den fazla Gönüllü ile Barış Gönüllüleri hareketinin sayı
sal yönden en güçlü olduğu yıldı. 1980’lere gelindiğinde 
çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren Barış Gönüllülerrnin 
sayısı 5 bine kadar inmişti.

Yıllar
Gelen Gönüllü 
Sayısı

Yit Sonunda 
Ülkedeki Gönüllü Sayısı

1962 39 39
1963 105 140
1964 219 329
1965 382 590
1966 121 445
1967 . 110 215
1968 160 238
1969 65 171

rin esas olarak İngilizce öğretmeni olarak çalıştırılması 
bu arada sayılabilir.

1960’larda ülkemizde yoğun olarak faaliyet gösteren 
Amerikan Barış Gönüllüleri'nin yüzde 42’si Orta Anado
lu, yüzde 14’ü Marmara, yüzde 13.6’sı Kuzey Anadolu, 
yüzde 12.8'i Ege, yüzde 8 .8'i Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu ve yüzde 8.4’ü de Güney Anadolu Bölgesi’nde 
çalıştılar.

Türkiye’de faaliyet gösteren Barış Gönüllülerl'nin ça
lıştıkları alanlar ya da programlar da aşağıdaki gibi oldu:

Çalıştığı Alan 
ya da Program Gönüllü Sayısı Oranı (yüzde)

İngilizce Öğretimi 803 67
Toplum Kalkınması 168 14.1
Çocuk Bakımı 77 6.4
Sağlık (Hasta Bakımı ve
E ğ it im i ) 45 3.8
Tüberküloz Kontrol 30 2.5
Ev Ekonomisi Öğretimi 15 1.3
Turizm 10 0.8
Üniversitelerde Okutmanlık 37 3
Barış Gönüllüleri
Bürosunda Sekreterlik 16 1.3

TOPLAM 1201 100.0

Türkiye’deki Barış Gönüllüleri'ne ilişkin en iyi değer
lendirmeyi tam yirmi yıl önce (1969’da) Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Profesörler Kurulu yapmıştı. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 25 Kasım 1969 günkü 
toplantısında oy birliği le  kabul edilen aynı fakültenin 
“ Şehircilik Enstitüsü’nün Banş Gönüllüleri Örgütü'nün 
Teknik Yardım Programı ile ilgili Raporu” nda şu görüş
lere yer veriliyordu:

“Barış Gönüllüleri örgütü (U.S. Peace Corps), yönet
sel yapısı ve amaçları bakımından, ABD Hükümetine 
ve Amerikan dış politikasına doğrudan doğruya bağlı 
bir kuruluştur. Örgütün yasasında (Peace Corps Act) 
kesinlikle belirtilen bu husus, resmî bildirilerle doğru- 
lanmaktadır. ‘Karşılıklı dostluk ve anlayışı geliştirmek 
ve yetişkin insan gücüne olan ihtiyaçlarını gidermede 
yardımcı olmak’ sloganı ile ‘Barış Gönüllüsü’ adı altında 
az gelişmiş ülkelere gönderilen Amerikalıların, gittikleri 
ülkelerde uyguladıklan programlar ve eylemleri incelen
diğinde, başlıca şu amaçlara hizmet etmekle görevlen
dirildikleri ortaya çıkmaktadır:

Ülkemizde Barış Gönüllüleri'ne karşı tepki 1965 orta
larından başlayarak yoğunlaştı. Aydınların, öğretim üye
lerinin ve öğrencilerin eleştirici ve irdeleyici yazıları, 
Kıbrıs bunalımı sırasında ABD’nin Türkiye’ye karşı olum
suz tutumu. Başkan Johnson'un ünlü mektubu gibi olay
larla da bir araya gelince Banş Gönüllülerl'nin Türkiye’
deki altın devri sona erdi. İlk kez 1966’da Türkiye’ye 
gelecek gönüllülerin sayısı sınırlandırıldı. Amerika’ya 
karşı tepkilerin arttığı bir yıl olan 1966’da, özellikle bu 
yılın son üç ayında, basının en çok tartıştığı konuların 
başında Banş Gönüllüleri geliyordu. Bu gelişmeler, Hü
kümeti de Barış Gönüllüleri'yie ilgili birtakım önlemler 
almaya itti. Örneğin, köy ve kasabalardaki “ toplum 
kalkınması” programlarından Amerikalı Barış Gönüllü
lerl'nin çıkarılması. Gönüllülerin Doğu Anadolu’dan uzak
laştırılması, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Gönüllüleri 
izleyen bir birimin kurulması. Valiliklerin Barış Gönüllü
lerl’nin faaliyetlerini daha yakından izlemesi, Gönüllüle

a. Az gelişmiş ülkelerde Amerikan dünya görüşünün, 
kültürünün, siyasal ve askerî nüfuzunun yayılmasına 
ve benimsenmesine çalışmak ve Amerika yaranna çalı
şacak etkili aydınlar grubu yetiştirmek.

b. Geri kalmış ülkelerin hızla endüstrileşmesi gereği 
ile ters yönde program ve projelere öncelik ve ağırlık 
verilmesini sağlamak; bu amaçla kalkınma ve planlama 
kuruluşları gibi örgütlerde görev almak.

c. ABD’nin yer yer girişeceği şiddet hareketlerini ve 
yayılma politikasını şirin gösterecek eylemlerde buluna
rak siyasal havayı Amerika yararına oluşturmak.

d. Katıldıklan ya da kendilerinin uyguladıkları prog
ram ve projelerin görüntüsü arkasında ‘gizli faaliyetler'- 
de bulunmak.”

Türkiye’deki Amerikan Barış Gönüllülerl’nin faaliyet
leri 1970’de sona erdi; ya da bir başka deyişle, Türkiye’
deki “ Amerikan Banş Gönüllüleri Programı” 197Q’de 
durduruldu...

UYGUR KOCABAŞOĞLU
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cüretini verdi. AP iktidannın daha ilk yıhnda “Komünizm propagandası”ndan tutuklamalar
yemden “gündelik olaylar haline geldi. Orhan Kemal, Aşık İhsani, Şah Hataî gecesinde
konuşan Yaşar Kemal ve Can Yücel AP’nin ‘.‘komünizm propagandası”ndan ilk tutuklattığı 
kişiler arasındaydı. Tutuklamalar, kırmızı fener altında gitar çalan gençlere, kırmızı ceket giyen
bir saz sanatçısına, öğretmenin verdiği ödevde Atatürk ile Lenin’i kıyaslayan bir ortaokul
öğrencisine kadar uzanmıştı. Bir sûre sonra “zehir hafiye” diye ün yapacak olan İçişleri 
Bakam Faruk Sükan, 6 Mayıs 1966 gecesi TBMM’ne polis baskım düzenleyerek muhalefet 
gruplannın odalannda arama yaptıracak, bu olay muhalefet lideri İnönü’ye, “Eşkıyanın yarın 
ne yapacağı belli olmaz” detirtecekti. Hükümetin terör politikası, aşın sağcı gruplara da 
harekete geçme cesaretini verdi. 16 Mart 1966’da SBFde TİP Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar’m verdiği konferans sağcı militanlarca basıldı, dört öğrenci ile bir polis yaralandı. Aynı 
gün İstanbul’da TMTF binası sağcılar tarafından işgal edildi. Ankara’da Dönüşüm dergisini satan 
TİP’li gençler, kendilerine Kuvayı Müliyeci diyen sağcı zorbalann saldırılanna hedef oldular.

19 Nisan 1966’da ABD 6. Filosu’nun Türkiye limanlannı ziyaretine karşı gençlik protesto 
eylemlerine sağcı örgütler, “komünizmi tel’in” mitingleriyle karşılık verdiler. Bu arada sağcılann 
hızla silahlanmakta olduğu söylentileri çıktı, Demirel 2 Kasım 1966’da Bursa’da yaptığı bir 
konuşmada bu söylentilerle ilgili olarak “Meşru nizamı yıkmak isteyen âsilere karşı gayet tabii 
ki milletin direnme hakkı vardır,” diyerek sağcı terörizmi teşvik etti. Nitekim bu konuşmadan 
birkaç gün sonra yapılan “ABD’yi Tel’in Mitingi” sağcı gruplann saldınsına uğradı, onlarca kişi 
yaralandı. 3 Ocak 1967’de MTTB üyesi sağcı öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bastı, 
öğrenci lokalini tahrip ederek birçok genci yaraladılar.

Sağın vurucu güçleri hükümet ve ordunun himayesinde örgütlenirken, Demirel, anayasal 
haklan sınırlamak üzere Şubat 1967’de Adalet Bakanhğı’na bir “Temel Hak ve Hûrriyederi 
Koruma Kanunu” tasansı hazırlattı. Tasanda “milli bütünlüğü bozucu, bölücü ve komünizmi 
kurmayı amaç edinen görüşleri etkili olarak aşılamak” gibi yeni suçlar icadediliyor, basına ve 
kitap yayıncılığına yeni sınırlamalar getiriliyor, söz konusu suçlan yargılamak üzere olağanüstü 
mahkemeler kurulması öngörülüyordu. Bu tasannın açıklanması üzerine Türkiye’de demokratik 
güçler, üniversiteler, basın büyük tepki gösterdi, Demirel 1971’e kadar süren iktidan süresince 
bu tasanyı parlamentodan geçirmek olanağını bulamadı. Bu olay, Türkiye’deki politik güçlerin 
Anayasa’dan yana olanlarla karşı olanlar biçimde kutuplaşması sonucunu da getirdi.

Terör tasansmı parlamentodan geçiremeyince AP iktidan bizzat kaba kuvvete başvurmaya 
başladv 20 Şubat 1968 gecesi Millet Meclisi’nde AP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan’ın uyguladığı polis terörünü eleştiren TİP milletvekillerine tekme, yumruk, bıçak ve 
tornavidalarla saldırarak kanlar içinde bıraktılar.

Kontr-Gerilla ve “Bozkurdar”-Faşist Hareket

Sola karşı mücadeleyi daha organize bir şekilde yerine getirmek üzere ordu içerisinde resmî 
adı “Özel Harp Dairesi” ölan “Kontr-gerilla” da o günlerde kuruldu. Ankara’da ABD Yârdım 
Kurulu (AID) ile aynı binayı paylaşan “Özel Harp Dairesi”, CLA kuramcısı David Galula’nın el 
kitabındaki şu tavsiyeleri yerine getirmekte önemli bir rol oynadı:
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Türk resminde yerellik konusunda başlangıcından beri 
iki temel yaklaşım olduğu söylenebilir. Toplumcu 
gerçekçilikten esinlenen ve üslup olarak temelde 
gerçekçi b ir tarzın benimsenmesini öngören birinci 
yaklaşımın ilk örnekleri Nuri İyem’in 1940'lardaki 
denemeleriydi. 1960'ı izleyen yıllarda Yeni Dal 
grubunda programatik ifadesini bulan bu eğilim en 
yetkin örneklerinden birini Neşet Günal'ın resimlerinde 
bulmuştur. Figürlerinin anıtsallığı, Paris'te yanında 
çalıştığı Ferdinand Leger’yi hatırlatan Neşet Günal, 
gerçekçi resim tarzının gelişmesine resimleriyle olduğu 
kadar, Akademi'de hocalığıyla katkıda bulunmuştur. 
Solda, Neşet Günal'ın, 1969'da 30. Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi'nde birincilik ödülü aldığı Kör Haşanın 
Oğlu adlı tablosu. Yerellik konusundaki ikinci eğilimin 
esin kaynağı ise; bu eğilimin en tipik temsilcisi Bedri 
Rahmi tarafından şöyle dile betimlenmiştir: “ Şark; 
tezyinî sanatların rakipsiz vatanıdır. Bizim 
memleketimiz. Garplıların ‘peinture' dedikleri resim 
sanatından nasibini almamıştır. Fakat buna mukabil 
tezyinî sanatların her kolunda garbın resim şaheserleri 
ayarında iş çıkarmıştır. Çinilerimiz, dokumacılığımız, 
yazılarımız döğmeciliğimiz gibi mimarimizin yüzünü 
güldüren tezyinî sanatlarımızla ne kadar öğünsek 
yeridir."  Ancak Nedim Günsür örneği bu iki eğilim 
arasında geçişler de olduğunu kanıtlamaktadır. Nedim 
Günsür, 1950'lerin başında Bedri Rahmi’nin yukarıdaki 
sözleriyle amaçlarını açıkladığı ve kendi öğrencilerinin 
kurmuş olduğu 10’lar Grubuna mensuptu. Batı 
Karadeniz bölgesinde resim öğretmenliği yaparken 
gerçekçi b ir resme yöneldi. Burada maden işçilerinin 
hayatına şahit olması aslında onun da toplumsal 
gerçeklerle ilk kez karşılaşması diye nitelenebilir. 
1960’lardan başlayarak ise kendine özgü çizgisel 
üslubuyla, büyük şehirlerin etrafında yeni yeni 
oluşmaya başlayan gecekondu sakinlerini konu alan 
serisinde toplumsal gerçekçi resimler yaptı. Aşağıda 
ressamın Köylü Ailesi adlı tablosu.



Muhalefet

Aşağıda 1975’te ölmeden 2 yıl önce yapmış olduğu 
San Saz adlı resmi görülen Bedri Rahmi, atölyesinde 

Turan Erol, Mehmet Pesen, Fikret Otyam gibi 
üsluptan birbirlerinden çok farklı ressamlan yetiştirmiş 

bir hocaydı. Öğrencileriyle b ir “ usta-çırak" ilişkisi 
kurmakla birlikte, onlann kendi etkisi altında 

kalmamasını sağlamaya özen gösterirdi. Turan Erol 
kendi yaptığı bir resmi karşısında hocasının "sen 

benim etkimde kalmışsın: başka adam mı bulamadın 
etkisi altında kalacak? B ir daha yapma böyle şeyler."

dediğini nakleder. Bedri Rahmi’nin en ünlü 
öğrencilerinden biri olan Orhan Peker, Aşık Veysel 
adlı resminde, hocasının da sık sık işlemiş olduğu 

saz aşıklan temasına yöneldiyse de, Bedri Rahmi’nin
o kadar ısrarla vurguladığı "yerli süsleme 

motiflerinden faydalanma”  perpsketifini terketmiş, 
konuyu tamamen kendi lekeci üslubuyla işlemiştir. 

Yukarıda sağda Orhan Peker’in Aşık Veysel için 
yaptığı ön çalışmalardan biri: solda Kömür Taşıyanlar.

“Durum ve şartlar ne olursa olsun, esas mesele mücadeleye iştirak eden halkı 
teşkilatlandırmaya başlamaktır. Bu da mahalli liderleri mesuliyetli makamlara ve idare 
mevkilerine getirerek yapılır. Ayaklanmayı bastırmakla görevli olan kuvvetlerin bu liderleri 
bulduğu gibi, bunlar da halk arasmda muharip kimseleri bulmahdırlar. Bulunacak muharip 
kimseleri bir arada tutabilmek için, bu Uderlerin yardıma, desteğe ve bir siyasi partinin 
rehberliğine ihtiyaçları vardır. Ayaklanmalan bastırmakla görevli olan tarafın siyasi partisi 
kendi mensuplarını çok daha dikkatle seçmelidir. Üyelerin çoğunluğundan ziyade kalitesine 
güvenmelidir.”

Toplumsal muhalefeti kaba kuvvetle bastırma görevini başlangıçta. Komünizmle Mücadele 
Demekleri militanlan ve İmam Hatip öğrencilerinin de desteğiyle AP’liler yerine getirmişler,
1965 seçimleri öncesinde TİP toplantılannâ kanlı baskınlar yapmışlardı. Ancak iktidar partisi 
olduktan sonra, bu görevin AP ile organik bağı olmayan bir başka örgüt tarafından 
üstlenilmesi kaçınılmaz hale geldi. Bu örgüt ise esasen vardır. Türkeş’in CKMP’si açık teröre 
gidebilmek için yeşil ışık bekliyordu.

