
Türkiye

Türkiye’de 1968
Her şey olup bittikten 20 yıl sonra, Batı Avrupa’da ve ABD’de 1968’in izi gibi görülebilecek 
tek şey, “business” ve “art” dünyasında parlayan 4 0 ’lannı sürmekte olan bazı yıldızlar olabilir. 
Sivil toplum 1968’in getirdiği bütün devrimci unsurlan çoktan massetmiş, dönüştürmüş ve 
tüketmiş bulunuyor. Ancak, kronik bunalımlarla yaşayan, sürekli serrnaye yetersizliği içinde 
çalışan smıflanna üretimdeki artıktan daha fazla bir pay vermesi mümkün olmayan bir 
toplumda devrimcinin massedilmesi de zahmetli ve masraflı bir süreç. Türkiye’de bu işlem 
yirmi yıl sürdü. 5 bin ölüye, bunun birkaç katı yaralıya, yüzbinlerce tutukluya mal oldu.
1968 Türkiye’de ve dünyada tılsımlı devrim sözcüğünün kitlesel bir ölçek üzerinde ve belki 
de ilk kez modem anlamıyla telaffuz edilebildiği yıl olarak milat gibidir. Daha sonralan 
sosyalist hareketin bütün gidişatını belirleyecek ilişkiler 1968’de Icuruldu, 1968’de ortaya çıkan 
eski ve yeni önderlikler hareketin gelişimi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Aynı şekilde 
karşı devrim de kendisini kitlesel bir ölçek üzerinde açığa çıkartmaya ilk kez 1968’de başladı. 
1968’i yapan etkenlerin hiçbiri günümüzde hükmünü sürdürmüyor ama 1968’de, açılan bir 
kapıdan Türkiye modem bir toplum, yani devrime gebe bir toplum olmaya girdi.

1968’in hikayesi sosyalist hareketin gelişmesinde yaşanan dramatik kopuşlardan birinin 
hikayesidir. Devrimci sosyalizm daha gehşmesinin ilk adımında, 1968’de parlamentoculukla 
bağlannı koparma yolunda en güçlü atılımlanndan birini yaptı ama bu güç, darbecilikle 
eklemlenmekten kaçınabilmek için henüz yeterh değildi. Kurulu düzen içindeki bütün olası 
seçenekleri tüketmeksizin kendi rüştünü ispat edemeyecek olan sosyalizm 1968’de yüksek 
bedeller ödeyerek hegemonyasından kendini kurtaracağı parlamentarizm ile darbecilik arasından 
çıkışın imkanlannı da elde etmeye başlayacaktı.

i Sosyalist Harekette Bölünme
1967 biter, 1968 başlarken Türkiye sosyalist hareketinin görünüşteki “birliği” de sona erdi ve 
tohumlan 1951 tevkifatı sırasında yeşermeye başlayan TKP içindeki çatışmalardan da beslenen 
bir aynşma sosyalisderin sonraki 20 yıl boyunca üstesinden gelemeyecekleri bir dizi başka 
bölünmenin de başlangıcım oluşturdu. 1968, ABD desteğindeki AP hükümetinin dünya 
kapitalizmine eklemlenme programını uygulamasının önünde bir engel olan bütün sosyalist ve 
anti-emperyalist güçlere karşı her düzeyde baskı ve terörü seferber ettiğine tanık oldu.

'  NATO’nun kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla TİP’in gerek parlamentoda gerekse parlamento 
dışında yürüttüğü ve solun her kesimi tarahndan onaylanan “Türkiye’nin NATO’dan aynlması” 
kampanyası TİP’e karşı şiddetin dozunun artmasına yol açtı. Bir yandan gaynresmi şiddet TİP 
üyeleri, sosyalist aydınlar ve öğrenciler üzerine yöneltilirken öte yandan devrimci öğrenci 
demeği yöneticileri, yazarlar ve işçi önderleri gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya başlandı. 
Sosyalist harekete karşı her türlü şiddeti kışkırtan ve meşrulaştıran 19-20 Şubat 1968’de TİP 
milletvekih Çetin Altan’m yazılan nedeniyle yargılanmak üzere dokunulmazlığının 
kaldınimasmm Meclis’te tartışılması sırasında AP’li milletvekilleri tarafından başta Çetin Akan 
olmak üzere TİP milletvekillerinin linç edilircesine dövülmeleri oldu. Devletin en yüksek 
yasama organında gerçekleşen bu saldın, sosyalisder arasında parlamenter araçlarla sosyalizmi 
gerçekleştirme yanılsamalanna önemli ölçüde son verirken, sağda da sosyalist hareketi şiddetle 
ezme arzulannm çoğalmasına ve faşist terörün yasa tanımazlığının pekişmesine yol açıyordu. 
Nitekim bu olayın ardından FKFnin 25 ve 26 Şubat’ta Ankara ve İstanbul’da düzenlenen 
“Uyanış Mitingleri” AP’li saldırganlann baskınına uğradı ve ardından 3 Mart’ta AP 
güdümündeki MTTB’nin İstanbul Taksim Alam’nda düzenlediği “Şahlanış Mitingi” kitlesel bir 
anti-komünist gösteri halinde “Türkiye’yi Vietnam ve Küba yapmak” isteyenlere karşı cihad 
ilanına dönüştü.
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Fikir Klüpleri Federasyonu’nun kurulmasıyla birlikte 1960 sonrasmm en temel özelliği olan Kemalizm 
savunuculuğu ve 27 Mayıs’ı savunma çizgisini bir ölçüde de olsa aşarak sosyalizme yönelen öğrenci hareketi 
TMGT ve TMTF gibi varolan dernekleri yerle bir ederek yeni örgütlenmelerin önünü açtı. Aşağıdan gelen 
hareketin ulaşmış olduğu kitlesellik yeni tipte öğrenci önderlerinin kısa sürede öne fırlamasını sağladı. 
İstanbul’daki öğrenci hareketinin siyasallaşması sürecinde sivrilen önderlerden birisi olan Deniz Gezmiş’in 
yöneticiliğinde İstanbul Üniversitesi bahçesinde yürüyüş yapan öğrenciler (sağda) bir müddet sonra siyasal 
iktidarın desteğindeki faşistlerin saldırısıyla karşılaştığında, hareketin nitelik değişimine katkıda bulunan yeni tipte 
önderler yaratmanın avantajlarını olduğu kadar dezavantajlarını da yaşamak zorunda kaldılar. Faşist saldırılar kitle 
hareketinin öne fırlattığı önderleri tesbit etmekte hiç de güçlük çekmediler. Faşistlerin öldürdükleri Battal 
tAehetoğlu’nun (üstte) cesedi başındaki Deniz Gezmiş (soldan ikinci) ve arkadaşlarının o güne kadar mücadele 
hedefi olan ve üstte soldaki karikatürde saldırgan bir nazi kuruluşu olarak tasvir edilen NATO ve Amerikan 
emperyalizmi yerini faşist teröre bıraktı. Tonguç'un hareketin içinden bir bakışın ürünü olan İnönü, Demirel, öküz 
kafalı bir politikacı ve bir gerici karikatürleri ise öğrenci hareketinin karşısındaki yerli blokun en özlü ifadesiydi.
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Dinci ve faşist sağın saldırılan karşısında takınılacak tavır meselesi saldınnm doğrudan 
muhatabı olan gençliğin taban örgütlerinde, öğrenci demeklerinde ve FKF  içinde pratik 
tanışmalara yol açarken TİP yönetiminde de siyasal iktidann ve sosyalist mücadelenin araçlan 
ve yöntemlerine ilişkin siyasal ve teorik tartışmalan kızıştırıyordu. Gerçekte, bu tanışmalar 
daha 1965 seçimlerinin ardından Yön sütunlannda başlamış, önce Doğan Avcıoğlu, İlhan 
Selçuk ve öteki Yön yönetici ve yazarlan TİP yöneticilerinin ve özellikle Aybar’ın siyasal 
iktidar stratejisine karşı hayli ölçülü olduğu söylenebilecek bir dille eleştiriler yöneltmeye 
başlamışlar; ardından 1951 tevkifatı sonrasında Zeki Baştımar ve çevresiyle hem tevkifat 
sırasındaki tutumu hem de siyasal perspektifleri dolayısıyla ihtilaf halinde olan Mihri Belli ve 
yakın çevresindekilerden Vahap Erdoğdu, Muvaffak Şeref Muzaffer Erdost, Rasih Nuri İleri, 
Ahmet Say ve başkaian TİP yönetiminin parti içi iUşkilerinde izlediği tutum kadar siyasal 
perspektiflerine karşı da önceleri örtük daha sonra ise hayli açık eleştiriler yöneltmeye 
başlamışlar, bunlara da karşılıklar almışlardı. Ancak, bu eğilime mensup sosyalistlerin, Yön’de 
yazdıklan sürece, Yön yazarlannın Marksist olmayan perspektiflerine karşı, hiçbir açık eleştiri 
getirmedikleri de görülüyordu. Bu tutumun tek istisnası Yön’e “Atma Avcıoğlu Din Kardeşiyiz” 
başlıklı bir makale göndererek, Yön’ün devletçi “sosyalizm”ine çok sert bir siyasal eleştiri 
yönelten Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile Rasih Nuri İleri olmuştu.

Sosyalizm mi Anti-emperyalizm mi?

Tartışma, TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar’m 1965 seçimlerinde Partinin 15 milletvekili 
ile TBMM’de temsil edilmeye başlamasından sonra, programda yazılı olmamasına karşm açıkça 
“spsyalizm”ih sözünü etmeye başlayarak, sosyalizm, devrim, iktidar, sınıf egemenliği gibi 
Marksizmin temel meselelerine ilişkin görüşlerim açıklamasıyla başladı. Aybar, “TİP 
yöneticilerinin son zamanlarda ‘sosyalizm’ sözcüğünü daha çok kullanmaya başlamış 
olmalan”nm “bazı kişi ve kuruluşlann TİP paralelinde görünen fakat kapitalist ilişkileri 
muhafaza eden görüşleri halka telkin etmeye çalışmış olmalanndan ileri geldiğini” açıklarken 
doğrudan doğruya Yön çevresini ima ediyordu. Yön ise TİP yönetimine 1965 seçimlerinden 
sonra ABD karşısındaki “anti-emperyalist çizgisini terketme” ve AP iktidan karşısında 
‘uzlaşmacı bir çizgiye çekilme” eleştirisini getirmeye başlamıştı. TİP yönetimi seçirrilerde elde 
edilen 15 milletvekilliği ve toplumun bütün uyanık kesimlerinin coşkun ilgisi ve sol basının 
sempatisine kavuşmuş olarak o güne kadar göreli olarak sessizlikle geçiştirmiş olduğu benzeri 
eleştirilere karşı cepheden bir hücuma girişti. Yayınlandığı günden beri Yön’de yazılan 
çıkmakta olan Mihri Belli ve çevresinin bu çatışmada TİP yönetiminin triumvirası Aybar,
Boran ve Aren’in savunduklan tezleri üslupta yumuşak ama içerikte sert bir eleştiriye tabi 
tutarak kararlı bir biçimde Doğan Avcıoğlu ve arkadaşlannm yanında yer almaları çatışmanın

«  #

TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Ağustos 1967'de, Russel Mahkemesi Tahkikat Komisyonu Başkanı olarak 
Kuzey Vietnam’a giderek bir ay boyunca savaş üzerine incelemelerde bulundu, VietnamlIlarla görüşerek ABD 
ordusunun yaptığı katliamlar, işkenceler, savaş suçları konusunda bilgi topladı (üstte). Daha sonra Aralık 1967’de 
Kopenhag’da yapılan Russel Mahkemesi'ne katılarak, ABD’nin Vietnam’da soykırım yaptığı şeklinde bir rapor 
sundu. Mahkeme Aybar'ın ve Tahkikat Komisyonu’nun diğer üyesi Leio Basso’nun sundukları raporlara 
dayanarak oybirliğiyle ABD’nin Vietnam’da soykırım suçu işlediğine karar verdi. Russel Mahkemesi kararına göre, 
Japonya, Tayland ve Filipinler de Vietnam savaşında ABD’nin suç ortağı kabul edildiler. ABD’nin Vietnam’a 
saldırısı ve orada sürdürdüğü emperyalist savaş, Batı Avrupa ve ABD gençliği arasında gelişen anti-emperyalist, 
kapitalist düzen karşıtı başkaldın hareketinin oluşmasında olduğu gibi, Türkiye’de de anti-emperyalist bilincin 
gelişmesinde önemli rol oynadı.
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Çeyrek Yüzyıl Ön€e 
kurduğum uz Örgüt: FKF

Bundan çeyrek yüzyıl önce Fikir Kulüpleri Federasyo- 
nu’nu kurma kararı verirken, o zamanın genç insanları, 
doğal kİ, bu örgütün Marksist hareketimizde oynayacağı 
rolü akıllarının köşesinden geçirmediler. Günümüzde 
Marksist hareketin ’60 sonrası tarihini inceleyen bilim 
adamı ya da kendi haklılığını tarihsel olarak kanıtlamak 
isteyen her “ fraksiyoncu” , yani her birimiz ve nihayet 
DAL’da soyağacımızı çıkartmak için her yıl, bazan altı 
ayda bir yeni bir şema çizmekten yorulan tanıdık, sima, 
kısaca değişik niyetlerle geçmişe bakan herkes FKF/Dev- 
Genç tarihinde kendisine zengin malzeme bulabilmekte
dir. Zaten bu malzeme incelenmeksizin bugünü anla
mak da imkânsızdır.

Ama bu tarih parçalanmıştır. 1965-1968 dönemi “kö- 
tülükler” in, 1968-1971 dönemi “ iyillkler” in dünyasına 
ait sayılmıştır. Tam tersini iddia edenler de vardır. Tarihi 
yalnızca iyiler ve kötülerden, kahramanlar ve hainler
den, haklılar ve haksızlardan söz edilen siyah-beyaz 
bir film haline getirdiğimizden şüphe edilemez. Üstelik 
biz bu filmi, anılan tarihin öznesi olan ve bir kısmı 
hâlâ yaşayabilen insanlara gösterdiğimizi unutuyor, böy
lece Stalin’in kötü kopyaları gibi davranıyoruz. Çünkü 
insanlık tarihinin bu en büyük “film” yapımcısı, siyah- 
beyaz filmi, onun aktörlerini ortadan kaldırdıktan sonra 
çekmek gibi mucizevi bir iş başarmış ve bu filmi göster
meden önce de film kahramanlarını görmüş tanımış kim 
varsa onların sinema salonundaki koltuklarını ebediyen 
tKişaltmayı ihmal etmemiştir.

Tarihçi dünü yaşamışların arasından çıkmaz, çıkma
malıdır. Dünü yaşamış olanlar, tarihçinin canlı tanıklan- 
dır ancak. Bize metalaşmayan ve metalaşıp kişinin zim
metine geçirilmeyen gerçek bir tarih gereklidir. Gele
cekte, “ resmî” tarih yazıcılığı olmayacaksa eğer, yüz
lerce, binlerce tarihçinin kuşaklar boyunca birbirini öğü- 
te öğüte öznellikleri ayıklayan ve ürünü nesnelleşti
ren yaşanan geçmişi yeniden üreten değirmen taşları 
gibi devinmesi, yeni kuşakların tarih bilincine su olacak, 
besin olacak, ışık olacaktır. O halde bu ciddi ve emek 
ürünü yapıtın okuyucuları, dünün figüranlarından birisi
ne ait bu yazıdan, FKF tarihini aydınlatma gibi bir işlev 
herhalde lıeklemeyeceklerdir. Hele bu örgütün tarihine 
bugün de Marksist hareket içindeki farklı eğilimlerin 
tarihsel açıklanması amacıyla sık sık başvurulduğu ve 
bazı insanların metafizik bir ilk kuvvetle bu tarihin baş
langıcında ne olmuş iseler, sonunda da hep o olacakla
rına dair, bizleri umutsuzluğa düşüren değerlendirmele
rin yapıldığı da hatırlanırsa, bu yazıdan nesnel bir tarih
sel değerlendirmeyi hiç beklememek gerekir.

I. FKF 1965'de, hepsi de TİP üyesi ya da sempatizanı 
olan sosyalist gençler tarafından kuruldu. 1967’de İs
tanbul sekreterliğinin kuruluşunu, üniversite ve yüksek 
okul bulunan bütün illerdeki kuruluşlar izledi. FKF kısa 
zamanda gençlik hareketinde kitlesel bir güce dönüştü 
ve komünist hareketimizin tarihindeki bir iki denemeden 
sonra, bu örgütün kuruluşu, Kemalist korporatif devlet 
yapısında resmî örgütleriyle yer alan gençliğin “devlet
ten kesin ve kitlesel olarak kopmasında” büyük rol 
oynadı. TMGT’nin, TMTFnln, MTTB’nin gençlik hareke
timizde oynadığı çok önemli rollere karşın unutulması 
da FKF/Dev-Genç örgütünün hâlâ hafızalarda canlı kalı
şı da rastlantı değildir. İster kapitalist, ister "sosyalist” 
olsun, bürokratik devletin küflü havası gençliğin taze 
ciğerlerine her zaman yabancı olmuştur. Ondaki bağım
sızlık talebi bir heves değil, bir varoluş ve hayat tarzıdır.

FKF, 1969’da Dev-Genç adını aldı. 12 Mart terörüyle 
dağıtılana kadar bu örgüt üniversite sınırlarını aştı ve 
anti-emperyalist, demokratik hareketin geliştiği her yer-



de genç insanları ayağa kaldırdı, saflarında birleştirdi. 
Dev-Genç hareketi, onu yönetenlerin öznel seçimleri 
ne olursa olsun, gerçekte, komünist hareketimizin Sta- 
linci geçmişinden etkilenmeksizin edemeyen “ bürokra
tik parti mekanizmasından kopuş” hareketiydi. TİP Genç
lik Kollan'ndan ve sayısını bilemeyeceğimiz siyaset diye 
adlandırılan partilerin “ komünist gençlik” örgütlerin
den, “komsomol”lardan, “maladaya gvardiya” lardan 
değil de, Dev-Genç’ten söz edilmeksizin gençlik hareke
tinden de söz edilemez oluşu bir rastlantı değildir. Yal
nızca bu olgu bile, Marksist hareketin gençlik kitleleri 
Jle ilişkisi bakımından çok değerli derslerle doludur.

Gençliğe işçi sınıfının tarihsel misyonunu yükleyen 
fanteziler bir yana, fakat, bürokratizme, günümüzün bu 
en belalı olgusuna karşı gençliğin arındırıcı, temizleyici 
işlevine her zamandan daha çok dikkat ayırmak, onun 
bugünkü geçici durgunluğunda bile, ona hâlâ dayattığı
mız bürokratik yaklaşımların rolü olduğundan kuşku duy
mak, sanırım önemli olacaktır.

II. f/CFnin kuruluş amacı, gençlik hareketini askerî 
darbelerin hazırlayıcı ön-gücü olmaktan çıkartmak, genç
liği işçi sınıfıyla ve sosyalizmle birleştirmektir. Özellikle 
1968'den sonra, birbirlerine karşıt hareket, örgüt ve 
partilerde yer alacak olan o dönemin genç kadroları, 
TİP çizgisinde ve bu amaç etrafında tam bir dayanışma 
içinde olmuşlardır. O zamanki saflaşma Kemalist- 
sosyalist saflaşmasıdır. Zamanla, kuruluş amacı iki yön
lü bir aşınmaya uğramıştır.

Bir yandan, “dart>eciliğe karşı” oluş, kitlesel gençlik 
hareketine özgü ve her türlü geleneksel kalıpları yıkan 
radikalizmden uzak durmaya, gençlik hareketini sosya
lizmle birleştirme amacı da giderek hareketi partinin 
uysal bir rezervi haline getirmeye dönüşmüştür. Müca
dele çizgisindeki bu aşırı “ölçülülük” ve örgütsel çizgi
deki bu “bürokratik” yaklaşım, yönetimlerde yer alan 
blrçokianmıza göre, gençliğin nabzını elinde tutan arka
daşlarımızın artan tepkisiyle karşılaşmıştır. Diğer yan
dan ise, Marksist hareket İçinde ortaya çıkaıi ve pratikte 
Kemalist güçlere ve onların muhtemel bir askerî hareke
tine karşı takınılacak tutumla ilgili ayrılıklar FKF'ye yan
sımıştır. Tarafların birbirlerini suçlamak amacıyla kui- 
landıklan terimlerle konuşacak olursak, “parlamentarist” 
ve “darbeci” iki eğilim ortaya çıkmıştır. Nitekim, 1968'de 
göreve gelen D.PerInçek yönetiminin bir numaralı kara
nı FKFyi ordu çevreleriyle teması olanların da yer aldığı 
Dev-Güç'e katmak olmuş ise, az sonra onun yerine

Anayasa Nizamını Korunna 
Kanunu Tasansı'nı protesto 
amacıyla FKF’n/n 13 Nisan 
1969’da Diyarbaidr’da 
düzenlediği miting (yanda), 
duvar gazeteleri ve afişlerin 
yanısıra dağıtılan çok 
sayıdaki bildiriyle bölge 
halkına duyurulmuştu. Civar 
kentlerden de gelen 3 bin 
kadar gösterici Kürt ulusu 
üzerindeki baskılan kınayan 
pankartlar taşıdı. Bunlardan 
en ilginci, üzerinde "Zinhare 
zinhar Morrison varise Bayar, 
deste xwe nede barçerya 
djiv/ar dışkine sere kolledar” 
(Bayar’ın mirasçısı Morrison 
sakın ha ellerini köle 
sahiplerinin kafalarını 
parçalayan çarkın dişlilerinin 
önüne sokma, onu 
durdurmak için tutma) yazılı 
olandı.

gelen Z.Şahin yönetiminin de ilk kararı FKF'nIn Dev-. 
Güç’ten ayrılması olmuştur.

Hareketimizi uzun yıllar meşgul eden FKF'deki ayrış
ma böyle başlamıştır. Geriye doğru baktığımızda, bu 
ayrışmada bize ışık tutabilecek olan asıl hatanın, radikal 
eylemlere yönelen gençliğe karşı güvensizlik ve ona 
bürokratik yaklaşım olduğunu görebiliriz. “ İki çizgi” , 
“ iki taktik ya da strateji”ye gelince, tarih onların her 
ikisini de yalnız ve yalnızca "birbirlerine olan İtirazları” 
bakımından doğrulamış, ilki 1969 seçimleriyle, diğeri 
ise 12 Mart darbesiyle tarihe karışmış, her iki çizginin 
izleyicileri, kanıma göre çıkış noktalarıyla hayli ilgisiz, 
tamamen farklı ve birçok dönemeçte daha da farklılaşan 
yepyeni çizgilerin yaratıcıları ya da izleyicileri olmuşlardır.

Gençliğin otonom hareketine ve sarsıcı aktifliğine karşı 
tutucu bir rol oynayan FKF yönetiminin başta gelen 
sorumlularından biri olarak, daha sonraki tüm siyasal 
çizgimizde, bizi sık sık hataya düşüren bu ilk hatayı 
unutmamak gerektiğini şimdi, özellikle bürokratik-sosya- 
list deneyimin çökmesinden sonra çok daha önemli gö
rüyorum. iflâs etmiş karşıt stratejilerimizin haklılık dere
cesi hakkında ise bir sonuçlamanın artık hiç bir anlam 
taşımadığı kanısındayım. O nedenle, günümüzde varo
lan çizgilerden herhangi biri, kendi haklılığını, FKF’deki 
bu ilk ayrışma ya da saflaşmadaki tutumuna dayandır
mak İstediği zaman, bana öyle geliyor ki, bugün İzlediği 
çizgiyle uzlaşmaz bir karşıtlığa düşmeksizin edemez. 
Eğer, hareketi şu ya da bu siyasal örgütün tarihiyle 
ilişkisi açısından değil de, doğrudan gençlik hareketi 
açısından ya da çağdaş tüm dünyada giderek etkin bir 
sosyal gelişme gücüne dönüşen yığınsal demokratik 
hareketlerin özgül doğası açısından yorumlarsak FKF'nin 
kuruluşundan sonra iki dönemi birbirinden biraz değişik 
bir ölçüyle, belki daha güncel bir ölçüyle ayırmamız 
mümkün olabilir.

İlk döneme damgasını vuran özellik, FKF’nin klasik 
komünist harekete özgü gençlik örgütlenmesi modeline 
bağlı bir kuruluş olması ise, FKFnin Dev-Genç'e dönü
şümü, 1968 büyük gençlik patlamasının kendine uygun 
bir gençlik örgütü yaratmasıdır. 1968'e kadar FKF'öe 
yönetim, gençlik hareketinin doğal önderleri tarafından 
değil, partiye bağlı formel önderlikler tarafından oluştu
rulmuştur. 1968 ise, kendi bağrından gerçek, doğal ön
derleri birkaç gün içinde tartışmasız şekilde yaratmıştır. 
1968’in öngünlerine kadar, devlete bağlı olarak kurul
muş gençlik kuruluşlarına karşı sosyalist bir gençlik 
örgütü yaratma aşamasında, olumlu işlev görmüş olsa

da, bu satırların yazarının da yer aldığı bu yönetim, 
aşağıdan gelen kitle hareketinin derinliğini, özgüllüğü
nü, ihtiyaçlarını söz konusu bürokratik örgütlenme biçi
mi nedeniyle zamanında görememiştir.

Dev-Genç 1968’in eseriydi. 1968’in ruhu Deniz Gez
miş ise, bu hareketin entelektüel politik ihtiyaçlarına 
da Mahir Çayan yanıt vermiştir.

III. İlk saflaşmayı izleyen yıllar Marksist hareketimizde 
şaşırtıcı bölünmelere tanıklık eder. Adeta bir karyokinez 
bölünme süreci yaşanmıştır. İlk saflaşmanın doğurduğu 
hücreler, kısa zamanda birbirleriyle İlişkiyi kesmiş, fakat 
bu defa bu hücreler kendi içinde bölünmeye başlamış
tır. Ama buradan hareketin gelişmesinde bölünmeleri, 
ayrılıkları, saflaşmaları değişmez bir yasa düzeyine yük
seltmek doğru olur mu? Bu bölünme sürecine iyimser 
bir yorum getirmeksizin, yaşanılanların önü alınmaz bir 
yazgı olmadığını göstermeksizin, günümüzdeki birlik ara
yışları, geçici bir mütareke oyunu olmaktan kurtulamaz.

FKF’deki eski ayrışma, eğer insanları hedef almak 
amacı taşımıyor politikalarla ilgileniyorsak, günümüzde 
ancak birliğin neden olanaklı olduğunu kanıtlamanın 
tarihsel dayanağı olabilir ve olmalıdır. Eğer 1965-1968 
ayrışmasını taktik sorunlarından (eylemlerde aktif olma, 
olmama gibi) ayıklayabilirsek ve bu ayrışmada tarihin 
tarafları ne yazık kl doğrulamadığını kabul edersek, tari
hi eski karşıtlıklarının ateşini sürekli körükleyen bir araç 
olmaktan çıkarabiliriz. Eğer bu ayrışmayı izleyen yıllar
da, tarafların kendi ilk çıkış noktalarından giderek.uzak- 
laştıklarını, “parlamentarizme” karşı çıkanların “darbe
cilikten” ve “darbeciliğe” karşı çıkanların da “par
lamentarizmden” kopuş sürecine -çelişkili de olsa 
ve uç noktalara savrulmalarla, yeniden bir adım geriye, 
sağa ya da sola düşmelerle de belirtense- girdiklerini 
teslim edersek, 1965-68 saflaşmasından yüz parçaya 
bölünmüş olsak bile, aslında, Marksist yaklaşımın akla 
gelebilecek yığınla varyantını “tükete tükete” birliğe 
doğru sancılı bir süreç yaşadığımızı görebiliriz.

Bilinçli bir süreç değildi bu. Herbirimizin, hareket için
de yalnızca kendi kendisine duyduğu derin bir güvenle, 
inançla ve inatla belirlenen bir süreçti. Her ayrılıktan 
sonra yükselttiğimiz kendi Marksist bayrağımızın altına 
tüm hareketin toplanacağından ve işte bu hareketin 
özlenen ve tek bir gün bile yaşamadığımız devrimi zafe
re ulaştıracağından bir milim bile kuşku duymadığımız,
o nedenle bölünmeleri bayram havasıyla karşıladığımız 
bir dönemdi bu. İlk ayrışmanın itici gücüyle koyulduğu
muz bu yolda, attığımız her adımla, bu ayrışmanın tezle
rinden uzaklaştığımızı, ayrılıkların olabilecek her gerek
çesini, dayanağını tükettiğimizi kavramamız besbelli ki 
bilgilenme sürecinin diyalektiğine de uymazdı. Şimdi 
mesele, çeyrek yüzyıl boyunca yaşanan bu sürecin, 
aslında bizi birlik noktasına doğru yönlendirdiğini bi
linçle kavrayıp, kavrayamayacağımız meselesidir.

FKF/Dev-Genç tarihine, ayrılıklardaki haklılıklarda, he
pimizden yana konuşan bir tanık gözüyle baktığımız, 
onda düşmanca ayrılıklar ve saflaşmalardan başka bir 
şey görmediğimiz dönemin sona ereceğine inanıyorum. 
Şimdi bu tarihi, hepimizi eğiten, pek çok kurban pahası
na, iki askerî darbeden geçerek çeyrek yüzyıl boyunca 
herbirimizi defalarca sınayan, azarlayan, bazen sınıfta 
bırakan ve ne yazık kl kimimizi de politika okulundan 
kovan güngörmüş bir öğretmen olarak kabullenmek, 
bu tarihi bazen Deniz ve Mahir’in, bazen Cantekin ve 
Demircioğlu’nun ve dev gibi bir saf oluşturan diğer 
kurbanlarımızın yüzleriyle bize bakan eski bir dost ola
rak görmek, tarihten korkmamak, tarihle korkutmamak, 
ondan öğrenmek gerekecek. Çeyrek yüzyıl sonra, 
FKF/Dev-Genç dönemi bana, çok daha yakın, çok daha 
ilginç ve çok daha ders alınması gereken bir dönem 
olarak görünüyor.

VEYSİ SARISÖZEN
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hem alanmi hem içeriğini genişletti. Mücadelenin başlıca ekseni kuşkusuz tüm temel politik 
meselelerde olduğu gibi devlet iktidan sorunundan geçiyordu. Yalnızca çatışmanın daha 
sonralan (1968-70) salt teorik tartışmanın ötesine geçerek şiddet aracılığıyla da 
yürütülmüş olmasına bakıldığında taraflann bu temel meselede esastan karşıt konumlarda 
bulundukları sanılabilirdi. Oysa gerçekte ne TİP ne de Yön çevresi devlet bahsinde 
birbirlerinden esasta farklı olan hiç birşey söylüyor değillerdi. Herkes iktidara ulaşma biçimleri 
ve imkanları konusunda ne söylüyor olursa olsun devletin “şu aşamada” bir milh burjuva 
devleti olması ya da öyle kalması gerektiğinde hemfikirdi. Bu yüzden her iki kamptakiler de 
1966 başlanna kadar 27 Mayıs’m yarattığı devlet biçimini sahipleniyor, 27 Mayıs Anayasasının 
sosyalizme ulaşmak için gerekli yasal zemini sağladığını düşünüyor, 27 Mayıs’ın başlıca 
vurucu gücü olan Ordu’nun toplumsal gelişmede ilerici bir rol oynamış olduğunu kabul 
ediyor, karşılannda toplumun bu “zinde” kuvvederinin değil yalnızca ABD emperyalizmi ve 
onun içerideki dayanaklan olan “kompradorlar ve ağalar”ın bulpndugunu düşünüyorlardı.

Ancak, TİP ve Yön arasında iktidara “yukandan aşağı” mı, “aşağıdan yukan” mı ulaşılacağı 
konusunda 1965 seçimleri sonrasında ilk çatışma patlak verdi. Bu salt, “iktidara ulaşma 
tekniği” hakkında bir tartışma değil, devlet bürokrasisinin öteki sınıflarla ilişkisi üzerine bir 
“sınıf mevzilendirmesi” tartışmasıydı da. Aybar, TİP teorisyenlerinden İdris Küçükömer ve 
Sencer Divitçioğlu’nun “Asya Üretim Tarzı” tartışmalan içinde temellendirmeye çalıştıklan 
“Osmaniı devlet sınıflan” üzerine tezleri politika planında yeniden üreterek 21 Ağustos 
1966’da şu yargıları ileri sürmüştü: “Halkımız yüzlerce yıl tepeden inme yönetim metodlannın 
ıstırabım çekmiştir. Ve ancak 1950’de kendisini ayak takımı sayan tepeden bakan bu ceberrut 
bu yukandan aşağı yönetim şeklinden kurtulmak fırsatını bulmuştur: Osmaniı tipi devlet 
yönetiminin mirasçısı olarak gördüğü CHP iktidannı devirmiştir. Ve o tarihten beri bu partiye 
iktidar fırsatı vermemiştir. Fakat o tarihte böyle bir alternatif de bulunmadığından CHP’yi

1968’in ilk boykotu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde patlak verdi. Ardından Ankara ud 
Hukuk ve Fen Fakülteleri’nde 11 Haziran’da başlayan boykot sonra da İstanbul Üniversitesi’ne sıçradı. 12 
Haziran Çarşamba günü İstanbul Hukuk Fakültesi’nin büyük anfisinde toplanan öğrenciler sınav yönetmeliği ile 
ilgili isteklerini öne sürerek boykot kararı aldılar. Öğle saatlerinde alınan bu karar kimilerine göre çok sıradan 
bir olaydı. Anfinln tahtasına yazılan "sağ sol yok, boykot varl..”  cümlesi birçok öğrencinin gözünden kaçmıştı. 
Ama anfinln boşalmasıyla merkez binanın çıkış kapısına doğru ilerleyen kalabalık, kapıdan çıkıp heykelin önüne 
gelince bicden bire koşmaya başladı. Boykot kararını yeni öğrenen öğrenciler de bu kalabalığa katılınca 
iioşaniarın safları sıklaştı. En önde koşan Deniz Gezmiş "Arkadaşlar, rektörlüğe!..’ ’ diye bağırıyordu. Çıkış 
kapısının solundaki rektörlük'binasının önünde biranda binlerce kişi yığılmıştı. Sloganlar atılıyor, rektörün istifası 
isleniyordu. Bu sırada rektör Ekrem Şerif Egeli kıpkırmızı bir yüzle merdivenleri indi. Ve bir arabaya 
binerek, açılan kapıdan dışan çıktı. Ardından kapılar kapatıldı. Öğrenciler, \ başta / Deniz Gezmiş olmak 
üzere rektörlük binasına daldılar. Türkiye’de öğrenci eylemlerinde yeni bir dönem başlıyordu. İstanbul Üniversitesi 
Merkez Binası işgal edilmişti. Bu arada üniversite santraline elkonuldu. Hukuk Fakültesi’nin sınav sonuçlarını 
gösteren camlı tablolar kırıldı. Aslında boykot ve işgalin ilk günü bu eylemlere özgü bir biçimde, belirgin bir 
karışıklık içinde geçti. Kimse ne yaptığını bilmiyordu, ilk gece kapılarda yapılan denetimlerde dikkatli 
olunamamış, içeriye birçok polis ve bunlara yardımcı olabilecek sağcı öğrenci de girmişti. Bu arada öğrenci 
gençliği hiçbir biçimde temsil etmeyen f\ATTB, TMTF ve İÜTB gibi kuruluşlar bildiri yayınlayarak, üniversitede 
■eforma karşı olmadıklarını ancak hareketin başka yerlere sürüklenebileceğini söylüyorlardı. Ancak ikinci gün 
Kurulan komite olaya hemen hâkim oldu. Bu arada merkez binadaki İktisat ve diğer fakültelerin de eyleme 
katılmasıyla İşgal komitesi oluşturuldu. Komitenin başkanlığına Hukuk Fakültesi’nden Kemal Bingöllü, sözcülüğüne 
ie İktisat Fakültesi’nden Toygun Eraslan Getirildi. Fotoğrafta Hukuk Fakültesi’nin profesörler kurulu odasında 
toplantı yapan öğrenciler aörülüvc-
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KARADENİZ, HARUN 
( 1 9 4 2 - 19 T5 )

Devrimci gençliğin en popüler liderlerinden Harun Ka
radeniz 1942’de Giresun’un Alucra ilçesinin Armutlu 
köyünde doğdu. Yoksul bir çiftçi ailesinin oğluydu. Kö
yünde ilkokul olmadığmdan ilk ve ortaokulu ailesiyle 
birlikte kış aylarmı geçirdikleri Bulancak’ta okudu. 
1957’de ailesinin geçim sıkmtısı yüzünden Samsun’a 
taşınmasıyla 19 Mayıs Lisesi’ne yazıldı. Lise öğrenimi 
sırasında katıldığı ilk siyasal eylem, arkadaşlarıyla bir
likte 27 Mayıs’ı ve orduyu destekleyen yürüyüşe katıl
mak oldu. 1962’de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi’ne girdi. Üniversitenin ilk yıllarında hiç bir 
şeye karışmayan bir öğrenciyken, İkinci yıl yönetmeli
ğin yanlış uygulanması üzerine üniversite gençliğinin 
toplu eylemine katıldı. 1964’de İTÜ İnşaat Fakültesi Ta
lebe CemIyetI’ne girdi ve bir müddet sonra başkanlığa 
getirildi. Talebe Cemiyeti başkanlarının doğal üyesi ol
dukları Talebe Birliği Yönetim Kurulu’nda da çalıştı. 
Cemiyet’in ilk etkinliği, ders kitaplarının çoğaltılıp geniş 
bir öğrenci kitlesine dağıtılmasını sağlamak oldu. Bu 
arada Yerti Kovan adında, sadece iki sayı yayınlanabilen 
derginin çıkarılmasında çalıştı ve dergide yazdı. Sosya
lizmle ilk tanışması 1964’de Cemiyet’te yapılan “Türki
ye’nin kurtuluş yolu ne olmalıdır?” tartışmaları sırasın
da oldu. Cemiyet’te egemen olan bu görüşün yaptığı 
ilk anti-emperyalist eylem öğrenci kantininde Coca-Cola 
satışının engellenmesi oldu. Karadeniz 13 Ocak 1965’de 
yapılan bir basın toplantısıyla başlatılan “Petrolün 
Millileştirilmesi” kampanyasında da etkin bir rol oynadı.

7 Kasım 1967’de başlayan ve ilk en büyük öğrenci 
yürüyüşü olan “Özel Okullar Devletleştirilsin” hareketi
nin planlanmasında ve hazırlanmasında görev aldı; İs
tanbul’dan Ankara’ya yapılan yürüyüşün başında yer 
aldı; 15 Haziran 1968’de “ İlkokuldan Üniversiteye Dek 
Eğitimde Devrim” sloganı temelinde tüm eğitim siste
mini içeren reformların gerçekleştirilmesi için yapılacak 
eylemlerde İTÜ Öğrenci Birliği başkanı olarak üniversite 
işgalini l)aşlatan öğrencilerin önde gelenlerindendi. Oluş
turulan Konsey tarafından işgal süresince görüşmeleri 
yürütecek ekibin başkanı olarak görevlendirildi. Tem
muz 1968’de Derby Fabrikası’nda başlayan işgalin ka
muoyunda sesini daha fazla duyurabilmek için İşçi tem
silcilerinden gelen destek talebi doğrultusunda fabrika
ya giderek işçilerin İşgalini destekleyen konuşmalar yap
tı.

O sıralarda öğrenci birliklerinin ve önderliklerinin ara
sında siyasi görüş farklılıkları da giderek belirginleşme
ye başlamıştı. Amerikan 6. Fllosu’nu protesto eylemleri, 
sağcı örgütlerin öğrencilere yönelik saldırıların artması 
ve buna karşı alınacak tavır konusunda anlaşmazlık gi
derek ikilik yaratıyordu. Harun Karadeniz’in başını çek
tiği öğrenci kesimi, anti-emperyalist eylemlerin geniş



lurkıyeüe

Fotoğrafta İstanbul Üniversitesi merkez binasının 
girişindeki işgalci öğrenciler görülüyor. İşgal belirsiz 

havasından hemen sıyrılmasını bildi. Hareketi yöneten 
İstanbul Üniversitesi işgal Komiteleri Yüksek 

Konseyi’nin hazırladığı öğrenci isteklerini içeren broşür 
rektör Ekrem Şerif Egeli’ye sunuldu. Öğrenci 
temsilcileri kendilerinin muhatap olarak kabul 

edilmemeleri halinde işgali kaldırmayacaklarını 
bildirdiler. Ancak rektörlük konseyle görüşmemekte 

ısrar ediyordu. Bu arada İÜ Öğretim Görevlileri 
Sendil<ası'n/n arabuluculuk önerisi kabul edilmedi. 

Sonunda öğrencilerin kararlılığı ve araya bazı öğretim 
üyelerinin girmesiyle rektörlük görüşmeyi kabul etmek 

zorunda kaldı. 21 Haziran 1968'de radyoda rektör 
Egeli ile işgal konseyi sözcüsü Toygun Eraslan’ın 

katıldığı ve Abdi İpekçi'nin yönettiği bir açık oturum 
yapılarak, isteklerin kabul edilebilir olduğu açıklandı. 

Yapılan uzlaşma toplantılarından sonra 25 Haziran 
1968’de işgalin kaldırılması yolunda karar alındı. 

Öğrenciler günlerdir sürdürdükleri mücadeleyi 
kazanmışlardı.

kitlelere yayılması ve bunun için de öğrenciyi, işçiyi, 
yoksul köylüyü bünyesine alarak onlara önderlik edebi
lecek bir üst örgütün gerekliliğini, öğrencinin öğrenci 
olarak kalması ve eylemlerini olabildiğince yasal çerçe
vede yürümesini savunuyordu. Bunun karşısında da 
İktidarı yıpratacak lıer türlü eylemin meşruluğunu savu
nan ve orduyu öğrencilerin yanına çekerek sol bir dar
benin gerçekleşeceği bir ortamı liazırlamak İsteyenler 
yer alıyordu. Bu kesim tarafından Karadeniz oportünist, 
pasiflst ve hain olarak suçlandı.

19 Ekim 1968'de polise taş attığı ve öğrencileri kışkırt
tığı iddiasıyla polisler tarafından tutuklandı. 24-30 Aralık 
1968'de “Montaj Sanayi ve Ortak Pazara Hayır'' haftası 
sırasında basın toplantısı, konferans, resim sergisi ve 
İzmit-İstanbul arasında yapılan protesto yürüyüşünü ör
gütledi. İstanbul Boğazı'na demirleyen 6. Filo'ya karşı 
düzenlenecek protesto eylemlerinin örgütlenmesi için 
28 Ocak 1969’da Karadeniz’in de içinde bulunduğu Da
yanışma Kurulu yapılacak eylemleri gün gün planladı. 
Eylem planı İçine alman konular İçinde tütün üreticileri, 
Teirs/f grevi, Marmara Denizi'nde kullanılan trolle avlan
ma, madenler ve 1968 üniversite işgali mahkemesi var
dı. Yapılan İşbölümü sonucu Karadeniz, 6. Filo'yu pro
testo eylemlerini örgütlemekle görevlendirildi.

Karadeniz'in Öğrenci Biriiği başkanlığından ayrılma
dan önce katıldığı en son eylem Gerze'deki Tütün Mitin
gi oldu. Bu eylem Tütün Ekiciieri Cemiyeti adlı bir örgü
tün kurulmasıyla sonuçlandı. O yıl artık gençlik eylemle
rinden çekilmesini “Olayların gençliği aşması (...) ve 
gençliğin iktidara yönelen eylem biçimini benimseme
diğiyle” açıklayacaktı. 1970'de süregiden öğrenci ey
lemlerini ise; “ 1970 Türkiyesi'nde artık sol her gün 
biraz daha bölünüyor, küçük grupçukların sayısı 
artıyordu” şeklinde yorumluyordu. Bu dönemde daha 
çok İşçiler arasında çalışmaya ağırlık verdi. Kartal İşçi 
Birliği’nin örgütlenmesinde görev aldı. 12 Mart'ta bir 
süre Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından arandıktan son
ra tutuklandı. Adliye ve Belediye yürüyüşlerinden yargı
landı. Bir müddet sonra TKP davasına dahil edildi. Yar
gılanması sırasında, bir kaç yıl önceden başlayan kolun
daki kanserojen tümörün tedavisi için bulunduğu tahli
ye talepleri geri çevrildi. Beş buçuk ay sonra tahliye 
edildi. Bu kez Mart 1972'de Dev-Genç davasından yeni
den tutuklandı. Yurt dışında tedavisini gerektiren rapor- 
lan yetkili makamlara kabul ettirerek Aralık 1973'de In
giltere’ye gidebildi. Tedavisinde çok geç kalındığı için 
kolu kesildi. Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra 
15 Ağustos 1975’de İstanbul'da öldü. Kapitalsiz Kapita
listler, Olaylı Yıiiar ve Gençiik, Eğitim Üretim İçindir 
ve Yaşamımdan Acı Dilimler adlı eserleri vardır.

devirmekle beraber onun yerine kendi temsilcilerini geçirememiştir. Bugün dava, 1950’de 
başlam ış, devrimi tam yörüngesine oturtmak, yani TİP’in halk için tek kurtuluş yolu olduğunu 
halka anlatmaktır.” Böylelikle ashnda 1965 seçimlerine kadar TİP ve Yân arasında var olduğu 
varsayılan mutabakatlardan biri, yani bir anti-emperyalist ittifak temeli üzerinde bütün 
“yurtsever” güçlerin ABD emperyalizmine karşı cephede ortak mücadelesi, TİP tara&ndan 
yürürlükten kaldınimış oluyordu. Bu belirlemeyle birlikte Yön’de Doğan Avcıoğlu titizlikle ve 
hayli geniş bir alanı hesaba katarak hazırladığı bir plana bağlı olarak eski TKP’lilerle birlikte 
Aybar, Boran ve Aren’e karşı teorik ve programatik bir saldınya geçti.

Yön ve “Eski Tüfekler”in İttifakı

14 Ekim 1966’da bu saldm lann sonuçlannı değerlendirmek üzere yazdığı, Yön’de yayımlanan 
“Bir Sosyalist Stratejinin Esaslan” başlıklı makalesinde Avcıoğlu TİP'in bu yeni çizgisiyle bir 
“sol sapma” içine girdiğini, “İttihat ve Terakki’yi, Mustafa Kemal’ hareketini ve 2 7  Mayıs’ı karşı 
devrim say(dığını)... tıpkı emperyalizm, DP ve AP gibi ‘geleneksel yönetici kadro’ya ve onu 
temsil ettiği ileri sürülen siyasi teşekküllere cephe almakta olduğunu” ortaya atarak TİP’i sert 
bir biçimde eleştirmeye girişti. Öte yandan Aybarı Aren ve Boran’ın “anti-emperyalist mücadele 
ile sosyalist mücadele aynı şeydir" diyerek mücadelede ayn bir anti-emperyalist milli devrim 
evresinden söz etmiyor olmalannı eleştiren Avcıoğlu, bunun "CM ’yı pek ürküten milliyetçi 
gelişmeyi engelleyen” bir düşünce olduğunu “emperyalizm ve işbirlikçilerinin... TİP'i tecrit 
etmekten başka bir sonuç vermeyecek olan bu yeni teorilerden pek hoşnut olacaklar”mı ileri
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Devrim U in H areket 
Tiyatrosu: DİHT

“Kimin için sanat?”

Az önce birileri bir yürüyüşten gelmiş, birileri üçüncü 
kez onu allakbullak eden Jules ve Jim filminden çıkmış, 
bir başkası Kafka’nın Milena'ya Mektuplar’m belki be
şinci kez okuyor. Engels’In sanat üstüne söyledikleri, 
Brecht’in, Lukacs'ın sanat görüşü kimbllir kaç kez göz
den geçirilmiş.

Çınaraltı’ndakI kahvede politika, aşk ve sanat İçiçe. 
Hep sorular, aşka dair, politikaya, sanata dair sorular.

Aşık Ihsani bir yandan Baltasını Biledi’yl söylüyor 
öte yanda Joan Baez We shall over Come'i. Picasso'nun 
banş güvercini bütün kitaplarda, bütün masallarda, bü
tün çay bardaklarında...

Önce tiyatronun adını koydular; Devrim İçin Hareket 
Tiyatrosu.

Sonra amaçlarını saptadılar: Öncelikle amatör bir ruh 
ama profesyonel bir ahlakla hareket edeceklerdi. Her 
şeyden önce özverili olmaları gerekliydi. Günlerce sü
ren sahne çalışmalarına, metin hazırlamak için yapılan 
(özellikle gecekondu bölgelerinde ve grev alanlarında) 
güç anket çalışmalarına, tartışmalara, uykusuzluğa, ses 
kısıklığına, sokaklarda giyinip soyunmaya, yüzlerce kez 
bir sahneyi prova etmeye ve her zaman çok zor bulunan 
kadın oyuncuları yorgun argın evlerine kadar götürme
ye hazırlıklı olmalıydılar.

Bu klasik bir tiyatro değildi, bir okuldu. Aşktan estetik 
bilgisine, nefes açmadan koşmaya, diyalog yazmadan 
türkü söylemeye, Marksizmin temel ilkelerinden atasöz- 
lerine kadar her türlü bilginin, deneyimir) Edinilmesi 
gereken bir okul.

Yol parası olmayanlara yol parasının ortaklaşa denk- 
leştirlldiği, yemeğin hep birlikte pişirildiği, acıların, ke

en ağır işlerde çalışıp gelmişlerdi ve saat tam altıda 
sahnedeydiler.

Soru soruldu: Nasıl bir tiyatro?

Birileri şöyle dedi; “ İlk oyunumuz bizim öğrenciliği
miz. Her alanda iyi bir öğrenci olmalıyız... Önce araştır
macı olmalıyız sonra oyun yazarı, sonra oyuncu sonra 
seyirci olmalıyız yeniden, sokaktaki insanın seyircisi 
hayır, hayır seyircisi değil sırdaşı, dostu, akıldaşı...”

Öğrencilere öğretmenler de gerekliydi. İktisat profe
sörleri İdris Küçükömer, Sencer Dlvitçioğlu, felsefeci 
Salahattin Hilav, edebiyat eleştirmeni Fethi Naci, Ana
yasa ve 141-142 uzmanı profesör Çetin Özek, sosyolog 
Oya Baydar ve daha pek çok, işinin uzmanı güzel insan 
gönüllü öğretmenliği kabullendiler. Öğrenciler, Türki
ye’de üretim ilişkileri, sınıflar, estetik, halk edebiyatı, 
ulusal tiyatro vs. konularında aç birer öğrenci oldular. 
Seminerler birbirini izledi. Sıra oyun metnini yazmaya, 
sahneye koymaya, oynamaya geldi.

Yıl 1968...

İlk üniversite işgali, tütün ve toprak yürüyüşleri, milli 
petrol ve ulusal bağımsızlık kampanyaları ve biz tartışı
yoruz:

“Kimin için sanat?”

Galerilere girebilenler, kırmızı koltuklara oturabllenler 
için mi? Başka yolu yok mu? Sokaktaki insana ulaşma
nın, ona bir şeyler söylemenin bir yolu yok mu? peki 
ne söyleyeceğiz? Öylesine çok ki, altmış sekiz kuşağı
nın söyleyecekleri.

Toprak senin! Üretim araçları senin! Emek senin! En 
güzel yaşamak hakkı senin!

Bütün bunlar nasıl söylenecek? Bir yolu olmalı, bir 
yolu...

Sanat; Nazım Hikmet’in Türkülerimiz şiirinde söyledi
ği gibi, ‘bir gaz sandığını yere yıkarak’, en güzel sokak
larda, en güzel insanlara bir türkü olup akmalı.

Öyle bir tiyatro yapmalı kİ; oyuncusu, yazarı, sahne 
koyucusu sokaktaki insan, fabrikadaki işçi, sıradaki öğ
renci olsun...

Öyle bir tiyatro yapmalı ki; sokakları, kahveleri dolaş
sın, birilerinin başı derde mi girdi, şıp orada bitsin. 
Şen şakrak olsun. Türküleriyle, danslarıyla, gölge oyun- 
lanyla, Hacivat-Karagöz’üyle bizden olsun. Bizden! olsun.

1968’in sıcak Eylül günü Akrasay’da o zamanki Türki
ye Öğretmenler Sendikası (TÖS) salonunda altı kişi bira
raya geldiler. Amaçları tiyatro yoluyla ‘Kimin için sa
nat?’ sorusuna bir yanıt aramaktı. O gün bir araya gelen 
altı kişi (Ali Özgentürk, Sabahattin Şenyüz, Amca Doğan 
Soyumer, Sadık Karamustafa, Işıl (Türkben) Özgentürk, 
Veli Gürcan) üç yıl boyunca gece ve gündüzleri paylaşa- 
caklannı, yaz kış grevlerde, düğün salonlarında, sokak
larda, kahvelerde, miting alanlarında tam 360 kez oyun 
oynayacaklarını ve toplam 137 kişinin çeşitli zamanlar
da görev aldığı bir şenlik okulunun (tiyatronun) ilk top
lantısını yaptıklarını elbette bilmiyorlardı. Ancak, '68 
kuşağının ve ülkenin iç dinamiğiyle beslenen bu yeni 
tiyatro ülkesinin tiyatro tarihine üç yıl boyunca yepyeni 
bir deneyi gerçekleştiren bir tiyatro olayı olarak geçti.
O gün o altı kişi bunu da bilmiyordu. Onların tek bir 
amacı vardı. ‘Kimin için sanat!?’ sorusunun yanıtını 
sokaklarda, kahvelerde, miting alanlarında vermek, ara
mak...

ylflerin, sorunların ortak paylaşıldığı bir okul.

Bu okulun adı: Devrim İçin Hareket Tiyatrosu’yöu.

İlk önce altı kişiydiler ve ilk oyun çalışmalarına başla
dıklarında dostlarıyla "birlikte yirmi kişi oldular.

TÖS salonunun çok tozlu, her türlü hastalığa açık- 
sahnesinde ilk bir araya geldiklerinde şaşkındılar. Ço
ğunun tiyatro bilgisi çocuklukta izledikleri klasik bir 
iki oyundu. Kimileri tiyatro görmemişti bile. Çoğu üni
versiteyi kendi imkanlarıyla okuduklarından bütün gün

O sıralarda Boğaz köprüsünün yapımı söz konusuydu 
ve çeşitli kurumlar yapıma karşı çıkıyorlardı. Köprü, 
dışa bağımlı bir sanayileşmenin simgesi haline gelmişti. 
Köprü aracılığıyla ulusal bağımsızlığımızın nasıl bir teh
dit altında olduğunu anlatmak olanaklıydı.

Ve ilk oyunun adı kondu: Köprüye Hayırl

Hemen yola çıkıldı. Üçer kişilik ekipler Boğaz’ın iki 
yakasına yayıldı. Köprü yapımı nedeniyle gecekonduları 
yıkılacak İnsanlarla günlerce anket yapıldı. Söyleşiler 
bantlara alındı. O bölgelerdeki kahveler, oyun oynama
ya uygun açık alanlar bir bir saptandı. Dışa bağımlı
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iürkıyede

sanayileşmenin kimlere yararı olduğu araştırıldı.

Veriler, dokümanlar, belgeler tamamlandı. Sıra bütün 
bunlan harmanlayıp sahnede anlatmaya gelmişti. Neler 
neler yapılmadı o sahnede. Kendiliğinden ne mizansen-, 
ler ne diyaloglar çıktı. Hacivat ve Karagöz nasıl ülke 
sorunlarını tartıştılar, masmavi ipek bir şal nasıl nehir 
oldu, çocuğu Zap sularına karışıp ölen bir ananın ağıdı 
nasıl yeniden söylendi...

Günler günler geçti.

Oyun hazırdı şimdi sıra oyunun seyircisiyle buluşma
sına gelmişti.

3 Kasım 1968 günü yola çıkıldı, davullar ve yürek 
çarpıntılarıyla. Beylerbeyi sırtlarına gelindiğinde ilk se
yirciler çevreyi kuşatmıştı bile. Çocuklar! Ve üç gün 
boyunca tiyatronun en sadık seyircileri onlar oldular.

Düz bir alanda ilk sözcükler söylendi, ilk mizansenler

3 Kasım 1968 Pazar günü sokaktaki ilk gösterisini, 
İstanbul’da Ortaköy’de Boğaz Köprüsü’nün ayaklarının 
geçeceği gecekondu bölgesinde sergileyen Devrim İçin 
Harel<et Tiyatrosu 113’ü sahnede, 45’i sokakta ve 
bunların birçoğunu mitingler sırasında, 148’ini kahve 
ve sendika salonunda ve 54’ünü fabrika önünde 
olmak üzere toplam 360 kez seyirci önüne çıktı. 41 
bin 600’ü sendikalı işçi, 7800’ü öğrenci, 8400’ü 
sokaktaki insanlar, 40 bin kadan ise miting ve 
yürüyüşteki halk olmak üzere toplam 115 bin 780 
seyircinin karşısına çıktılar. Köprü, Grev, Amerika ve 
Gecekondu adlarında 4 oyun sergileyen DİHT, kuruluş 
amaçlarını 13 Mayıs 1969 tarihli Ant dergisinde şöyle 
açıklıyordu: “ Ülkemiz sömürülen halkların yaşadığı bir 
VIkedir. iç ve dış düşmanları vardır. Halk her yandan 
her biçimde sömürülmektedir. Fakat bütün bunlar 
değiştirilebilir. Ülkemizdeki halktan yana her olay, 
kurum, hareket, sanatsal soluk bu değiştirme olayının 
aracıdır. Ve işte tiyatro da bir değiştirme, karşı 
koyma olayıdır. (...) Biz diyoruz ki, öyle bir tiyatro 
eylemine girişelim ki, bu her ilerici eylemde olduğu 
gibi ana sermayesini meydana geldiği kişilerin ve 
yandaş olduğu örgütlerin devrimci birikiminden alsın.
Ve bir sermaye birikiminin doğuracağı ilişkiler yerine 
bu tiyatronun gerek iç ve gerek halkla ilişkileri bu 
devrimci birikimin dinamizmine göre gelişsin. (...)’ ’ Her 
türlü polis baskısına direnerek oyunlarını sergilemeye 
devam eden grup, sokaktaki seyircilerine "(...) Bahar 
geldi. Şimdi evinizin sokağında ya da herhangi bir 
yerde bize rastlarsanız seyredin, sakın ihbar etmeyin. 
Ederseniz biz kendimize yeni bir sokak buluruz 
nasılsa, ama sizin evin sokağına bir daha gelmeyiz." 
diye sesleniyorlardı. Yandaki fotoğraf. Kanlı Pazar 
öncesi, DİHT’mn de katıldığı etkinliklerden Amerika 
adlı oyunun sokaktaki gösterimi sırasında çekilmiş.

başladı ve ilk seyirci usulca oyuna katıldı.

Sonra Devrim İçin Hareket Tiyatrosu, tiyatronun zo
runlu kapanma yılı olan 12 Mart 1971’e kadar. Köprü, 
Amerika, Grev ve Gecekondu adlı oyunlarını yüzlerce 
kez sokaklarda, grev alanlannda, kahvelerde, mitingler
de oynadı oynadı...

Sık sık kovuşturmaya uğradılar, gözaltına alındılar, 
dekorlarını kendileri taşımak zorunda kaldılar, sık sık 
sesleri kısıldı, okulu bir iki yıl ertelediler, işten atıldılar 
ama hep oynadılar.

IŞIL ÖZGENTÛRK

Sürüyordu. Avcıoğlu Aybar önderliğindeki TİP’in bir başka yönden ise “sağ sapma” içinde 
olduğu kanısındaydı. Buna göre, “Sağ sapma ‘tepeden inme-aşağıdan yukan’ gibi görüşlerde 
ortaya çıkmakta”ydı. “Sosyalist teoride ‘tepeden inme-sandıktan çıkma’ tarzında bir aynm 
yoktur. Şu ya da bu yolla iktidara gelenlerin sınıfî karakterini esas alan bir ayınm vardır. 
Çağımızda tepeden inme gelenler burjuvalar ise rejimin adı faşizmdir. İlerici güçler ise rejimin 
adı herhalde faşizm değildir (...) Dominik’in sandıktan çıkma Amerikan kuklası başkanı mı 
daha halkçıdır, yoksa seçim yapmayı reddeden tepeden inmeci Castro mu?” diye soran 
Avcıoğlu Aybar’ı “parlamentoculuk”a bağlanıp kaldığı için “devrimci” gelişmelere karşı tavır 
almakla ve ittifaklar sorunundaki “sol” sapmayı, mücadele yöntemleri konusunda “sağ” 
sapmayla tamamlamakla suçluyordu.

2. Kongre’ye Doğru

Doğan Avcıoğlu, “anayasal yol ve yordamlar” konusunda ne derse desin, TİP’in kısa dönemde- 
parlamento yolundan iktidara gelebileceğine herhangi bir ihtimal vermediğinden aslında açık 
ya da örtük TİP ile Yön arasında zımnen bir “işbölümü” olduğunu varsaymış gibiydi. TİP 
yurt ölçeğinde örgütlenerek, parlamentoda ve basında propaganda yoluyla anti-emperyalist bir 
kamuoyunu hazırlayacak, “milli sosyalizm”e halk desteği sağlayacak, aşağıda toplumsal ilişkiler 
alanında devrimin meşruiyet zeminini kuracak. Yön ise, “yukanda” devlet katında ordu ve 
bürokrasi arasında ve CHP içinde anti-emperyalist bir mücadele merkezi oluşturacaktı.
Seçimler öncesinde, zımnen varolduğu söylenebilecek olan bu işbölümünün 1965 sonrasında 
ortadan kalkmaya başladığı görüldü. TİP kendisini sosyalist hareketin “biricik örgütü” olarak 
ilan etmese, işçi sınıfının “anti-emperyalist mücadelenin öncüsü” olduğunu teorileştirmeye 
girişmese, ve nihayet “sosyalist mücadele ile anti-emperyalist mücadelenin aynı anda ve 
birarada yürütüleceğini” açıkça ifade etmeye kalkışmasa bu “işbölümü” sürebiUrdi. Oysa, TİP, 
Yön stratejisinin tüm dayanaklanna darbeler indirmeye başlamıştı. TİP’in “biricik sosyalist 
örgüt” olduğunu açıkça ifade etmesi, kulaklannı “sosyalizm”e açmış ve 1965 seçimlerinde 
yapılan bütün analizlere göre TİP’e verilen oylann en büyük çoğunluğunu sağlamış olan 
“asker-sivil aydın zümre” üzerinde Yön çevresi ile açık bir hegemonya kavgasına girişmek, 
Yön’ün en ince aynntısma kadar “asker sivil aydınlar” özellikle de “askerler” için kabul 
edilebilir kılmak üzere tasarladığı “sosyalizm” projesine gölge düşürmek demekti. Öte yandan

10 Haziran 1968’de “ Eğitimde Reform”  boykotu ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde başladı. 13 Maddelik bir reform tasarısı hazırlayan öğrenciler bu taleplerinin gerçekleşmesi için 
üniversiteyi işgal ettiler. DTCF Öğrenci Derneği Başkanı Celal Kargılı boykotun nedenini şöyle açıklıyordu: 
“Dünya gençliği bizden çok daha iyi şartlar altında bulunurken, daha iyi imkanlara kavuşmak için mücadele 
verirken, pek ilkel şartlarla ve en ilkel yönetmeliklerle tahsilimize devam etmemiz, Türk gençliğinin devrimcilik 
görüşü ile bağdaşmamaktadır. Biz, bu hareketle Türkiye’deki bütün üniversite gençliğinin devrimci hareketlerine, 
fakültemiz bahçesini mücadele alanı olarak tahsis ettik.”  Bir gün sonra Ankara Hukuk ve Fen Fakülteleri’nde 
başlayan boykotlar da aynı talepleri içeriyordu. Öğrencilerin başlattığı mücadele barışçıl bir havada ve bütün 
kitlenin güle oynaya katıldığı gösteriler biçiminde devam etti. Ancak bu yöntemler daha sonra siyasal iktidann 
desteklediği saldırıların yoğunlaşmasıyla hızlı öz savunma ve karşı koşma çizgisine yöneldi. Resimde Fen 
Fakültesi bahçesinde boykot sırasında halay çeken öğrenciler görülüyor.



işçi sınıfının anti-emperyalist mücadelenin öncüsü olduğunu ileri sürmek, Yön’ün 
yönlendirmeye çalıştığı bu askerler karşısında bütün teorik ve tarihsel tartışmaların ötesinde 
tek bir pratik anlama gelebilirdi, “sivillerin askerlerin önünde yürümesi”, “bir albayın bir 
işçinin arkasından gelmesi”, böyle bir mücadele projesinin İttihat ve Terakki geleneği ve askeri 
hiyerarşi içinde kabul edilebilir olması düşünülemezdi. Bu takdirde sonuç alıcı bir anti- 
emperyalist eylemin yegane aktif unsuru olabileceği Varsayılan askerlere işçilerin arkasından 
yürüyecekleri bir gelecek vaadinin rasyonel olması beklenemezdi. Nihayet “sosyalist ve anti- 
emperyaUst mücadelenin birlikte yürütülmesi”, asli potansiyelleri “anti-emperyalist 
milliyetçilik”lerinde olan ve devletin sınıf çatışmalarının üzerine yükselebilmesi için yabancı 
çıkarlardan arındırılması gerektiğine inanan bu zümrelerin karşısına hiçbir şekilde hayal 
etmedikleri bir sınıf mücadelesi planı sunulması, öte yandan bu milliyetçi mücadelede 
devrimden yana tavır alacağı umulan ve beklenen milli burjuvazinin “devrim”den 
uzaklaştırılması demekti. Dolayısıyla, TİP’in takındığı yeni yönelimin güçten düşürülmesi Yön 
için 1966 sonbaharında Malatya’da toplanacak TİP 2. Büyük Kongresi arifesinde hayati bir 
önem taşıyordu. Avcıoğlu, Yön sütunlarını kendilerini herhangi bir organ aracılığıyla ifade 
edemeyen TİP içindeki tüm muhalefet eğilimlerine açtı ve “eski tüfekler”in de katılmasıyla 
tartışma birden alevlendi.

Bölünme ve Büyük Burjuvazinin Manipülasyonu
1966 sonlarına doğru, sosyalist hareketin ve anti-emperyalist muhalefetin hiçbir eğilimini 
ayırdetmeden baskı altında tutan, tüm sol muhalefet üzerine saldırgan bir gericilikle yönelen 

' AP’nin politikasında ve büyük burjuvazinin ideologları arasında sola karşı yeni bir yaklaşımın 
izleri sezilmeye başladı. Örneğin AP’nin ideologlarından Aydın Yalçın Son H avadis gazetesinde 
yazdığı bir yazıda bu tartışmalar sürerken “tepeden inme-tabandan yukan” tartışmasını 
yorumlayarak: “Eğer TİP içinde parlamento ve demokratik müesseseleri tıpkı Bernstein gibi 
ciddiye alan, onu Lenin’in salık verdiği şekilde oportünist bir zihniyetle mütalaa etmeyen 
kuvyedi bir akım belirirse, Türkiye’de Marksizmin ihtilalci yoldan çıkıp Batı Avrupa’daki yolu 
takibeden bir mecraya girmesi için entelektüel bir zemin hazırlanmış olacaktır,” çıkarsamasında 
bulunuyordu. Aynı yaklaşım, kendisini CHP içindeki “Ortanın Solu” tartışmalan sırasında 
ortaya çıkan gruplaşmalar karşısında da gösterdi ve Dünya gazetesi de CHP içindeki “tepeden 
inmeciler”e karşı saldırıya geçti. Tartışmalar sürerken yapılan bu müdahaleler ister istemez 
taraflardan birinin kurulu düzen açısından meşru diğerinin gayri meşru addedildiği anlamına 
geliyordu.

Öte yandan TİP’in kendi program ve tüzüğüne aykın etkinliklerde bulunduğu gerekçesiyle 
‘Anayasa Mahkemesi tarafından açılan koğuşturma karşısında başta Aybar olmak üzere 
yöneticiler, Parti’nin eski TKP’lilerle ilişkilendirilmesi endişesiyle de hem geçmiş hareketi 
yadsıma hem de “eski tüfek”lerle bağı olduğu düşünülen kişileri partiden uzaklaştırma 
eğilimine girdiler. Aybar’ın TİP Ankara İl Örgütü Kongresine gönderdiği mesajda kullandığı 
ifadeler ideolojik konumlan ne olursa olsun “eski tüfekler”le TİP yönetimi arasındaki 
mücadeleyi teorik ideolojik bir yörüngeden çıkarttı. Aybar’ın mesajı şöyle sonuçlanıyordu:
“Bizce eski sosyalist partiler hatalanyla sevaplanyla devirlerini kapatmışlardır. Bunlar 
memleketimizin bugüne göre, çok değişik olan şartları içinde faaliyet göstermişlerdir. Başarıları 
da başansızlıklan da artık maziye malolmuştur.

Türkiye İşçi Partisi’ni bir. sosyalist kuruluş olarak bu maziye organik bir şekilde bağlamaya 
çalışmak, nasıl yersiz bir gayretse; partimizi artık maziye mal olmuş hareketlerin yeniden 
denenebileceği bir ortam saymak da boş bir hayaldir. Böyle bir hevese kapılanlar olursa, 
hevesleri kursaklarında kalacaktır. Dostun düşmanın böyle bilmesini isteriz... Türkiye İşçi 
Partisi, Amerikan emperyalizminin, CIA’nın ve bunlarla kader birliği kurmuş olanlann bir 
numaralı hedefi haline gelmiştir (...) bunlarca partimizi içten çökertmek için ötedenberi 
sarfedilegelen gayretlerin büyük kongre arifesinde artmış olduğu gözden kaçınimamahdır.
Uyanık olalım.”

Böylelikle, yasallığını ve meşruiyetini korumayı sosyalist siyasal faaliyetin yürütülmesinin 
biricik teminatı olarak görmeye başlamış bulunan ve 1969 seçimlerinde “başa güreşecekler” 
inancıyla partiyi kapatma girişimlerine karşı ihtiyathiığı, bütün üyelerin birbirlerini izleyip 
“eski tüfeklerle” ilişkilerini denetlemeye yöneltildikleri bir paranoya dalgasına çeviren ve 
bunlan parti tabanı karşısında “CM ajanı”, egemen sınıflar karşısında “maziye malolmuş 
harekederi yeniden deneyenler” olarak niteleyip yalıtmaya ve safdışı etmeye çalışan TİP 
yönetiminin tavn parti politikasına karşı belirmiş bulunan tereddüt ve kuşkuların da çoğalıp 
muhalefetin artmasına yol açtı.

TİP yöneticileri bir yandan Yön çevresinin bir yandan sağcı ideologlann müdahaleleri arasında 
1966 sonbahannda Malatya’da toplanan 2. Büyük Kogre ve sonrasında düzenin “gayri meşru” 
addettiği kamptaki “eski tüfekler”e karşı “partiye sızma”, onlann görüşlerini benimseyenleri ise 
“parti disiplinini ihlal ve gizli işler çevirme” suçlamasıyla karşıya alıp ilk elde 13 kişiyi 
partiden ihraç edince, o güne kadar birbirini kamuoyu önünde incitmemeye çalışan bir dille 
süren tartışmalar bir anda her iki yanda da “CIA ajanı” suçlamasının sıradan bir silaha 
dönüştüğü bir üsluba büründü ve TİP’teki siyasal anlaşmazlık eski TKP defterlerinin de 
açıldığı kıyasıya bir hesaplaşma halini aldı.
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CEMGİL, SİNAN  
( 1944- 1971)

12 Mart öncesinde devrimci gençlil( harelcetinin önde 
gelen isimlerinden ve Türkiye Haik Kurtuiuş Ordusu’
nun (THKO) i<urucularmdan Sinan Cemgil, öğretmen 
bir anne ve babanm oğlu olarak 15 Kasım 1944’te İstan
bul’da doğdu. İstanbul’da başlayan ilk eğitimine, anne
sinin Yozgat’a sürülmesi üzerine Yozgat’ta devam etti. 
İstanbul’a geri döndüğünde aynı okulda tamamladığı 
ilkokuldan sonra, 1956’da İstanbul İtalyan Lisesi’ne ka
yıt oldu ancak, son sınıtta kendi isteğiyle Pendik Lisesi’
ne geçti. 1964’te, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ne girdiğin
de, siyasetle de ilgilenmeye başlamıştı; 1965’te ODTÜ 
SFf(’nin kuruluşuna katılarak, bir süre genel başkanlığı
nı yaptı. Aynı yıllarda TİP'e üye olarak, partinin çeşitli 
çalışmalarına aktif olarak katıldı. 1968’le birlikte yoğun
laşan öğrenci eylemlerinde ODTÜ içindeki mücadelesi 
ve sevilen kişiliğiyle üniversitedeki hareketin doğal ön
deri konumuna yükseldi. 1966’da yapılan ilk anti- 
Amerikan yürüyüşe katıldı ve 1967’deki Hazırlık Okulu 
boykotunda aktif olarak görev aldı. 1968 sonbaharında 
önce Mimarlık Fakültesi’nde başlayan sonra da tüm 
ODTÜ’ye yayılan boykota önderlik etti. Aynı yılın Ara- 
lık’ında Ankara’da ABD subay kulübüne karşı yürütülen 
eylemin içinde de yeralan Sinan Cemgil, Ocak 1969'da 
ABD Büyükelçisi Kommer'in ODTÜ’yü ziyareti sırasında 
arabasının yakılması nedeniyle bir süre arandıktan son
ra yakalanarak, yargılandı ve ardından serbest bırakıldı. 
Yine 1969’un Nisan’ında ODTÜ’de gerçekleşen işgale 
önderlik etti. İşgali yürüttüğü gerekçesiyle arandıktan 
sonra tutuklandı ve bir süre sonra serbest bırakıldı. 
Bu yıllarda TİP içinde yoğunlaşan ve ayrılıklara yolaçan 
tartışmalarda taraf olarak görünmemesine rağmen, TİP 
üyeliğini korudu. Sinan Cemgil, öğrenci eylemlerinden 
uzak kaldığı 1970'te Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş ile 
birlikte THKO'nun kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdi. 
5 Mart 1971 ’de ilk kez Ankara’da dört ABD’li erin kaçırıl
masından sonra yayınlanan bildiriyle kendini duyuran 
THKO’nun bütün eylemlerinde yeraldı. 9 Mart 1971’de 
ABD’li erlerin serbest bırakılması ve 12 Mart’ta verilen 
muhtıradan sonra arkadaşlarıyla birlikte Ankara’yı ter
keden Cemgil, 17 Mart’ta Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan’
ın Gemerek’te yakalanmaları üzerine Adıyaman civarın
daki Nurhak dağına çıktı. Burada arkadaşlarıyla birlikte 
gerilla kampı kurdu. Örgütün amacı kentlerde başlaya
cak hareketlerle birlikte civardaki ABD Kürecik Radar 
Üâsü’ne karşı eylem düzenlemekti. Ancak Cemgil ve 
arkadaşları Mayıs’ın sonunda İnekli köyü muhtarının 
ihbarı üzerine kuşatıldılar. Sinan Cemgil, 31 Mayıs 
1971’de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada Alpaslan 
Özdoğan ve Kadir Manga ile birlikte vuruldu.
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En üstte ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nün Kommer’in 
arabasının yakılması üzerine yaptığı, afiş; üstte 

boykotu kırmak için dağıtılan bir bildirinin devrimci 
öğrencilerle değiştirilerek ispirtolu teksir olarak 

basılmış hali. Sadık Karamustafa’nın yaptığı ve 
İstanbul'daki öğrenci derneklerinin çoğunun imzasını 

taşıyan yandaki afiş ise, bir bakıma 1968 tiareketinin 
bütün siyasal motivlerini sergiliyor.
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Mihri Belli Sahnede Yerini Alıyor

TİP yönetiminin Aybar’m mesajıyla “parti içi disiplin” adına karşısına aldığı kişilerin, Aybar’ın 
tammlamalanna ne dereceye kadar uyduklan kuşku götürse de aşağı yukan tümünün ortak 

‘ özellikleri olduğu söylenebilirdi: Bu sosyalistler, kendilerini geçmiş hareketten bağımsız 
görmüyor, onun mirasına sahip çıkıyor ve 1951 TKP tutuklamalari sonrasında ortaya çıkan 

; aynşmada Reşat Fuat-Mihri Belli çevresinin yanında yer alıyorlardı ve Yön dergisinde E.
Tüfekçi imzasıyla yazan Mihri Belli’nin ileri sürdüğü politika hattını TİP içinde savunuyorlardı. 
Dolayısıyla Aybar’m, Boran’ın ve diğerlerinin suçlama ve imalarının işaret ettiği hedef aslında 

I parti içindeki tek tek bireylerden çok, Mihri Belli’nin kendisi ya da onun temsil ettiği siyasal 
çizgiydi.

: Mihri Belli, Türk Soiu’nda kendi imzasıyla yazmadan önce, Yön’de sosyalizme ilişkin en genel 
kültürel ve politik konularda bazı değinmeler kaleme almıştı. Yurt dışında TKP adı altmda 
yeniden örgütlenen Zeki Baştımar çevresinin 1966’daki “Dünya Komünist Partiler Konferansı”na 
katılması Türkiye gazetelerinde yayınlandığında, anti-komünist basında bir “cadı avı” histerisi , 
başlatıldı ve E. Tüfekçi imzasıyla Mihri Belli henı TKP’yi hem onu muhatap addeden SBKP’yi 

i  çök sert bir biçimde eleştirdiği “Türk Soluna Saygısızlık” başlıklı yazısıyla kendi temsil ettiği 
: çevrenin. Yön sütunlannda “SSCB’den yönlendirildiği” yazılan bu partiyle herhangi bir 
; ilişkisinin bulunmadığını ve bu partinin başındakilerin Türk solu içinde hiçbir şeyi temsil
I etmediklerim ilan ederek, eski devrimci mirasın sahibi olarak ortaya çıktı. Ancak bu çıkış 

sırasında Mihri Belli’nin kullandığı “milliyetçi” retoriğe bakıldığında, bunun daha sonra Aybar 
çevresinin kendisine yönelttiği suçlamalann dilinden çok da farklı olmadığı görülebilirdi.

E. Tüfekçi imzasıyla Yön’de yayımlanan ikinci önemli yazısında Mihri BeUi, yaklaşmakta olan 
TİP büyük kongresi arifesinde yönetimin politikasına alternatif bir stratejik çizgi öneriyordu. 
Daha sonralan “Milli Demokratik Devrim” olarak ünlenecek olan bu çizginin en kaba 
hatlannı dile getiren Mihri Belli, TİP yönetiminin politikasını “sekter ve oportünist” olarak 
niteliyor ve partiye hakim olması gereken çizgiyi “Demokratik Devrim’de Kimle Beraber Kime 
Karşı?” başlıklı yazısında belirliyordu.

Mihri BeUi’ye göre, “Türk toplumunun önündeki devrimci görev”, “Türk milli bağımsızlığını 
gerçekleştirerek feodalizmi tüm izleriyle ortadan kaldırarak milli birlik içinde özgür Türk

Üniversitesi işgali ve 6. Filo olaylarından sonra "Komünizmi Tel’ln " mitingi yapan sağcılar. Üniversitenin İşgaliyle 
biriilde gelişen olaylar, ardından 6. Filo'ya karşı yürütülen anti-emperyalist eylemler, öğrenci tabanından iyice 
kopmuş, AP iktidarının güdümü ve parasal desteğiyle varlığını sürdüren bazı kuruluşları tedirgin etmişti. Bunların 
başında gelen Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 24 Temmuz 1968'de Konya'da meydana gelen olaylardan sonra 
harekete geçti ve bü olaylardan güç alarak İstanbul'da bir. gösteri düzlenlendl. Amacı komünizme karşı olan 
güçlerin sessiz durmadığını, gerektiğinde "komünistlere karşı" mücadele edebileceklerini göstermekti. Çeşitli anti- 
komünist kültür derneklerinin, MTTB'ye bağlı bazı kuruluşların Komünizmle Mücadele Dernekleri’mn katıldığı 
miting 3 Ağustos 1968’de İstanbul'da Bayezit Meydanı'ndan yapıldı. Öğrenci hareketlerinden tedirgin olan tutucu 
kesimlerin, AP'nin örgütlediği kitlelerin biraraya geldiği mitingle devrimcilere karşı "cihad çağrısı" yapılarak, 
komünizmle mücadele için and içildi.
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GEZMİŞ, DENİZ 
( 1947- 1972)

1965’ten sonra Türkiye’de gelişen gençlik hareketinin 
en önemli önderlerinden ve Türkiye Haik Kurtuluş Ordu- 
su’nun (THKO) kurucu ve yöneticilerinden Deniz Gez
miş, 27 Şubat 1947’de Ankara’nın Ayaş ilçesinde doğ
du. Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak çeşitli kentlerde 
İlk ve ortaöğrenimini gördü. Liseyi İstanbul’da bitirdi. 
1966’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren 
Gezmiş, henüz lise öğrenclsiyken sol düşünceyle tanıştı 
ve kendini dönemin eylemleri içinde buldu. 1965’te Türk
iye İşçi Partisi'nin Üsküdar ilçesine üye oldu. İlk kez 
31 Ağustos 1966’da Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Ço
rum Belediyesi temizlik işçilerinin Taksim Anıtı’na çe
lenk koymaları sırasında işçileri destekleyen ve Türk-lş 
yöneticilerini protesto eden gösteri sırasında gözaltına 
alındı. Ardından 19 Ocak 1967’de Türkiye Miiii Talebe 
Federasyonu (TMTF) binasının yedd-i emine verilmesi 
sırasında çıkan olaylarda yakalandı ve bir gün sonra 
iki arkadaşıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest 
bırakıldı. 22 Kasım 1967’de öğrenci örgütlerinin düzen
lediği Kıbrıs Mitingi sırasında Âşık İhsant ile birlikte 
ABD̂  bayrağını yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, 
daha sonra serbest bırakılan Deniz Gezmiş, Hukuk 
Fakültesi’nde birlikte olduğu arkadaşlarıyla birlikte 30 
Ocak 1968’de Devrimci Hukuklular Örgütü'nü kurdu. 
7 Mart 1968’de İÜ Fen Fakültesi konferans salonunda 
düzenlenen AIESEC genel kurul toplantısında konuşma 
yapan Devlet Bakanı SeyfI Öztürk’ü protesto ettiği için 
tutuklandı. 2 Mayıs’a kadar tutuklu kalan Gezmiş, 30 
Mayıs’ta 6. Filo’yu protesto ettiği için yargılandı ve be
raat etti. Öğrenci eylemleri içindeki etkinliği giderek 
artan Deniz Gezmiş, 12 Haziran 1968’de İstanbul Üniver
sitesi’nin İşgal edilmesinde önderlik etti. İşgal Konseyi 
adına İÜ Senatosu ile Baltalimanı’nda yapılan görüşme
lerde bulunan öğrenci heyetinin içinde yeraldı; öğrenci 
haklarının elde edilip, işgalin kaldırılmasında etkili oldu. 
İşgalden kısa bir süre sonra İstanbul’a gelen 6. Filo’yu 
protesto eylemlerinde yeralan Gezmiş, 30 Temmuz’da 
bu eylemlerden dolayı tutuklandı ve 20 Eylül'de serbest 
bırakıldı.

TİP içinde yoğunlaşarak, ayrılıklara ve tartışmalara 
yolaçan İdeolojik sorunlarda ffilll Demokratik Devrim 
(MDD) görüşünü benimseyen Deniz Gezmiş, bu görü
şün özellikle devrimci öğrenciler arasında yayılmasını 
sağladı. Ekim 1968’de eylemlerde birlikte olduğu Cihan 
Alptekin, Mustafa İlker Gürkan, Mustafa Lütfi Kıyıcı, 
Ceyat Erclşll, M.Mehdi Beşpınar, Selahattin Okur, Saİm 
Kurul ve Ömer Erim Süerkan’la birlikte Devrimci Öğren
ci Birllği’ni (DÖB) kurdu. 1 Kasım 1968’de TMGT, AÜTB,
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Vedat Demircioğlu, 17 Temmuz 1968 sabahı polisin 
İTÛ Gümüşsüyü Öğrenci Yurdu’na yaptığı baskın 

sırasında polisler tarafından ikinci kattan aşağı atıldı 
ve komaya girdi. Demircioğlu, bir hafta komada 

kaldıktan sonra öldü. 24 Temmuz 1968 günü 
arkadaşlarının ölümünü öğrenen FKF7; gençler 
Vedat’ın fotoğrafı ile birlikte sessiz bir yürüyüş 

yaparak vilayet önüne kadar geldiler. Bu sırada bir 
grup İTÛ öğrencisi de üzerinde "Katiller”  yazılı bir 

çelenkle aynı yere doğru yürüyüşe geçti. Öğrencileri 
vilayete sokmak istemeyen polis çelengi ve fotoğrafı 

parçalayarak öğrencilerin bir bölümünü gözaltına aldı. 
Öğrenciler Vedat’ın cenazesinin ailesine verilerek 

Konya’ya gönderilmesi üzerine sembolik bir tabutla 
cenaze töreni yapmak istedi. Adliye Binası’nın önüne 

geldikten sonra Cağaloğlu’na geçip, Vilayet’e yürümek 
isteyen öğrencilere polis cop ve kalkanlarla saldırdı. 
Öğrenciler yerden bulduklan taşlarla karşılık verdiler. 
Cağaloğlu bir anda savaş alanına döndü. Öğrenciler 
coplandı, yerlerde sürüklendi. Bu arada olay yerine 

gönderilen askerî inzibatlarla polis arasında da 
çatışmalar oldu (yanda). Çatışmalar durmayınca olay 

yerine lü ’den bazı öğretim üyeleri gelerek toplum 
polisinin geri çekilmesini ve gözaltına alınan 

öğrencilerin serbest bırakılmasını istediler. Bu öneriyi 
kabul etmeyen polisler çok sayıda öğrenciyi gözaltına 

alarak, birçok öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

ODTÜÖB ve DÖB’ün başlattığı Samsun’dan Ankara’ya 
Mustafa Kemal Yiirüyüşü’nü düzenledi. Ardından 28 
Kasım 1968’de ABD büyükelçisi Kommer’in gelişi sıra
sında Yeşilköy Havaalam'nda düzenlenen protesto gös
terileri nedeniyle tutuklanan ve bir süre sonra serbest 
bırakıldı. İstanbul Üniversitesi’nde sağcı güçlerin 16 
Mart’ta girişmiş olduğu hareketlere öğrenci kitlesiyle 
birlikte karşı koyan Gezmiş, bu eylemi gerekçe gösteri
lerek 19 Mart’ta yeniden tutuklanarak 3 Nisan’a kadar 
hapis yattı. Ardından 31 Mayıs 1969’da İÜ Hukuk Fakül
tesi öğrencilerinin, reform tasarısının gerçekleşmeme
sini protesto için giriştikleri işgale önderlik etti. Üniver
sitenin kapatılıp, polise teslim edilmesi nedeniyle çıkan 
çatışmalarda yaralandı. Hakkında gıyabi tutuklama kara
rı olmasına rağmen hastaneden kaçan Gezmiş, Hazi- 
ran’ın sonunda Filistin’e gitti. Filistin’e gitmeden önce
23 Haziran 1969’da TMGr’nin topladığı I. Devrimci Milli
yetçi Gençiik Kurultayı’na kendisi gibi haklarında tutuk
lama kararı olan FKF Genel Başkanı Yusuf Küpeli ile 
birlikte bir mücadele programı gönderdi. Eylül’e kadar 
Filistin’de gerilla kamplarında kalan Deniz Gezmiş, 1 
Eylül 1969’da, 10 Haziran’da “ üniversiteyi işgal’’ ettiği 
gerekçesiyle Hukuk Fakültesi’nden ihraç edildi. Hakkın
da tutuklama kararının olduğu bu dönemde gazetecilere 
gizlendiği yerden demeçler verdi. 23 Eylül 1969’da Hu
kuk FakUltesi’nde olduğu sırada haber verilen polislerin 
de fakülteye gelmesi üzerine teslim olan Gezmiş, 25 
Kasım’da serbest bırakıldı. Ancak, Yıldız Devlet ve Mü
hendislik Akademisi’nde Battal Mehetoğlu’nun sağcılar 
tarafından öldürülmesinden sonra okulda yapılan ara
mada, ele geçirilen dürbünlü bir tüfeğin Gezmiş’e ait 
olduğu öne sürülerek hakkında yeniden tutuklama kara- 
n alındı. 20 Aralık 1969’da yakalanan Gezmiş, kendisiyle 
birlikte tutuklanan Cihan Alptekin’le birlikte 18 Eylül 
1970’e kadar tutuklu kaldı. Bundan sonra öğrenci ey
lemlerinden uzaklaşarak, mücadelesini değişik alanlar
da sürdürmeyi planladı. Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan’- 
la birlikte THKO'yu kurdu.

11 Ocak 1971’de THKO adına Ankara’da İş Bankası 
Emek Şubesi’nin soygununu gerçekleştirenler arasında 
yeraldı. 4 Mart 1971’de dört ABD’li erin Balgat’taki Tus
log Tesisleri’nden kaçırılması eyleminde de bulunan 
Gezmiş, erlerin serbest bırakılmasından sonra Sivas’ın 
Şarkışla ilçesinin Gemerek nahiyesinde Yusuf Arslan’la 
birlikte yakalandı. 16 Temmuz 1971 ’de başlayan THKO-A 
Davası’nda TCK’nun 146. maddesini ihlal ettiği gerek
çesiyle, 9 Ekim 1971’de idam cezasına çarptırıldı. 6 
Mayıs 1972’de idam edildi.

ulusunun engelsiz gelişme şartlannı hazırlamak”tı. Bu “Demokratik Devrim”de proletarya, küçük 
ve milli buıjuvazi ve asker sivil aydın zümre devrim tarafında emperyalizm, komprador 
burjuvazi ve feodal ağa karşı devrim tarafında yer alacaktı. Ancak yazının karakteristik yönü 
esas olarak, “asker sivil aydın zümre” yani ordu ve bürokrasinin bir bütün olarak ve esas 
olarak devrimci bir güç oluşturduklan, çıkarlannın sosyalizmle de çelişmediği konusunun 
altının durmaksızın çizilmesi ve TİP yönetimine ad vermeksizin bu noktanın ihmali 
dolayısıyla saldınimasıydı. Böylelikle Mihri Belli, Yön TİP çatışmasında açıkça Yön tarafında 
yer alarak TİP kongreye giderken iki noktadan hücum ederek devreye girdi; TKP’ye ve TİP 
yönetimine karşı, milli ve demokratik bir devrim ittifakını ileri sürüyor ve bu devrimin saf 
parlamenter yöntemlerle gerçekleşemeyeceğini ima ediyordu.

1966 TİP 2. Büyük Kongresi

TİP yönetiminin “Demokratik Devrimciler”in büyük kentlerdeki delege ve yandaş ağırlığının 
kongre üzerindeki baskısını azaltmak üzere Malatya’da toplanmasını sağladığı TİP 2. Büyük 
Kongresi “anti-emperyalist ve sosyalist mücadelenin birhkte yürütülmesi” kararıyla kapandıktan 
sonra, “demokratik devrim” tezini savundukları ve Mihri Belli ve “eski tüfekler”le ilişkili 
olduklan düşünülenler üzerine parti içinde bir “cadı avı” başlatıldı.

Parti İçi Muhalefet ve Parlamento Dışı Muhalefet

Parti içi hayat böylesine gerilimli bir evreye doğru girerken, TİP ve genel başkan Aybar, 
dışandan bakıldığında 1967’de tarihinin en iyi durumunda görünüyordu. Amerikan 
emperyalizminin Vietnam’da işlediği suçlan yargılayan Ulusalararası Russel Mahkemesinin 
üyelerinden biri olan Aybar Mayıs 1967’de Stockholm’deki duruşmadan döndüğünde 
karizmasının doruğundaydı. ABD’nin Vietnam’da işlediği suçlan Açıkhava TiyatrOsu’na sığmayan 
coşkun bir kalabalığın karşısında sergilemişti. Parti’nin yıl içinde yaptığı büyük atıhmlar 
sürüyordu. Türkiye’ye özgü sosyalizm modeh de parti yönetiminde bir itirazla karşılaşmadan 
benimsenmişti. Aybar’ın Russel Mahkemesi’nin yargıçlanndan biri olarak Hanoi’ye hareket ettiği 
Temmuz 1967’de parti içi “disiplin”i sağlamaya yönehk, pek yankı uyandırmayan ama 
sürmekte olan sessiz bir savaşı su yüzüne çıkaran bir karar alınıyordu. Parti üst yönetimi, 
koşullann uygun olduğu ‘şu ortam’ içinde, küçük bir tasfiye ile parti içine sokulmaya 
çalışılan “demokratik devrim” tartışmasını bastırmaya çalıştı. Aslında bu doğrultuda yoğun bir 
faaliyetten de söz edilemezdi ama asıl bu tasfiye karanndan sonra TİP üst yönetiminin 
Çekoslovakya’ya Sovyet müdahalesi olayı karşısındaki tavır dolayısıyla bölünmesiyle birlikte 
Parti, “Milli Demokratik Devrim-Sosyalist Devrim” tartışmasının burgacı içine savrulacaktı.
“GizU faaliyet”, “şahıslarla uğraşma” ve “parti içi dayanışmayı bozma” gibi
gerekçelerle, aralannda 1951 TKP tutuklamalan döneminde hüküm giymiş eski komünistlerden
Sevinç Özgüner, Naci Ormanlar, Rasih Nuri İleri, Süleymen Ege, Halit ve Şekibe Çelenk,
Vahap Erdoğdu da olan 13 kişi merkez disiplin kuruluna verildi. TİP içi ve dışı muhalif 
çevrelerin eleştirilerine yer veren Yön dergisi 30 Haziran 1967 tarihh sayısıyla yayınına son 
vermişti. Türk Solu dergisi 17 Kasım 1967’de solda güç birliğini sağlayacak platformun dergisi 
olma amacıyla yayınlandı. Dergi Türkiye’deki sol geleneğin mirasçısı olduğunu behrtiyor, 
önümüzdeki devrimci adımın sosyalist değil demokratik devrim olduğunu bildiriyordu. Daha 
sonralan bir cephe organı olduğu belirtilen dergide eski komünistler yanında 27 Mayısçılann
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da yazılanna yer veriliyordu. İlk sayılarda Aziz Nesin, Suphi Karaman, Hikmet Kıvılcımlı,
Erdoğan Başar, İlhan Selçuk, Şevki Akşit, Aslan Başer Kafaoğlu, Muzaffer Erdost, Niyazi 
Ağımaslı, İlhami Soysal, Münir Aktoiga, Mihri Belli, Sami Küçük, Reşat Fuat Baraner’ih 
katkılan göze çarpıyordu. Derginin ilk sayılannda TİP yöneticileriyle doğrudan bir polemikten 
kaçınılıyor, demokratik devrim ve güçbirliği gereklililiğini ön plana çıkaran düşünceler 
geliştiriliyordu. Bu arada Kasım 1967 sonunda TİP genel yönetim kurulu tarafından kesin 
ihraç istemiyle Merkez Haysiyet -Kurulu’na verilen 13 kişinin durumlan kesinleşmeden, bu 
durumu kınayan bir yazıya imza atan parti gençlik kollanndan aralannda Mehdi Beşpınar, 
Tebessüm ve Attila Sarp da bulunan 13 kişi Ankara İl Haysiyet Kurulu tarafından Parti’den 
ihraç edildi. Aralık 1967’de Mihri Belh 23 yıldan sonra ilk kez SBF Öğrenci D em eği lokalindeki, 
açık bir toplantıda “Bugünün Türkiye’sinde Devrimci Eylem Nedir?” konulu bir söyleşi 
sırasında konuşma olanağına kavuşmuş ve TİP yönetiminin politik doğrultusuna genel 
eleştiriler yöneltmişti. Belli Türk Solu’nun 29 Aralık 1967’de yayımlanan 7. sayısında “Türk 
Sosyalizmi Tarihine Leke Sürenler” başlıkh yazısıyla TİP’e  karşı doğrudan hücuma geçti. Belh 
yazısında TİP yöneticileri Aybar, Aren ve Boran’ı hedef alarak şunlan söylüyordu: “Türkiye’nin 
yanm yüzyıllık sosyalist akımını gayri milli ilan etme kampanyasının aslan yaşını başını 
almış kişilerdir. Sosyahstliğin yolu işkence odalanndan, hapisanelerden geçtiği günlerde 
bunlann bir kısmı sosyalist değildi (...) bir kısmı da gerçek eylemin dışında durmaya pek 
dikkatliydiler. Ama o sıralarda sosyahst eylemin en çetinine katılanlar arasında çok genç yaşta 
ünlü 141-142. maddelerden ötürü hüküm giymiş olan ve bu yüzden de bugün siyasi eyleme 
katılma hakkından yoksun tutulan otuzbeşinde genç kimseler de vardır. Demek ki, mesele 
kuşak meselesi değildir”. Mihri SBF’de yaptığı konuşmada ise gençlere, “kimin durumu 
uygunsa TİP’e girmeh v e ,b u  örgütü adına layık bir sosyalist örgüt durumuna getirmek için 
olanca gücüyle çahşmahdır” önerisinde bulunmaktaydı.

Başlangıç noktalan ve başlıca aktörleri böylece belirmiş olan bölünme, henüz yalnızca 
sosyalist hareketin teorik faaliyetle yakından ilgilenen kesimlerinin gündemini işgal ediyor, 
iktidann doruklannda, gizli servislerde, rejimin ideologlannın tartışma masalannda titizlikle 
tahlil ediliyordu. Ancak toplumun dipten doruğa sarsılmaya başladığı bir dönemde, bu 
yöneUmlerin toplumsal ve siyasal ^ la m la n  mücadelenin içine girmiş olan herkes için daha 
belirgin olarak ortaya çıkacaktı. Sosyalist hareketin kitlesel gücünün henüz büyük kentlerden
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Sadık Karamustafa'nm Devrim İçin Harel<et Tiyatrosu 
için yaptığı üsttei<i afişler, 1968 hareketinin kendi 
estetik değerlerini yarattığmm bir kanıtı oldu. ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Öğrenci Derneği’n/n hazırladığı 
yanda görülen İki afiş ise öğrencilerin yaratıcılıklarını 
yansıtmasının yanısıra sonraki yıllar için öğrenci 
hareketinin devralacağı bir simge yarattı. En ilkel 
biçimde basılan afişler dönemin belki de en temel iki 
sloganını mütevazi bir grafik düzenlemeyle öne 
çıkartıyorlar. Öğrenci hareketinin taleplerinin çeşitliliği 
kadar öğrenim sürecine ilişkin bütün bileşenleri 
içermesi de o güne kadar görülmemiş bir gelişmeydi. 
Öğrencilerin talepleri arasında yönetime katılmak, 
bütün öğretim üyelerinin haftanın belirli günleri 
kendileriyle görüşmesi, öğrerrci örgütleri seçimlerinin 
üniversite içinde yapılması, üniversite içinde özerk bir 
radyonun kurulması, burs ve krediler için daha fazla 
ödenek ayrılması, burs alan öğrencinin imtihan ve kayıt 
harçlarından muaf tutulması, yoksul öğrencilere kitap 
ve ders araçlarmın sağlanması, üniversite yurt 
inşaatlarına hemen başlanması, öğrencilerin boş 
saatlerini değerlendirecekleri lokallerin açılması, 
doçent-profesör ayrımının kaldırılması, öğretim üyeliği 
jürisinin Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili bilim 
dallarındaki öğretim üyeleri arasmdan ad çekme ile 
teşkil edilmesi, müsabaka imtihanının yabancı^ lisan 
eleme imtihanından sonra belirli konulardaki bir yazılı 
inceleme ile bir pratik çalışma, genel bir sözlü 
yoklama ve dersinden ibaret olması, kürsü 
başkanlığının kaldırılması, öğretim üyelerine İnceleme 
ve bilimsel araştırma için gerekli imkanlanri 
sağlanması vardı.



ve öğrencilerle aydınlardan geldiği bir dönemde bu politikalann pratik faaliyede ilgisinin 
öncelikle öğrenci gençlik hareketi içinde kurulması, “ortodoks” bakış açısından saçma 
görünüyordu ama, bu gelişme eşitsizliğinin maddeci tarih anlayışının bakış açısından 
anlamlandınlabilmesi için Türkiye’nin özgül gelişme özelliklerinin bizzat sosyalist mücadele 
içinde tanınması, gerçekliğin öğrenilmesi için onun değiştirilmesi çabasına girişilrnesi 
gerekiyordu. Bu çaba için güçlerin biriktiği ve kitlesel ölçekte harekete geçtiği yıl 1968 oldu.

1968

1968, Türkiye solunun her kesimi bakımından büyük bir sıçrayış aynı zamanda da altüstlük 
dönemiydi. Daha Ocak ayında olaylann ivmesi artmaya başladı. FKF  İstanbul Sekreterliğinin 
düzenlediği Doğu gecesi TİP’in Doğu mitingleri politikasının bir uzantısıydı. Gece Kürt folklor 
ekiplerinin gösterisi sırasında salona faşistlerin attığı amonyak ve asit şişelerinin çıkardığı gaz 
ve dumanın yaratacağı panikle sabote edilmek istenmişti, ancak faşistler silah kullanmalanna 
karşın dövülerek salondan dışan atıldılar.

Şubat’ta İstanbul’da ilk kez FKFnin hegemonyası dışında bir devrimci gençlik örgütü çekirdeği 
oluşturuldu: “Devrimci Hukuklular” örgütü. FKF’nin eylemsizliğini eleştiren, TMTF olayian 
sonrasında polis ve faşistlerle çıkan çatışmalarda militanlaşmış bir öğrenci grubu ise TM GTde 
toplanmaya başlamıştı. Kemalistlerle ittifakı önemseyen bu grubun önderliğini Deniz Gezmiş, 
Mustafa Gürkan ve Cihan Alptekin yürütüyorlardı. Faşist hareketin devrimci öğrencilere 
yönelik saldınlanna siyasi polisin tutuklamalan eşlik ederken SBF Öğrenci D em eği başkanı 
Uluç Gürkan tutuklandı. Meclis’te de TİP’li milletvekilleri AP’li milletvekilleri tarafından linç 
edilircesine dövüldüler. Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla başta TMTF, TMGT, İTÛTB, TÖS,
Robert Kolej (günümüzde Boğaziçi Üniversitesi) TB, vb. 14 kuruluş hakkında “siyaset 
yaptıklan” gerekçesiyle kapatma davası açıldı.

Öğrenci Hareketi Sosyalist Politikanın Öznesi Oluyor

Şubat 1968’de İYTOTB tarafindan “Türkiye’nin Devrim Stratejişi Ne Olmalıdır?” konulu bir açık 
oturum düzenlendi. Mihri Belli, İlhan Selçuk ve Behice Boran’ın katıldığı bu toplantıda İlhan 
Selçuk ve Behice Boran arasmdaki tartışma sırasında İlhan Selçuk ve Behice Boran’ın devrimin 
“banşçı ve banşçı olmayan yollan” konusunda sarfedilen sözler ve yapılan tanımlar dolayısıyla 
İlhan Selçuk tutuklandı. Bu toplantı sosyalist gençler arasındaki aynşmayı geri dönülmez bir 
biçimde hızlandırdı. Teorik ve politik anlaşmazlıklara “ihbarcılık” gibi ahlaki bir anlaşmazlık 
noktası daha kanştı. İlhan Selçuk’u tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderen savcılık Behice 
Boran’ın “İlhan Selçuk’un devrim hareketini bir ihtilal hareketi silahlı bir direnme, mücadele 
hareketi olarak kabul ettiği anlaşılıyor” şeklindeki değerlendirmesini “ihbar” olarak kabul etmiş, 
İlhan Selçuk tutuklandıktan sonra da Mihri Belli Boran’ı buna dayanarak “ihbarcıhk”la 
suçlamıştı. Bu dil sürçmesi, Behice Boran’ın kişisel itibannı öğrenci hareketi karşısında hızla 
düşürürken Mihri Belli ve İlhan Selçuk’un itiban artmaya başladı ama bu itibar artışı ve 
düşüşü yalnızca bir dil sürçmesinin sonuçlanyla ilişkili değildi.

AP hükümeti tarafından yöneltilen saldınlar karşısında TİP yönetimi “en az direnme” çizgisini 
benimser, gericiliğin aktif saldınlanna karşı herhangi bir direnme odağı oluşturma çabası 
içinde görünmezken, Mihri Belli, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ittifakı hükümetin saldınlanna 
karşı bir “cephe birliği” örgütlenmesini öneriyorlardı, ve öğrenci gençlik içinde bu saldınlara 
en çok muhatap olan ve en aktif göğüs gerenler arasında böyle bir direnme odağı oluşturma 
fikri giderek daha çok sempati topluyordu. Beri yandan, 1966 senato üçte bir yenileme 
seçimleri sonrasında, TİP oylannda hissedilir herhangi bir artış görünmemesine karşılık AP 
hükümetinin oylannı hem mutlak hem oransal olarak artırması, parlamento yolundan 
sosyalisrierin iktidara ulaşması stratejisini geniş bir kitlenin gözünde iyice anlamsız kılmaya 
başlamıştı.

AP hükümetinin “geleneksel aydınlar” arasında başlattığı, “memur kıyımı” olarak anılan tasfiye 
hareketinin tırmanması ve her 30 Ağustos’ta orduda gerçekleştirilen emekliye ayırma işlemleri, 
ordunun sermayeye eklemlenmesi için yürütülen sistemli çabalar Yön çevresinin şanslannı 
azalttıkça direnişlerini daha da sertleştirdiğinden, hükümetin dolayısıyla sağın saldınlanna karşı 
en etkili tavırlar “Demokratik Devrim” yanhlanndan geliyordu ve bu da öğrenci gençliğin 
gözünde tezin kendisinden çok, tezi savunanlann çekiciliğini artinyordu. Böylece sosyalizm ve 
devrimcilik öğrenci hareketi arasında yayılırken “Demokratik Devrim”cilerin hegemonyası da 
onunla birhkte yayılmaya başladı.

FKFnin, toplumsal mücadelenin ritmindeki artışın “faşist cunta” ihtimalini artıracağı 
perspektifiyle, bir aktif savunma odağı oluşturmaktan da- ezilenlerin mücadelesine katılmaktan 
da gittikçe uzaklaşmaya başlaması tabanda FKF yönetimine karşı giderek artan bir muhalefet 
doğurmaya başladı. Özellikle kitlesel öğrenci demeklerinin yönetiminde bulunan ve öğrenci 
kidesinin faaliyetiyle organik bir ilişki içinde bulunan gençhk önderlerinin dile getirdikleri bu 
muhalefet sonunda Mart 1968’de yapılan FKF kurultayında, TİP bilim kurulunda yer alan ve 
Sadun Aren çevresinin görüşlerinden yana olduğu sanılan Hukuk Fakültesi asistanı Doğu 
Perinçek ve ekibi Aybar ve Aren’in de onayıyla merkez yönetimine getirildiler ve Doğu
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Perinçek FKF Genel Başkam oldu. Ancak Kongre’de yaptığı konuşma sırasında Doğu 
Perinçek’in “Demokratik Devrim” tezine eğilimli olduğunu ortaya koyan ifadeleri TİP 
yönetimine yanlış adama oynadıklannı göstermişti. Böylece ülkedeki tek yaygın sosyalist 
gençlik örgütünün yönetimi TİP yönetiminin denetiminden çıkmış oluyordu.

Dev-Güç

FKFnin “Demokratik Devrim”cilerin eline geçmesinin ardından Mihri Belli’nin Türk Solu 
sayfalarında başlattığı “Devrimciler Güçbirliği” (Dev-Güç) oluşturulması çağnsı, “Demokratik 
Devrimciler”in yanısıra, Kemalistlerin yönetimindeki kuruluşlarca de sempatiyle karşılandı ve 
önce FKF Dev-Güç'e katıldığını ilan etti. Bu TİP yönetiminin “Demokratik Devrim”cilerden 
aldığı en büyük stratejik darbe oldu. Bu noktadan sonra FKF  tabanında TİP yönetiminin 
etkisi durmaksızın azalmaya başladı. TMTF, FKF, TÖDMF, TÖS, 27  Mayıs Milli Devrim Demeği, 
Aşıklar D em eği vb. 29 devrimci kuruluşun öncelikle “irtica”ya karşı güçbirliği yapmasını 
amaçlayan Devrimci Kuruluşlar Güçbirliği İcra Komitesi başkanlığına eski MBK üyelerinden tabii 
senatör Kadri Kaplan getirildi. TİP yönetimine göre bir “cunta hazırhğı”ndan başka birşey 
olmayan ve DİSK’in bir tereddüt dönemi geçirdikten sonra temsilci yollamaktan vazgeçtiği 
Dev-Güç “Demokratik Devrim” kampında büyük bir heyecanla karşılandı. Türk Solu dergisinde 
Mihri Belli “Ya güçbirliği ya faşizm” sloganını atıyor, Reşat Fuat Baraner, “Güçbirliği 
Bözgunculan İhanete Gidiyor” başlığıyla yazdığı yazıda TİP yönetimini Dev-Güç’e  katılmadıklan 
için eleştiriyor ve Dr.Hikmet Kıvılcımlı ise, “Güçbirliğinde yan çizen (bilimcil sosyalizm 
bahanesi ile de olsa) her kişi ve her örgüt ister maskesiz (enayi kafatasçı) ister maskeli 
(tathsu kurnazı lop ‘toplumcu’) olsun finans kapital AJANIDIR...‘-Hele onlann işi bitiktir’(Lenin)” 
diyerek, Dev-Güç’e katılmamanın Leninizm açısından kabuledilemezligini kanıtlamaya 
girişiyordu. Ancak, Dev-Güç'te “emperyalizme karşı milli cephe”nin kurulmuş olduğunu ilan 
eden “Demokratik Devrim”ciler, artık sosyalizmin bilgisiyle az çok donanmaya başlamış olan 
genç yandaşlannm bu cephede “proletaryayı kimin hangi örgütle temsil etmekte olduğu” 
sorasunu sonuna kadar geçiştirmeye devam edeceklerdi.

Dev-Güç’ün ilk eylemi 29 Nisan’da düzenlenen mitingdi. Bundan sonra da “Demokratik 
Devrim”ciler Kemalizmin/neo-Kemalizmin tarihindeki dönüm noktası günleri eylem 
takvimlerinde kırmızı ile işaretlemeye başlayacaklardı. TİP’te Aybar önderliğinin bu mirastan 
tümüyle kopma eğilimini sosyalizmde işçi sınıfının tarihsel rolünü gittikçe daha çok 
kavramaya başlayan birçok genç devrimci paylaşıyorduysa da kısmî bilgileriyle olduğu kadar 
içgüdüleriyle de AP hükümetiyle, faşist hareketle cepheden ve doğrudan mücadele etmeksizin 
böyle bir kopuşun da başka herhangi bir siyasal ilerlemenin de sağlanamayacağını seziyorlardı. 
Dolayısıyla bir ölçüde “ordunun bizimle” olduğu inanışından da ileri gelse gericiliğin ve 
polisin saldınlan karşısında kararlı bir direnme çizgisi izleyen “Demokratik Devrimci”lerin 
etkin mücadelesi sosyalist mücadeleye atılmaya karar veren gençleri daha çok yanına doğru 
çekmeye başladı. Saldınlar yoğunlaştıkça, genç sosyalist tipplojisi de değişmeye başladı. Bir 
önceki dönemde, çok okuyan, çok bilen, doğru sözler eden, büyükleri nezdinde az çok 
mazbut gençler sosyalist gencin örneğiyken, kavga arttıkça döğüşen, döğüşmeyi bilen, fiziksel 
olarak güçlü insanlar öne çıkmaya başladılar. Bir yıl içinde “radikal” olmanın ölçüleri 
inanılmaz bir hızla değişti. Daha 1968 başında “radikal” olmak, “aşın” olmak TİP’li olmak ya 
da sosyalist olmak iken 1968 biterken TİP’U olmak hem teoride hem pratik eylemde geri bir 
konumda olmak anlamına gelivermişti.

Dev-Güç’ün İstanbul’daki örgütlenme çabalan güçsüz kaldı. Sosyalist gençlik hareketinin 
İstanbul’daki belkemiğini oluşturan İTÜTB, İTÜTOTB, İFTC, Dev-Güç’ün gerek yapısını ve 
ilkelerini gerekse mücadele hedeflerini yetersiz bulduKlarim açıklayarak katılmayacaklanni 
bildirdiler. Çünkü, Dev-Güç’ün önderliğini ellerine geçiren Kemalistler açık bir anti-emperyalist 
çizgi izlemektense hareketin hedeflerini AP hükümeti ile sınırlamaya çalışıyorlardı. Kemalistler 
ihtilaflar anında anti-komünizm silahına başvurmaktan kaçmmazken “Demokratik Devrimci” 
önderiik “milh cephe”nin bozulması endişesiyle bu çizgiye karşı eleştirel bir tutum takınmayı 
sürekli olarak erteliyordu.

Bu dönemde Dev-Güç Ankara’da öğrenci çevrelerini daha çok etkisi altına aldığı halde 
İstanbul’daki sosyalist öğrenci kitlesi üzerinde FKFnin eski çizgisi etkili olmayı sürdürdü. 
“Demokratik Devrimciler”- FKFdense TMGT ve Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Nahit Tören, 
Mustafa Lütfi Kıyıcı, Mustafa Gürkan, Gevat Ercişli gibi sonradan adlan çokça işitilecek 
gençlerin oluşturduğu küçük ancak çok aktif Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) çevresinde 
kümelenmişlerdi.

Mayıs’ta FKF İstanbul Sekreterliği, TÖS İstanbul Şubesi ve öğrenci demekleri, Dev-Güç’e  
alternatif bir “NATO’ya Hayır Haftası” düzenlediler. Toplantılar özellikle İstanbul’un kenar 
semderine, gecekondu mahallelerine yöneltildi. Bu çalışmalar sırasında bir yandan da hareketin 
kendi dinamiğinden gelişen yeni iletişim ve propaganda olanaklan keşfediliyordu. İTÜ 
öğrencileri “ipek baskı” tekniğiyle basit ancak çarpıcı afişler basmaya başladılar. Devrimci 
gençlik hareketi içinde “aflşleme” diye bilinecek bir eylem ve propaganda yeşermeye başladı. 
Tiyatroya hevesli gençler “ Sokak Tiyatrosu” gmplan kurarak üniversitede ve mahallelerde 
kendi yazdıklan Brecht esinli oyunlar sergilemeye giriştiler.
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1968'den sonra öğrenci gençlik arasında hızla 
yayılmaya başlayan anti-emperyalist bilinç ve devrimci 
düşünce egemen sınıfları tedirgin etti. Hemen bütün 
fakülte ve yüksek okullarda devrimci gençliğin etken 
olması, öğrenci dernekleri seçimlerini kazanması geniş 
bir kitle tabanının desteğini alması karşı güçleri 
harekete geçirdi. Ancak bunlann arkasında AP iktidan 
ve onun beslediği kişi ve kurumlar vardı. Bunun 
yanısıra polis ve devletin diğer güvenlik kuruluşlan 
arasında özellikle gençlik eylemlerini önlemeye yönelik 
bazı planlar yapılmaya başlandı. Hedef alınan bazı 
gençlik önderleri hiç yoktan gözaltına alınıp, 
tutuklanıyor, gençlik örgütleri üzerindeki baskılar 
yoğunlaşıyordu. Vedat Demircioğlu'nun (4) öldürülmesi 
bu anlamda bir ilk cinayet sayılır. Ancak tertip ve 
saldırılar artarak devam edecekti. 19 Eylül 1969'da 
Orman Fakültesi öğrencisi fAehmet Cantekin'in (3) İşık 
Mühendislik ve Mimariık Yüksek Okuiu'nu İşgal eden 
sağcılar tarafından öldürülmesi, hemen ardından 23 
Eylül 1969'da ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür'ün (1) 
İÜTB kongresi sırasında İstanbul'da Bayezit'ta daha 
sonra tanıklar tarafından tehşis edilen bir polis 
tarafından vurulması, 9 Aralık 1969'da Yıldız Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğrencisi Mehmet 
Büyüksevinç'in (5) durakta otobüs beklerken ve 14 
Aralık 1969'da aynı okulun öğrencisi Battal 
Mehetoğlu'nun (2) okulda komandolar tarafından 
öldürülmeleri başlayan cinayet zincirinin ilk haikalan 
oldu.



Güzin Öino, 1968'de Le Monde'da yayınlanan ve 
Türkiye'de hız kazanmakta olan sol hareketlenmelere 

paralel olarak gelişen müzik arayışlarını tanıtan 
yazısında, âşık geleneği ile '60'ların ikinci yarısında 
ön plana çıkmış olan folk müzik arasında paralellik 

kuruyordu: “ Halkın içinden çıkmış yeni Türk ozanlan 
kuşağıyla, türkü türünü seçen genç batı şiirinin 
azımsanmayacak bir bölümü arasında garip bir 

rastlaşma olduğu görülmektedir. Bunu söylerken Bob 
Dylan'ı, Joan Baez'i, "Gospels” /n politize olmuş 

karaderili şarkıcılarını düşünüyorum. Halk şiirinin, yazılı 
şiir geleneğinin yitirdiği yeri, elektrikli gitar, elektronik 

müzik araçlan, mikrofonla radyo ve televizyonun da 
yardımıyla dinlenebilme imkânlarını büyük ölçüde 

arttıran teknik gelişmelerle, yeniden elde ettiği bir 
gerçektir. Ne var ki, bu yenilik kişiyi aşan olaylar 

karşısında duyulan şiddetli ortak heyecanların 
paylaşımı gereğinin de bir çıkışı sayılmalıdır. Ray 

Charles'ın ya da Johnny Halllday'in çığlık türküsü, 
Charlie Mingus'un yakan türküsü. Bob Dylan ya da 

Joan Baez'in yakınma türküsü, Leo Ferre, Brassens'ln 
taşlama türküleri. Âşık İhsanî'nin sözlerindeki şiddetle 
karşılaştırıldıklarında âdeta çekingen kalırlar." Yeniden 

kurulmaya çalışılan bu âşık geleneği, son derecede, 
heterojen kaynaklardan besleniyordu. Örneğin, türkü 

yorumlarına konservatuarda klasik şan eğitimi görmüş 
bir sesin terbiyesini getiren Ruhi Su bir yandan da 
bir araştırmacı gibi davranarak, geçmişin bilinmeyen 
şiirlerini ve türkülerini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. 

Bu açıdan, henüz kesintiye uğramamış, bir âşık 
geleneğinin doğrudan ürünü olan Âşık Veysel'in Ruhi 

Su için özel bir önemi vardı. Solda Ruhi Su (kravatlı) 
Âşık Veysel ile konuşurken görülüyor. Kuşkusuz 
Veysel yalnızca Ruhi Su için önemli olmadı; bir 

yandan, bir süre için tarihinin en popülist evresini 
yaşamakta olan sosyalist hareketin bütün aydınlarının 

gözbebeği olurken; diğer yandan da İhsanî tarzı 
devrimci âşıklara bir alternatif sunmak ihtiyacı 

içersinde olan devletin ilgisine mazhar oldu, kitabı İş 
Bankası yayınlan arasından çıktı. Türkiye işçi 

Partisi’n/n propaganda ekibinin en önemli üyelerinden 
biri olan ve seçimlere TİPfen aday olarak katılan Âşık 

İhsanî (sağda) ise yeniden yaratılan bu âşıklık 
geleneğinin, doğrudan doğruya soldaki politik 

hareketlenmenin ürünü olan cephesinin en ünlü
temsilcisiydi.
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Büyük İşgal

27 Mayıs bir bakıma ordu ile üniversitenin eseriydi ve üniversite dendiğinde öğretim üyeleri 
ve öğrencilerinin tek bir çelişmesiz bütün oluşturduklan ilerici bir yapı imgesi hem egemen 
çevrelere hem muhalefete hakim gibiydi. Haziran 1968’de neredeyse öğretim yılı bitmişken 
herhangi bir kitlesel öğrenci hareketini kimse beklemiyordu. Parti’nin teorisyenlerinden tdris 
Küçükömer’e ve öteki TİP’li akademisyenlere göre Türkiye büyük bir ekonomik ve toplumsal 
bunalıma girişin sinyallerini veriyordu; bu nedenle sonbaharda işçi sendikalan ile birlikte 
büyük bir eylem kampanyası başlatılması ve sosyalist öğrencilerin bu hareketin içinde yer 
alması umuluyordu. Ancak, Mayıs 1968’de Fransa’da patlak veren ve hızla bütün Batı 
Avrupa’yı dolaşmaya başlayan öğrenci eylemleri bu kılı kırk yaran hesaplan şaşırttı. Birikmekte 
olan bütün çelişkilerin kendilerini nasıl ifade edebileceklerine ilişkin evrensel bir örnek 
sundu. Öğrenciler ilk kez kendilerine dışsal başka herhangi bir gücün yörüngesinde 
olmaksızın kendi özeylemlilikleriyle bir şeyler başarabilme olanaklannı tanımaya ve tartışmaya 
giriştiler.

Gerçi ilk öğrenci boykotu birkaç ay önce başörtü takma meselesi yüzünden İlahiyat 
Fakültesi’nde başlamıştı ama, itici gücünü akademik düzenle öğrenci kitlesinin talepleri 
arasındaki dolaysız çehşkiden alan ilk hareket 10 Haziran’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’nde Celal Kargılı önderliğinde başladı. Buradan hızla Hukuk ve Fen 
Fakültelerine 12 Haziran’da ise İstanbul Hukuk Fakültesi’ne sıçradı. Önce Üniversite Reformu 
talebiyle bir boykot biçiminde başlayan hareket Üniversite’nin işgaline dönüştü ve o güne 
kadar dar bir militanlar çevresinde tanınmakta olan bir genç, kitle hareketinin tutuşturucusu 
olarak öne fırladı: Deniz Gezmiş.

Gerçekte İstanbul’daki ilk hareket de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki boykotun 
arkasından İÜTB başkanı Ufuk Şehri önderliğindeki faşistler taraftndan başlatılmak istenmiş ve 
buna karşılık veren olmamıştı ancak boykot hareketinin başlamasını sonbahar girişiminin boşa 
çıkartılması planı olarak gören FKF bir süre tereddüt ettikten sonra boykota kendi 
örgütlenmesiyle birlikte girince bir anda bütün İstanbul’daki fakültelerde ve Ankara’da boykot 
hızla yayılmaya başladı. İstanbul’daki harekete başlangıçta “sağ sol yok boykot var” sloganıyla 
el koymaya hazırlanan ve bir “işgal komitesi” kuran Kemal Bingöllü önderliğindeki Kürtler’in 
çoğunlukla yer aldığı FKF  İstanbul örgütünü denetim altına alınca işgal komitesi sol ve sosyalist 
eğilimlerin bir eylembirliği platformuna dönüştü. Ancak o döneme kadar öğrenciler arasında 
ve öğrenci yurtlannda başlıca dayanışma mekanizması hemşerilikti. Bütün öğrenci örgütleri 
hemşeri gruplannın denetimindeydi. “Kürtler” FKFnin denetimine girdikten sonra “Demokratik 
Devrimci”ler de “Lazlar”ı Kemalist Bozkurt Nuhoğlu önderliğinde harekete katmayı başardılar 
Böylece, İstanbul’un öğrenci yurtlan ve mekanlanndaki bütün küçük iktidar merkezleri kitlesel 
bir hareketin içinde erimeye başladı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerin işgali altına girdi. Bir 
anda Üniversite’nin Darülfünundan beri süre giden hiyerarşik yapısının çelişmeleri de 
padamaya başladı, “Prof’larla, ast öğretim görevlileri arasındaki lonca benzeri ilişkilerin 
doğurduğu çelişmeler günyüzüne çıktı. Öğrencilerin akademik, idari ve gündelik hayata ilişkin 
talepler ileri sürerek başlattıklan “Üniversite Reformu” için işgal hareketi bir anda ast öğretim 
görevlilerinin desteğini ve sempatisini de yanına çekti.
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Bu girişimin en büyük başansı, TMGT, TMTF, MTTB gibi devlete bağlı öğrenci kuruluşlannı 
olduğu kadar, öğrencilerle hiçbir ilişkisi olmayan ve maddi avantajlann küçük çeteler arasında 
el değiştirdiği bürokratik ve gerici resmi öğrenci demeklerinin paramparça edilerek yerine 
aşağıdan öğrenci kidesinin doğal önderleri arasmdan gelen temsilcilerin oluşturduklan 
özörgütlenmelerin geçmesi oldu. Her fakültede boykot ve işgal komiteleri kuruldu, bütün işgal 
komiteleri, bir işgal konseyinde merkezileştirildi, hareketin bütünü de hepsi seçimle gelen bir 
yürütme konseyinin eline verildi. Özel bir savunma gücü oluştumidu. Üniversite içinde 
hoparlörle bir haberleşme ve yayın sistemi kurularak öğrenci kitlesine sürekli bir bilgi akımı 
sağlandı.

27 Mayıs’ın öğrenci hükümet çatışması içinde nasıl DP’yi tarih sahnesinden silmiş olduğunu 
unutmayan Demirel hükümeti, olaya son derece ihtiyatla yaklaştı; “özerkliği sarsmakta” 
olduğunu söyleyerek eleştirmekle birlikte “üniversite içi” olarak nitelediği öğrenci hareketine 
müdahale etmedi. İÜ Rektörü Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli, önce radyoda Abdi İpekçi’nin 
düzenlediği bir programda İşgal Komiteleri Konseyi temsilcisi ile tartışmayı kabul etti. Birkaç 
gün sonra da öğrencilerin hazırladığı “Reform Taslağı”nı her fakülte düzeyinde işgal komiteleri 
ile görüşmeyi kabul edince, başladıktan üç hafta sonra işgal kaldınidı.

İşgal ve boykotlar sosyalist öğrencilerin öğrenciler kitlesi ile organik bağlar kurmalannı sağladı. 
İçten, dürüst, aydmhk amaçları olan, kararlı ve becerikli ihsanlar birden yıllardır öğrencilerin 
üzerinden yönetimle pazarlıklar yapan gangster ve bürokrat “talebe birliği” şeflerini sahneden 
indirdiler. Sonradan FKF ve Dev-Genç’in önderleri haline gelecek olan ve hâlâ sosyalist 
hareket içinde aktif bir rol oynamaya devam eden birçok devrimci bu ilk hareketlerin 
içinden çıktılar. FKF bu harekede birlikte kitlesel bir karakter kazandı. Ancak bu kideselleşme 
hayli kısa sürdü. FKFnin bürokratik ve hantal yapısı, eylemsizliğe alışık önderliği bu kitleyi 
soğurmayı başaramadı. Parti’nin talimatlan olmaksızın hiçbirşey yapmayan inisiyatifsiz önderlik 
1968 sonbahannda SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgali ertesinde TİP parçalanıp etkisizleşince FKF 
önderliği yönelimini yitirdi, pusulasız kaldı, büyük bir hızla kitlesiyle birhkte FKF 
“Demokratik Devrim”cilerin çekim alanına girdi.

Veysi Sansözen’in yönetimindeki FKF İstanbul Sekreterliği üniversitenin işgali sırasında artırdığı 
kitle desteği ve edindiği güvenle Temmuz 1968’de Ankara’da toplanan Genel Yönetim 
Kurulu’nda Doğu Perinçek başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulunu güvensizlik oyu ile 
düşürülmesinde başı çekti. Aynı günlerde TİP Merkez Haysiyet Divanı, “Demokratik Devrim” 
görüşünü savunan 67 üyeyi partiden kesin olarak ihraç etmeyi kararlaştırdı. Zülküf Şahin 
başkanlığındaki yeni FKF yönetimi bir telgrafla Dev-Güç’ten çekildiğini açıkladı. Gerekçe “ara 
tabaka temsilcilerinin kendi buıjuva ideolojilerini kumluşa egemen kılmak istemeleri” ve 

■ “emekçi halkın örgütüne kuşku ile bakmalan” idi; “yapısı kuruluşu ve izlediği politika 
itibanyla Dev-Güç Türkiye Sosyalizmi yaranna değil”di. Ancak FKF, öte yandan “Milh 
bağımsızlık için mücadeleyi sosyalizm için mücadele” saydığım, “milli bağımsızlıktan yana 
anti-emperyalist bütün yasal kuruluş ve güçlerle ortak bir cephe içinde birleşmeyi” 
amaçladığını belirtiyordu.

6. Filo’ya Karşı “Dolmabahçe Direnişi”

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri işgal eylemleri toplumun öteki kesimlerinde de yankı 
uyandıracak ve uygulanacaktı. Temmuz başında bunun ilk ömeği görüldü. Derby Lastik 
Fabrikası’ndaki grevlerinin etkisiz kaldığını düşünen işçiler işgale girişmek için öğrencilerden 
destek istediler; gerçekten de sonunda işçilerin isteklerini elde edebildikleri başanlı bir işgal 
düzenlendi ve bu işgalde öğrenciler ve işçiler, üretim alanında ortak bir eylem 
gerçekleştirmeyi başardılar. Daha sonra bu eylem biçimi 1968 içinde Kavel ve Finfinis 
fabrikalannda da uygulandı.

Haziran üniversite işgallerinin ardından 6. Filonun İstanbul limanına gelişi, bu işgaller 
başlarken olduğu gibi sonuçlan önceden kestirilemeyecek yakıcılıkta bir direnişe yol açtı. 
Gerçekte olay polis tarafından kasıtlı olarak tırmandınimış, işgaller sırasında başansız ve 
etkisiz kalmış olmanın öcünün öğrencilerden çıkartılması istenmişti. 1967’den beri 6. Filo 
İstanbul’a geldiğinde kentte ve özellikle eğlence yerlerinin ve genelevlerin bulunduğu 
Beyoğlu’nda dolaşan Amerikan askerlerine karşı “taciz” eylemleri düzenlenmeye başlanmıştı. 
Askerlerin keplerini başlanndan kapmak, üstlerine kırmızı mürekkep atmak, üniformalannı 
jiletlemek, ya da kıstmp dövmek buna katılmak isteyen herkesin yapabileceği bir “anti- 
emperyahst eylem” biçimi halini almıştı. Bu kez de 6. Filo’nun ziyaretinin nasıl 
karşılanacağına ilişkin olarak 15 Temmuz 1968’de İTÛ’de devrimci örgütler arasında bir 
toplantı düzenlendi. Yapılacak protesto eylemleri tartışıldı.

Toplantı dağıldıktan sonra gençlerin birlikte Taksim alanına çıkmasını egellemek üzere toplum 
polisleri (günümüzde çevik kuvvet) yolu keserek herhangi bir neden ileri sürmeksizin -11 
öğrenci önderini gözaltına aldı. Ertesi gün bu durumu protesto etmek üzere Dolmabahçe’deki 
bayrak yas işareti olarak yanya indirildi. İTÜ ise sürekli olarak polisin ablukası altındaydı. İki 
gün boyunca Taksim, Gümüşsüyü çevresinde sokaklarda polislerle devrimci öğrencilet:jııasında 
vur-kaç tarzında çatışma sürüyor, acz içinde kalmış olması polisi çılgına çeviriyordu. 17 
Temmuz 1968 günü sabaha karşı İTÜ rektörü Kemal Kafalı’nın yurdun Üniversite dışında

2084

N BT5

( i c a w i c s j o

tSIRTC
HRVin

r î3 CİVe 
w l o t e T o P R a k  V e d a  

K | T 4 ^  D E H İ» '



X t l l l V l V ^ ^ V A V .

6. FİLO
DEFOL

Türkiye’ye ilk kez 1968 yazında gelen 6. Filo, Harun 
Karadeniz’in anılarında aktardığı sözlerle "memleketin 

gençleri çorba bile içemezken, Beyoğlu’ndaki barlarda 
eğlenen Amerikan askerlerine duyulan tepki’’nin 

beslediği milliyetçilik ve Amerikan karşıtlığıyla büyük 
protestolarla karşılaştı. Protestolar bir müddet sonra 

diğer toplumsal tabakalardan insanları da içine alarak 
yoğunlaştı. Hemen hemen bütün büyük kentlerin 

duvarlan solda görülen ODTÜ Öğrenci Birliği, üstte 
l'/se İTlj Talebe Birliği’n/n 6. Filo’yu protesto afişleriyle

kaplanmıştı.
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olduğunu, dolayısıyla polisin herhangi bir çağn olmaksızın yurda girebileceğini belirtmesi 
üzerine öğrenci mücadelesinin üssü konumunda olan Talebe Birliği ve Yurt binaları toplum 
polisi tarafından basılarak, her yer tahrip edilirken öğrenciler de polis tarafından linç 
edildiler. Aralannda FKF İstanbul Sekreteri Veysi Sansözen’in de bulunduğu 30 öğrenci 
tutuklandı. 47 öğrenci hastaneye kaldınlacak ölçüde dövülerek yaralandı. Hastaneye kaldınlan 
öğrencilerden Vedat Demircioğlu’nun polis tarafından pencereden aşağı atıldığı söylentisi 
yayıldı ve Vedat Demircioğlu komaya girdi. 27 Mayıs’tan sonra polisin üniversiteye yönelik 
bu ilk saldınsı İstanbul’da bir bomba etkisi yarattı. Öğrenciler kideler halinde İTÜ önünde 
toplanmaya başladılar. Taksim’e doğru yürüyüş yapılıp geri dönüldüğü sırada büyük öğrenci 
kitlesi, ABD filosunun demirli bulunduğu Dolmabahçe’ye koşmaya başladı. Polisin daha büyük 
bir kınma girişeceği endişesi içindeki FKF  yöneticileri ve İTÛTB başkanı Harun Karadeniz, 
yürüyüşçüleri durdurmak istediler. Ancak, Mustafa Gürkan ve öteki DÖB’lüler yürüyüşün 
sürdürülmesi için yaptıklan etkih ajitasyonla kidenin Dolmabahçe’ye inmesini sağladılar. Öfkeli 
kitleyle karşılaşmaktan kaçınan polis Dolmabahçe’yi boşaltınca botlara binip açılmayı 
başaramayan ABD erleri devrimciler tarafından dövülerek denize atıldılar. ABD’lilere ait bir 
malzeme arabası ele geçirilip yağmalandı. Dolmabahçe’nin her yanı yazılandı. Hem bu olay 
hem de olay sırasında iki sosyalist eğilim arasında ortaya çıkan tavır farklılığı, sonraki 
yıllarda “Demokratik Devrim”ciler tarafından “TİP oportünizmi”nin “ihanet örneği” olarak 
durmaksızın sergilenecekti.