Türkeş daha sürgünden dönmeden önce Yeni İstanbul gazetesinde yazdığı ve 21 Mart 1962 
tarihli Yön dergisince iktibas edilen bir yazısında ileride izleyeceği yolun ipuçlanm şu 
ifadelerle vermişti: “Davran ey Türk oğlu! Bir Bozkurt gibi davran. Gayrete gel. Çalışmaya 
koyul. Eski günler yeniden doğsun... Zafer ve şan bayraklan ufuklara doğru yeniden açılsın!” 
Türkeş’in Bozkurt’lan, Mayıs 1967’de İzmir’de yapılan büyük kongresinde de Komünizmle 
Mücadele Demeği’nin yönetimini ele geçirdiler. Kongre’ye başan mesajlan gönderen komutanlar 
da, bu “örgütlenme”yi açıkça teşvik ettiler. Faşist partilere özgü bir disiplin içinde 25 Kasım 
1967’de yapılan CKMP Kongresi’nde de Türkeş “başbuğ” ilan edildi. Kongrede parti 
ambleminin gamalı haç formunda üç hilal’e çevrilmesi de tartışıldı ama, Türkeş zamanlama 
bakımından sakıncalı bularak bu öneriyi askıya aldırdı.

Sosyalizm ve Anüemperyalizm

Türkiye İşçi Partisi’nin siyasal sahneye girişi ile birlikte sosyalist hareket kendisine ilk kez 
ulusal ölçekte bir kürsü edinmiş oldu. Mehmet Ali Aybar’ın genel başkanlığında 1963 
belediye seçimlerine katılan TİP Türkiye Radyolan’ndan ilk kez ezilen sınıflara yönelik bir 
çağnyı dile getirdi ve insanlara ait olduklan sınıfı adlandırarak seslendi: “İşçi, köylü, esnaf, 
ayhkh,ücretii|” TİP henüz ne kendisini ne programını sosyalist olarak ilan etmiş değildi 
ama hem seslendiği emekçi kitleler, hem egemen sınıflar TİP’in çağnsmda sosyalist bir 
bildirinin izlerini içgüdüleriyle sezdiler. Oysa, TİP 1966’daki kongresine kadar politik 
bildirisinde üç temel tezi işlemeyi sürdürmekten vazgeçmedi: Demokrasi, kalkınma ve 
bağımsızhk.

i
Kendisini “Türk işçi sınıfının ve onun tarihî, bilime dayanan demokratik öncülüğü etrafında 
toplanmış... toplumcu aydınlarla ırgatlann, topraksız ve az topraklı köylülerin, zanaatkârlann
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Batı A lm an Solu ve  
Göçmenler

Sosyal demokratlardan Moskova ve Beijing yanlısı 
komünistlere ve o sıralarda yeni oluşmaya başlayan 
"yeni" veya "dogmatik olmayan’’ sol gruplara kadar 
Batı Alman solu yabancı göçmenlerle ilgilenmeye ilk 
olarak ’60’ların sonlarında başladı. Savaş sonrası göçün 
başlangıcı on yıl öncesine dayanıyordu; Batı Almanya 
da yaşayan göçmenlerin sayısı o sıralarda 3 milyona 
-500 bini Türkiye’den- ulaşmıştı bile.

Sosyal demokratlarla yakın temas İçinde bulunan Al
man Sendikalar Birliği (DGB) ve ona bağlı tek tek sendi
kalar o dönemde göçmenlere yeni, sürekli yerleşmeye 
kararlı bir işçi ve halk grubu olarak değil, yalnızca bir 
süre kalıp gidecek "misafir işçiler” olarak bakıyorlardı. 
Ayrıca DGB kendini yalnızca Alman işçilerin temsilcisi 
olarak görüyordu. Ücretlerin Alman işçiler aleyhine aşa
ğıya çekilmesini ve ucuz rekabeti önleyebilmek amacıy
la yabancı işçilerle Alman işçilerin sözleşme ve iş huku
ku, sosyal haklar açısından eşit muamele görmelerini 
sağlamıştı, ama bunun gerçekte çok büyük anlamı yok
tu: Hem tek tek işletmelerde, hem de bütün iş piyasasın
da Alman İşçiler daha iyi yerlere yükseldiler ve göçmen
lere daha ağır, daha olumsuz bir imaja sahip ve daha 
düşük ücretli işleri bıraktılar. DGB'nin yüzdeli hesaplara 
dayanan sözleşme politikası sonucunda yüksek ücret 
kademelerindeki Alman işçiler uzun vadede giderek da
ha zenginleşirken aşağı kademelerdeki yabancı işçiler 
giderek fakirleştiler. Yabancılar politikası konusunda da 
DGB ve ona bağlı sendikalar yıllar boyu göçmenlerin 
çıkarlarının karşısında tavır aldılar ve yabancılara farklı 
davranılmasını suskunlukla karşıladılar. DGB göçmenle
rin kendi ülkelerinde kalan çocukları için ödenen çocuk 
parasının kaldırılmasına (1974), göçmenlerin belli böl
gelere taşınmalarının yasaklanmasına (1974/1975) ve 
ailelerini Almanya’ya getirmelerinin zorlaştırılmasına 
(1981) herhangi bir tepki göstermedi. Daha 1979’da, 
ileri gelen sendika liderleri çalışma izinlerinin tek bir 
meslek veya tek bir işyeri için geçerli olmasını öngören 
uygulamayı savunuyorlardı. Bugün hala ilerici ve gerici 
göçmen politikasının ayrım noktasını oluşturan yerel 
seçme ve seçilme hakkı talebine karşı DGB uzun süre 
olumsuz ve mesafeli bir tavır aldı. Ancak 1980’den beri

bir tek Metal İşçileri Sendikası, DGB'ye bağlı bir sendika 
olarak yerel seçme ve seçilme hakkından yana olduğu
nu belirtti. Tam da bu sendika. Metal İşçileri Sendikası, 
DGB içinde daha ilerici bir göçmen politikasının öncüsü 
olarak tanımlanabilir. Göçmenlere karşı uygulanan sos
yal ve siyasal ayrımcılık konusunda DGS’den daha fazla 
ve doğrudan bir sorumluluk taşıyan diğer bir kurum 
da Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), çünkü 1966- 
1982 arasında hükümet partisiydi. Ayrımcı kanun ve 
uygulamaların çoğu onun hükümet döneminde çıkarıldı.

SPO’nin muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) 
ile koalisyona girmesi “ parlamento dışı m uhalefefin  
ortaya çıkmasının nedenlerinden biriydi. Başka bir ne
den de üniversitelerde, giderek daha çok öğrencinin 
karşı çıkmaya başladığı hareketsizleşme ve donukluktu. 
Buna Amerika’nın Vietnam savaşının ve faşist rejimlerin 
yeni CDU-SPD koalisyonu tarafından da desteklenmesi 
eklendi. Parlamento dışı muhalefet tarafından örgütle
nen protestolara karşı uygulanan baskı bu hareketi güç
lendirdi ve politize etti. iHareket belirgin bir anti
emperyalist ve anti-kapitalist yön kazandı. Başlangıçta 
yalnızca retorik düzeyde kalan anti-emperyalizm Batı 
Almanya’daki yabancı işçileri de kapsadı. 1968’de Ber
lin’de düzenlenen Vietnam Kongresi’nde öğrenci önderi 
Rudi Dutschke göçmen işçileri “Avrupa Devrimi’nin ya
şayan uluslararası maddi temeli” olarak değerlendir
mişti. Dutschke bu değerlendirmesinde yalnız değildi. 
’60’ların sonunda ortaya çıkan “ Yeni Sol” da emperya
lizmi ve işçi göçünü bilinçli bir şekilde sınıf savaşı teori
leriyle birleştirdi: En kötü işyerlerinde çalışmalarının, 
işçi yurtlarında ve kötü semtlerde toplanmalarının, ve 
geldikleri ülkelerin kısmen kapitalizm öncesi yapılarını 
aniden terkederek Batı Alman toplumunun kapitalist 
yapısının içine gelmelerinin yarattığı fiziksel yükün on
ların ayaklanmaya daha yatkın olmalarını sağlayacağı 
varsayıldı. Göçmen işçilerin böyle ayaklanmaları ise Ba
tı Almanya’da yeni sınıf mücadeleleri için bir ateşleyici 
olabilirdi. ’Yeni Sol” diğer yandan da kendi ülkeleriyle 
Batı Almanya arasında gidip gelen göçmen işçilerin de
neyimleri sonucunda kapitalist baskı konusunda bilinç
lendiklerinden, kendi ülkeleri için de devrimci bir potan
siyel oluşturduklarını düşünüyordu. ’ ’Yeni Sol” un çoğu 
üniversite öğrencisi kökenli eylemcileri, ’60'ların so
nunda fabrikalarda çalışmaya ve oralarda İşçi Meselesi 
(Münih), Devrimci Mücadele (Frankfurt) veya Proleter 
Sol (Batı Berlin) gibi sol gruplar kurmaya başladılar.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra harap olmuş Avrupa ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu iş gücü nedeniyle "m isafir 
işçi" statüsüyle davet edildikleri yabancı ülkelere büyük umutlarla giden Türkiyeli işçiler, b ir müddet sonra 
yabancı olarak gördükleri farklı muamelenin yarattığı eziklik duygusu altında hayallerinin yıkılmasına tanık oldular. 
İlk gidenlerin eğitim görmüş kalifiye elemanlar olmasına karşılık, düşük ücretlerin cazip kıldığı yabancı işçi 
talebinin artmasıyla Anadolu’nun her tarafından köy kökenli ve belli b ir kalifikasyonu olmayan insanların Avrupa 
yollarına düşmesi, önceden kestirilemeyen sorunlan beraberinde getirdi. İzbe, her türlü sağlık koşullarına aykın 
evlerde yaşayan, çok çalışan ve kendi memleketlerindeki yaşam standartlarının üstünde bir yaşam uğruna bütün 
bu zorluklara katlanan göçmenler, kendilerine her bakımdan yabancı b ir yaşam tarzının ve alışkanlıkların 
karşısında kendi içlerine kapanarak karşılaştıktan kültür şokunu “ gettoiaşarak”  atlatmaya çalıştılar.

“ Yeni Sol” un fabrika gruplan öncelikle yabancı işçiler
den yana tavır aldıklarından ve bununla bağlantılı olarak 
sendikaiann o zamana kadarki göçmen politlkaiannı eleş
tirdiklerinden, yerleşik sosyal demokrat sendikacılarla 
sert anlaşmazlıklara düştüler. 1973’de, bir dizi fabrikada 
öncelikle göçmen işçiler son derece kötü ücret ve çalış
ma koşullanna karşı alışılmadık ölçüde mücadeleci grev
ler yaptıklannda bu anlaşmazlıklar doruk noktasına ulaştı. 
“ Yeni S o f’un göçmenlerin ayaklanmaya daha yatkın 
oldukları şeklindeki tezleri bu grevlerle kanıtlanmış gibi 
oldu. Ama onlann eylemleriyle kendilerinden daha iyi 
bir konumda bulunan Alman işçileri de harekete geçire
bilecekleri, hattâ Batı Almanya’da tüm işçi sınıfını kap
sayan yeni sınıf mücadelesi eylemleri için ateşleyici 
olabilecekleri düşüncesinin doğru olmadığı ortaya çıktı. 
Solun çeşitli fraksiyonları göçmenlerin 1973 grevlerin
den çeşitli sonuçlar çıkardılar:

“ Yeni Sol” un bir parçası olarak ortaya çıkan Maocu 
minyatür partiler soyut bir sınıf mücadelesi saplantısın
dan yola çıkarak yabancı kardeş partileriyle birlikte ya
bancı ve Alman proletaryasını fabrikalarda örgütlemeye 
ve devrimci grev mücadelelerine çekmeye çalıştılar. Bu 
şekilde örgütlenmiş grevler, onlara katılan göçmenler 
için çoğunlukla bir fiyaskoyla sonuçlandı, işçiler işten 
çıkanidılar ve sınır dışı edildiler. ’70’lerin sonunda Al
man Maocu örgütlerinin çoğu parçalanarak yok oldular. 
Kendi politikalarını belirleyen “sendikal yönelim” ilke
sinin ışığı altında, bazı fabrikalarda oldukça güçlü olan 

Moskova yanlısı komünistler sürekli yerleşik sosyal de
mokrat sendikacıların yanında tavır aldılar. Ortodoks 
komünistler de kendi analizlerinde göçmenlerin daha 
çok sömürüldüklerini ve sendikalarda çıkarlarının yete
rince savunulmadığını kabul ediyorlardı. Fakat onlar için 
bu geçici ve yan bir sorundu. Hiç bir şekilde seırdikalar- 
daki kendi pek de sağlam olmayan konumlannı (Mosko
va’ya yakın Alman Komünist Partlsl-DKP ’70’lerin baş- 
lanna kadar daha yasaktı) ve bir dogma haline getirdik
leri sendikal birlik ilkesini tehlikeye düşürmek istemi
yorlardı. Bu fabrikaların içinde ve dışında savunulan 
konum, göçmen politikasına ilişkin inisiyatiflerin bu ko
münist eğilim tarafından genellikle frenlenmesine, hiç 
bir zaman da onun tarafından başlatılmamasına neden 
oldu. “Yeni Sol” un içindeki çeşitli dogmatik olmayan 
gruplar ise Rudi Dutschke'nin “ kurumlann içinde uzun 
yürüyüş” çağrısını hatırladılar. 1973’den sonra sendika
lar içindeki etkilerini aşağıdan yukanya doğru yavaş 
yavaş artırmaya çalıştılar; fakat başanlan sınırlı oldu. 
Bunun üzerine, Alman ve yabancı işçilerin fabrika dışı 
özgürleşme süreçlerini desteklemeye ve böyle süreçleri 
başlatmaya ağırlık verildi. Dogmatik olmayan gruplann 
siyasi ve göçmen politikasına ilişkin eylem alanları ma
hallelerdeki girişimler, çocuk eğitimi ve kadın hareketi 
oldu. Bu grupların '70 ve ’80’lerdeki asıl başarıları, ör
neğin eski mahalleleri çürümekten ve yıkılmaktan kur
tarmaları ve öncelikle de buralarda oturan yabancılara, 
kendilerini dolandırmaya çalışan ev sahiplerine karşı 
çıkmaları ve az çok oturulabilir konutlara kavuşmaları 
için yardım etmeleri oldu. Bir diğer başarı, göçmen 
işçilerin çocuklannı sokakta vakit geçirmekten kurtar
maları ve ana babalarının çalışma saatlerinde pedagojik 
açıdan yararlı yardımlarda bulunmalarıydı. Aynı şekilde, 
sorunlar karşısında tamamen çaresiz kalan okul bürok
rasisinin karşısında öğretmenler olarak göçmen çocuk
larıyla anlamlı bir eğitim programı oluşturabilmek için 
çalışmaları bir diğer yararlı davranışlan oldu. Bu girişim
lerin çoğu Yeşlller'in içine katıldı ya da bu partiye yakın 
bir konum edindiler. Göçmenlerin temel gereksinimleri
ni karşılamayı amaçlayan bu girişimlerin çoğunluğu za
man İçinde binalan, donanımları ve çalışanları İçin dev
letin mali desteğini sağladılar. Bu durum çeşitli 
sorunlar yarattı. Bir yandan, girişimlerin başlangıçta sis
temi sorgulayan amaçlarının işyerlerinin devlet tarafın
dan finanse edilmeye devam edip etmeyeceği endişesi
ni taşıyan çalışanlar tarafından izlenip izlenemeyeceği 
sorunu var. Diğer yandan da bu şekilde finanse edilen 
girişimlerin yabancı çalışanlarının. Alman meslektaşlannı
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göçmenlerin İçinde bulunduğu zor durumdan Icendlleri- 
ne bir meslek çıkarmakla suçlamaları geliyor. Sosyal 
demokratlar ve onların hâlâ etkilemeye devam ettikleri 
sendikalar, göçmenleri ihmal etmiş olmanın bir hata 
olduğu konusunda uyanıyorlar. DGB, çalışma hiyerarşi
si İçinde yükselen veya memurluğa geçen işçilerin ken
dilerini sendikalara bağlı hissetmediklerini farkettiler. 
Diğer yandan da DGB fonksiyonerleri, tam da '73 grev
lerinde, büyük fabrikalarda, içinde neredeyse yalnızca 
geçmişte hiç İlgilenmedikleri göçmen işçilerin çalıştığı 
geniş üretim alanlarının sendikaların kontrolünün dışına 
çıktığını tespit ettiler. Böylece '70'ierin ortalarından iti
baren göçmenler için yapılan sendikal çalışma artırıldı.
0  zamandan beri göçmenler, yavaş ama sürekli bir bi
çimde sendika komisyonlarında personel açısından da 
daha etkili bir hale geldiler. Ama ’80’lerln sonunda göç
menlerin sendika temsilcileri ve işyeri komisyonlarında
ki oranı, sendika üyeleri içindeki oranlarının hâlâ çok 
altında.