21  Mayıs Sonrasında İlk Ölü

Vedat Demircioğlu 24 Temmuz’da öldü. FKFliler Vilayete siyah çelenk koyma ve “oturma 
grevi” yapmaya karar verdiler. Sonuçta 47  kişi tutuklandı. Ardından DÖB’lüler önderliğinde 
Üniversitede toplanan gençler Vilayete doğru yürüyüşe geçerek Divanyolu’nda polisle çatışmaya 
girdiler. Vedat Demircioğlu’nun cenazesinin gençlere verilmemesi üzerine sembolik bir tabutla 
yürüyüşe geçilince Cağaloğlu’nda polisle şiddetli bir çatışma çıktı. Öğrencilerle polis arasmdaki 
çatışmanın tam bir sokak savaşı halini alması ve polisin çılgınca saldınsı karşısında araya 
askeri inzibat birlikleri sokuldu ve ardından çatışm a, polislerle askerler arasındaki bir 
çatışmaya dönüştü.

Vedat Demircioğlu’nun cenazesinin memleketi olan Konya’ya getirilmesi üzerine TÖS ve 
TM TFnin yapmak istedikleri “Emperyalizmi Kınama” mitingine izin verilmemesi için Valilik 
üzerine baskı kurmak isteyen esnaf örgütlerinin ve Komünizmle M ücadele D em eği’nin  sokağa 
döktüğü dinci kalabalıklar, matbaa, kitabevi, gazete idarehaneleri, eğlence yerleri, gazinolan 
tahrip ederek ilerlediler ve orduevini yıkmaya kalktıklannda askeri birlikler tarafından 
durduruldular. Bu Temmuz fırtınası TM G rnin 27 Temmuz’da yaptığı “Anayasa 
ve Kanunlara Saygı” Mitingi ile son buldu. Ankara’da Meclis önünde yapılan oturma grevinde 
tutuklananlann yargılanması sırasında Adliye’de duruşmayı izleyen öğrencilerin coplanması 
sonunda Atalay Savaş coplardan kaçtığı sırada bir arabanın altında kalarak öldü. Böylece anti- 
emperyalist 1968 yazı yüzlerce öğrencinin dövülmesi, tutuklanması ve iki öğrencinin ölmesi 
ile sonbahara doğru dönmeye başladı.

Ancak, bu eylemler sırasında FKFnin inisiyatifi büsbütün elinden kaçırması, dipten gelen 
öfkeye tercüman olamayışı, sosyalist bir anti-emperyalizm perspektifinin yitirilmesine, 
kendiliğinden, sıradan bir milliyetçi havanın gençliğin direnişi üzerinde egemenlik kurmasına 
yol açtı. Polis vahşetinin ve anti-komünist saldırganlığın araya ancak askeri birliklerin 
sokularak engellenebilmiş olması, “Demokratik Devrimciler”in tezlerinin doğruluğuna bir kanıt 
halini almış; “zinde kuw etler”in gençlikle yanyana olduğu yanılsaması birçok zihinde 
pekişmiş; “ordu gençlik el ele’i  sloganı harekete hakim olmaya başlamış ve sözleri 
değiştirilmiş Harbiye Marşı yürüyüşlerin başlıca müziği olmuştu: “Tanklanyla toplanyla gelseler 
dahi, bağımsız olacak Türk’ün ülkesi!” Aybar ise, gençlik hareketinin büründüğü bu seyire 
“faşizme zemin hazırlayan anarşizan hareketler” olarak bakıyordu.

Öğrenci Örgütleri Dayanışma Kurulu ve Devrimci Eğitim Şurası

1968’de süregiden öğrenci hareketinin göze çarpan ürünlerinden biri Öğrenci Örgütleri 
Dayanışm a Kurulu oldu. Böyle bir örgütlenme deneyinin ilk adımlan 1968 bahannda 
düzenlenen “NATO’ya  Hayır!” haftasında atılmış, üniversite işgallerinin ardından ABD 6. 
Filosu’nun İstanbul’a gelişi ve düzenlenen protestolardan sonra bu doğrultudaki arayış 
yoğunlaşmıştı. Örgütlenmenin başını İTÛTB çekmiş ve hazırlık toplantılan 1968 yazında 
Gümüşsuyu’ndaki Birlik binasında yapılmıştı. Sosyalist öğrencilerin yönetimindeki İTÜTB, 
İTÜTOTB, İFTC, Orman Fakültesi TC, Robert Kolej ÖB, FKF İstanbul Sekreterliği temsilcilerinin 
biraraya geldikleri bu yeni örgütlenme girişimi, sonbaharda üniversiteler açılırken öğrenci 
hareketinin üzerinde yükseleceği platformu hazırlamak, talepleri ve mücadele imkanlannı 
belirlemek ve formüle etmek için uzunca bir süre tartıştı. 1968’de düşünceleri bütün Avrupa 
Yeni Soî’unu etkilemiş ve öğrenci hareketi içinde yeniden ve yeniden tartışılmış olan Marcuse, 
Garaudy, Sartre’m yanısıra Marksist klasiklerin de devreye girdiği tartışmalarda elde edilen 
varolan eğitim sistemini sorgulayan tebliğler Eylül’de toplanan Devrimci Eğitim Şurası’na 
sunuldu. Böyle bir oluşumun asıl büyük önemi ilk kez doğrudan doğruya kitle hareketinin 
içinden gelen ve öğrencilerin doğal temsilcileri olan bir demekler şebekesini ortaya çıkartmış 
ve öğrenci hareketinin yerellikten ve tekillikten kurtularak kendi doğasına uygun bir
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Hikâyeyi belki Pazar Postası ile başlatmak gerekiyor. 
İlk sayısı 4 Şubat 1951 ’de, yani Ahmet Hamdi Tanpınar’- 
ın “tarihin bu acayip dönemeç yeri, bu her türlü rüzgâ- 
nn birbirine karıştığı bir anafor noktası” dediği bir dö
nemde, 1950’de CHP’nin seçimleri kaybetmesinden son
ra yayınlanmış. Dergiyi Kemalist bürokrasinin kendisini, 
bu koşullara uyarlama çabalarından biri olarak değer- 

. lendirmek mümkün. Birinci sayfa yazarı olmayı sürdüre
cek olan Falih Rıfkı Atay’ın “Savaşımız” başlıklı birinci 
sayı yazısı, derginin üstlendiği misyonun kapsamı hak
kında daha net bir fikir sağlayabilir: “ Bizde her şey, 
din bile, politikaya âlet edilmektedir. Halbuki politika 
kendisi fikre âlet edilmekle, memleketin İşine yarar. 
Politika için politika, İleri, zengin ve güvenliği yerinde 
memleketler için bir lükstür. Geri, yoksul ve güvenliği 
yerinde olmayan memleketlerde ise, bilinerek veya şu
ursuzca olduğuna göre, cinayetle intihar arasında vasıf
landırmak lâzımdır.” Falih Rıfkı’nın yazısı bir çağrı nite
liğinde; bir yandan CHP’yi “karakterlilelerln ve prensip 
adamlannın bütün kadrolanna hâkim olduğu siyasî bir 
kuruluş tekâmülüne erme” ye çağırırken, bir yandan 
da aydınları “ ldare”yi yeniden ele geçirmek üzere CHP 
etrafında toparlanmaya çağırıyor.

İlk yayınlandığında edebiyata ve genel olarak kültüre 
ayırdığı sayfalara rağmen Pazar Postası'nm bu alanda 
büyük bir iddiası yok gibidir. Gerçi Nurullah Ataç birinci 
sayıdan itibaren “Okuruma Mektupiar”ı yayınlamaya baş
lar ama onun derginin bünyesinde bir “şöhret” olarak 
yer aldığı, derginin edebiyat politikasını belirlemede ta
yin edici bir rol oynamadığı anlaşılıyor. Pazar Postası'- 
nda ilk yayınlanan telif şiir Yusuf Mardin’indir. Yusuf 
Mardin yalnız şiir yazmakla kalmaz; 9. sayıda “ kıymetli 
şair Mehmet Çakırtaş”ın, 12. sayıda ise Tosun Bayrak- 
taroğu’nun kitaplarını tanıtır; Tosun Bayraktaroğlu 18. 
sayıda Yusuf Mardin ve “Göyceli”den (?) sonra Pazar 
Postası’nda şiiri yayınlanan üçüncü Türk şairi olur. An
cak Pazar Postası daha sonra yayınlanacak kimi maga
zinler gibi, kalitesizliğe de angaje değildir. Yusuf Mar
din’in yazılarının yanında Salah Birsel’in “Şiir Üzerine 
Düşünceleri” de yer alır. Muzaffer Tayyip Uslu’nun şiir
leri de ve gelecekteki gelişmeler açısından belki de 
en önemlisi. Can Yücel’in Dylan Thomas, Auden ve 
Eliot çevirileri de.

Dönüm noktasının 1956 olduğu söylenebilir. 15 Nisan 
sayısında, birinci sayfanın manşeti “ Kurtuluş Yolu Sol- 
culuktur”du. Bir sonraki sayıda, artık derginin ortasını 
işgal etmekte olan Sanat ve Edebiyat sayfalarının dibin
de küçük bir not yer alır: “Ataç Pazar Postası ile ilişiğini 
kesmiştir. Okurlarımıza bildiririz.” Bundan böyle eski
den Ataç’ın yazısının yer aldığı köşede, bir süre, dönü
şümlü olarak İlhami Soysal ve Muzaffer Erdost’un yazı
lan yer alacak, çok geçmeden İmzalar İyice çeşitlene- 
cektir. Örneğin 3 Haziran sayısında köşede yer alan 
yazı Ahmet Oktay’ındır; yazının hemen yanıbaşında ise 
Cemal Süreya’nın “Kanto” şiiri vardır. Yaklaşık 3 ay 
sonra Ece Ayhan ve Turgut Uyar da katılırlar Pazar 
Postası’na... Artık dergi, adının bugüne kalmasını sağ
layacak “ II. Yenl’nin beşiği olma” nitelemesine kavuş
mak üzeredir.

Oysa, 1956’da ve daha sonra dergide yer alacak imza
lardan çok azı bugün hâlâ II. Yeni akımı bağlamında 
anılıyorlar: Tektaş Ağaoğlu, Talip Apaydın, Doğan Avcı- 
oğiu. Ece Ayhan, İlhan Berk, Asım Bezirci, Muzaffer 
Buyrukçu, Hüseyin Cöntürk, Tevflk Çavdar, Asaf Çiyll- 
tepe, Orhan Duru, Ferit Edgü, Muzaffer Erdost, Yılmaz 
Güney, Yılmaz Gruda, Tarık Dursun K., Metin Eloğlu, 
Ceyhun Atıf Kansu, Bilge Karasu, Sezai Karakoç, A. 
Korkut (Korkut Boratav), Ahmet Oktay, Erdal Öz, Demir

Özlü, Özdemir Nutku, İlhami Soysal, Güner Sümer, Ce
mal Süreya, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, Can Yücel.

O halde İki soru sormak gerekiyor: Barındırdığı bu 
heterojen ve dinamik nüfusa rağmen Pazar Postası bu
gün niçin öncelikle II. Yenl’nln adıyla anılıyor? Ve çok 
daha zor olan İkinci soru: 1970’e kadar, şöyle ya da 
böyle ama bir şekilde sürdürülmeye çalışılacak olan 
bu büyük buluşmanın sırrı, tılsımı neydi?

II. Yeni’yi yalnızca merkezinde Edip Cansever, Cemal 
Süreya ve Turgut Uyar’ın durduğu bir şiir akımı olarak 
değil, daha çok gerçekleşmemiş bir imkânın adı olarak 
yorumlarsak, belki iki soruyu birden yanıtlamak müm
kün olabilir. Geçmişte, bir şiir akımı olarak II. Yeni’yi 
eleştirenler, maddeci bir tarih görüşüne bağlı oldukları
nı iddia ettiklerinde bile, yorum, açıklama ve eleştirileri
ni sözkonusu şiirin politikayla, sözgelimi DP döneminin 
baskıcı uygulamaları İle ilişkisine dayandırdılar. Oysa 
1950’ler sıradan İnsanların gündelik hayatlarını alt üst 
etmekte olan maddî dönüşümlerin, politik kerteden kay
naklanan etkileri kat kat aştığı bir dönemdi. Belki bunun 
en çarpıcı göstergesi 1950’lerln, şehre göçün ve dolayı
sıyla mülksüzleşmenin, sonraki yıllarla bile karşılaştırı- 
lamaycak bir ivme kazandığı dönem olmasıydı. Ancak 
bu dönemde şehirleşme yeni bir imkân, yeni bir ufuk 
vaadetmekten çok bir “vasıfsızlaşma” anlamına geli
yordu. Vasıfsızlaşma, yani aynı zamanda o güne kadar 
itaati, denetlenebilir olmayı mümkün kılmış olan özellik
lerden de arınma...

Turgut Uyâr (1927-1985)

“ Beni bir gün bir yerde bulurlar”  diyor birisi/sağında 
gazetesi solunda bir ağustos bahçesi/göğsünde 
dünyayla ilişkisi/darmadağınık saçma sapan toz 
gibi/"saçların kapkara gözlerin korku irisi”/herkes 
kendi elini tutuyor/öbürlerini bırakıp/kopkoyu bir çığlık 
bekleniyor karşı evden/herkes geceyle yüzyüze şimdi

Bir nirengi noktası olarak kabul ettiğimiz 1956’dan 
sonra yazılmış olan edebiyatı önemli kılanın da benzer 
bir başarı olduğu, bir tür “zincirlerinden boşanma”yı 
temsil ettiği söylenebilir. Ama yaratılan ses, bir gelece
ğe işaret etmekten çok, bastırılmış olanın geri dönüşü
ne hizmet ediyordu.

Bir şiir akımı olmasına rağmen, II. Yeni’nin Türk ede
biyatındaki öncülleri arandığında, yönelinmesi gereken 
ilk isim bir hikâyeclnlnki, Sait Faik’Inkl... Öldüğü yıl 
(1954) yayınlanan Alemdağ’da Var Bir Yılan'da Sait Fa
ik, dili ve öyküyü kırma, parçalama tarzıyla II. Yeni 
ile aynı İklimde barınmaya başlamıştır bile. Eğer bu

son kitap olmasaydı, resmî edebiyat tarihlerinin Sait 
Faik’i değerlendirme tarzlarını deşifre etmek (ve dolayı
sıyla II. Yeni’nin “anlamsız” edebiyatı ile onun arasın
daki ilişkiyi kurmak) çok daha güç olabilirdi. Çünkü 
İlk kitaplarında Sait Faik yine de Içerllebilir bir unsurmuş 
gibi görünmeye gayret eder. “Birinci Cumhuriyef’in 
baskı aygıtlarının, o baskıyı bilfiil uygulamakta olanların 
dışındaki kesimleri de içerebilecekmiş gibi, böylesi bir 
içermeyi mümkün kılacak bir ideoloji varmış gibi davra
nır; resmî ideolojinin dilini zorlamadan, onun sınırlarını 
genişletecek bir hümanizm varmış gibi yapar. Alem
dağ’da Var Bir Yılan'ın koyu ve karanlık diline, parçalan
mış yapısına varana kadar...

Bu mirası ondan Ece Ayhan, Edip Cansever ve Bilge 
Karasu devraldılar. Kuşkusuz söyleyiş düzeyinde değil, 
daha çok bir cüret düzeyinde... Gerçi bu cüret edebiyat 
düzeyinde de bazı dayanaklardan yoksun değildi. Ece 
Ayhan’ın deyişiyle, Sait Faik “alayir’ydı, dışarlıklıydı; 
dile, o güne kadar ifade imkânı verilmemiş, edebiyat 
dışı bırakılmış İnsanları, hayatları seferber ederek mü
dahale ediyordu. Ama II. Savaş ertesinde, resmî ideolo
jiden beslenen edebiyat “mekteplileri” de tatmin ede
memeye başlamıştı. Garip çıkışının devralınmış “şairâ- 
ne”liği teşhir etmesiyle, edebiyat geleneği kendi için
den de kırılmıştı. Garip, şiiri diriltebilecek kaynağa, sıra
dan insanın somut yaşantısına İşaret etmişti. Gerçi Or
han Veli’nin erken ölümü (ve dolayısıyla kahramanlarş- 
tırılması, ehlîleştirilmesi) Garip’in dilinin de yeni bir res
miyete dönüşmesi tehlikesini yarattı ama Oktay Rıfat 
ve Melih Cevdet Türkçe’yi, bir somutluğun, kendi ya
şanmış somutluklarının dili haline getirmek uğruna gi
riştikleri uğraşı, II. Yeni’ye çok da uzak olmayan biçim
ler aracılığıyla sürdürdüler. Bir Ece Ayhan’la, bir Edip 
Cansever’le kıyaslandığında işleri, bir bakıma, daha zor
du. II. Yehi’ciler tam da bastırılmış, dilsiz bırakılmış 
olduğu için bâkir kalmış bir hayatın sesini yakalamaya 
çalışıyorlardı; oysa Oktay Rıfat ve Melih Cevdet için, 
edebiyat geleneği ve resmî ideoloji tarafından bir şekil
de tarif ve tahrif edilmiş hayatın berisindeki hakikati 
yakalamaktı sorun. Belki bu yüzden onlar Pazar Posfa- 
s/’ndaki büyük buluşmanın taraflarından biri olmadılar;
II. Yeni ile ancak yeni bir ses, yeni bir dünya perspektifi
nin artık görülebllmeye başlandığı 1960’dan sonra, Yeni 
Dergi'de buluşabildiler.

“ Bastırılmış olanın geri dönüşü” demiştik. Pazar Pos
tası çevresindeki buluşmayı mümkün kılan kişilerden 
birinin. Muzaffer Erdost’un deyişiyle “bu ayrılıkların bi
raraya geldiği ve yeni bir birliğin oluşmasının çekirdeği
nin de İçinde filizlendiği” bu ortamın kurucu unsurların
dan biri, o güne kadar görünmez kılınmış ve yokolmakta 
olan bir azınlık hayatının sağladığı Imkânlardıysa; bir 
diğeri de, 30 küsur yıllık bir baskı tarihine rağmen, 
kendilerini Türkçe aracılığıyla ifade etmeyi başarabilen 
Kürt aydınlarıydı. Gerçi ne Yaşar Kemal ne de Ahmed 
Arif Pazar Postası dendiğinde İlk akla gelen İsimlerden, 
ama Yılmaz Güney ilk hikâyelerini Pazar Postası'nöa 
yayınlamış. Dahası Halkın Dostları 1970’de II. Yenici 
şairleri gerici ilan ederek, anlatmaya çalıştığımız hikâye
yi sona erdirecek olan çıkışını yaptığında Ahmed Arif 
derginin kendisine yönelttiği iltifatları reddedecek. Hal
kın Dostları’na Cemal Süreya’nın sözlerine gönderme 
yaparak cevap verecekti.

Artık birinci soruya, bu dinamik ortam içersinde ön 
plana çıkanın, ortama damgasını vuranın neden II. Yeni 
olduğu sorusuna bir cevap vermeyi deneyebiliriz. Dev
raldıkları geleneklerdeki bütün çeşitliliğe karşın II. Yeni
ci şairleri birleştiren ve sık sık öznelcilikle suçlanmaları
na yol açacak olan tavır, somut, tekil ve maddî olanın 
şiirini kurma konusundaki kararlılıklarıydı. Merkezî dev
letin iktidar sorunu çevresinde şekillenmiş ve bu yüz
den de (tekil bazı çıkışlar dışında) hep genelleştirici, 
bütünleyici ve normatif olagelmiş Türk edebiyat gelene
ğindeki bu kopuş, edebiyata İlk kez kendi bilincine var
ma, kendi özgüllüğünü kurma İmkânını verdi. Pazar Pos-
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X C i l l V l '

Cemal Süreya (1931-1990)

Ölüyorum tanrım/bu da oldu İşte/her ölüm erken 
ölümdür/biliyorum tanrım/ama ayrıca aldığın şu 
hayat/fena değildir/üstü kalsın

tas/'nm orta sayfalarında bu İmkân gerçeklik kazanır
ken, birinci sayfada da “ Niçin Sosyalizmde Israr Ediyo
ruz?” diye manşetler atılmaya devam ediyordu. Başlan
gıçta aydınlan CHP çevresinde kenetlenmeye çağırmak 
için çıkarılmış olan dergi, evrimi içersinde bir yandan 
ilk kez mevcut kutuplaşmaların dışında, edebiyatın ken
dine özgü varlık alanını keşfeden yazarların yayın organı 
haline gelirken, bir yandan da politikaya mevcut kutup- 
Jaşmaları aşacak bir özneyi çağıran bir ideolojinin (der
ginin çıkışında taşıdığı devletçiliğin yol açtığı deformas-

• yonlarla da olsa) propagandasını yapmaya başlamıştı.
I Ancak aralanndaki bu “ünsiyet”e rağmen, gücünü tekil 
' ve maddî olanın, kavramsallaştırılmamış olanın sesi ol- 
I maktan alan yeni edebiyatın, herhangi bir dünya tasarı- 
I mıyla, ideolojiyle, politikayla kuracağı ilişkinin sorunlu 
' bir nitelik taşıması kaçınılmazdı.

Sorunu kendi terimlerimizle anlatmaya çalışmaktan- 
sa, ilk kez Pazar Postası'mn ilk ve orta sayfaları arasın
da ortaya çıkan gerilimin, her şeye rağmen, aynı biçim
ler İçersinde korunabilmiş, yaratıcı bir biçimde sürdürü- 

: lebllmiş olduğu yaklaşık 15 yıllık dönemin sona ermek 
üzere olduğu bir sırada. Mayıs 1969’da Cemal Süreya’- 
nın yazmış olduğu bir yazıya başvuralım; “ Doğa ahlâkı 
kovuyor. Nerde bir ahlak türemişse orda doğayla ahlâk 
çatışma halinde. Sanatı doğuran mutlaka bu çatışmadır 
demiyoruz. Ama sanatı besleyen kaynakların başında 
hep bu çatışma gelmiştir. Doğa sanatla kurulu düzene 
başkaldınyor. (...) Bugün şiirin bir ucu toplumsal plânda 
insanın kavgasını, haklarını kolluyor. Bu onun çekirde
ğinde ahlâkî bir kaygı olduğundan değil, belki kurulu 
düzene aykırılık niteliği ağır bastığından oluyor. Çünkü 
insan haklarındaki ilkeler daha yürürlükte değil. Çünkü 

' o ilkeler kurulu düzenle çatışma halinde. Ama onların 
bir gün toplumiarda geniş olarak uygulandığını, kurulu 
düzen İçinde kaynaşarak onun ayrılmaz bir parçası hali
ne geldiğini düşünelim. O zaman şiir kollamıyacak artık 
onları. Yeni değerler adına, yeni bir devrimci yönseme 
adına, karşı çıkacak belki de onlara. Şiirsel gerilimin 
dairesi yeniden kurulacak. (...) Hiç bir zaman bir toplum
daki ahlâk ve hukuk düzeninin kişioğlunun doğasına 
tam uygun olduğu görülemez. Daha uygun olabilir, çok 
daha uygun olabilir, çok uygun olabilir, ama tam uygun 
olduğu görülemez (...) kişioğlunun doğasına iyice biti
şik olan şiir o ahlâkla, o hukukla sürekli çatışma duru
mundadır. (...) Evet, şiir insan doğasına iyice bitişiktir. 
Şiirsel yetenek düşünceyi kapsayan, ama onu yer yer

aşan bir nitelik gösterir; yukardan, aklın bol pencereli 
odasında güneşlenirken, aşağıdan, vücudün, yani do
ğanın kandamarlı, karanlık, karmakarışık sokaklarında 
dolaşır, sularında yıkanır, ölülerini sever, hayvanlarını 
önüne katıp denize götürür. Düzyazı, biz nasıl düşünü
yorsak öyledir. Şiir, biz nasılsak öyle.” (“Şiir ve Dev
rim” , Papirüs, sayı 35)

Kuşkusuz, bunlar 1950’lerde Pazar Posfası'nda daha 
söylenemeyecek, ancak aradan geçen yaklaşık 15 yıllık 
deneyimden sonra, o deneyim üzerine formüle edilmiş 
olgun görüşler. Yazının başında sorduğumuz ikinci so
ruya dönelim: Sosyalizan bir propaganda ile kendisine 
resmiyetin dışında bir dil kurabilen edebi bir hareketlen
menin buluşmasının, daha doğrusu aynı çerçeve içer
sinde doğmalarının sırrını açıklamak bu yazıyı aşabilir; 
ama edebiyatla sosyalist politika, varlıkla irade arasın
daki sorunlu ilişkinin sürdürülmesini, politik iradenin 
1960’lar boyunca edebiyatın kaynaklarından beslenebil
mesini mümkün kılan sırrı iki kelime ile özetlemek müm
kün: Yeni Dergi.

Yeni Dergi'nin birinci sayısında yayınlanan “çıkış 
amacı” bugünden bakıldığında şaşırtıcı gelen bir alçak
gönüllülük barındırıyor: “ Yeni Dergi, her şeyden önce, 
başka dillerdeki sanat olaylarını, düşünce tartışmalarını 
dilimize aktarmak amacını güdecek.” Bu alçakgönülülü- 
ğüne karşın Yeni Dergi yayınlanır yayınlanmaz eleştiril
meye başlandı ve kışkırttığı eleştirileri içererek, sayfala
rında yer vererek dinamizm kazandı. 4. sayısında yayın 
yönetmeni Memet Fuat her zamanki köşesinde, eleştiri
ler karşısında bir açıklama yapmak gereğini duymuş: 
“ Benim işim politika değil, sanat. Ezra Pound faşist, 
ama dünyanın en büyük şairlerinden biri; Paul Eluard 
komünist, ama o da dünyanın en büyük şairlerinden 
biri. İşportamızda hep olacaklar, yan yana." Bu sözler 
insana Memet Fuat’ın başlıca kaygusunun edebiyatın 
özerkliğini, politikanın karşısında kendine özgü değer
lendirmelerinde, değer yargılarında ısrar etme hakkını 
savunmak olduğunu düşündürebilir. Oysa Memet Fuat'
ın ve Yeni Dergi'n\n tavrı çok daha karmaşıktır. Derginin 
1. sayısının merkezinde yer alan kavram, Sartre, Claude 
Simon ve İgnazio Silone’nin yazılarıyla “bağlanma” (en
gagement) kavramıdır. Hemen 2. sayıdan başlayarak 
yerli yazarlar da katılır tartışmaya. Daha sonra Halkın 
Dostian’m çıkaracak olanların neredeyse hepsi, Ataol 
Behramoğlu, Murat Belge, Asım Bezirci, İsmet Özel gö
rüşlerini önce Yeni Dergi’öe ifade etme ve geliştirme 
imkânını bulur. Taraflılığın anlamı üzerine sürdürülen 
bu tartışmada Yeni Dergi bir taraf değildir; sonuna kadar 
bir platform olma özelliğini korumaya çalışır.

Kuşkusuz Yeni Dergi'nin yegâne önemi edebiyatla 
muhalif (sosyalist) politika arasındaki ilişkinin sorunlu 
niteliğinin bilince çıkarılması için sağladığı imkânlardan 
kaynaklanmıyor. Beat kuşağı, bilinç akışı, Çin şiiri, Kaf
ka, Lorca, Marcuse, Marksist edebiyat eleştirisi, özel 
sayıİP' aracılığıyla derginin okurlara ulaştırmaya çalıştı
ğı konulardan bazıları. Yeni Dergi, 1930 ve 40’ların Var- 
//Ic’ından beri hiçbir derginin yapamamış olduğunu, ede
bî ve entellektüel hayatın bütünlüğünü, üstelik bu kez 
devleten de bağımsızlaşmış olarak, temsil etmeyi başar
dı. Ama Nisan 1975'te 127. sayısında “ Yeni Dergi 
Değişiyor” başlığıyla yayınlanan yazı sonunu ilan etti
ğinde Yeni Dergi gerçekten de misyonunu tamamlamıştı.

Cemal Süreya Mayıs 1969'ta yayınlanan, yazısında 
“Şiir için en elverişli dönem devrim-öncesi dönemi ol
maktadır. Çünkü devrim-öncesi günlerinde hem kurulu 
düzene karşı devrim değerlerini tam üstlenebilmekte, 
bunu yaparken kendi içinde bir çelişme olmamakta; 
hem de devrim tasarısıyla anlaşmazlık noktaları belir
mediğinden bu üstlenme olayı daha güvenli 
görünmektedir” demişti. Devrim 1970’te gerçekleşme
di, darbe de... Ordu “kılcını atmak” için 1971'e kadar 
bekledi. 1970’de kılıcını atan Haikın Dostlan oldu. Aralık 
1969'da Ant dergisinde Ataol Behramoğlu, Süreyya Ber-

fe, Özkan Mert ve İsmet Özel'in 3 sayı süren bir söyleşisi 
yayınlandı. İki ay sonra sözkonusu söyleşinin bir özeti 
Haikın Dostian’nm birinci sayısında derginin çıkış bildi
risi olarak yayınlandı; gerici edebiyatın yanısıra “gerici 
görünemediği halde gerici olan” edebiyat da mahkûm 
ediliyordu. Gerçi bildiride isim verilmiyordu ama aynı 
sayıda yer alan, derginin yayın yönetmeni İsmet Özel'in 
“Tanrı Mezarını İsıtsın” başlıklı yazısı, bu nitelemeyle 
kimin kasdedildiği konusunda, şüpheye yer bırakmaya
cak kadar açıktı: “ ne bu toplumların gelişimi ne diyalek
tiği, ne de kendi toplumunun varlığından haberdar oldu
ğu içindir ki sonuçta şiirin yeni tadından duyduğu heye
can dönemi geçince ya Turgut Uyar gibi toplumun tutucu- 
gerici safında yer alıyor, ya Cemal Süreyya gibi nitelik
siz bir anlama bel bağlıyor ya da Edip Censever gibi 
bir şiir fetişisti olup çıkıyor.”

Ama Haikın Dostları yeni bir dönemin başlangıcı oldu
ğu kadar bir sondur da. Derginin boyut değiştirdiği 13. 
sayısının başyazısında “bir kültür ve edebiyat dergisin
de, siyasî bir toplulukta bulunması gereken disiplini 
aramak yersizdir” denir. Hernekadar dergiye egemen 
olan dil, 1974 sonrasının edebiyatı bir fraksiyonun stra
tejisinin uğraklarından birine İndirgeyen sosyalizm anla
yışını haber veriyorsa da, hâlâ edebiyatın bir tür özgül
lüğü olduğu söylenebilmektedir.

Edip Cansever (1928-1987)

Belki bir söz yığını, yıllar var konuşulmamış/Çıkarlar 
kar yangını her biri duyduğu yerden/Yüzieri, saçlarıyla 
bir de gözbebekleri/Asılırlar boşluğa çocuksu 
seslerinden/Bir takım dünyalarla, önce ve güzel/Kış 
güneşi, sarmaşık, kim ne anlıyor sanki ölümden?

Yeni Dergi’nin son yazısı “ arkamızda boşluk 
bırakmıyoruz” diyordu. Bir anlamda doğruydu bu yargı. 
Çünkü Yeni Dergi’nin kendisi bir boşlukta duruyordu. 
Sınıflı toplumların tarihinde (ve belki daha sonra da) 
doldurulmasına imkân olmayan, ama diğer yandan an
cak birileri ısrar ettiği takdirde görünürlük kazanabilen 
bir boştuk; teoriyle pratik, variıkla irade, sanatla sosya
lizm arasındaki boşluk. Ama belki şunu da söylemek 
mümkün, hatta gerekiyor- andığımız kutuplann her iki 
ucu da, ancak birileri o boşluğa işaret ettiği, onu görü
nür kıldığı, kutuplar arasındaki gerilimi yaşadığı takdir
de, işlerlik kazanıyor.

Yeniden mümkün olacak mı? Her iki tarafın, sosyaliz
min de edebiyatın da büyük bir yenilgiyi içselleştirmek 
durumunda olduğu koşullarda, kimbilir, belki yeniden...

ATILGAN BAYAR-İSKENDER SAVAŞIR
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dayanışma ve mücadele mekanizmasını kurmaya girişmiş olmasıydı. Ancak, 1968-69 kışından 
başlayarak, öğrenci örgütlerinin yönetimi değişip, ilgiler dolaysız politika üzerinde 
yoğunlaşmaya başlayınca girişim iç bitişikliğini yitirdi ve Aralık 1968’de DİSK de içinde 47 
örgütün yeraldığı “Montaj Sanayii ve Ortak Pazar’a Hayır!” haftasını düzenledikten sonra kayda 
değer başka bir girişimi kalmadı ve sönüp gitti.

Öğretmen Hareketi

1968 öğretmenlerin de birleşme ve örgütlenmeleri bakımından verimli ve hareketli bir yıl 
olarak geçti. TÖS öğretmen hareketinin birliğini sağladıktan sonra Eylül’de Devrimci Eğitim 
Şurası’m gerçekleştirdi. Şuraya her ilden gelen öğretmen temsilcilerinin yanısıra, öğrenci 
temsilcileri, meslek odalan temsilcileri ve yazarlar katıldılar. Türkiye’nin her yöresinden ve her 
kesiminden katılımcılarla beş gün süren Şura’da 10 temel konuda oluşturulan komisyonlar 
kendilerine sunulan tebliğleri tartıştıktan sonra hazırladıkları raporları Şura’nın onayına 
sundular. Devrimci Eğitim Şurası kapanış bildirisi öğrenci temsilcilerinin getirdiği “eğitimde 
devrim değil, devrim için eğitim” önerisini benimsedi. Bildiri şöyle sonuçlanıyordu: “Devrimci 
Eğitim Şurası, devrimci, güçlerin Türkiye’de bağımsız, demokratik ve sosyalist bir düzen 
kurmak yönündeki ortak çabalannda ileri doğru atılmış büyük bir adımdır.

1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci
Türkiye’de 1968’in başdöndüren bir hızla gelişen olayları sürüyorken, Çekoslavakya’da da 
dramatik bir süreç yaşanıyordu. 1962’den başlayarak altı dolu yıl boyunca TİP çevresinde 
kümelenmiş olan her eğilim, kendisinin ne kadar, “millici”, “milliyetçi”, “ulusalcı”, “kökleri bu 
topraklarda” olduğunu açıklayabilmek için sonsuz sayıda söz sarfetmişti. “Milli” ya da “Türk”

. sıfatını herhangi bir politik kavramın başına getirmeden herhangi bir sorunu anlatmaya ya da 
çözümlemeye girişmek, neredeyse tuhaf karşılanmaya başlayabilirdi. Ancak son derece 
paradoksal bir biçimde TİP içindeki çatışmayı tayin edici evresine getiren, her eğilimin 
uluslararası süreçleri ve; özellikle Çekoslavakya’da olanları değerlendirirken takındığı tavırlar 
oldu.

Sovyet Ordulan Prag’daki Dubçek yönetimini alaşağı edene kadar TİP'te çatışan iki eğilimin 
de kendilerini SSCB karşısında konumlandınşlan arasında neredeyse hiçbir fark yoktu 
denebilir. Mihri Belli, kendi konumunu 27 Şubat 1968’de Türk Solu'nda yazdığı “Her Devrim 
MiUi Bir Yol İzler” başlıklı makalesinde şöyle tanımlıyordu: “Guevara gibi bir halk 
kahramanının kaderine, devrimci dayanışma ruhu içinde ilgi duymak ona dair şiirler basmak, 
ya da Castro’nun bir söylevine sütunlannda yer vermek bir şeydir; “Castrocu” olmak başka 
şey (...) Her Türk anti-empeiyalisti... kapitülasyonlar Çin’ini... 700 milyonluk, bağımsız güçlü 
Çin Halk Cumhuriyeti durumuna yükselten Çin devrimcilerine karşı yakın bir ilgi duyar...
Ama bu yakın ilgiyi duymak ya da Çin tutumuna karşı eğilimi bilinen bir Paul Sweezy’nin 
Ortadoğu üzerine incelemesine sayfalanmızda yer vermek başka şeydir, “Maocu” olmak başka 
şey”... “Bugün Rusya’yı yöneten Lenin’in kurduğu parti değil de Romanov hanedanından bir 
Çar olsaydı bile gene de Amerikan üslerinden annmış bağımsız bir Türkiye’yi gerçekleştirme 
amacını güden her Türk yurtseveri, Amerika ile Rusya arasındaki çelişkiden kendi milli çıkan 
açısından yararlanma gereği duyardı”... “Ama Türkiye’nin, Türkiye emekçilerinin doğru olarak 
değerlendirilen çıkarian gereği, Sovyetler Birliği’ne bu ülkeyi yöneten partiye karşı olumlu bir
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27 Mayıs’tan sonra yurtdışına gönderilerek tasfiye 
edilen Ondörtler’in bir bölümünün 1965’te 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girmesiyle 
birlikte partinin yapısı değişti. CKMP’y/ kuran Osman 
Bölükbaşı ise daha önce ayrılarak Millet Partisi’n/
(MP) kurmuştu. 31 Temmuz 1965’te yapılan 
olağanüstü kongrede Alparslan Türkeş partinin genel 
başkanlığına getirilince, Haşan Dinçer, İrfan Baran ve 
Seyfi Ûztürk partiden istifa ettiler. Ondörtier’den, 
Muzaffer Özdağ, Dündar Taşer, Rıfat Baykal, Numan 
Esin ve Mustafa Kaplan genel idare kurulunda görev 
aldılar. Partinin programı nasyonal sosyalist ilkeler 
esas alınarak değiştirildi. Bunlar Alparslan Türkeş’in 
1965’te yayınladığı Dokuz Işık adlı kitapta, milliyetçilik, 
ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köyiücülük 
hürriyetçilik ve şahsiyetçilik, gelişmecilik ve halkçılık, 
endüstricilik ve teknikçilik biçiminde sıralandı. Amaç 
bu ilkeler etrafında tutucu ve faşist kadrolar 
yetiştirmekti. Bu kadrolan motive edecek şey ise 
“komünizm tehlikesi" idi. Geniş bir kitle tabanına 
sahip olan devrimci gençliğin karşısına çıkarılacak bu 
kadrolar, gerektiğinde bu mücadelede ölümü ve 
öldürmeyi dahi göze alabileceklerdi. Bu amaçla 
Dündar Taşer’in ve Rıfat Baykal’ın yönettiği 34 tane 
kamp kuruldu. Bu kampların kuruluş yılının 1968 
olması ve aynı yılın son baharında üniversitenin 
açılışıyla birlikte başlayan saldırıların 1969’da 
yoğunlaşması, komandolann birçok fakülte »'e yüksek 
okulda planlı saldırılara kalkışarak mevziler elde 
etmeleri rastlantının değil, bir planın sonucudur.
Türkeş, 10 Ocak 1969’da bu kamplarda yetişen ve 
komando diye adlandırılan gençleri kendilerinin 
yetiştirdiğini ve desteklediklerini açıkladı. Bir ay sonra 
Adana’da yapılan kongrede ise CKMP adı değiştirildi 
ve parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını aldı. 
Partinin amblemi kırmızı zemin üzerinde üç hilâl, 
gençlik kollarının amblemi ise hilalli bozkurt olarak 
değiştirildi. Bundan sonra kamplarda yetiştirilmiş ve 
“komünizme karşı mücadeleye yemin etmiş’’ 
komandoların saldırılan bitmeyecek 12 Mart’a doğru 
artan hızla devam edecekti. Komando kamplarındaki 
eğitim üstteki resimlerde görüldüğü gibi, düzenli ordu 
nizamı içinde yürütülen askerî eğitimin yanısıra karate, 
judo gibi sporlan da içeriyordu.



l U i K i y c u c

Kanlı Pazar, 12 Mart öncesinde AP iktidan dönentinde anti-emperyalist kitle 
hareketlerine yöneltilmiş olan tertipli saldırıların arasında sonuçları bakımından en çok 
tartışılmış ve etkileri uzun sürmüş olaylardan biridir. ABD 6. Filosu'nun Temmuz 
1968’den sonra Şubat 1969'da yeniden İstanbul'a gelmesi yoğun protesto 
gösterilerine neden oldu. Bu kez bütün öğrencilerin İstanbul'da olması ve sekiz ay 
önceki eylemlerde bellrii bir deneyim kazanılması gösterilerin daha düzenli olmasını 
sağlamıştı. Bir hafta boyunca yürüyüşler yapan öğrencilerin eylemlerinden sonra 16 
Şubat 1969 Pazar günü bir yürüyüş düzenlendi. Bir haftadır o yılların ünlü sağcı

gazeteleri Bugün ve Sabah’ın yaptıklan yayın filoyu protesto eden devrimci gençlere 
karşı sağcı kesimlerin biraraya gelmesini sağlamıştı. Pazar günü toplu namazdan 
sonra Taksim Meydanı'nda toplanan bu kalabalık yürüyüşle biriikte alana giren işçi ve 
öğrencilere saldırdılar (1). Polis her zamanki gibi olaylara seyirci kaldı. Sağcıların 
saldınlan sonucunda Ali Turgut Aytaç (2) ve Duran Erdoğan (3) öldüler. Ertesi gün 
Günaydın gazetesinde basılan Ergin Konuksever'in bu fotoğrafı (4) o dönemde anti- 
emperyalist ve sosyalist harekete yöneltilen saldınlan hiçbir tanımlamaya gerek 
olmadan açıklayan bir belge oldu.
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Türkiye-ABD A skerî 
İlişkileri

Türkiye’de devrimci anlamda sol hareketlerin ortaya 
çıktığı 1960 ortalarından bu yana devrimcilerin sürekli 
kullandığı belki de tek slogan “ Kahrolsun Amerikan 
Emperyalizmi’’ olmuştur. Bu sloganla sokaklarda ABD 
bayrakları yakılmış, Türk limanlarına gelen ABD askerle
ri gençler tarafından denize dökülmüş, hükümetler vata
nı satmakla suçlanmış, eylemin şiddetini akademik şid
dete dönüştüren üniversite öğretim üyeleri ve siyasetçi
ler bu tezle kitaplar, makaleler doldurmuş, hatta bu 
sloganla Türkiye’deki Amerikan personelinden öldürü
lenler olmuştur. Bu slogana bu gücü veren ideolojik 
nedenler dışında ne gibi gerekçeler vardır? Bu sorunun 
yanıtını aramak için Türk-Amerikan askerî ilişkilerinin 
geçmişine bakmak gerekir. Türkiye ve ABD arasındaki 
ilk askerî anlaşma Truman Doktrini olarak bilinen “Yu
nanistan ve Türkiye’ye Yardım Kanunu”nun ABD senato
sundan geçmesinden sonra 12 Temmuz 1947’de imza
lanmıştır. Bu anlaşmayla ABD Türkiye’ye 100 milyon 
dolar yardım yapmayı ve Türk silahlı kuvvetlerinin orga
nizasyon ve araç gereç bakımından modernize edilmesi
ni, diğer bir deyişle Amerikan sistemine adapte edilme
sini üstlenmiştir. Türkiye’nin 13 Şubat 1952’de NATO’
ya kabul edilişiyse yeni bir dönemin başlangıcı olmuş
tur. NATO anlaşmasının 3. Maddesi’ne dayandırılarak 
ABD üs ve tesisleri kurulmaya başlanmış, ABD ile ilk 
gizli ikili anlaşma “Askerî Kolaylıklar Anlaşması” 23 
Haziran 1954’de imzalanmıştır.

RESMİ BAKIŞ

Türk Dışişleri Türk Amerikan askerî ilişkilerini üç aşa
mada değerlendiriyonllki 5 Mart 1959 Türk-Amerikan 
ikili anlaşması. Bu anlaşmada söz edilen Amerikan üs 
ve tesisleri tümüyle ‘Amerikan üs ve tesisi’ statüsünde
dir. Birkaç önemsiz nokta dışında Türk asker ve subay
larının girişi yasaktır. Üsler tümüyle ABD yönetiminde
dir. Bu anlaşmaya göre, ABD CENTO bünyesinde yer 
alan Pakistan ve İran’la da olduğu gibi, Türkiye’ye de 
bir saldırı halinde silahlı yardım yapma yükümlülüğünü 
almıştır. Ancak bu tarihte Türkiye zaten NATO üyesidir 
ve bir saldırı söz konusu olursa zaten hem ABD hem 
de diğer üye ülkelerden yardım almak için imza atmıştır. 
Dolayısıyla 1959 anlaşmasının Türkiye’ye savunma gü
venliği açısından getirdiği bir yenilik yoktur. Ancak 1959 
anlaşması içerdiği ‘dolaylı saldın’ maddesi nedeniyle, 
ABD’ye her hangi bir iç karışıklık nedeniyle de Türk 
hükümetinin onayını alarak müdahale yetkisi verilmek
tedir. Bu noktada ABD’nin Ortadoğu’da Batı ittifakı çı
karları lehine kurulan dengeleri bozabilecek her türden 
iç çalkantıya, yanlısı hükümetler aracılığıyla müdahale 
etme niyeti öne çıkmaktadır.

1955’de, Kore sava^ının^men ardından CIA tarafın
dan zamanın ABD Dışişleri bakanı Dulles’e sunulan ve 
üzerindeki gizlilik 32 yıl sonra kaldırılan bir raporda, 
bundan böyle genel savaşların değil bölgesel savaşların 
ağırlık kazanacağı saptaması yapılmaktadır. Ortadoğu’
daki Amerikan çıkarlarına yönelik bir Sovyet saldırısına 
karşı bir güvenlik kuşağı oluşturan Yunanistan-Türkiye- 
İran hatlındaki asıl tehdidin Kuzeyden inecek Sovyet 
ordularından çok iç dengelerin bozularak siyasi istikrar
sızlığın başgöstermesiyle oluşacağı bildirilmektedir. Ni
tekim CIA haklı çıkmış ve 1949’da Suriye’yle başlayan 
Ortadoğu askerî darbeler dalgası 1958’e dek Mısır, Ye
men, Ürdün ve Irak’ı da birbiri peşisıra etkisine alıtııştır. 
14 Temmuz 1958’de Irak’da Monarşinin devrilmesi ve 
ABD-İngiltere kökenli Bağdat Paktı’nın dağılmasına yol' 
açan darbeden bir gün sonra, Lübnan’da Hıristiyan yö
netimin çağrısına uyan ABD 6. Filosu ülkeye askerî 
müdahalede bulunmuştur. Müdahalede İncirlik üssü de 
kullanılmış ve Türk hükümeti müdahaleye tam destek

vermiştir. Bağdat Paktı’nın dağılmasından sonra ABD’
nin Irak dışındaki üyelerle anılan ikili askerî anlaşmalar 
doiayımıyia CENTO’yu kurması sürecinde, ‘dolaylı saldın’ 
maddesini anlaşma metinlerine eklemesi bu açıdan an
lamlıdır. İkinci aşama, 3 Temmuz 1969’da imzalanan 
‘Ortak Savunmayla İlgili İşbirliği Anlaşması’dır. Bu an
laşmayla Türkiye’deki Amerikan üsleri ‘Ortak savunma 
tesisi’ adını alır. Bazı radar istasyonları ve üslerin yöne
timi Türk ordusuna verilir. Amerikan askerî personeli 
sayısı 27 binden 6.400’e indirilir. İncirlik üssündeki Ame
rikan uçaklarının ancak oybirliğiyle alınan NATO karar
ları çerçevesinde harekata katılabilecekleri ve Türkiye’yi 
iradesi dışında bir savaşa sokabilecek harekette buluna
mayacakları belirtilir. Amerikan donanmasının Türk li
manlarına uğrama sıklığı azaltılır. Türk Dışişleri 1969 
anlaşmasını 1959’a göre bir ilerleme olarak değerlendir
mektedir.

Bu anlaşmada önemli etkenler, Türkiye’nin bir daha 
U-2 olayı ya da Jüpiter füzeleri gibi oldubittilerle karşı
laşmamasını sağlamak kaygısı ve toplumda artan anti- 
emperyalist, anti-Amerikan duygular olmuştur. Türk Dı- 
şişieri’ne göre üçüncü aşama olan ve 29 Mart 1980’de 
imzalanıp 18 Aralık 1980’de yürürlüğe giren ‘Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’ (SEİA) ise tüm Ameri
kan üslerini ‘Amerikalıların kullanımı için izin verilmiş 
Türk Silahlı Kuvvetleri tesisi’ olarak tanımlıyor. Ancak 
1990’lara gelindiğinde dahi bütün ABD askerî raporla
rında, siyasi raporlarında ve referans yayınlarında bura
ları açıkça ABD üssü adıyla gösteriliyor. Yine Dışişleri’- 
nin iddiasına göre kripto odaları dışında Türk asker 
ve subaylarının giremediği hiç bir oda, alamadığı hiç 
bir bilgi yok. Bunun da ötesinde, Türk Dışişleri SEİA’nın 
aslında büyük bir başarı olduğunu öne sürüyor ve buna 
gerekçe olarak da ABD askerî varlığı ve hareketinin 
kağıt üzerinde kısıtlanmış ve bir takım ekonomik ve 
siyasi koşullara bağlanmış olmasını gösteriyor. Gerçi 
ABD Kongre ve Temsilciler MecHsi’ne 1980’lerden son
ra sık sık verilen ‘Ermeni Soykırımı Anma’ tasarıları 
karşısına SEİA anlaşmasındaki hükümleri çıkararak, an
laşmayı yenilemeyebileceğini duyuran Türkiye 1940’- 
lardan bu yana ilk kez ABD’ye somut bir zeminde 
itiraz hakkını kullanma şansını bu anlaşmayla elde et
miştir denebilir.

Ancak tartışmalar ABD'nin Türkiye’de neden askerî 
bir varlık olduğu değil, Türkiye’nin ABD’ye sağladığı 
askerî imkan ve kolaylıklar karşılığında en büyük mütte
fikinden hakettiği vefayı ve parayı alamadığı tezi çevre
sinde yapılmakta ve kendisine temel olarak Türkiye’nin 
kapitalist Batı dünyası ve özellikle de ABD açısından 
vazgeçilmez stratejik önemde oluşunu temel almakta
dır. Türkiye Batı dünyası ve ABD açısından niye vazge
çilmez olsun? Sosyalist dünyanın 1980’lerden itibaren 
geçirmekte olduğu değişiklikler sonucu bu soru ABD 
ve Batı Avrupa başkentlerinde de tartışmaya açıktır. 
Bu sorunun yanıtı için önce Türkiye’deki ABD ve NATO 
askeri üs ve tesislerinin niteliğine bir göz atmak gereki
yor. Edirne’den Ardahan’a bu üs ve tesisler üç kategori
de toplanmaktadır. Ana harekat üsleri, Coğrafi destek 
üniteleri ve diğer yardımcı birimler. Ana İHarekat Üssü 
(Main Operating Base) statüsünde bulunan üsler ve iş
levleri aşağıda. İzmirıNATO Güney Avrupa Komutanlığı 
(LANDSOUTHEAST) ve 6’ıncı Müttefik Hava Kuvvetleri 
(SIXATAF) karargahı, Çiğli havaalanı ve radar üssü. NA
TO manevraları kapsamında ve ABD hava kuvvetlerinin 
kullanımında tüm istihbarat ve diğer bilgilerin toplan
dığı NATO karargah bilgisayarı da İzmir’de bulunuyor. 
İncirlik-Adana; “NATO’yla ilişkili” operasyonlar için Av
rupa ABD Hava Kuvvetleri (USAFE)’nin en önemli taktik 
harekat üslerinden biri. İncirlik’te üslenen ABD Hava 
Kuvvetleri savaş uçakları İtalya’daki Aviano ve Ispan
ya’daki Torejon üsleriyle dönüşümlü görev yapıyorlar. 
Batı askeri ittifakının Ortadoğu ve Kafkasya’daki petrör 
bölgelerine yönelik ilgi ve çıkarları için gerçek bir uç 
karakol ve sıçrama tahtası. Ankara:Ankara Balgat’ta yer 
alan TUSLOG yani Türkiye’deki ABD Lojistik-GfttbtU^

Türkiye’deki tüm ABD askeri varlığının destek ve lojistik 
komutasının yer aldığı önemli bir tesis. Pirinçlik- 
Diyarbakır:ABD ve NATO’nun Türkiye’deki en önemli 
İki radar-istihbarat üssünden biri.

Pirinçlik hava üssünün hemen yakınındaki dev kafes 
radarıyla Sibirya’nın büyük kısmını da içine alacak şekil
de Sovyetler Birliği’ndeki füze deneme ve diğer askeri 
faaliyetleri izliyor. Radardaki istihbarat görevlileri ABD 
Ulusal Güvenlik Örgütü (National Security Agency-NSA) 
personeli. Uydu haberleşmesinde ve Ortadoğu’yu izle
mede de kullanılıyor. Sinop: Pirlnçlik’le birlikte ABD 
ve NATO’nun en önemli radar-istihbarat üssü. Genelde 
Sovyet toprakları özellikle de Karadeniz’deki Sovyet ha
va ve deniz kuvvetleri faaliyetleriyle füze denemelerini 
izliyor. Haberleşme istasyonu olarak da kullanılıyor. Ra
dar istihbarat görevlileri NSA personelinden seçiliyor.

a n t l â p a l â r d â n

ÂRINIÜi;

B&İIMSIZ

BİR

TÜRKİYE 

İSTİYORUZ
itütb - itübtb

NATO'ya karşı, İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe 
Birliği ve İTÜ’ye bağlı Teknik Okullar Talebe 
Birliği'nm ortak İmzasını taşıyan bir afiş. Öğrenci 
hareketinin Kemalizmle sürdürdüğü sorunlu ilişki 
hareketin grafik anlayışına da yansıyacak, bu afişte 
görülen türden simgeler hareketin daha ileri yıllarında 
giderek daha az kullanılır olacaktı.
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Operasyon ABD Kara Kuvvetleri’nin koordinasyonunda 
yüriitüiüyor. Çakmakii-İstanbul: ABD Kara Kuvvetieri’- 
nin koordinasyonuyla çalışan bu üssün temel görevi, 
İstanbul boğazının kontrolü. Atatürk havalimanı ve Ye
şilköy hava üssüne oldukça yakın mesafede konumlan
mış bu üsse ait tesis ve kısa menzilli füze rampaları 
boğazın her iki yakasında da yer alıyor. Türkiye’nin 
Montreux anlaşması gereği Boğaz’dan geçiş için önce
den bildirim koşulu araması, Boğaz’ı geçip Akdeniz’e 
açılacak Sovyet gemileri hakkında önceden istihbarat 
toplanmasına elverdiği için bu üssün faaliyet alanına 
giriyor.

Bulgaristan üzerinden gelebilecek bir Varşova Paktı 
saldırısının Türk Kara Kuvvetleri 1. Ordu ile birlikte en
gellenmesi de bu üssün sorumlulukları arasında. Coğra
fi Destek Birimleri kapsamındaysa toplam 26 üs ve tesis 
bulunuyor. Bunların en önemlilerinin işlevleri aşağıda 
veriliyor. Kargaburun-Tekirdağ: ABD Sahil Koruma Ko- 
mutaı ı̂ğı LORAN, yani uzun mesafe navigasyon istas
yonu. Akdeniz’deki ABD hava ve deniz araçlarının yerle
rinin belirlenmesi ve koordinasyonu işlevini yerine geti
riyor. Beibaşı-Ankara: Ankara’ya çok yakın mesafedeki 
bu istasyon sismografik araçlarıyla Sovyetler’de yapılan 
yeraltı nükleer denemeleri kaydediyor. Ancak son za
manlarda Ankara’nın batı yönünde genişlemesi yeraltı 
titreşimlerini çoğalttığı için, ABD parazit nedeniyle sağ
lıklı ölçüm yapılamadığından yakınıyor ve bu üssün yine 
Ankara’nın Keskin ilçesi yakınlarına alınmasını istiyor. 
Yumurtalık-Adana: Doğu Akdeniz’deki ABD askeri kuv
vetlerinin en önemli petrol, yakıt ve makina yağı depo
su. ABD 6. Filosu’nun Akdeniz’deki yakıtının yüzde 20’ye 
yakını burada depolanıyor.

Konya: AMTO'nun en önemli Hava Erken Uyarı Kuvveti- 
NAEWF üslerinden biri. 25 Ekim 1983’de başlayan 
AWACS uçuşlarında NATO’ya ait Amerikan NE-3A 
AWACS ve İngiliz Nimrod Mark 3 erken uyarı donanımlı 
uçaklar kullanılıyor. Konya üssü Türk Hava Kuvvetleri’- 
‘nin kontrolü altında. NATO’nun düşük irtifa radar kapa
sitesini büyük oranda artıran Konya üssünden kalkan 
uçaklar Türkiye toprakları üzerindeki 16 NADGE-NATO 
Çevre Hava Savunma Grubu radar istasyonuyla bağlan
tılı olarak çalışıyorlar. Bu 16 radarın konumlandığı yerler 
şunlar: Lüleburgaz-Kırklareli, Çanakkale, Bornova-İzmir, 
İzmit, Kütahya, Eskişehir, Bartın-Zonguldak, Ahlatlıbel- 
Ankara, Merzifon-Amasya, Şarkışia-Sivas, İskenderun, 
Perşembe-Ordu, Pazar-Rize, Erzurum, Diyarbakır, Mar
din. Bunların yanısıra, ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 
işletilen radar istasyonlarının bulunduğu yerlerse şun
lar: Çorlu-Tekirdağ, Yamaniar-İzmir, Karamürsel-Izmit, 
Yalova-İstanbul, Şahin Tepesi-Bursa, Eskişehir, Mürted- 
Ankara, Elmadağ-Ankara, Mahmurdağ-Samsun, Karataş- 
Adana, Kürecik-Maiatya, Diyarbakır. NATO ve ABD kuv
vetlerinin kullanımındaki diğer hava üsleri de şunlar: 
Eskişehir, Balıkesir, Mürted-Ankara, Erhaç-Malatya, Er
zurum, Karapınar-Konya atış poligonu ve dolaylı olarak 
Türk Hava Kuvvetleri komutasındaki tüm hava üsleri. 
Ve nükleer depolar: Erzurum, Malatya, Balıkesir, Eski
şehir, Ankara. Şimdi sorumuzu yineleyebiliriz: Türkiye 
ABD ve Batı ittifakı için neden vazgeçilmezdir?

SOĞUK SAVAŞIN BUZU ÇÖZÜLÜRKEN

İlk olarak coğrafi konumunun Sovyetler Birliği’ni gü
ney batı yönünde çevrelemesi ve Sovyet deniz gücünün 
üçte birine liman veren Karadeniz'den çıkış yolunu de
netim altında tutma özelliği nedeniyle ve yine buna bağlı 
olarak, Sovyetler açısından hayati önemi olan Kafkas 
petrol sahalarına ve Ortadoğu petrol sahalarına çok ya
kın bulunuşu. Batı ittifakının Körfez’e, Kafkaslara en 
yakın ulaşım noktası İncirlik’dir. İkinci olarak yine coğ
rafi konumu nedeniyle ABD ve NATO’ya engin istihba
rat olanakları tanımış olması. Türkiye’deki radar istas
yonları ağıyla ABD Sovyetler’in füze denemelerini, as
kerî sevkıyatını, yeraltı nükleer denemelerini, gemi to- 
nalitosu ve sınıf özelliklerini, deniz ticaret filosunun

önemli miktarını, füze silo ve rampalarını ve uluslararası 
silah indirimi anlaşmalarına ne kadar uyup uymadığını 
denetleyebilmektedir. Türkiye’de üslenen casus uçak
lar aracılığıyla da güçlendirilen bu istihbaratın yerini 
U-2 skandali ve 1980 ikili anlaşması sonrası NATO kap
samına alınan AWACS uçuşları almıştır. Üçüncü oiarak 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki ABD ve NATO çıkar
larını korumak açısından da Türkiye’ye önemli işlevler 
yüklenmiştir. 1958 ABD’nin Lübnan’a müdahalesinde 
İncirlik kullanılmış, 1978'de İsrail’in Filistin Tel Zaatar 
mülteci kampını bombalamasında İncirlik’ten lojistik des
tek aldığı İddia edilmiştir. ABD’nin İran’a Lübnan’daki 
rehinelere karşılık yasadışı silah satışı operasyonunda 
adı geçen ‘16. ülke’nin Türkiye olduğu ve sevkıyatın 
Türkiye üzerinden de yapıldığı öne sürülmüştür. 1986'da 
ABD uçaklarının Libya’yı bombalaması sırasında bir mik
tar F-111 uçağı ‘her İhtimale karşı’ İncirlik üssüne geti
rilmiş, Körfez savaşı sırasında İran’ın 1987 başlarında 
Irak’ın içlerine dek İlerlediği Kerbela-5 harekatında Ker
kük petrollerinin İran’ın eline geçme olasılığı ortaya çı
kınca Akdeniz’deki 6. ve Hint Okyanusu’ndaki 7. Filolar
la birlikte İncirlik üssündeki ABD askerî varlığı da İran’ı 
tehdit etmede kullanılmıştır. Bunlar yalnızca ortaya çı
kanlardır.

Tüm bunların ötesinde, Türkiye’nin NATO’ya üye ola
rak kabul edilebilmesi ancak Ortadoğu’daki kapitalist 
blok çıkarlarını koruyabileceğine ABD ve İngiltere’yi ik
na edebilmesinden sonradır. Soğuk savaşın başlangıç 
yıllarında çizilen bu tablo değişmeye başlamıştır. Uydu 
teknolojisinin gelişimiyle artık bırakın askerî sevkıyatta
ki araçları plakalarına varana dek belirlemeyi, SSCB 
ya da ABD genel kurmay binasına hangi saatte kimlerin 
girdiğini bile, üstelik fotoğrafını çekerek saptamak müm
kün olabilmektedir. Artık her hangi bir ülkenin o yılki 
buğday üretimini, ya da nükleer bir kazayı gizleyebilme
si pek mümkün değildir. ABD uyduları 1989’da Libya’da 
sürmekte olan bir bina inşaatının kimyasal silah üretebi
lecek bir fabrika olabileceğini saptamışlardır. Ancak bun
dan daha önemli bir gelişme, 1980’lerde Sovyet lideri 
Mihail Gorbaçov tarafından başlatılan açıklık politikası 
sonucu batı askerî politikalarının da kendi varlıklarını 
tartışır duruma gelişidir. Örneğin ABD artık Sovyetlerin 
nükleer denemeleri ve füze denemeleri konusundaki 
resmi açıklamalarının, ABD istihbarat raporlarından da
ha doğru olduğunu kabul etmektedir. Sovyet ve Ameri
kan askerî yetkilileri birbirlerinin manevralarına katıl
makta, orta menzilli füzelerin imha işlemlerini öyle bin
lerce kilometre ötedeki radarlarla değik bizzat görerek 
izlemektedirler.

Bütün bu gelişmeler konjonktürel olmanın ötesinde 
tüm bir dönemin, soğuk savaşın bitmesinin işaretlerini 
vermektedir. Türkiye, SEİA anlaşmasına koydurduğu 
‘Türkiye karşıtı hareketler’ koşulu uyarınca. Ermeni ta
sarısı nedeniyle ABD’yi üslerin faaliyetini kısıtlamakla 
tehdit ededursun, yakın gelecekte ABD yönetimi kendi 
parlamentosunu bu üsleri açık tutmak için para harca
maya ikna etmekte güçlük çeker duruma gelebilecektir. 
Bunun işaretleri de alınmaktadır. ABD dış askerî yardım
larında son yıllarda düşme görülmektedir. ABD parla
mentosunu giderek şeffaflaşan SSCB’deki istihbarat fa
aliyetleri ya da zaten çözülmekte olan Doğu Avrupa’daki 
sosyalist ülkelerden gelecek saldırılara karşılık vermek 
için para dökmeye ikna etmek zor olabilir. Ancak aynı 
zorluk Ortadoğu söz konusu olduğunda yaşanmayabilir. 
Türkiye Ortadoğu petrol bölgesinin her tür istikrarsızlık
tan korunması için olduğu kadar, ABD yönetimlerinin 
hem iç hem de dış politik nedenlerle gerçekten vazgeçe
meyeceği İsrail’in varlığını sürdürmesinin garantilerin
den biri olduğu için de ABD yönetimi ve seçmeni nez
dinde hâlâ önemini korumaktadır.

Soğuk savaş ertesi dönemde ABD ve emperyalist po
litikalar nezdinde Türkiye’nin artık tümüyle Ortadoğu’
nun jandarması olarak görüleceği söylenebilir. Türkiye’
nin 1980’lerden itibaren Arap ülkeleriyle kurduğu ilişki

lerde Islami unsurun giderek daha ağır basmasının bir 
de bu boyutu vardır. Dolayısıyla Türkiye, Türk yetkilile
rin tüm yalanlamalarına karşın ABD kurmaylarınca çe
vik, küçük ama vurucu müdahale birlikleri olarak tasar
lanan Acil Müdahale Gücü (Rapid Deployment Task For
ce) için mükemmel bir ara üs olabilecek konumdadır. 
Konvansiyonel silahların yanısıra, Clauswitz’den bu ya
na pek de değişmeyen konvansiyonel muharebe anlayı
şının da belli bir gelecekte son bulacağının İşaretini 
veren bu birliklerin özellikle petrol bölgeleri gibi strate
jik noktaların kollanmasında kullanılacağı açıktır. Türki
ye ve NATO ittifakı Güneydoğu Anadolu’nun Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Süreci’ndeki Avrupa Konvansiyo
nel Kuvvet İndirimi Müzakereleri-AKKUM dışında tutul
masını Varşova Paktı’na kabul ettirmişlerdir. Burada 
gerekçe İran, Irak ve Suriye’nin bir yandan müzakerele
re katılmazken, diğer yandan uzun menzilli füze türün
den güçlü konvansiyonel silahlara sahip oluşudur.

Bunun anlamı Türkiye’nin bir kez daha Ortadoğu’daki 
durumu öne sürerek kendisini kabul ettirmiş oluşudur. 
Gerçi İncirlik üssü müzakere kapsamına alınarak bu 
üsteki silahlardan bir kısmının azaltılması söz konusu
dur. Ancak Erzurum havaalanının genişletilmesi ve In- 
cirlik’ten daha uzun piste sahip olan Muş ve Batman 
NATO üslerinin devreye girişiyle batı İttifakı askerî ter
cihlerini Ortadoğu petrol bölgesinin en sıcak noktaları
na en kısa sürede ulaşabilmek üzerine kurmuş olmakta
dır. Bu arada Türkiye de hem sorunlu komşularıyla do
ğabilecek sınır problemleri, hem de Kürt gerilla hareket
leriyle uğraşabilecek imkanları korumuş olmaktadır. 
1968’de ABD 6. Filosu askerlerini İstanbul’da karga tu
lumba denize atan devrimci gençlerin anti-emperyalist 
coşkusunun haklı gerekçeleri Türkiye insanının bilinç 
ve iradesinde yansımasını bulmadan, emperyalist çıkar
larla bütünleşmenin karşılığını yeterince alamamış ol
maktan yakınmanın ezikliğinden kurtulmak mümkün de
ğildir.

U-2 BUNALIMI

Sovyet lideri hruşov 3 Mayıs 1960’da büyük yankılara 
yolaçan bir açıklama yapar. Sovyetler Birliği üzerinde 
casusluk uçuşları yapan bir Amerikan U-2 uçağı 1 Mayıs 
günü düşürülmüş, pilotu CİA görevlisi Gary Powers 
sağ olarak ele geçirilmiştir. Powers’in bağlı bulunduğu 
Amerikan birliği 1956’dan bu yana Türkiye’deki İncirlik 
Amerikan hava üssünde görevlidir. Uçak İncirlik’ten ha
valanmıştır. Paklstan-Peşaver ve Norveç-Bbdör otasını 
izlemektedir.