SPD, kendi üyeleri ve seçmenleri arasında da yaygın 
olan göçmen düşmanlığından çekinerek göçmenlerden 
yana bir tavır değişikliğine gitmeye yönelemedi. Pek 
çok şey, 14 yıllık hükümet döneminde SPD’nin yaptığı 
en büyük hatalardan birinin, bütün kamuoyu yoklamala
rında SPD’yi tercih ettikleri ortaya çıkan ve pek çok 
büyük şehirde nüfusun yüzde 10 'u ile 15’ini oluşturan 
göçmenlere yerel seçme ve seçilme hakkını tanımamış 
olması olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal yükselişlerin
den dolayı “ işçi partisi” SPD’ye kendini artık bağlı his
setmeyen Alman seçmenlerinden kaynaklanan oy kay
bını, büyük bir ihtimalle göçmen seçmenlerden karşıla
yabilirdi. '80’lerin sonunda, yani savaş sonrası göçün 
başlangıcından 30 yıl sonra, SPD hâlâ açıkça yerel seç
me ve seçilme hakkından yana tavır almıyor. İki yanlı 
tutumunun bir örneğini, Schleswig-Holstein eyaletinde 
hükümet partisi olan SPO'nin çıkardığı bir yerel seçim 
kanunu gösteriyor: Yalnızca Ortak Pazar ülkelerinden 
gelen seçmenler seçme hakkına sahipler, göçmenlerin 
çoğunluğu, yani Türkiye ve Yugoslavya’dan gelenler 
bu hakkın dışında bırakılıyorlar.

'80'lerln sonunda Batı Almanya'da, bazı küçük grup- 
lann dışında bir devrimci sol olmadığı gibi, göçmenler 
tarafından ve göçmenler için bir devrimci politika da 

[yok. En aptal gerici bile, artık göçün başlamasından
1 30 yıl sonra göçmenlerin Batı Alman topiumunun sürek
li bir parçası olduklarını yavaş yavaş anlıyor. Gerici

i güçler, göçmenleri yalnızca toplumun en alt sosyal ta
bakalarında tutmak istemekle kalmıyorlar, onlardan va
tandaşlık haklarını da esirgiyorlar. Göçmen politikasın
da İlericiyle gerici arasındaki ayrım çizgisini, bu vatan
daşlık haklarının göçmenler için de istenip istenmediği 
sorusuna verilen cevap oluşturuyor. Ama ilericiler ara
sında da karara bağlanmamış bir dizi sorun var. Bir 
yandan bazıları açık sınırlar istiyorlar, bazıları da bu 
en zengin ülkenin potansiyel göçmenler için yeterince 
İş, konut, okul, hastane vb. sunamayacağını ileri sürü- 

iyorlar. Bir yanda çok kültürlü, içinde her ulusal, dini 
vb. topluluğun istediği gibi özgürce örgütlenebileceği 
bir Batı Alman toplumu isteyenler var. Bazıları da “ çok

I kültürlülüğü” , sabahları “ ham and eggs” , öğlenleri “ dö
ner kebap^, akşamları “ paella” yiyebilmek olarak aniı- 

; yorlar, ve “ çok kültürlü bir toplum” un Lübnan’daki gibi
i  kendi içinde otoriter bir biçimde örgütlenmiş klanlar,
sektler, grupların birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış 
bir biçimde varolmaları, hatta karşı karşıya gelmeleri 
anlamına geldiğini düşünüp korkuyorlar. Bu sorunların 
Batı Alman ilericilerinin arasında nasıl sonuçlandırılaca
ğı, göçmenlerin toplum içinde kendileri için nasıl bir 
yer edinmek İstediklerine bağlı. Kendilerini bu toplu
mun yapısal bir parçası olarak mı anladıkları, yoksa 
grupları İçinde birbirlerinden ve Alman çoğunluktan so
yutlamak mı istedikleri konusunda bir katar vermek zo
rundalar.

HANS-GUNTER KLEFF

'65'ten sonra yoğunlaşan işçi eylentleri arasında temizlil< işçilerinin çeşitli illerden Ankara'ya yapmış olduklan 
protesto yürüyüşleri yankılar uyandıran eylemlerdi. 27 Temmuz 1966'da Çorum'da belediyenin bazı işçileri işçi 
statüsünden çıkarıp, bazılarının işine son vermesi üzerine başlayan ilk yürüyüş 3 Ağustos'ta Anıtkabir'de 
sonuçlandı. İşçiler Danıştay'da açtıkları davayı kazandılar Buna rağmen belediye kararı uygulamadı. Bunun 
üzerine 10 Ağustos'da bu kez Ankara'dan İstanbul'a çıplak ayakla yürüyen işçilerin eylemi halktan da destek 
gördü. 11 Mayıs 1967'de Manisa Belediyesi'nde Genei-İş'e bağlı işçiler, ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gitti. 
16 Haziran'da ise Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen işçiler 24 Temmuz'da Ankara'ya ulaştılar işçilerin şehir 
içindeki yürüyüşlerini toplum polisi dağıttı. Resimde, Ankara’ya yürüyen temizlik işçileri görülüyor.

küçük esnafın, aylıklı ve ücretlilerin, dargelirli meslek sahiplerinin kısacası emeğiyle yaşayan 
bütün yurttaşlann kanun yolundan iktidara yürüyen siyasi teşkilâtı” olarak tanımlayan TİP 
1964’te yayımladığı programında “derebeylik kalıntısı bir tanm temeli üzerine aşılanmış, 
gelişmemiş bir kapitalizm (özellikle ticaret kapitalizmi)” olduğunu ileri sürdüğü toplumun “geri 
kalmışlıktan kurtulması ve halkın insanca yaşama şartianna kavuşması” için “demokratik 
rejimde toplumun yönetici, yürütücü ve itici gücü olan Türk işçi sınıfı ve emekçi halk 
kitleleri”nin “demokratik seçim yolu ile” iktidara gelip “insanın insan tarafından sömürülmesin! 
reddederek... iktidarda kal(masmı) ve seçimle iktidardan git(mesini)” savunuyordu. İktidardaki 
TİP Türkiye’nin “özel sektör eliyle, yani kapitalist bir düzen içinde kalkmması(nın) mümkün 
(olmadığı)” na göre, “Türkiye için kurtuluş” yolu olan “kapitalist olmayan kalkınma yolu”, 
“emekten yana planlı bir devletçilik” uygulayarak, Atatürk’ün milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, 
cumhuriyetçilik, laiklik ve devrimcilik ilkeleriyle Anayasanın öngördüğü reformlan 
gerçekleştirecek ve AEPye girilmemesini, NATO’dan çıkılmasını sağlayacaktı.

Bütün bu ilkeler ve politikalann Marksist sosyalizm teorisiyle ya da bir proleter devrim 
hedefiyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenemezdi ve TİP de zaten 1965’de yayınladığı 
“Türkiye İşçi Partisi'ni Tanıyalım” başlıklı bir broşürde kendi kimliğini halkın ve egemen 
sınıfların karşısında şöyle saydamlaştırmaya çalışıyordu. “TİP’e atılan iftiraların başında... Alahsız 
olduğunuz gelmektedir... Dinler, mezhepler halkın sömürülmesini istemezler ki, TİP bunlann 
karşısına çıksın. Asıl TİP’e bu itiraflan atanlar Allahsızdır”... “Komünist olduğunuz iftirasına 
gelince: TİP komünist değildir. Zaten herkes bilir ki, kanunlanmıza göre komünizm yasaknr. 
Eğer biz açık veya gizli komünist olsaydık hükümet bunu anlayıp meydana çıkaramaz mıydı?”

Ancak TİP’in CHP’nin “altı ok”unun bir versiyonu olmaktan öteye gitmeyen programına, 
kendisinin “komünistliği”ne ilişkin “iftiralar”ı şiddetle reddetmesine karşın, eski TKP’ülerin 
bütün fraksiyonlan. Doktor Hikmetçiler, Esat Adilciler, sol muhalefetçiler, Reşat Fuatçılar, Zeki 
Baştımarcılar, yurt dışındaki sol, TİP’i canla başla destekliyor, aynı şekilde polis, gizh servisler, 
sivil terör gruplan, sağcı yayın organlan da TİP’de ezilmesi gerekli örtük bir komünist 
hareket başlangıcı görüyorlardı.

1966’ya kadar Türkiye’de örtük olarak “toplumcu” ya da “sosyalist” olduğu ileri sürülen hiçbir 
eğilim açıkça bir sınıf mücadelesi politikası öne sürmemiş, burjuvazinin egemenlik aygıtlannı 
parçalayan bir devrim hedefi gütmemiş, kapitalist özel mülkiyete karşı bir program ileri
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TİP, kurulduktan sonra 1961'de yapılan genel seçimlere yasanın öngördüğü 15 ilde örgütlenme zorunluluğunu 
yerine getirmediği için katılamadı: 1962'den sonra birçok sosyalist aydının da partiye üye olması, örgütlenmenin 
hızlanmasına yolaçtı. Bundan sonra, 1963'te katıldığı yerel seçimlerde 36 bin oy alan TİP'in gündeminde 
propaganda çalışmalan önemli b ir yer tutmaya başladı. Mitingler, kahve toplantılan, parti gezileri, seçim 
çalışmalan kısa bir süre içinde örgütün kabuğunu çatlatır hale geldi. Ancak partiye saldırılar da başlamıştı. 14 
Kasım 1962'de İstanbul’da Beyazıt'ta Türk Devrim Ocakları ve TÖDMF İstanbul Şubesi ile ortak olarak 
düzenlenen "Anayasayı Tastamam Uygulama" toplantısının basılması, aynı yılın Aralık'ta partinin Gültepe'deki 
lokalinin saldırıya uğraması ardından Bursa'da il kongresinin basılması ve 4 Mart 1965'de Akhisar'da yapılan 
mitinge taş ve sopalarla yapılan saldırı bunlardan birkaçıdır. Buna rağmen TİP, özellikle '65 seçimleri öncesi ve 
sonrasında işçi sınıfı ve emekçi halkın bir kesimi için umut oldu. Kahve toplantılarında, gösterilerde geliştirilen 
söylemin temel özelliği kaba bir uvriyerizm ve radikal b ir halkçılık olmasına rağmen, bu söylemde ağır basan 
anti-emperyalist ve anti-kapitalist öğeler kitlelerde belirli b ir heyecan ve ilg i doğuruyordu. 1965 seçimlerinde 
İstanbul'da yapılan Taksim mitingi, katılımı ile o güne kadar burjuva partilerinin bile ulaşamayacağı bir 
boyuttaydı. Özellikle gecekondularda, büyük kentlerin varoşlarında parti adına yapılan kahve toplantılan kısa 
zamanda bir sohbete dönüşüyor, o güne kadar karşılaşmadıktan türden insanlarla biraraya gelen semt sakinleri 
"eşittik" ve "sosyal adalet" temalarını işleyen konuşmaian ilgiyle izliyorlardı.

sürmemiş, kendi sosyalist kimliğini açıkça ortaya koymamıştı. TİP dışında sosyalizmle 
ilişkilendirilebilecek ikinci çevre olan Yön ve Sosyalist Kültür Demeği çevresinin politik ve 
programatik hedefleri gözden geçirildiğinde yazarları ve üyeleri arasında TKP’den hüküm 
giydikleri için yasalar gereği TİP’e üye olamayan eski komünistlerin de bulunduğu bu 
çevrenin “sosyalizm”den daha açık bir dille söz etmekle birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediği 
toplumsal düzen tanımının TİP programında tanımlanandan hiçbir kategorik fark göstermediği 
anlaşılabilirdi.

Beri yandan 1951 tevkifatmdan kurtularak ya da hapisten salıverildikten sonra yurtdışına 
çıkan ve TKP adıyla yurtdışında etkinlik gösteren bu arada Bizim Radyo adlı radyo 
istasyonu ile Alman Demokratik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye yayın yapan Zeki Baştımar 
öncülüğündeki bir bölüm eski TKP’li de Yön ve TİP’in yaklaşımından çok fazla karakteristik 
bir fark göstermeyen bir devletçi, kalkınmacı ve bağımsızlıkçı program ileri sürüyor ve TİP’e 
herhangi bir eleştiri yöneltmiyordu. Bu dönemde TİP’in programatik ilkelerinin CHP dışındaki 
solun ortak paydası ve TİP’in sosyalist hareketin yegane meşruiyet zemini olarak bütün 
sosyalistlerce kabul gördüğü söylenebilirdi.

ABD Egemenliği ve Ulusalcı Tepkilerin Meşruiyet Düzlemi

Böyle bir kabulde birden çok etken rol oynuyordu. Öncelikle 1965’e kadar geçen sürede 
yasal sosyalist yayınlar, özellikle Marksizmin ,ve sınıf mücadeleleri tarihinin bilgisi birkaç kısa 
aralık dışında hemen hemen ■ hiç dolaşıma sokulamamış, üniversitelerde marksizm ve sosyalizm 
resmî tabular olarak ders programlanndan dışlanmış, komünizm ve sosyalizm gündelik basın 
ve yayın alanlıda yalnızca yasal ve ahlaki bir suç tanımı ya da “vatan hainliği”yle eş
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AYBAR, MBHMBT ALİ 
( 1 9 0 8 -

Kuruluşundan kısa bir süre sonra TİP genel başkanlı
ğına getirilen ve sosyalizm anlayışını “Türkiye’ye özgü 
sosyalizm” ve “ Güleryüzlü sosyalizm” olarak tanımla
yan Mehmet Ali Aybar 5 Ekim 1908’de İstanbul'da doğ
du. Sırasıyla Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi. 1939’da hukuk doktoru olan 
Aybar, bu yıl gittiği Fransa'dan Alman işgali üzerine 
geri döndü ve 1942’de devletler hukuku doçenti oldu. 
1946'da Vatan ve Gün gazetelerine yazdığı siyasal yazı
lar nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı. Aynı yıl De
mokrat Parti’den milletvekili adayı olduysa da seçileme- 
di. 1 Şubat 1947’de İstanbul'da Hür adlı bir gazete ya
yınladı. 6 sayı çıkabilen gazete sıkıyönetimce kapatıldık
tan sonra İzmir'de ancak 3 sayı çıkabilen Zincirli Hürri- 
yet’i çıkardı. Bu dergilerde yayınlanan yazılarında CHP 
iktidarının Amerika ile yakınlaşma siyasetine karşı çıka
rak Amerikan yardımının reddedilmesini savundu. Cum- 
hurbaşkam’na yazı ile hakaretten 4 yıl hapse mahkum 
oldu ve 1950'de genel afla serbest bırakıldı.

1962'de TİP genel başkanlığına getirildi. 1965 ve 
1969'da İstanbul'dan milletvekili seçildi. 1968'de Çekos
lovakya’nın işgaline karşı çıkan ve SSCB’deki bürokra
siyi eleştiren Aybar, Behice Boran ve Sadun Aren'in 
parti içinde oluşturduğu Emek Grubu'yla mücadeleye 
başladı. Parti içindeki anlaşmazlığın derinleşmesi Özeri
ne 1969'da genel başkanlıktan istifa etti. 4. Büyük Kong- 
re'ye katılmadı. 10 Şubat 1971 'de toplanan TİP Yönetim 
Kurulu tarafından bilimsel sosyalizmin ilkelerinden sap
tığı gerekçesiyle partiden ihraç istemiyle Disiplin Kuru- 
lu'na verilince partiden de istifa etti. 12 Mart döneminde 
bağımsız milletvekili olarak Meclis'de askerî yönetimin 
uygulamalarını eleştiren Aybar, bu dönemki yazı ve ko
nuşmalarını 12 Marttan Sonra Meclis Konuşmaları adlı 
bir kitapta topladı.

1973 seçimlerinde Türkiye Birlik Partisi’nden bağım
sız aday olduysa da seçilemedi. 30 Mayıs 1975’de bazı 
eski T/P'lilerle Sosyalist Parti’yi kurdu ve partinin ilk 
genel başkanı oldu. Parti bir müddet sonra Sosyalist 
Devrim Partisi’ne dönüştü. Bu dönemde Leninist parti 
teorisini eleştiren Aybar 1979'da Örgüt Üzerine adlı bir 
kitap yayınladı. Partinin 1979’da yapılan kongresinde 
tüzük gereğince genel başkanlıktan çekildi. Ekim 1979 
seçimlerinde İstanbul'dan aday olduysa da kazanamadı. 
12 Eylül darbesinden sonra 1983'de çıkan Siyasal Parti
ler Kanunu’nun bir sosyalist parti kurulmasına olanak 
tanımadığı gerekçesiyle kısa dönemde aktif politikadan 
çekildiğini açıklayan Aybar, 1986’da Türkiye'de yasal 
bir sosyalist partinin kurulması için bir çağrı yaptı ve 
bir kaç ay süren parti kurma çalışmaları sonunda tartış
ma ve çalışmalardan çekildiğini açıkladı.



Muhalefet
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AREN, SADUN  
(1 9 2 2  - . . . )

Türkiye’de sosyalist mücadele içinde genç yaştan 
beri önemli görevler almış ve makrolktisat üzerine olan 
çalışmalarıyla tanınan Sadun Aren 19 Mart 1922’de Er
zurum’da doğdu. 1940’da Eskişehir Lisesi’ni bitirdi. 
1944’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Sadun Aren, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yap
tıktan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesl’nde doçent olarak 
çalışmaya başladı. 1951’de fakülte tarafmdan Cenevre’
ye Birleşmiş M illetler Avrupa Ekonomik Komisyonu’- 
nunda stajyer olarak çalışmaya gönderildi. Daha sonra 
Cambridge'de lisansüstü derslere katıldı. 1951’de baş
layan TKP tevkifatında hakkında tutuklama kararı veril
diğinden ülkeye dönmeyerek BBC’nin Türkçe bölümün
de çalışmaya başladı. 1955’de Marsilya üzerinden va
purla Türkiye’ye döndükten sonra tutuklandıysa da iki 
hafta sonra serbest bırakıldı ve 1957’de beraat etti.

1957'de profesör olan Sadun Aren 1956-1960 arasın
da ODTÜ'de, 1960-1965 arasında Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Yüksek Okulu’nda hocalık yaptı. 27 Mayıs
1960 darbesinden sonra kurulan İktisat Komisyonu’nda 
görev aldı. Devlet Planlama Teşkila tı’nm kuruluş çalış- 
malanna katıldı ve bu kuruluşta danışman olarak çalıştı.
1961 soniannda yayın hayatına başlayan Yön dergisinin 
çıkış bildirisini imzalayanlar arasında ve Sosyalist Kül
tür Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Meh
met Ali Aybar’ın genel başkan olmasından sonra TİP'\n 
program hazırlıklarına katıldı. 1963 sonuna doğru TİP’e 
üye oldu ve 1964’de İzmir’de yapılan ilk büyük kongre
de Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1965’de TİP 
İstanbul milletvekili seçildi. Milletvekilliği sona erdikten 
sonra yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönmek is
tediyse de bu talebi kabul edilmedi. Parti içinde çıkan 
görüş aynlığı sırasında Behice Boran’la birlikte genel 
başkan Mehmet Ali Aybar'a tavır aldı ve Ekim 1970'de 
parti yönetimini ele geçiren grup içinde yer aldı.

12 Mart 1971 darbesinden sonra tutuklandı. Ekim 
1971'de serbest bırakıldıysa da Nisan 1972'de yeniden 
tutuklandı. Dava sonunda 12.5 yıl hapse mahkum oldu. 
1974’de kabul edilen af kanunuyla tahliye edildi. Mayıs 
1976’da DİSK'e danışman oldu. 12 Eylül 1980 darbesin
den sonra DİSK Araştırma Enstltüsü'ndeki faaliyetleri 
nedeniyle 1 ay süreyle gözaltında tutuldu. 1982'de 
1978’den itibaren ders vermekte olduğu Bankacılık ve 
Sigortacılık Yüksek Okulu’nda okutmakta olduğu ders 
notlan yüzünden hakkında dava açıldı ve tutuklandı. 
Bu davadan beraat etmesine rağmen DİSK davası nede
niyle hakkında tutuklama kararı verildiğinden İstanbul’a 
gönderildi. Mayıs 1984’e kadar tutuktu kaldı. DİSK dava- 
smdan 5.5 yıla mahkum oldu, Banş Derneği davasından 
ise beraat etti. Tahliye olduktan sonra çeşitli dergilerde 
yazan ve kitap çalışmaları yapan ve halen Marksizm  
ve Gelecek dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Sa
dun Aren, 1988’den beri İnsan Hakları Derneği üyesidir.

anlamlı olarak kullanılagelmişti. Bu yüzden sosyalizm ve komünizmin teorik içeriği konusunda 
aydın çevreler arasında bile tam bir cehalet hüküm sürdüğü gibi, TİP’in “antikomünist” resmî 
propagandanın etkisi akındaki halk kitleleri karşısına açık sosyalist bir kimlikle çıkmayışında 
“akıllı” bir taktik görenler de az değildi.

Öte yandan, SBKP’nin ideolojik hegemonyası altındaki “dünya komünist hareketi” Türkiye’nin 
de aralannda bulunduğu “geri ve bağımlı” ülkelerde işçi sınıfının sayıca azlığının ancak bir 
proleter sosyalist devrime öngeleceği ileri sürülen “anti-emperyalist ve demokratik” bir devrimi 
mümkün kıldığına dayalı “kapitalist olmayan gelişme” stratejisini çoktandır KP’lere salık 
veriyordu ve TİP’in programı bu bakımdan “hakiki” bir KP’nin “asgari program” hedeflerinden 
çok da fazla uzaklaşmış gözükmüyordu.

Ancak, TİP’in ve sosyalist hareketin öteki fraksiyonlannın açıkça sosyalist bir kimlik yerine 
antiemperyalist ve demokratik bir kimliği benimsemelerinin, hepsi birbirinden değişik, bir dizi 
gerekçesinin berisinde Türkiye’de 1960’lann ikinci yansında devlet bürokrasisi ve CHP 
arasında esmekte olan anti-ABD rüzgânn belirleyici olduğu görülebiUr. 1964’te İsmet İnönü 
hükümetinin Türkiye’nin içişlerine açıkça müdahale edilerek bir ABD operasyonu ile 
düşürülmesi ve ABD hükümetinin Kıbns sorununda açıkça Yunanistan’ın tarafını tutarak 
Türkiye’nin “milli dava”sına “ihanet” etmiş olması geniş bir kamuoyunun yanısıra ordu ve 
bürokrasi çevrelerini ilk kez ABD’nin karşısına geçirmiş ve milliyetçilik ilk kez anti-ABD bir 
tona bürünmüştü. Bu ABD karşıtı milliyetçi atmosfer içinde Türk sosyalistleri ilk kez 
antiemperyalist bir muhalefet için bir toplumsal meşruiyet zemini elde etmiş, bazı ordu ve 
bürokrasi çevrelerinden de or ay hatta destek görmekte olduklannı hissetmişlerdi.

Öte yandan İsmet İnönü’nün ‘Yeni bir dünya kurulması” çağnsının ardından SSCB ile iyi 
ilişkiler gehştirmeye yö.nelmiş olması o güne değin SSCB ile özdeşleştirilmiş olan komünizm

TİP’/n ilk genel kurulu 9-10 Şubat 1964 tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Bu kongrede program taslağı kabul edildi. 
Ancak kongrenin en önemli tartışması tüzükteki üniü 53. madde üzerinde oldu. Bu madde parti içinde işçi ve 
aydın kesimini ayırıyor ve parti organlarında işçi kesiminden gelenlerin yarıdan bir fazla olması gerektiği 
hükmünü getiriyordu. Bu sosyalist aydınlara olan güvensizlikten kaynaklanıyordu. Bunu öne sürerek, işçi-aydın 
ayrımı yapıldığını savunan Fethi Naci, Demir Özlü, Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu gibi bazı aydınlar partiden 
ayrıldılar. Aynı şekilde bu maddeye muhalif olan Doğan Özgüden de önce Yürütme Kurulu’ndan ve daha sonra 
da partiden istifa etti. Eylül 1966’da Ankara’da yapıian 1. Olağanüstü Kongre’de tüzük değişikliği yapılarak, 
delegasyon sistemi düzenlendi. Aynı yılın 20-23 Kasım günlerinde Malatya’da yapılan II. Büyük Kongre’de parti 
dışında partiye karşı yöneltilen eleştiriler ve geliştirilen M iiiî Demokratik Devrim stratejisi reddedildi. Bu görüşü 
savunanların b ir bölümü partiden ihraç edildi, bazısı istifa etti. Bundan sonra parti yönetiminde görüş ayrılıktan 
başladı. 9-12 Kasım 1968’de yapılan 3. Büyük Kongre’de tüzüğün 15. ve 53. maddeleri değiştirildi. Ancak 
kongrede iyice netleşen görüş ayrılıklarından sonra genel başkan Mehmet AH Aybar’a karşı olan Sadun Aren ve 
Behice Boran grubundan sadece Sadun Aren genel yönetim kuruluna girebildi. Bunun ardından 28-29 Aralık’ta 
toplanan il. Olağanüstü Kongre'de Aybar’a karşı olanların önerdiği kararlar alındı. Tüzükte partinin karakteri 
olarak belirlenen maddesi değiştirildi. Ne var ki, TİP’fe tartışmalar bitmeyecek MDD’/;  savunan kesimin parti 
içinde belirli b ir etkinliğe ulaştığı ve bazı illerin, ilçelerin yönetimlerini ele geçirdiği görülecek ve 29-31 Ekim 
1970’te yapılan 4. Büyük Kongre’de genel başkanlığa Behice Boran getirilecekti. Resimde Eylül 1966'da 
Ankara’da toplanan I. Olağanüstü Kongre’ye katılan delegeler.
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imgesi karşısındaki eğilimleri kısmen nötralize etmişti. Nihayet, İsmet İnönü hükümetinin 
yerini alan AP hükümetinin ABD desteğinde büyük buıjuvazinin prograrnını yürürlüğe 
koyarken 27 Mayıs’ı, kadrolannı ve onun gündeme getirdiği reformlan, kalkmma ve planlama 
ilkelerini hedef alması büyüm buıjuvazi karşısında CHP’nin seçmen kitlesi ile ordu ve 
bürokrasideki 27 Mayıs kadrolannm muhalefetiyle örtüşebilen bir sol programın da toplumsal 
meşruiyet edinmesini kolaylaştınyordu. Böylelikle, uzun yıllar yeraltında kaldıktan sonra ilk 
kez kendisine buıjuva toplumunda ve devlette bir meşru dayanak bulmuş olan sosyalist 
hareketin bir yandan genel bilgisizlikle, öte yandan da paradoksal bir biçimde uluslararası 
komünist harekete hâkim eğilimin sunduğu yeni yönelimin bilgisiyle bu konjonktürel durumu 
kalıcı bir stratejik çizgi haline getirmeye başlamasının anlaşılabilir nedenleri bulunduğu 
görülür.

Ancak, CHP’nin AP karşısında TİP ile flörtü çok uzun sürmedi. İsmet İnönü’nün açtığı 
“ortanın solu” bayrağını devralan genç “antikomünist” solcu Ecevit’in parti içinde giderek artan 
etkisiyle “antiemperyalist” bir politika parlamento içindeki dayanaklanm yitirirken, toplumsal 
mücadele alanına parlamento dışından ve kendi özerk yönelimleriyle birlikte üç sivil kitlesel 
güç sokulmaya, antiemperyalist taleplere kitlesel bir içerik kazandırmaya ve Türkiye İşçi Partisi 
çevresinde kümelenmeye başladı: İşçiler, öğrenciler, ve öğretmenler.

İşçi Sınıfının Mücadelesinde Yeni Aşama: DİSK’m  Kuruluşu

AP hükümetinin yöneldiği baskı ve şiddete karşın, ’60’lann ikinci yansında toplumsal 
mücadele yükselmeyi sürdürdü. Bu dönemde işçi smıfinm örgütlenmesi yolunda en önemli 
aşama, 13 Şubat 1967’de Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu’nun  (DİSK) kuruluşu oldu.

TüHdye'de K ırs a l Kesim e  
M ü d ah ale ler ve  
Em peryalizm

1950’ler yerini 1960’lara bırakırtcen gerek Türkiye’de 
yeni uyanan potansiyeller, gerekse de dünya devrimci 
pratiği ışığında bunu yakından izleyen yabancı çevreler 
gözlerini Anadolu kırianna daha bir dikkatle çevirdiler. 
Gerçi iyice yol almış olan pazara açılma süreci hakim 
sınıflara kırda birçok yeni müttefik kazandırmıştı ama, 
geniş kitlelerin mülksüzleşmesl ve yoksullaşması sürü
yordu. Kimi yerde mekanize tanma geçen, kimi yerde 
de -örneğin çay gibi- iyi fiyat alan bir orta köylülük 
kesiminin yanısıra, küçük köylülerin önemli bir bölümü 
de destekleme aiımlanndaki fiyat politikası sayesinde 
ilk kez biraz ferahlamıştı. Bu uzun sürmeyecek, fiyat 
makası ileriki yıllarda kaçınılmaz olarak sanayi lehine 
açılacaktı. Fakat buna henüz zaman vardı ve nitekim 
buna daha gelmeden önce esas sorun, pazar ilişkilerin
den önemli bir yarar sağlamayan, tam tersine yoksulluk- 
lannın bilincini kavrayan bir kır yoksullan kesiminin 
variığıydı. Düzene muhalefet potansiyeli de burada yo
ğundu. Kırsal kesim nüfusunun yanya yakını orman 
içi ve kenan köylerie, diğer dağ köylerinde oturuyordu. 
Geçim vasıtaları son derece kısıtlı olan bu kesimin yanı- 
sıra, ovalardaki zengin köylülerin yanında variiğını sür
dürmeye çalışan mülksüzleşmiş yoksul köylülük ile do
ğudaki belli sayıdaki ağa baskısı altındaki kır yoksulları
nı da saymak gerekir. Nihayet bunlara yoksul göçerleri 
ve küçük ölçekteki hayvan yetiştiricilerini ilave etmekte 
yarar vardır. Geçici mevsimlik işçilik ve daimi işçilik 
ise o yıllarda nisbeten daha az olmakla biriikte giderek 
yaygınlaşan bir kategoriydi.

Emperyalizm tüm bu unsuriara Türkiye’deki potansi
yel muhalefet güçleri olarak bakıyordu, çünkü, 
1940Tardan itibaren Avrupa işçi sınıfı denetim altına 
alınmış, dünya devrimci ıMtansiyelinin temel gücü As
ya’nın geniş köylü kitlelerinden oluşmaya başlamıştı. 
Emperyalist kapitalizme tehdit Milano, Bertin veya Bar
selona işçilerinden değil Hunan ve Mekong gerillalann- 
dan, Yemenli mücahitlerden ve Kuzey Kore’nin köylü 
ordulanndan geliyordu. Benzeri tehditler Latin Amerika 
ve Afrika’dan da algılanıyordu. Ulusal kurtuluş savaşla- 
nnın yüksekliği, saman alevi gibi ülkeden ülkeye sıçra

dığı 1960’larda, Türidye kırianndan da küçük üretici 
mitingleri ve toprak işgalleri sesleri gelmeye başlamıştı. 
Bunlann yaygın olup olmaması ve etkinliği bir yana, 
o dönemin genel psikolojisi daha önemlidir, çünkü belli 
politikalann geliştirilmesi için temel etken karşı tarafın 
gücünün tam ölçülebilmesi değil algılanan tehdidin güç
lülüğüdür. KaMı ki emperyalizm Türidye köylülerini yüzyı
lımızın ilk başanlı ulusal kurtuluş savaşını gerçekleşti
ren insanlar olarak değerlendirmek durumundaydı. Bu 
durumda, sisteme tekrar bağlanmasında güçlük çekil
meyen ve işçileri Türk-İş altında gerici bir sendikacılık 
cenderesine sıkıştınlan Türkiye’de kırsal potansiyelin 
de denetim attına alınması için çalışmalar yoğunlaştml- 
maya başlandı. Nitekim 1960’larda güdümlü sendikacı
lık çatırdamaya başlamıştı ve bunun kırsal kesimdeki 
muhtemel bir hareketlilikle birieşmesi sisteme ciddi bir 
tehdit oluşturabilirdi.

Uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye’ye yapıla
cak müdahaleler için gerekli ilk adım olan kırsal kesim 
envanteri A ID  Türkiye Bürosu’nun gözetimi ve katkıla
rıyla 1960’larda tamamlandı. Banş gönüllüleri ve tanm  
uzmanlannın önemli ölçüde kullanıldığı bu araştırma 
ile şu sorulara yanıt arandı: Ne üretiliyor, nasıl üretili
yor, mülkiyet yapısı, dağıtım sistemi, politik olarak etkin 
kişiler kimler, yerel nüfuzlular kimler, etnik ve dini özel
likler gözönüne alınarak kim kimi destekleyebilir, siste
min doğal ve ikincil müttefikleri kimlerdir vs... Bunlar 
daha sonra yapılan çalışmalara ışık tutacaktı. Bugün 
bile ısı, yağış ve gübre kullanımı gibi değişkenleri hesa
ba katarak Türidye’nin yıllık ürün tahminleri ABD tara
fından çok daha isabetli bir şekilde yapılabilmektedir.

Kırsal kesimde yapılacak olan çalışmalann ana doğ
rultusu, bir yandan pazar ilişkilerinin kökleştirilmesi, 
diğer yandan da bu ilişkilerden zararii çıkan küçük üreti
ciliğin bir ölçüde desteklenerek proleterieşme ve iç göç 
sürecinin nisbeten kontrol altında gelişmesi olmuştur. 
Bu konudaki pilot çalışmalardan birini yapan yabancı 
güdümlü Türkiye Kalkınma Vakfı 1969’da kurulurken 
gayesini şöyle açıktıyordu: “ Dar gelirii aileleıe yeni gelir 
kaynaklan temin ederek, gelir dağılımındaki yaygınlığı 
sağlamak’’ ve “ dolayısıyla bu ailelerin daha fazla tüke
tim yapmasını mümkün kılarak, diğer sektör mamülleri 
için yeni tüketim sahalan açabilmek.”  Dünya K ilise ler 
B irliğ i, Ford Vakfı, İngiltere hükümeti, Mehmed Kara- 
mehmet, İçel Valiliği ve MoMI Oil’in katkılarıyla, aynca 
Danimarka, Alman ve bir dizi Amerikan vakfı ve Popula

tion Council'in katkıianyla oluşturulan bu proje esasen 
kendini kuruculanyla açıklamaktadır. İlk önce Çukurova 
yöresinde başladığı pilot çalışmalan sonralan Antep-Di- 
yartıakır hattı ve Çorum-Çankın kırsal kalkınma projesi 
bölgelerine de uzatan bu kuruluş, küçük ve orta üretici
lere tavukçuluk ve benzeri projeler için ayni veya nakdi 
krediler vererek görevini sürdürmüştür. Diyarbakır’da 
süt inekçiliği için yapılan bir projenin hazıriayıcılan İsrail 
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbiriiği bölümünden Aha
ron Ben Asher ile aynı bakanlığın Uluslararası Tanmsal 
İşbiriiği Merkezi’nden Yichak Remer adlı juzmanlardır. 
İngiliz ve İsraillilerin ABD desteği ile yaptıktan işbiriiği- 
nin ne anlama geldiği hiçbir yoruma gerek bırakmaya
cak kadar açıktır; Hindiçini, Orta Amerika ve Güney 
Afrika’da çeşitli kereler gözlenmiştir. Bu kuruluş kuşku
suz ki üç-beş proje ile kırsal kesimdeki değişmeye etkili 
bir müdahalede bulunmayı düşünmüyor, fakat bu proje
ler için Türkiye köylüsünün yatkınlığını ölçüyor ve örnek 
geliştiriyordu.

1970’lerde Türkiye kırsal kesimine çok amaçlı köy 
kalkınma kooperatifçiliği girdi. 1969’da 1163 sayılı ka
nun ile kurulan bu kooperatifler emperyalizmin yönlen
dirici programını oklukça açık biçimde yansıtmaktadır. 
Bu modelde kooperatif üyeleri adeta batık bir şiricetin 
ortağı statüsünde, fiiliyatta toprakla, ürünle ve bizzat 
kooperatifle bağlantısızdıriar. Çoğunlukla yukandan 
empoze edilen bir proje etrafında biraraya getirilmiş 
köylüler, projenin başarısı halinde pay alacaklardır. Ama 
umutlann bağlandığı bu projeler arasında -ki sayılan 
7 binin üzerindedir- başanlı olan yoktur. Bunun biri(aç 
istisnası varsa da bunlar durumu tesbit eden devrimci 
unsuriann yarattığı üretime dayalı bazı örnek atılımlar- 
dan ibarettir. Ülke çapında üyelerin çoğunluğuna gelin
ce, bunlar kooperatifte biraraya gelmenin somut yararı
nı görmemiş, kısa sürede kooperatif fikrinden soğumuş
lardır. Esasen birim koope'ratiflerin yönetim ve genel 
kurullanna ilgi olmadığı gibi, kooperatif biriiklerinin ge
nel kurullan da kitleden kopuk bir şekikle inşa edilmiş, 
nitekim merkezde j u  yeya bu yönetimin oluşması taban
da pek bir yankı yaratmamıştır. Böylelikle kooperatifçi
lik hareketi, üretimle bağlantısızlığından ötürü .güdük. 
kalmış, köylülerin muhalif siyasi potansiyelini başından 
etkisizleştirme görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bu
gün geniş köylü kesimlerinin gözünde kooperatif bir 
vakitler Almanya’ya işçi göndermede üyelerine öncelik 
tanındığı için katilinmiş, sonra ds zengin köylülere tah
sis sağlamada aracılık yapmış olan, nihayetinde artık
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1968 işçi sınıfının el<onomil< ve demol<ratil< 
mücadelesine yeni boyutlar kazandırdı. 4 Temmuz 
1968’de İstanbul’da Derby Lastik Fabrikası’nda 
gerçekleşen ve Türkiye’de işçi sınıfının ilk 
fabrika işgali diye bilinen eylem, işverenin 
işçiler adına san Kauçuk-İş Sendikası’yla 
sözleşme imzalamak istemesinden doğdu. İşçiler ise 
sözleşmenin üye olduklan DİSK’e bağlı Lastik-İş 
Sendikası tarafından imzalanmasını istiyorlardı.
Sonunda İstanbul Valisi Vefa Poyraz, Lastik-İş’/n 
çoğunluğun tesbiti için yaptığı arabuluculuk talebini 
kabul etti. 8 Temmuz günü işçileri işgale teşvik 
ettikleri gerekçesiyle 4 işçi tutuklandı. Nihayet 13. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nden bir heyet işyerinde 
işçilere hangi sendikanın üyesi olduklarını tek tek 
sorma karan aldı. Yapılan oylamada 930 işçi Lastik- 
İş’/ istedi, 6 işçi Kauçuk-İşV tercih etti ve 9 işçi de 
çekimser kaldı. 250 işçi de izinde olduğu için 
oylamaya katılamadı. Oylama sonuçlarını geceleyin 
fabrika bahçesinde halay çekerek, türkü söyleyerek 
kutlayan işçiler 10 Temmuz 1968’de işgali kaldırdılar. 
Başarıyla sonuçlanan Derby işgaline aynı günlerde 
üniversitede işgal ve boykot eylemlerini gerçekleştirmiş 
olan devrimci gençler de Jşgaldeki işçileri ziyaret 
ederek, dayanışma gösterisinde bulundular. Fabrikayı 
ziyaret eden öğrenci örgütlerini temsilen İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanı Harun 
Karadeniz işçilere üzerinde “ Hak Verilmez A lınır" 
yazılı bir buket çiçek vererek, konuşma yaptı.

Tıpkı TİP'in kuruluşu gibi, DİSICin kuruluşu da, başından beri ABD sendika hareketinin Türk- 
İş’e kabul ettirdiği “partiler üstü ve siyaset dışı sendikacılık” anlayışına karşı işçi sınıfında 
biriken tepkinin bir ürünüydü. DİSlCi kuran sendikacılann aynı zamanda TİP kuruculan da 
olması, bu yönelimin sahici göstergelerinden biriydi.

Türk-İş, T l  Mayıs darbesinden sonraki toplumsal kabarma döneminde de gelişmelere ayak 
uyduramamış, aksine MBICnin izniyle Uluslararası Hür İşçi Sendikalan Konfederasyonu'na üye 
olduktan sonra, uzlaşmacı sendikacılık daha da benimsenmiş, ABD sendikalar merkezi AFL- 
CIO ile ilişkilerini daha da artırmıştı. 1963’de Çalışma Bakanı Ecevit’in gayretleriyle toplu 
sözleşme, grev ve lokavt yasasmın Amerikan Taft Hartley Kanunu’ndan esinlenerek grev 
hakkını sınırlayıcı biçimde çıkarilmasına, üstelik işverenlere lokavt hakkının tanınmasına Türk- 
İş merkezi karşı çıkmamış, aksine bütün dünyada işçi bayramı olarak 1 Mayıs kutlanırken, 
Ecevit’in önerisine uyarak bu kanunun kabul edildiği 24 Temmuz’u işçi bayramı olarak kabul 
etmişti.

1964’den itibaren de Türk-İş yönetiminde AP eğilimli sendikacılar güç kazanmaya başladılar. 
Grev hareketlerini desteklemeyen, hükümetin grev yasaklamalanna karşı tavır almayan Türk-İş 
yönetimi ile bazı işkolu sendikalan arasındaki gerginlik nihayet 1966 başında İstanbul’da 
Paşabahçe Grevi sırasında kopma noktasına ulaştı.

Türk-İş grevi desteklemeyi reddedince, işçilerin bağlı bulunduğu Kristal-İş, Maden-İş, Lastik-İş, 
Petrol-İş ve Gıda-İş sendikalan greve destek verdiler. Bunun üzerine Türk-İş yönetimi bu 
sendikalan geçici olarak konfederasyondan ihraç etti. İhraç edilen sendikalar ilk olarak kendi 
aralannda, DİSICin nüvesini oluşturan Sendikalar Arası Dayantşma’yı (SADA) kurdular. 1967 
başında yeni çıkmaya başlayan sosyalist Ant dergisinde devrimci bir işçi sendikalan

birkaç kooperatif ağasının dışında kimsenin ilgilenmedi
ği bir kurumdur.

Köy-Koop’un en gözde olduğu dönemde, emperyaliz
min politikalanyla çakışan kırsal pasifikasyon programı
nı uygulayan CHP hükümetleri de buna büyük katkıda 
bulunmuştur. Bafa ve Manyas Balıkçılık Kooperatifleri, 
Özalp sözde Köykent projesi. Köye Ulaşım Projesi (KUP) 
ve Tanmsal Üretim Projesi (TÜP) gibi hiçbir yere varma
yan atılımlar CHP’nin misyonunu özetler. Bu partinin 
programı esasen kendisini en iyi şu sözlerle ifade etmiş
ti: “Ekonomiden daha hızlı büyüyen halk isteklerinden, 
özlemlerinden, ekonomiden daha hızlı gelişen düşünce
lerden ve örgütlenme eğilimlerinden yılarak, o akışı dur
durmaya çalışmak yerine gelişmelerin akışına uymak 
veya yön vermeye çalışmak” (1973 Programı’ndan) Ece
vit bizzat kaleme aldığı bu programda halkın özlemlerini 
çıkmaz yollara nasıl sürükleyeceğini çok iyi ifade etmiş 
bulunuyordu. Bu uyduruk projeler ve mevcut üretim- 
dağıtım yapısına hiçbir şekiMe müdahale etmeyen haya
li projeler 1970’lerin Türkiye’sini karakterize edecekti. 
Ancak mücadelenin odağı giderek kentlere kaydıkça 
1980’le birlikte yine emperyalizmin güdümünde farklı 
çözümler getirilecekti.

Orman köyleri sorununa gelince, devletin bu alandaki 
teşkilatlanmasının da tıpkı kooperatifler gibi 1969 yılın
da gerçekleşmesi son derece ilgi çekicidir. Orman Ba
kanlığı bil yıl FAO uzmanı N.A. Osara’nın verdiği rapor 
üzerine kurulmuş, bu alandaki nötralizasyon işlemleri 
Dünya Gıda Programı (OOP) ve ORKÖY eliyle yürütül
müştür. 1967’de 8 Orman Başmüdürlüğünde 346 sayılı 
proje ile Orman işçilerine gıda yardımna tiaşlamış olan 
DGP, 1970 yılında bu çalışmalanm 24 başmüdürlüğe 
yaymıştır. ORKÖY ise orman köylülerin gerek ferdi ge
rekse de orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ara
cılığıyla krediler vererek, egemen güçlerin çıkar alanı 
olan orman ürünleri alanına girmeden; ancılık, süt inek- 
çiUği, halı dolaimacılığı gibi cılız ve güdümlü projeler 
yürütmüştür. Böylece orman köylüsünün orman üzerin
deki talepleri de yok edilmek istenmiştir. Nitekim orman 
ürünlerinin orman işletmelerinden t>ir avuç tüccar yo
luyla sermaye sahiplerine tatısisi devam edegelmektedir.

Kooperatiflerin önemli bir işlevi kontrollü projeler va
sıtasıyla devlet yaıdımlannı ve tahsisleri kıısal kesimdeki 
sdmüriicü sınıflara aktararak politik iş biriiğini pekiştir
mektir. Tahsisler, düşük faizli krediler, gübre ve çimen

toya kadar birçok alanda gerçekleşegelmiştir. Aynca 
Cumhuriyetin başından beri uygulanmaya çalışılmış 
20 ’ye yakın kooperatifçilik modelinin başansızlığı bun- 
lan özellikle yoksul köylüler açısından bir umut olmak
tan çıkarmış, tam tersine tüccar ve zengin köylüye hiz
met eden bir kuruluş haline getirmiştir. Özellikle tanm 
satış ve tanm kredi kooperatifleri -ki tnınlar tümüyle 
devlet güdümündedir- zengin köylülerin gelirini artıra
cak tarzda çalışma göstermiş, aynca tüccara olanaklar 
yaratmıştır. Geniş köylü kesimlerinin demokratik örgütü 
olma (!) iddiasındaki K öy-Koop’un  yegane ciddi eylemi, 
zengin köylülere satmak için 10.600 adet traktör ithal 
etmekten ibaret kalmıştır.

1980’lere gelindiğinde devletin kırsal kesime müda
halesi eski önemini yitirdi, çünkü 1950’lerden beri de
vam eden kırsal kesiminin pazara açılma süreci bazı 
küçük istisnalar dışında tamamlanmış Ijulunuyordu. Pa
zar için üretim yapan ve zenginleşen bir köylülük kesimi 
yaygınlaşmıştı. Gerek yeni tohumluk gibi verim artıncı 
tedbirler, gerekse de sulamadan elektriğe ve haberieş- 
meye kadar uzanan bir dizi altyapının köylere daha fazla 
uzatılmasıyla bunlann sisteme daha fazla bağlandığı 
görülüyordu. Kaldı ki devlet gerek girdi tahsisindeki 
kayırmalar, gerekse de alım politikasıyla büyük üretici
nin rantını artınyor ve kırsal gericilik için ekonomik 
temel pekişiyordu. Yoksul köylüler ve küçük üreticilerin 
çoğunluğu ise artık geleceklerini kentte aramaktaydılar. 
Aynca işçi gelirteri milli gelirdeki paylannı yan yanya 
yitirirken, tanm gelirlerindeki kayıp ticaret hadlerinin 
artık iyice aleyhe dönmesine rağmen çok daha düşük 
kalmıştı. Tüm bu nedenlerie kırsal kesimdeki pasifikas
yon kıyı bölgeleri ve İç Anadolu açısından en azından 
şimdilik önemini yitirmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
için İse etnik boyutlar ve başka müdahalelerie faridı 
bir özellik kazanmıştır.