FÜZELER BUNALIMI

1950-1957 arası NATO stratejisi ittifak üyelerinin karşı 
karşıya kalacağı bir saldırı durumunda ABD’nin derhal 
nükleer güç kullanmasına dayanıyordu. Ancak Sovyet
lerin 1957’de Sputnik’i uzaya fırlatarak elinde kıtalarası 
uzun menzilli füzelerin bulunduğunu göstermesi ABD’
nin 1957 Aralık’ındaki NATO toplantısında Avrupa’ya 
orta menzilli füze yerleştirilerek nükleer depolamaya 
gidilmesini önermesine neden oldu. O sırada içinde 
bulunduğu ekonomik sıkıntıyı gidermek için yüklü bir 
ABD yardımı koparmayı uman Adnan Menderes bu öne
riyi şiddetle destekledi. Yapılan bir ikili anlaşma sonucu 
1958 Kasım’ında İzmir Çiğli hava üssüne 15 füzelik bir 
Jüpiter rampası kuruldu. 1962 Küba bunalımı sırasında 
Hruşçov tarafından varlığı dünyaya duyurulan bu füze
ler, ABD ve SSCB arasındaki pazarlık sonucu, Türk 
hükümetine danışılmadan, 1963’de kaldırılmıştır. Olay 
aynı zamanda Amerikan askerî kurmaylarının NATO stra
tejisini ‘topyekün karşılık’ sisteminden ‘esnek karşılık’ 
sistemine dönüştürme hazırlıklarının olduğu bir dönem
de meydana gelmiştir. Esnek karşılık stratejisi NATO’
nun 1967 Aralık toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş
tir.

MURAT YETKİN
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tutumu benimsemek ya da sayfalanmızda Moskova görüşüne yakınlığı bilinen Basil Radivas’ın 
görüşlerine yer vermek başka şeydir “Moskovacı” olmak başka şey.”... “ ‘Maocu’, ‘Kastrocu’, 
‘Moskovacı’ yakıştırmalarına cevabımız şudur: Biz ne oyuz, ne de bu, ve ne de beriki. Biz 
Türkiyeciyiz. Türkiye emekçilerinin davasının savunucusuyuz biz.”

Mehmet Ali Aybar da 21 Kasım 1967’de Ant dergisinde neredeyse Mihri Belli’ninki ile kelime 
kelime aynı anlama gelebilecek bir “Türkiye sosyalizmi” tasavvuru ileri sürüyordu: “...Türkiye 
sosyalizminin üçüncü özelliği kıskançhkla istiklâlci olmasıdır... Bağımsızlığa kıskançhkla 
sanlmıştır. Bu ilke önce dış politikamızın temelidir. Bugün nasıl Amerikan emperyalizmine 
karşı duruyorsak, yarın hangi yabancı devlet Türkiye’ye göz dikerse ona karşı da aynı azim 
ve şiddetle karşı koyacağız. Türkiye hiçbir yabancı devletin nüfuzu altına girmeyecektir. TİP’in 
iktidannda hiçbir devletin Türkiye topraklannda yeri olmayacaktır... Aynı prensibe yabancı 
sosyalist partiler karşısında da sımsıkı bağlıyız. TİP hiçbir milletlerarası sosyalist örgüte bağh 
değildir. Hiçbir enternasyonal ile ilişkimiz yoktur. Bunu üstelik sosyalistçe dayanışmaya da 
aykın sayarız... Örneğin yeni bağımsızlıklarına kavuşan milletler, sosyalizm yolunu hiçbir vesait 
kabul etmeden kendi güçleri ile araştırıyorlar ve buluyorlar. Herhalde biz TİP’liler Türkiye 
sosyalizmini kendi anlayış çerçevemiz içinde, kendi gücümüzle, yani emekçi halkımızla elele 
omuz omuza gerçekleştireceğiz... sosyalizm önce milli ve insancıl anlamda milliyetçi bir 
harekettir.”

SSCB ve Varşova Paktı silahh kuvvetleri ortak askeri harekat ile Aleksandr Dubçek rejimini 
alaşağı etmek üzere Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti sınırlanndan içeri girip operasyona 
başlayıncaya kadar, bu ilkeler çerçevesinde gerek Mihri Belli çevresinin, gerekse TİP 
yöneticilerinin Sovyet müdahalesine karşı çıkacaklan sanılabilirdi.

Aybar Dubçek’ten, Belli Brejnev’den Yana

Ancak hiç de sanıldığı gibi olmadı ve önce Türk Solu ardından Aydınlık’da  Mihri Belli çevresi 
Çekoslovakya’daki reform girişimlerini “karşı devrimci ve revizyonist” olarak gördüklerini 
açıkladılar ardından Sovyetler Birliği’nin müdahalesini kapitalizme karşı bir savunma önlemi 
olarak onayladılar. Bunda sorunu bir dünya sorunu olarak değerlendirme girişiminden daha 
çok Türkiye’de anti-komünizm cephesinin Çekoslovakya’ya müdahaleyi kınamayı meşruiyet 
ölçütü haline getiren bir çizgiyi kamuoyunda dayatması olduğu düşünülebilir. Mihri Belli 
çevresi Fidel Castro ve Küba Komünist Partisi’nin  takındığı tavn benimseyip, Çekoslavakya’daki 
karşı devrime ve emperyalizmin “güvenlik kordonu”na saldırısına karşı bir önlem olarak 
değerlendirerek müdahaleyi onayladı ve anti-komünizm kampının karşısında vaziyet aldı.
Ancak bu vaziyet alışın daha önceleri TKP önderliğinin SBKP ve SSCB ile ilişkilerine 
yöneltilen eleştiriler karşısında yol açtığı paradoks hala giderilmemiş olarak duruyordu.

Aybar’ın kendisiyle tutarlı davrandığı söylenebilir. Böylesi müdahaleler ortaya çıkmadan önce 
Aybar hangi tavn takınmış idiyse onu sürdürdü. Kamuoyu önüne çıkarak SSCB’nin 
müdahalesini eleştirdi. Ancak, bu arada “Türkiye sosyâlizmi”ni “hürriyetçi ve güleryüzlü” 
olarak tanımlayarak, TİP yönetimi içinde derin bir çatlak da açtı. Behice Boran ve Sadun 
Aren, bu “hürriyetçi sosyalizm” tanımına başkaldırarak Aybar’ın “tek” olan bilimsel 
sosyalizmden sapmış olduğunu ilan ettiler ve kendisinin genel başkanlıktan alınması için 3. 
Kongre’ye giderken TİP içinde Aybar’a karşı bir kampanya açtılar.

Aybar, “Türkiye sosyalizmi” tezini yeni ortaya atmış değildi. Bunu çok uzun zamandır TİP 
tabanında vulgarize edilmiş olarak yayan parti propagandacıları kadar. Boran ve Areru'de 
^siliyorlardı. Ancak Aybar bu kez, açık, dolaysız, üzeri hiçbir şeyle örtülmeye gerek 
görülmeyen bir “anti-leninizm”, “parlamentarizm” ve “nasyonalizm” sergilemeye, Marx kadar 
Proudhon’un, Lenin kadar Rosa Luxemburg’un eserlerinin okunmasını birdenbire salık vermeye 
başlamıştı. Sosyalist hareket içinde sayıları birdenbire artan yayınlar arasında gençlerin Türk 
Solu çevresinin de önerilerine uygun olarak Marx ve Lenin okumakta olduğu bir dönemde 
yapılan bu “okuma” çağrılan derhal anlaşıirnaşı gerektiği gibi anlaşıldı.

Sağcı basın, her zaman olduğu gibi çelişkinin üzerine yüklenmiş, Banş Dünyası, Son Havadis, 
Yeni İstanbul gibi organlarda Aybar’ı göklere çıkaran yazılar yayınlanmaya başlamıştı. Sadun 
Aren ve Behice Boran aslında kendileri de Çekoslavakya’ya müdahale konusunda Aybar’dan 
farklı bir tavır tıkınmış olmadıklan halde, “sosyalizmin çokluğu” ve “hüniyetçi ve 
güleryüzlülüğü” tezleri karşısında açık tavır almak zorunluluğu hissettiler. Aybar’ın kişisel 
çıkışlanm önlemek ve parti çizgisini “ortodoks” bir zemine oturtmak talebiyle gittikleri 3. 
kongrede yapılan uzlaşmalar da hiçbir işe yaramayınca Ocak 1969’da gidilen olağanüstü 
kongrede gene Aybar’ın genel başkanlığı ile sonuçlanınca TİP fiilen ik i'b a şlı hale geldi ve 
Aren-Boran çevresi, SBKP ve Avrupa Komünist Partileri’nin çizgisine uyarlanmış olan bir 
ideolojik çizgiyi savunan Emek dergisini yayınlamaya başladılar.

Böylelikle daha üç yıl önce çok genel bir “sosyalizm” yada “toplumculuk” kavramı çevresinde 
hızla gelişecekmiş gibi görünen sosyalist hareket birbiriyle gevşek bir biçimde eklemlenmiş 
parçacıklardan oluşan üç büyük küme halinde bölündü: 1) Mihri Belli ile Doktor Hikmet 
Kıvılcımlı’nın teorik ve manevi önderliği altında Türk Solu ve Aydınlık çevresinde bir araya 
gelen, önemli bir bölümü TKP davasından hüküm giydikleri için TİP’e  üye olamayan ruhen
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Para ekonomisinin ülkenin en kıyıda köşede kalmış 
kesimlerine kadar girmesi, gelirlerin son derece 
kısıtlılığı karşısında giderek artan bir kredi talebine 
yol açtı. Ancak her türlü resmî kredi devresi 
sadece büyük burjuvazinin kapalı çemberi içinde 
çalışıyordu. Parayı kişisel ilişkiler çerçevesinde 
kendi müşteri çevresine dağıtan burjuvazi, bu 
ilişkilerin giderek çözülmesi sonunda, dağınıklaşan 
müşteri çevresinin borç para veren diğer kişi ve 
kuruluşların kendi aralarındaki rekabetten de 
yararlanarak, bunların sayılarını ve çeşitlerini 
çoğaltmasının yollarını aramasını önleyemedi. 
Böylece ithal edilmiş veya büyük kentlerde 
üretilmiş malların bölgesel dağıtım düzeyi, kredi 
çerçevesi içinde geçici yapılara katıldı.
Uygulamada nakit paraya ihtiyacı olan çiftçinin 
mahalli dağıtıcıdan taksitle satın aldığı dayanıklı 
tüketim maddeleri veya otomobilleri, daha düşük 
ama peşin fiyatla bir başkasına satıp, malı aldığı 
tüccara imzaladığı seneti ödemesi biçimine 
bürünen bu katılış, bu işlemin ceremesini gene 
çiftçilerin çekmesine yol açtı. Kredi teminindeki 
güçlüklere ve tefecilerin ağır sömürüsüne karşı 
üreticilerin tepkileri giderek yükseldi. Bu yükselişin 
bir örneği de altta görülen ve Eylül 1969’da 
Tarsus'da düzenlenen üretici mitingiydi. Mitinge 
katılanlar Ankara-Mersin-Adana yolunu iki saat 
süreyle trafiğe kapattılarsa da askeri birliklerin 
müdahalesiyle eylemlerine son verdiler.



1969, Türkiye’nin bir çok köyünde toprak işgaline 
tanık oldu. Şubat'ta İzmir'in Atalan ve Göllüce 

köylüleri Hazine ve toprak ağalarına ait topraklan 
işgal ederek 600 kişilik bir işgal komitesi kurdular ve 
topraklan diledikleri gibi sürmeğe başladılar. Köylüler 

Mal Müdürlüğü'ne bir dilekçe vererek toprakların 
sınırlannın tesbitini istemişler, tesbit sonrası ellerinde 

tapu memurunun resmi evrağı ile valiliğe 
başvurmuşlardı. Vali toprak ve iş taleplerini 

reddedince tapu memurunun verdiği kayıtlara 
yaslanarak direnişe geçtiler. Direniş ancak 

jandarmanın müdahalesiyle kırıldı. Bir önceki yıl Elmalı 
köylüleri 40 yıldır ekip biçtikleri topraklan ellerinden 

alındığında devrimci ODTÜ öğrencilerinden yardım 
istemişlerdi. ODTÜ SFK üyesi ve ODTÜ ÖB II. 

Başkanı Can Savran, bu çağn üzerine gece saat 
birde 5 arkadaşıyla birlikte Ankara’dan ElmalI'ya 

doğru yola çıktı. Bindikleri araç Sivrihisar yakınlarında 
devrildi ve üç öğrenci ağır yaralı olarak Eskişehir 
Devlet Hastanesi'ne kaldınidı. Can Savran (altta) 

bütün uğraşılara rağmen kurtanlamıyarak 1 Nisan 
1968'de öldü. Öğrenci hareketi içinde önemli görevler 
üstlenen Savran ilk kez Öğrenci Birliği’n/n yayınladığı 

gazete ve bildirilerden dolayı tutuklanmış. Hazırlık 
Okulu öğrencilerinin direnişini yönettiğinden okuldan 

bir ay süreyle uzaklaştırılma cezası almış ve nihayet 
iktidarın anayasa dışı faaliyetlerini protesto mitingini 

düzenleme komitesinde yer aldığından hakkında dava 
açılmıştı. Toprak talebiyle mücadeleye atılan Silivri'nin 

Değirmenköy köylüleri ise Kasım 1969’da Esenceli 
Çiftliği'nin 5 bin dönümlük kısmını işgal ettiklerinde 
karşılarında 65. Tümen askerlerini buldular (üstte).

Lenin ve Stalin’e sadık “eski tüfekler” ve son beş yılda onlann çizgisini benisemiş TİP 
içinden ve dışından büyük çoğunluğu öğrenci olan genç devrimciler; 2) Mehmet Ali Aybar, 
Kemal Nebioğlu, Tarık Ziya Ekinci çevresinde TİP içinde biraraya gelen, “anti-leninist”, 
“parlamentarist” ve “legalist” Türk ve Kün sokulan  ve sendikacılar; 3) Behice Boran, Sadun 
Aren, Nihat Sargın çevresinde TİP içinde Em ek  dergisi doğrultusunda biraraya gelen, FKF/İKP  
çizgisine yakın, kısmen öğrenci, aydın ve bürokratlardan, kısmen sendikacı ve işçilerden 
oluşan Kürt ve Türk “sosyalistler” 4) TİP içinde ve Ant dergisi çevresinde biraraya gelen 
büyük çoğunluğu TİP İstanbul şubelerinin yeni ve eski üyeleri Fethi Naci, Doğan Özgüden 
vb. genç aydın ve öğrenciler.

Doğrudan doğruya TİP'te örgütlenmemekle birlikte onun etkinliklerine dışardan ve dolaysız 
müdahalelerde bulunan eski Yön çevresinden “asker-sivil aydın zümre” mensuplan bu 
bölünmede 1. kümedekilerle ittifak halindeyken, Bizim Radyo ve Yeni Çağ  dergisiyle sürece 
müdahalelerde bulunan TKP 3. kümeyi destekliyordu.

Bu kümelenme, artık uluslararası alandaki ideolojik teorik ve stratejik tanşmalara da tamamen 
açılmış olarak birbiri içinden koparak durmaksızın çoğalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist 
hareketinin çok parçalı ve çok merkezli yapısının başlıca çıkış kaynağını oluşturacaktı. Bu 
parçalanma büyük bir hızla büyük kitle örgütlerine de yansıdı. FKF daha çok 1. ve 2. küme 
arasmdaki çekişmelere konu olurken DİSK yönetiminde çoğunlukla 2. ve 3. kümeden 
gelenlerin rekabet ettiği görüldü. İki büyük öğretmen örgütünden ilkokul öğretmenlerinin 
İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İlk-Sen) 3. kümeye, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 1. 
kümeye yakın durmayı tercih etti.

Uluslararası Alanın ve Yeni Zamanların Etkileri

“Dünya komünist hareketi”nin SBKP ve ÇKP arasında parçalanmaya, SBKP’nin uluslararası 
hareket üzerindeki hegemonyasının parçalanmaya yüztuttuğu bir dönemde gözlerini kaynaşma 
halindeki bir dünyada kaynaşma halindeki düşüncelerin dünyasına bir anda açıveren Türkiye 
sosyalist hareketi için bütün bu saflaşmalar ister istemez kendi tercümelerini bulabilecekleri 
özdeşliklere doğru yöneldiler. Ancak bu yönelimler de eşbiçimli olmaktan uzaktı.

Sosyalist hareket CHP ve DP diktatörlükleri döneminde ağır baskı koşullan altında son derece 
sınırlı bir çevrede, gizlilik içinde gelişebildiği kadar gelişmek zorunda bırakılmıştı, 1963 başı 
ile 1968 sonu arasında ise önce ağır ağır sonra hızlanan bir tempoda bir yandan düşünsel 
hayatın renklenip çeşitlenmesi, ardından kitle hareketinin zenginliği sosyalizmin gelişme 
koşullannı bir anda ve dramatik bir tarzda değiştirmişti. Herşeyden önce sosyalist harekette 
eski kuşaklarla yeni kuşaklann gelişme koşullan arasmdaki eşitsizliğin yol açtığı bir gerilim, 
gelişmenin bütün dönemlerinde kendisini hissettiriyordu. Eski kuşaktan gelenler, sosyalist yada 
komünist olmanın hiçbir toplumsal itibar kazandırmadığı bir dönemde, açık faaliyet sırasında 
itilip kakılmaktansa görüşlerini resmi ideolojinin, genel geçer düşüncelerin bir 
varyantıymışçasına sunma ve böylece bir meşruiyet edinme alışkanlığına sahiplerdi. Oysa, 27 
Mayıs sonrasında gözlerini sosyalizmin dünyasına açan ve herhangi bir kitapçıdan Marx,
Lenin, Kropotkin, Sartre ya da başka herhangi birinin kitabını alıp bunu açıkça ve nasılsa 
öyle benimseme, tartışma ya da reddetme imkanına sahip olan, sosyalist ve öğrenci olmanın
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hiç değilse büyük kentlerde ve okumuş yazmışlar arasında itibar kaynağı olduğu bir dönemde 
sosyalizmi seçen çoğunluğu 20’li yaşlannın başındaki genç kuşak içinse, eskilerin şifreli, örtük 
yazı ve konuşmalan, sürekli olarak polis takibi altında bulunduklan kuşkusuyla, tartmadan bir 
tek söz söylemeyişleri, karşılıklı ilişkilerine hakim olan ritüeller ve adetler çoğu zaman 
anlamlandırılamayan ve bıktırıcı bulunan şeylerdi. Öte yandan eski kuşak için de gençler, 
bugünlere “nerelerden, nerelerden geçilerek” gelindiğinin en ufak bir bilgisine sahip olmayan, 
sosyalist mücadelede daha kayda değer tek bir tecrübeden yoksun ve ilkelerin dünyası ile 
gerçek hayat arasındaki açıklıklan anlamaktan uzak müptedilerden ileri gitmiyorlardı. Çelişme 
ashnda bütün öteki toplumsal gruplardaki kuşak çatışmaları gibiydi ve bu hareketin bütün 
kümeleri için de şu ya da bu farkla geçerliydi.

Ancak sosyalist kuşaklar arası bu farkın uluslararası alandan gelen etkiler karşısındaki 
duyarlılıklara da yansıması 1968’de sanılabileceğinden çok daha derin etkiler yarattı. 1968’de 
kapitalist metropolleri, bağımlı çevre ülkelerini ve “Sosyalist Kamp”! eş zamanlı olarak saran 
bunalımdan kaynaklanan devrimci gelişmeler, insanlan ister Atatürkçü, ister Leninist olsun 
geçmişe dair menkıbelerden esinlenmek yerine hemen gözlerinin önünde akıp giden 
kendilerinin de bizzat katılabilecekleri ve ısrar ettiklerinde başan vaadeden örneklerden 
esinlenmeye yöneltiyordu. 1968’de ise yeni fikirlerin, gerçek hareketin, gelecek esininin üç 
pratik uluslararası kaynağı vardı: Avrupa’daki öğrenci hareketi; Asya, Afrika ve Latin 
Amerika’daki anti-emperyalist savaşlar ve ulusal kurtuluş mücadeleleri; Çin Kültür Devrimi. 
Dolayısıyla Marksizmin ve toplumsal mücadeleler tarihinin bilgisi gelişip yaygınlaştıkça ve 
uluslararası alandan gelen enformasyon miktan, yeni kitaplar, dergiler, yabancı ülkelere gidip

j dönenlerin sayılan arttıkça, hangi sınıftan olurlarsa olsun genç insanlar kendilerine resmi
I yöneticilerin anlattığı “gri” stratejileri ezberlemeye değil “yeşil hayat ağacı”nın meyvelerini 

tatmaya, dikkatlerini bu pratik deneyime yöneltmeye başladılar. Sosyalist hareketin eskileri 
kendi aralannda bölünmüşlerdi ama uluslararası alandan taşınacak bölünme ve yeniden 
bölünmeler için önce bunlann kaynağındaki bilgilerin edinilmesi gerekirdi.

, Bu bilgilenme süreci içinde iki yayınevi önemli roller oynadı. 12 Mart’ta faaliyetten men 
edilinceye kadar Muzaffer Erdost’un yönettiği “Sol Yayınevi” önce Leo Huberman, Georges 
Politzer vb.lerinin el kitaplannı, ardından Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Giap vb.lerinin 
klasik metinlerini çevirip aktararak, genç kuşaklann olduğu kadar eski kuşaktan olup da 
yabancı dil bilmeyenlerin Marksist teorinin dünyasına nüfuz etmelerini, hakikaten devrimci bir 
bak:; açısı edinmelerini, her türlü bilgiyi eleştirel bir tahlile tabi tutma yeteneği 
kazanmalarının maddi imkanını yarattı. Doğan Özgüden’in yönettiği “Ant Yayınevi” ortodoks 
olmayan teori kadar dünya üzerinde süregiden devrimci pratiğin bilgisinin de Türkçe

Sürekli oluşma sürecinde bir toplumsal sımf olan proletaryanın kır kökenli büyük çoğunluğu, bir yandan geldiği 
ortamla sonradan içine girdiği ortam arasındaki büyük farklılıklar, diğer yandan tanmsal yapılardaki ve 
sanayileşme sürecindeki geç evrimleşme nedeniyle, büyük şehirlerin çetin koşullarına uzun bir alışma dönemi 
geçirdi. 1950’lerin ortalarına doğru özel teşebbüse bağlı sanayileşme dalgası, köylerden büyük kentlere doğru 
göçeden kitlelerin oluşturduğu lumpen proletaryayla, nisbeten kökleşmiş proletarya arasında bir çelişki yarattıysa 
da, bu lumpen proletaryanın prekapitalist üretim ilişkilerinden zamanla kopması, işçi sınıfının kendisi için bir sınıf 
olma sürecini hızlandırarı bir faktör oldu. Özellikle DİSK’m kurulmasından sonra bilinçlenme ve örgütlenme 
düzeyi yükselen işçi sınıfı, 1969’da o döneme kadar görülmemiş bir eylemlilik içine girdi. Eylül 1969’da Gamak 
Elektrik f^otorian Fabrikası işçilerinden 200'ünün hammadde yokluğu nedeniyle işten atılmak istenmesi üzerine 
başlayan işgal bunlardan biriydi. Polisin müdahalesine karşı direnen işçilerden Şerif Aygün öldü ve cenazesi 
büyük bir törenle kaldırıldı (üstte).
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Türkiye'de Pop ve 
Ro€k M üziğinin Doğuşu

Kapitalist sistemin II. Paylaşım Savaşı’ndan sonral<i 
yeniden yapılanma sürecinde, ön piana çıi(armai<ta özel 
hassasiyet gösterdiği aianiardan biri de l<itle iietişim 
araçlarının fonksiyonlarıdır. Kitleieri en i<ısa yoidan eti<i- 
leyen ve ideolojil< bir kuşatmaya doğru şekillendiren 
bu araçlar, teknolojik gelişmenin hızıyla da dünyanın 
dört bir yanını kaplayacak; özellikle de azgelişmiş ülke
lerin kültürel formasyonunu son derece karmaşık bir 
örgütün içine itecekti.

Tabii ki bu global saptama, bu etkileşimden payını 
alan ülkelerde birbirinden oldukça farklı seyirler göste
rir. Daha spesifik alanlara kaydıkça da ilginç özgül yöne
limler üzerine düşünce üretmeye itecektir bizi. Bizim 
bu yazıda ön plana çıkaracağımız dönemse ’60’lar ve 
özellikle bu on yılın ikinci yansıdır. Aslında, popüler 
müziğin birbirinden bağımsız akan birkaç kanalından 
da söz edilebilir bu dönemde. Bunlardan biri, Türk Musi
kisinin 1950’lerde, geleneksel seyrinden kopup, iletişim 
araçlarıyla gitgide popülerleşen Türk Sanat Müziğiyken; 
bir başka öbek, ’60’ın sonlarında yeşermeye başlayıp, 
bugün daha farklı parçalara bölünen ‘arabesk’ müziği
dir. Ancak, bu yazıda yoğunlaşacağımız bu müziğin Batı 
kökenli kanallannı içeriyor. Yani Türk Pop’u ve Türk 
Rock’ını...

Şöz konusu müziklerin dünya ölçüsünde endüstrileş
meye doğru evrildiği '60’ların ikinci bölümüne bakma
dan önce, bu seyri sınıflandırmanın zorunluluğunu gün
deme getirmek gerekiyor. Türkiye gibi yoğun ve karma
şık bir değişim süreci yaşayan ülkelerde, bu müziğin 
getirdiği etki boyutlan çok kısa bir zaman içinde kılık 
değiştirip, bambaşka kimliklerle karşımıza çıkabiliyor. 
Bu değişimleri ‘gelişme’ kavramı içinde ele almak son 
derece zor. Bu yüzden de, kendi yoğunluk alanlan için
de bir değerlendirme yapmanın sağlıklı bir yol olacağı 
kesin.

Sanayi devrimlerini uzun yıllar önce yapmış oian Ingil
tere ve ABD’nin II. Paylaşım Savrşı’ndaki yıkıntı döne
minde dünyaya gelen çocukları, ilk gençlikleri oluşur
ken, şaşkınlıkla izledikleri dehşet tablosunun bıraktığı 
insani çöküşe ilginç bir tepki kanalı oluşturdular. Bu 
tepki, ’50’lerin ortasında yalnızca duygusal bazda bir 
hareket olarak ortaya çıktı. Çünkü, savaşın bireysel açı
dan onlara hiç bir kazanç getirmediği açıktı. Sınıfsal 
olaraksa bu akışa kendini kaptıran gençlik; işçi kesimin
deki ailelerden orta sınıf ailelere kadar akan bir toplum
sal öbeğin çocuklarıydı. Bu müzik, ’60’lara doğru seyi- 
rirken Türkiye’de daha çok kentli orta sınıf kesimi genç
liğinde etki alanını buldu. Çoğupluğu İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de yabancı dil eğitimi görüp, dünyaya biraz 
daha yakından bakabilen çevrelerin içinde, bu müziğin 
temel çalgısı oian gitan ön plana çıkartan lise kökenli 
öğrencilerden oluşan gruplan görüyoruz. Bu müziğin 
sarsıcı ve isyankâr atmosferi bu çevre gençliğinden 
birçok kişinin müzikle yoğun bir bütünlük yaşamaya 
başlamasını da doğuracaktı. ’60’ın başlanna geldiğimiz
de iki büyük kentte sayısız topluluğa rastlıyoruz. Ancak, 
bu süreçte hiç de ‘gelişkin’ diyemeyeceğimiz temel bir 
sorun var. Bu toplulukların hepsinin öncelikle yaptığı. 
Batı dünyasındaki müziğin icrası olabiliyor. Tüm bunla
ra rağmen, genç grupların arasında Erkin Koray’a ben
zer, daha sonraki yıllarda kendine özgü soundlarıyla 
belli bir kişiliği yakalayan isimlere de rastlıyoruz. Örne
ğin Erkin Koray, yalnızca mükemmel bir icracı olmakla 
kalmayıp, kentli gençliğin ortak duyarlılıklarına hitap 
eden bir rock stilini de ’65’lere gelmeden yakalamayı 
başarmıştı. Ancak bu Batı müziği etkisinin yalnızca İngi
lizce kökenli müziklere sempatiyle baktığı söylenemez.
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Bu arada, Adriano Ceiantano, Dalida, Giibert Becaud 
ya da Jaci( Brel gibi Fransız ve İtaiyan müziitçiierie 
simgelenebilen icanaiının da variiğını dışiamak olası de
ğildi. Bu sanatçılar aslında genç icuşağın ilgi alanına 
çok fazla girmediler. Kentlerdeki orta sınıfın farklı burju
va kesimlerinden oluşan zümresinin müzik tatlarına ce
vap veriyorlardı. Yalnız, popüler müzik içine datia sonra 
koymaktan çekinmeyeceğimiz bu tür sanatçılar, plak 
sanayiinin yavaş yavaş palazlanmasıyla birçok ülkenin 
kentli kesimine de hitap eder oldular.

’65'lere kadar getirdiğimiz tarihsel sınıflandırmamızın 
Türkiye kanalında. Batı Müziği formları içinde Türk Haik 
Müzifl’nin ilginç etkileriyle karşılaşıyoruz. Tülay Ger- 
man'la simgelenen bu çıkışın en önemli özelliği ise 
’65 sonrasında yeni biçimlere doğru giden foik-rock 
kaynaşımına ilk önemli adım olduğu söylenebilir. Buna 

' rağmen, German’ın söyledikieriyie açılan kapıda önemli 
bir gelişme ve üretim boyutundan söz etmek son derece 
zor. Çünkü, bu ezgilerin yapılarına neredeyse hiç doku
nulmuyor; bu yüzden de Cumhuriyetin ilk dönemlerin
den bu yana gündemde tutulan reformcu zihniyetin ge
tirdiği sığlığın bir başka yüzüyle karşılaşıyoruz. Türki
ye'nin bu on yılın ilk yarısındaki Popüler Batı Müziği’- 
nden söz ederken, es geçemeyeceğimiz bir önemli isim 
daha var; Erol Büyükburç. Ülkenin İlk ve aynı zamanda 
'son' rock’n roll starı diyebileceğimiz sanatçı, o yılların 
gençlik kesimini en çok etkileyen kişisiydi. Kıyafet ve 
tavrıyla bu sanatın ilk büyük idoiü olan Elvls Presley’in 
Türkiye'deki simgesi durumundaydı. O yıllarda bu çizgi 
ye yakın olan sayısız topluluk şehir merkezlerindek 
sinemalarda verdikleri konserlerle oldukça önemli sayı 
da bir dinleyici kitlesi kazanıyorlardı. Büyükburç ise 
bu kesimlerin tümünün sevgilisi olmayı başaracaktı

Az gelişmiş ülkelerin kaçınılmaz kaderlerinin bir baş 
ka uzantısı olan '60 darbesi ve bunun uzantısında hazır
lanan yeni Anayasa birtakım demokratik özgürlüklere 
kapılar açacak; çift partili sistemin yerine, çoğulcu de 
mokrasiye ilk adım da bu yıllarda atılmaya çalışılacaktı 
Bu değişikliğin Popüler Batı Müziğine direkt bir katkısı 
olduğundan söz etmek güç. Ancak, Batıda egemen olan 
liberal zihniyetlerin bu akışa çok fazla müdahalede bu
lunmayışının sonucunda; Türkiye’deki canlı seyre karşı 
çıkma düşüncesi de pek fazla oluşmadı. Bu değişim 
aslında iktidardaki yaklaşımın ilk aşamada işine bile 
geldi. Gerçi Batı dünyasındaki genç kesimin marjinal 
kökenli muhalif çevreleri arasında son derece radikal 
hareketlilikler oluşabilmiştir.

Bu müzikle ilgili sınıflamamızın İkinci kanalınıysa 1965 
yılı sonrasında aramak gerekiyor. Ülkenin en büyük hol
dinglerinden biri oian Hürriyet bu müziğin-biçimlenmesi 
için ilk önemli adımı atıyor: Altın Mikrofon Müzik Yarış
ması. Bu yanşmanın özelliği Batı Müziği formlarına bağlı

1960'ların sonunda ve özellikle 1970'lerde, en ünlü 
temsilcileri Cem Karaca (yanda) ve Barış Manço (üstte) 
olan yeni popüler müzik tarzı, o zamana kadar ayrı 
kanallarda akmış iki ayn anlayışın buluşmasını temsil 
ediyordu. Özellikle 1960'ların başında dünyadaki rock 
hareketinden etkilenenler çoğunlukla yabancı okullarda 
okuyan gençlerle sınırlı kalmıştı.

olmakla biriikte, bestelerin bundan önce hiç çalınma
mış, özgün eserler olmasını ön koşul olarak ortaya ko
yacaktı. Bu gün bile ortaya çıkardıkları kendilerine özgü 
ekolleriyle yaşamlarını sürdüren bir çok orta yaş pop 
sanatçısı, bu yarışmadaki ödüllerinden sonra önemli 
sıçramalarını gerçekleştirdiler. Cem Karaca, Barış Man
ço gibi örnekler bu yarışmanın sonucu varlıklarını orta
ya koyan İsimler olmuşlardır. Yarışmaya katılan sanatçı
lar müzikal çizgileri farklı özellikler taşırlar. Örneğin, 
bir kısım sanatçı. Halk Müziği ezgilerinden yoğun etkiler 
getiren bestelerle ilginç yorumlar yakalamaya çalışır
ken; bir kısmının yaslandığı motiflerde klasikleşmiş Batı 
Müziğinin etkisi daha yoğun oluyordu. Sözlerdeyse, top
lumsal hicve nadiren rastlanıyor; daha çok sevgi teması 
ön plana çıkan yaklaşımlar etkili oluyordu. Bazı özel 
parçalardaysa basit anlamda gönderme ve eleştiri çağ
rıştıran yaklaşımlardan kalıntılar yakalanıyordu. Artık 
çalgıların usta temsilcileri de su yüzüne çıkarak bu otur
muş ekip çalışmalarının kapılarını açıyordu. ’70’e uza
nan yıllarda bir çok sanatçı ve topluluğun oluşmasına 
önayak olan yarışma; direkt oiarak siyasi bir tutumla 
bağ kurabilen farklı bir üretim mekanizması oluşturan 
radikal hareketliliklere hiç el vermiyordu.

Müziğin zorunlu bir poiitizasyon gerekliliği değil vur
gulamak istediğimiz. Ancak, bu yıllar aynı zamanda ka
pitalist sistemle yakın bağların kurulmaya başladığı 
önemli dönemlerden biri. Sanayileşmeye adım atan bu 
kentlere kırsal kesimden gelen güçlerin ciddi anlamda 
başlangıcı da bu yıllardır. Folk unsurunun palazlanması 
ve Anadolu ezgilerinin bu müziğin içine taşınmasının 
ilginç ayrıcalıklarından biri de buydu. Yazı bünyesinde 
gündeme getirmeyeceğimiz “arabesk müzik’’inde ilk 
damarlarının bu yıllarda akış kanalı bulmaya başladığını 
söylemek gerekiyor. Bizim politik anlamda sorduğumuz 
sorunun nedeni de, böyiesi hassas bir süreçte radikal 
ağızlara son derece az raslamış olmamız.

Bunun tam tersi, ’65-'70 arasında adına 'aranjman' 
diyebileceğimiz, hiç de üretime el vermeyen ucuz bir 
pop çizgisinin de bu yıllarda çoğaldığı gözlemlenebilir. 
Adamo'nun Türkçe olarak söylediği Her Yerde Kar Var 
adlı şarkı, genç çevrenin ruhunu nasıl yakalamış ki; 
aranjman kanalının büyük bir çığır olarak ilerlemesini 
de yarattı. Artık star solistlerin çoğu bu yolu izleyecekti. 
Sözkonusu akışın Türk sanatçısı olarak ilk büyük mimari 
ise; Ajda Pekkan'dı. Ünlü Strangers İn The Night’ı İki 
Yabancı adlı türkçesiyle söyleyen Pekkan, bu çizgide 
o kadar çok şarkı söyledi ki; artık kentlerde sayısı olduk
ça artan gece klüplerinde bu çizginin uzantısı bir yola 
yaslanan; aslında ‘sanatçı' ya da ‘yorumcu' olarak hiç 
de kötü olmayan şarkıcıların bu izden kopmadıkları dik
kat çekiyordu. İnsanın ruhuna bireysel kimliğe ilişkin 
ilginç yanıtlar verebiliyordu bu şarkılar. Ancak İçerik 
oiarak seçilen parçaların yüzeysel bir temayı ön plana

çıkartıp; insani sorunları derinlemesine eşen ürünler 
olmadığını da saptayabiliriz.

Kendi dönemi İçinde -hatta bugün bile- en yaygın 
ve kalite açısından özel önem taşıyan sınıflandırmamı
zın, kendini daha sonra ‘Anadolu Pop’ olarak İsimlendi
ren akım olması. Toplumsal değişimin sonucu olarak 
kente taşınan Anadolu kökenli kitlelerin getirdiği folklo
rik kültür, '60’ın sonlarında canlı bir biçim kazanmaya 
başlayacaktı. Bu, pop sanatçılarını da haik müziğine 
karşı büyülü bir ilgiye kanalize ediyordu. Düşünün ki; 
’70’in hemen başında, kolej kökenli eğitimlerden gelen 
Fikret Kızılok, Hümeyra gibi isimler Aşık Veysel’in evine 
kadar gidip elini öpüyor; bu Aşık’ın şarkılarını gitar eşli
ğinde söylemeye çalışıyorlardı. Barış Manço ve daha 
sonra Cem Karaca da bu çizgiye yaklaşırken; Avusturya 
lisesi kökenli öğrencilerden oluşan Moğoliar adlı grup 
bu motiflere çeşitli batı çalgılarıyla ilginç yorumlar ka
tıp, o zamana değin benzerine hiç rastlanmamış bir 
müzikal bileşimi yakalayıp büyük ilgi topluyorlardı. Da
ha sonra ise; Modern Folk Üçlüsü, Üçhürel, Dadaşlar 
ya da Dönüşüm gibi toplulukların Anadolu müziğine 
son derece yoğun bir şekilde kayışını ilgi ile izledik. 
Anadolu pop çizgisindeki sanatçı ve grupların yaygın
laşmalarında iki önemli faktörden daha söz etmek gere
kiyor. Bunlardan ilki, bu dönemde radyo ve televizyon
da yoğun denetlemelerin olmaması, sanatçıların haika 
kısa yoldan ulaşabilmelerini sağladı. İkinci yansa; bu 
grup ve sanatçıların günümüze kadar gerçekieşemlye- 
cek ölçüde Anadolu turneleri yapmalarıydı.

Bu son sınıflandırmaya biraz daha olumlu gözle bak
mamız; gelişkin, kusursuz ve kaliteli olmasından değil, 
bu müziğin -beiki de her müziğin- gelişmesinde temel 
kıstas, hep İçinde yaşanılan coğrafya ve toplumun müzi
kal mozayiklerinden, ayrıcalıklı folklörlerinden etkilene
rek önemli bir sıçrama tahtasına ulaşma çabalarıdır. 
Kozmopolitleşmeye başlayan bu kentlerin genç kuşağı
nın da kaçınılmaz isteklerine denk gelmektedir. Batı 
dünyasındaki gelişmelerin hızıyla karşılaştırma yapmak 
da son derece güçtür. Kendi teknolojik gelişmelerine 
paralel oiarak öyle yoğun evrilmeler yaşamışlardır kl; 
bugün aradaki mesafenin o döneme nazaran büyük fark
lılıklara neden oluşunu önleyememiştir. Gündemde tut
tuğumuz yıllar, batı popüler müziğinin bile çok yeni 
endüstrileşmeye başladığı dönemdir. Bu yüzden de sö
zünü ettiğimiz arayışın anlamı, bugünkü değişimlere 
oranla son derece farklı bir yanın söz konusu oiduğunu 
göstermektedir. Bu yıllarda Türkiye’de tam anlamıyla 
bir rock biieşimineyse; müzikal açıdan bu dönemde yak
laşılmıştır. Ancak, son sınıflandırdığımız süreç, özellikle 
ekonomik nedenlerden dolayı ’70’in ilk yıllarında silin
mişti.

Kapitalist dünyaya entegre olmanın dışında hiç bir 
seçeneği ciddiye almamanın somut bir uzantısıdır, bu 
müziğin tükenişi. Dünyadan tamamen bağımsız bir kül
türün oluşmasını düşünmek de artık pek anlamlı değil
dir. Yalnızca, evrensel dünya algılayışına sınıfsal bir 
boyuttan çıkıp, farklı bakış getirmek de kaçınılmazdı. 
Ancak müzik gibi özgün sanat alanlarında, gelişmelere 
yeni sorularla yaklaşıp açılımlar getirmek son derece 
kaçınılmaz bir yoi oiarak benimsenmelidir. Buna pop 
ve rock müziğinin önemli ürünlerini örnek olarak verir
sek; ayrıcalığının iç yüzü daha da açık anlaşılabilir. Rok 
müziğinin en yeni sınıflandırması şudur: Ne folk müzik, 
ne de seçkin kesim müziklerinin içine yerleştirilebilen bir 
arayış. Türkiye’de de kent hayatının orta sınıf kesimi 
bu müzikle ilgilenmiş, ‘kolej’lller bu müziğin ilk ateşini 
yakmışlardır. Yalnız, bu kesim belki de az önce söz 
ettiğimiz iki ayrımı, kültürel ölçülerine denk geimediğ 
için bugün bile tam anlamıyla kişiliğini bulamamıştır. 
Aslında bu müziğin oluşumunda başka bir seçenek üre
tilmediği noktada müzikçilerimiz de tekrara mecbur ka
lacaklardır.

ORHAtJ KAHYAOĞUl
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okuyucuya aktanimasına büyük katkıda bulundu. Emesto Guevara’nm Savaş A ndan  Avrupa’da 
basılır basılmaz Türkçe’ye çevrilmişti. 1968 Avrupa öğrenci hareketinin de FKFnin de süreci 

I  nasıl değerlendirdiğini Türkiye’deki okuyucu anında öğrenebildi. Genç insanlann fikri dünyası 
t  bu sayede genişlerken, bunlar, kitle hareketi içinde kendi yeteneklerinim her yönünü sınamak, 

kendi kimliklerini kendi öz deneyimleriyle kurmak olanağı bulabildiler, neredeyse doğal 
denebilecek bir ayıklanmayla önderler, militanlar, teorisyenler henüz 20’lerinin başındayken 
ayırdedilmeye başlandı. Bir yandan tarihin ve teorinin bilgisini edinen, öte yandan bizzat

I kendisinin tarih yaptığı duygusuyla yaşayan bu insanların mütevazi projelerle doyurulmaları 
1968’e gelindiğinde artık imkansız gibiydi.

Bu genel atmosfer, özellikle 1968’den sonra genç kuşaktan devrimciler arasında TİP 
yönetiminin etkisizleşmesinin ve MDD eğiliminin güçlenmesinin başlıca tarihsel unsurlarından 
biri oldu. Çünkü TİP'in dünyada kendisini özdeşleştirebileceği bir tek devrim yoktu. 
Parlamentoda sağcılar ve faşistler tarahndan hergün itilip kakılan TİP milletvekillerinin onurlu 
bir iş yapmakta olduklanndan kimsenin kuşkusu yoktu ama, 1968’den sonra hiçbir pratik 
karşılığı da olmayan bu faaliyetin, genç bir devrimciye kendi geleceğinden bir şey 
söyleyebileceğini ummak bugünden bakıldığında çok daha yersiz gibi görünüyordu. Sovyetler 
Birliği’nin 1968’de bir yeni hayat perspektifi olarak sunabildiği yegane şey, başkalarını hizaya 
getirmek, olumlu bir anlam yüklenmeye çalışılsa bile “sosyalizm” gardiyanlığından öteye 
geçmeyen bir devlet işleviydi. Oysa Filistin hemen kapı komşuydu ve insanlar isterlerse onlar 
gibi yapmayı öğrenmeye gidebilirlerdi. Vietnam’da Türkiye devriminin de düşmanı ABD 
emperyalizmine hergün üstüste durmaksızın darbeler iniyordu. Ernesto “Che” Guevara Küba’da 
daha yeni yaptığı devrimin kendisine sunabileceği mevkileri reddetmiş, bir başka devrim için 
Bolivya’da kahramanca döğüşmüş ve ölmüştü. Çin’de Mao, kendi eliyle kurmak yanılgısını 
gösterdiği bürokrasiye karşı, kendi devletine karşı bir Kültür Devrimi başlatmış, eşidikçi 
idealleri yeniden diriltmişti. Avrupa’da öğrenciler, Fransız devletine kök söktürmüşler ve 
devrim dışında istediklerinin hepsini elde etmişlerdi. Bunların hepsi yanılsamalar ve yüzeysel 
bilgiler de olabilirlerdi ama ilk bakışta bir parlaklığın ve bir heyecanın duyulabileceği örnekler 
bu tecrübelerde görülebiliyordu.

20 yıl sonra tarih diye okuyacakları şeyleri bizzat yaşayan ve bunları yapma şansına sahip 
olan genç kuşağın, bunları denemeyip, “aklı selim”in yolunu tutmasını beklemek, yani ancak 
dört yılda bir seçimlere gidip, oylarını TİP’e atıp ihtiyarlamayı çekici bulabileceklerini 
düşlemek belki 60 yıl bekledikten sonra sosyalist milletvekili olmayı başarmış TİP önderlerine 
“makul” görünmüş olabilirdi. Ancak, kamu haklanndan ebediyen men edilmiş “eski tüfekler” 
bu bakımdan kendilerini ruhen de gençlere yakın hissetmiş olmalılar. Ancak, tek unsur 
elbette ruhsal olamazdı. İktidan parlamento dışı yollardan fethetmeyi amaçlayanlann, gençlik 
içinde nüfuz sağlamayı istememiş olabilecekleri düşünülemez. 1968 sona ererken hemen 
hemen Ankara, İstanbul ve İzmir’in bütün Üniversite ve yüksek okullarında Mihri Belli’nin 
çizgisini izleyen sosyalist gençler kendilerini Viet-nam, Küba, Filistin’deki mücadelelerle 
özdeşleştiren, dünyanın neresinden bir devrimci haber gelse kulak kesilen bir gençlik kitlesini 
çekip çevirir olabilmişlerdi.
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Türkiye Öğretmenler Sendikası’n/n Temmuz 1968'de 
Kayseri'de topianart kongresine yapılan saldın, 12 
Mart öncesinde demokratik kuruluşlara yöneltilen 
saldınlar arasında, bir yıl önce Konya'da meydana 
gelen olayların benzeri hattâ devamı gibi görünen bir 
harekettir. O dönemde henüz kapitalizm öncesi 
ilişkileri ağırlıkla barındıran, daha çok tutucu esnaf ve 
zanaatkar ile zengin, orta ve küçük tüccarların 
egemen olduğu bir kent olan Kayseri'de JÖS’ün 
kongre düzenlemesi anti-komünist unsurlan harekete 
geçirdi. AP Kayseri milletvekili Mehmet Ateşoğlu ildeki 
bazı gerici derneklerle birlikte tahriklere başladı. T  
Temmuz 1969 günü başlayan kongrenin gecesinde 
saat 21.10'da kentin elektrikleri kesildi, ardından iki 
cami, bir dernek ve imam Hatip Okulu'nda patlamalar 
oldu. Kentte "Komünistler camileri bombaladı" 
söylentisi yıldırım hızıyla yayıldı. Sabaha karşı kentte 
toplanan kalabalık ellerinde Kur'anı Kerim cüzleri 
olmak üzere sokaklara daldı. Toplantının yapıldığı 
Alemdar sineması sarıldı. Sinemaya giren saldırganlar 
binayı benzin dökerek, ateşe verdiler. Salondaki 
öğretmenlere taşlarla saldırdılar. Ûç saat sonra gelen 
askerî birlikler içerde njshsur kalan öğretmenleri önce 
orduevine götürdü. Öğretmenler buradan da sağlanan 
araçlarla Ankara'ya götürüldü. Kent tam bir savaş 
alanına dönmüştü. Saldırganlar TİP il merkezini, TÖS 
lokalini, sol kitap satan Tok Kitabevini ve 
öğretmenlerin kaldıkları otelleri basarak tahrip ettiler, 
yoldan geçen başı açık kadınlara saldırdılar. Olay bir 
gerici ayaklanma halini adı.
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Siyasal iktidarın anti-emperyalist bilincin 
yaygınlaşmasını engellemek amacıyla kendine bağlı 
örgütleri harekete geçirerek, özellikle geleneksel 
kabuğunu çatlatmamış Anadolu kentlerinde TİP ve 
devrimci gençler tarafından düzenlenen gösterileri 
provoke etme çabaları Konya olaylarıyla bir başka 
boyut kazandı. Konya yüksek öğrenim gençliği, 
Emperyalizmi Tel’in mitingi düzenlemek istediğinde 
Ticaret Odası’ndan esnaf derneklerine, Yeşilay’dan 
Komünizmle Mücadele Dernekleri’ne kadar tüm 
kuruluşlar vilayete başvurarak izin verildiği takdirde 
olaylar çıkacağını ihbar ettiler. It^itingden 
vazgeçilmesine rağmen senaryo uygulanmaya kondu.
24 Temmuz 1969’da, başlan sarıklı kalabalık, 
ellerindeki sopalarla TİP İl Merkezine, Öğretmenler 
Lokali’ne, bazı kitabevi ve gazete bayilerine saldırarak 
binaları tahrip ettiler. Ardından içkili lokantalara, 
gazinolara yönelen saldırganlar, vilayet ve Orduevi’ni 
de basmak istediler. “Din elden gidiyor" sloganıyla 
hareket eden kalabalık ancak askeri birliklerin 
müdahalesiyle dağıtılabildi.

Ûniversite’de öğrenim görebilme olanaklarının artması, öğrenci gençliğin toplumsal dokusunu 
da çok değil on yıl öncesine göre dramatik bir biçimde değiştirdi. Artık yalnızca devlet 
liselerinden değil, taşradan, meslek okullanndan gelenlere de kapılan açılan üniversite ve 
yüksek okullar, yaklaşık 200 bin dolayındaki mevcutlanyla, toplumun alt katlarına, taşraya 
doğru da sosyalizmin ve devrimin bilgisinin taşınmasında etkili oldular. Gazeteler aracılığıyla 
üniversite öğrencilerinin eylem ve hak arama biçimlerinden esinlenen işçi ve köylüler, 
öğrencileri kendileri için doğal bir müttefik görmeye başladılar.

Ancak, toplumun siyasetle ilişkisinin bu en yeni biçimi bakımından herkesin çok cahil ve 
acemi olduğu söylenebilir, “Eski tüfekler” hiçbir zaman büyük kitleler karşısında politika 
yapmanın tecrübesini 1968’e taşıyabilecek kadar açık faaliyet şansına sahip olmamışlardı, Genç 
kuşaktan olanlar ise gözlerini açar açmaz kendilerini, eski durgun mütevazi aile yaşantılannm 
yanında bir savaş alanında hissedebilecekleri kadar altüstlüklü bir ortamda buluveriyorlardı, 
Herşeyi deneyerek öğrenmek zorundaydılar, bunun ise daima ödenmesi gereken bir politik 
bedeli olabiliyordu,

Herşeyin böyle bir kıvamda olduğu bir noktada birleşmiş, deneyimli bir önderliğin yokluğu, 
sosyalist hareketin uğradığı bölünmeyi içinden çıkılması hayli zor bir noktaya kadar taşıdı,
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Politik görüş aynlıklan durmaksızın ahlaki nitelikler aracılığıyla ifade edilir oldu. Herhangi bir 
siyasal adımın değerlendirilmesi, önce bunun bir “ihanet” olup olmadığı, herhangi bir 
sosyalistin “biz”den değilse “polis” olup olmadığının sınanması ile başlar oldu. Kitlesel ve 
demokratik bir siyasal örgütlenme yokluğu, çoğu kere “önder”in mizacının politika olarak 
dayatılabildiği bir atmosferin egemenliğini kolaylaştırdı. Öğrenci gençlik hareketi bunlann 
herbirinden payına düşeni alacaktı. Yüksek umutlarla başlayan ve her bakımdan son derece 
sıcak geçen 1968 yazı sona ererken öğrenciler o güne kadarki tarihlerinde ulaşabildikleri en 
yaygın örgüte ve en belirleyici eylemlere doğru adım atmak üzereydiler. Ölülerini gömen, 
yaralılarını tedavi eden, hapistekilerini dışan alan “devrim” tatilden dönüyordu.

1968’in Sonuna Doğru

1968 sonbahannda gerçekleştirilen Samsun-Ankara “Mustafa Kemal Yürüyüşû”nün kalıcı bir 
pratik-politik anlamı yoktu ama, büyük hedeflerle başlamış olan gençlik hareketinin 
hedeflerindeki bir geriye düşüşü simgelemesi bakımından önem taşıyordu. Dev-Güç’ün 
düzenlediği eylemde DÖB ve Ankara Üniversitesi’ndeki öğrenci demekleri yeralmıştı. 30 Ekim 
1968’de Samsun Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan yürüyüşün 10 Kasım’da Ankara’da Anıt 
Kabir’de Demirel hükümetine karşı eyleme dönüşecek bir gösteri ile sona ermesi tasarlanmıştı. 
“Ata” dinamik bir biçimde anılacak, siyasal iktidar “Ata”ya ve halka şikayet edilecekti.

Ancak yürüyüş Ankara’ya yaklaşırken Dev-Güç Başkanı Kadri Kaplan’m Ankara’da kent içinde 
“Kahrolsun Amerika!” sloganının atılmamasını istemesi üzerine tartışma çıktı. Yürüyüş için 
yapılan çağnda ne Amerika’dan ne emperyalizmden sözediliyordu. Türk Soiu’nda yayımlanan

'6 8 'in  M irası

’68, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha 
önce mayalanmaya başlamış bir çok olgunun bir patla
ma denebilecek düzeyde yoğunlaştığı, daha sonraki olu
şumların ilk filizlendiği ve geçmişle önemli bir kopuşun 
yaşandığı, olağandışı bir zaman kesiti oldu.

1960 sonrası çocukluktan gençliğe, fazla ezilmeden, 
Türkiye’nin görüp göreceği nisbeten en özgür ortamda 
ve bir öz güven duygusuyla geçmiş bir kuşaktı ’68'liler. 
Savaş sonrası Türkiye’nin ekonomik olarak nisbeten 
rahatlamış koşulları içinde doğmuş, daha iyi beslenmiş, 
daha iyi olanaklarla büyütülmüşlerdi. Ağabeyleri 28 Ni
san olayları içinde yeralmış, Türkiye'de bir siyasal İkti
darın devrilmesinde önemli işlev görmüşlerdi. ’68’liler 
için artık bu geride kalmış, modası geçmiş bir olaydı. 
İçinde soludukları ortam onlar için doğal olduğu kadar 
aşılması, genişletilmesi de gereken sınırlarına ulaşılma
mış bir alandı. Babalarının kuşağı, ’40’ların ‘İlerici’ üni
versite kuşağı ise 1946 ve 1951'de iki kez devletin terö
rü ile yüzyüze kalmış, 1950-60 arası Türkiye'nin tarihini 
son derece marjinal biçimde, kasvetle, soluk almadan 
yaşamıştı. Onlar açısından '61 Anayasası’nın getirdiği 
koşullar çok olağanüstüydü. Bu olanaklar yltirilmemell, 
sonuna dek korunmalı İdi. Bu kuşağın bazı temsilcileri 
mutlak bir yasallık saplantısı içine girip, yeni yükselen 
toplumsal dinamiklerle bağ kurmayı başaramazken ve 
birden ’68 patlaması ile çok gerilerde kalırken, diğer 
bir eski tüfekler grubu ise, toplumsal meşruluk kazanma 
yolu oiarak parlamentarizmi reddederken, yeni ve daha 
devrimci kapsamlı bir 27 Mayıs hayalleri peşine takıla
rak ‘cuntacılık’ kanalıyla meşruluk kazanma yolunu se
çeceklerdi. '68 kuşağı ise, bu İki rotadan da belli etkiler 
taşımakla birlikte '71 kopuşuna yönelecekti. '71 kopu
şunda, gerçek anlamda devrimci bir hareketin mayalan
masında '68 önemli bir kilometre taşı İşlevi görecekti.

'68, tek boyutlu değil, çok yönlü gelişmelere kaynak
lık eden, birçok başlangıcı harekete geçiren, çok renkli 
bir zaman dilimi idi. Kendini sınırlamamıştı, kendiliğln- 
denlik özelliği ve kitleselliği ilk bakışta göze çarpıyordu. 
Bu kendiliğinden patlama İçinde öğrenciler kendi top
lumsal güçlerini İlk kez biraz da narsistik biçimde farket-

tller. Tıpkı işçilerin 15-16 Haziran 1970'de yine kendili
ğinden bir patlama İçinde, kendi kitlesel güçlerini biraz 
da şaşkınlık içinde farketmeleri gibi. 1960'da öğrenciler 
soyut bir ‘demokrasi’ ve içeriği tam kavranmamış ve 
dar tutulmuş ‘hürriyetler’ için başkaldırmışlardı. Şimdi 
İse toplumu dönüştürmede önderlik yapmaya soyunu
yorlardı. Daha 1968 başında F/CFnln İstanbul’da düzen
lediği ve faşistlerce basılmak İstenen Doğu Gecesi genç
lerin çok yönlü açılışını ve yeni yılın çatışmalarını muş- 
tuluyordu. Kürt öğrenciler İstanbul’daki “ büyük işgal” 
sırasında kendilerini daha geniş bir eylem alanında bul
dular. Bundan sonra toplumsal mücadeleler alanında 
daha aktif bir rol üstleneceklerdi.

’67’de ilk kez yaygın biçimde yürütülen antl-Amerikan 
ve anti-emperyalist kampanyalar, '68'de kitlesel bir pat
lama halini alıyordu. Başlatılması gerektiği sık sık söyle
nen ‘İkinci Kurtuluş Savaşı' fiilen yürütülüyordu artık. 
Dolmabahçe’de Amerikalı askerlerin denize dökülüşü 
bir sembol olmuştu. Öğrenci örgütleri kampanyalarında 
’20’lerdeki ‘İstiklâl Harbl’nln anılarından da sözediyor, 
bildirilerinde modern emperyalizmin özelliklerinin sergi
lenmesinden çok, yer yer şovenliğe varan aşırı milliyetçi 
bir söylem hakim olabiliyordu. Sıkça kullanılan ifadeler
den biri de ‘Amerikan gavuru’ İdi. Öğrenci örgütleri 
“ Eski Garp Cephesi Komutanı” olarak CHP lideri İnö
nü’ye telgraf çekiyor, 6. Filo’nun Akdeniz'deki varlığı 
İle Sovyetlerin Çekoslovakya'ya müdahalesini eş değer
de görüyor, “emperyalistler yine İzmir’de cirit atıyor” 
denlldikjten sonra, “Tam Bağımsız Türkiye” sloganı atı
lıyordu. Öğrenci dernekleri 1968’de henüz, gündemle
rinden “ Sosyalist Türkiye” sloganını da çıkarmamışlar
dı ve hemen İzleyen yıllarda olduğu gibi bu iki sloganı 
birbirine karşıt biçimde kullanıyorlardı.

1968 yazı başında bütün Türkiye üniversitelerini kap
layan boykot ve İşgal dalgası, diğer toplumsal kesimlere 
de yeni bir eylem ve kendini dile getirme aracını sundu. 
İlkin öğrenciler ve daha sonra işçilerden seyyar satıcıla
ra, köylülerden küçük burjuva katmanlarına, kız enstltü- 
lülerden hemşirelere dek çok farklı toplumsal kesimler, 
farklı boyutluk ve yaygınlıkta bir ‘fiili isyan’ duygusunu 
yaşadılar.

Özellikle öğrenciler, sanki bir göğe yücelme duygusu 
İçinde kendi kaderini belirleme konusunda söz söyle
menin tadını çıkardılar. Herkes sanki zincirlerin kırıldığı 
anı, tanımlanamayacak bir özgürlüğü duyumsamıştı. Kit
lesellik kendi gücünü farketme yanında, kendi yetenek

lerini de sergilemekte idi. Daha 1967’den itibaren, öğ
renciler kısmi taleplerle boykotlar düzenlemeye başla
mışlardı. Haziran '68 boykotu İse, İlkin salt bazı sınav 
vb. talepleri ve ‘sağ sol yok boykot var’ sloganı ile 
başlamasına karşın, kısa sürede devrimci öğrencilerin 
önderliği altında kitlesel bir patlamaya dönüşmüştü. Bu 
deneyimin en önemli yanı, sınırlı taleplerine karşm, o 
güne kadarki en İleri örgütlenme örneğini sergilemesi 
İdi. İstanbul Ünlversltesl’nde, fakültelerde öğrenciler ta
rafından oluşturulan boykot komitelerinin başında İşgal 
Komiteleri Konseyi yeralmakta idi. ilerici öğretim üyele
ri ve asistanların da görüşleri alınarak hazırlanan Üni 
verslte Reform Taslağı bu konsey tarafından onaylan 
mıştı. 15 gün süren işgal boyunca bir çeşit öğrenc 
İktidarı oluşturuldu. Savunmadan iaşeye, folklordan sİ' 
nema gösterilerine ve üniversite içi ‘radyo’ yayınına 
dek birçok faaliyet başanyla yürütüldü. Öte yandan DÖB’' 
lüler, FfCPIIler, Kürt öğrenciler ve geleneksel öğrenc 
örgütlerinden gelen Kemalistler arasında çok iyi ve kar 
deşçe yürütülen bir güçbirliği İşgal boyunca sürdürül 
dü. Bu da ’68 sonundan itibaren gittikçe daha uzlaşmaz
lık kazanan sol İçi çatışmalar döneminden oldukça farklı 
bir havaydı. '68’ln önemli mlraslanndan biri de gösterdi
ği bu esnek ama son derece aktif örgütlenme deneyimi, 
bunda gösterilen yaratıcılık idi.

Eğitimde köklü dönüşüm sağlama olanaklarının tıkalı 
oluşu, kısa sürede öğrencilerin varolan ‘Düzen’i sorgu
lamaya İtti. İTÜ’de İşgale “Toplumsal Devrim” sloganı 
İle son verilecekti. Bir kaç aylık süreç içinde, “ Eğitimde 
Devrim” sloganından vazgeçildi, TÖS'ün Devrimci Eği
tim Şurası'nda benimsenen slogan ise “ Devrim İçin 
Eğitim” olacaktı. Üniversite reformu için yola çıkan öğ
renci kitlelerinin, İnisiyatifleri İle bütün toplumu şaşırt- 
malannm hemen ardından, 6. Filo olayian sırasında doğ
rudan devlet erki ile yüzyüze kalıp çatışma içine girme
si, öğrencilerin öncelikle toplumun dönüştürülmesi ge
rektiği yolundaki kanılannı pekiştirdi. Bu ise eğitim ku
rumunun bütünsel olarak sorgulanması ve dönüştürül
mesi ve alternatif yapılann şimdiden oluşturulması yo
lundaki çabalann ertelenmesine neden oldu. Zaten bir 
kurum olarak Üniversitede eğitim bu içten dönüştürme 
çabalannı, uzun vadede yıpratarak fiilen engelledi. Öğ
rencilere de değişim İçin ‘yasal değişiklik gerek' denili
yor, bizzat üniversite kurumu çözümün ‘toplumsal 
mücadele' alanı içinde olduğunu İlan ediyordu.

Öğrenciler daha 1968 yazında ‘Anadolu'ya çıkma' kam
panyasını başlattılar. Bu kampanyada gerek toplumsal

2098



’68, yeni mücadele biçimlerinin yanısıra öğrencilerin 
üniversite içindeki yaşamlarında da değişimler yarattı. 
Sorunların daha özgürce tartışıldığı, herkesin her şeyi 

konuşma hakkının olduğu forumlar; bu anlamda dile 
getirilen, taleplerde öne çıkarılan "Demokratik 

Üniversite”  modelinin bir uzantısı, bir yerde de organı 
oiarak işlev gördü. '68 yazında taleplerin belirlenmesi, 

tartışılması gibi aşamaların belirlediği demokratik 
süreç, öğrencilerin demokrasiyi kendi yaşamlannda da 

hayata geçirmelerini sağladı. Aynı yılın sonbaharında 
Ankara'da ODTÜ'de, Ankara Üniversitesi'nin birçok 

fakültesinde, yapılan forumlarda alınan kararlarla 
başlayan boykotların hedefi, en başta üniversitenin 

kalıplaşmış eğitim yöntemlerine yönelmişti. ODTÜ'deki 
boykotlara karşı tavır alan Öğrenci Birliği de. Rektör 

Kemal Kurdaş gibi öğrencilerin isteklerine karşı 
durmuş ve tabanını kaybetmişti. Ancak öğrencilerin 

hemen her okulda uyguladıklan demokratik yöntemler 
geniş bir kitle desteğiyle uygulanırken; devrimci 

öğrencilere karşı olan kesimlerin örgütlediği sağcı 
güçler, özellikle yazın kurulan komando kamplarında 

faşist bir askerî eğitimden geçen MHP’liler, bu 
demokratik gidişin önüne bilinçli bir biçimde 

çıkarıldılar. '68’in sonbaharıyla birlikte birçok okulda 
saldırıya geçen faşistler, estirdikleri terörle mücadele 

alanını başka yerlere kaydırmak istediler.
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düzene yönelik eleştiriler, gerekse ABD emperyalizmi
nin Türkiye’deki varlığı ilişki kurulabilen halk kesimleri
ne aktarılmaya çalışıldı. Bu arada gençler de toplumu 
tanıma çabası içindeydiler. 1967’de sistemli olarak baş
latılan bu tür çalışmalar '68’den sonra daha yaygınlık 
kazandı. 1970'lerde tüm Anadolu’yu kaplayan toplum
sal kabarmanın ilk tohumları bu dönemde atıldı.

işgal Konseyi’nden başka ve onun kadar önemli bir 
diğer deneyim de Öğrenci Örgütleri Danışma Kurulu 
İdi. Bu kurulun ilk adımı ‘NATO'ya Hayır’ haftasında 
atılmıştı. Haziran işgallerinden sonra, birçok öğrenci 
örgütü, çalışmaları arasında bir eşgüdüm sağlama ve 
öğrenci hareketlerini biriikte sorgulama ihtiyacı duydu
lar. Bunun için İTÛTB binasında birçok toplantı düzen
lendi. Burada yapılan tartışmalar sırasında, Batı’daki 
’68 de ele alındı. Marcuse, Garaudy ve Sarfre’ın görüş
leri tartışıldı. Batı’daki dinamik de kavranmaya çalışıldı. 
Bu dönemde Türkiye’.de Sovyetik bir solun varlığından 
sözedilmezdi. Sovyetler Birliği çoğunluğun gözünde tı
kanmış bir deneyim idi. TİP yönetimi de Türkiye’ye 
özgü bir yol arayışı içindeydi. Çekoslovakya işgali sos
yalist eğilimli gençlerin çoğunluğu tarafından eleştiril
miş, hatta Sovyet elçiliğine protesto için siyah çelenk 
konmuştu.

Batı’da ’68, gençliğin geleneksel sol ile kopuşu anla
mına geliyordu. Türkiye’de ise ’68, gençliğin kitlesel 
biçimde sosyalizme yöneldiği, onu benimsediği bir yıl 
olmuştu. Bir yandan Latin Amerika ve Çin’den esen 
rüzgârlar etkisini gösterirken, bunlara ilişkin yayınlar 
okunurken, öte yandan da Marksizmin klasiklerinin yay
gın biçimde çalışılmasına girişiliyordu. Birkaç farklı za
man dilimi ’68 Türkiye’sinde üst üste gelmişti. ’68 Tür
kiye’si Batı’daki gençlik patlamasından hiç de geri sayıla
mazken, (ki kendisini ondan ileri sayıyordu) sözkonusu 
anakronizm, ’68 sanki zamanı yakalamış gibi bir izlenim 
verirken, izleyen yıllarda birbirinden farkı birkaç tarih 
dilimini üstüste yaşamanın acıları ortaya çıkacaktı.