Kırsal kesimin düzen açısından ciddi bir toplumsal 
muhalefet odağı olmaktan çıktığını gösteren diğer bir 
olgu da toprak reformu meselesinin unutulmuş olması
dır. Unutturulmuş olması bir yana, yoksul köylülüğün 
bu doğrultuda ciddi bir talebi de kalmamıştı. T.C. Hükü
metleri ilk kuruMuldan andan itibaren sıkıştıklan dö
nemlerde köylüye taviz verme ve oyalama yollannı seç
mişlerdir. Daha TBMM’nin kurulduğu 1920 güzünde, 
iç isyanlann ayyuka çıktığı dönemde kabul edilen Balta
lık Kanunu köylülere Kurtuluş Savaşı boyunca çevrele
rindeki ormanlardan çok önemli yararianma haklan sağ
lamış, ne var ki Lozan Anlaşması yapılır yapılmaz kaldı-

nlmıştır. Aşann kaldıniması i ^  Şeyh Sait isyanının he
men ertesine rastlar. Toprak reformu ise zaman zaman 
gündeme gelmekle biriikte hep rafa kaldınimış bir tasav
vurdur.

Bir ülkenin gelişme yolunu etkileyen en temel faktör
lerden biri, sonuçta toprak reformunu çözüş biçimidir. 
Gerek sermaye birikimi, gerekse de demokrasi geleneği 
toprak sorununun çözülüş biçiminden etkilenerek zayıf 
veya güçlü olur. Bir ülke ancak toprak sorununu çözdü
ğü oranda ileri atılabilir. Ülkeler ya burjuva demokratik 
devrimlerini yaptıktan, ya da demokratik devrimi sosya
list devrimle birieştirdikten sonra toprak sorununu şu 
veya bu şekilde çözmüş ve kalkınmalanna hız kazandır
mışlardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD işgal 
kuvvetleri de girdikleri ülkelerde toprak reformu yap
mışlardır. Bunlar içerisinde Güney Kore ve Tayvan çok 
tipik ülkelerdir ve bu nedenle, emperyalist sistemin ba
ğımlı çevre ülkeleri olmalanna rağmen hızlı bir kapita
listleşme ve kalkınma sergilemişlerdir. Japonya ve Al
manya’da yine işgal güçleri militarizmin ve faşizmin 
maddi tabanı olarak gördükleri büyük toprak sahipliğini 
tasfiye ederek bunlann daha hızlı ekonomik büyüme 
sağlamalannın yolunu açmışlardır. Esasen bu ülkelerde 
militarizm ve faşizmin iktidara gelmesindeki temel ne
den geçen yüzyılda toprak sorununun -Junkers modeli 
ile- yukandan çözülmüş olmasıdır. Bu klasik burjuva 
demokratik devrimlerden farklıdır ve farklı sonuçlar ya
ratmıştır. Junkers modelinde feodaller devrimci bir tarz
da tasfiyeye uğratılmamış, fakat bunlar bizzat kapitalist 
işletmeciliğe yönelmişler, serfler de tedrici bir süreç 
içerisinde yukandan gelen değişimle eski yükümlülük
lerinden azat edilmişlerdir. Böylece bu uluslann cfemok- 
rasiye burjuva anlamında da olsa sahip çıkma gelenek
leri güdük kalmıştır.

Türkiye’ye gelince, toprak sorunu ne devrimci, ne 
refonncu politik müdahaleyle değil, kendiliğindenci bir 
süreç içerisinde hallolmaya terkedilmiştir. Devlet müda
haleleri, üretiın ve mülk dağılımı süreçlerine kanşma- 
mış, pazar açma yolunda ekonomik müdahaleler dışın
da bir yön izlememiştir. Böylece hem ekonomik gelişme 
alabiMiğine yavaşlamış, hem de Türkiye’de İHirJuva an
lamında dahi demokratik gelişme çok geri ve'ızdıraplı 
yollarda dönüp durmuştur. Yoksul köylülük ise, bu çer
çevede potansiyelini büyük ölçüde tüketmiştir. Ancak 
Türkiye bu tedrici sürecin bedelini, kentlerinde de ağır 
ödemektedir. Gelecekte de ödemeye devam edecektir.

MEHMET TANJU AKAD
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konfederasyonunun kurulacağının açıklanması üzerine, Türk-İş yöneticileri karalama kampanyası 
açarak yeni kurulacak konfederasyonun gayrimilli bir kuruluş olacağını ileri sürdüler. SADA 
üyesi sendikaların karşılığı şu oldu: “11 milyonluk bütçesinden 9 milyonunu Amerikan 
Hükümeti’nden, AID’den sağlayan, Türk-İş milli bir kuruluş olma niteliğini çoktan yitirdi.
Türk-İş, 1962’den sonra eğitim fonu ve teknik yardım adı altında emperyalist Amerika’nın AID 
denilen teşekkülünden büyük yardımlar kabul etmek zilletini göstermiştir. Üstelik, teknik 
uzman adı altında Türk-İş örgütünün aralıksız Amerikan ajanlanmn kontrolü altına girdiği 
görülmüştür.”

Maden-iş, Lastik-İş ve Gıda-İş sendikalarının Çemberlitaş Şafak Sineması’ndaki ortak 
kongresinde alman bir kararla 13 Şubat 1967’de kurulan DİSK’e hemen ardından Basın-İş ve 
Zonguldak Maden-İş sendikaları da katıldılar. DİSK kurucusu sendikacılar, ilk olarak, 
emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele andı içtikten sonra, Türk-İş’in içyüzünü açıklayan 
bir kara kitap yayınladılar. Sonraki yıllarda DİSK’in her 1 Mayıs’ta bildiri yayınlayarak 
uluslararası işçi bayramını kutlaması, onun Türk-İş’ten zihniyetçe kendisini ayırdeden önemli 
göstergelerden biriydi. DİSK’i kuran sendikalar “Türk-İş Üyeliğinden Ayrılma Hakkında Rapor”da 
Türk-iş’e şu eleştirileri yöneltmişlerdi: Türk-İş Anatüzüğünde yazılı ilkeleri ve kongrelerinde 
alman kararlan artık uygulama gücünü yitirmiştir; Türk-İş, hangi iktidar işbaşında ise, onun 
paralelinde bir yol izlemeyi kendisi için baş ilke saymıştır; Türk-İş, milli bir kuruluş 
olmaktan çıkmış. Amerikan yardımlanyla ayakta duran bir kuruluş olmuştur.
(1.1.1964-31.12.1965 tarihleri arasındaki Türk-İş bütçesi 9.182.783 TL’dir. Üye aidatı yalnızca 
1.948.029 TL’dir; geri kalan kısım Amerikan hükümetince, yani AID’ce ödenmektedir. Türk-İş 
kadrosundaki 65 memurdan, 33’ünün maaşlan da AID’ce ödenmektedir.) Türk-İş yurt 
gerçeklerine ve Türkiye şartlarına aykın bir eğitim politikası gütmekte, Amerikan Hükümetinin 
Türkiye’de uygulatmak istediği sendikacılık politikasına göre hareket etmektedir; Türk-İş bütün 
haklı grevlere karşı çıkmıştır. (Örneğin, Mannesmann Boru, Petrol-Boru Hattı, Bozkurt 
Mensucat, ATAŞ, Kozlu, Paşabahçe grevleri.) Kurulmasından kısa bir zaman sonra Turizm-İş, 
Kimya-İş, Bank-İş, Ege Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (EMSİS) DİSK’e üye oldu. 11.7.1967’de 
Çalışma Bakanlığı’na verilen yazıda DİSK’in üye sayısının 70 bin olduğu belirtilmişti. Oysa 
gerçekte 1967 ortalarında DİSK’in üye sayısı 35 ile 40 bin arasındaydı. Türk-İş’in resmî 
beyanlanna göreyse 545 bin kayıtlı üyesi vardı. DİSK’in kuruluşu Türk-İş yöneticilerince çok 
sert biçimde eleştirildi. “Partilerüstü politika” ile Türk-İş’in yaklaşık 20 yıl yöneticiliğini yapan,
12 Eylül sonrasında önce DSP kuruluşuna katılan, daha sonra da SHP Ankara İl Başkanı 
yapılan Halil Tunç şöyle diyordu: “DİSK, Türkiye İşçi Partisi’nin aletidir; TİP, Çin’de Mao’nun 
Kızıl Muhafızlar eliyle yaptırdıklannı Türkiye’de DİSK ile yürürlüğe koyacaktır'” Türk-İş’in 7.

Eylül 1967'de Kayseri'de oynanan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkar^ olaylarda 41 kişi öldü ve 600 kişi 
yaralandı. Doğu Anadolu'ya açılan önemli merkezlerden birisi olan Sivas'la son yıllarda büyük b ir ekonomik 
gelişme gösteren Kayseri arasmda bir gerginlik oluşmuştu. 1957 seçimlerinde çoğunluk sistemine göre 
Kayseri'den milletvekili seçilmesinin imkansız olduğunu gören Turhan Feyzioğlu, kendi seçim bölgesini terkederek 
Sivas listesinin başında yer almış ve böylece parlamentoya girmeyi başarmıştı. 1961 seçimlerinde nisbi temsil 
imkanından yararlanarak yeniden Kayseri milletvekili seçilen Feyzioğlu'nun şahsında muhalefetin kendi 
problemleriyle ilgilenmediği kanısına varan Gemerek ilçesi halkı 1961'de yapılan tor referandumla Sivas’a 
bağlanmayı tercih edince iki il arasındaki çelişkiler iyice derinleşti. İki il sakinleri arasındaki gerginlik maçın 
başında Kayserispor'un attığı golün ofsayt olduğunu iddia eden Sivassporlu futbolcuların itirazlarıyla birden 
arbedeye dönüştü, (üstte) Sivassporlu taraftarların bulunduğu bölüme taş atan Kayserisporlu seyirciler, panik 
sonrası ezilerek ölen çok sayıda kişinin yanısıra stadyum dışında da SivaslIlara ait işyeri ve evlere karşı 
saldırıya geçtiler. Dönemin İçişleri Bakanı Faruk Sükan askerî b ir uçakla Kayseri'ye gittiyse de, olayı haber alan 
SivaslIlar, aynı gece, bu kez kendi şehirlerindeki Kayserililere ait belediye otel ve lokantasını tahrip ettiler.
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SELÇUK, İLHAN  
( 1 9 2 5 - . . . )

Günlük yazılarıyla Türkiye’de anti-emperyalist bilincin 
gelişmesine büyük katkısı olmuş, yazıları nedeniyle de
falarca yargılanmış olan İilıan Selçuk 11 İMart 1925’te 
Aydın’da doğdu. Babası subay olduğu için kardeşi ünlü 
karikatürist Turhan Selçuk’la birlikte ilk ve orta öğreni
mini çeşitli Anadolu kentlerinde sürdürdü. Liseyi Adana 
Erkek Lisesi’nde bitiren Selçuk, bundan sonra başladığı 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1950’de me
zun oldu. Bir süre İstanbul’da avukatlık yaptı. 1952’de 
kardeşi Turhan Selçuk’la birlikte 41 Buçuk adlı mizah 
dergisini yayınladı. Yine kardeşiyle birlikte 1956’da çı
kardıkları Dolmuş adlı mizah dergisi, daha önceki 41 
Buçuk gibi döneminin çok farklı ve değişik mizah anlayı
şı ile o güne kadar görülmeyen bir çizgi izledi. 1958'de 
Karikatür dergisini yayınlayan Selçuk, aynı yıl Semih 
Balcıoğlu ile birlikte derginin yayımını Taş-Karikatür adıy
la sürdürdü. 1961 'de gazetelerde günlük fıkra yazılarına 
başladı. Önce Akşam daha sonra Tanin ve Vatan gazete
lerinde çalıştı. 1962’de Cumhuriyet gazetesine geçen 
İlhan Selçuk, bu tarihten günümüze (1990) kadar gaze
tedeki “ Pencere” adlı sütununda yazılarını sürdürmek
tedir.

İlhan Selçuk yazılarında siyasetten ekonomiye; küitür 
ve edebiyattan günlük yaşama kadar değişik konuları 
rahat ve akıcı anlatımıyla işledi. Bu yanıyla bir dönem 
Çetin Altan'la birlikte en çok okunan yazarlardan biri 
oldu. Hattâ iki yazarın adı birlikte anıldı ve bir döneme 
damgasını vurdu. Aitan'ın kavgacı uslûbundan farklı 
olarak yazılarında kurduğu belli bir mantık örgüsünü 
sonuna kadar sürdürüp, çözümler arayan İlhan Selçuk'- 
un gerek günlük yazılarında gerekse kitaplarında altını 
çizdiği ve titizlikle koruduğu ana tema bağımsızlık ve 
anti-emperyalizmdir. Bunu günlük yazıianna başladığı 
tarihten İtibaren değiştirmeden sürdüren Selçuk, özel
likle 1965-71 döneminde AP İktidarını eleştiren yazıla
rından dolayı koğuşturmaya uğradı. Bu dönemde 1961 
Anayasası'nı ve anti-emperyalist mücadelede emperya
lizme karşı olan bütün güçlerin ortak bir cephede birara
ya gelmesini savundu. Bu konudaki görüşlerini Yön 
ve Devrim dergilerinde kaleme aldı. 12 Mart’tan sonra
1971 ve 72’de İki kez tutuklandı. Toplam 11 ay tutuklu 
kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

12 Eylül 1980’den sonra yazılarının biçim ve içeriğin
de deneme türüne yönelen Selçuk, bu yazılarda insanlı
ğın en temel devrimlerlnden olan “ aklın inançtan, bili
min dinden ayrılyması” nı siyasetin değil, uygarlığın ko
şulu sayarak, yazılarını bu temel üzerinde kaleme aldı. 
Günümüzde de günlük yazılarıyla en çok okunan ya
zar olan İlhan Selçuk’un Uzak Komşu Rusya'dan (1966), 
Mustafa Kemal'in Saati (1968), Yüzbaşı SelâhaHin'in 
Romanı (1973), Yeni Krallar, Yeni Soytarılar, (1976), 
Ağlamak ve Gülmek (1982), Düşünüyorum, Öyleyse Vu
run (1984), Görülmüştür (1986), Ziverbey Köşkü (1987), 
Japon Gütm (1989) gibi eserleri vardır.
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ALTAN, CETİN 
(192ö~./.J

Günlük fıkra yazılarıyla tanınan, 7/P’ten milletvekili 
olduğu yıllarda oldukça etkili bir mücadele veren Çetin 
Altan İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Galata
saray Llsesl’nde tamamladı (1949). Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından avu
katlık stajına başladı. Fakat stajını tamamlayamadan, 
öğrencilik yıllarında Ulus’ta başlamış olduğu gazetecili
ği tercih ederek, bu mesleği sürdürdü. 1951’de Halkçı, 
daha sonra da Tan ve Yeni Gazete’de çalıştı (1956-57). 
Bu gazetelerde başladığı fıkra yazarlığını Milliyet'te (1960- 
65) ve Akşam’da (1965-71) sürdürdü. Fıkra yazarlığı 
sırasında günlük olayları kavgacı, polemikçi ve taşlama
cı üslûbuyla yorumladı. Ele aldığı konuları işlerken kul
landığı kavramları basitleştirmesi, rahat okunan, akıcı 
bir dil kullanması popüler olmasını sağladı. Fıkra yazar
lığı sırasında savunmaya başladığı sosyalizmi vulgarize 
ederek, kalkınmacı, anti-emperyalist ve sosyal adalete 
dayalı modelleri savundu. İsveç gibi ülkelere yapmış 
olduğu gezilerden etkilenerek buradaki sosyal düzenleri 
övdü. 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden ba
ğımsız olarak seçimlere katılan ve İstanbul milletvekili 
seçilen Altan, kısa süre sonra TİP’e üye oldu. Bu dö
nemde TBMM’de TİP sözcüsü olarak yapmış olduğu 
konuşmalarla dikkati çekti. Özellikle Adalet Partisi ikti
danna yönelttiği sert eleştiriler, bunları yaparken kul
landığı kavgacı üslûp iktidar milletvekillerinin tepkileri
ne yolaçtı. Haziran 1967'de yazdığı yazılardan dolayı 
açılmış olan davalar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırıl
mak İstendi. Ancak TBMM karma komisyonunun kararı 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 20 Şubat 
1968’de mecliste İçişleri Bakanı Faruk Sükan’ın “ Nazım 
Hikmet’in en büyük Türk şairi olduğunu yazmadın mı?” 
şeklindeki sorusuna, “ Evet, Nazım en büyük Türk 
şairidir” diye cevap verince milletvekillerinin saldırı
sına uğradı ve diğer TİP milletvekilleriyle birlikte dövüldü.

TİP Kasım 1968’de yapılan, 3. Büyük Kongre’sinde 
divan başkanlığına getirildi. Ancak kongre sırasındaki 
tutumuyla bazı delegelerin tepkisini topladı. Kongreden 
sonra Akşam’da yazdığı yazılarla genel başkan Mehmet 
Ali Aybar’ı eleştiren Altan, parti içindeki tartışmalarda 
hiçbir grupla birlikte olmadı. MitletvekilliğI sona erdik
ten sonra gazeteciliğe devam etti. 12 Mart’tan sonra 
daha önce yazmış olduğu bir yazıdan dolayı hüküm 
giyerek, hapse girdi. 1973’te gözlerindeki bir rahatsızlık 
nedeniyle cezasını doldurmadan Cumhurbaşkanı tara
fından affedilen Altan, bundan sonra Yeni Ortam (1975) 
ve Politika (1976) gazetelerinde günlük yazılarına de
vam etti. Daha sonra eski gazetesi Milliyet’te yazmaya 
başlayan Çetin Altan, 1982’de Güneş’te ve ardından 
Hûrriyet’te yazmaya devam etti. 1980’den sonra siyasal 
görüşlerindeki değişikliği yazılarında da yansıtmaya baş
layan Altan, günlük fıkralarında daha önce savunmuş 
olduğu devletçi, kalkınmacı görüşleri eleştirerek, liberal 
ve serbest ekonomiden yana tavır aldı.

Genel Kurul Çalışma Raporu’nda ise DİSK için şu değerlendirme yapılıyordu; “DİSK bir işçi 
teşekkülü olmaktan tamamen çıkmıştır. DİSK, İşçi Partisi’nin doğrudan doğruya girmeğe cesaret 
edemediği veya temsile yetkili olmadığı için teşkilatının içinde TİP’in ideolojisini tutarlı 
kılabilmek amacıyla kurulrnuş paravan siyasi bir kuruluştur.” Ancak DİSK Sendikalan kısa 
zamanda gelişecek ve işçi sınıfının militan kesimleri arasında kök salacaktı. Sınıf bilinci daha 
gehşkin, radikal eylemlere daha yatkın özel sektör işçilerinin örgütlü olduğu sendikaların 
DiSK*! kurmasından sonra özellikle İstanbul ve Kocaeli yöresinde işçi eylemleri daha da 
yaygınlaştı. Bu işçi eylemlerinin önemli bir kısmının nedeni Tûrk-İş üyesi ya da san 
sendikalardan DİSK’e geçmek isteyen işçilere baskı yapılmasıydı.

7 Şubat 1967’de Batman Rafinerisi’nin işçileri 3 aylık ertelemeden sonra greve başladı. Çıkan 
çatışmalarda çok sayıda işçi, polis, jandarma yaralandı. 11 Mayıs’ta Manisa Belediye işçileri 
ünlü Anayasa Yürüyüşü’ılü başlatarak önce Ankara’ya, oradan İstanbul’a yürüdüler. 6 aylık bir 
mücadeleden sonra grev kmcı belediyeye karşı kazanan işçiler oldu. Ardındaıı Adana ve 
Gaziantep belediye işçileri greve gitti. 1967 içinde İstanbul’da Singer işyerinde ve İncirlik 
Hava Ûssü’ndeki grevler sırasında Amerikalı yöneticiler ile işçiler arasında olaylar çıktı. 7000 
SSK işçisi greve gitti. TİP’in Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava sonunda yeni İş Kanunu’nun 
demokratik olmayan bazı maddeleri iptal edildi. TİP milletvekili Rıza Kuas’ın lokavtın 
yasaklanmasına ilişkin yasa önerisi sendikacı milletvekillerinden oluşan Meclis Çalışma 
Komisyonunca reddedildi. DİSK Ankara’da “İşsizliği Protesto Mitingi” düzenledi.

Büyük burjuvazi ile sosyalist hareket ve işçi hareketi arasında süregiden mevzi savaşında işçi 
hareketi ilk kez toplumda kendisine böylesine güçlü bir mevzi edinirken sosyalist hareket ile 
işçi hareketi arasında bir organik ilişki alanı da oluşmuş oldu. Gerçi DİSK’in adının başındaki 
“D”nin içinin nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin olarak sendikacılarla devrimciler arasında 
gelecekte büyük mücadeleler kopacaktı ama henüz sosyalistler TİP’i olduğu gibi DİSK’i de 
olanca güçleriyle desteklemeleri gerektiğinden herhangi bir kuşkuya kapılmış değillerdi. Üstelik' 
sosyalist mücadelenin çok kısa bir zaman parçası içinde ürününü verdiği inancı çok sayıda' 
genç üniversite öğrencisinin dikkatlerini işçi hareketine doğru yöneltmelerini sağlamıştı.

Öğrenci Hareketinde Radikalleşme ve Sosyalizme Yöneliş

27 Mayıs sonrasında hızla canlanan düşünce hayatı en dolaysız etkilerini üniversite ve yüksek 
okul öğrencileri üzerinde gösterdi. DP döneminde durmaksızın kısırlaşan ve dünya kültürüyle 
bağlannı kesen Türk kültür hayatı Batı Avrupa’dan ve ABD’den olduğu kadar “sosyalist” 
ülkelerden gelen düşünce akımlarına kapılarını açtı. Üniversitelerin özerkliklerini elde etmeleri 
her türlü siyasal düşüncenin incelenip tartışıldığı, ders dışı etkinliklerin merkezine giderek 
politikanın ve politik yönelimlerin yerleşebilmesi için elverişli bir ortam doğurdu. DP 
döneminin antikomünist temizlik kampanyaları sırasında üniversitelerden uzaklaştırılmış 
bulunan ilerici öğretim üyeleri birer birer kürsülerine geri dönmeye ve öğrencilerinin gözünde 
birer “dava kurbanı” olarak yücelmeye başladılar. 27 Mayıs’ta DP iktidarının devrilmesinde 
kitlesel bir rol oynamış olmaları üniversite gençliğinin genel olarak toplumsal itibarını 
yükseltirken, genç olmak ve üniversite öğrencisi olmak neredeyse bir toplumsal statü simgesi 
halini almaya, üniversiteli gençlerin eğilimleri genel düşünsel hayatın merkezine yerleşmeye 
başladı.

Sosyalist düşünce, TCK’nun 142. maddesinin savcılarca işletilmesine, dâvalann ve 
tutuklamalann devam etmesine rağmen, çıkan yeni yeni dergilerle, telif ve çeviri kitapların 
yayınlanmasıyla geniş okur kitlelerine ulaşmaya başladı. Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri, AP 
iktidarına karşı kavgacı bir muhalefet sürdürerek, sayfalarında solcu aydınların düşüncelerine 
geniş yer veriyorlardı. Üniversite öğrencilerinin gözünde de radikal düşüncelerin değeri giderek 
artmaya başladı.

27 Mayıs’a öngelen mücadele ortamının hazırlanmasında en önemli rolü oynamış bulunan 
gençler, henüz TMTF, MTTB, TMGT gibi büyük gençlik örgütlerinin yönetiminde anti
demokratik ve ABD egemenliğini pekiştiren uygulamalara direnen büyük bir baskı grubu 
oluşturuyordu. Gençliğin eylemleri sadece öğrenci demekleriyle de sınırlı kalmayacak, sosyalist 
gençlerin girişimiyle kurulan fikir klüpleri 1965’de Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda merkezî bir 
yapıya kavuşturulacaktı.

27 Mayıs sonrası devlet bürokrasisinin yüksek kademelerine yerleşmiş bağımsızlıkçı, sosyal 
adaletçi unsurlann önemli bir bölümü henüz görev başındaydı ve yeni hükümetin büyük 
sermaye adına yaptığı dayatmalara direnebiliyordu. Örneğin yargıç Ali Faik Cihan Sosyalist 
Türkiye adlı bir kitap yazdığı için daha 1965’de görevinden alınarak “komünizm 
propagandası”ndan mahkemeye sevkedilriıişti ama, yeni iktidann Anayasa’ya göre Danıştay 
güvencesi altındaki yüksek görevlileri yerlerinden oynatması en azından başlangıçta pek kolay 
olmuyordu.

Gençliğin Anti-Emperyalist ve Demokratik Mücadelesi

27 Mayıs’tan sonra toplumsal sorunlarla gittikçe daha çok ilgilenmeye başlayan ve toplumsal 
mücadeleler alanına ilişkin yeni bilgilerle donanmaya başlayan üniversite gençliği, Demirel
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iktidarını izleyen sağcı terör gruplannın baskısı karşısında birdenbire kendisini yalnızca 
düşünceler alanında kalmayan fiziksel gücün de devreye girdiği sıcak bir mücadele içerisinde 
buldu. Bu dönemde gençlik hareketi, birbirinden farklı olmakla birlikte birbirini tamamlayan 
iki alanda gelişmişti: Genel olarak eğitim, özel olarak üniversite eğitimiyle ilgili köklü 
dönüşümlerin gerçekleştirilmesi; ABD ve Batılı finans kurumlarmm ve tekellerin Türkiye 
üzerindeki hegemonyasına son verilmesi.

AP iktidannın daha birinci yılında Komünizmle Mücadele Demekleri militanlan, sosyalist 
eğiUmli gençlere karşı kaba kuvvet gösterilerine başlamışlardı; kamu yararına demekler 
statüsünde kurulmuş olan, dolayısıyla hükümetten yardım alan ulusal ölçekteki Türkiye Milli 
Talebe Federasyonu’nu ve Milli Tabele Federasyonu’nu şimdi radikal bir antiemperyalizme doğru 
yönelmiş olan 27 Mayısçı gençlerin elinden almak üzere sağcı gmplar, devlet güçlerinin de 
desteğiyle çeşitli kongre oyunlanna, bunu başaramayınca da zorba yöntemlere başvurdular. 
Sonuçta, mahkeme karanyla kayyumlar atanarak bu iki ulusal öğrenci kuruluşunun sağın eline 
geçmesi sağlandı. Ancak, üniversitelerde, fakültelerde ve yüksek okullardaki öğrenci 
demeklerinde ilerici gençler yönetimi elde tutmaya devam ediyorlardı. İlerici gençlerin 
yönetiminde kalan öğrenci demekleri sık sık petrol, madenler, ulusal bağımsızlık, anayasal 
haklar gibi konularda konferanslar, açık oturumlar düzenleyerek, AP iktidannın bu konulandaki 
projelerine karşı kamuoyu oluşturulmasına büyük katkılarda bulundular.

Türkiye'nin b ir askerî müdahale olasılığını dile getirdiği
1964 bunalımı sırasında Makarios bağlantısız ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmeyi tercih etmişti. Asya-Afrika 
Dayanışma Konferansı Şubat 1967'de Lefkoşe'de 
toplandı. Bu dönemde Yunanistan'da iş başında 
bulunan orta sol George Papandreu “ adada bir Türk 
askerî üssünün kurulması yoluyla adanın taksim 
edilmesi p lan lan" yapıldığını ileri sürüyor,
Amerikalılann böylelikle Türkiye ve Yunanistan'ı 
HATO'nun güneydoğu kanadı içinde sıkı sıkıya 
birbirlerine bağlamayı umduğunu iddia ediyordu. Sağcı 
ve ilhakçı Grivas'ın aksine, bağlantısız ve bağımsız bir 
Kıbrıs yanlısı olan Makarios, Atina'daki Papandreu 
iktidannda belli bir güvence görüyordu. Ancak giderek 
daha milliyetçi ve radikal eğilimlere yönelen 
Papandreu, Mayıs 1967 seçimlerinde büyük bir 
çoğunluk elde etmeyi beklerken 21 Nisan 1967'de bir 
askerî darbeyle devrildi. Askerî darbeden sonra, 
Türkiye’ye adada belli b ir üs verip karşılığında Kıbrıs'ı 
tümüyle Yunanistan'a bırakmayı öngören tasarılar, yeni 
Yunanistan başbakanı Kollias'la Demirel arasında 
Keşan ve Dedeağaç'ta yapılan iki toplantıda ele 
alındı. Toplantıların olumlu bir sonuç vermemesinden 
sonra adadaki olaylar hızlandı. 1964’de Londra 
Konferansı'na gitmek üzere adadan ayrılan ve bir 
daha adaya sokulmayan Denktaş, 21 Ekim 1967’de 
bir motorla gizlice Kıbrıs’a çıktıysa da 31 Ekim’de 
yakalandı. 14 Kasım'da Denktaş'ı serbest bırakan 
Rumlar, ertesi gün Boğaziçi ve Geçitkale köylerini 
işgal ederek 24 Türk'ü öldürdüler. Boğaziçi köyünde 
Yunan subaylan ile durum değerlendirmesi yapan 
Grivas (yanda) Türkiye'de altta görüldüğü gibi 
düzenlenen mitinglerle protesto edildi. Demirel 
hükümeti bunun üzerine 16 Kasım'da Kıbrıs'a 
müdahale karan aldı ve 17 Kasım'da Atina'ya bir 
nota vererek Kıbrıs'ta düzenin sağlanması için ne gibi 
önlemler almayı düşündüğünü sordu. Bu sırada Türk 
jetleri Kıbrıs üstünde alçak uçuşlarına başlamıştı. 
Türkiye, uluslararası anlaşmalara aykın olarak gizlice 
adaya sokulan 12 bin Yunan askerinin derhal geri 
çekilmesini istiyor ve Grivas'ın da görevden 
uzaklaştırılmasını talep ediyordu. 23 Kasım'da Türk 
notasını reddeden Yunanistan, Türk uçaklarını 
Birleşmiş Milletler’e şikayet etti. Süleyman Demirel 
aynı gün çıkarma birliklerine denize açılma emri verdi. 
ABD başkanı Johnson'un özel temsilcisi Cynus Vance 
ise Ankara'ya gelerek, Kıbrıs'a yapılacak müdahalede 
Türk ordusunun ABD silah ve donanımını 
kullanmasının ikili anlaşmalara aykın olacağını yineledi 
ve adaya müdahaleden vazgeçilmesini istedi. Bunun 
üzerine çıkarma birlikleri geri çağrıldı. Vance'ın 
çabalarıyla sona eren bunalım akabinde Kıbrıs’daki 
Yunan birlikleri yavaş yavaş adadan çekildi.