Öğrenci Örgütleri Dayanışma Kurulu, Eylül 1968’de 
Ankara'da toplanan TÖS'ün Devrimci Eğitim Şurasın- 
da'da önemli bir rol oynayacak ve Şura’nın görüşlerini, 
kimilerinde değişiklik yaptıracak kadar etkileyecekti. O 
dönemdeki öğrenci örgütleri arasında egemen olan ha
vayı vermesi bakımından ÖÖDK’nm Şura’ya sunduğu 
bir metinden bazı alıntılar yapmak yararlı olabilir: “Tek 
çıkar yol, emekçi Türk halkının kendi elleriyle kurulacak 
sosyalist bir düzen için, İkinci Milli Kurtuluş Savaşı ver

mektir... Bu savaşta, öğretmenler emekçi sınıfların ya
nında olup, onlara sınıflarının bilincini verme yolunda 
çaba harcamaiıdır... Biz gençliğin de yapacağı tek görev 
budur zaten. Birlikte ve yalnız bu amaç etrafında birle
şip, devrimci eylemi gerçek rayına oturtmalıyız... Türki
ye’de yapılacak bir devrimci eylem, emperyalizme karşı 
sosyalizm için verilecek kavgadır.”

’68 aynı zamanda 1970 sonrası iç savaş düzeyine 
yaklaşan toplumsal çatışmaların ilk örneklerinin de ser
gilendiği yıl oldu. Şahlanış mitingleri, Konya ayaklan
ması bunun ilk örneklerinden idi. Polislerle olan şiddetli 
çatışmalar yanında, gösteriler ya da mitingler sırasında 
sağcıların düzenlediği saldırılar, 1968 sonbaharında 
M rrB ’lilerin Üniversiteye düzenlediği baskın, izleyen 
yıllarda şiddetlenecek olan çatışmaları muştuluyordu. 
Bu dönemin ilk kaybı Vedat Demircioğlu idi. 28 Nisan 
olaylarında Turan Emeksiz’in ölümü, DP iktidarının yıkıl
masında en etkili gerekçelerden biri olmuştu. 8 yıldır 
ilk kez bir genç polis tarafından öldürülüyordu. Bu olay 
ve daha sonra faşistlerce işlenen cinayetler, gençlik 
hareketi içinden bir silahlı mücadele geleneğinin yükse
lişinin ön gerekçelerini hazırlayacaktı.

’68’de öğrenciler ile ilerici öğretim üyeleri arasında 
çok verimli bir işbirliği gerçekleşti. İki taraf da çok şey
ler kazandı ve öğrendi birbirinden, Tunaya, “ ilk kez 
öğrenci kitlesi ile birlikte yeni bir hayatın koşullarını 
araştırıyoruz” diyordu. Farklı bölümlerden öğrenciler, 
birbirlerinin derslerini izlemeye başlamıştı. Türkiye'nin 
toplumsal yapısı, siyasal düşünceler tarihi, siyasi tarih, 
felsefe dersleri büyük ilgi ile karşılaşıyordu. Gerek öğre
tim üyeleri gerekse öğrenciler birlikte arama, birlikte 
öğrenme süreci içine girmişlerdi. Anfilerdeki derslerden 
sonra, tartışmalar hocaların odasında sürüyordu. İstan
bul'da Tarık Zafer Tunaya’nın, İdris Küçükömer’in, Gül- 
ten Kazgan’ın, Oya Sencer’in, Muzaffer Sencer’in, An
kara’da Mümtaz Soysal’ın dersleri olağan dershane ha
vasını zorluyordu. Cemil Meriç’in Edebiyat Fakültesi’n
de verdiği Anarşist düşünce üstüne konferanslar, öğ
rencilerin büyük ilgi göstermesi karşısında kesiliyordu. 
Toplumsal araştırmalar çok önemseniyor adeta fetişleş- 
tiriliyordu. Asya Tipi Üretim Tarzı, feodalite tartışmaları 
akademik çevreleri aşmıştı. İsmail Beşikçi'ntn Doğu Ana
dolu üstüne araştırmaları ilgiyle izleniyordu. Araştırma 
grupları ve dernekleri kuruluyordu. Öğretim üyeleri ara
sında da yoğun bir üretkenlik gözleniyordu. Bütün bu 
çabalar üstünde Türkiye Devrimi’nin izleyeceği yol sap
tanacaktı.

’68’de bütün Türkiye’yi saran toplumsal uyanış, kül
tür ve sanat alanlannı da etkilemişti. Yeni kurulan Türk 
Sinematik'i en parlak yılını yaşadı, ayrıca Genç Sinema 
adlı grup farklı bir sinema anlayışı üstünde çalışmalara 
başlamıştı. Tiyatro Türkiye'deki en büyük sıçrama dö
nemine girdi. Halk Oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu'- 
nun oyunları kapalı gişe olarak sürüyordu. Kenterler, 
Haldun Dormen Tiyatroları da toplumsal içerikli oyunla
ra öncelik vermeye başlamıştı. Devrim İçin Hareket Ti
yatrosu ve İşçinin Tiyatrosu, Türkiye’de sokak tiyatro
sunun ilk örneklerini sergiliyor, bunlar grevlerde ve 
mitinglerde oyun oynarken, mahallelerde “korsan” oyun
lar sergiliyorlardı. Basında da toplumsal sorun ve araş
tırmalara büyük yer veriliyordu. Çetin Altan’ın yazıiannı 
yayınladığı/tkşam büyük tirajlara ulaşmıştı. Kitap yayın
cılığında da nitel ve nicel bir sıçrama sağlanmıştı. Anka
ra’da Sol Yayınları, Marksist klasikleri düzenli biçimde 
yayınlamaya girişmişti. Devrimci deneyime ilişkin Batı’- 
da çıkan yeni yayınlar da Marksist klasiklerin yanında 
Ekim, Toplum, Ant, Gün, Soysal, Payel, Öncü, Habora 
gibi yayınevleri tarafından sıcağı sıcağına çevrilerek ya
yınlanıyordu.

1968 yılı sonunda öğrenci derneklerinden birinin ra
porunda, toplumu dönüştürme çabasında kararlı olun
duğu dile getiriliyordu: “Her türlü sömürüye karşı aman
sız savaşlar vereceğiz. İnsanlann insanları, halklann 
halkları sömürmediği, savaşların ortadan kalktığı, her 
insanın emeğiyle değer ürettiği bir dünya amacımızdır 
ve bu dünyanın güzel olduğuna inanıyoruz. Yolumuz
dan dönmeyeceğiz.”

Evet, ’68, Türkiye’nin ilk kez karşılaştığı, farklı türden 
bir başkaidın idi. Önemli bir inisiyatifi ve yaratıcılığı 
içermekte idi: Sergilediği örnek ile önceki dönemden 
farklılaştığı gibi sonraki dönemden de yaratıcılığı ile 
ayrılıyordu. Öyküneceği eski bir örneğin önünde uzan- 
mayışı ’68 açısından büyük bir avantaj idi. Tek tek hiçbir 
grubun, kişinin eseri olmayışı ile ’68 hepimizin ortak 
mirası Hçinde yeraldı. Belki de böyiesi ortak bir miras 
oluşu, anısının da kısa sürede küllenmesine neden ol
du. Çünkü hiç kimsenin daha sonraki tasanmlanna uy
gun düşmüyordu, alışılmadık biçimde ‘modern’ bir olay
dı. Ve bugün, bu deneyimin saflığını ve meydan okuyu
şunu bütün ‘47 doğumlular’, katıldıklanndan dolayı onur 
duyarak anımsıyor. Onların tüm yaşamlannda gördükle
ri tek ‘zafere’ dönüşmüştür ’68’in anısı.

RAGIP ZARAKOLU
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çağn bildirisinde hedef “Türkiye’yi millet dûşmanlanmn zulmünden kurtarmak” olarak 
gösterilmişti. “Mustafa Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere dur” denilecekti. Bu arada 
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü partili gençlere bu yürüyüşe katılmamaları için çağnda 
bulunmuş, TMGT ikinci başkanı Taylan Benli bizzat Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
tarafından çağnlarak, yürüyüşçüler 10 Kasım’da Ankara’ya girmeye kalkışacak olurlarsa 
üzerlerine ateş açılacağı bildirilmişti. CHP’lilerin etkisi altındaki TMGT, ODTÜ ÖB, AÜÖB 
temsilcileri bildiriden adlannı geri çektiler. DÖB’lüleri aşmhkla suçladılar. Yürüyüş sırasında 
İstanbul’dan gelerek katılmak isteyen FKFliler ise zaten yürüyüşe kabul edilmemişlerdi. Uzun 
yürüyüşe 8 Kasım’da Mamak’ta yapılan bir toplantı ile son verildi.

“Üniversite Reformu” Çıkmaza Giriyor

1968 Haziran işgal eylemi üniversite yönetiminin reformlar konusunda öğrencilerle görüşmelere 
başlayacağını belirtmesi üzerine sona ermişti. Öğrenci talepleri sonbaharda hükümete sunuldu. 
Öğrenciler taleplerinin kabul edilmemesi halinde TBMM önünde direneceklerini ilan ettiler. 
Kasım’da İÜ’de öğrenci taleplerinin karara bağlanması için üç günlük bir uyan boykotu 
yapıldı. Bu eylemin örgütlenmesi için fakülteler arası bir öğrenci komitesi oluşturuldu.
Eczacılık Fakültesi öğrencileri yürüyüş düzenlediler. İTÜ ise beş günlük bir boykot karan aldı. 
Bu arada özel okullara karşı protesto özel hukuk fakültesi kurulmasına izin verilmesi üzerine 
yaygınlaştı. İÜ Hukuk Fakültesi yönetim kurulu ve dekan Tank Zafer Tunaya öğrenci talepleri 
konusunda olumlu görüş belirtirken 5 Arahk 1968’de de İÜ Senatosu, özel okullara karşı 
tavır konusunda öğrencileri haklı bulduğunu belirten bir açıklama yaptı. Arahk 1968’de ise 
İstanbul Üniversitesi’nde “demokratik üniversite” ve “tam gün çalışma” talepleriyle yeniden 
toplanan forumlarda alınan kararlarla boykota gidildi. Sonunda Üniversite senatosu öğrenci ve 
asistanlann taleplerini kabul ederek “tam gün” çalışmayı onayladı. İTÜ’de profesörler özel 
yüksek okullarda ders vermeyi kabul ederken, özel yüksek okullann kendilerinde öğrenci 
hareketi yükselmiş ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen bir forumda “özel yüksek 
okullann devleştirilmesi talebi” özel yüksek okullar öğrencilerinin değişmez talebi olarak 
benimsenmişti.

Bu arada üniversite senatosu ve fakülte kurullan nezdinde öğrenci temsilciliği kurumu 
üniversite tarafından benimsendi ve işletilmeye başlandı. İÜ İktisat, Hukuk, Fen, Edebiyat ve 
Kimya Fakültesi temsilciliklerini sosyalist adaylar kazandılar. Öğrenci demekleri seçimlerini de 
sosyalist ya da devrimci adaylar peşpeşe kazanmaya başladılar.

“Mini İşgal”

Üniversite yönetimi öğrencilerle karşı karşıya gelişinde oldukça sıkışmış ve peşpeşe verdiği 
ödünlerle öğrenciler ve ast öğretim görevlileri üzerindeki hegemonyasını yitirmekte olduğu 
duygusuna kapılmıştı; inisiyatifi yeniden eline geçirmek için her fırsatı değerlendirmek, öğrenci 
taleplerinin meşruiyetini gölgeleyecek her imkandan yaararlanmak istiyordu. Böyle bir anda, İÜ 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü asistanlanndan Oya Sencer’in “Türkiye İşçi Hareketi 
Tarihi”ni konu alan doktora tezi “ilerici” olarak bilinen ve Yön dergisinde birçok makalesi 
yayınlanmış olan Prof Cahit Tanyol’un ısran ile reddedilmişti. Buna karşı öğrenciler 
rektörlükte bir oturma grevi düzenlediler. Öğrenciler “prof’lar için en kutsal olan “kürsü”
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Vietnam'da CIA adına pasifikasyon hareketlerine 
karışan Robert IV. Kommer'in, Ankara'ya ABD Elçisi 
olarak tayini sözkonusu olunca, bütün öğrenci 
örgütleri tepki gösterdi. FKF, SBF Öğrenci Derneği, 
ODTij Öğrenci Derneği bir kampanya açarak, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan Vietnam'da 
sindirme eylemlerinin başında bulunmuş bir kişinin, 
Vietnam halkına işkence etmiş bir CİA ajanının 
sunacağı itimatnamenin kabul edilmemesini istediler. 
Kommer'in Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul ve 
Ankara'da eylemler düzenlendi, Afişler yapıldı (üstte). 
Kommer ise boş durmuyordu; 6 Ocak 1969'da ODTÜ 
Rektörü Kemal Kurdaş'ın davetlisi olarak üniversiteye 
öğle yemeğine geldi, (altta). Ancak ODTÜ öğrencileri 
Kommer'in geldiğini duymuşlardı. Bir grup öğrenci 
Kommer'in arabasının park ettiği dekanlık binasına 
gelerek, arabayı ateşe verdi (üstte solda). Olay bir 
anda büyük yankılara yolaçtı. Ankara Savcılığı hemen 
soruşturma açtı. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, yakılan 
arabanın tazmin edileceğini açıkladı. ODTÜ rektörlüğü 
de tesbit ettiği öğrencileri disiplin kuruluna verdi. 
Disiplin kurulunda ifade vermeyi reddeden öğrenciler, 
"Gerçekte otomobilin yakılması ODTÜ kamu 
vicdanında, yani tüm öğrencilerimizin istenmeyen 
zoraki davetlere karşı bir protesto hareketidir”  
biçiminde açıklama yaptılar.



Kommer’in arabasının yakılmasından sonra ODTÜ 
rektörünün üniversiteyi kapatma karan almasıyla 

öğrenci hareketi yeni bir boyut kazandı. Rektörün bu 
kararını tanımayan öğrenciler üniversiteyi işgal ederek 

öğrenimi devam ettirdiler. Altta görüldüğü gibi 
rektörlük önünde düzenledikleri forumlarla başlattıktan 
direniş hareketini canlı tutmaya çalıştılar. Öğrencilerin 

başvurusunu yerinde bulan Danıştay, ODTÜ 
rektörünün üniversiteyi kapatma karannı iptal etti. 

Kommer’in arabasının yakılması ülke İçinde yükselen 
anti-emperyaiist bilincin büründüğü en somut biçim 
oidu. Bu olaydan hemen sonra devrimci gençlere 

karşı bir dizi tertiplere girişilerek bir öğrenci avı 
başlatıldı. Ankara’daki TUSLOG Karargahı'nm yan 
duvarında patlayan bomba her ne kadar ciddi bir 

maddi zarara yol açmadıysa da, bombada kullanılan 
nitro-giiserinin ancak ODTÜ kimya laboratuvarlarmda 
yapılabileceği iddiasıyla Kimya Fakültesi’nde okuyan 
devrimci öğrenciler tesbit edilmeye çalışıldı. Rektör 

Kemal Kurdaş’m araba yakılması olayına karışan 
öğrenciler hakkında açtırdığı disiplin soruşturması 
sonunda, çok sayıda öğrenci bir aydan başlayan 

üniversiteden uzaklaştırılma cezası aldı. 7 öğrenci 
hakkında ise gıyabi tutuklama karan verildi. Bu 

öğrenciler 18 gün süren bir kaçaklıktan sonra 
üniversitenin açılışı nedeniyle düzenlenen büyük 

şenliği takiben savcılığa teslim oldular. Üniversite 
öğrencileri ise Kommer’in arabasının yakıldığı yerde 

bir Amerikan bayrağıyla tahta bir kırat yaktılar.

kurumuna el atmış, “akademik” yeterlilik konusunda tavır takınmış “prof’lann en yüksek 
iktidar alanında hak iddia etmişlerdi. Öğrencilerin daha öteye giden herhangi bir davranış ya 
da eğilimleri olmadığı halde rektör üniversiteyi kapatarak polisi çağırdı. Bu sırada AP 
hükümeti de “işgal”e ağır cezalar getiren bir yasa tasansmı TBMM’ye sundu. Bu eylem bahane 
edilerek öğrenci önderleri Deniz Gezmiş, Kemal Bingöllü, Masis Kürkçügil, Mehdi Beşpmar 
tutuklandılar.

Öğrenci hareketi yalnızca özerk üniversitelerle sınırlı kalmamış, bakanlığa bağlı yüksek 
okullarda da yayılmaya başlamıştı. Hükümete bağlı yüksek okullar özerk olmadıklan için, 
doğrudan polis kontrolü ve baskısı altında tutulabildiğinden AP hükümetinin pohs örgütlerinin 
de baskısıyla faşist komando örgütleri saldınlannı bu okullar üzerinde yoğunlaştırdılar. İÜ 
açıldığı gün faşistler tarafından baskına uğradı. Kasım 1968’de de Ankara’da SBFye bağlı Basm 
Yayın Yüksek Okulu boykota gitti. Boykot hareketi durmaksızın genişlerken CHP Genel 
Başkanı İsmet İnönü, Haziran’da “boykot da işgal de birdir” diyerek onayladığı ve sağ 
karşısında himaye ettiği öğrenci hareketinin hızla sosyalist öğrencilerin önderliği altına 
girmesinden sonra “boykotlar”a karşı çıkmaya başladı. Teknik öğretmen okullan boykota 
başlayınca hükümet, Ankara, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Erzurum, Tabzon, Samsun, Diyarbakır., 
Konya Eğitim Enstitülerini kapattı.

Askerî Okullar Harekete Katılıyor

Öğrenci hareketlerine katılanlar arasında çok geçmeden askerî okullar ve harp okullan 
öğrencileri de yerlerini aldılar. Hava Harp Okulu öğrencilerinin çıkardığı Göksenin adlı yıllıkta, 
aralannda daha sonra Kızıldere’de öldürülecek olan Saffet Alp ve büyük bir kısmı da THKP-C 
davasında yargılanarak ordudan atılacak olan genç subaylann ve Hava Harp Okulu 
öğrencilerinin anti-emperyalist ve devrimci yazılan yerahyordu. Öte yandan Deniz Harp Okulu 
Subay Taburu Teğmen Sarp Kuray önderliğinde “Mustafa Kemal’in Harbiyelileri” başlıklı bir 
bildiri yayınladılar. Necip Fazıl Kısakürek’in Ulu H akan Abdülhamid Han  adlı oyunu Ankara’da 
devlet tiyatrolannda oynanırken askerî öğrenciler tarafından protesto edildi, bina inzibatlarca 
kuşatılmasına rağmen gösteriler sürdü.
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ODTÜ’de Amerikan Eğitim Tarzmın Acı Hasadı

1961’de ABD’nin inisiyatifi ve finansmanı ile ABD dostu Türklerin oluşturduğu bir mütevelli 
heyetinin yönetiminde kurulmuş olan ODTÜ, Türkiye’de İngilizce eğitim yapan kolej ve 
ortaöğrenim kurumlanndan çıkan gençlerin öncelikle alındığı bir yüksek öğrenim kurumuydu. 
ABD sanayi ve teknolojisinin gerektirdiği zihin gücünün son derece düşük bir mâliyede ama 
ABD standartlanna uygun olarak kitlesel ölçekte yeniden üretilmesini amaçlayan üniversite, 
devlete bağh öteki yüksek öğrenim kurumlanndan ayn gerçekleştirdiği bir sınav sistemiyle, her 
yıl ortaöğrenim kurumiannı bitiren gençlerin en niteliklilerini ABD kültürüne bağımlı olacak 
bir biçimde İngilizce eğitime tabi tutuyordu.

ODTÜ Türkiye’deki ABD çıkarlannm savunuculannm geleceklerinin teminatlanndan biri olarak 
gördükleri bir yüksek öğrenim kurumu ününü kazanmış, hatta ODTÜ öğrencileri öteki 
üniversitelerin öğrencileri tarahndan da yan alayla karşılanır olmuşlardı. Ancak toplumsal 
mücadelenin ODTÜ’deki yansımalan bütün beklentileri aşarak yürüdü. Öncelikle hiçbir zaman 
tam olarak denetlenemeyen ABD ve Avrupa’dan gelen öğretim görevlileri alelade birer 
propagandacı gibi davranmaktan çok Türk öğrencilere liberal üniversite geleneğinin taşıyıcısı 
oldular. Beri yandan en iyi öğretim görevlilerini ODTÜ’de toplama endişesi, akademik 
kariyerlerinde başanlı Türk öğretim görevlilerinin çoğunluğunun ilerici olması dolayısıyla 
ODTÜ’de ilerici bir kadro birikimine yol açtı. Öğrencilerin özellikle seçilmiş oluşlan ise ilerici 
fikirlere çok daha kolay tepki verilmesini sağlayınca, ODTÜ’de kurulduğundan başlayarak sağcı 
ve faşist düşünce hiçbir zaman egemen olamadığı gibi, öğrencilerin çoğunluğu her zaman 
sosyal demokrat ve sosyalist eğilimlere sahip ya da açık olarak yetiştiler.

ODTÜ’de Amerikan Eğitim Düzenine Karşı İlk Boykotlar

1968 boykot ve işgalleri yaz-aylannda İstanbul ve Ankara’nın öteki üniversitelerim kasıp 
kavururken ODTÜ’de hakim olan sükunetti. Ancak, bunun ODTÜ öğrencilerinin ABD 
kültürünün etkisi altmda tepkisizleşmî»! olmasından kaynaklanmadığı sonbaharda anlaşılacaktı. 
Öteki üniversitelerin öğrencilerinin talepleri arasında yer alan birçok maddi istek -kitaplar, 
yurtlar, kalabalık olmayan sınıflar-ODTÜ öğrencileri için sorun olmaktan çıkmıştı ama beri 
yandan ötekiler için sorun gibi gözükmeyen bir dizi unsur -mütevelli heyeti, ABD 
standardannda eğitim vb.- öğrencileri kendi taleplerini formüle ederek genel harekete katılpıak 
bakımından hazırlıksız yakalamıştı.

Sonbaharda üniversitelerin açılmasından sonra İstanbul ve Ankara’nın öteki üniversitelerinde ve 
Avrupa’da ifade edilmiş olan isteklerin ve mücadelelerin de dersleriyle dolu olarak ODTÜ 
öğrencileri önce 10 Ekim 1968’de Mimarlık Fakültesi’nde, ardından öteki fakültelerde peşpeşe, 
sosyal demokrat öğrencilerin yönetimindeki öğrenci birliğini aşarak topladıklan forumlarda 
aldıklan kararlarla boykotlara başladılar. İki temel istekleri vardı: ABD eğitim sistemine son 
verilmesi, öğrencilerin yönetime katılması. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin öğrencilerin yönetime 
katılması isteğini kabul etmesiyle önce Mimarlık Fakültesi’ndeki boykot sona erdi. Ardından 
diğerleri. Ancak ODTÜ’de ABD hegemonyası sorunu bir tek boykotla çözülemeyecek kadar sıkı
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Şubat 1969'da İstanbul'a gelen 6. Filo, öğrencilerin 
yoğun gösterileriyle karşılandı. 13 Şubat 1969'da ise 
Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler 
ayn bir yürüyüş yapma karan aldı. Yürüyüş aynı gün 
Beyazıt'ta başlayarak Sultanahmet'te tamamlandı. Bu 
yürüyüşün ilginç bir görüntüsü de, en önde siyah bir 
bez üzerine beyaz olarak işlenmiş ay yıldızlı bir 
bayraktı. Bayrağın üzerinde “ Ya İstiklâl Ya Ölüm”  
yazıyordu. Çemberlitaş Kız Yurdu öğrencileri

'6 8  NoNan

“Türkiye’de ’68”den söz etmeyi çok sevmiyorum. 
Çünkü bakarsınız söz liemen “Avrupa ’6B’’ine geiir, 
oradan da “ biz, devrimi çok sevmiştik” ama şimdi yaşa
sın aiternatif ve yeşil hareket. Yahut da kimileri çıkar 
“elveda başkaldırıl” deyiverir. Bir bölük de var ki, yılda 
bir Yeşil Sera’ya ’68’i anmaya gelecek, fotoğraflar çekti
recek, türküler söyleyecek, sonunda üniversite işgalin
de rektörün saltanatlı koltuğuna nasıl kurulduğunu bir 
kez daha hikâye edip işine gücüne dönecek.

’68’den söz etmeyi çok da seviyorum. Çünkü Türkiye 
tarihinde ilk kez bu kadar çok insan, bu kadar çok 
genç, bu kadar çok işçi ve köylü toplantılar yaptı, yürü
dü, bağırdı, kararlar aldı, uyguladı.

’68 NE DEMEK?

Birbirine sıçrayan toprak, üniversite, fabrika işgalleri, 
toplantı ve forumlarda belirlenen kararlar, şehirden şe 
hire uzun yürüyüşler, Anadolu’daki birçok kent ve kasa 
banın tarihindeki ilk mitingler olan “üretici mitingleri” 
“ Doğu mitingleri” , sayısız bildiri ve afiş demek. İnsanır 
kendi kaderini ve ülkesinin kaderini etrafındaki geni; 
topluluklarla birlikte ellerinde tuttuğunu hissetmesi de 
mek. Vietnam’da düşürülen Amerikan uçaklannın par 
çalarından yüzükler takmak demek. Kendini dünya haik 
larıyla Lenin’le, Ho Chi Minh’le, Che’yle kardeş görüyo 
olmak demek. Geniş bir düşünsel, siyasal, duygusa 
açılım içinde bulunmak demek. Ve oradan bugüne, vak 

-tiyle devrimi sevmiş olduğumuz gibi şimdi de seviyo 
olmak demek. Bundan başka hiçbir yolun olmadığını



yayınladıkları bir bildiriden dolayı da yargılandılar. Kız 
öğrencilerin bir başka yargılanması da '68 
Haziranı’nda boykota giden Beyoğlu Olgunlaşma 
Enstitüsü öğrencilerinin 13 Ekim'deki duruşmalarıydı 
(solda). 1969'da Demirel iktidarının bazı yörelerde 
haşhaş ekimini yasaklaması üreticilerin protestosuna 
neden oldu. FKF’// öğrencilerle birlikte Çorum'lu 
üreticilerin Ekim’de düzenledikleri mitinge (üstte) 
kalabalık bir köylü kitlesi katıldı.

biçimde devlet politikasma bağlıydı ye ortadan kaldıniması için çok daha sert bir 
mücadelenin gerçekleşmesi gerekecekti. Ancak fiilen öğrencilerin kültürel hayatı üzerinde ABD 
hegemonyası yıkılmış ABD’nin kültür kalesi olarak inşa edilen ODTÜ bir boykot dalgasıyla 
safdışı edilmişti.

Anti-emperyalist Mücadelede Dönüm Noktası; Kommer Olayı

1968 sonbahannda Vietnam’da “pasifikasyon” ya da savaşın Vietnamhlaştınlması ile 
görevlendirilmiş olan CIA uzmanı Robert Kommer’in Türkiye’ye büyükelçi olarak atanması 
haberi anti-emperyalist çevrelerin dikkatini çekti ve büyük tepki topladı. Robert Kommer’in 
Türkiye’de görevlendirilmesine karşı sol basında çıkan haber ve makalelerle uyanlan anti- 
emperyalist gençler Türkiye’ye indiği andan başlayarak Kommer’i protesto eylemlerine 
girişmeye karar verdiler. Kasım sonunda İstanbul havalimanına ineceği haberi ahnan 
büyükelçiyi protesto için havalimanında toplanan DÖB ve FKFli gençler piste inerek içinde 
Kommer’in olduğunu sandıkları uçağı taşa tuttular. Daha sonra gözaltına ahnan ve aralannda 
Deniz Gezmiş ve Mustafa Gürkan da olan gençlerden beşi tutuklandı.

Kommer’in İstanbul’a inişinde başlayan gösteriler, aynı gece Ankara’ya inişinde de sürdü. 
İstanbul’daki olayian haber alan ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’nden sosyalist ve sosyal 
demokrat her eğilimden anti-emperyalist öğrenciler Esenboğa havalimanında Kommer aleyhinde 
gösterilehni sürdürdüler. Toplum polisi tarafından havalimanından uzaklaştınlan öğrenciler, 
gece ABD’ye ait işyerlerine ve subay dinlenme tesislerine karşı gösterilere giriştiler. Ankara’da 
da bazı öğrenciler tutuklandı.

Kommer’in Türkiye’de göreve başlamasından sonra günlük Akşam, Cumhuriyet gazeteleriyle,
Türk Solu ve Ant dergilerinde çıkan yazılarda Kommer’in Vietnam’da görev yaptığı sırada 
Vietnam Kurtuluş Cephesi’ne karşı giriştiği tertipler sergilenerek, görevden alınması isteği 
tekrarlanıyordu. Vietnam devrimcilerinin “Honço” (kasap) adını verdiği Kommer’e karşı tepkiler 
büyümeye devam ederken büyükelçi ODTÜ rektörüne bir ziyarette bulundu ve bu ziyaretle 
birlikte, ABD çıkarlanna karşı şiddet uygulanması eğilimi ilk kez kidesel bir boyut kazandı.

Kommer’in Arabasının ODTÛ’de Ateşe Verilmesi

ABD Ankara büyükelçisi Robert Kommer, rektör Kemal Kurdaş tarafından yetkili kurullardan 
herhangi birine haber verilmeksizin 6 Ocak 1969’da ODTÜ’ye çağrıldı. Elçinin resmi makam

kurtuluş olmadığını biliyor olmak demek. Devrime mec
bur olmak demek.

’60’LARDAN ’70’LERE: SOLUN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK 
KİTLESELLEŞME

Türkiye '68’i, dünyadaki ’68 dalgasıyla buluşmakla 
birlikte, söylendiği gibi, ’60’ların hemen ertesinde baş
layıp ikinci yarısında en yüksek derecesine ulaşan ve 
70’lerin başında son bulan görkemli bir yükseliş döne
minin içinde yer almasıyla önem kazanır ve farklılaşır.

Kanımca bir gençlik hareketi olarak ’68’den çok, asıl 
’68’in de içinde yeraldığı, bu dönem anılmaya ve ince
lenmeye değer.

’68 gençliğinin eylemliliği onu önceleyen ve ona eşlik 
eden ideolojik, teorik ve siyasal canlanma ortamı olma
dan mümkün olamazdı. Seçimlerden, ülkede sarsıcı etki 
yaratmış olarak 15 milietvekiliyle çıkan TİP’le, grev hak
kı yasâllaşan işçi sınıfının giderek büyüyen militan sen
dikal mücadelesiyle, kapsayıcı bir literatürün ilk kez 
ardarda çevrilmesiyle. Yön, Türk Solu, Ant gibi etkili 
politik yayınlarla ateşlenen bir ortamda gözünü açan 
’68 gençliği, gerçekçi ve sosyalist edebiyatın önde ge
len eserleriyle de zenginleşip besleniyordu. Yaşar Ke
mal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt çok oku
nuyor. Fakat Kafka, Camus, Joyce okuyanlar da yok 
değil. Bu yepyeni iklimde mesela tiyatro oyunları Brecht’- 
ten Sokak Tiyatrosu’na, oradan güncel politik taşlama 
olan Devr-I Süleyman’a uzanan çeşitlilikte geniş seyirci 
kitlelerince izleniyor. Halk türkülerinin zenginliği ve gü
zelliği de yeni keşfedilen şeyler arasında. Üniversiteli 
gençlerin ve halkm içinden çıkan saz şairleri geleneksel 
eserlerin yanında yaygın ve etkileyici politik müzik türü 
geliştiriyor. Ve mesela, belki de Türkiye’nin kendi ça
pında Bob Dylan’ı demek olan Aşık İhsani, katıldığı

her toplantı ve mitinge hâkim, sazının koca püskülüyle 
daireler çizerek onbinlerce insana “Arkasından baltası
nı biledi” “ protest” türküsünü söyletiyor. ’68 kuşağını 
en çok etkileyen şair olan Nazım’ınsa ulaşılacak olan 
yeni dünya hakkmdaki düşünceleri çok nettir; “ Körler 
onları görmese de yıldızlar vardır dedi” ’68 gençliği 
hiç kuşkusuz yıldızların varlığına inandı. Vietnam, Küba, 
Latin Amerika ise tam bu yıllarda göz kamaştırıcı ışıklar 
saçarak inançları perçinliyordu.

'68 GENÇLİĞİ YOLUNU ARAMADAN BULANDIR

Coşkulu bir politik ve kültürel sıçrayışın tam ortasına 
düşen o andan itibaren de sıçrayışı kuvvetlendiren ’68 
kuşağının başlıca karakteristiklerinden biri burada saklı
dır diye düşünüyorum. Sanki bu devrim ve sosyalizm 
yatağı bir gençiik ırmağı gelip de aksın diye açıldı. Dene
bilirse ’68 kuşağı yolunu aramadan bulmuş oluyor. Ara
mıyor çünkü doğru, bir arayışa ihtiyaç göstermeyecek 
kadar açık görünüyor. Bu yüzden inancı tamdır. Devri
me inanıyor ve hemen yürümek istiyor. Yürümekte zor
luk çıkaran ve bahaneler bulanları sezecek ve onlardan 
kopacaktır.

Bir Oev-Genç’iinin, hakimin, “yürüyüşe neden katıl
dın?” sorusuna cevabı meşhurdur: “ Beyazıd'tan Sultan
ahmet’e yürüyordum, arkamı döndüm ki herkes peşim
den geliyor!..” ’68’li yürüdüğü zaman arkasından geli
neceğine İnandı. Sonradan sınıftan ve halktan kopuşu
na yolaçacak olan, MDD tezi yoluyla itibar gösterdiği 
devrimci cunta projelerinde de, şehir ve kır gerillacılı
ğında da halkın arkasından geleceğine inandı.

’68 gençliğinin kendini içinde bulduğu yolu bilmek 
ve öğrenmek için hummalı bir faaliyet gösterdiği de 
doğrudur. Ne var ki sorgulayıcı olmayan bu çaba sosya

lizmin gerçek tarihini öğrenmek bakımından olsun, teo
riye derinliğine nüfuz bakımından olsun çok eksiklidir.

Bilgisinden ve kendisinden emin ’68’iinin “gerçekte 
bir hata” olduğunu sonradan kısım kısım ve derece 
derece görmesi ise henüz tamamlanmamış bir süreçtir.

KADIN KURTULUŞ HAREKETİ BAKIMINDAN 
KARANLIK BİR DÖNEM

’68’in gençlik hareketinin genel özelliklerinden sayı
lan hareketin demokratik karakteri ile mücadelesinin 
anti-emperyaiist vurgusu yanında bir başka noktadan 
daha sözedilmeiidir. “ ’68 nedir?” sorusunun cevapla
rından biri bu: ’68 erkektir. Bir kitle hareketi olması 
dolayısıyla ’68’e kadın katılımı doğal oiarak oldukça 
fazladır. Ancak, feministlerin hiç görülmediği, bir burju
va sapması olarak azıcık duyulup bilindiği bir dönemdir 
bu. Kadın kurtuluşu hareketi bakımından karanlık bir 
dönem. Öğrenci birliklerinin, FKF ve Dev-Genç'in yöne
tim ve yürütme komitelerinde hemen hiç kadın yoktur. 
Kadın militan sayısı ise çok az. Tek bir örnek ’68’in 
bu konudaki tutumunu anlatmaya yeter. Aralarında De
niz Gezmiş’in de bulunduğu Devrimci Öğrenci Birliği 
üyeleri kuruluş süreci sırasında erkekleri birbirine düşü
rüp birliği bozacağı gerekçesiyle kadın üye almama ka
rarına varmış olduklarını sonradan işe şaka havası da 
katmaya çalışarak açıklamışlardı. Öte yandan ’68’ii ka
dınlar da, kadın kurtuluşunu toplumsal kurtuluşa bağla
maktaydılar. Bize bugün de zengin deneyler sağlayan 
bu görkemli yükseliş dönemi insanlığın en eski, en kök
lü egemenlik ilişkisine, cinsler arasındaki iktidar ilişkisi
ne gözlerini kapatarak tümüyle feminizmden habersiz 
kalarak ağır bir yara alıyor.

ELİF GÖNÜL TOLON
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arabasının forsunu açarak rektörlük önünde park ettiği haberi, daha birkaç hafta önce 
kendisini protesto etmek üzere havalimanını doldurmuş olan binlerce ODTÜ öğrencisi 
tarafından önce hayret sonra öfkeyle karşılandı ve öğrenciler giderek büyüyen bir kitle 
halinde ABD elçisinin arabasının park edildiği rektörlük binası önünde toplanarak ABD ve 
rektör Kurdaş’a karşı gösterilere başladılar; tepkiler büyüdükçe öğrenciler kitle halinde ABD 
büyükelçisinin arabasını kollanyla kaldırarak devirdiler ve ters çevirdiler; ardından, arabanın 
deposundan aldıkları benzinle, Sinati Cemgil, Taylan Özgür, Ulaş Bardakçı ve İbrahim Seven 
arabayı ateşe verdiler. Arabayı söndürmesi için çağrılan kent itfaiyesinin arabayı söndürmesine 
de izin vermeyen öğrenciler, sonuna kadar yanmasını bekledikten sonra arabanın enkazı 
üzerinde hatıra fotoğrah çektirmeye başladılar.

Olay, siyasal ve diplomatik çevrelerde bir şok etkisi yarattı. ABD çıkarlannm savunucusu bir 
hükümetin büyük oy desteğine sahip olduğu bir dönemde, ABD tarafından finanse edilen ve 
İngilizce eğitim yapılan bir eğitim kuruluşunda böyiesine şiddetli bir anti-ABD patlamanın 
ortaya çıkması çok da beklenmedik bir durumdu. Öte yandan ODTÜ rektörü Kurdaş ve ABD 
elçisi Kommer öğrencilerin tepkisini hiçe saydıkları ve hatta bu eylemi bilerek kışkırttıkları 
suçlamalarına herhangi bir karşılık getiremezken yaptıklan açıklamalarla tepkilerin daha da 
şiddedenmesine yol açtılar ve önceleri “babacan” bir rektör imgesinin ardında gizlenen Kurdaş 
devrimci öğrencileri “tepelemek”ten söz etmeye başlayınca ODTÜ öğrencilerinin nefretini 
kazandı ve sürekli protestolar ile ertesi yıl rektörlüğü Erdal İnönü’ye bırakmak zorunda kaldı.

ODTÜ yönetiminin Rektör Kemal Kurdaş’ın isteği üzerine üniversiteyi Ocak sonundan itibaren 
tatil etmesi karanna karşı, ODTÜ öğrencileri üniversiteyi ve kampus içindeki yurtlan 
terketmemeye ve direnmeye karar verdiler, bir “direniş kornitesi” oluşturuldu ve Direniş adıyla 
bir dergi yayınlanmaya başladı. ODTÜ öğrencilerinden eski öğrenci birliği başkanı Cengiz 
Haksever ve Ahmet Kardam Danıştay’a okulun tatili karannın iptali için açtıklan davayı 
kazandılar. Bu girişkenlik ve öğrenci kitlesinin onayının sağlanmasıyla birlikte ODTÜ bir anda 
anti-emperyalist ve demokratik mücadelenin merkezi haline geldi. Kommer’in arabasının 
yakılması dolayısıyla aranan öğrencilerden yedisi üniversitenin yeniden açılmasından sonra 
binlerce öğrencinin sevgi gösterisi ve desteğiyle teslim oldular ve kısa zaman sonra da tahliye 
edildiler.

FKF’den Dev-Genç’e Doğru
Çekoslovakya’ya Sovyetler Birliği’nin müdahalesinin ardından TİP yönetiminde ortaya çıkan 
görüş aynlıklan ve bölünmeler büyük bir hızla FK F ye  de yansıdı. Ankara’da öğrenci gençlik 
arasında, özellikle boykot ve işgallerde kazandıklan hegemonya dolayısıyla Milli Demokratik

1968'in en önemli öğrenci eylemlerinden birisi Samsun'dan Ankara’ya yapılan Mustafa Kemal Yürüyüşü'ydü.
“Tam bağımsız Türkiye" sloganıyla 30 Ekim 1968'de Samsun Atatürk Anıtı önünden yola çıkan 22'si öğrenci,
2'si işçi 24 gencin amacı eylemlerini 10 Kasım'da Anıtkabir'de tamamlamaktı. Yürüyüşün amacı “ emperyalizmi, 
işbirlikçilerini ve Atatürk'ün ideallerini halka anlatmak"tı. Yürüyüş ancak 8 Kasım'a kadar devam edebildi. 
Yürüyüşçüler Mamak'a vardıklannda aralarında kullanılacak sloganlar ve İzlenecek güzergâh konularında 
anlaşmazlık çıktı. Bir kısım öğrenci “ Kahrolsun Amerika" sloganını tercih ederken, diğer kısmı “ Kahrolsun 
Demirel" diye bağırmak istiyordu. Tartışma uzayınca yürüyüşe son vermek kararına varıldı. Ancak yürüyüşçülerin 
bir bölümü polis tarafından tutuklandı. Yürüyüş sırasında verdikleri molalardan birinde dinlenirken görülen gençler 
arasında Hüseyin Cevahir (kalpaklı) ve onun sağında oturan Mustafa Zülkadiroğlu da vardı.
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KÜPELİ, YUSUF 
( 1944- . . . )

12 Mart öncesinin öndegelen gençlik önderlerinden, 
Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) genel başkanlarından 
ve Türkiye Halk Kurtuiuş Partisl-Cephesi (THKP-C) ku
rucularından olan Yusuf Küpeli, 1944’te Balıkesir’de 
bir sağlık memurunun oğlu olarak doğdu. İlköğrenlmln- 
den sonra Kuleli Askeri Lisesi’ne girdi. 1960-61 döne
minde mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu’na de
vam etti. Buradaki öğrenimi sırasında 21 Mayıs Olayları 
nedeniyle yargılandı. Ancak, beraat etmesine rağmen 
disiplin kurulu kararıyla ordudan uzaklaştırıldı. 1963’te 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’ne giren 
Küpeli, burada bir yıl hazırlık sınıfında okuduktan sonra 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydoldu. Bu dönemde si
yasal etkinliğine başlayan ve önce SBF Fikir Kulübü'ne, 
ardından da Türkiye İşçi Partisi Çankaya İlçesi’ne üye 
olan Yusuf Küpeli, 1965’te başkanlığını Mahir Çayan’ın 
yaptığı Fikir Kuiübü’nün yönetim kuruluna seçildi. 
1967’de Küba’ya gitmek amacıyla Fransa’ya gitti. Fakat 
1968’in başında bu düşüncesini gerçekleştirmeden geri 
döndü. Aynı yıl Türkiye Maden-lş Sendikası'nöa organi
zatörlük yaptı. 1968’de 6. Filo’yu protesto etmek için 
Ankara’da yapılan eylemlere katıldı. 4-5-6 Ocak 1969’da 
Ankara’da toplanan III. FKF Genel kurulu’nda örgütün 
genel başkanlığına getirilen Yusuf Küpeli, başkanlık yap
tığı dönemde belli başlı gençlik eylemlerinin içinde ye- 
ralarak, aktif mücadelenin başını çekti, örgütün öğrenci 
gençlik içinde güçlü bir konuma yükselmesini sağladı. 
Haziran 1969’da Filistin’e giderek, FDHKC de eğitim 
gördü. Burada Ekim 1969’a kadar kaldı. Döndükten son
ra 9 Kasım 1969’da bir arkadaşının evinde kalırken poli
sin yaptığı baskın sonucunda yakalandı. Ağustos 1970’in
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başlarında tahliye oldu. Bu dönemde MDD görüşünü 
benimseyen kişiler arasında başlayan ayrılıklarda Mihri 
Belli ve arkadaşlarına karşı Mahir Çayan ve Münir Aktol- 
ga ile birlikte davrandı. 30 Ekim 1970’te 4. TİP Kurulta- 
yı’na katılmayan MDO’cl delegelerle, delege olmayan 
öğrenci ve işçilerin aynı gün düzenlediği toplantıya ka
tıldı. Bu toplantıdan sonra uzlaşmaz hale gelen görüş 
aynlığını dile getiren “Aydınlık Sosyalist Dergi'ye Açık 
Mertup’’u Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü ve Münir Aktoi
ga ile birlikte kaleme aldı. Kısa bir süre sonra aynı 
arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- 
Cephesl'm (THKP-C) kurdu. Bu arada Kurtuluş dergisi
nin yayınında görev aldı. THKP-C'nin Merkez Yürütme 
Kurulu’nda yeralan Küpeli, örgütün eylemlerinin plan
lanmasında etkin oldu. Mahir Çayan'ın tutuklanmasın
dan sonra belirmeye başlayan örgütiçi anlaşmazlıklarda 
Münir Aktoiga ile birlikte davrandı. Çayan’ın arkadaşla
rıyla birlikte Maltepe Askerî Cezaevl’nden 29 Kasım 
1971’de kaçmasından sonra iyice keskinleşen örgütiçi 
aynlıklar sonucunda Mahir Çayan ve arkadaşlarının ka- 
ranyia, Aktoiga ile birlikte THKP-C’den ihraç edildi. Bu 
karan tanımadığını belirten Küpeli, Mart 1972'de kaldığı 
eve yapılan baskın sonucunda yakalandı. 256 sanıklı 
THKP-C davasında TCK’nun 146/1 maddesini ihlal et
mekle yargılandı. 1975’de müebbet hapse mahkûm olan 
Küpeli, 1979’da 1803 Sayılı Af Kanunu’ndan yararlana
rak salıverildi. 12Eylül’den sonra yurtdışına çıktı. Yusuf 
Küpeli’nin Türk Solu, İleri, Kuruluş gibi dergilerde ya
kınlanmış yazılarının yanısıra imzasız basılan 1965-1971 
Türkiye’de Devrimci Mücadele ve Dev-Genç adlı bir bro
şürü vardır.

Devrim görüşünün savunuculan giderek etkinlik kazanıyor ve FKFnin Arijcara’daki alt 
örgütlerinde Milli Demokratik Devrim görüşü hakim oluyordu. İstanbul’da da Milli Demokratik 
Devrim görüşü durmaksızm yandaş kazanıyordu ancak, bu eğilimdeki sosyalist öğrenciler 
DÖB’de örgütlenmeye yönelmiş olduklarından, FKF İstanbul örgütleri TİP yönetimine de Milli 
Demokratik Devrim yandaşlanna da mesafeli olanlann yönetimindeydi. TİP içinde 
oluşturulmaya çalışılan “üçüncü yol” İstanbul FKF örgütlerinde nispeten daha yaygın 
görünüyordu. Ant dergisinin de desteklediği bu eğilim pohtik mücadelede TİP tabanının etkili 
kılınması gerektiği propagandasını yapıyordu.

Aralık 1968’de toplanan TİP olağanüstü kongresi, Aren, Boran ve Milli Demokratik Devrim 
yanlılanna karşı sendikacılarla blok oluşturan Aybar’ın zaferiyle son buldu ama, bütün parti 
çalışmalan iç çatışmalar dolayısıyla kilitlenmiş, taban hızla dağılmaya yüz tutmuş, TİP politik 
olarak etkisizleşmeye başlamıştı.

FKF 3. Kurultayı

TİP kongresi biter bitmez FKFnin 3. Kurultayı toplandı. Kurultay’da seçilen kurulların 
çoğunluğu Milli Demokratik Devrimcilerin ağırlığı altındaydı. Genel Başkanlığa da SBF 
öğrencisi Yusuf Küpeli seçildi. Yusuf Küpeli’nin FKF Genel Başkanlığı dönemi örgütlü sosyalist 
gençlik hareketinin aynı zamanda militan bir karakter de kazanarak kitleselleşmeye başladığı 
ve sosyalist gençlerin ülkedeki bütün üniversite ve yüksek okullarda öğrencilerin doğal 
önderleri konumuna yükseldiği bir dönem oldu.

Öte yandan aynı dönemde Deniz Gezmiş önderliğindeki DÖB de ayn bir örgüt olarak 
kendisini dağıtarak FKFye katıldı, böylelikle özellikle İstanbul’da FKFnin merkezi örgüdülüğü 
dışında kalmış olan büyük bir devrimci öğrenci grubu FKF içinde de etkin bir konum 
kazandı. İstanbul örgütünün yönetimine gelmiş olan TİP’li Sıtkı Coşkun bir süre sonra kendi 
savunduğu çizginin tabanda destek görmemesi üzerine istifa ederek yönetimden ayrıldı. Ancak 
burada ilgi çekici olan Milli Demokratik Devrim çevresi dışında olan eski yöneticilerin 
istifalan sırasında Milli Demokratik Devrim tezini benimsediklerini açıklamaları ancak Mihri 
Belli çevresinin bu tezi “tahrif’ ettikleri görüşünü ileri sürmeleriydi. DÖB üyelerinin de 
katılmasıyla militan tabanı genişleyen FKF  ̂ TİP’in  politik olarak etkisizleşmesi dolayısıyla 1969 
boyunca gerçekleşen bütün anti-emperyalist kitle eylemlerinin önünde rol oynayan tek öıgütlü 
kitlesel güç haline gelmeye başladı.

Öğrenci hareketinin sorunları ve sınırlarının ötesine de el atmaya başlayan FKF köylülerin 
toprak işgalleri, küçük üreticilerin iktisadi sıkıntıları eleştiren mitingleri ve işçilerin grev, 
boykot ve işgal hareketlerine katıldı. Gerçi bu katılımlar henüz, belirgin bir programatik 
temele ve siyasal bir örgüte dayanmıyordu ama, öğrenciler FKF önderliğinde bir yandan kendi 
davalannı köylülere ve işçilere aktarmaya girişiyorlar, öte yandan AP hükümeti tarafından eli 
kolu çözülen faşist hareketin artık, yumruk ve sopanın ötesine geçerek silahlanmaya başlamış 
olan faşist hareketin şiddetine karşı da bir aktif savunma odağı kurmaya yöneliyorlardı.

Sağın Saldın Cephesi

1968 sonuna doğru, öğrencilerin yanısıra memurlar, öğretmenler, astsubaylar, işçiler, köylüler 
ve Kürtierin kendi özgül talepleriyle toplumsal mücadele sahnesine doğru akmalanna karşm, 
sosyalist hareketin bir kesimi Milli Demokratik Devrim kanadı çevresinde toparlanmaya 
başlamış da olsa TİP bölünmeler dolayısıyla felç oldu ve hareket bir bütün olarak bir siyasal 
merkezsizleşmeye doğru gitti. Oysa büyük burjuvazi iktidannı savunmak üzere kanunlan 
değiştirerek devlet gücünü açık bir terör aygıtına dönüştürmenin yanısıra, kanunlann dışından, 
aşağıdan gelen bir saldın cephesinin de gelişmesini teşvik ediyordu.

İslâmî Anti-komünizm Silahlanıyor

İstanbul’da yayınlanan Bugün gazetesi ve Yeniden Milli M ücadele dergisi aracılığıyla, Mehmet 
Şevket Eygi’nin ideûlogluğu altmda kökleri Suudi Arabistan’a uzanan bir İslâmi anti-komünizm 
hareketi 1969 başlarken sosyalist harekete karşı açıktan kitlesel bir saldın odağı oluşturmaya 
girişti. AP hükümetini İslâmi ilkeler açısından eleştirse de komünizm karşısında “biricik” 
seçenek olarak gören Bugün, “ihtilâl”e karşı İslamcı kitleleri “sopa, balta ve taşını alarak 
vazifesini yapmaya” çağınyordu. Önce 1968 yazında Konya olaylarında gücünü deneyen bu 
“Cihad” hareketinin topladığı kalabalıklar, giderek artan ve sistematik bir biçimde Türkiye’nin 
her yerinden otobüslere bindirilerek, her Cuma İstanbul’un camilerine toplanıp sosyalist 
“Deccal”e karşı “Cihad” için yeminler ettiler ve sonunda hükümetin de manipülasyonlanyla 
anti-emperyalist mücadeleye karşı cepheden ve silahlı bir saldın başlattılar.

“Kanh Pazar”

1968 yaz gösterileri ve Kommer’in arabasının ateşe verilmesi ile uyanimış olan anti- 
emperyalist güçler ABD 6. Filosu’nun İstanbul limanını 1969 kışında yeniden ziyaret etmesi 
üzerine Türkiye’de o güne kadar gerçekleştirilmiş en geniş anti-emperyalist kitle gösterisini 
düzenlediler. Bu kez üniversite öğrencilerinin yanısıra işçi sendikalan, meslek kuruluşlan, her
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:ğilimden sosyalistlerin de kanldıklan, çoğunluğu işçilerden oluşan 30 bin kişilik yürüyüş 
;olu 16 Şubat 1969’da İstanbul’da Taksim Alam’nda miting için toplanmak üzere yürüyüşe 
;eçtiğinde yürüyüşün öncü kolu ile gövdesi arasına girerek set çeken toplum polisi kuvvetleri 
lir kaç bin kişilik bir grubu alana yalnız başına soktular ve asıl yürüyüş koluna saldırarak 

feriye kovalamaya başladılar. Birkaç gün öncesinden Taksim gezisinde toplanmaya başlamış ve 
6. Filoyu Kıble kabul edip toplu namazlar kılarak alanda yasa dışı bir karşı gösteri 
hazırlığına girişmiş bulunan gerici kalabalıklar polisin almadığı önlemleri kolayca aşarak bir 
tuzak haline gelen alanda yapayalnız kalan birkaç bin kişilik topluluğa saldırdılar. Ellerindeki 
sopalar ve bıçaklarla ve polisin gözetim ve yardımı altında kanlı bir kıyıma giriştiler. Sokak 
aralanna yayılan çatışmalar sırasında TİP’li iki işçi Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan 
öldürüldü.

Faşist Hareket Silahlı Şiddeti Başlatıyor

İslâmcı sağın, düzen koruyuculuğu adına sosyalist ve anti-emperyalist harekete saldınsı, bir 
yandan şiddet aracılığıyla merkezde ve taşrada sosyalist hareketi bir dereceye kadar bloke 
edebiliyordu ama harekete geçirdiği dinamiklerin laik ve üniter bir Cumhuriyet rejimi 
Çevresinde denetlenebilir olduklan kuşkuluydu. Ortodoks İslamcı ideolojinin mantığını sonuna 
kadar izleyen kitlelerin komünizmle çatıştıklan ölçüde Batıcı kapitalist güçlere ve onlann 
lıayat tarzına karşı da bir tepkiyi şiddetle açığa vurabildikleri Konya olaylannda ortaya 
çıkmışa. Düzenin kendisini devletten gayri araçlarla koruma yoluna girdiği bu ortamda II. 
Dünya Savaşı yıllanndan kalma, 27 Mayısçı bir faşist olan Alpaslan Türkeş’in önderliğine 
geçen CKMP milliyetçilik, sosyalizm, Batıcılık, kalkınmacılık gibi Türkiye’nin 
modernleşmesinden yana güçlerin özlemlerini eklektik ve demagojik bir korporatist çerçeve 
içinde yeni bir program kalıbına dökerek, taşradan gelen gençlere bir faşist hareket zemini 
sunmayı, onlann muhafazakarhklannı faşist bir milliyetçiliğe, hareket yeteneklerini eylemci bir 
anti-komünizme kanalize etmeyi amaçlıyordu. Büyük kentlerin öğrenci yurtlannda AP 
hükümetinin desteği ve himayesiyle üslenen ve üniversite öğrencileri arasında sosyalistlere ve 
devrimcilere karşı aktif bir güç oluşturmalan için beslenen CKMP militanlan açık kitle 
ilişkileri içinde öğrencilerden hiçbir destek alamadıklan gibi, saldırgan anti-komünizmleri kadar 
ilkellikleri dolayısıyla da sürekh olarak öğrencilerin kitlesi tarafından horlanıyorlardı. Böylelikle 
yalnızca sosyalistlere değil, öğrencilerin tümüne düşman bir taşralı gençler grubu, onlardan 
hmçIannı alabilecekleri imkanlarla donatılmaya başlandı. Bütün dünyayı disipline edecek 
şiddeü öğrenmek ve uygulamak üzere eski MBIClı faşist subaylar Rifat Baykal, Dündar Taşer 
vb.lerinin önderliğinde her türlü yasaya meydan okuyarak 1968 yazı boyunca CKMP’nin açtığı 
“komando kamplan”nda adam öldürme, kavga ve savaş tekniklerini öğrenmeye giriştiler. 
1980’lerde ANAP hükümetlerinin devlet yönetimine aldığı kadrolann hatın sayılır bir bölümü 
bu işlemlerden geçmiş kişilerin arasından geliyordu.

İlk Büyük “Komando Saldırısı”

Kamplarda öğrendikleri “kontrgerilla” taktiklerinden “provokasyon”u sıkça kullanan CKMP’li 
faşistler, SBFde çıkardıklan kavgalardan sonra Ankara’da işgalleri altında tuttuklan kent özel 
idarelerine bağlı yurtlardaki üslerinden çıkıp 31 Arahk 1968’de sosyalist öğrencilerin 
çoğunlukta olduğu SBF öğrenci yurtlanna karşı, sopalar, zincirlerle, kurtlar gibi uluyarak 
saldırdılar. Yuma kalan öğrencilerin tümünün birleşerek geri püskürttüğü faşistler Ankara ve

1966'da Yargıtay başkanı seçilen İmran Öktem’in, bir basın toplantısındaki "insanların kendilerine dayanak 
olmasını istedikleri bir tann yarattıkları”  sözleri dinci çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu çevreler 2 
Mayıs 1969'da ölen Öktem'in cenaze töreninde namaz kılınmasını engellemeye çalışarak provokasyon yarattılar. 
Ardından İstanbul ve Ankara’da protesto yürüyüşleri gerçekleşti. Devrimci öğrencilerin de yeraldığı Ankara’daki 
tören (üstte) Anıtkabir'de son buldu.
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1990’dan bakıldığında 1968’in eylemci öznesini kuran 
etkenlerin, bu tarihi yapan insanların ortak özellikleri 
olduğu ve bu özelliklerin bugünkü toplumda da belirgin 
bir değerinin yaşar kaldığı söylenebilir mi? Öncelikle 
maddi süreçte bir ortak temel bulunabilir görünür. 1968’i 
var eden maddi koşullar, daha DP iktidannda biçimlen
meye başlayan dinamiklerin 1960’larda dizginlerinden 
boşandığı bir toplumsal ritm içinde toplumun büyük 
burjuvazinin hegemonyası altında kırsal hayat biçimle
rinden tersinmez bir tarzda koparak sanayileşme yö
nünde bir atılım yaptığı ve dünya pazanna eklemlenmek 
üzere kararlı adımlar attığı dönemde olgunlaştı. Ancak, 
1968’in tarihsel önemi kapitalizmin gelişmesinde değil, 
Türkiye’de kentsel hayat süreçlerinin bütün toplum; top
lumsal dinamiklerin de devlet üzerindeki etkilerinin be
lirleyici olduğu bir zemin üzerinde kapitalizme karşı bir 
“devrim” in öznelerinin ortaya çıkışında; burjuvazinin 
toplumsal hegemonyasını tesis etmesinde değil, bu he
gemonyanın inkarı için tarihsel bir imkanın uç vermiş 
olmasındadır. Türkiye’nin özgül “devrimci” , “ ihtilalci” 
ya da “ İnkılapçı” tipolojisinin 1960'lara kadar değiş- 
meksizin gelen birkaç özelliğinden biri devlete özgülü
ğü, “yukardan”lığı idiyse, İkincisi de “yerelliği” ya da 
“ milli” liği olmuştu. Bu dönemin devrimci özneleri ise, 
önceki “devrimci” dönemlerden farklı olarak ilk kez 
aynı zamanda kentli, uluslararası, aşağıdan ve sivil idi
ler. Bu karakteristikler, kendi tarihleri, somut belirle
nimleri İçinde bu sözcüklerin ifade edebilecekleri evren
sel anlamlarından kaçınılmaz sapmalar gösteriyorlardı 
ama, gene de Türkiye’nin özgül tarihi içinde ilk kez 
bu anlamlanna göreli olarak bu ölçüde yaklaşabllmişlerdi.

Kapitalizmin İçeride toplumsal kutuplaşmaları hızlan
dırdığı kadar emperyalizme bağımlılık biçiminde de olsa 
Türkiye’yi de dünya ilişkileri ağının içine doğru sokması 
ilk kez 1960'larda eski toplumla birlikte eski devrimci 
tipini de inkar edebilen bir “dünya-tarihsel” devrimci 
öznenin ortaya çıkışının maddi zeminini kurdu. Ancak 
bu zemin üzerinde yeni bir devrimci tipinin doğup geliş
mesi bir anda oluvermedi. “Ölüler yaşayanlan izlediler” 
her zaman. İttihat ve Terakki'nin “halâskâr zabltan”ı- 
nın, Kemalizm’\n “Türk lnkılapçısı”nın yerini “Marksist 
devrlmci”nin alması İçin 1968’in büyük toplumsal hare
ket dalgası da kendi başına yeterli olmayacak, 1971’in 
“öğretici” devlet teröründen geçmek, “devrlmclilk”in 
resmî toplum nezdinde hâlâ sahip olabildiği meşruiyeti
nin tüketilmesi gerekecekti. Bugün burjuva toplumunun 
siyasal, idari ve iktisadi mekanizmalannı çekip çeviren 
orta yaş kuşağının ’68’liliğlnde olumlu öğe olarak örtük 
bir biçimde durmaksızın öne çıkartılan sınıf-aşın “dev
rimcilik” , gerçekte 1968'de henüz tüketilmiş olmayıp 
yalnızca dönüşmüş bir biçimde süregiden eski “sınıf-u 
devlef’e özgü devrimciliğin artık yitirilmiş “saygıde- 
ğer” iiğine duyulmakta olan özlemin İfadesinden başka 
birşey olamaz. Bugün şaşırtıcı ya da inanılmaz da gelse, 
1980’lerde hem devrimci, hem burjuva toplumun değer
ler sistemi içinde “saygıdeğer” olmak imkansızken 
1968’de bu mümkün olabiliyordu.

1968'de Türkiye için yeni oian ve 1968’den önce ol
mayan devrimcilik biçimleri uluslararası alandan ve Tür
kiye’nin uluslararası alana açılışının Imkânianyia çıka
geldiler: Egemen sınıfın uluslararası bir örneğe göre 
“Amerikan hayat tarzı” imgesi çevresinde kurmaya ça
lıştığı kültürel/siyasal hegemonya Fransa’nın kitlesel öğ
renci ve işçi hareketinin, Küba, Vietnam ve Filistin’in 
devrim savaşçılığının öne çıktığı bir başka uluslararası 
örnekle manevi düzlemde tehdit edildi. Hiçbiri müesses 
nizamın hegemonya aygıtian tarafından doğrudan doğ
ruya tüketilemeyecek ve onun içinde bir alternatife dö- 
nüştürülemeyecek olan bu yeni moral-kültürel/politik 
esin kaynakları Türkiye devrimciliği üzerinde başka hiç
bir teorik ve politik unsurun yaratamayacağı ölçüde bü
yük bir etki yarattı. Bu yeni devrimcilik biçimlerinin
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her biri yeni kuşak devrimcilerin imgeleminde toplumsal 
mücadelenin bir muhtemel uğrağına tekabül edebilen 
nitelikleriyle kitlesel olarak hem operasyonel hem de 
manevi yeni standartlar oluşturdular. Emperyalizm ye
rel olan herşeyi parçalar ve kendi doğasına eklemler
ken, kendi karşıtını da uluslararası bir ölçek üzerinde 
yeniden üretti. Türkiye’nin yarı otarşik iktisadi yapısı 
ile birlikte devletin örgütlenmesi de “geleneksel aydın- 
lar”ın zaptedilmez öfkesini doğurarak emperyalizm ta
rafından parçalandığı sırada, bu öfkenin açığa vurulma
yan kaynaklarından biri, belki kapitalizmin devrimi de 
uiusiararasılaştırıyor olmasıydı. Resmî ideolojinin kuru
cularından Şevket Süreyya Aydemir’in , 1973’te Milliyet 
gazetesinde kendisiyle yapılan bir söyleşide Demirel’I, 
sanayileşme siyasetinin nüfusu büyük kentlere toplaya
rak bir “proletarya ihtilali’’nj hazırlamakta oluşundan 
ötürü eleştirmesi, 1960’ların “ milli sosyalizm” teoris- 
yenierinin AP’nin kapitalizmine karşı çıkışlarının bir ne
denine olduğu kadar “devrimciliğin” resmî sözlükteki 
içeriğine de ışık tutabilir. 1968’in bu kavramın içeriğine 
ilişkin olarak ilk bakışta etimolojik ve linguistik olduğu 
izlenimini veren ama gerisinde gerçekte büyük strateji
leri barındıran tartışmalara sıkça tanık olması boşuna 
değildi. Örnek alınan bu dünya-tarihsel biçimlerin herbi- 
rinin ve ortaklaşa hepsinin gereksindiği bir insani mode
le erişme kaygusu eski yerel ve milli örneklerin silik 
birer anı haline gelmesine yol açarken, yeni değerler 
ve yeni yaşama ve dayanışma biçimleri doğurmaya baş
ladı. Kendi sundukları düzen içi seçeneklerin önemsiz- 
ieşmesine bir tepki olarak pek çok muhalif eğilim tara
fından kolayca “özenti” addedilmiş olmalarına karşın 
başka birşeyin değil de, bu örneklerin bir “özenti” do
ğurmuş olmasının bir nedenselliğe sahip bulunduğu 1968 
eleştiricilerince pek az düşünülmüştür. Ancak, 
"özenilen” ideale erişebilmenin tarihsel koşulları olma
dığında ya da “özenenler” , aynı şeyin başka bir ifadesi 
olarak, ”özendikleri”ni gerçekleştirecek güçten yoksun 
olduklarında, “özenilen” örneklerden hiçbirine uyma
yan ama yapılması zorunlu olan eylemlerin, modelden 
devralınmış biçimlerle örtüldüğü bir “melezleşme” ev
resinden geçilmesi de kaçınılmazdı.

1968’de yeni olan bu esin kaynakları genç insanları 
ruhen egemen toplumsal değerlerden koparsa da, ger
çek toplumsal güçlerin örgütlü ve sürekli bir devrimci 
eylemi olmaksızın, bir anda yeni bir dünyanın içine so
kamazdı kuşkusuz. Bu imkansızlık anında devrimciliğe 
gözlerini yeni yeni açmakta olan az çok şaşkın genç 
insanlar yöneldikleri modellerin biçimsel değerieriyle 
kendilerini ister istemez, yeni bir toplumda değil, eski 
toplumun kıyısında bir altkültür oluştururken buldular: 
Fransa ve ABD örneğinden esinlenerek giydikleri dik

yakalı kazaklan ve kadife pantalonları ile kravat ve takım 
elbisenin dışavurduğu kurulu düzenin totaliter eşbiçim- 
llliğine karşı bir tavn geliştirmiş oluyoriardı. Kış aylann- 
da “ Che”nin parkasını ve eskicilerden satın alınan as
keri botlan üstlerine geçirmeleri onlan gerçek bir sava
şa değilse de “savaşçı” kılığına sokuyordu. Bu “ ulus
lararası” simgeleri popüler kültürden devralınan traş- 
lanmamış Alevi bıyıklan tamamladı. Öğrenci yurtlann- 
dakl cemaat dayanışması ortamında bir tür cemaat men- 
supluğu simgesi haline gelen bu “ kıyafet inkılabı” için
de bir yılda metamorfoz tamamlanmış, Türkiye üniversi
teleri ilk bakışta bu kılık kıyafetleriyle ayırdedilebilen 
ama ne gerçek “ gerilla” , ne de “ liberter” olmayan bir 
“devrimciler” kitlesi ile dolmuştu. Sevgi Soysal’ın Yeni
şehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanının, kahramanlanna 
sadık bir eleştirellikle yüklü anlatımı, süreci tasvir için, 
daha çok sözü gereksizleştirir.