FKFnin Kuruluşu ve Sosyalizme Yöneliş

1965’e gelinceye kadar genel olarak sol iklime hâkim olan antiemperyalist havada bir
değişmenin belirtileri görüldü. 1965 seçimlerinde TİP’in oransal olarak en çok oyu aldığı 
sandıkların üniversite yurtlanndakiler olacağını o yıl öğrenciler arasındaki gelişmeleri dikkatle 
izleyenler tahmin edebilirlerdi. 1965 yazı boyunca kendilerini açıkça “sosyalist” olarak 
tanımlayan üniversite öğrencileri Dönüşüm adını verdikleri bir gazeteyi gruplar halinde 
Ankara’da Kızılay meydanında sattılar. Polisin tarafsız bakışları altında sağcılann saldınsına 
uğrayan öğrenciler “direnme hakkı”nı kullanmaktan söz etmeye başlamışlardı. Dönüşüm’le 
başlayan hareket sosyalist gençlerin kitlesel örgütlenmesi Fikir Kulüpleri Federasyonu’na giden 
yolu açtı. Aralık 1954’te Ankara’da SBF’de kurulmuş olan ilk fikir kulübü 27 Mayıs öncesinde 
buıjuva liberal düşünce ve tartışma geleneğini öğrenci yaşamına taşımakta etkili olmuş; 27 
Mayıs’tan sonra da Taner Timur ve Yalçın Küçük’ün başkanlıklannda daha radikal bir çizgi
tutturmuştu. Yön ve TİP’in açtığı tartışmalardan etkilenerek işçi hareketinin meselelerine
yaklaşmaya başlayan SBF Fikir Kulübü örneğinden hareketle Ankara’da PDTÜ, DTCF, Fen 
Fakültesi, GEE, ve Ziraat Fakültelerinde Fikir Kulüpleri oluşturuldu. Arahk 1965’te de SBF, 
DTCF, HF, YÖO, FF Fikir Kulüpleri temsilcileri tarafmdan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) 
kuruldu. FKFin kuruluşunun doğmdan doğmya SBF’nin sevilen, karizmatik öğretim üyesi ve 
TİP yöneticisi Sadun Aren sayesinde gerçekleşmiş olması öteki fikir kulüplerinin özerkliklerini
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Muhaletet

özel okulların devletleştirilmesi için Galata Köprüsü 
üzerinde yapılan b ir gösteri. 1914’de yabancılara 

tanınan bütün İmtiyazların kaldırılmasına karar verildiği 
halde, aynı yıl çıkarılan bir talimatnameyle yabancılara 

okul kurma hakkı tanındı. Değişik etkenlerle yüksek 
öğretime duyulan büyük talep ve resmî yüksek 

okulların bu talebi yeterince karşılayamaması, sermaye 
sahiplerinin özel okullar kurulması için yüklüce 

yatırımlar yapmasına yol açtı. Öte yandan özel yüksek 
okullar eğitilmiş insan gücü ihtiyacına uygun olmayan 

bir öğretim sistemi geliştirdiler. Örneğin, salt eğitim 
süresi kısa olduğu için özel gazetecilik yüksek 

okulları, ihtiyacın çok üstünde öğrenci alabilmekte ve 
hiç bir işe yaramayacak diplomalar dağıtmaktaydılar. 

Özel okullar her dalda resmî kuruluşlardan fazla 
öğrenci almaktaydılar. 1968’de yayınlanan Türkiye 

Öğretmenler Sendikası Devrimci Eğitim Şûrası 
yayınlarından birinde, dişçilikte resmî fakültenin 60 
öğrencisine karşılık özel okullarda 400, eczacılıkta 

270'e karşılık 450 öğrencinin olduğu belirtilmekteydi. 
Gene aynı yayında Işık Özel Mühendislik Okulu'nda 

3151 öğrenci varken, 182 yıllık Teknik Üniversite’nin 
öğrenci sayısı 3775’di. Özel yüksek okullardaki 
öğrenci sayısı 1964-65 ders yılında 4 bin iken, 

1967-1968 ders yılında yüzde 560 oranında artarak 
26.900'e ulaştı. Öğrenci sayısındaki artışa rağmen 

eğitim okul olarak planlanmamış işhanı, yurt ve 
apartman katlarında yapılmakta, okullar kütüphane ve 

laboratuvarlara sahip bulunmamaktaydılar. Böylece 
belirli bir miktar para yatırılarak devam edilen özel 

yüksek okullar, 1960’ların ikinci yarısında özellikle 
yüksek öğrenim gençliğinin mücadele hedeflerinden 

biri haline geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek 
Teknik Okulu ve Akşam Yüksek Teknik Okulu 

öğrencileri Kasım 1967’de boykot ilan ettiler ve 276 
kişilik bir öğrenci grubu İstanbul'dan Ankara’ya 
yürümeğe karar verdi. Ancak özel yüksek okul 

sahipleri mücadelenin gelişmesine paralel olarak 
okulların devletleştirilmesi tehlikesinden kaçabilmek için 

okulları birer vakıf haiine getirdiler.

zedeleme endişesiyle federasyona katılmaktan kaçınmalarına yol açtı. Ancak bunda TİP içinde 
belirmeye başlamış bulunan ihtilaflann rol oynamamış olduğu da söylenemezdi.

1966 ve 1967 yılları üniversiteler ve gençlik örgütleri üzerinde sosyalist öğrencilerle hükümet 
desteğindeki sağcı örgütler arasında her seferinde sosyalist öğrencilerin kazandığı bir dizi 
mücadeleye tanık oldu. Üniversite öğrencileriyle organik bağlarını korumaya ve geliştirmeye 
çalışan FKF, yerel çalışmalara, kültürel etkinliklere, film gösterilerine önem verdi; sosyalistlerin 
bir tür kültürel öncülük yaptıklan bu dönemde sağladıklan entelektüel hegemonya, daha sonra 
militan faaliyet döneminde önemini yitirirken farklı dönemlerin başlıca etkinlik biçimlerinin 
mutlaklaştıniması da bir dizi başka görüş aynlığı yanısıra, çahşma tarzları konusunda da 
ihtilaflara yol açtı.

Kasım 1966’da Türk-İş’in Ankara’da Amerikan üslerinde çalışan işçilere uygulanan baskılan 
kınama amacıyla düzenlediği mitinge FKF’li gençler de etkin bir biçimde katıldılar “Kahrolsun 
Amerika, Türkiye Sömürge Değildir, Yankee Go Home” ve “İşçi Gençlik Elele” gibi sloganlar 
attılar. Kızılay’a inerek USIS (ABD Habarler Merkezi) önünde “Yaşasın Sosyalizm” diye 
bağırdıkları sırada AP gençlik kollannın merkezini korumaya gelen adamlaııyla dövüştüler.

1966 sona ererken AP hükümeti solculann denetimindeki üniversite öğrenci örgütlerini 
etkisizleştirme çabalanna hız verdi. TMTFyi birtakım hileli kongre manevralanyla iki başlı 
hale getirdikten sonra sağcı profesör Nevzat Yalçıntaş’ın ehne bıraktı. Bu arada gene 
hükümetin desteğiyle sağcılann eline geçmiş olan MTTB’ye bağh saldırganlar yıldırma 
harekâtlarına başladılar. İTÜ öğrenci yurduna saldırarak yıkım yaptılar. Öğrencilerin protesto 
yürüyüşlerine öğretim üyeleri de katıldı. Daha sonra düzenlenen Talebe Cemiyeti seçimlerini 
ilk kez sosyalist öğrenciler kazandılar ve Haşan Yalçın ITÜ’nün ilk sosyahst öğrenci derneği 
başkanı oldu. Bu gelişme öğrencilerin kitlesi arasmda sosyalistlerin giderek genişleyen 
hegemonyasını açığa vururken öğrenci hareketi üzerinde devlete bağlı bürokratik örgütler aracılığıyla 
etki sağlam ayı isteyen CHP eğilim li so lcu ları da rahatsız etti. İTÜ’nün ardından 
ODTÜ öğrenci demeği seçimlerini de sosyalistler kazandılar. İÜ’de de yukandan etkinlik 
arama yolu terkedilerek aşağıdan öğrenci kitlesinin taleplerinin sözcüsü olarak yönetime 
gelinmesi yolunda çalışmalara koyulundu. Bütün 1967 yılı boyunca Türkiye’nin başlıca 
üniversite merkezlerinde sosyalist öğrenciler tüm öğrenci kitlesinin sözcülüğü ve temsilciliği 
konumuna dürüst seçimler aracılığıyla ulaşmayı başardılar.
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FKF Haziran 1967’de 6. Filo’nun İstanbul’a gelişine 10 bini aşkın kişinin katıldığı büyük bir 
antiemperyalist gösteriye önderlik ederek karşılık verdi. İTÜ’de Haşan Yalçın, Harun Karadeniz 
ve Çetin Uygur’un öğrenci hareketini üniversitenin dışına toplumsal mücadelenin genel alanına 
yöneltme çabalan olumlu sonuçlar doğurdu; öğrenciler bir yandan DİSK çalışmalanna 
katıhrlarken Doğu’da ve Ege bölgesinde topraksız köylüler ve üreticilerin sorunlannı öğrenmek 
üzere köylülerle toplantılar düzenlediler. Yüksek Öğrenimin kâr amacıyla kurulmuş özel 
okullara devredilmesi yolundaki hükümet politikasını protesto etmek üzere İTÜ öğrencilerinin 
önderliğinde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenlendi. 1967 DİSK’in yanısıra FKFnin de 
kurulup yaygınlaşmasıyla TİP’i toplumun en dinamik güçleriyle, sosyalizmin başlıca güçleri 
olan işçiler ve aydınlarla organik bağlara kavuşturarak parlak sonuçlar verdi. Ancak TİP 
yöneticilerinin bile ummadıkları ölçüde güçlü bir başka dinamik Doğu’dan TİP’e yönelmeye 
başlamıştı.

Doğu Mitingleri-Kürtlerin Sola Yönelişi

1960’larda Kürt topiumunun geleneksel yapısı hızlı bir çözülmeye uğramaya başlamış ve 
yoksul Kürt köylüleri TİP’in seslendiği “ırgatlar ve marabalar” olarak kulaklarım onun 
çağnlanna kabartmaya başlamışlardı. Kürt aydınları da kendi ulusal kimliklerini gizlemeksizin 
varolabilecekleri ve sorunlannı açığa vurabilecekleri tek meşru zemin olarak TİP’e büyük bir 
ilgiyle bakıyorlardı. Diyarbakır’da bir TİP toplantısına katıldığı için hakkında soruşturma açılan 
müftü Mehmet Emin Bozarslan’dan başka din adamları da sosyalizmle ilgilenmeye başladılar. 
TİP Silvan yöneticilerinden Mehdi Zana 1965’te halkla birlikte hükümet konağını işgal ederek 
Kürt sosyalistlerinin önünde yer almaya başlamıştı.

Mehdi Zana, Niyazi Tatlıcı ve İsmet Özcan’m önderliğinde Kürtlerin uğradıkları ulusal ve 
ekonomik ayınmcılığı dile getirmek amacıyla düzenlenen ilk “Doğu Mitingi”ne TİP 
yönetiminden Tank Ziya Ekinci, Nihat Sargın, Mehmet Ali Aslan, KDP’den Sait Elçi ve başka 
Kürt önderler katıldılar. Eylül’de Diyarbakır’da ve Siverek’de; Ekim’de ise Batman, Tunceli ve 
Ağn Mitingleri gerçekleştirildi. Aybar, Ekim’de çıktığı Doğu gezisinde ummadığı bir ilgiyle 
karşılandı. Kasım’da Ankara’da düzenlenen mitingle Doğu Mitingleri kampanyası son buldu.
1968 ve 1969’da düzenlenecek yeni mitinglerde Kürtçe pankartlann ve sloganlann da sahneye 
çıkmakta olduklan görülecekti. İşçi hareketi, aydınlar, öğrenci -hareketi ve Kürtler toplumun 
yeni güçleri olarak toplumsal mücadele sahnesine çıkarlarken karşılannda yalnızca devletin ve 
hükümetin güçlerini değil sol içi iktidar odaklanndan kimilerinin de muhalefetini bulacaklardı. 
Bütün bu güçlerin parlamentoda kendilerini ifade edebilecek bir politik merkez olarak 
bakmaya çalıştıkları TİP ise yukandan ve aşağıdan gelen iki yönlü basınç karşısında bütün bu 
güçlerle ne yapacağını bilemez bir hale gelmek üzereydi. TİP’in içinde yalnızca bir fikir 
aynlığıymış gibi duran tartışmalar her bir fikrin kendi nesnesine yöneldiği ve bulduğu 
Türkiye’nin dönüm yılı 1968’de sosyalist hareketin en yaygın ve güçlü göründüğü bir sırada 
TİP’i bir daha biraraya gelmemek üzere parçalamaya başlayacak, TİP’i parlamentonun dışına 
doğru sürükleyen bütün bu devrimci dinamiklerle TİP önderliğinin politikası arasındaki 
uyumsuzluk, 1968 ve sonrası sosyalist hareketin çözmek zorunda kalacağı politik ve örgütsel 
problemlerin odağına yerleşecekti.

Yapı işkolu öteden beri sendikalaşnnanm en güç oiduğu, 
örgütlenmenin dişediş b ir mücadeleyi gerektirdiği 
işkallarından biri oldu. Bu işkolunda işverenler her 
zaman sarı sendikalan desteklemişler, kimi zaman bu 
sendikaları kendileri kurdurmuş ve böylelikle kırsal 
kökenli, köyünden kapamamış yapı işçisini kolay 
sömürme yolunu bulmuşlardı. Türkiye’de sendikacılık 
literatüründe "çanta sendikacılığı”  diye adlandırılan 
kapkaççı sendikacılık bu işkolunun yarattığı ve 
beslediği bir sendikacılık türüydü. Yapı işçileri arasında 
örgütlenen ve büyük işçi direnişlerini, grevleri 
düzenleyen Yapı işçileri Sendil<ası (YİS) ise bu 
sendikalara karşı mücadele ederek gelişti. 10 Ağustos 
1965’te İsmet Demir ile Suat Kundakçı’nın girişimiyle 
kurulan örgüt kısa sürede büyük şantiyeleri örgütledi. 
Ödün vermeden yürütmüş olduğu Ambarlı Termik 
Santralı İnşaatı grevi, İskenderun Boru Hattı grevi, 
Kadıncık i'e Şamlar Barajı İnşaatı ve Aliağa Rafineri 
İnşaatı'ndaki grevler önemli mücadele deneyleri 
kazandırdı. Ancak 20 fAayıs 1967'de yapılan sendika 
genel kurulunda DİSK'e katılma kararı alınmasına ve 
DİSK genel başkanı Kemal Türkler'in bu kongrede 
(solda) konuşma yapmasına rağmen daha sonra 
sendikanın üyeliği onaylanmadı. 1969’un en büyük işçi 
eylemlerinden biri 1 Ağustos'da İstanbul'da Silahtar'da 
Türk Demir Döküm Fabrikası'nda gerçekleşti. Aynı 
gün önce oturma greviyle başlayan eylem daha sonra 
işgale dönüştü. İşçiler, Vehbi Koç'a ait olan fabrikada 
üye olduklan DİSK’e bağlı Türkiye Maden-iş 
Sendikası'nm muhatap olarak alınmasını, sendikayla 
imzalanmış olan protokolün yerine getirilmesini 
istiyorlardı. 2.500 işçinin bu eylemi b ir anda büyük 
yankılar uyandırdı. Silahtar halkı işçilerle dayanışmaya 
girdi. Bu arada işveren fabrikanın suyunu ve 
elektriğini kestirdi. 5 Ağustos'ta işgalci işçileri 
çıkarmak için fabrikaya gelen polislerle, işçiler 
arasında çatışma çıktı. İşçiler polislere karşı koyarak, 
fabrikayı boşalttırmadılar. Bu çatışma sırasında, 
fabrikanın karşısında bulunan gecekondu halkı da 
kadınlı ve erkekli olarak polislere karşı koydu. İşçilere 
ateş açıldı. Birçok işçi ve polisin yaralandığı çatışma 
sonunda fabrikaya giremeyen polisler geri çekilmek 
zorunda kaldı. Demir çubuklar ve sopalarla kaişı 
koyan işçiler fabrikadan çıkmadı. Bunun üzerine 
fabrikaya askeü birlikler gönderildi. Bu arada işveren 
işçilerin isteklerinin kabul edileceğini bildirdi. Aynı 
gece, fabrika işçiler tarafından boşaltıldı. Ertesi gün 
33 işçi hakkında soruşturma açıldı. 13 Ağustos'ta 
işçiler fabrikada direniş yaptı. Bunun ardından 19 
Ağustos'ta IVladen-iş Sendikası ile Koç Holding arasında 
protokol imzalandı ve böylelikle işçilerin ve sendikanın 
istekleri kabuT edilerek, Maden-iş Sendikası sözleşme 
yürütecek yetkili sendikal oldu. Maden-İş uzun yıllar 
Demir Döküm'de bu etkinliğini sürdürdü. Yukarıdaki 
fotoğrafta, fabrika önünde direnişteki işçiler görülüyor.
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