1968’in boykotları ve işgalleri, bu devrimciler kitlesi
nin öğrencilerin büyük kitlesini kendi yanlarına çekerek, 
Avrupa’dan edindikleri esini gerçeğe dönüştürme mü
cadelesinin ürünüydü. Bu kitlesel mücadeleden doğan 
özyönetim organları olarak forumlar bir öğrenci demok
rasisi zemini yaratarak devrimcilerin değerierinin kitle
sel bir ölçek üzerinde yeniden üretildiği, “yukarıdan” 
ve “bürokratik” devrimciliğin mezarları oldular. Bu, kı
yafetle tanımlanmış devrimcilik, gerçek bir hareket hali
ni aldığında bütün yapaylığından kurtuldu ve öğrencile
rin kitlesel mücadelesi içinde erimeyi becerdi. Devrimci
lik ve Marksizm ise moral/politik düzlemde 1968’in kitle
sel mücadele içinde öğrenci hareketine taşımış olduğu 
en yeni şeydi. Ancak gerçek hayat ve mücadele süreçle
ri çok geçmeden kendilerini dayattılar. Hiç kimse sonsu
za kadar öğrenci olarak kalamaz, hiçbir boykot sonsuza 
kadar süremez, hiçbir işgal devlet güçleri karşısında 
yeteri kadar dayanıklı olamaz, düzen kendisini ortadan 
kaldırmayı amaçlayan hiçbir harekete sürekli bir hoşgö
rü ile bakamazdı. İlk tutuklamalar, kurşunlanan ilk öğ
renci, yenilen ilk dayaklar ve boykotlar ve işgallerle 
biten 1968 yılı, uluslararası alandan tercüme edilen kav- 
ramlann içlerinin doldurulmasının ve hayattaki temel 
tercihlerin yapılmasının gerekliliğini herkese dayattı. Yal
nızca öğrencilere değil, gerçek sınıflara, gerçek toplum
sal güçlere bağlanmak ve hayatını bu hareketin ritmine 
bağlayarak yaşamak gerekliliğini idrak etmiş ilk Mark
sist profesyonel devrimciler grubu, “Che”nin çağnsı- 
nın son sözlerini hayatlarının ilkesJ kılarak devrimci öğ
rencilerin kitlesinden ayrıştı. 1968’le gelen büyük top
lumsal hareketlilik dalgası bağrına aldığı herkesi bir 
biçimde değiştirirken asıl kalıcı olan ve 1968 olmasa 
ortaya çıkmayacak olan değişim, öğrencilerin kitlesinin 
içinden fırlayan doğal önderierin oluşturduğu bu pro

ODTÛ’de işgalin sona erdirilip erdirilmeyeceği üzerine yapılan forumda “ devam”  kararı alınıyor. ODTÜ 
öğrencileri hızla kitlesel ölçekte radikalleşerek, kent dışında bir kampusa hapsedilmiş olmalarını bir avantaja 
dönüştürdüler. 1968’in devrimci eylemlerinin ve devrimci kadrolarının çoğu tarihin bir İstihzası olarak 
Türkiye’deki ABD üniversitesinden doğdu.

fesyonel devrimci çekirdekleriydi. Bu çekirdeklerin va
roluşunun anlamı, bütün tecrül>esizlikleri içindeki genç 
insanlann artık geleneksel öğrenci yoldaşlığından fark
lı, son derece özgül bir dayanışma mekanizması içinde 
yeni insan ilişkilerinin, bir ölüm kalım kavgasına bağlan
mış bir ahlakın belirlediği ilişkilerin alanına adım atmala- 
nndaydı. Daha sonraki yıllarda kurulmuş bütün “gizli 
örgütler” in, “devrimci hareketler” in yaslanabilecekleri 
bir başlangıç noktası 1968’de tohumları atılan bu ilişki
ler içinde oluştu. 1971’de kurulan ve sonraki dönemin 
tüm devrimci “siyasetler” inin döl yatağı olan THKP-C, 
THKO, ve TİKKO bu “çekirdekler”den doğdular. TKP, 
TİİKP bu çekirdeklerden elde edilen “ meyveler”! devşi
rerek geliştiler. Bu grupların evrim çizgileri iziendiğin- 
de, önderilklerinde 1968’in bu ilk “profesyonel devrimci” 
çekirdeklerinden gelmemiş bir tek kişinin bile bulunma
ması bir raslantı sayılamaz.

Bu “profesyonel devrimciler” çevreleri, elbette/tt//>at 
ve Terakki konspirasyoncularının, Kuvayı Milliye komi- 
tâcıları’nm tecrübeleri ile karşılaştınidığında “ masum 
birer çocuk” , “gerilla özentisi”nden başka birşey ola
mazlardı ama, artık 1968'in büyük eleştiri dalgası içinde 
“devleti kurtarmak” için “gizli örgüt” kurma geleneği
nin de sonuna gelinmişti. Besbelli Yön ve MDD çevrele
rinin Marksizme kattığı yorum hâlâ bu geleneği yeniden 
üretiyordu ancak, artık hiç kimse devrimcilik adına 
“devlet” için ölmeyi tasariiyor değildi. “Kurtancılık”, 
idelojisi bu “geçiş halindeki” devrimcilik içinde bir öl
çüde yaşamaya devam da etse, gücünü geçmişin anıla- 
nndan değil geleceğin imkanlarından alan, tarih yaptığı 
bilinciyle yaşayan bir elit, mücadelenin özgül şartları 
içinde 1968’in kitlesel hareketinden damıtılmış bir oriji
nallik olarak Türkiye’nin siyasal hayatına bir dinamit 
gibi girdi. Ancak bu yeni insan tipolojisinin toplumsal 
bir gerçeklik kazanabilmesi trajik olduğu kadar paradok
sal da bir süreçti. “ Devrimciliğin” bir toplumsal hayat 
tarzı olabileceğinin kanıtlanabilmesi için, hemen hemen 
hepsi, 1968’de yaptıkları tercihin kendilerini bireysel 
sonlarına götürdüğünü sezmiş olan bu insanların sezgi
lerinin doğrulanması gerekti. Gerçekten düzen dışı birer 
savaşçı olarak çeşitli biçimlerde hayatlarına son verildi
ğindeyse, ne ayaklarında postalları ne sırtlarında parka- 
lan vardı. Türkiye’de herhangi biri gibi olmaksızın dü- 
zehdışı mücadeleye önderlik edemeyecekleri bir süreç
ten geçerlerken geriye yalnızca uçlan biraz sarkık bıyık
ları kalmıştı.

1990’lar başlarken 1968’in bu düzen dışı devrimci 
tipi, rejimin sert darbeleri altında geçen yirmi yıl içinde 
kendini çoktandır aşmış bulunuyor. 1968’in öncüleri, 
orta ve yeni kuşak devrimcilerinin eleştirel bakış açısın
dan gerçek ve somut kimlikleriyle görüldüklerinde, baş
lan üstündeki hâleler kaldırılıp hakikaten nasılsalar öyle 
tasvir edilip yeniden kurulduklannda belki de kendi ku
şaklarından olanlann öznel hafızalarında onları kendi 
oiamadıkiarı gibi kurararak yücelttikleri imgelerinden 
çok daha mütevazı, koşullarının ötesine geçemeyen ki
şilikler olarak görüleceklerdir. Ancak “ insanlann tarihi 
diledikleri gibi değil hazır bulduklan koşullara göre” 
yaptıklan Marksist maddeci tarih aniayışının başlıca ön
cüllerinden biriyse, 1968'de “ hakikatin lafı aştığını” 
1990’dan bakan bir Marksist, çok daha iyi görebilecek 
bir zamanda ve mekanda yaşamaktadır ve kendi öncel
lerine karşı nesnel olabilecek bir Marksist hareket, her
halde öncelikle 1968’in kendi hakkındaki kendi lafını 
değil onun nesnel hakikatini araştıracaktır. Orada bula
cağı ilk nesnellik, 1968'in devrimcilerinin dünyayı açık
layarak olmasa da değiştirmeyi hakikaten isteyerek, 
1990'larda kendisini Marksist kılan bilginin ve tecrübe
nin yeni kuşaklara doğru kitlesel bir ölçekte aktanlma- 
sında ve düzen dışı bir eylemci kimliğin oluşturulmasın
da kayda değer bir pratik işlev yapmış Marksizmin bir 
praxis felsefesi olarak kavranmasına hizmet etmiş oldu
ğudur.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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Istanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri 
Mart 1968'de Fikir Klubü'nü kurdular. Kurucular 
arasında İbrahim Kaypakkaya ve Muzaffer Oruçoğlu 
da vardı. Kasım 1968'de Fikir Klubü başkanı İbrahim 
Kaypakkaya 6. Filo'ya karşı bildiri yayınladığı 
gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Okul yönetiminin 
de desteğindeki faşistlerin saldırıları giderek 
yoğunlaşınca, devrimci öğrenciler bir süre okula 
devam edemediler. 5 Aralık 1970'de okulda bulunan 
devrimci öğrencilere saldıran faşistler Hüseyin 
Aslantaş'ı ağır biçimde yaraladılar. Aslantaş kaldırıldığı 
hastanede dört gün komada kaldıktan sonra öldü. 
Polisin cenaze törenine izin vermemesi üzerine 
Arslantaş’ın cenazesi hastaneden kaçırılarak 
üniversiteye getirildi ve burada yapılan törenden sonra 
doğduğu köye görderildi. Resimde Arslantaş'ın tabutu 
başında ağlayan annesi görülüyor.

'6 8 'İn  Ideoioğilt M irası

Türkiye'de 68'in sonuçlarından biri, beiki de en önem
lisi; o güne kadar gerek devrimci gençliğin, gerekse 
düzene karşı harekete geçmiş kitlelerin eylemlerinde 
geliştirmiş oldukları ideolojik söylemde görülen, bildiri
lerde, sloganlarda, yazılı metinlerde kendini ifade eden 
resmî ideolojinin duvarlarında açtığı gedikler oldu. Bu 
anlamda 68, resmi ideolojiyle bir kopuşun başlangıcı 
olurken, ideolojik düzlemde bir hesaplaşmanın da zemi
nini hazırladı.

Herhangi bir tarihi dönemde toplumun kendini “tem
sil ediş biçimi” olarak gerçekleşen egemen İdeoloji, 
bu süreç içinde varılacak, algılanacak zihni ufkun da 
sınırlannı çizer; tek tek bireylerle birlikte toplumu da 
“öngördüğü” kalıplar içinde dondurmaya, durağanlaş- 
tırmaya çalışır. Kapitalist toplumda patron için bu ola
ğandır. Çünkü sistemin ayakta durması için bu ideolojiyi 
gerçekmiş gibi sunmak, emek-gücünü satın aldığı işçiye 
bu İdeolojiyi kendi gerçeği gibi göstermek zorundadır. 
Ancak, toplumda egemen olan ideoloji her zaman çeliş
kili bir role sahiptir. Toplumsal bunalım dönemlerinde, 
devrimle sonuçlanan altüstlerde, bu ideoloji kendiliğin
den yeni bir toplumsal düzenin özgür ideolojisini üretir. 
Bu noktadan itibaren yanılsama ile belleklerde yerelmiş 
olan ve “doğru” diye bilinen şeyler, yerini gerçeğe 
bırakır. Yeni ideolojinin söylemleri, onu yaratan sınıflar 
tarafından algılanmaya başlar. Ne var ki, bu gerçek 
“kavranıncaya” kadar ifade edilenler hep eski ideoloji
nin, düşünce sisteminin söylemleridir. Başka bir deyişle 
yeni ideoloji, bunlara karışarak bunlarla çatışarak kendi
ni ifade etmeye çalışır. Bir yerde ideolojik anlamda bir 
hesaplama başlar ki, bu da toplumsal gelişimde yeni 
bir sayfanın açılmasıdır.

Buradan kalkarak '68’e, Türkiye’de egemen ideolojiy
le hesaplaşmanın başlangıcı demek hiç de yanlış olma
yacaktır. Çünkü, Cumhuriyet öncesi dahil bütün kitlesel 
hareketlerde belirleyici şey, özellikle gençlik eylemle

rindeki güdümlülük, egemen ideoloji ile sınırlı kaldı. 
Milliyetçi ve şoven motiflerle yüklü, II. Meşrutiyet’ln 
“ Harp Mitingleri”nden, Cumhuriyet döneminin Vagon- 
Li, Bulgar Mezarlığı, Hatay ve Kıbrıs mitinglerine kadar 
bütün eylemler; güdümlü olmalarının yanısıra “ rejime 
sahip çıkan, onu koruyan” gençliğin eylemleriydi. 
1940’ların kitleselleşemeyen bazı sosyalist gençlik ör
gütlenmeleri de faşizme ve savaşa karşı açmış oldukları 
mücadelede, ırkçılığa, Turancılığa ve Jslâmi akımlara 
karşı çıkarken geliştirmiş oldukları demokrasi söylemi
ni, resmî ideolojiyle açıklamışlardır; “Atatürk, Cumhuri
yeti ve inkılabı gençliğe emanet etmiştir. Bu mukaddes 
varlığa dil uzatanlara hadlerini bildirmek, Kemalizmin 
bütün derinliği ile yayılmasını sağlamak Türk gençliği 
için nefes almak kadar tabii bir şeydir... İleri Türk Talebe 
BirilğI’n] Kemalist anayasamızın bize bağışladığı demok
ratik haklardan faydalanarak kurmak bir zaruret haline 
gelmiştir.” {İleri Gençler Birliği'nin Kuruluş Bildirisi, Mu
ammer Taylak, Öğrenci Hareketleri, 1969, Ankara, 
S .1 7 1 - 1 7 2 )

Burada, sözkonusu olan ve bir dönemin resmi söyle
mi haline gelen “ rejimin emanet edildiği gençlik” yanıl
saması, 27 Mayıs öncesinin gençlik eylemlerinin de ana 
eksenini oluşturdu. Ancak her şeye rağmen bu söylem, 
28-29 Nisan hareketferinde konjonktürel şartların da be
lirlemesiyle bir direnme yarattı. Kuşkusuz bu son tahlil
de düzenin sınırları içinde kalan, toplumsal değişimi 
amaçlamayan bir karşı-koyuştu ama mücadele biçimleri 
ve getirdiği sonuçlar açısından gündemine ileri bir adı
mı; yani özgürlüğü koyuyordu.

’60 sonrasının ilk gençlik eylemlerinde ise resmî ideo
lojinin değişik görünümleri bir kez daha, hareketlerin 
niteliği ile ifade edilen ideolojik söylemleri kullandı. Ama 
bu kez itaat ve durağanlık içeren “ Gençliğe Hitabe”den, 
daha radikal ve daha fazla direnme öneren, kısa bir 
süre sonra sosyalistlerin de sahip çıkacağı “ Bursa Nut- 
ku” nun “çarpıcı” söylemine geçilecekti. Bu, OP’lilerin 
affına, 27 Mayıs’ın mirasına yapılan saldırılara vb. karşı 
olmak ve “ kötü politikacılar”a muhalefet etmek için 
önemli bir silahtı. Çünkü bu söylem bir anlamda diren
me hakkını da beraberinde getiriyor, “ rejimin bekçiliği”- 
nin aktif bir platforma sokulmasında etken oluyordu. 
Bunda aynı yıllarda yayına giren Yön dergisinin de payı

büyük oldu. Bu dönemde DP’lilerin affedilmemesi için 
düzenlenen gösterilerde, gericiliğe karşı yapılan yürü
yüşlerde, Atatürk heykellerine yapılan saldırılardan son
ra “nöbet tutma” eylemlerinde hep aynı söylemin kulla
nıldığını görüyoruz.

TİP'in kurulması, ardından FKF’nin gençlik içinde ör
gütlenmeye başlaması sosyalist ideolojinin daha geniş 
kitlelere yayılmasını hızlandırırken doğal olarak resmî 
ideolojiye doğrudan bir karşı-çıkışı da getirdi. Ancak 
yıllar sonra günışığına çıkan sosyalizm; görece özgür 
bir toplumda işçi sınıfı ve diğer emekçilerin İdeolojik 
mücadele silahı olarak sunulurken, yine de resmi ideo
lojinin belli söylemlerini kullanmaktan kendini alamadı.

Özellikle yüceltilen “halkçılık” , devletçilik, Atatürkçü 
dış politika, planlı kalkınma, Jklnci Milli Kurtuluş Savaşı 
gibi “gardrop” Atatürkçülerinin pek itibar etmediği söy
lemler, sosyalizmle eklemlendirildi. Yayınlarda Mustafa 
Kemal’in kalpaklı fotoğrafı -kl bu daha sonra MDD hare
ketinin en çok kullandığı simgelerden biri olacaktır- yine 
Mustafa Kemal’in köylülerle birlikte olan resimleri bol 
bol yeraldı. Parti toplantıları “ Dağ Başını Duman Almış” 
marşıyla açıldı. Buna benzer örnekleri FfCFnin metinle
rinde ve yayınlarında da görebiliriz. Ancak FKF de, TİP 
gibi kuruluşunun egemen ideolojiden bağımsız bir te
mel üzerinde oluştuğunu özellikle vurgulamıştır. Bu an
lamda, o dönemde CHP'Iİ yöneticilerin elinde olan yarı- 
resmî, güdümlü gençlik örgütlerinden ayrılığını çok net 
ortaya koyması ve kendini sosyalist bir gençlik örgütü 
olarak tanımlaması, resmî ideolojiden kopma İhtiyacının 
bir ifadesidir. Kuşkusuz bu bağımsız tavrı koyarken, 
kendini sosyalist olarak tanımlaması, gençliğin diğer 
kesimleriyle olan ilişkilerini de etkiledi. Ancak o dönem
de sosyalizmin oldukça yüksek olan itibarı, FKFyi gençlik 
içinde etkin konuma yükseltti. '68'e gelinceye kadar 
sosyalistlerin ideolojik söylemi, resmi ideolojiyle içiçe 
olmasa bile yanyana varoldu. Kimi zaman onu etkiler
ken, kimi zaman da “ konjonktürel ihtiyaç”tan ötürü 
onun söylemlerini kullandı!.. Bu süreç içinde kendine 
parlamenter bir çözümün ideolojik kimliğini yakıştırarak 
varolmaya çalışan TİP ve FKF, özellikle resmî söylem
lerden uzaklaşıp, çözümün halksız olmayacağını, her 
şeyin “halkla birlikte” yapılacağını söylerken; TİP'e karşı 
olan MDD çevresi ise Mustafa Kemal ve resmî ideoloji
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İstanbul’da öğrenci yurtlarının ele geçirilmesi ve elde tutulmasına yönelik yan-askeri bir savaşı 
da öğrenci hareketinin gündemine getirip koydu. Olaylar, bütün politik çevrelerde yankılar 
uyandırırken Cumhurbaşkanlığı makamından yükselen sesler faşist hareketin “devletin 
yardımcısı” olduğunu ilan ediyor, sosyal demokrasi faşizm ile komünizm arasında tarafsızlığını 
duyuruyor, AP hükümeti ise kendi mahfillerinde, faşist hareketin önünü açmayı “iti ite 
kırdırma” taktiği olarak savunuyordu. Bu himaye sistemi çevresinde “komando kampları” 
durmaksızın artarak 1969 sonunda 45’e varacaktı.

AP hükümeti toplumsal muhalefet karşısında bir yandan gayri resmi ve paramiliter çetelerin 
terörünü himayesi altına alır ve beslerken öte yandan toplumsal harekedere müdahale ile 
görevlendirilen polis birliklerinin sayısını artırmaya ve donanımını çeşitlendirmeye yöneldi. 
Toplum polisi kadrosu genişletildi. AP örgütleri ve faşist örgütlerin referanslanyla devşirilmeye 
girişilen bu polis gücü, ideolojik anti-komünizmin örgütlü bir devlet gücü halinde silahlandığı 
zeminlerden biri olurken öğrencilerle polisler arasındaki düşmanlık da hızla tırmandı. 27 
Mayıs öncesi günlerden kalan “Katil Polis” sloganı öğrenci gösterilerinin başlıca sloganlarından 
biri haline geldi. Öte yandan toplum polisi güçleri özel olarak gösterilere karşı geliştirilmiş 
basınçlı su kamyonlan, kalkanlar, elektrikli coplar ve helikopterlerle de donatıldılar. 
Mücadelenin pratik cephesini bu biçimde takviye ettikten sonra AP hükümeti yasal alanda da 
toplumsal muhalefetin örgütlenmesini ve harekete geçmesini sınırlayan ve engelleyen bir yasal 
barikat sistemi kurmak üzere harekete geçti. Mart 1969’da “Anayasa Nizamını Koruma” yasa 
tasarısının meclise sunulması sistemin doruklanndaki baskı eğilimlerinin açığa vurulduğu yasal 
bir belge olarak muhalefetin şiddedi eleştirileriyle karşılandı.

1969 artık büyük kentlerin çevresinden çıkarak toplumun tüm ezilen sınıflarının birer birer 
kendilerine özgü protesto biçimleri bularak Türkiye haritası üzerindeki bütün idari birimlere 
yayıldığına ve hareketin temposunun sosyalist muhalefetin gelişme temposunu aştığına tanık 
olacaktı.

adına ne varsa, tümünü miras olarak yüklendi. İMillici 
güçlerle oluşturulacak bir ceptıenin ideolojik zeminini 
buna dayanarak oluşturdu ve ordunun darbeci gelene
ğine sahip çıkh. Bu ise resmt ideolojide varılacak en 
uç nokta; en dolaysız çözümdü. Dolayısıyla yaratmış 
oiduğu söylem de, suçlayıcı, saldırgan, karşısındakini 
pasiflik ve hainlikle suçlayan bir dil yarattı. Bu kez resmî 
ideolojinin, bu şartlara uygun motifleri gündeme alına
rak, kullanıldı. Sözgelimi, İMustafa Kemal’in “ idare-i mas- 
iahatçılar esaslı devrim yapamazlar...” sözleri gibi...

’68, her iki eğilim için sonun başlangıcı sayılabilecek 
bir süreci başlatırken, toplumsal değişimin ancak resmî 
ideolojinin dışında araçlar kullanılarak gerçekleşebile
ceğin] gösterdi. Bunun görünümleri yalnızca gençlikle 
sınırlı kalmadı, aynı dönemde işçi sınıfı ve köylüler de

I fabrika İşgalleri, toprak işgalleri gibi mücadele biçimle-
i rini gündeme getirerek bu süreci hızlandırdılar. Kuşku- 
ısuz bu anlamda tarih yapılırken insanlar tamamen ba
ğımsız ve bilinçli bir davranış içinde değillerdi. iWarx’in 

[deyişiyle “onlar kendilerini ve şeyleri, bir başka biçime
i dönüştürmekle, tamamıyla yepyeni bir şey yaratmakla 
[uğraşır göründüklerinde bile, özellikle bu devrimci bu
nalım çağlarında, korku ile geçmişteki ruhları kafaların
da canlandınrlar, tarihin yeni sahnesinde o saygıdeğer 
eğreti kılıkla ve başkasından alınan ağızla ortaya çıkmak 
üzere onlann adlarını, sloganlarını, kılıklarını alırlar.” 
(Mara-Engels, Seçme Yapıtlar!, Sol Yayınları 1976, s.478) 
İşte ’68’de de kendini hissettiren ama giderek yerini 
ireni devrimci söylemlere bırakacak olan egemen ideo- 
oji ve onun yanılsamaları mücadele alanını böyle ter
letti. Bir anlamda Marx’m belirttiği şey gerçekleşmeye 
taşlamış ve insanlar “ kendi anadillerini hatırlamada” 
reni dili kullanmaya başlamışlardı. İşgal, boykot kon- 
leyleri, demokratik kurullar, hareketin içinde olan 
im üyeleriyle ortak çalışmalar, forumlaış^yîgîtrSırBSin- 
ia günlük hayat, güvenlik ve daha şayüamay.eak kadar 
>irçok şey hep bu yeni dilin Sâdeleri oldu. ’68’in yazılı 
netinlerinin çoğunda da bu yeni dilin çarpıcılığı hem eıT ' 
cendini ele verir, işgal konseylerinin rapSrian, talepleri 
^ren bölümler, üniversite kavramına getirilen yeni öz, 
laha da genelleştirerek ülkenin eğitim düzenine ilişkin 
loruşler vb. tümüyle resmî dilin dışındadır. Tek başına 
Demokratik Üniversite” kavramı bile içerdiği özle yeni 
Hr dönemi haber vermektedir.

Eylem sırasında yayınlanan Metinlerdeki tekrarlar, sa
tır aralarında görülen didaktik hava bile yapılan şeyin 
heyecanını azaltmamıştır. (Geçerken belirtelim ki; bu 
metinlerin hemen tümü, hareketin başında siyasal ko
numlarından dolayı ikircikli bir tavır alan F/CFli ya da 
bu eğilimdeki gençler tarafından yazılmıştır.)

Toplumsal mücadele sürecinde yaşanan “tarihi an” ın 
birdenbire özgülleşerek, kendini öne çıkardığı ve bütün 
karmaşık ilişkilerin ortak bir paydada, bir bileşende ifa
de edildiği kavramlar vardır ’68’de dile getirilen ve bü
tün reformcu çözümlerin üstünü çizen “devrim için 
eğitim” sloganında da bu yatmaktadır. Bunun biçimlen
dirdiği “ Demokratik Üniversite” gibi kavramlar ise res
mî ideolojiden tam anlamıyla kopuşu ifade eder. Çünkü 
bu kavram yalnız bu yanıyla bile devrimcidir; resmî ideo
lojinin devlet aygıtı içinde bütün bir parçası gibi gördü
ğü üniversiteye farklı bir işlev yüklemektedir. Öte yan
dan ’68, devrim sözcüğünün de pejoratif anlamda kulla
nılmasını ortadan kaldırdı; “eğitimde devrim” , “sanatta 
devrim” gibi o güne kadar resmî ideolojinin söyleminde 
önemli bir yeri olan yanılsaıîiâİS^ sözcuguR 
nımıyla birlikte terkedildi.

’68’in ideolojik söylemi, eylem planında bağımsız «N- 
tif mücadeleyi ve yığınisailaşmayı da hızla gündeme ge
tirdi. Gençlik hareketi ’68’ie birlikte kendi doğal önder
lerine sahip oldu, örgütlerinin yönetimlerine onları ge
tirdi. W n i n  bizatihi kendisi bu süreci belirleı116âll1e 
rağmen, yöneticileri siyasal ataletten kurtulamadı. Ör
gütün tabanı doğal önderlerini seçti ve ’68’in ürünü 
olan Dev-Genç bu zengimSIFas üzerinde yükseldi.

Ancak bu noktadan sonra resmî ideolojiden kopuşun 
kendi gerçekliğini terkettiğini ve hareketin özellikte ’69’la 
birlikte bir başka kanaldan tekrar bu ideolojinin etki 

planlarına sgkilthıaya çalışıldığını görüyoruz. Bir yan- 
OSh “darbeci” yöntemlere karşı “ parlamentarist” çö
zümleri yeğleyen ama bunu dile getirirken de her türlü 
eyleme “cunta korkusu”yla karşı çıkan bir eğilim, diğer 
yandan da parlamenter çözümlerin karşısına “ darbe
ciliği” yerleştiren bir başka eğilim. Her iki eğilim 
de, ’68’le başlayan ideolojik kopuşu ve bağımsızlaşmayı 
bir sınıf siyaseti temeline oturtup, doğru bir ideolojik

bütünlük oluşturamadı. Bunu yapmaları da mümkün de
ğildi. Gerçek ilişkiler, hayatın yarattığı yeni biçimler 
her iki eğilim tarafından yanlış yorumlandı. Gerçek, yeri
ni gerçeğin çarpıtılmasına bıraktı. ’69’ia başlayan ve 
giderek yükselen “mlllici güçler” retoriği, sınıf mücade
lesinin seyrini, bu güçlerin söylemiyle açıklamak istedi. 
Sosyalist kavramlar, sosyalist düşüncenin temel ilkeleri 
resmî ideolojinin yanıltıcı imgeleriyle donatılarak sunul
du. Aşağıdaki örnek bu dönemi en çarpıcı bir biçimde 
yansıtmaktadır; “ ... Bizim partimiz Milli Kurtuluş cephe
sidir. Bizim partimizin komutanı Mustafa Kemal’dir. (Do
ğu Perinçek, İşçi-Köylö gazetesi 24 Ekim 1969 sayı; 
7) Bu mantık işçi sınıfının eylemlerini açıklarken de 
kullanıldı, gerçek; “mlllici güçler” ve darbe hayaliyle 
sürekli olarak çarpıtıldı. Yine İşçI-KöylO gazetesinin 21 
Ağustos 1969 tarihli 4. sayısında “Demir Döküm İşçileri 
Vehbi Koç’u Dize Getirdi” başlığı altındaki şu satırlan 
okuyoruz: “ ...İşte bu mücadele patronlarının sırtını Ame
rika’ya ve ortaklarına dayadığını işçilere gösterdi. Bu 
durumu gençler, devrimci aydınlar, devrimci köylüler 
ve devrimci subaylar da gördü. Bunun için patronlar 
üzerinde bu güçlerin baskısı arttı. Görevli subaylar ön- 

~£SH-y®'''llkleri sözleri tuttular. Patronu işçilerin haklı 
isteklerinryerinrgetirmesijçin zorladılar... Demir Dö
küm işçilerinin mücadelesi artık yalnız işçilerin değil, 
bütün minici güçlerin mücadelesi olmuştu.”

Sözünü eftiğimiz her iki eğilimin de varlık nedenleri 
12 Mart Darbe’siyie Ortadan kalktı. Parlamenter çözüm 
uğruna her türlü eyleme karşı çıkarak, içine kapanan 
eğilim ’69 seçimleriyle darbe yerken; “darbeci” eğili
min hayalleri ise 9 Mart a kadar sürdü. 12 Mart faşizmi
nin bu yanıyla, 'ideolojik yanılsamaları ortadan kaldıra
rak, “ hayırlı” bir işlev gördüğü bile söylenebilir!..

Kısaca, ’68'in yaratmış olduğu resmî ideolojinin dışın
daki miras, Türkiye’de sosyalist mücadele açısından 
önemli kazançlar getirmiştir. 12 Mart’ia birlikte ve son
rasında gerçekleşen sosyalist örgütlenmelerin çok sık 
vurguladığı ve öne çıkardığı “egemen ideolojiden ba
ğımsızlık” kavramlarının köklerini ’68’de aramak gerek
tiği inancındayız. Türkiye’de ’68 yalnızca bu yanıyla 
bile tarihteki doğru yerine çoktan oturmuştur.

FAHRİ ARAL

2109



TÜRKİYE'DE 1968
481

DİSK Çahsma RapoHan

24-25 Şubat 1968’de İstanbul’da yapılan 2. Genel 
Kurul’a ve 13-14-15 Şubat’da 3. Genel Kurul’a 

sunulan çalışma raporlarından tıölümler: '

3. ÇALIŞMA RAPORU

DİSK'İN TOPLUMDAKİ GÖRÜNÜŞÜ VE YERİ

Türkiye sendikacılığında Amerikan emperyalizminin 
ve onunla işbirliği yapan komprador burjuvazinin etkile
rinin arttığı bir dönemde DİSK doğdu. Bu gelişme bütün 
devrimci çevrelerde büyük bir coşkuyla karşılandı, işçi 
sınıfını bilime dayanan kendi bilincine karşı, tarihsel 
geiişmeslrie aykın, kişilik kazanmasını önleyici ve ba
ğımlı bir halde sürünmesine yarayan tutucu çabaların 
ve çengel atmaların yaygınlaştığı bir dönemde böyle 
bir gelişmenin oluşu, Türkiye üzerinde sömürücü he- 
saplann yapıldığı katlarda büyük tepkiler uyandırdı. Sen
dikacılığın tutucu örgütü bu mutlu doğuşu hemen o 
anda boğmak için özel ekipler kurdu, özei bütçe haaria- 
dı, özel haber alma servisleriyle yurt yüzeyinde hareke
te geçti. Ne var ki DİSK yalnız tüzel kişiliği olan basit 
bir örgüt olmaktan öte bir umuttu, bir meşaleydi ve 
bir inancın bayraktarlığını yapmaktaydı. O da, Türk işçi 
sınıfını uyandırmak, uyarmak, kendi haklarına cesaretle 
sahip çıkarmak ve sendikacılığımızdaki yabancı nüfuzu 
kaldırmak, kendi geleneksel gelişmemiz doğrultusunda 
devrimci Anayasa’mızın öngördüğü köklü dönüşümle
rin yapılmasını sağlayıcı bir güç kazanmak... (...)

BÖLÜM: IV

İŞÇİ HAREKETLERİNDE GELİŞMELER VE YENİ DİRENİŞ 
BİÇİMLERİ

Genel olarak Türkiye’deki ekonomik ve politik ortam, 
tutucu güçlerin çıkarına elverişlidir. Bu nedenle de ezi
len, horianan, hakkını arayan, demokratik bir çalışma 
düzeni isteyen, insanlık onuruna saygılı bir anlayışı iş
yerlerinde egemen kılmaya çalışan sendikalara yönelen 
insanlar gariptir. Çünkü bu tutucu güçler sömürücü or
tam içinde çok kere'yasalara da aykırı ve adalet duygu
sunu ciddî şekilde tahrip eden karar ve uyguiamalan 
çekinmeden sürdürmek isterler, işte, haksızlığa başkal
dırma, uşak muamelesi görmeye tahammülsüzlük ve 
de yasalann tanıdığı özgüriükleri, el çabukluğuyla orta
dan kaldırma açıkgözlüğü karşısında direnme duygulan 
böyle zamanlarda önlenemez bir taşkınlık kazanmakta
dır. Bunun sonucu ne olursa otsun, asıl üzerinde durul
ması gereken, bu sonucu hazıriayanlann suçlu sayılma
sı gerektiği halde, onlara dokunulmaması, kanunsuzluk- 
lann tepkisini gösterenlere “netice” açısından mücrim 
muamelesi )rapılması, toplumdaki huzursuzluktan artır-

DİSK kurulduktan sonra, eğitilen işçilerin bilimsel ger
çekleri daha iyi kavramalan, haklarının bilincine kavuş- 
malan; şu veya bu yuvartak sözle, hamasi edebiyatla 
ekonomik çıkariannı görmezlikten gelecek bir köriüğe 
mahkûm edilmek istenenlerin sayısını azaltmaktadır. 
DİSK, bu uyanışı sağlayan devrimci bir örgüt olarak 
güçlendikçe, tutucu güçler ve sömürücüler İttifakının 
her türiü aracı, ilerici gelişmeyi önlemek azim ve karan 
ile statükoyu korumak bahanesiyle, işçilere ve onlann 
üye olduklan kuruluşlara karşı harekete geçirmektedir. 
Ama, zorbalıktan korkma duygusu eskisi kadar egemen 
değildir. Haksızlığa boyun eğme alışkanlığı dünkü kadar 
köklü değildir. Aksirıe, Anayasa haklannı seminerierde 
öğrenen Sendika Temsilcileri, İşçiler ve Bölge Yönetici
leri her Anayasal hakkı korumak İçin birleşmekte, kenet-

DİSK
ÇALIŞMA 

RAPORU
III. cneı «mgıa 
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ijstte: DİSK’in 3. Genel Kurul çalışma raporu. Altta:
20 Eylül 1966'da İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 

Pancar Motor işçileri.

lenmektedir. Anayasa haklan uğruna her mihnete, her 
eziyete, her şiddete ve her baskıya göğüs gerecek bir 
bilinçle donatılmış olmanın kıvancı ile direnmektedirier. 
Sert baskılar ve özgüriüğe tecavüzler karşısında değişik 
direnme biçimleri ile karşı koymaya azimli işçilerin mü
cadelelerini bütün takdir duygulanmızta atkışlanz. Türk 
işçi sınıfının en bilinçli bölüklerinin yer yer verdikleri 
başanlı mücadele sonunda karşılaştıktan en haksız te
cavüzleri bile sömürüden kurtulma uğruna yapılmış sı
nıfsal mücadelenin sönmez ışığını gözbebeklerinde ya
karak tebessümle karşılayanlan saygı ile anmak DİSK 
felsefesinin temelin! teşkil eder. (...)

San sendikalan türeterek ve üreterek işçi haklarını 
dolaylı yollardan almaya önem veren sömürücü çevreler

ve tutucu güçler İstanbul’da da devrimci İşçileri, kendi 
çıkarlanna ters düşen bir eğitimle körieştlrmek için ay
lar ve haftalarca plânlar kurmuşlar ve devrimci Lâstlk-iş 
Sendikamızın kalelerinden Derby Lâstik Fabrikasına karşı 
bir san sendika çıkarmasına koyulmuşlardır. Devrimci 
DİSK'e ve üye senidikalanna karşı artık maskeleri çok
tan düşmüş olan bir sözde işçi örgütünün neler yapabil
diğini gösterebilmek İçin bu konuda aynntılara inmek 
isteriz. Çünkü bu aynntılar, benzeri konulardaki tertiple
rin ilginç örneklerinden biridir! AMTD’ya ve üerisi için 
bize anahtariık yapacaktır. (...)

Gençliğin devrimci özü içeren eylemlerine karşı, ko
nuyu basit bir zabıta vakası derekesine düşürmek için 
iktidann güvenlik kuvvetlerini ikide bir gençlerin ve işçi
lerin üzerlerine üzerlerine sürmesi her iki kesimden de 
şehitler verilmesi sonucunu doğurmuştur. Yine iktida
nn; bazı gerici ve fanatik unsürian devrimci ve Anayasal 
eylemlere karşı çıkarmaya, onlan örgütlü saldınlara iten 
ortamı yaratmaya hevesli oluşunu kınamamak mümkün 
değildir. Hele polis kurşunlarıyla öldürülen gençlerin, 
kasıtlı dinî toplantılar sonunda işlenen cinayetlerin ger
çek faillerinin bulunmaması, bir iktidar için acizden de 
öte bir anlam taşır. Anayasa’ya uygun bir düzenin kurul
masını önleyen, polis tedbirieriyie kitleler üzerine ağır 
baskılar koyup, bozuk düzeni ayakta tutmaya çalışan 
anlayış ergeç iflâs iıayrağını çekecektir.

Emperyalizme karşı, tam bağımsızlık için ve giderek 
emekçi halkın bilinçli desteğiyle bağımsız ve aşağıdan 
yukarıya işleyen sosyalizmi kurma uğruna verilmiş şe- 
hidlerimizin kanlan boşa akmamış olacaktır.

Vedat Depıircioğiu (25 Temmuz 1968), Turgut Aytaç, 
Turan Erdoğan, Mehmet Cantekin (19 Eylül 1969), Mus
tafa Bilgin (22 Eylül 1969), Taylan Özgür (23 Eylül 1969), 
Mehmet Büyüksevinç (8 Aralık 1969) Battal Mehmetoğlu 
(14 Aralık 1969) Şerif Aygün (29 Aralık 1969) devrimcile
rin unutamayacaktan gençlik ve işçi şehitleri olarak dai
ma anılacaklardır.

Bu şehitlerin variiğı Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 
rejimini çağ dışı bir geriliğe tten tutucu, sömürücü sınıf 
ve tabakatann devlet yönetme güçlerinin ve yetenekleri
nin kalmadığını ortaya koyan, kanlı tanıklardır. Artık 
emekçi sınıflar, egemen sınıflann yönetimindeki Türki
ye’nin bu sınıflar iktidarda kaldıkça geri bırakılmışiıktan 
kurtulamayacağının bilincindedirler. Zaten bu gerçek, 
rakam rakam gün ışığına çıkanimıştır.

PARÇALANAN, BÖLÜNEN SOL İÇİNDE D/SK’İN YERİ

Millî bakiye sistemi, seçim kanunundan çıkanidıktan 
sonra Türkiye’nin biricik sosyalist partisi Türkiye İşçi 
Partisi’nde başgösteren ve dışa Karşı HİeotoiiVı mücade
le şeklinde sunulan tepedeki çatışma, sosyalizme ina- 
nanian, Türkiye İşçi Partisi'ne güvenenleri, bu partiyi 
Türkiye’nin kurtuluşu için tek umut kapısı sayanlan ha
yal kınklığına uğratmıştır. Ettıette bu durum seçim so- 
nuçlannı da etkilemiştir.

Suçlama, karalama, küçük düşürme, örgütün başına 
geçmek için tüzüğe uysun, uymasın yürütülen çabalar 
kamuoyunda pek olumsuz, sevimsiz bir didişme olarak 
değeriendirilmiştir. Türkiye İşçi Partisini kuran, bu par
tiye inanarak safianna katılan, başansı İçin maddi, ma
nevi bütün gücünü seferber eden bütün işçiler sol cep
hedeki dağınıklığın nedenlerini araştırmaya, doğru göz
lemleri yapmaya, gerçeği tespite önem vermektedirier. 
Bu nedenle yannki çalışmalann yolunu, yön temini iyi 
beliriemeye yardımı olur inancıyla sol cephedeki tartış
malara ve çatışmalara biraz da olsa yer vermek isteriz.
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Görülen şudur:

1- Bir grup TİP'i\, tüzüğün ve programın tıpa tıp uygu- 
anmasından yanadır. Türkiye koşullarını gözeterek izle- 
len bir politikayı tanımlarken üstüne basa basa şunu 
lavunmaktadır:

Türkiye’de sosyalizm, işçilerin, köylülerin, emekçlle- 
1n bizzat iktidara gelerek kuracakları düzenin adıdır. 
>arti strate|isi; işçileri, köylüleri, tüm emekçileri demok- 
atik yoldan İktidara getirmek, toprak reformu, dış tica- 
«tin, bankacılığın, sigortacılığın millileştirilmesi, devlet 
aliyle sanayileşme gibi köklü dönüşümlerin bizzat emek
lilerin eliyle yapılması ilkesine dayanır. TİP, gerek dev- 
M dış politikası, gerekse parti politikası olarak tam 
Mğımsızlığı savunmaktadır. Sosyalist hareket içinde de 
wn bağımsızlığı elden bırakmayacaktır.

2- Bir grup, bu görüşlere karşı çıkmamakla beraber 
>llimsei sosyalizmin genel kurallarını ileri sürerek 1. 
Nkradaki görüşü savunanların genel politikalarını “sos
yalizmden sapma” olarak nitelemektedirler. 1. görüşte 
lianlann parti İçi uygulamalarını eleştirerek kişisel yö- 
letimle suçladıkları lideri yererken işçi sınıfının öncülü
mü konusundaki düşüncelerini de açığa vurmaktadıriar. 
Şunlara göre işçiler sosyalizmi bir bilim adamı kadar 
üğrendikten sonra o bilim adamına tercih edilebilir. İşçi 
sınıfı adına bir kadro yönetimi, bizzat işçilerin iktidara 
jelmesinden yarariidır. Yani bellrii bir aydın kadrosu- 
nm işbaşına gelmesi ve emekçiler adına yönetimi elle- 
Inde bulundurması bu dönemde en kestirme iştir. De- 
Iniemesine eğitimi öngörmektedirier. Bu da bir bakıma 
çapalı bir yönetici kadrosunu kendilerine bağlı kılmak 
re onlar aracılığıyla emekçi kitlelerin yönetiminin diz
ginlerini ellerinde bulundurmaktır.

3- Mlllt Demokratik Devrimciler... Bunlar Türkiye’nin 
»nündeki devrimin sosyalist devrim değil, demokratik 
levrim olduğunu savunmakta ve Sosyalist Türkiye di
lenlere, sağcılardan daha çok çatmaktadıriar. Araların- 
jâ bir kaç defa bölünen bu gruptakllere göre emperya- 
izmden kurtulmak için önce tam bağımsızlıktan yana 
olanlarla bir geniş cephe kurmak zorunludur. Emperya- 
izmln İşbirlikçileriyie, derebeylik kalıntısı toprak ağala- 
lyla mücadele etmek için bunlar dışındaki bütün sosyal 
iinıflann, millî burjuvazinin, bürokratlann geniş cephe
de birleşmesini sağlamak gerekir. Bu ittifakı önleyici 
ieri şlariar atmak, sosyalizmi savunmak, sosyalizme 
hanet olur. Önümüzdeki aşama demokratik reformlar 
çin yapılacak millî demokratik devrim aşamasıdır. Ge
liş Cephede millî burjuvazi, asker-sivll aydın bürokrat 
(esim de yer alınca demokratik devrim aşaması kolayca 
gerçekleşir ve sonra sosyalizme geçiş dönemine adım 
İtilir.

Bu kanıda olanlann üçe, dörde bölünmüş olmalannı 
jikkate alırsak aralanndaki anlaşmazlığın işçi sınıfının 
incülüğü noktasında toplandığını ve Parti fikrinin ayn- 
ikiarda etken olduğunu görürüz. (...)

I. ÇALIŞMA RAPORU

7/SfC AÇISINDAN DÜNYA SENDİKACILIĞI

Üçüncü bir dünya savaşının yaklaştığını ileri sürenle- 
1n arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Oysa, Türkiye’nin 
nlllî kurtuluş savaşında yaptığı emperyalizme ve kâplta- 
izme karşı savaş, bugün bütün sömürge halklannın 
»şvurduğu bir savaş olmaktadır. Sömürge halklan, iş- 
Hleri, köylüleri, toplumcu aydınlan ve öteki sınıf ve 
abakalan müttefikleriyle yerli ve yabancı sömürücülere 
(arşı ölüm-kalım savaşı vermekte, 3. bir dünya savaşın
la çıkar görenlerin savaşçı ve sömürücü niyetlerini ger- 
^eştirme olanağını yoketmeye çalışmaktadır.

Bugün, üzerinde güneş batmıyan İngiliz imparatoriu- 
)u tasfiye edilmiştir. Dün İngiliz'lerin entrikalanyla blr- 
ılrlerine düşürülen ve sömürülen memteketler bağım- 
«Mdanna kavuşmuştur. Amerika Birieşik Devletleri,

Türkiye’ de

PETROL
Sorunu
Muammer Alcsoy 
Ahmet H. Başar 
Ziya Hepbir 
Ahmet G. Ketenci 
İdris KüçUlcömer 
Doğan Özgüden 
İlhan Selçuk

T . M . T . F .  Y A Y IN L A R I

-Sı

Üstte: Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun "Petrol 
Millileştirilmelidir”  kampanyası sırasında yayınladığı bir 
broşür. Altta: 1969’da Milliyet gazetesinin girişimiyle 

bazı gençlerin katıldığı "Zap Suyuna Köprü" 
kampanyası.

üstün savaş gücü ve çok gelişmiş tekniğiyle süper dev
let durumuna geçtiği halde, eskisi kadar etkili ve eskisi 
kadar her sözü yerine getirilen, her İsteğine boyun eği
len bir devlet olmaktan çıkanlmıştır. Sovyetler Biriiği’- 
nin her alanda Birieşik Amerika ile boy ölçüşmesi, kapi
talist ve sosyalist devletler gruplan arasında bir yeni 
savaş çıkanimasını asgari ölçüde azaltmıştır. Hele Kızıl 
Çin’in kendisini Atom Klübürte üye yazdırması, dünyada 
yeni bir denge unsuru olmuştur. Böylece gittikçe küçü
len dünyamızda sistemleri, felsefeleri, maddi ve manevi 
yapılan, amaçlan bakımından birbirinden farklı dört bü
yük devletler topluluğunun bulunduğu gerçeği karşısın
dayız.

1- Başta Amerika olmak üzere, kapitalist yoldan kal
kınmış ve kapitalist sistemin savunucusu olan özel te- 
şebbüscü devletler topluluğu,

2- Başta Sovyetler Biriiği olmak üzere, sosyalist düze
ni uygulayan ve o yolda çalışan devletler topluluğu,

3- Hiçbir askerî bloka girmeyen, kendi ekonomik so- 
runlannı bağımsız bir tutumla çözümlemeye çalışan 3. 
dünya devletleri, geri bırakılmışlıktan kurtulma yolunda
ki devletler topluluğu,

4- Bu üç büyük devletler topluluğundan ilk İkisinden 
birine askerî ve ekonomik anlaşmalaria bağlı olan dev
letler grubu.

Böylece ekonomik ve politik yapılan birbirinden çok 
farklı dört grup devlet tipinin sendikacılığı, ekonomik, 
sosyal, kültürel sorunlan ve olayian değerlendirme açısı 
elbette birbirinden çok farklı olmaktadır.

Türk sendikacılığının İçinde bulunduğu bunalım ve 
karışıklık, bize göre bu gerçeği görmek istemiyenler 
arasında yaygınlaşmaktadır. Onun için de DİSK, Türk 
sendikacılığına aydınlık getirebilmek için Türkiye şartla- 
nnı ve Türkiye gerçeklerini ön plânda tutan bir anlayışla 
dünya sendikacılığına gözatmak arzusundadır. (...)

DİSK de bu ilerici örgütler gibi Amerika’nın Vietnam’
daki savaş ve ölüm politikasını şiddetle, nefretle tekbih 
etmekte ve emperyalist tutumun kahraman Vietnamiilan 
asla yenemiyeceğine olan inancını bir daha belirtmekte
dir. DİSK, Amerika’nın Vietnam’da ölüm saçan politika
sını eleştiren Uluslararası Banş Mahkemesi toplantı ha
lindeyken, bu mahkemenin başkanı ünlü Fransız düşü
nürü Sartre’a gönderdiği bir telgrafta şöyle demiştir:

M.J.P. SARTRE
ULUSLARARASI SAVAŞ SUÇLULARI 
MAHKEMESİ BAŞKANI 
KOPENHAG

BUGÜN, DÜNYA KAMU OYU BİLİYOR Kİ, AMERİKA, 
VİETNAM’DA, EMPERYALİST AMAÇLARINI GERÇEK
LEŞTİRMEK İÇİN, MAZLUM VİETNAM HALKINI KUR- 
ŞUNLUYOR. BAŞKANLIĞINI YAPTIĞINIZ RUSSEL MAH
KEMESİ BU VAHŞETİ DÜNYA KAMU OYU ÖNÜNDE YAR
GILAMAK GİBİ ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YÜKLENMİŞ BU
LUNUYOR. BİZ TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU OLARAK VE BAĞIMSIZLIĞIN ÖZ
GÜRLÜĞÜN MİLLETLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR HAK 
OLDUĞUNA İNANARAK SİZİ BÜTÜN KALBİMİZLE DES
TEKLİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ. BAŞKAN

KEMAL TÜRKLER
Gerçekten de DİSK gibi, vahşetten yana olmıyan Ame

rikan basını bile Vietnam savaşını Mnetlemektedir. Yal
nız AFL-C/O’nun sağ kanadı ile ICFTU’ya üye bulunan 
Türk-lş gibi İşçiden yana olmıyan örgütler bu insanlık 
suçuna alkış tutmaktadırlar. Bu konuda birkaç haberi 
Amerikan kaynakianndan aktarmak isteriz:

(...) Konfederasyonumuz bir yandan işçi kesiminde 
örgütlenmeyi sürdürürken, diğer yandan toplumcu ay
dın ve İlerici gençlik kuruluşlan ile de İlişkiler kurmuş, 
ülkemizin hayatî sortınlannda gençlik kuruluşlan ile bir
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likte hareketi prensip edinmiştir. Bu cümleden olarak 
İTÖTB, İTÜTOTB ve İYTOTB ile birlikte “ UYANIŞ MİTİN- 
Gİ”nl düzelemiş, en az yirmibeşbin kişinin katıldığı bu 
mitingde ülkemizin temel sorunları dile getirilmiştir.

Amerikan 6. filosunu protesto yürüyüşünde de Konfe
derasyonumuz gen;lik kuruluşları ile birlikte hareket 
etmiştir.

Emekçi halk çocuklarını karanlıkta bırakmayı ve dola- 
yısiyle soygun düzenini devam ettirmeyi hedef tutan 
öğretmen kıyımı da Konfederasyonumuz tarafından ete 
alınmış, kapitalist iktidann öğretmenlere karşı girişmiş 
okluğu bu hareketi yeren bir bildiri hazırlanarak, TRT’ye, 
basına ve bütün yazarlara gönderilmiştir.

Aynı konuda TÖS salonunda düzenlenen ÖĞRETMEN 
TEMİNATI hakkmdaki Konferansı, kaiabaiık bir işçi ve 
aydın gurubu izlemiştir.

Ankara Bölge Temsilciliğimiz, önemli yurt sorunlannı 
ilerici gençlik ve toplumcu aydınlar ile birlikte ele alarak, 
mitingler, yürüyüşler düzenlemiştir.

Amerikan 6. filosunun İzmir’e gelişini protesto amacı 
ile düzenlenen miting, konfederasyonumuzun İzmir Böl
ge Temsiicitiğl ite gençlik kuruluştan tarafından organi
ze edilmiştir. •

TİP ff. Büyük Kongresi 
K ararlan

20-24 Kasım 1966’da Malatya’da yapılan TİP II.
Büyük Kongresi kararlarından bazıları:

KARAR:

1- Türkiye İşçi Partisi İkinci Büyük Kongresi

Bugün Türkiye’nin t>aşta gelen meselesinin tam i>a- 
ğımsızlığımıza yeniden kavuşmak olduğunu, bunun da 
ancak bir yandan Atatürk’ün Milit Kurtuluş Savaşı Türkl- 
yesine özgü dış politikasına yeniden dönülmekte öte 
yandan bu emperyalizmin devamlı davetçisi ve ortağı 
oian büyük toprak ağalan, kompradorlar ve sözde mlirı 
kapitalistterie savaşarak gerçekteşebiteceğine inanarak,

A. Hiçbir devletle askerî İttifak yapmamak.

Komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurup saldırmazlık 
paktları yaparak memleketimizin çevresinde bir güven
lik kuşağı yaratmak.

Bütün dünya devletleriyle banşçı ilişkileri geliştirmek,

Türkiye’nin savunmasını esas Itibarile kendi silâh en
düstrisinin geliştirilmesine dayandırmak ve en modern 
silâhlan, en uygun satış şartlarıyla ve hiçbir askeri veya 
politik şart koşmaksızın verecek oian devletlerden satın 
almak,

MIsakı İMiltî huduttan ve felsefesi içinde dış politikayı 
yürütmek, yanf milli hudutlar dışında, emperyalizmin 
sürüklemeye kalkışacağı istilâcı maceralara girmemek, 
bu sonuca varacak davranışlardan kaçınmak ve halkımı
zın banşseverliğinin ilham ettiği çizgiden ayrılmamak,

Antiemperyallst, milli kurtuluş hareketlerinden yana 
bir politika izlemek, şeklinde özettenebllen bu dış politi
kanın ilkeleri ışığında, aynı ilkelerin bugünün şarttan 
içinde ugulanması otarak:

a) Bağımsızlık ve egemenlik h'aklanmızta bağdaşmı- 
yan bütün İkili anlaşmatann feshedilmesini. Amerikan

TÜRKİYE IŞÇt PARTİSİ 
GENEL MERKEZİ

TÜRKİYE  İŞÇİ PARTİSİ 
II. BÜYÜK KONGRESİ .

(20-24 KASIM JOGO MAI.ATYA)

A LIN A N  K A R A R L A R  v e  Y A P IL A N  
S E Ç İM L E R İN  S O N U Ç L A R I

ü n i v e r s i t e
V E  Y Ü K S E K  OKUL

GİRİŞ SİNAVLÂRİ

A N A Y A S r Y A  

AYKIRIDIR

ÖZEL 
YÜKSEK  

OKULLAR  
KA PA  TILM ALIDIR

üstte; TİP’in II. Büyük Kongresl’nde alınan kararlar 
ve seçim sonuçlan. Altta: Özel Okullar Boykot 

Komiteleri Genel İcra Konseyi’nin çıkardığı "özel 
okullar kapatılmalıdır" broşürü.

üslerinin kaldınimasını ve Amerikaiılann elinde otan ra
dar şebekesinin Türkiye emrine ve Türk komutasına 
verilmesini;

b) 1S69'da sona erecek olan Nata ittifakından çıkmaya 
lıazırlanmamızı ve bu maksatla acilen;

Nata entegre komutanlığı emrine verilmiş otan silâhlı 
kuvvetlerimizin, ekonomik gücümüz ve nüfusumuzla 
orantıiı otarak ve başlıca üye devtetlerin bu komutanlık 
emrine verdikleri kuvvetler de gözönünde tutularak azal
tılmasını,

Nato'dan geri çekeceğimiz kuvvetlerie bağımsız ve 
milli bir savunma gücü kurulmasını,

Nato ittifakı gereğince kurulmuş üslerin münhasıran 
Genel Kurmay Başkanlığımız emrinde bulunmasını ve 
Türk komutanlann komuta zinciri içine alınmasını.

Bu üsterde atom baştıktı siiâhtann ve buntan taşıya
cak araçtann butundurulmamasını;

c) Silâhlı kuvvetlerimizin, anavatan müdafaası, milli 
kurtuluş stratejisi ve taktiğine göre ve halkla omuz omu
za tam bir dayanışma içinde savaşı yürütebilecek şekil
de yeniden örgütlenmesini, eğitilmesini ve donatılmasını;

d) Bütün komşu devletlerie iyi komşutuk itişkiteri ge
liştirilmesini;

e) Bizim gibi mitti kurtutuş savaşı vermiş veya vermek
te oian antiemperyatist, az gelişmiş 3. Dünya devletle
riyle yakından itişkiter kurulmasına özettikte dikkat edii- 
mesini, milletlerarası kurul ve müzakerelerde Türkiye’
nin bu devletlerin yanında yer alarak bu devletlerin hak- 
tannı savunmasını, onlarla biriikte emperyalist devtette- 
re cephe atmasını;

f) Partimizin Kıbns için iteri sürdüğü çözüm şeklinin 
bugün için de geçerii olduğunu tasdik ve bu “Üslerden 
ve sitâhtardan annmış, mittetterarası garanti altında ta- 
rafsıziaştınimış, bağımsız, federatif bir Kıbns Devleti” 
tezinin, hem Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türk cemaatinin 
menfaatlerine, hem de dünya banşının İdamesine en 
uygun tez olduğunu ve bunu gerçekleştirmek üzere 
eiden geten gayretin esirgenmemesini;

g) Vietnam’a müdahalesi ve Güneydoğu Asyadaki tır
manma politikası dünya barışını gitgide daha fazla teh
dit etmekte olan Amerika Birleşik Oevietleri’nin Birleş
miş Milletler ve Cenevre kararlan ite genel devletler 
hukuku ve Insaniık ilkelerini hiçe sayan bu tutum ve 
davranışının önlenmesi ve 3. bir dünya savaşı ihtimali
nin bertaraf edilmesi için;

Amerika’nın ön şartsız olarak Vietnam’dan derhal çe- 
kiimesinl,

Cenevre konferansı karartan ışığında bir konferans 
toptanmasmı.

Ve bunu temin etmek üzere milletlerarası politikada 
bütün banşçı devletlerie birlikte harekete geçilmesini, 
ister.

Ve tarihte ilk milli kurtutuş savaşını vermiş ve ikinci 
mitli kurtuluş hareketi içinde bulunan bir milletin evlât
tan olarak,

Vietnam’ın milli kurtuluş savaşı veren kahraman hal
kına sevgi ve saygılannı iletir.

B. Emperyalizmin yurt içindeki işbiritkçiterinin politik 
gücünü kırma şeklinde özetlenebilecek olan tedbirler 
olarak:

a) Köklü bir toprak reformu yapılmasını,

b) Dış ticareti, bankacılığı, sigortacılığı devletleştirmek.
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c) Büyük tesisleri halk eliyle kurup yine halk eliyle 
ve halk yararına İşletmeyi ister. (...)

6- Ve Türkiye İşçi Pertisl İkinci Büyük Kongresi,

Amerika'ya karşı verilen ikinci Mlllt Kurtuluş mücade
lesini başanyla yürütüp tam bağımsızlığa kavuşmak ve 
Anayasanın eksiksiz tastamam uygulanmasını sağlamak 
İçin Partinin, bugüne kadar iç ve dış politikada savundu
ğu görüş ve tezleri onaylıyarak bu yolda yapılan çalış- 
malan takdirle anar ve,

Bütün parti teşkilâtını, emekçi halkı örgütleme, politik 
bir güç haline getirme çabalarını bütün imkânlarını kul
lanarak daha da hızlandırmaya,

Emekçi kitlelerle birlikte bütün ilerici, yurtsever, na
muslu vatandaştan, kurulları, gençliği ve aydınları.

Bağımsızlığımızı yeniden sağlamak ve Anayasamızı 
savunmak amaçlan etrafında güçlerini birleştirmeye,

ve bu maksatla acilen

Halkımızın mlllt bağımsızlık duygu ve heyecanlarını 
Amerikalılara karşı kutsal bir direnme haline getirerek, 
onlan bir yalnızlık ve nefret çemberi İle kuşatmak,

Türkiye'yi, Amerlka’lıların barınamıyacağı bir ülke ha
line getirmek üzere,

Pasif direnme hareketine katılmaya çağınr.

Türkiye İşçi Partisi, İkinci Büyük Kongresi •

Devrimci Ğğrenei B iH iği 
Tüzüğü

Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Mustafa İlker 
Gürkan, Mustafa Lütfi Kıyıcı ve M.Mehdi 

Beşpınar’ın kurucuları arasında bulunduğu DÖS'ün 
amaç maddesi:

it Amacı

1) Ülkemizde devrimci düşünceyi ve eylemi yaşatmak 
ve yaymaktır. •

Pilcİr Kulübü Tüzüğü

Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun her fakülte ve 
yüksek okulda kurulacak fikir kulübü için kabul 
edilmesi gerekli olan tek tip tüzüğün nitelik ve 

amaç maddesi:

Madde 2- Kulübümüz toplumcu dünya görüşü çerçe- 
raslnde düşünme ve davranma yetisine ulaşmış okulu
nuz öğretim üyesi, öğrenci ve mezunlarının; aralarında- 
d dayanışmaya, karşılıklı eğitime, iş ve eylem birliğine 
dayanan örgütüdür.

Kulübümüz gençlerin sorunlarının çözümünü İnsanın 
kendini sınırsızca geliştirebileceği olanaklann varoldu
ğu bir düzende görür. Bu ileri topluma varabilmek için, 
gençliğin kendisine düşen görevleri yerine getirebilme
sini amaçlar. Bütün üyeler insan hakları evrensel deme-
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
GENEL REFORM TASARISI 

ve
FAKÜLTELERE ÖZGÜ 

İSTEKLER

ISTAHBUL OmVERSİTESI 
IŞGAt. K O M lm E R l KO NIEyl

lllstte: FKF Marşı’nın notası. Altta: İstanbul 
Üniversitesi İşgal Komiteleri Konseyi'nin rektörlüğe 
sunmuş olduklan taleplerini içeren broşürünün ön 

kapağı.

ci ve Türk Anayasası sınırlan İçinde, başkaca hiçbir 
kısıtlama tanımaksızın düşün özgüriüğüne inanmışlardır.

Örgütümüz amacına varmak için; toplantılar, yanşma- 
lar düzenler, sergiler açar, yasalarca yasaklanmayan 
her türlü eğitim ve sanat çalışmalan yapar. •

FKF M arşı

Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Kavga adlı 
bülteninin 15,4.1967 tarihli 4. sayısında 

yayınlanan, sözlerini İsmet Ûzel’in yazdığı FKF 
marşı:

Ha deyip sırtımızı halklara dayamışız 
Halklar en önde diye girmişiz bu halaya.
Bu günü kuran bilek, yanna atan nabız 
Kavga özgürlük için yığınlar İçin kavga.

Önümüzden kaçışan köleliktir, zuiumdur 
Gürleyip kan katarız tarihin akışına.
Dostlanm omuz verin nerdeyse sabah olur 
Kavga özgüriük için çocuklar İçin kavga.

İstanbul Üniversitesi Genel 
Reiorm  Tasansı ve 

Fakültelere Özgü İstekler

İstanbul IJniversitesi’nin işgal edilmesinden sonra 
öğrencilerin oluşturduğu İstanbul lllniversitesi İşgal 

Komiteleri Konseyi’nin hazırladığı ve üniversite 
yöneticileriyle görüşmelerde sunduktan "Genel 

Reform Tasansı” ndan bölümler:

Üniversitelerimizde gerçekleştirilmesi zorunlu görü
len değişimlerin sadece, Üniversitelerin kuruluş ve işle
yiş sistemiyle ilgili olmayacağı açıktır. Üniversite düze
nini, bu müesseselerin kuruluş ve işleyiş biçimlerinden, 
öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlannın düzen
lenmesine kadar varan bütün sorunlan İçine alan b!r 
şekilde anlamaktayız. Eğitilmenin, özellikle yüksek eği
tim yapabilmenin l>ir şans, bir imtiyaz durumunda oidu
ğu ülkemizde, Üniversite sorununun tüm eğitim soru
nundan ayrılamıyacağını, eğitim sorununun ise temel 
düzen sorununa tıağlı bulunduğunu bilmekteyiz. Fakat, 
mevcut düzen ve fırsat eşitsizliği İçinde dahi, gerek 
Üniversitelerin işleyişi yönünden, gerek öğrencilerin eko
nomik sosyal durumlan yönünden yapılacak bir çok 
İşin bulunduğuna ve bunlann imkân dahilinde olduğuna 
da inanmaktayız.

Yapılmasını zorunlu gördüğümüz, gerçekleştirilmesi 
için çaba göstermeye azimli olduğumuz işler, sadece 
öğrencilerin gündelik sorunlanyla ilgili değildir. Daha 
iyi eğitilmek. Anayasamızın 21. maddesine uygun ola
rak çağdaş trilim ve eğitimin verilerine ulaşmak özlemi 
içindeki Yüksek Öğrenim Gençliği, bu amacına sadece 
öğrencilerin durumlanndaki bazı geçici, oyalayıcı ve hatta 
uyutucu tedbirlerle erlşemiyeceğlnin bilincine varmış
tır. Bu nedenledir ki, yüksek öğrenim gençliğinin girişti
ği, ulusçu, gerçekçi ve tüm yurdumuza yayılan eylem 
Üniversite sorununu bir tüm olarak ele almak, başta 
çözümlenmesi gereken sorunlan saptamak ve bunlann 
çözüm yoliannı ortaya koymak zorunluluğunu duymak
tadır. (...)

I- Kanun Yoluyla Yapılması Mümkün Ve Gerekli Hususlar 

Daha İyi bir öğretim ve çalışma düzeni kurmak ama
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cıyla, 115 sayılı kanunla 1960 yılında değiştirilen 4936 
sayılı “Üniversiteler Kanunununun”, ne yazıkdır kl amaç- 
lanndan saptırıldığı bir çok hükümlerinin Işletllmediği 
ve Üniversitemizin tutucu bir anlayış İçinde gelişmeyen, 
geleneksel yapısı içinde donmuş bir yapıya büründüğü 
görülmektedir. (...)

I- Öğretim Üyeleriyle İlgili tekliflerimte

Üniversiteler Anayasamızın 120. maddesine göre özerk 
bilimsel kuruluşlardır. Özerklik sadece İktidara karşı olan 
İdarî, dış özerklik anlamına gelmemektedir. Öğretim üye
lerinin İdarî ve bilimsel yönden iç özerkliklerinin de 
sağlanması zorunludur. Bu nedenle de, t>eiirll bir 
“imtiyazlı” profesör azınlığının, diğer öğretim üyelerini 
yardımcılarını egemenlikleri altına almalan durumu orta
dan kaldınimalıdır.

Bu maksatla aşağıdaki değişikliklerin yapılması zo
runlu görülmektedir:

a) Doçent-profesör ayırımı kaldırılmalı. Üniversite öğ
retim üyelerinin tümü “ profesör” ünvanı taşımalıdır.

b) Üniversite öğretim üyeliğine bir müsabaka imtihanı 
ile girilmelidir. Doktora yapmış o bilim dalındaki her 
kişiye açık olacak müsabaka imtihanı, o bilim dalında 
açılacak boş profesörlük kadrosunun doldurulması için 
yılın belirli zamanlarında açılmalıdır.

c) Öğretim üyeliği Jürisi, Üniversitelerarası Kurul ta
rafından ilgili bilim dallarındaki öğretim üyeleri arasın
dan ad çekme ile teşkil edilmelidir.

d) Müsabaka imtihanı, yabancı lisan eleme İmtihanın
dan sonra, belirli konulardaki bir yazılı inceleme İle 
bir pratik çalışma, genel bir sözlü yoklama ve deneme 
dersinden ibaret olmalıdır. Öğretim üyeliği müsabaka 
imtihanı açık yapılmalıdır.

e) Müsabaka İmtihanını kazanan adayın tayini hiç bir 
tasdike bağlı olmamalı, tayin usulüne uygun olarak imti
hanı kazanan adayın tayini zorunlu olmalıdır.

f) Kürsü Başkanlığı kaldırılmalı, bir kürsüde mevcut 
öğretim üyeleri arasında bulunması zorunlu meslekî ve 
İdarî eşitlik sağlanmalıdır. Bunun için de kürsülerin yö
netimi, “Kürsü kurullarına” verilmelidir. Bütün kararlar 
Kürsü Kurullannca alınmalı. Öğretim, ders programı, 
imtihanlar vs. gibi kürsülere alt işler, o kürsüye mensup 
öğretim üyelerinden oluşacak kürsü kurullarının oy çok
luğu ile sağlanmalıdır. Kürsü Kuruluna, bir öğretim üye
si başkanlık etse dahi (meselâ en kıdemlisi) bu başkanın 
hiç bir üstün yetkisi ve karar verme İmkânı bulunmama
lıdır.

g. Öğretim üyelerinin incelemeleri ve bilimsel araştır- 
maian için gereken imkânlann sağlanması.

Ill- Öğrenciler

Üniversitelerin en az öğretim üyeleri ve yardımcıları 
kadar önemli bir unsuru da öğrencilerdir. Öğretim üye
lerinin variiğı geniş ölçüde öğrencilerin variığına bağlı
dır. Bu nedenle, öğrencilerin Üniversitede yönetime işti
rak ve yöneticilerin seçimi konusunda söz sahibi olma- 
lan gayet doğaldır. Üniversiteleri yönetmek bellrii öğre
tim üyelerine mahsus bir İmtiyaz olmamalıdır. Bu ne
denle,

a) Her fakülte Yönetim Kurulunda, öğrencilerin kendi 
aralanndan seçecekleri iki öğrenci katılmalıdır. Oy hak
lan olmalıdır.

b) Üniversite Yönetim Kurulunda da, öğrencilerin kendi 
aralanndan seçecekleri üç kişi katılmalıdır. Oy haklan 
olmalıdır.

c) Rektör seçimine Fakülte ve Üniversite Yönetim 
Kurullannda görevli öğrenci temsilcilerinin de katılma-

f i k i r  k a l S f l e ı i  f e d e r a s y o n a

Fikir K ulüpleri Federasyonu’nun 
Ü niversite  Kapısındaki 
Kardeşlerine Sözü V ar

\/f)$İHİTOlS/

üstte: İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademlsi’nln işgali
(1968). Ortada: FKF’nin Üniversite giriş sınavlarında 

dağıtmış olduğu bildiri (1968). Altta: İstanbul 
Ûniversitesi’nin işgal sırasında Hukuk Fakültesi 

anfilerinden birinde tahtaya yazılan bir slogan (1969).

sı, yönetimde öğrencinin söz hakkı sahibi olması anla
mını taşıyacalctır.

d) Her öğretim üyesi haftanın bellrii gün ve saatlerin
de öğrencilerle görüşmeyi kabul etmeli ve bunu ilân 
etmelidir.

e) Her Fakültenin, Üniversitenin aynlmaz unsuru olan 
Talebenin örgütlerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilece
ği bir yer belirtmek, talebe örgütleri seçimlerini Üniver
site içinde yapılmasını sağlamak, disiplin ve hukuka 
uygunluğu sağlamak ve bu şeklide seçilmemiş örgüt 
temsilcilerini tanımaması zorunluğunu koyan hükümler 
kanuna konulmalıdır. Bu şekilde, politik oyunlann ve 
dejeneresansın önlenmesi imkân dahiline girecektir.

Üniversite içerisinde özerk radyo kurulmalıdır. (...)

Tam saat çalışmanın, öğretim üyelerini bu görevlerini 
yerine getirmekde iteleyici, faydalı bir rol oynayacağı 
sanısındayız. Aynca, her yıl her öğretim üyesi ve yar
dımcısının o yılki yayın ve faaliyetlerinin tüm Üniversite
ye açıklanmasının, listeler halinde ilân yerterine asılma
sının ve hatta Üniversitenin çıkartacağı ve Öğrencilere 
de ücretsiz dağıtacağı “ Yıllık” tarda bu konularda bilgi 
verilmesinin, öğretim üyeleri üzerinde morat bir baskı 
yaratarak, daha gayretli çalışmalara yol açacağı kanaa
tindeyiz. Bu veya buna benzer bir sistemin Üniversiteler 
Kanununa getirilmesi, zorunlu ve yurdumuz için yararlı
dır. (...)

B- Üniversitenin Kendi İmkânian İçinde Derhal Yerine 
Getirmesi Gereken Hususlar

i- Ekonomik ve Sosyal Tedblrier

Üniversite öğrencisi bugün büyük bir mali yoksulluk, 
boş zamaniannı değertendirememe zoriuğu, konut ve 
t>esln sorunlan içindedir. Bunlann çözümü esas itibariy
le temel eğitim düzenimizin bozukluğu ile İlgilidir. Fa
kat, aşağıda belirtilecek tedbirierin alınmasında da zo
runluluk mevcuttur. Bu ekonomik ve sosyal güçlüklerin 
ne olduğunu bilmeyen, buna eğilmeyen bir Üniversite 
Yönetiminin, görevini tüm anlamıyla yerine getirdiği as
la söylenemez. Bu sorunlara eğitmeyen hocalanmızın, 
sonra sınav başarısızlıklarına şaşması, yersizdir ve bu 
başarısızlığın başlıca sorumlusu da, bu sorunlara eğil
meyen Üniversitedir. Bizim içinde bulunduğumuz zor
luktan bilmeyen ve belki de tıöyle zorluklardan çoğunlu
ğu geçmemiş bulunan bir öğretici kadrosunun, kendile
rinin mutluluğu ve tatminkâriiğı İçinde bizterin gitgide 
daha güç durumlara İtilmemize yarayan, kambur üstüne 
kambur bindiren sınav yönetmelikleri, cilt cilt kitaptan 
bir çok gencin ezilip kaybolmasından başka bir şey 
doğurmamaktadır. Gençiiğin ekonomik ve sosyal so
runlan çözülmeden. Üniversite yönetici ve öğreticileri
nin bizi kınamaya, suçtamaya hiç bir hakları bulunamaz. 
Bu nedenle,

a) Burs ve krediler için bütçeye daha çok ödenek 
konulmalıdır. Hayat pahalılığı ile paralel şekilde artmak 
üzere, asgari 400 liradan başlamak üzere burs verilmeli
dir. Burs’a İhtiyacı olan öğrenciler arasında ihtiyaç dere
celerine göre bir derecelendirme yapılmalı ve bu tür 
öğrenciler Üniversitece kurulacak bir komisyonca ob
jektif ölçüler içinde seçilmelidir.

b) Burslar Fakültelerce değil. Üniversitece bir merkez
den sağlanmalı ve düzenlenmelidir.

c) Burs alan öğrenci, imtihan, kayıt harçlanndan muaf 
tutulmalıdır.

d) Yoksul öğrencilere kitap vesair ders araçlan sağ
lanmalıdır.

e) Üniversite merkezi yurtiann Inşaasına bir an evvel 
başlamalı. Bütün inşaat işleri içinde buna öncelik tanı
malıdır. Öğrenci siteleri tamamlanana kadar, geçici ted
birler alınarak öğrencinin konut ihtiyacı sağlanmalıdır.



f) Türk eğitim Vakfının vereceği bursiar Üniversite 
eliyle dağıtılmalı ve denetim kurulmalıdır. Bu vakfın giz
li, öğrencileri belirli şeklilerde şartlandırmak amacı yok
sa, meseleyi tOm olarak ele alan. Üniversite eliyle burs 
dağıtımını kabuletmesl gerekir. Vakfın burs sistemi ve 
dağıtımı, devletçe yapılan burs düzeni içinde düzenlen
melidir. Bunun İçin çalışmalar gerçekleştirllmelidir.

g) ihtiyaç sahibi öğrencilere, beslenme sorunu bütün 
Üniversite için, kalite ve ucuzluk niteliklerine sahip bir 
şekilde düzene konulmalıdır.

h) öğrencilerin boş zamanlannda toplanıp zamanını 
değerlendirebileceği lokaller açılmalıdır. Bu yolla öğ
rencinin sokaklarda, kahvelerde vakit ziyan etmeleri en
gellenmelidir. Böyle lokallerde öğrencilerin kültürel faa
liyetlere girişebilmesi sağlanmalıdır.

I) Belirtilen bu hususlan yerine getirmek. Anayasanın 
50. maddesine göre Devletin ve özerk bir kuruluş olan 
Üniversitenin öğrenciye bahşedeceği bir lütuf olmayıp, 
zorunlu bir görevidir. (...)

VI- Üniversite Özel Okul Ticareti Konusuna Eğilmelidir

öğrenci çokluğu, ve Devletin Üniversitelerin tüm dl- 
lekde buiunanlan bu dilekleri karşılayabilecek bir biçim
de düzenieyememesi, son yıllarda bilim üzerine bezir
gânlık ve ticaret sahiplerini çoğaltmış ve eğitim tarihimi
ze "özel Yüksek Okullar” rezaleti yazılmıştır.

özel Yüksek Okullar, yeteneksiz ve fakat malî olanak
tan otan kişiiere eğitim imkânı sağlaması için sosyal 
devlet nlteliğiyte taban tabana zıt bir mahiyettedir. Ayrı
ca, öğretim üyelerinin özel okullarda kazanç peşinde 
resmt görevlerini savsaklamalan, asıl İşlerini asistanlara 
bırakarak Üniversiteye uğramamalan sonucunu doğur
maktadır. Bu tür okullar kazanç esasına dayandıktan 
için, bot öğrenci bulabilmek amacıyla öğrencilerin geçi
rilmesi için çalışılmakda ve hiç bir bilgi kazanamadan 
öğrenciler mezun edilmektedir. Aynı öğretim üyelerinin 
resmi ve özel okullardaki sınav başan oranlan arasında
ki koricunç fark bunun delilidir. Kaldı kl eğitim bir kamu 
hizmeti olduğuna göre, böyle bir hizmetin kâr esasına 
dayandıniması, eğitimin ana niteliğine de aykın düş
mektedir. •

Siyasal B ilg iler fakü ltes i 
Boykot Kom itesi Raporu

1968’de boykota giden Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Boykot Komltesl’nln 

Raporu’ndan bölümler:

Son birkaç yıldır dünya gençliği sürekli bir İsyan ve 
başkaidırma lçlndedlr. Bu toplumsal devinim, içinde bu
lunduğumuz 1968’de dünyanın bir çok ülkesinde baş
gösteren boykot ve İşgal hareketleri ile yeni bir aşama
ya varmıştır. Paris’te, Beriln’de, Roma’da, Tokyo'da, 
Meksiko’da, Madrid’de okullar işgal edilmekte, barikat
lar kurulmakta, polis coplanna gazlı bombalara karşı 
çarpışılmakta... gençler öklürülmekte zindanlara atılmak
tadır. Toplumun bu dinamik ve devrimci gücünün dire
nişi amansız olmakta, kısa zamanda toplumsal yapıyı 
tümüyle sarsarak, kapitalist toplumun varolan çelişkisi
ni daha kesinleştirmekte ve sömürü mekanizmasının 
çaridannda ciddi tahribatlar yapmaktadır. (...)

Yaşadığı toplumun moral değerierini özümleyen genç
lik emperyalizme karşı ve sosyalizm İçin mücadelede 
hedeflerini İyi saptamak zorundadır. Gençlik ne bir sos-
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Siyasal Bilgiler Fakültesi

(o ive rtite  reformu 
«mperytllziiilii k O l t i r B u  h>yır 
demokratik Bnlveralta 
B lü u i v «  t > l k *  M n llk  c{İHm 
t ;ç l vo k tylB  (o cu kla n  In lv e rtllıy o  
leo l o k u iiır ttavletle^nKİIdlr 
öğrenciler yOnetlme kıtıtm ahdır

- -  DEM iRCiOGLU M A RŞI
pm L ' İm .

Bir sabah uykusunda 
Polisi «aldırdılar 
D«mlrcto|:lu Vedat'ı 
Coplarla öldOrdflier 
Coplarla yun)ntkUrUı 
Vurdular Öldürdüler 

Gencecik çoculclardı 
Belki siz de gOrdOnüz

Slleriode pankartlar 
Yolda gidiyorlardı 
O^Orlfik  ̂ Utiyorlar 
Oz^rlOk diyorlardı 
Ellerinde pankartlar 
özgürlük diyorlardı

Altıncı Filo d«r!ar 
SeiKi SİZ de gOrdünflz 

iÇıbns’ta karşımıza 
Çıktılar durdurtlular 
Bo^az'da karfuntza 
ÇıktU&r dldürdOler 
Beyazda karfimıza 
Çıktılar tfIdürdUler

Kurtuluf savacında 
Belki »is de gördünüz 

Demircloflu bir d^U 
Halkımız gibi çt^ul 
Belki «tz de gOrdünür 
Geliyor ça^l <agıl 
Geliyor ça«ıl 
Geliyor c&tıl ça^ıj

üstte: 1968'de SBF boykotunda Boykot Komitesi'nin 
raporu. Ortada: Temmuz 1968’de Dolmabahçe’ye 
yürüyen devrimci gençlerden kaçmak için donla 
atlayan ABD'li erler. Altta: Söz ve müziği Ruhi 

Su'nun yazdığı Vedat Demircioğlu Marşı'nın notası ve 
sözleri.

yal sınıf ne de bir sosyal tabakadır. Bu yüzden gençliğin 
verdiği kavganın hedefi İktidar olmamaktadır. Oysa genç
liğin uğrunda uğraşı verdiği sorunlann çözümü polltlk- 
dlr. Yani iktidardan geçer. Mesele böyle olunca, devrim
ci gençlik için birinci amaç, ne tek başına emperyalizmle 
savaş, ne tek başına anayasayı korumak, ne tek başına 
eğitim sistemini düzeltmek, ne de şu ya da bu alandaki 
İç ya da dış sömürü İle savaştır. Çünkü bunlar gençliğin 
tek başına direnerek halledeceği başlıbaşına bağımsız 
sorunlar olmayıp, çözümü siyasal İktidan ele geçirmeye 
bağlı olan ve tNjrjuva Iktidariannın variiğından gelen 
zorunlu, kaçınılmaz sorunlardır. Sorunlara çözüm getir
mek isteyen gençlik temel amacını bilmek zorundadır. 
Bu amaç, emekçi sınıfının İktidarıdır. (...)

Gerçek anlamda devrim, gelişen üretim güçlerinin zor
laması İle mevcut üretim İlişkilerinin daha ileri bir biçime 
dönüşmesidir. Üretim güçlerinin gelişmesine bağlı ola
rak meydana gelen yeni üretim ilişkileri kendisine uy
gun üst yapı kurumlannı oluşturarak yeni toplum biçimi
ni belirler.

Bu tanımın ışığında eğitim, üretim ilişkilerinin bellrii 
l>ir üstyapı kurumudur. Dolayısıyla üretim İlişkilerinde 
bir değişme olmadan eğitimde devrim söz konusu ola
maz. Yani ekonomik-slyasai devrim gerçekleştlrilmeksi- 
zln eğitimde devrim yapma olanağı yoktur. Ancak top
lumsal kurumlar arasındaki karşılıklı diyalektik etki yo
luyla ve ayrıca özel niteliği dolayısıyla eğitimin; üretim 
güçlerine, giderek üretim ilişkilerine etki yaptığı gözden 
uzak tutulmamalıdır. Bunun ışığında diyebiliriz kl, eği
tim sisteminde yapılacak bellrii değişiklikler, devrime 
yol açacak gelişmelere elverişli toplumsal ortamın ha- 
zırianmasına yardımcı olacaktır.

Eğitim kurumlan ve toplumsal yapıya etkileri:
Topluca bakıldığında eğitim kurumlan; temel bilgileri 

veren en alt birimlerden, çeşitli dallarda bilinen en son 
verilerini bulan ve öğreten üniversitelere kadar bir dizi 
kuruluşu kapsar.

Genel olarak eğitim kurumlan ve özellikle üniversite
ler toplumun işleyiş biçimini yorumlama ve belirli bir 
dünya görüşünü aşılayabllme özellikleri dolayısıyla bü
yük bir önem taşır. Ve farklı sosyal sınıflar, tarihi gelişim 
içinde sürekli olarak toplumun işleyişini kendi sınıfsal 
çıkariarı açısından yorumlayan sınıf ideolojilerini eğitim 
kurumlan aracılığıyla topluma benimsetmişlerdir. Böy- 
Jece eğitim, t>ellrii sınıflann egemenliğini sürdürme ara
cı olagelmiştir. (...)

ÜNİVERSİTEDE REFORM

Bu koşullar içinde eğitim kurumlannın ve özellikle 
üniversitelerin halktan yana, toplumsal gelişime ters 
düşmeyen bir yönde İşleyebilmesi için, şu ilkelerin ışı
ğında reform yapılmalıdır:

1- Bilimsel Eğitim: Sürekli bir devrim içinde olan doğa 
ve toplumun evrensel kanunlannı diyalektik bir mantıkla 
İncelemeyen eğitim bilimsel değildir. Bilimsel olmayan 
bir eğitim doğa ve toplum olaylannı durağan bir mantık
la incelemeye çalışır ve çeşitli bilim dallan ve olgular 
arasında bağıntıyı hiçe sayar. İşte böyle bir eğitim siste
mi, öğrenciyi topluma yal>ancılaştınr, onu bir asalak, 
düzenin şartlandırdığı düşünce kalıplan İle davranan 
bir j-obot durumuna sokar ve böylece eğitim; belli bir 
toplum düzenine hizmet eden bir araç olur. Bunu önle
mek için üniversitelerimizde mutlaka bilimsel yöntemle
re göre eğitim yapılmalıdır.

2- Ulusal Eğitim: Temel sorunu kalkınmak olan geri 
bırakılmış bir ülkenin eğitimi, bu sorunun gereklerine 
uygun olmak zorundadır. Yani ulusal sorunlanmıza çö
züm getiren bir eğitim olmak zorundadır. Oysa bugünkü 
eğitim burjuva sınıfının İdeolojisinin propagandası ve 
bozuk düzeni yaşatma aracıdır.

3- Bilimsel özgüriük ortamı yaratılmalıdır. Üniversite 
bilimsel çalışmalann hiç bir sınır tanımadan yürütülebll-



diği, çağdaş düşüncenin ulaştığı her türlü görüşün öz
gürce öğretilip tartışılabildiği bir kurum biçiminde işle
melidir.

4- Bilimsel çalışmalar Türkiye halkının somut sorunia- 
nnı çözümlemeye yönelmeli, onlardan kaynaklanmalı
dır. Yine Türkiye halkını ilgilendiren uluslararası sorun
lar üniversitelerde incelenmeli çözüm yolları önerilmeli
dir.

5- Eğitim, “donmuş bilgilerin aktaniması” biçiminden 
çıkarılıp "araştırarak yetişme süreci” biçimine sokul
malıdır. Böylece öğretim sağlıklı bir temele oturacak, 
öğretilen bilgilerin geçerliliğini deneme olanağı doğa
caktır. Aynı zamanda, bu yolla Üniversitelerin araştırma 
görevlerini yapmasında öğrencilerin enerfilerinden ya
rarlanılmış olacaktır. •

İstanbul Teknik Üniversitesi 
İşgal Konseyi Raporu

llCl’nih 17.6.1968’de işgal edilmesinden sonra 
işgal l<omitesinin "işgal Konseyi Raporu” ndan 

bölümler:

Üniversite bir toplum içinde, bir üst yapı kuruluşu 
olarak en üst eğitimi yapıp, uzmanlaşmış, bilimsel dü
şünme yeteneğine sahip ve araştırıcı elemanlar yetiştir
mekle, toplum içln-halk yararına araştırmalar yapmakla 
görevlidir. Üniversitenin yetiştirdiği kişiler beyinleriyle, 
bilimsel düşünebilme ve uygulama yetenekleriyle ülke
nin üretim güçleri arasında ve ekonomik yaşamı içinde 
yeralırlar. Bir üniversite aynı zamanda ülkenin sosyal 
ve politik yaşamına yani üst yapısına da ürettiği kültür, 
yarattığı değer, plân ve programları ile etkir veya diğer 
bir deyişle etkimek görevidir. (...)

Üniversitelerin üst yapı kuruluşları ile diğer bir ilişkisi 
ise; plânlama kurumlarmın aracılığı ile, yasama organla- 
nyla olmalıdır. Üniversitelerin, politik bir ortam içinde 
bilimsel olarak ortaya koyacağı plânları lie, yasama or- 
ganlannı etkilemek zorundadırlar. Aynı şekilde politika 
gereği yasama organlarına hakim güçler de, üniversite
yi etkilemeye çalışır. Bu karşılıklı etkilerden doğan so
nuç ise, yürütme organlarının çalışmalarını biçimlendirir.

Üniversitelerin üst yapıdaki diğer bir görevi ise; toplu
mun kültürünü etkilemesi, yönlendirmesi, geliştirmesi, 
yeni değerler yaratmasıdır. Üniversitenin bu görevi, an
cak politik bir ortam içinde gerçekleşebilir. Bu neden
den üniversiteler POLİTİK BAKIMDAN ÖZERK olmalıdır
lar. Bu özerklik gerçekte bilimsel özerkliği sağlıyan bir 
öğedir. Şöyle ki: Üniversitede, her türlü bilimsel temeli 
olan fikirler söylenebilmell, her türlü bilimsel düşünme 
yöntemleri uygulanabllmelidir. Yani üniversite BİLİM
SEL ÖZERKLİĞE sahip olmalıdır. Bunun için gerekli 
ortam, yani her düşünceye açık ve tartışılabllen demok
ratik bir üniversite gerçekleştlrilebllmelldir. Ancak bu 
şeklide üniversite yeni kültür değerleri üreten bir kurum 
olabilir. Ters haliyle toplumun gelişmesini engelliyen 
tutucu, kurumlar olacaklar, halklanndan kopacaklar ve 
hakim sınıfların kültür değerlerini yansıtacak ve öğrete
ceklerdir.

Ancak üniversite, yukanda açıklanan niteliğine kolay
lıkla kavuşamaz. Alt yapıya hakim olan güçler, daha 
önce açıklandığı biçimde üniversiteyi etkilemeye ve üni
versitenin politik ortamını şartlamaya çalışacaklardır. (...)

Üniversitelerimizin üst yapı içinde görevlerini yapa- 
mamalannın diğer ve önemli bir nedeni ise, üniversite
lerimiz ile diğer üst yapı kuruluşlan arasında ilişkilerden 
doğan bir kendiliğinden örgütlenmenin oluşmamış ol
masıdır. Bu durum emperyalizm tarafından sömürülen 
tüm azgelişmiş ülkelerde görülen ortak bir niteliktir.

flk 'lr  K u lO p lırl F*<larasyonu  
Siyasal BlIslUr FokUllasI ÖSrancI DarneJI

o. D. T. ö. ,

Ö Jr . D e r- / l5 k tl lM İe r ıy le ı&  elçis) 
n .k l . r l

üstte: İTÜ İşgal Konseyi Raporu (1968). Ortada: İTÜ 
işgali sırasında öğrencilerin Taşkışla'nın çevresine 

yerleştirdikleri dikenli telin işgalden sonra kaldırılması. 
Altta: ABD Büyükelçisi Kommer’in gelişini protesto 

eden SBF Fikir Kulübü'nün bildirisi.

Sömürücü güçler, örgütlenmiş bir üst yapının gücünü 
etkisiz hale getirebilmek için, üst yapı kurumiannı so
yutlamaya, tek başlanna bırakmaya çalışırlar. Örneğin; 
Bugün üniversitelerimizle Devlet Plânlama Teşkilâtı ara
sında veya üniversitemizle Orta öğrenimi düzenliyen 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında ilişkilerden doğan bir 
kendiliğinden örgütlenme söz konusu değildir. Böyle 
bir durum, üst yapı kurumlannın birbirlerinden etkilen
melerini ve belli bir ortaklık içinde daha ileriye, daha 
doğru olarak gidebilmelerini önler. Durumlannı koru
mak veya kendi çıkarları doğrultusunda geliştirebilmek 
için, sömürücü hakim güçler üst yapının bu durumunu 
korumaya çalışacaklardır. Böylece üniversitelerimiz, as
lında içinde olmalan gereken toplumsal yaşamdan uzak
ta yalnız başına, içine dönük ve halk yaranna birşey 
üretemiyen bir kurum halini almıştır. (...)

İTÜ İŞGAL KONSEYİNİN İSTEKLERİ

A) Ülkemiz Açısından İsteklerimiz

i- Üniversitemizin Ülke Eğitiminde Yapmasını İstedikle
rimiz

• Öğrenci ve öğrenci örgütlerinin katılması ile, ülkemi
zin bugünkü koşullarından hareketle, belli bir süre son
ra vaniması amaçlanan teknolojik düzeye göre bir “Tek
nik Eğitim Programı” ve “Teknik Üniversite Gelişim 
Programı” hazırlanmalıdır.

•  Bu programlara göre, orta öğretim kademesinde ya
pılması gerekli görülen değişiklik ve yenilenmelerle ilgili 
bir rapor hazırlanmalı ve üniversitemizin görüşü olarak 
Millî Eğitim Bakanlığına sunulmalıdır.

• Özel Yüksek Okullann “Devletleştirilmesi” prensibi 
Senato tarafından kabul edilmeli ve derhal gerekli yasa 
önerileri hazırlanıp T.B.M.M. ne sunulmalıdır.

• Teknik Üniversitenin dışında oluşmuş bütün teknik 
eğitim yapan okullar Teknik Üniversiteye bağlanmalı 
ve üniversitemiz ülkemizin teknolojik yapısına göre ha
zırlayacağı programlarla bu okullan yönetmelidir.

• Teknik Üniversiteler arası organizasyonu sağlayacak 
bir “Teknik Üniversiteler Arası Kurul” kurulmalı ve Tek
nik Üniversiteler bu kurul aracılığı ile Üniversiteler Arası 
Kurul’a ^bağlanmalıdır.

II- Üniversitemizin Yapacağa Araştırmalar Konusunda 
İsteklerimiz

• Üniversitemiz, ülkemizin bugünkü teknolojik yapısını 
yorumlayan ve teknolojik gelişimimiz konusunda, öğ
rencilerin katıldığı forumlar düzenleyerek görüşünü bir 
rapor şeklinde kamu oyuna açıklamalıdır.

• Üniversitemiz bu raporu temellendirerek Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile İlişki kurmalı ve ülkemizin teknolojik 
plânlamasında kesin söz sahibi olmalıdır.

•  Yukarda belirtilen rapora göre derhal bir “Teknik Üni
versite Araştırma Programı” hazırlanmalı ve bu prog
ram öğretim üyeleri, öğretim üyeleri yardımcılan ve öğ
rencilerin katılacağı forumlar, araştırmalar, deneyler ve 
komisyon çalışmalan ile gerçekleştirilmelidir.

• Bu programlann hazırlanışında temel ilke, Halk Yaran
na Gelişme olmalıdır.

•  Araştırmalan daha ilgi çekici hale getirmek için, büt
çeden bir “araştırmalar fonu” aynimalı ve araştırma 
yapanlara emeğinin karşılığı bu fondan ödenmelidir. 
Araştırma ile ilgili harcamalar bu fondan sağlanmalıdır.

• Üniversitenin yapacağı İm araştırmalara öğrenciler aktif 
bir unsur olarak katılmalı ve emeklerinin karşılıklannı 
almalıdırlar.

B) Üniversitemiz Açısından istediklerimiz
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i- Yönetimsel İsteklerimiz

• Öğrenciler yönetimde söz sahibi olmalıdır.

• Bunun İçin önerdiğimiz Yeniden Örgütlenme Tasansı 
aşağıdaki gibidir:

İlkeler;

1- Anayasa Teminatı Altında Olan Üniversite özerkli
ği; bilimsel, yönetimsel, ekonomik ve politik özerkliği 
içeren bir kavramdır.

2- Üniversite; öğretim Üyeleri, Öğretim Üyesi Yardım- 
cıian ve Öğrencilerden Oluşan ve bunlardan birinin ey
lem ve yönetimde söz saiıibi olmaması ile niteliğini 
yitiren Bölünmez Bir Yapıya Sahiptir.

3- Üniversite özerkliğinin İşlemesi ve denetimi, üni
versitenin, 2. maddede belirtilen bütün öğelerinin katıl
ması ile oluşacak parlamenter bir sistem içinde yeniden 
örgütlenmesiyle gerçekleşebilir.

Yukarda sıraladığımız ilkelerin ve aşağıda ana hatları 
iie açıklayacağımız yeniden örgütlenmenin gerçekleşti
rilebilmesi için, üniversite bütün üyeleri ve kuruluşları 
ile eyleme geçmeli ve bu eylemi bütün olanakları ile 
sürdürmelidir. •

IşgaUi Bir Öğrencinin N otlan
RAGIP ZARAKOLU

12 Haziran 1968’de başlayan İstanbul
Üniversitesi’nin İşgaline katılan Ragıp Zarakolu’nun
2 Temmuz 1968’de çıkan 79 sayılı Ant dergisinde 

çıkan notlarından bölümler:

12 Haziran Çarşamt»

Hastayım... Sınavlar, sınavlar... Dün birine girdim; 
şimdi yine savaş hazırlığı... Öğle ajansı: İstanbul Hu- 
kuk’unda boykot... Gece, ertesi günün gazeteleri: İşgali 
Ve rektörlüğe büyük adımlarla koşanlann resimleri, rek
törlük odasına doluşanlar, artça kapıdan kaçışanlar... 
Duramam gayni

Kapıda şebeke kontrolü... Ünhrersite bahçesi: Her yan
da bildiriler; topluyorum, yedi tane 2 numaralı bildiri: 
“Bozuk öğretim düzenine haklı olarak karşı çıkmış bulu
nuyorsunuz...”

Saat 15'te Hukuk anfisi ağzına kadar dolu ve mikrofo
nu eline geçiren konuşuyor... Merkez biıtasmın bütün 
ışıklan yanıyor. Girenler, çıkanlar... Eskiden beri bunal
tan bu bina ne kadar dost şimdil Bütün odalara girip 
çıkabilir, istediğimizde oturabilir, tartışabiliriz artık...

İktisat’ın durumu üzerine toplantılar sürüp gidiyor... 
Bilinçli bir kaydırma yapılıyorl Çocuklar patlamayla en
gellenmiştir; zaman aleyhimize İşlemektedir.

Odalann kapılan tüm açık, raflar dolusu kitaplar, sıra 
sıra... Açılmışlar... servet l>ölümünde bir kaydırma yapı
lıyor. Çocuklar kara cübbeleriyie dolaşıyor koridorlarda. 
Çay ocaklarından parasız çay İçiliyor: Seylan çayı! Her 
şey karmakanşık; bir sürü sivil polis olduğu söyleniyor 
aramızda. Hiçbir savunma tedbiri yok. Boykotun bir da
nışıklı döğüş olduğu, sonradan nitelik değiştirdiği söy
leniyor.

14 Haziran Cuma

Hukuk-lktisat-Tıp icra Konseyi kuruldu ve ilk bildiri 
yayınlandı: Halka dönük eğitim...
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Üstte: 10 Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1969'ciaki bir 
protestosu. Ortada: Haftalık Ant dergisinin üniversite 
işgallerinden sonra yayınlanan bir sayısının kapağı. 
Altta: Kanlı Pazar'dan (16 Şubat 1969) bir kaç gün 
önce İTÜ öğrencilerinin bir protestosunda konuşan 

Harun Karadeniz.

Dolaşan söylentilere göre, Ankara’dan 200 sivil polis 
getirilmiş... İçerde polis sanılan bir çok kişi yaralandı. 
Biri teksir odasında dikte edilen bildirileri daktilo ediyor
muş. Edeblyat’tan gelen haberter: San boykot komitesi 
öğrencileri dışan atıp yönetim kurulu ile masaya otur
muş... Bizim kapılarda sıkı bir kontrol. Edetriyat’ta orta 
bahçede bekleşen öğrenciler, içerdekllerin saldınsı, taş
lar, panik... Öğrenciler caddede. Trafik durmuş. Yukan- 
dan yağan taşlar, bağırmalar, yaralanmalar... Arka bah
çede camlann inişi ve içeri giriş... San boykotçuiann 
linçten güçlükle kurtuluşu... içeri giriş bir cam aralığın
dan. Her yan cam kırığı... Orta bahçenin çevresindeki 
camlar panolaria çevrilmiş. Her katta faşistlerin yaptığı 
taş yığınağı... Dekanın odasında ilk oturum yapılıyor. 
Örgütlenme, görev dağıtımı çabalan...

Edebiyat’ta çatışmalar devam ederken Iktlsat’tan ha
ber üstüne haber geliyor. Bir kişinin öldüğü, faşistlerin 
kazandığı, Ispir’in linç edildiği vb. Heyecan içinde bekli
yoruz...

17 Haziran Pazartesi

03.00... Merkez bina kapısında görevliyim. Bir kalaba
lık. Kapıyı açıyorum. Gözüme Ufuk çarpıyor. Bir an bo
calıyorum. Sonra bizim çocukları görüyorum. Bir saldın 
olasılığına karşı güvenlik tedbirleri alınıyor. Bir arkadaş 
polis sanıldı, sonra olmadığı anlaşıldı.

19 Haziran Çarşamba

Zaman kavramı kayboldu artık. Günlerdir koltukların, 
halılann, sandalyelerin üzerinde yarım yamalak uyuyor, 
kapılarda nöbet tutuyor, bahçede devriye geziyoruz. 
Günier artık bir devamlılık kazandı. Sınavlann ekime 
bırakılması tehdidi blöf sayılıyor. Çocuklar, biraz da on
lar toplansın, diyor, kahve köşelerinde... Her şeyleri 
var, sulan kesilmez, buzdolaplan ağzına değin dolu, 
raflannda açılmamış kitaplan ve koltuklar... İnsan otur
du mu gevşiyor, hareket kabiliyetini kaybediyor.

20 Haziran Perşembe

Damlar... Günlerdir damlara çıkıyorum. Gerçek özgür
lüğün tadına damlarda vanlıyor. Kenarlarda dolaşırken 
başım dönüyor. Bundan gizil bir zevk duyuyorum. Dün 
gece hiç uyumadım. Sabah Süleymaniye kapısında nö
bet... Güneş bir sıcak... Çıkanyorum üstümdekileri, uyu- 
yakalıyorum. Başkaian geliyor göreve, Hasan’la çimlere 
uzanıyoruz, en sonunda damda karar kılıyoruz...

21 Haziran Cuma

Artık herkeste bir yatılı okul havası... Telefonlar de
vamlı işliyor... Herkes birbirini işletiyor. İsimler takılı
yor: Muhtar Deniz, Düdük Fuat, Hortum Burhan, Film 
NecmI... Ve sınıfsız, kaynaşmış bir kütle değiliz. Eyle
min bütünlüğünü bozmayan bölümler, bölgecilik hâlâ 
yenilemedi... Taktik, strateji anlaşmazlıklan... Gece öğ
retim üyelerinin gelişi, karşılıklı nabız yoklaması. “Hak
lısınız çocuklar, haklısınız çocuklar...” Gündüz de asis
tanlar toplantısı. Onlann da, doçentlerin de sultaya kar
şı t>izimle bir olmalan gerek...

25 Haziran Salı

Rektör’ün blöfü yenildi. Ve muhatap olarak alınma 
sağlamlaştı. Radyoda Egeli: Yanlış anlama olmuştu... 
Herkeste bir rahatlama...

Konsey karan: İşgalin kalkması...

Günlerdir bahçede çalan davul zurnanın uğultusu ve 
halay çekenlerin görüntüsü kafamın İçinde... Ve her 
sakMih bazen eşsiz olan güneşin doğuşlan... Sabahın 
serinliği ve sessizliği... Salsah erkenden işlemeye başla
yan tezgâhlar. (...)

Emekçilerin uyanışı! •



489

ÇarşaHı Sosyalizm
DR. HİKMET KIVILCIMLI

Dr, Hikmet Kıvılcımlı 4 Mart 1967’de yayınlanan 
haftalık Sosyalist gazetesinde TİP’e yönelttiği

eleştirileri Çarşaflı Sosyalizm başlığı ile yayınladı.

(TİP)

ÇARŞAFLI SOSYALİZM

YÖN'ün bir “Özetleme” huyu var. Tartışılan söz ve 
düşünceleri özetlemek, en canlı bölümlerini tırnak İçin
de aynen almakla yapılır. Yön, karşı tezi İstediği gibi 
anlatınca, “özet” sözün aslına uyup uymadığı belli ol
muyor. Dinllyen, yalnız savcıyı dinlemiş HSklm durumu
na düşüyor. O zaman, "Teorik Tartışma” sağırtar ara
sında konuşmaya dönüyor.

Yön, TİP’i eleştiriricen diyor ki;

“Çok zalf olduğunu kendilerinin söylediği milli burju
vazi önderilği ele geçirebileceğine göre, TİP halen hare
kete öncülük edebilecek güçte değildir. PekIy, TİP hare
ketin öncülüğünü yapacak duruma gelene kadar ne eyll- 
yeceğlz? Tarih duracak ve TİP yöneticilerinin “ hazırız” 
demelerini mi bekliyecektir?” (Yön, Açık Seçik) imiş.

Buna karşı TİP sözcüsü (Bayan) şu cevabı veriyor:

“Kimi sosyalistler (I) CHP önderilğinde bir sol cephe
yi hayal ediyor.” (Dönüşüm: Duvariar arasında...)

-  Yâni: rân’cDIer TİP'e burjuvayı öncü görme, diyor: 
T/P’çiler Yön’e: sen ne biçim sosyalistsin ki, burjuvayı 
öncü yapıyorsun, diyor. Hangisi doğru? Söz olarak iki 
taraf ta usturuplu konuşuyor. Kimin haklı olduğu lâfla 
kestirilemez. İster istemez davranışlara bakmak gereki
yor. Türkiye’de Davranış 40 yıldır, üst sınıriann Tek 
Parti - Çift Parti oyunu idi. 27 Mayıs’tan beri "sahneye” 
yeni bir Davranış çıktı: SOL - SOSYALİZM. Ondan önce 
Sol, sahne dışı idi. Yön ve Tip bu “Sahne Davranışı” 
içinde nasıl yöneliyorlar?.., İlk örnek olayı ele alalım.

SAĞINA SARMISAK-SOLUNA SOĞAN

1- Sözde keskin Marksizm tekerilyenlerin pratik du
rumları nedir? 4Ms dergisi yazıyor: “30 Kasım’ı Arahk’a 
bağlıyan gece, hatta o sırada bir kaç gece, Ankara’da 
bazı politikacıların, • bilhassa 14’lerin CKMP kanadının 
ve TİP'in mensuplannın,- ve bazı gazeteci yazarların,
- bilhassa aşırı solcu veya Tural'la arası t>ozuk olanların 
evlerinde yatmadıkları doğrudur. Bunun sebebi de: bir 
askeri darbenin ilk Anında kim vurduya gitmemek!” 
{Akis, 7 Şubat 1967) Bu olay TİP’çe yalanlanmadı. Son 
Meclise verilen Gensoru önergesiyle doğrulandı. B. Çe
tin AKan’ın vasiyetnamesini andıran MIHI Emniyetteki 
Kurmaylara hitabı da gösteriyor ki, ne kendini dev ayna
sında öğünmek, ne panik işçi sınıfının işi değil. Küçük- 
burjuva dargörüşlülüğüdür. Halkla kaynaşmada fâre de
liğine gir; faşizm şakırtısı kesilince “Kim korkar hâin 
kurttan?” diye meydan okul Bu Sosyalizmi kö  ̂ekapma- 
ca oyununa çevirmek olur.

Demek, TİP’in ABA (Aybar + Boran + Altan)’cılan sa
mimi değildirler. Sözlerinde CHP’nIn Solculuğu ile alay 
eder; işlerinde "CHP önderilğinde” savunma davranışı
na düşerier. Bunu saygı değer emekleriyle TİP'İ yaratan 
halk çocukları farkedince, ASA’cılar niçin küplere bini
yorlar?

2- YÖN dergisi yazıyor: ‘‘TİP yöneticilerinin demokra
tik Milliyetçi güçleri bölücü davranıştan değişmiş değil
dir. TİP'in görüşlerini dile getirdiği belirtilen bir dergi, 
baş yazısında TİP’İİ gençliğe Kızılay ve Beyazıt meydan- 
lanna bağımsızlık sloganlanyle dökülen öteki Atatürkçü 
gençlerden uzak durmayı önermektedir. TİP’in kontro
lündeki bir Öğrenci Klüpleri Federasyonu yayınladığı 
bültende. Emperyalizme karşı cesur mücadelesi İle gu-
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Üstte: Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın 1967’de çıkardığı 
Sosyalist gazetesi. Altta: Harun Karadeniz’in Kapitalsiz 

Kapitalistler broşürünün ilk baskısının iç kapağı.

ruriandığımız Türkiye Milli Talebe Federasyonu da dahil 
"Mevcut gençlik kuruluşlarının, aslında egemen güçle
rin bir uydusu” olduklarını yazmaktadır. Hukuk Fakülte
si Öğrenci Derneği seçimlerinde TİP’e l>ağlı grup, anti- 
emperyalist Kemalist Cephe’yeAP’ll grupla biriikte kar
şı çıkmaktadır. İlerici güçlerin bölünmesi, sosyalistliğin 
ve halkçılığın gereği sayılmaktadır. "Sosyalistler, Zinde 
Kuvvetlerin uzağında hattâ karşısında yer almaktadır”

(20 Ocak 1967 Yön)

Bu olaylar da TİP'çe yalanlanmadı. Söylenenlerin on
da biri doğru ise, TİP içinde CİA ajanlarının hatırı sayılır 
su başlarını kestikleri ortaya çıkmış olur. 27 Mayıs yara
tığı bir Partinin 27 Mayısa bu denli “ KARŞI” durması, 
AP’nin yapamadığı Amerikan oyununu “Sosyalizm” mas

kesi altında yürütmek olur. ABA’cılara bu durum hiç 
mİ anormal gelmiyor?

Bütün, düşünen, samimi TİP üyelerine ve sempatl- 
zanlanna, sosyalizmin medrese softalığı olmadığını ha
tırlatırız.

HOROZDAN KAÇAN

TİP tepesine çıkmış ASA’cılar, sözlerinde; “Ortanın 
solu ne biçim soMur ki, sola duvar çekmekte, sağa 
açık bir parti olarak kalmaktadır” diyorlar. İşlerinde: 
Prensiplerini yozlaştırdıkları "Eskilerin hevesleri 
kursaklarında” bırakmak İçin uykularını kaçınnca sola 
duvar çekiyor, çalışan TİP üyelerine İftlralı provokas
yonlar tertlpllyoriar.

Sözlerinde: Sol eğilimli parti ve gençlik davranışlannı; 
"Piyasaya sürülmeden kalp olduğu anlaşılan bir para” 
sayıyorlar, işlerinde: işçi sınıfını köylü ve gençlikle kay
naştıracak “ Uyarmak İçin Uyanmalı” tekliflerini pozlan- 
na sövgü sayıp, o yolda davrananlan Haysiyet Divanlan 
na sürüyorlar.

Sözlerinde: "CHP, inönünün karan İle Hazret’I Mûsa'- 
nın asası değmiş gibi, birden ortanın solunda 
oluvermiştir” diye )dşl diktasını (olumlu yolda bile) yeri- 
yoriar. İşlerinde: Tam bir becerikli hanımın mutfak felse
fesi ile kafasız işgüzarlıklait Partide Führer’leştirmek 
istiyorlar. (Sosyolog Bayan Boran, Malatya Kongresin
de TİP Merkez Komitesinin Genel Başkanı kontrol ede
bilmesini ve otokritik yapılmasını: “ Pasta yapan hanıma 
kocasının karışması” kadar kötü şey saymıştır.)

TİP ABA’Ollarının bütün bu ve daha bir sürü aykın 
davranışlan, özendikleri Demlrel'i hatırlatıyor “Asgari 
Müşterek”çl Demirel Sözde; Tural Paşaya bir zaman 
Harbiyellleri Af ettirmemek mektubu, şimdi emirname 
yazdırdıktan sonra “Şiddetle İşimiz yokl” diyor. İşinde: 
Anayasanın temel haklannı baltalamak için “Temel Hak
lar Kanunu” ve “Seçim Kanunu değiştirme” tasanian 
gönderiyor.

Demirel İkiyüzlü davranmaya mecbur; Ekonomi temeli 
DP çağında ne ise odur. Sosyal ve politik üstyapıda 
da Menderes’in İzinde yürümekten korkuyor. Sözleriyle 
işlerini çürüten ASA'cılar, en kritik günlerde TİP’İ geniş 
haik yığınlan ve gençlik içine girmekten, burjuva partile
rinin solcu eğilimleriyle milit ölçüde ilişki kurmaktan 
alıkoyuyorlar. TİP üyeleri önünde kendilerini doğru gös
termek için de, (Hazret’I Ali’ye karşı yenileceklerini an
layan Muavlye askerlerinin mızrakian ucuna Kuran’ı Ke
rim asışlan gibi.) sosyalizm sözcüğünü siper ediniyor
lar. Öyle, halka, gençliğe, siyasete açılmanın sosyalist
liklerine dokunacağını anlatmak istiyorlar. Ve pratikte 
CHP’yI bırakıp AP ile hizaya geliyoriar. Amerikalı da 
Insanlan başka türiü nötralize etmiyor.

Bu davranış, başka anlam taşımıyorsa, en azından 
toy hanımlann iffetlerini korumak için, peçe takip çarşaf 
giymelerinden farksızdır. Hem de, başını örterken başka 
yerini açan cinsten. Çarşaf kalktıktan sonra hanımlan- 
mız da ha mı az İffetli oldular? Namusuna güvenen 
kadın, erkektir diye horozdan kaçmaz TİP ABA’cılan; 
yalnız o pek sevdikleri "Sınıfsal nitelik” peçelerini kal- 
dmp mâhcemâllerini gösterir göstermez, halk yığınlan- 
mızın ve gençliğin kendilerine âşık olacağını ummamalı- 
dıriar.

TİP herşeyden önce kendinden ve en başta halktan 
ve hele Gençlikten korkmamalıdır. Pek “Nâzik” kadrola- 
n olabilir. Onlan yetiştirmek için dahi, yığınların ve siya
setin gözbebeğinde düşünüp davranmalıdır.

r/P  ABA'cılannın “eskileri” nötralize etmelerine şim
diye dek bir şey demedikti. Çünkü onu yapamazlar. 
Ama, kendi kendilerini nötralize etseler bile Türkiye 
İŞÇİ Partlsl'ni nötralize etmelerine müsaade edilemez. 
İşçi sınıfı bilincinin kılmcı, her zaman başlannın üstünde 
sallanacaktır. •
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Milli Demokratik Devrim

Türk Solu dergisinin 53. sayısının eki olarak 
verilen Mihri Belli’nin yazdığı Milli Demokratik 

Devrim broşüründen bölümler:

ÖNÜMÜZDEKİ DEVRİMCİ ADIM

Türkiye’nin düşürüldüğü çıkmaz bu olduğuna göre, 
bize yurtsever olarak, devrimci olarak, bu çıkmazdan 
kurtulmak İçin düşen görev nedir? Yani Türkiye’nin önün
deki devrimci adım hangi adımdır? (...)

Demokratik devrim, bir toplumdaki feodal ilişkilerin 
ortadan kaidınimasıdır. Vatandaşlık hak ve özgürlükleri
nin bireye sağlanmasıdır.. (...)

Bugün artık, dünya yüzünde, demokratik devrimini 
yapmamış olan ülkelerde, devrime öncülük edecek ka
dar devrimci nitelik taşıyan bir burjuva sınıfı yoktur 
ve olamaz. Onun için klasik sosyalist literatürde çoğun
lukla kullanılan “burjuva demokratik devrim” deyimi 
bugünün şartlanna pek uymamaktadır. Anti-feodal ve 
anti-emperyalist devrim İçin "Millî Demokratik Devrim” 
daha uygun bir terimdir. Çünkü, emperyalizm çağında 
demokratik devrimi gerçekleştirmemiş olan bütün ülke
ler, istisnasız emperyalizmin boyunduruğu altındadırlar. 
Bu boyunduruğun çıplak gözle açıkça görülmesi, ya 
da maskelenmiş olması, durumu değiştirmez. Çünkü 
bu çağda emperyalizmin, tahakkümü altında tuttuğu her 
geri ülkede ittifakına aldığı gerici sınıflardan biri ve bi
rincisi işbirlikçi kapitalist ise, ötekisi feodaller sınıfıdır 
ve bu ülkelerde kim feodale karşı elini kaidınrsa, aynı 
âmanda arkasında duran emperyalizme karşı da ei kal
dırmış olur. Onun için, sömürülen ülkelerde feodal sö
mürüyü ortadan kaldırmak İsteyen devrimci güçler, feo
dal sınıfın müttefiki olan emperyalizme karşı mücadele
yi de göze almak zorundadırlar. Çağımızda her anti- 
feodal devrim, aynı zamanda emperyalizme ve İşbirlikçi
lerine karşı bir millî kurtuluş devrimi olmak, ülkeyi ulu
sal bağımsızlığa kavuşturmayı hedef edinen bir Millî 
Devrim olmak zorundadır. Çağımızın demokratik dev- 
rimlerini “Millî Demokratik Devrim” diye adlandırmamız 
bundan ötürüdür. (...)

TEMEL SLOGAN; "TAM BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK 
TÜRKİYE”

Evet çağımız millî kurtuluş devrimleri ve sosyalist 
devrimler çağıdır. Ama hiç bir ülke, birincisini gerçek
leştirmeden, bağımsız bir ülke, fedoal kalıntılardan ann- 
mış demokratik bir ülke durumuna gelmeden, İkincisini, 
sosyalist devrimi gerçekleştirmeyi düşünemez. Demok
ratik devrim aşaması “yukardan karamamelerie Ilga edi
lemez”, “mangalda yakılıp kül edilemez” . O halde Ame
rikan vesayeti altında olan Türkiye’nin, feodal kalıntıian 
bağnnda hâli banndıran bir ülke olan Türkiye’nin önün
deki devrimci görev. Millî Demokratik Devrim’i gerçek
leştirmektir. O halde bugün Türkiye’de temel devrimci 
slogan "Millî Demokratik Devrim” sloganı, “Tam Ba
ğımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” sloganıdır. (...)

DEVRİM, KİME KARŞI KİMLE BİRLİKTE?

Millî Demokratik Devrim kime karşı, Türk toplumunda- 
kl hangi güçlere karşı yapılacaktır?

Sınıf çıkarian, Türkiye'nin emperyalist sistem içinde 
sömürülen bağımlı bir ülke olarak variiğını sürdürmesin
de olan, emperyalizmin yeril ortakları durumundaki iş- 
blriikçl sermayeye karşı, feodal ağalara karşı; Türk ulu
sal topluluğunun dışında sayılması gereken bu iki asa- 
kık, gayri millî sınıfa karşı. (...)

Türi( halkının ulus payesine yükselmesine karşı olmak 
demek, ulusun tam anlamıyla gerçekleşmesine karşı 
3lmak, ulusa karşı olmak demektir. Feodal ağanın bu - 
ulus düşmanlığı, İdeolojik alanda ümmetçilik, şeriatçı- 
ric, hilafetçilik akımlan şeklinde belirmektedir. Çıkar bir-

Millî
Demokratik

Devrim
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liği ve bu bilinçli ulus düşmanlığı, feodal ağalar gayri 
millî sınıfını doğrudan doğruya emperyalizme bağlı öte
ki gayri millî sınıf olan işbirilkçi sermaye ile ittifaka 
sürüklemiştir. Ve bu iki müttefikin emperyalizmde daya
nak bulmaları onunla ortaklık kurmalan en doğal bir 
durumdur. Ve işte Millî Demokratik Devrim bu üçlü or
taklığa karşı, emperyalizm -işbirilkçi sermaye- feodal 
ağalar ittifakına karşı gerçekleştirilecektir.

DEVRİMCİ GÜÇLER

Peki Millî Demokratik Devrim Türk toplumundaki han
gi güçlerie, hangi devrimci sınıf ve zümrelere dayanıla
rak yapılabilir? Hangi güçler, hiç bir art düşünce taşıma
dan tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye'
nin gerçekleşmesini özlemektedirler ve bu uğurda pay- 
lanna düşen devrimci görevi başarmaya niyetlidirfer?

Bu sorunun cevabı verilmiştir; “ Ulusal topluluğumu
zun dışında sayılması gereken işbirlikçi sermaye lie feo
dal ağalar sınıfı dışında Türk ulusunun tümü, Türkiye 
proletaryası, yani modem sanayide, küçük sanayide, 
zanaat kollannda, ticaret atanında tanmda işgücünü sa
tarak yoksul t>lr geçim sağiıyablien üretim araçlanndan 
ve topraktan yoksun şehir ve köy proletaryası; ve az 
miktarda üretim aracına ve toprağa sahip olmakla birilk- 
te gene de sömürülen bir sınıf niteliğini taşıyan şehir 
ve köy küçük burjuvazisi, yani bir avuç asalak dışında 
tüm emekçi Türk halkı.”

Türkiye gibi bir ülkede millî burjuvazi diye bir sınıfın 
olamıyacağını İddia edenler vardır. Bunlar yanılmakta- 
dıriar. Millî burjuvazinin olmadığını iddia ettiğimiz anda, 
Türkiye'de ekonomiyi, sanayiyi, madenciliği, nakliyatı 
vb. işbirlikçi sermayenin tekelinde yeknesak bir bütün 
olarak kabul etmemiz gerekir. Esas niteliği kapitalist 
olan çok çapraşık bir toplumu böyle monoton bir griye 
boyayamayız. Hiç şüphe yok ki, Türkiye'de ekonomiye 
hükmeden işbirilkçi sermayedir. Türkiye'de yabancı ser
maye yatınmlan vardır. Emperyalizmin denetimi altında 
yabancılaria ortak sermaye yatınmlan vardır. İktisadî 
bağımsızlığımızı perçinleyen montaj ve ambaiâj sanayi 
sermayesi vardır. Ama öte yandan, milli nitelik taşıyan 
ve ekonomimizin bağımlı durumundan zarar gören ser
maye de vardır. Türkiye'de emperyalist vesayeti çıkan- 
na uygun sayan ve bu vesayeti sürdürmek için elinden 
geleni yapan İşbirilkçi sermaye ile, emperyalizmin türiü 
yollarla darbelediğl burjuvazinin millî nitelik taşıyan ko
lunu aynı sepete koyamayız. Koyarsak pek önemli bir 
strateji hatâsı yapmış oluruz. Devrim stratejisti odur 
kİ, karşısındaki güçler safında çelişkileri doğru değer
lendirir, bunlardan yararlanmasını bilir; karşı saftaki ya- 
nklan kapatacak yanlış davranışlardan kaçınır, tarafsız 
kılınması mümkün olan güçleri düşmanın kucağına itmez.

Evet Türkiye’de işbirilkçi sermayeden ayrı olarak de- 
ğeriendlrilmesl gereken bir millî burjuvazi vardır. Ama 
bu millî burjuvazinin, bugün işbirilkçi sermaye karşısın
da boynu bükük olduğu, ve bağımsız bir güç olarak 
toplumumuzda ağıriiğını koyamadığı da bir gerçektir. (...)

Türk toplumunda pek önemli bir yeri olan, çoğunluğu 
küçük burjuva kökten gelme asker-slvil bürokrat aydın 
zümre de (kİ öğrenci gençliği ve meslek erbabının ço
ğunluğunu bu zümreye katabiliriz) küçük burjuvazi için
de ele alınmalıdır. Türk aydınlannın hemen hemen tü
mü, az çok eğitim görmüşlerin büyük çoğunluğu bu 
zümre içindedir. Bu zümreyi küçük burjuvazi İçinde say
dığımıza göre, küçük burjuvazinin devrim karşısındaki 
tutumu ve devrimci potansiyeli hakkında genel olarak 
söylediklerimiz bu zümreye de uyacağına göre, asker- 
slvil aydın zümreyi özel bir tüm olarak ele almanın gere
ği var mıdır? Bizce bu zümre özel olarak ele alınmalı 
ve incelenmelidir. Çünkü Türkiye'de bürokrasinin dunj- 
mu, örneğin Avrupa ülkelerindeki bürokrasinin duru
mundan bir hayli farklıdır. Avrupa'da çok kez bürokrasi 
egemen sınıfın kayıtsız şartsız emrinde olmuştur. Örne
ğin, Lenin yazılannda yer yer “bürokrasi" terimini Çar
lık yönetiminin karşılığı olarak kullanır. Oysa Türkiye'de 
ve bazı üçüncü dünya ülkelerinde asker-slvil aydın züm
re zaman zaman egemen sınıflara karşı, bağımsız bir 
demokratik güç olarak tarihî gelişmeye müdahale ettiği 
görülmüştür. 1908 Hürriyet hareketini, Atatüric devrimi
ni ve 27 Mayıs’ı bu biçimde değeriendirmek gerekir.

Sayısı yanm milyonu bulan asker-slvil aydın zümre, 
Türkiye’de orduda olsun, devlet mekanizmasında ol
sun, kilit noktalan elinde tutmaktadır. Bu zümre Tanzi- 
mattan bu yana Türkiye'nin yönetimini çok kez tekelin
de tutmuş, hiç değilse bu yönetimde önemli rol oyna
mıştır. Yüz yılı aşan bir süredir, Türk tarihindeki geliş
meler bu zümrenin damgasını taşır. Pek yakın bir geç
mişte Türk toplumunda son söz bu zümrenindi. (...)

Çanakkale, dünyanın en güçlü emperyalist devletleri
nin olanca güçleriyle zoriadıklan Türkiye başkentinin 
kapısıdır. İngiltere ile Fransa'nın kara, deniz ve hava 
kuvvetleriyle saldırdıklan Çanakkale’yi Türkler başany-
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la savundular ve düşmanı, 250 binin üstünde icayıp 
venlirdikten sonra, yenilgiye uğrattılar, çekilmeye zorla
dılar. Çanakkale Savaşı, dünya tarihini etldleyen sonuç
lar verdi. Sovyet tarihçileri 1917 Ekim İhtilâlini hazırla
yan etkenler arasında Türkler’In Çanakkale’de muzaffer 
oluşunu ve yenilgiye tğrayan Müttefiklerin, Çarlık Rus- 
yası’ntn sıcak deniz yuluyla, silâh ve teçhizat bakımın
dan İkmalini yapamamalarını önemli bir etken olarak 
zikrederler. Yani Çanakkale’de Türk toprağını savunun 
Mehmetçik ve başındaki subayı, dolayısıyla çağdaş tari
hin en büyük olayı olan Ekim Devrlminl hazırlayan bir 
etkeni meydana getirmişlerdir. Hiç şüphe yok ki, I. Dün
ya Savaşı, genel niteliği bakımından emperyalist bir 
savaştı. Am.ı o çağın Türkiyesl’nde emperyalist savaşa 
karşı bir tutumu benimseyecek bilinçte bir kitle hareketi 
yoktu. Mustafa Kemal gibi gerçekleri görebilen asker- 
sivil aydınlar, daha çok olup bittiyi kabullenmek yolunu 
yeğ saydılar. Anafartalar’daki Türk, durumunu, Dumlu- 
pınar'daki Türkten pek farklı görmüyordu. Onun için 
mesele basitti. Yabancı vatan toprağına saldırıyordu. 
Bu toprağı savunmak gerekti. (...)

STRATEJİMİZ

Şimdi özetliyeilm; Türk toplumunun önündeki devrim
ci görev Millî Demokratik Devrim’dir. Hedef Tam Bağım
sız ve Gerçekten Demokratik Türkiye’dir. Türkiye’yi 
emperyalizmin sömürü alanı olmaktan kurtarmak için 
emperyalizm ile vesayet İlişkilerine son vermektir. Emper
yalizm ile milit bağımsızlıkla bağdaşmayan askerî vb. 
bağlan koparmaktır. Emperyalizmin işbirlikçisi durumun
da olan sermaye çevrelerinin sömürü alanlarını millîleş
tirmektir. İşbirlikçi sermayenin müttefiki feodal kaiıntıia- 
n köklü dönüşümlerle etkisiz hâle getirmektir, işbirlikçi 
asalak sınıflan sömürü alanından yoksun bırakmak bun
ların ekonomimiz ve toplumsal hayatımız üzerindeki bas- 
kıianna son vermektir. (...)

MIHI Demokratik Devrim, ancak şehir ve köy proletar
yasının, yan proleter unsurlann, şehir ve köy küçük 
tHirjuvazIsinin, asker-sivil aydın zümrenin devrimci itti
fakını temsil eden, toplumumuzdaki bütün devrimci güç
lerin kendi öz örgütleriyle katılacakları Devrimci Güç 
Birliği ile gerçekleştirilebilir. •

Kapitalsiz K ap italistler

Harun Karadeniz’in ilk kez İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğrenci Birliği yayınlarından çıkan 
Kapitalsiz Kapitalistler broşüründen bölümler:

Bilgisizlik başeğmeyi doğurur. Kapitalist sınıf, işçi 
sınıfının kendisine başeğmesini sağlamak için İşçi sınıfı
nı eğitimsiz bırakmak zorundadır.

Türkiye’mizdeki okuma yazma bilmeyen insan oranı
nın yüzde 60 gibi büyük bir sayıda olmasının nedeni, 
oianakianmızın azlığı değil doğrudan doğruya içinde 
yaşadığımız ekonomik düzenin bir gereğidir.

Kapitalizm, küçük bir sermayedar sınıfın dışında bü
tün çalışan insanlann zaranna İşleyen bir düzendir. Çalı
şan insanlann bilgili duruma gelmeleri, çalışmalarıyla 
yarattıktan değerlerin bölüşümünde aldatılmalarını zor- 
iaştınr. Başka bir söyleyişle; bilgili duruma gelmiş işçi
ler, yaratmış olduklan değerlerden patronun büyük bir 
artık değer almasına izin vermezler. Artık değerleri toplı- 
yarak sermaye biriktiren patron, sermaye biriktiremez 
duruma gelir. Yani kapital ve kapitalizm yok olur.

Görülüyor ki Kapitalizm var olabilmek için işçilerin 
artık değerlerini toplamak zorundadır. Bu ise işçinin, 
sennayenin bir artık değer olduğunu bilmemesiyle müm
kün olur. Çünkü sermayenin bir artık değer, yani kendi 
ödenmemiş emeği olduğunu bilen İşçiler sömürülmeye

SİNGEft
GREVİNDE

■  I

TURK l$ÇISl E Z İ L İ Y O R

am erikan
SERMAYESİNİNorunu ̂

itiitb iHitnfh

üstte: Temmuz 1967'de başlayan Singer grevini 
destekleyen öğrenci örgütlerinin bir afişi.

karşı direneceklerdir. O halde sermayenin var olabilme
si için işçiler sermayenin ne olduğunu bilmemelidirler.

Gerçekte kapitalist toplumiarda eğitim düzeni işçi sı
nıfını bilgisiz bırakıp, kapitalist sınıfı bilgili kılan bir dü
zen olarak işlemektedir. Bu durum oldukça gizlenmiştir. 
Fakat dikkat edilirse açıkça görülüyor ki eğitim tek yön
lüdür. (...)

Egemen sınıflar eğitimi baltalamanın yanı sıra, halkın 
kendiliğinden veya halkçı aydınların da çabalarıyla ger
çekleşebilecek uyanışını engellemek zorundadır.

Halkın kendi çıkarlarının bilincine varması dostunu 
düşmanını tanıması, bu soygun düzeninin ve egemen 
sınıflann egemenliğinin son bulması olacaktır. Bu düze
nin yaşaması ve egemen sınıflann aşırı kârlarının sür
mesi için halkın uyanışı engellenmektedir.

Egemen sınıflar halkın uyanmasını engellemek için 
düzmece olaylarla dikkati başka yöne çekme, yalan ve 
İftira gibi akla gelebilecek her yola baş vururlar. Halktan 
yana akımı dejenere etmeğe ve yok etmeğe çalışırlar.

Burada günümüzde çok sözü edilen bir konunun nasıl 
dejenere ediMiğlnl anlatmak istiyoruz. Bugün ülkemiz 
Amerika tarafından sömürülmektedir ve kalkınabilmesi 
için herşeyden önce bu sömürüden kurtulmak zorunda
dır. Bu zorunluluğu duyan kişiler doğal olarak Amerikan 
emperyalizmine karşı çıkmaktadır. Egemen çevreler ise 
(kl bunlar Amerikalı patronlar ve onlann yerli ortaklan- 
dır) Amerika’ya karşı çıkan herkesi Rusya taraftarlığıyla, 
suçlamakta ve Amerika giderse Rusya’nın geleceğini, 
Amerika’ya karşı çıkanlann Rusya’nın gelmesini istedi
ğini yaymaktadırlar. Bu yolda o kadar çok yayın yapıl
mıştır ki neredeyse halk Amerika giderse Rusya'nın 
geleceğine inanır olmuştur.

“Amerika giderse Rusya gelir” sözü herşeyden önce 
Amerika’nın Türkiye’de bulunduğunu anlatır. Sonra za
rarlı olduğunu, ancak içimizdeki bu zararlı gücün gitme
si halinde daha kötü sonuçlar doğabileceğini anlatır.

Bunları söyleyenler şu inançlannı açıklamış olmakta
dırlar “ Biz bağımsız yaşayamayız. Rusya veya Amerika
nın hegemonyası altında yaşamak zorundayız. Amerika- 
ya köle olmak Rusyaya köle olmaktan daha iyi, o halde 
biz Rus köleliğini değil. Amerikanın köleliğini tercih et
meliyiz.”

Egemen sınıflar bu sözle halkın sömürülmekten kur
tulması ve ülkenin bağımsızlığına kavuşması hareketini 
dejenere etmektedirler. Bu söze itibar edenler ise ba
ğımsızlık ülküsünü yitirmişler ve ancak kölelikler arasın
da tercih yapıyorlar demektir. Bir üçüncü ihtimal tam 
bağımsız yaşamak yokmuşçasına Amerika ve Rusyaya 
dayalı yaşamak düşüncesi her gün halkın kafasına yer
leştiriliyor.

GENÇLİK VE GELECEK

Gençlik denilince akla ne gelir? Gençlik her şeyden 
önce yarından bir şeyler bekleyen bir kitledir. Ülkemiz 
gençliği de haklı olarak gelecekten bazı şeyler bekle
mekte ve yarıniannı güven altında görmek istemektedir. 
Fakat ülkemizin İktisadî, kültürel ve siyasi yönden yann- 
lannın aydınlık olacağını gösteren hiç bir t>elirti yoktur. 
Gençliğin ve ülkenin geleceği ise birbirinden ayrı düşü
nülemez. Ülkemizin geleceği yani gençliğin geleceği 
her yönüyle karanlıktır. Bu durumda gençlik için ülke 
sorunlarıyla ilgilenmek, kendi geleceğine sahip çıkmak 
demektir. Çünkü yannın Türkiyesinin mutluluğu bugün
kü gençiiğin mutluluğu demektir.

Gençliğin ülke sorunlarıyla ilgilenmesi bir zorunluluk
tur. Çünkü hiç bir kimse toplumumuzun sorunlarına 
bilimsel bir çözüm yolu getirememiştir. Kendi geleceği
ni güven altında görmek isteyen gençlik ister istemez 
toplum sorunlarına çözüm aramak zorundadır. Ancak 
ne var ki; Gençliğin ülke sorunlanyia ilgilenmesi kurulu 
düzeni etkilemekte ve bu kurulu düzenden aşın kâr 
sağlayan çevreler “Gençlik siyaset yapıyor!” diye fer
yadı basmaktadır. Gençliğin yaptığı iş ise kendi gelece
ği demek olan ülkenin geleceğine etken olmak ve birey
leri güven altında otan bir toplum kurulmasına çalışmak
tır. (...)

Ülkemizde toplum sorunlanyia ilgilenen gençleri baş
lıca dört grupta toplayabiliriz.

I- Sağcılar; Tam bir bilinçsizlik İçinde kapitalist düze
nin savunusunu yapmaktadırlar. Bilinçsizlik içinde diyo
rum, çünkü kapitalizmi savunan bu grubun hemen he
men hiç birinin kapitali yoktur.

Sağcı çevreleri desteklemek ve solculara karşı çıkmak 
gibi hareketler yaparlar. Aktif olanların sayısı pek azdır. 
Çünkü temel düşünce itibariyle yurt sorunlanyia itgiten- 
meyi tam benimsemiş değillerdir. Bir mevki sahibi veya 
bir parti büyüğünün İsteği ite harekete geçerier.
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Kendi aralarında şeriatçı, nurcu veya biraz lâik gibi 
farklılaşmalar vardır.

2- Nasyonal Sosyalistler: Bugünkü düzenin kötülüğü
nü anlamışlardır. Ve değiştirmek özlemindedirler. Fakat 
felsefe bilmedikleri için felsefi yönden aynı kökenli bir 
düzen önermektedirler. Kurtuluşu bir liderden ve bir 
kadrodan beklemekle ferdiyetçiliğe döndüklerinin ve ka
pitalizmin paraleline düştüklerinin farkında değillerdir.

Amaçlan halkın Inançlanndan ve milliyetçilik duygula- 
nndan yararlanarak İktidara gelmektir. Bunu ise halkın 
inançlarına saygılı görünerek ve milliyetçilik duygularını 
kamçılayan hareketlerle gerçekleştirebileceklerine inan
maktadırlar.

Anarşi yaratacak hareketler yapmaktadırlar. Sömür
gen çevreler ise sosyalist gençliğe karşı bir alternatif 
olarak bu grubu kullanabilmek İçin aşın hareketlerine 
göz yummaktadırlar. Çünkü sömürgenler İçin en İyi çö
züm yolu düzeni değiştirmek isteyen bu İki öğrenci 
grubunun enerjilerini kendi kendine tüketmesidir.

Bu grubun içinden bazıları Hitler Almanyasını ve Hitle- 
ri benimsemiştir. Fakat bir çoğu tuttukları bu yolun 
faşizme varacağındın habersizdir.

3- Ortanın Solundakller; Düzenin bozukluğuna ve de
ğiştirilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Ancak kapita
lizmden sosyalizme geçmek değil de kapitalizmin ku
surlu yönlerini düzenlemek dileğlndedirler.

Kapitalizmin kötülüğü ve sosyal adaletsizliğini yok 
etmek için sosyalizmi aşın bulmakta ve bir orta çözüm 
olarak ortanın solunu görmektedirler.

Düşünceleri olaylardan çıkanlan kanılar olup doktri- 
ner bir temele oturmamış olduğundan aksiyoner olama
maktadırlar. Kendileri İçin amaç bildikleri sosyal adalet
sizliğin yok edildiği bir düzene varmak İçin sosyalist 
olmak gerektiğini anlayamamış durumdadırlar. Aralann
da İktisat ve felsefeyle biraz ilgilenenler daha sola doğru 
kaymaktadırlar. Çünkü temelsiz düşüncelerinin revizyo
nizm olduğunu anlayan bu gençler gerçekte devrimci 
özlemlerle doludur ve bilinçlendikçe sola doğru kayma- 
lan doğal bir sonuçtur.

4- Sosyalistler; Gençlik arasında en aktif grup sosya
listlerdir. Olayian tek tek değerlendirmemekte düzene 
bir kül olarak bakmakta ve köklü bir devrim istemekte
dirler.

Amaç kapitalizmin bütün kötülüklerine dur diyecek 
ve toplumun kalkınmasını sağlayacak sosyalist bir dü
zenin kurulmasıdır.

Düşünceleri tam bir temele oturduğu İçin gerçek bir 
güç olarak beliren sosyalist gençler, toplum İçinde ge
niş ölçüde etken olacaktır. Çünkü bu gençler büyük 
bir çoğunlukla sömürülmekte olan halk çocuklandır. (...)

TÜRKİYE’NİN SONU

Ülkemizin geleceği bu düzen içinde hiç de içaçıcı 
değildir. Dış borçianmız her gün biraz daha artmaktadır. 
Hemen her yıl dış ticaretimiz açık vermektedir. Nüfusu
muz hızla artmakta, iş sahası açılmamaktadır. Yer altı 
kaynaklarımız yabancı şirketlere peşkeş çekilmiştir. He
men bütün resmi kurumlanmızda yabancı uzmanlar ca
susluk yapmaktadır. Üretimimiz tamamen yabancı ser
mayenin kontrolüne girmişken yeni İşletmelerin yaban
cı patronlara devri devam etmektedir. Öte yandan halkın 
birbirine düşman ideolojik gruplara bölünmesi ve bu 
guruplar arasında çatışmalar çıkartılması planlı bir bi
çimde uygulanmaktadır. Halk kitleleri Alevi-SünnI, Kürt- 
Türk, Nurcu-Süleymancı gibi guruplara bölünmektedir. 
Bütün bu bölünmeler dış güçlerin bizi sömürmesini da
ha da kolaylaştırmakta ve böylece iktisadi durumumuz 
her gün biraz daha kötüye gitmektedir. (...)

BA6IMSİZ TÜRKİYE

\ K h m
PAZAR.

i *m a-.au H. liarcvıs, ge Om *

SrfdtrîtL

üstte: Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Kanlı Pazar
(1969)’dan sonra çıkardığı bülten. Altta: FKF İstanbul 

sekreterliği ve öğrenci örgütlerinin çıkardığı teksayı 
Kanlı Pazar gazetesi.

SONUÇ;

Toplumun bir ferdi olarak üzerimize düşen görevleri 
iyi bilmemiz gerekir. Bugün artık Türkiye bir dönüm 
noktasına gelmektedir. Ya bugüne dek olduğu gibi biz 
ülke sorunlarını hiç düşünmeyeceğiz ve bizimle ilgili 
konulan bu düzenden aşın kâr sağlayan kişiler karara 
bağlayacak ya da ne oluyoruz ve ne olmalıyız? diye 
düşünüp ülke sorunianna çözüm yolu bulacağız.

Bugüne dek kapitalist eğitim sisteminin kafalara dol
durduğu bilgileri eleştirmek zorundayız. Kendi kendimi
zi yani özlemlerimizi ve yönelimlerimizi eleştirmek zo

rundayız. Kısaca her yönüyle İçinde yaşadığımız şu dü
zeni eleştirmek zorundayız.

Toplumun fertleri bütün bu zorunluluktan kendi için
de duymadığı ve gerekil çalışmalan t>entmseyip yapma
dığı sürece mutlu yannlar bekleyemeyiz. Mutlu yannlara 
varabilmek için; bu düzeni temelinden değiştireceğiz. 
İktisadi ve felsefi bir temele oturmuş her türiü histen 
uzak, bilimsel yöntemle halk yaranna işleyen bir düzen 
kuracağız.

Geleceğimizi güven altına alabilmemizin biricik şartı 
bu çürümüş düzeni bırakıp yepyeni bir düzen kurmaktır. 
Bu yeni düzeni kurarken en büyük görev beynimize 
düşmektedir. Düşüneceğiz, daha gerçekçi daha biiimset 
ve daha devrimci oimak için düşüneceğiz. •

Anti-M m peryalisi M ücadele ve 
O enflİk

DENİZ GEZMİŞ

Deniz Gezmiş’in 19 Kasım 1968'de Türk So/u'nda 
çıkan yazısı:

Çağımız, devrimcilerin Amerikan emperyalizmini adım 
adım kovaladığı çağdır. Çağımız, gençliğin Çekoslovak
ya’da ve diğer revizyonist ülkelerde karşı-devrimci oldu
ğu çağdır. Çağımız, biz yaştaklterin, Vietnam'da, Domi
nik’te, Meksika’da, Amerikan emperyalizmine karşı dö- 
ğüşerek öldüğü bir çağdır.

Azgelişmiş dünya halklan, emperyalizme karşı bir sa
vaş verirken, gençtik bunun dışmda kalamaz. Biz, daima 
ezilenden yana çıkmak zorundayız. Eğer bizim kavgamız 
anti-emperyalist kavganın paralelinde yürümezse, ayak- 
lanmız havada kalır.

Yalnız, gençlik bu paralelde savaşırken, politik parti
lerden t>ağımsız olmak zorundadır.

Geçmişteki örnekler, bağımlılığın zarariannı göster
miştir. Bu hatalan bir kere daha tekrar etmenin hiç 
bir anlamı yolctut- Gençlik yalnız devrime karşı sorumlu
dur, politik partilere değil. Zaman olur ki, bütün politik 
partiler karşı-devrimci olabilirler. (Bugün Türkiye'de ol
duğu gibi.) Bu nedenlerden ötürü, gençliğin görevi, 
anti-emperyalist kavgaya katılmak, fakat bağımsız ol
maktır.

Bugün bu zoriu/Icavgada tek umut olması gereken 
devrimci gençlik bölünmüştür. Bunda şüphesiz ki, opor
tünist kişilerin rolü büyüktür. Dürüst, yiğit, devrimci 
kardeşlerimizden bir kısmı, sekteriikleri yüzünden opor
tünistlerin etki alanına girmiştir. Bu giriş, onlan, giderek 
karşı-devrimcilerin safına düşürmüştür. O kadar ki. Ame
rikan erlerini denize atmak İsteyenlere engel oimak için 
barikat kurmaya kadar götürmüştür. Bu gidiş, onlan 
aktif direnmenin başladığı yerde pasif direnmeye itmiş
tir. Cağaloğlu'nda görüldüğü gibi. Bu oportünist kişiler, 
hiçbir şey yapamadıktan zaman faşizm gelir fobisini 
ortaya atarak, devrimci gençliği eylemden çekmeyi de
nemişlerdir. Bu fobi, kısmen başan sağlamış ve devrim
ci eyleme büyük darbe vurmuştur.

Bu İddiayı dikkatle incelemek gerekir. Sosyalist örgü
tün yüzde 3 oy aldığı bir ortamda faşizme gitmek için 
hiçbir sebep bulunmazken, bunu söyleyenler Hürriyet 
Meydam'nda ve Kızılay'da hiçbir şey hailedlimez dlyen- 
terie aynı düşünceye sahiptirier. Fakat bütün bunlan 
olağan karşılamak gerekir. Çünkü, küçük-burjuva sos
yalistlerinden daha fazlası beklenemez. Onlar, eil>ette 
kİ, rahat mücadeleyi tercih edeceklerdir. Bizim bu gibi
lere söyleyeceğimiz tek şey şudur;

“ Düşmesin bizimle yola / Evinde ağiayanlann gözyaş- 
lannı boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar.”
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Devrimci gençlik Amerikan emperyalizmine ve opor
tünizme karşı duran gençliktir. Onun görevi, sayısının 
azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan. Amerikan 
emperyalizmine karşı sonuna kadar dövüşmektir. O, 
en iyi biçimde karar veren ve uygulayandır. O, boş 
gecelerin değil, boylu boyuna ömrünü bu kavgaya ve
rendir.

Yaşasın tüm bağımsızlık savaşı veren dünya halkları. 

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiyel •

Kurtuluş Savasım ız, 
Sosyalizm, Bilim , Üniversite

'ODTÜ Sosyalist Filcir Kulübü’nün Ağustos 1969'da 
öğrencilere dağıttığı broşürden bölümler;

Yurdumuz İkinci kurtuluş savaşının İçinde olan bir 
ülkedir. Bu savaş başta Amerikan emperyalizmi olmak 
üzere bütün emperyalist güçlere ve onlann işbiriikçileri- 
ne karşı verilmektedir. Karşımızda en modern silâhlarıy
la ve en azgın niteliğiyle Amerikan emperyalistleri, uşak
lığın bütün kalleşliği içindeki yerli Işbiriikçiler, yani mon
tajcılar, ithalât ve ihracatçılar, ağalar, aracılar, tefeciler 
var. Bu sömürücüler ağı Türkiye’yi dört bir yandan sar
mıştır. Ülkemizin bütün doğal servetleri halkımızın eme
ği, kültürümüz ve değer verdiğimiz ne varsa hepsi bu 
bir avuç sömürücünün avucunun içindedirier. Emperya
listler ve uşakları için Türkiye bir açık pazar, Türkiye 

'halkı zavallı bir köle güruhudur. (...)

Türkiye halkı saldırgan değildir. Ama kendisine saldı- 
nlınca o da karşı saldırıya geçer. Emperyalizm ve uşak- 
lan yıllardır Türidye İşçisinin köylüsünün kanını emiyor. 
Yıllardır Türkiyemizde sessiz cinayetler işleniyor. Buna 
artık kimsenin dayancası kalmadı. İşçiler köylüler ve 
devrimci öğrenciler bilinçleniyor dostu düşmanı tanıyor 
hakkını almasını öğreniyor. İşte üniversite öğrencileri
nin ve İşçilerin İşgalleri, işte Kavel, Flnflnis, Emayetaş, 
Derby, Magirus, Keban işte Singer, işte Amerikan işyer
leri, Alpagut, Silâhtarağa Döküm fabrikası grevleri ve 
işgalleri. Köylüler canlarını koydular ortaya ya toprak 
ya ölüm diye. İşte Bafa, Elmalı, Atalan, GöllUce, Ödemiş 
PolatlI.

İşte gençlik İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Doğu'- 
da lıer yerde. İşte emperyalizmin maşaları Dean Rusk, 
Syrus Vance'a karşı gösteriler, işte 6. Filo ve Kanlı 
Pazar, nihayet arkasına bakarak giden işkenceci Korner. 
Yüzlercesi hapse atılan gençler, içiler, köylüler...

Ve işte Devrim şehidi üniversiteli Vedat'ın Miilt Kurtu
luşa adanmış gencecik hayatı. Emperyalizm ve yardak- 
çılan titresinler. Onların tankı, topu, atomu ve çok şeyi 
satın alan paraları olabilir. Fakat tarihi yapan silâh değil
dir. Tarihi yapan insanlardır. Ve tarih tekerieği ileriye 
dönmektedir. Türidye halkı mutlaka Milli Kurtuluş sava
şında galip gelecektir. (...)

Sosyalizmin ne sadece kitaplardan, ne de sadece, 
göziemierie, hayattan öğrenilebilir. Kitaplar, kendilerin
den çok daha karmaşık olan hayatı basitleştiren, bunun 
İçinde soyut kavramlardan ve kategorilerden yararlanan 
aletlerdir; hayatı anlamak için okunur. Birde bunun tersi 
var; hayatı anlamaya yönelmemiş kişi, kitapları anlıya- 
maz. Kitaplardan yararianamaz. Sosyalizmde hiçbir şe
ye tapıimadığı için kitaplara da tapılmaz. Mevcut kitaplar 
hayatı yeteri kadar açıklığa kavuşturmuyorsa, bunu ya
pabilecek yeni kitaplar yazılır. Ancak bunlar yapılırken 
eski kitapların hem yöntemlerinden, hem de bilgilerin
den yararianılır. İşte bu sebeple sosyalizmin temel haya
tı anlamak için okumalı, hayatla kitapları biriikte incele
melidir. Bütün bu bilgiler ışığında, Türkiye toplumunun 
evrimini, bu evrimin çelişmelerini incelemek ise sosya
lizmi öğrenmenin asıl yoludur. Bir tanım vermek gere-

c :5îü sosya lis t f ik i r  ku lü bü

Üniversite Anlstanltn 
SendlkftM 

Tsyifi No: t

Üniversite Asistanları 
Sendijfasi'nın Üniversite 

Reformu hakkında görüşleri

E K İM  1 9 6 8

Üstte: ODTÜ Sosyalist Fikir kulübü’nün broşürünün 
ön yüzü. Altta: Üniversite Asistanları Sendikası’mn 

broşürü.

kirse, sosyalizmi bilen adam demek, kendi toplumunu 
sosyalist teori açısından inceleyip bilen (ve başkalarına 
öğreten) adam demektir. Tabiî bu bilgiler, toplumun 
sosyalist bir toplum haline dönüştürülmesi için halkın 
bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi amacıyla edinilir ve 
kullanılır. (...)

BİLİM

Bilimle uğraşmamızın amacı tabiatı ve toplumu değiş
tirmektir. Tabiatın ve toplumun, insan mutluluğunu göl- 
gellyen, bozan, sınıriayan kör kuvvetleri oimasa bilime 
de ihtiyaç oimıyacaktı. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
değiştirmek için anlamak, aydınlatmak gerekir. Tabiatın 
ve toplumun işleyişini anlıyamazsak onları değlştireme- 
yiz, istediğimiz biçime sokamayız. Demek oluyor kl, 
bilim, insanı mutlu kılmak İçindir. “ Bilim amaçsız değil
dir". Yani "bilim için bilim" diye bir çıkış noktası olmaz.

(...)

Çok açık bir dille belirtelim; ODTÜ, AvrupalI ve Ameri
kalı emperyalist ülkelerin (başta ABD, Britanya ve Hol
landa olmak üzere) etki ve telkiniyle kuruldu. Amacı 
da, emperyalizmin Orta Doğu bölgesindeki mahalli in
san gücü ihtiyacını karşılamak için teknokrat yetiştir
mekti. Çünkü, buradan yetişecek olan elemanlar hem 
yeril dili, hem de İngilizceyi bilecekler, üstelik bir emper
yalist ülke teknokratının çalışmayı kabul etmiyeceğl bir 
ücretle iş görmeyi seve seve kabul edebilecektir. İşte 
ODTÜ bu amaçla kuruldu ve 27 Mayıs 1960 devrimine 
kadar bir Amerikalı rektör tarafından idare edilirdi. Ha- 
zıriık okulunun kurulmasından sonra ODTÖ’nün çehresi 
değişti. Çünkü onun çehresini değiştirebilecek halk ço
cukları da artık üniversitemize girebiliyoriardı. Bu yeni 
öğrenci kitlesi, yurdumuzda gelişmekte olan, halkın kur
tuluş savaşını ve bunu sağlamağa yönelmiş fikir akımla
rını kavramakta gecikmedi. Sosyalist akım, üniversite 
içinde süratle örgütlendi. Ve 1965-66-67 seçimlerinde 
öğrenci biriiği seçimlerini kazanmayı başardı.

Halen ODTÜ sosyalist vatansever gençliğin. Tam Ba
ğımsız ve Gerçekten Demokratik bir Türkiye için çalışan 
öğrencilerin kaielerindendlr. Bugün emperyalistlerin koy
duğu kuruluş amacı gülünç bir mevkiye düşmüş bulunu
yor. ODTÜ öğrenci kitlesinin çoğunluğu, emekçi halk 
kitlelerinin davasından yanadır ve şiddetle anti- 
emperyallsttir. Bu çoğunluk sözde anti-emperyalist ge
çinen bir parti yöneticilerinin dümen suyundan giden 
bir muhalefet tarafından (SDD yönetim kurulu) eleştiri
lir. Bu önemli değildir. Egemen sınıfların bu kuzu postu
na bürünmüş küçük kurtları ODTÜ içinde sadece şekil 
bir üstünlüğe sahiptirler ve bunun da sonu yaklaşmıştır.

Yarının Bağımsız Demokratik ve Sosyalist Türklyesl 
için durmadan çalışalım. Hem tutarlı devrimciler, hem 
de bilgili öğrenciler olacağız. Çünkü hem Devrim hem 
de Devrimden sonraki toplum bilgi ile kurulacaktır.

Bugünün Türkiyesi’nde sadece kendi çıkarını düşü
nen öğrenci olmak, birgün tezelden bir diploma kapıp 
rahat bir hayata kavuşmak istemek yazıktır, küçüklük
tür, korkaklıktır ve de görevden kaçmaktır.

Üniversite yönetiminde söz sahibi olmalıyız. Hocaları 
etkilemeliyiz. Emperyalizmin uşaklarıyla öğrenci düş
manlarının bu üniversitede bannmalanna son verecek 
tedbirleri almalıyız.

Diğer gençlik kitleleriyle güçbirilğimizi arttırmalıyız.

Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm savaşında ey
lemlere girmekten yılmadık ve yılmamalıyız.

Üniversitemizin gerçek bir üniversite olması için sa- 
vaşmalıyız.

Bilmeliyiz ki, emperyalizm ülkemizden defolup gitme
dikçe, yani biz onu zorla yurdumuzdan kovmadıkça top- 
lumumuzda bağımsızlık ve demokrasi olamaz. Bağım
sızlık ve demokrasi kurulamadıkça, halka dönük bir yö
netim kurulamaz. Halka dönük bir yönetim kurulmadık
ça, sanayi kurulamıyacaktır. Sanayi kurulamayınca bi
lim de gellşemiyecektlr. Dolayıslyle “üniversitelerimiz 
gerçek üniversiteler haline gelemiyecektir". Bu da top
lumumuzun büsbütün geri kalması sonucunu doğura
caktır.

Bu kısır çemberi bir yerinden kıralım. Bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm savaşına katılalım. Bugün İçin 
en büyük sınav devrim en kutsal ders sosyalizmdir.

OOrÜ'nün bütün yurda yayılmış devrimci ününü sön
dürmeyelim'.

Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türici- 
yei

Yaşasın Türk halkı ve onun hakları uğruna can ver
mekten, hapse girmekten korkmayan inanmış devrimci 
gençlikl •
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Ortak Bildiri

ODTÜ'de Komer'in arabasının yakılmasından 
sonra bütün öğrenci kuruluşlarının yayınladığı 

ortak bildiri:

TÜRK KAMUOYUNA:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Komer'in arabası
nın yakılması ve peşisıra gelen olaylar. Şimdiye değin, 
Kamuoyuna eksik ve yanlış olarak yansıtılmıştır.

ABD vaiışi ve dünyanın her yanında zor kullanan, 
şiddet kullanan bir devlettir. Bu yüzden Amerika'ya kar
şı girişilecek hareketler de zorlu olmak gereğindedir. 
Komer’in arabasının yakılması Amerika'nın şiddetine 
karşı duruştur. “ Karşı şiddet’’ hareketidir. Böyle bir 
topluluğa karşı fikir mücadelesi yürütülemez. Amerika 
sözle, rica ile Türkiye’den kovulamaz. İşin fikir kısmı, 
Amerika’nın ülkemizi sömürmesine, fakir ve geri bırak
masına karşı biriken bilinçtir. Fikirler ise sadece sözde 
kalmaz, yoğunlaştıkça uygulanmalarıyla anlam kazanır. 
Sonucunda uygulama olmayan fikir mücadelesinden bah
setmek, Türk halkının anti-emperyalist mücadelesinin 
en sağlam bilinç ile yürüten arkadaşlanmızı fikir özgür
lüğünün baltalaytcıları olarak göstermek, halkı yanılt
mak demektir. Türk milletinin kanını sömüren emperya
lizmin casusunun ise misafirimiz olmakla hiçbir ilgisi 
yoktur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü ise Amerika’
nın işbirlikçisidir. Amerikan sermayesinin ve onun diğer 
işbirlikçilerinin adamıdır. Onlann gözüne girmek ve antl- 

,emperyaiist yurtseverleri rahatça hareamak için Üniver
siteyi diktatörce bir karar ile tatil ettirmiştir.

Öğrenciler haklı olarak tümüyle kendi dışlannda alı
nan bu karara karşı çıkmışlardır.

Rektör’ün ve Komer’in hem onsekiz yurtseveri polise 
teslim etmek hem beşbin öğrenciyi ezerek baskısını 
duyurmak şeklindeki ikili niyeti bütün Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi öğrencilerinin direnişini yaratmıştır.

öğrenci Üniversitenin tatil oiduğunu kabul etmemek
tedir. Okula hergün devam etmekte ve protestosunu, 
direnişini eğitimini sürdürmektedir.

Danıştaya yansıyan “Haksız ve art niyetli" kapatma 
karan Danıştayda 11 Ocak 1969 günü bozulmuştur. Üni
versite açıktır, öğrenci Üniversitenin sahibidir.

Biz aşağıda İmzalan bulunan kuruluşlar, olayın küçük 
bir grup tarafından yapılmadığını, işbirlikçilerin dışında 
herkesin katıldığı ve onayladığı bir eylem olduğunu açık
lıyoruz.

Yaşasın Kurtuluş Savaşımız.

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Öğrenci Cemiyeti, ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Öğrenci Demeği, ODTÜ Makina Mü
hendisliği Öğrenci Dern^l, ODTÜ Elektrik Mühendisliği 
Öğrenci Derneği, ODTÜ Maden Mühendisliği Öğrenci 
Demeği, ODTÜ Kimya Mühendisliği Öğrenci Derneği, 
ODTÜ Hazıriık Okulu öğrenci Derneği, ODTÜ Sosyalist 
Fikir Kulübü, ODTÜ Sosyal Demokrasi Derneği, ODTÜ 
Fen-Edebiyat Devrimci Grubu, Sosyal Demokrasi Der
nekleri Federasyonu, İTÜ Öğrenci Biriiği, İTÜ Elektrik 
Fakültesi Talebe Cemiyeti, İTÜ İnşaat Fakültesi Tale
be Cemiyeti, İTÜ Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti, İTÜ 
Maden Fakültesi Talebe Cemiyeti, İTÜ Makina Fakültesi 
Talebe Cemiyeti, İTÜ Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiye
ti, İTÜ Teknik Okulu Talebe Biriiği, İstanbul Yıldız Tek
nik Okulu Talebe Biriiği, İstanbul Yıldız Teknik Okulu 
Talebe Birliği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ta
lebe Cemiyeti, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Talebe Cemiyeti, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrimci 
öğrenci Biriiği, AÜ SBF Öğrenci Derneği, AÜ SBF Fikir
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illstte: ODTÜ öğrencilerinin Komer'in arabasının 
yakılmasından sonra yayınladıkları bir bildiri (Akın 
Atauz Koleksiyonu). Altta: i-tacettepe IJniversitesi 

SFK’n/n yayın organı İleri’n/n 3. sayısının kapağı (Akın 
Atauz Koleksiyonu).

Kulübü, AÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği, AÛ 
Veteriner Fakültesi Fikir Kulübü, AÜ Ziraat Fakültesi 
Fikir Kulübü, DTCF Fikir Kulübü, Hacettepe Üniversitesi 
Basm Yaym Yüksek Okulu Fikir Kulübü, Fen Fakültesi 
Öğrenci Örgütü, Fen Fakültesi Fikir Kulübü, Kimya Fa
kültesi Talebe Cemiyeti, Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü, 
Tıp Fakültesi Fikir Kulübü. •

ODTÜ Sosyalist Fikir 
Kulübü'nün Bildirisi

Ocak 1969’da ABD Büyükelçisi Komer’in 
arabasının yakılmasından sonra ODTÜ SF/Cnın 

yayınladığı bildiri:

TÜRK HALKINA

Amerikan emperyalistleri ve işbirlikçileri, dünyanın 
dörtbir yanında kafalarını durmadan ulusal direnişlerin 
sert kayaianna vurmaktadırlar. Uyanan dünya halkları
nın millî kurtuluş savaştan. Amerikan emperyatizmini 
ve maşalarını yokedecektir.

Asya, Afrika ve Latin Amerika’da her geçen gün ulu
sal hareketlerin dar boğazlanna giren Amerikan emper
yalizmi son darbeyi sömürülen tüm dünya halklanndan 
yiyecektir.

— Türk halkı dünyada ilk kurtuluş savaşı örneğini 
veren ülke olarak Amerikan emperyalizmine karşı da 
millî kurtuluş bayrağını açmıştır. Savaşımız haklı bir 
savaştır, zorbalık değil kurtuluş savaşıdır. Bu savaşta 
gerçek dostlar da tıpkı gerçek düşmanlar gibi açıkça 
kendini belli edecektir. Işbiriikçilerin maskeleri düşe
cektir.

— Amerikan elçisinin arabasının yakılması olayı bu 
gerçekleri gün ışığına çıkarmıştır. Dost Amerika deyip 
Vietnam-Kaatllini yurdumuza çağıranlar gibi, ODTÜ Rek
törü Kurdaş da Amerika’ya oynuyor.

Olay bir tertiptir. Kurdaş deşifre olmuştur. Öğrenci 
Birliği de aynı yanlış tutumun içindedir.

Bugünkü iktidar halkın gözünde yıpranmıştır. Ameri
ka’nın yeni bir adama ihtiyacı vardır. Haik cellâdı Ko
mer’in gelişini bini aşkın ODTÜ öğrencisi protesto et
miştir. Komer Türkiye’ye normal yollardan sokulmamış
tır.

Elbette ki ODTÜ’ye de sokulmayacaktı.

Bunu Kurdaş biliyor.

Bunu Komer biliyor.

Bunu CİA bitiyor.

Bunu Sükan Biliyor...

Komer’in ODTÜ’ye gelişi kasıtlıdır. Hem rektör Kur
daş Amerika’nın adamı olacak, hem onun üniversitesi 
Amerika’ya başdüşman olacak. Bu çelişki çözümlenme
li, ODTÜ’deki anti-emperyalist gençlik, hiç değilse onun 
öncüleri saf dışı edilmeli idi...

Hesap budur, başaniamıyacaktır. Hiç güç tarihin akı
şını durduramayacaktır. Arkadaşlanmıza yapılacak en 
ufak bir haksızlık en keskin şekilde karşılığını alacaktır.

Hodri Meydan...

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve onun uşakian.

Yaşasın Milli Kurtuluş Savaşımız. •



Türkiye______________________________________________________________________________________________

1960-71 Arasında Kürt Hareketi
Şeyh Said’in idam hükmünü veren İstiklâl Mahkemesi azalanndan Ali Saip (Ursavaş) 1920’den, 
öldüğü yıl olan 1940’a kadar Urfa ve Adana mebusluğu yapmış bir Kürttü. Kendisi de 
1920-50 yıllan arasında Van mebusluğu yapmış bir Şeyh olan İbrahim Arvas, anılannda onun 
için “ne kadar baba oğul mahkûmlar varsa, ew ela babasının gözü önünde, oğlunu asünr, 
sonra babayı asardı. Bu hususta babanın feryadı figanlan zerre kadar kalbine tesir etmezdi” diyordu, 
Ali Saip ve İbrahim Arvas münferit örnekler değillerdi. 1920’den beri Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temel politikası, Kürt hareketlerinin denetlenmesinde seçilmiş bazı aşiret reislerinden, 
şeyhlerden ve onlann temsil ettiği ilişki ağlanndan yararlanmak olmuştu. 1930’lardan sonraki

i yıllarda da, Kürdistan’da zaten sınırlı olan tanmsal bir sermaye birikimine dönüşmesini 
önlemek, biriken sermayenin de yalnızca ideolojik düzeyde ulusal kimliğini inkâr etmiş, 
maddi ilişkileriyse-tamamiyle .Türk buıjuvazisininkiyle içiçe geçmiş bir kesim tarafından' 
kontrol edilmesini sağlamak üzere yine aynı kesimlerden yararlanıldı. Kürt egemen sınıflannın 
bu şekilde ajanlaştınimasının bir sonucu olarak, herhangi bir sermaye birikimi 
gerçekleştirmelerine, doğal kaynaklann rantından yararlanmalanna imkân verilmeyen Kürt halkı, 
Türkiye Cumhuriyeti’iıin 1950 öncesindeki sınırlı kalkınma hamlesine bile katılamadı, 
Kûrdistan’la Anadolu arasındaki gelişmişlik farkı büyüdü.

Egemen sınıfın bu şekilde ajanlaştıniması, aynı zamanda, Dersim’in düşüşünden sonra 
herhangi bir ulusal hareketin gelişmesinin önündeki en büyük engeli oluşturdu. Ancak 
1950’de çok partili rejime geçiş, Kürdistan’daki koşullann kısmen de olsa yumuşamasını, polis 
ve jandarma baskısının hafiflemesini sağladı. Mecburi iskâna tâbî tutulmuş milliyetçi önderler 
ve toprak sahiplerinden, bütün baskılara rağmen asimilasyona direnmiş olanlar ülkelerine 
dönerek topraklannı geri aldılar. Bu dönem aynı zamanda Kürdistan’a yapılan, yol, okul vs. 
gibi altyapı yatınmlannda kısmî bir artışın görülmeye başlandığı dönem oldu. Buna bağlı 
olarak, o zamana kadar son derecede dirençli bir yapı göstermiş olan kırdaki aşiret düzenin 
ilk. çözülme işaretleri görülmeye başlandı; aşiret reisliğinin yerini büyük toprak sahipliğine 
bırakma süreci hızlandı; şeyhler ve beylerin de buralarda bannmayı tecih etmeye başlamasıyla 
Kürdistan’daki şehir hayatı canlandı. Ancak bu iktisadi dinamizm yörenin kalkınması değil, 
ancak Kürdistan’dan Türkiye’ye işgücü ve servet akışının hızlanması anlamına geliyordu. Buna 
rağmen, sözkonusu dinamizmin çelişkili sonuçlan, sömürge ilişkilerinin derinleşmesine değil 
kınimasma hizmet eden ürünleri olmadı değil. 1950’lerin dinamizmi, 1960’tan sonra kendi 
ulusal özlemlerini hayata geçirmek için önce Türk sosyalist hareketi içersinde kendisine 
müttefik arayacak, daha sonra ise yoksul köylülük başta olmak üzere çalışan Kürt smıflannı 
örgütlemeye yönelecek bir aydınlar kesiminin yetişmesi için ilk eğitim imkânlannın sağlandığı 
dönem oldu.

“49’lar Olayı’
Irakda 14 Temmuz 1958’de Cumhuriyet ilan edilmesinden sonra, o zamana kadar baskı 
altmda tutulan siyasal akımlar gün ışığına çıktı. İrak Komünist Partisi, Kürdistan D em okrat 
Partisi rahat bir şekilde çalışmaya başladılar. Bu ortamda, 1947’de, yani Mahabat Kürt 
Cumhuriyeti’nin yıkılmasından sonra Sovyetler Birliği’ne iltica etmek zorunda kalmış olan 
Molla Mustafa Barzani ve arkadaşlan Irak’a davet edildiler. Molla Mustafa Barzani ve 
arkadaşlannm, 1958 sonlannda Irak’a dönmeleri Kürt bölgelerinde ulusal duygulann büyük bir 
hızla gelişmesine yol açtı. Devlet Başkanı Abdülkerim Kasım Kürdistan D em okrat Partisi 
başkanı Molla Mustafa Barzani’nin önderliğindeki Kürtierin özerklik isteğine olumlu bir cevap 
da olumsuz bir cevap da vermedi. Kürıler, Kürdistan’ın özerkliğinde ısrarlıydılar. Devlet 
Başkanı Abdülkerim Kasım’a ve hükümete bunu sık sık hatırlatıyorlardı.

1958-1959’da Abdülkerim Kasım’la ilişkiler kısmen iyi idi. Nisan 1959’da,. Kerkük tarafında 
oturan Türkmenler, Albay Mustafa Dabak yönetiminde Bağdat hükümetine karşı isyan 
girişiminde bulundular. Bu girişim hükümet tarafından çok sert ve kanh bir şekilde bastınidı. 
Türkmenlere karşı yapılan bu hareket Türkiye’de çok büyük bir tepkiyle karşılandı. O sırada 
Bağdat Hükümetiyle,-Kürtierin arasının iyi olmasından dolayı, en azından Kürtlerle hükümet 
birlikleri arasında henüz bir çarpışma olmamasından dolayı, Türkiye’de, Türkmenlerin isyanının 
bastınimasma Kürtierin de katıldığı yanılsaması doğdu. Türkiye’de devlet ve hüEumet çevreleri, 
basın, yazarlar böyle düşünüyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Niğde Milletvekili Asım 
Eren, “mukabele-i bilmisil” isteğinde bulundu. Açık açık, “Kürtler, Irak’da soydaşlanmız 
Türkmenleri öldürdüler, biz de öldürülen Türkmen sayısı kadar Kürt öldürelim” dedi. 
“Mukabele-i bilmisil yapmayacak mısınız?” diye hükümete sorular sordu. Bu gelişmeler îizerine 
Türk gizli güvenlik servisleri harekete geçti.

İleri Yurt Gazetesi ve Avni Doğan’m “Tehlike Çam”

1950’lerin sonlanna doğru, İstanbul’da ve Ankara’da, üniversitelerde okuyan Kürt Öğrencilerin 
arasında bazı kıpırtılar başladı. Örneğin İleri Yurt gazetesinde Asım Eren ve benzerleri 
eleştiriliyordu. W 58’de Diyarbakır’da İleri Yurt gazetesi yayınlanmaya başlanmışü. İleri Yurt 
günlük olarak yayınlanıyordu. Sahibi Abdurrahman Efhem Dolak, Yazı İşleri Müdürü Avukat
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20 yılı aşkın bir süre, Türk kamuoyu tarafından 
unutulan/unutturulan Doğu ve Güneydoğu bölgesi, 
W la rin  başından itibaren tekrar günyüzüne çıkmaya 
başladı. Birçok gazeteci, yazar, araştırmacı bu 
dönemde bu bölgelere geziler düzenledi, araştırmalar 
yaptı. Kürt tarihi, kültürü üzerine birçok araştırma 
yapıldı. Fakat en yaygın ve Türkiye kamuoyunu en 
çok etkileyeni Mahmut Makal, Yaşar Kemal, Fikret 
Otyam gibi yazar ve gazetecilerin yaptıklan foto- 
ropörtajlardı; çekilen fotoğraflarda ilk anda görülen 
şey, yoksulluktu. Üzerine daha fazla birşey söylemeye 
gerek duydurtmayan fotoğraflar dönemin özellikle sol 
görüşlü gazete ve dergilerinde yayınlanmaya başladı. 
Böylelikle Kürt sorunu ve o bölgelerde yaşayan 
insanlar, gidilip görülmese de, yaşanılan yoksulluğa 
şahit olunmasa da bilinir, gözle görülür oldu. 
Aşağıdaki fotoğrafın yayınlandığı Ant dergisinde, Mart- 
Nisan 1967’de dizi halinde verilen foto-röpartajmda, 
Mahmut Makal, "Doğu’ya giden trenlerin 
pencerelerinden her zaman göze çarpan görüntülerden 
biri... Doğunun dramı insanlarının yüzlerine 
yansımaktadır." diyordu.



V/ I

Dersim ayakianmasi, "Ağaların, feodallerin, aşiret 
reislerinin ve diğer cumhuriyet düşmanı güçierin 

devlet içinde devlet olmayı istedikleri; modern Türk 
devletinin merkezî yapısının gelişmesini baltalamaya, 

genç Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalıştıktan" 
türünden gerekçelerle şiddetle bastırılarak ezilmiş ve 

binlerce insan ya öldürülmüş ya da sürgüne 
gönderilmişti. Böylece bölgedeki feodal güçlerin tasfiye 

edilmelerinin gerçekleştiği, boyunlarının ezildiği ifade 
edilmişti. Bu gerekçenin aksine, yıllar geçtikçe Doğu 

ve Güneydoğu’da feodal güçler bizzat devlet 
tarafından geliştirilmiş ve güçlendirilmişlerdir. 1946 

seçimleri iie birlikte bölgede etkinlikleri olan ağalar, 
şeyhler, aşiret reisleri veya onların çıkarlarını 

korumakla görevli bir takım kişiler parlamentoya 
girmeye başladılar. Bir kısmı, kendi bölgelerindeki iç 

çıkar çelişkileri nedeni ile CHP içersinde, diğer bir 
kısmı ise -ağırlıklı olarak şeyhler- DP saflannda 

çalıştılar. Devletle, özellikle parlamenter olmanın da 
avantajlan ile çok sıkı ilişkilere giren bu feodal güçler 

sadece feodal bir nüfuza sahip iken bu güçlerini 
devlet tarafından sağlanan ekonomik olanaklarla 

giderek geliştirdiler. Bir kısım feodaller kentlerde 
beyaz eşya, elektrikli eşya vb. mamullerin 

satıldığı mağazalar açarken bir kısmı da benzin 
istasyonları, otelcilik gibi işletmelere yöneldiler. 

1960’larda Türkiye’nin gündemine toprak reformu 
tartışmalan da ağırlıklı olarak girmişti. Bütün bu 

tartışmalar olurken. Mayıs 1969'da, Urfa’nın Harran 
bucağına bağlı Zihayat köyünde, o günlere kadar 

köylülerin ekip biçtikleri hâzineye ait topraklar 
jandarmalar tarafından zorla ve dayakla boşaltılmıştı 

(üstte). Köylüler, "Vur vur, böyle yaşamaktansa ölmek 
daha iyi!" diyerek direnmeye çalışmışlardı. Köylülerin 
uzakiaştıriimalarından sonra Müslim Ağan adlı ağaya 

ait traktör araziye girerek toprağı sürmeye başladı. 
Bunun üzerine, ağa-jandarma işbirliğini protesto eden 

köylüler, köyden Urfa'ya bir protesto yürüyüşü 
yapacaklarını ilan ettiler.

Canip Yıldınm idi. Musa Anter de gazetenin yazarlanndandı. 1958 sonrasında, Molla Mustafa 
Barzani ve arkadaşlannm Kürdistan’a dönmeleri ve Kürt halkı tarafından coşkunlukla, büyük 
gösterilerle karşılanmalan, Türkiye’deki Kürder arasında da çok olumlu tepkilere yolaçtı. Polis, 
hükümet bu gelişmeleri büyük bir dikkatle ve ilgiyle izliyordu. Kürt gençleri arasında 
meydana gelen milli uyanışın durdurulabilmesi için önlemler alınmaya başladı. Devlet ve 
hükümete bu konuyla ilgiU olarak sık sık raporlar veriliyordu. Bu raporlarda, “eğer bin kadar 
Kürdü asarsak, bu sorunu 40-50  yıl daha erteleyebiliriz. Aksi halde milliyetçilik düşüncesi ve 
eylemi çığ gibi gelişir, önünü almak imkansız olur” deniyordu.

1940’larda Birinci Bölge Müfettişliği yapan Avni Doğan Vatan gazetesinde “Tehlike Çanı” 
başlıklı bir dizi yayınladı. Dizide, Molla Mustafa Barzani’nin Irak’a dönüşüyle birlikte meydana 
gelmesi muhtemel olaylar konusunda hükümet uyanlıyordu. Yazı dizisi, 19-23 Kasım 1958 
tarihleri arasında yayınlandı. “Tehlike Çanı” başlıklı dizinin beşinci yazısında, “Şark bölgesi için 
alınması lazım gelen tedbirler”den söz ediliyordu. “Kürtçülerin istedikleri, 8 Ocak 1933 
tarihinde Türkiye Cumhurreisi Atatürk’e hitaben neşrolunan açık mektupta en geniş 
hudurianyla ortaya konmuştur” denerek, isteklerin tam zıddının yapılması öneriliyordu.

İleri Yurt gazetesi 31 Ağustos 1959 tarihh 500. sayısında, Musa Anter’in Kürtçe “Kımıl” şiirini 
yayınladı. Türk basını Kürtçe şiire ve içeriğine çok büyük tepki gösterdi. Şiirin Kürtçe olması 
yanında, “Üzülme bacı, seni kıriııldan kurtaracak kardeşlerin yetişiyor artık” dizesine de aynca 
tepki gösterildi. 4  Eylül tarihli Yeni Sabah  gazetesi, haberi, “Diyarbakır’da bir gazete Kürtçe 
şiir yayınladı” biçiminde bildirdi. Diyarbakır valiliği ile yaptığı görüşmeyi aktaran gazete 'şöyle 
yazıyordu: “Dün gece telefonla Diyarbakır Vali Muavini ile görüştük. Şiir ve yazıdan malumatı 
olmadığını söyleyen Vali Muavini, ‘Gerçi bu gazetenin yazdıklanndan haberim yok, fakat 
ilgileneceğim. Ancak aynı gazetenin mesulleri benzer sebeplerle, savcılık tarafından takibata 
uğramışlardır’ demiştir. Yazann, ‘Bacıyı kımıldan kurtaracak kardeşler’den bahsederken neyi 
kastettiği anlaşılamamıştır.”

5 Eylül 1959 tarihli Akşam  gazetesinde. Müşerref Hekimoğlu, “Dil Meselesi Partiler Üstüdür” 
isimU yazısında, “... Onlara Türkçe şiir yazmayı öğretmiş değiliz. Duygulannı, düşüncelerini ^
Türkçe anlatmaya alıştırmış değiliz” diyerek şiirin Kürtçe yazılmasını mazur göstermeye 
çalışmıştı. 6 Eylül 1959 tarihli Cumhuriyet’te “Kendi kendimizi tenkid” bölümünde, “Biz yazıp 
biz mi okuyacağız?” diye soruluyor, Kürtçe şiir yazılmasından haberi olmayan vilayet 
eleştiriliyordu. “O il merkezinin zabıtası yok mu, adliyesi yok mu? Bunlar en büyük idare 
adamlannı günlük hadiselerden haberdar etmezler mi? İdare adamlan gazete okumazlar mı? 
İdare adamlan gazete okumazlarsa, halkla umumi efkarla teması nasıl muhafaza ve idare 
ederler? Memleketi nasıl görürler, nasıl duyarlar?” deniliyordu.

Cumhuriyet gazetesi, “doğu illerinden birinde çıkan bir gazete, anlaşılmaz sebeplerle Kürtçe bir 
şiir neşrediyor. Aynı nüshada bir başka yazısında da, müphem birçok manalara gelebilecek
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cümleler var. Bu nüshayı ele geçiren bir İstanbul gazetesi bahis mevzuu doğu iline telefon 
ediyor, Vilayeti anyor...” diyerek olaya polisiye bir süs de vermeye çalışıyordu..

İleri Yurt’un son nüshası 527 numaralıdır. Ve 22  Eylül 1959 tarihinde yayınlanmıştır. Bu 
tarihte gazetenin sahibi, Abdurrahman Efhem Dolak, Yazı İşleri Müdürü Av. Canip Yıldınm ve 
Kımıl yazan Musa Anter tutuklanmışlardır. Bu tutuklama büyük tutuklamanın, yani 4 9 ’lann 
tutuklanmasının başlangıcı kabul edilebilir.

49’lann Tutuklanması

O yıllarda, iktidarda olan D em okrat Parti hükümeti içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan 
çıkabilmek için Sovyetler Birliği ile iyi ilişkilere yönelme eğilimindeydi. ABD’den alınamayan 
ekonomik yardımın ahnabilmesi için de Kürt öğrenciler arasında gelişen milliyetçi 
düşüncelerin koz olarak kullanılması ve ABD’den yardım kopaniması ciddi olarak 
düşünülüyordu. Aralık 1959 ortalannda İstanbul ve Ankara’da çeşitli fakültelerde okuyan 50 
kadar Kürt genci polis taraftndan gözaltına alındı. 50 kişi arasında çeşith mesleklerden bazı 
Kürtler de vardı. Gözaltına alma olayı ani oldu ve çok kısa bir zamanda bitirildi. Basına bu 
konuda haber verilmedi. Bu konudaki haberlere sansür uygulandı.

Kürt gençlerinin gözaltına alınmasıyla birhkte devlet ve hükümet katlannda bu insanlann ne 
yapılacağına ilişkin önemli bir tartışma başladı. MİT raporlannda bu insanlann asılmalan 
gerektiği belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, gözaltına alınan Kürtlerin asılmalanndan 
yanaydı. “Asalım ve İstanbul’da Taksim meydanında bir hafta sallandıralım, benzerlerine de 
ibret olur” diyordu. Böylece Kürt sorunu siyasal gündemden epey süreyle uzaklaştınimış 
olacaktı. Başbakan Adnan Menderes de Kürt öğrencilerin asılmasından yanaydı. Yalnız bunun 
bir komünist hareket olarak behrtilmesini istiyordu. Bu olayın ABD’den ekonomik ve askerî 
yardım istemede bir koz olarak kullanılabileceğini düşünüyordu. “Türkiye’de komünistler son 
zamanlarda azdılar. Komünisderle mücadele için ABD’nin daha etkin ve geniş bir yardımı 
gerekir diyelim” diyordu. Yalnız Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bu önerilere karşı 
çıkıyordu. “Türkiye’nin Ermeni sorunundan dolayı dış ülkelerdeki görüntüsü zaten kötüdür. 6-
7 Eylül 1956’da meydana gelen olaylar, Rum mallannm yağma edilmesi bu görüntüyü daha 
da kötüleştirmiştir. Bunlara bir de Kürtlere yapılan baskılan eklemeyelim” diyordu.

“49’lar Olayı” 1950’lerde küllenmeye yüz tutmuş ulusal isteklerin tekrar tutuşmasını 
göstermesi bakımından önemli bir olaydır. Bazı kişiler, örneğin Said Elçi, Genelkurmay Askerî 
Mahkemesi’nde Kürtlerin haklanndan ve hukukundan söz eden savunmalar da yapmıştır.

27 Mayıs Darbesi ve Kürtler

27 Mayıs’ı yapan askerler, darbenin en önemli gerekçelerinden biri olarak “Doğu”daki 
vaziyetin çığnndan çıkmış olmasını gösteriyordu. 31 Mayıs 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
Milli Birlik Komitesi'nin Kürdistan konusundaki endişeleri şöyle ifade ediliyordu: “Milli Birlik 
Komitesi’nin  neşredeceği vesikalar. Bir Kürdistan hükümeti tesis için DP Grubu içinde 
çalışmalar varmış. Sabık iktidar bunlara ve Şeyh Said’in oğlunun Rus yapısı ciple Doğu’da 
propaganda yapmasına göz yummuş. Geliştirilmesine çalışılan gayenin yeni bir Kürdistan olduğu, bu 
konuda, birkaç DP milletvekilinin yardımcı olduğu vesikalanyla ortaya çıkmıştır. Milli Birlik 
Komitesi ve Hükümet bu yola sapanlann faaliyetine son vermiş, memleketi parçalayıcı 
unsurlann tamamen izalesi yolunda zorlayıcı tedbirler alma yoluna gitmiştir. Türkiye’nin 
bütünüyle yalnız Türklerin vatanı olduğu, başka gayeler taşıyan birkaç kişiye 
benimsetilecektir.”

27 Mayıs’dan sonra, Ankara’da, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen Anayasa’nın 
hazırlanmasıyla ilgili, herkese açık toplantılara zaman zaman Milli Birlik Komitesi üyeleri 
subaylar da katılıyordu. O toplantılardan birinde Komite üyelerinden bir subay, 27 Mayıs 
sabahında, yani darbenin başanya ulaştığının anlaşılmasından hemen sonra, Silvan’da bir evin 
çatısına çıkıp Türk bayrağı diktiğini anlatıyordu. “Biraz daha geç kalsaydık Türk yatanı elden 
gidecekti” diyordu. Yukanda sözü edilen haberin yayınlanmasından bir gün sonra, yani, 1 
Haziran 1960 tarihinde 485 Kürt gözaltına alındı ve Sivas’da bir kampda toplandı. Kampa 
kapaulan bu Kürtlere çok ağır işkenceler yapıldığı halde Türk basını bu işkenceler hakkında 
hiçbir şey yazmadı. Fakat 1960 yaz aylannda, Türk basını, Kürtleri hedef alan çok yoğun 
haberler ve yorumlar yayınladı ve devlet güçlerini Kürtlere karşı kışkırttı.

19 Ekim 1960’da Kürtleri sürgün eden yasa çıkanidı. Bu yasayla Milli Birlik Komitesi, 485  
Kürt’ün 55’ini sürgün ediyor yani mecburi iskana tabi tutuyordu. 23 Ekim 1960 tarihli Öncü 
gazetesinde Mecburi İskan Kanunu’ria dair bazı gerekçeler yer almıştı. Bu yasanın 
çıkanimasına duyulan gereksinime işaret eden gerekçede, Doğu’da yaygın hale gelen ağalık ve 
şeyhliğin vatandaşlar üzerine yaptığı baskılar anlatılıyor. Doğu illerinde son yıllarda, Kürt 
Cumhuriyeti’nin kurulması için bazı kimselerce gayret sarfedildiği, bu arada, uzantılan İran ve 
Irak’da bulunan Kürtçülük teşkilatlannm, Türkiye’de liderleri yetiştirme amacı güttüğü 
gerekçede belirtiliyordu. Ağalann ve şeyhlerin uzun yıllardan beri, Doğu’nun Türk halkını
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Varolan üretim ilişkilerinden ve göçebe veya yarı 
göçebeliğe dayalı hayat tarzından zorla koparılmış ve 
zorunlu iskâna tabi tutulmuş Kürt halkının bu yeni 
hayat tarzı, kadını, babası veya kocası olan erkeğin 
evinin sınırlan içine hapsetti. Herhangi bir yabancıyla 
ilişki imkanının bulunmadığı ve tabi olduğu erkeğin, 
iktidannı üzerinde sınırsızca kullanmasına izin veren 
bu yeni yerleşim tarzı kadının ayrıca bütün geri işleri 
üstlenmesine de neden oldu. Hanenin bütün günlük 
işleri üzerindeyken, pazara dönük kısmı erkeğe ait 
olan tarım ve hayvancılıkta da geri işlerin tümünü 
üstüne alıyordu. Ailenin günlük besininin temel 
kaynağı olan küçük baş hayvanın sunduğu et ve süt, 
kadın tarafından kullanılır/tüketilir hale getiriliyordu 
(aşağıda sağda). Tüm bunların karşılığında, baba 
evinden ayrılırken hiçbir miras hakkına sahip 
alamadan ayrılan kadın, yeni gideceği haneye ise 
belli bir miktar mal karşılığında (para, altın, küçük 
veya büyük baş hayvan) giderken, asla 
ödeyemeyeceği bir borcun da yükünü taşıyordu. 
İslamiyet sayesinde pekiştirilen bu geri bırakılmış 
konum, kadının politik yaşamdan da tamamen 
uzaklaşmasını, böylelikle -yalnızca cins ayrımına 
dayanarak - muhalif olabilecek Doğu nüfusunun 
yarısının susturulmasını da beraberinde getirdi. Doğu 
erkeğiyse ezilmişliğinin intikamını, kendinden daha da 
ezik konumda olan kadın üzerinde uygulayarak, 
ezilmiş bir topluluk içersinde, bir diğer karşıtlığın ya 
da doğal bir ikiliğin yaratılmasına ‘istemeden de olsa' 
neden oldu. Yukarıdaki fotoğrafta, 
kilometrelerce uzaktaki bir çeşmeden evlerine su 
taşıyacak olan kadınlar görülüyor. Suyu bulabilen 
Doğulu kadın için, çeşmenin uzaklığı veya taşıyacağı 
yükün ağırlığı hiç önemli olmuyordu, yeterki “ içecek, 
kullanılabilecek su olsun." Hiçbir zaman çözülememiş 
sağlık sorunu ise, Doğu'nun kendi imkanları ve 
çoğunlukla hekimlik bilgisine sahip olmayan ve 
geleneksel tedavi usullerini uygulayan büyücü-hocalara 
terkedilmişti. Kimi zaman soldaki fotoğraftaki gibi, 
eğitim görmüş, hekimlik bilgisine sahip bir Doğulu 
devrimci, kendi yöresinde resmî olmayan bir şekilde 
sağlık hizmetini üstleniyordu.

baskı altında tuttuğu, CHP devrinde bunlardan birçoklannm. Mecburi İskan Kanunu ile, 
Anadolu’nun çeşitli yerlerine nakledildikleri, ancak düşük DP iktidan zamanında eski yerlerine 
döndükleri ve baskılann devam ettiği kaydedildikten sonra, bunlann yeniden mecburi iskana 
tabi tutulmalannın zorunluluğu gösteriliyordu. Gerekçede toprak reformundan da söz ediliyor, 
ağalann geniş topraklara sahip olduğu, bu özelliklerinden dolayı halka baskı yaptıklan 
vurgulanıyordu.

Ağalar, şeyhler, aşiret reisleri, Arahk 1960’da, Sivas kampından ahnarak, Antalya, Burdur,
İzmir, Muğla, Afyon, İsparta, Manisa, Çorum, Denizli vilayetlerine dağıtıldılar, 55 ağa olayında 
ağalık sorunu Kürt ulusal hareketinin gelişmesine neden olan bir etken olarak ele alınıyordu. 
Kürt ulusal hareketini ağalann kışkırttığı düşünülüyordu. Ağalan, şeyhleri, aşiret reislerini, 
yerlerinden sürersek, ulusal gelişmenin önü alınmış olur, diye düşünülüyordu. Ağalara, 
şeyhlere, aşiret reislerine yüklenen bu misyon bir yanılgıdan ileri geliyordu. Bu genel olarak 
böyleydi. Fakat teker teker incelediğimiz zaman bu insanlar arasında, Kürt ulusal hareketinin 
gelişmesi yönünde çok önemli roller oynamış olanlar da vardır. Bunlar sürgün edildikleri 
yerlerde, Kürt sorunu ile ilişkilerinden dolayı yargılandılar. Fakit Bucak bunlardan biriydi.

Türk yöneticileri de iki yıla yakın bir zaman sonra yanıldıklannı anladılar. Ağalan tekrar 
memlekeüerine, evlerine gönderdiler. Ağalar, memleketlerine, evlerine, nüfuzlan artmış olarak 
döndü.

Kürt Ulusal Varlığının İnkarıyla İlgili Devlet Kampanyası

27 Mayıs darbesiyle birlikte Kürtlerin inkar edilmesi, Kürt dilinin, Kürt ulusunun ve 
Kürdistan’m yok sayılması yeni bir ruhla işlenmeye başlandı. İstihbarat raporlannda gayet 
rahat ve normal bir şekilde sözü edilen Kürt, Kürdistan, Kürt milliyetçiliği ile ilgili kavramlar, 
basında, eğitim sürecinde, hükümetin ve politikacılann konuşmalannda hiç kullanılmıyordu. İlk 
iş olarak M.Şerif Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi isimli kitabı yeniden yayınlandı. Kitabın 
ilk baskısı 1949’da yapılmıştı. Kitap, Kürtlerin kökenlerinin Türk olduğunu, tarihte Kürt diye 
bilinen bir milletin, Kürtçe diye bilinen bir dilin olmadığını anlatıyordu. Bunlann kökenlerinin 
Türk ve Türkçe olduğunu vurguluyordu.

Kitabın 2. baskısı 1961’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Devlet Başkanı ve 
Başbakan Cemal Gürsel, bu yeni baskıya bir “Sunuş” yazısı yazmıştı. Türk resmî ideolojisinin 
Kürtlere ilişkin görüşlerini açıklaması bakımından bu yazı üzerinde önemle durmak gerekir. 
Devlet Başkam ve Başbakan Cemal Gürsel bu yazısında şöyle söylüyordu: “... Bugün Milli 
Eğitim Bakanlığımızca ikinci baskısı yapılan bu eserin, bütün Türk aydınlan tarafından 
okunması büyük faydalar sağlayacaktır. Çünkü, bu eser, Doğu Anadolu’da oturan, Türkçeye 
benzemeyen bir dil konuştuklan için kendilerini Türk’ten ayn sayan, bilgisizliğimiz yüzünden 
bizim de öyle sandığımız vatandaşlanmızm, su katılmamış Türk olduklannı bir kere daha 
isbat etmektedir. Hem de inkanna imkan olmayan ilmi delillerle..."

27 Mayıs’dan sonra, başlatılan devlet kampanyalanndan biri de, “Vatandaş Türkçe Konuş!” 
kampanyası idi. Bu kampanya, İstanbul’da ve Ege’de Ermeni, Rum ve Yahudi toplumlanna
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Kürt MİMİ Meselesi 
Karşısmda Türk 
SosyalisHennin Tutumu

Türk sosyalistlerinin Kürt milli meselesi icarşısında 
takındıldan tutum dendiğinde hemen gündeme üçüncü 
bir konsept, Kemalizm ve Kemalizmin etkileri, bu tutu
mun ’60’lar öncesi ve sonrası büründüğü değişik biçim
ler gelir. Oysa Türk sosyalistlerinin bir parçası oiduklan- 
nt söyledikleri dünya sosyalistleri, neredeyse yüzyıl ön
ce Iwnimsedlkleri; her ulusun kendi kaderini tayin etme
de özgür olması ilkesini tartışma kabul etmez bir pren
sip olarak dünyaya duyurmuşlardı. Sosyalistlerin bu tar
tışma kabul etmez prensiplerine rağmen, Türk sosya
listlerinin Kürt milli meselesi karşısında aldıkları olduk
ça tartışmalı pozisyonu kavrayabilmek için, bu konuda 
devraldıkları; Marksist teorik-pratik mirası ve üzerinde 
yaşadıkları toplumsal zeminin, tarihi, kültürel, siyasal 
donelerini gözden geçirmek gerek.

Marx ve Engels Komünist Manifesto'yu, sosyal hare
ketliliklerle çalkalanan devrimler Avrupası’nda 1848’de 
yayınladılar. Bu devrimlere iki ana güç, iki ayrı taleple 
katılıyordu. Bu İki devrimci güçten birincisi proletarya, 
sınıfsal taleplerle, ikinci güç olan ezilen veya ulusal 
birlik yolunda engel teşkil eden feodal parçalanmışlığa 
karşı ulusal Devletlerini kurmak için ulusal taleplerle 
Avrupa’daki hakim sistemlere zor anlar yaşatıyorlardı. 
Marx ve Engels bu İki devrimci güçten birincisinin, pro
letaryanın mücadelesini esas aldılar. Herikisine göre 
de ulusal mücadele, milletler arasındaki antagonizma; 
burjuvazinin gelişmesi, ticaret özgürlüğü, dünya pazarı
nın oluşması ve endüstri üretiminin üniformizasyonu 
sonucu gittikçe miyadını dolduruyordu. “Proletaryanın 
baskın gelmesi halinde ise ortadan ka|kacak’’tı. “ İnsa
nın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığın
da, bir milletin başka bir millet tarafından sömürülmesi 
de ortadan kalkacaktır” diyordu her ikiside Komünist 
Uanifesto'tia.

Gerçekleşmesinin yakın olduğuna İnandıkları bir dün
ya devriminin baş aktörü batı Avrupa proletaryasının 
çıkarlannı tüm tezlerine merkez yapmışlardır. Yaşadık
ları süre boyunca ortaya çıkan tüm sosyal ekonomlk- 
polltik gelişmelieri proletaryanın sınıf çıkarlarına tâbi ola
rak ele almış yorumlamışlardır. 19. yüzyıl proleter ey
lemlilikleriyle çağdaş olan ulusal hareketlere de bu bağ
lamda yaklaşmış, onlan ikincil öneme haiz eylemler ola
rak değerlendirmiş, politik-taktik l]ellriemelerle yetine
rek bu ikinci hareketliliği ana tezlerinin uzağında tut
muşlardır. Bu politik-taktik belirlemelere göre, Marx ve 
Engels’in yaşadıkları dönemde ulusal mücadele veren 
uluslar kategorik olarak; “devrimci-karşı devrimci” 
(Marx) ve “tarihi-tarih olmayan” (Hegel ve Engels) ulus
lar olarak adiandırılmış-sınıflandırılmışlardır.

Devrimci veya tariht uluslar, Batı Avrupa halklarının 
emansipasyonunu kolaylaştırdıkları, üretici güçlerin ge
lişmesini sağladıkları için mücadeleleri aktif bir biçimde 
desteklenmiştir. Bu kategori içinde yer alan Alman ve 
İtalyan ulusal birlik kurma mücadeleleri Bismarck ve 
Cavour gibi “konservatörlerin” önderliğinde bile yürü
tülmüş olsa, “ praletarya’nın emansipasyonunun ön ko
şulu olduğu” gerekçesiyle onaylanmıştır. İki ezilen ulus; 
Polonya ve İrlanda'da bağımsızlık mücadeleleri destek
lenen tarihî-devriRİci uluslar kategorisinde yer almışlar
dır. 1. Enternasyonal’in 1863’tekl kongresinde “ bağım
sız, birieşik bir Polonya’nın kurulması mücadelesinin 
desteklenmesi” kararı alınmıştır. Bu karar şöyle destek
lenmiştir; “ Polonya’nın parçalanmışlığı, üç büyük aske
ri despotizmi, -Rusya, Prusya ve Avusturya- birbirine 
bağlayan ‘çimento’dur. Sadece bağımsız, birleşik bir 
Pdonya’hm kurulması bu ilişkiyi parçalar ve Avrupa halk

larının emansipasyonian önündeki en büyük engeli or
tadan kaldınr.”

Marx ve Engels Polonya’ya gösterdikleri bu hoşgörü 
ve dayanışmayı aynı Alman ve Avusturya askeri despo
tizmlerine karşı, daha mütevazi taiepierie mücadele eden 
diğer Slavlardan, “gerici Rusya” tarafından kışkırtıldık- 
ian gerekçesi ile esirgediler. Daha da ileri giderek bu 
ulusları Engels’in yaptığı gibi ilelebet mahkum etmeye 
çalıştılar. Bunlar “karşı devrimci” “ tarihi olmayan” 
“ primitif” “ mide bulandırıcı” uluslardı, ve yapmaları 
gereken tek şey gelişmiş tarihî batı Avrupa uiuslan için
de erimek olmalıydı. Bu görüş, Balkanları istila eden 
OsmanlIların niye Bulgarian toptan imha etmedikleri 
için hayıflanmaya kadar götürülmüştür.

Bu bağlamda, Kiindistan’m İngiltere tarafından sömür
geleştirilmesi, üretici güçlerin gelişmesinin koşullarını 
hazıriadığı için desteklenirken, Texas’in ABD tarafından 
ilhakı Engels tarafından şöyle savunulur: “ Ne yapacak
larını bilmeyen tembel Meksika’lılardan güzel Kaliforni
ya’nın kopanlıp alınması kötümüdür?” Oysa enerjik Yan- 
keeler orda bulunan altın madenlerini işleyecek, büyük 
şehirier kurup... Pasifik’i ilk kez için medeniyete aça
caklardı. “ Birkaç KaliforniyalI ve Texas’li İspanyol’un 
zarar gören bağımsızlıkları ve benzeri ahlaki değerleri 
şu veya bu biçimde telafi edilecektir. Kaldıki bu zararlar 
sonuçta bu gelişmelerin dünyaya sağladıklarının yanın
da ne ki?”

Devralınan bu miras ile, proletaryanın yeni mücadele 
alanlarında, burjuva iktidarlarına karşı mücadele müm
kün olmuyordu. Bir zamanların “tarihi olmayan” ulusla
rı, Çekler, Macariar ve diğer Slavlar izole yapılarını kır
mış, büyük şehirlerde, sanayi merkezlerinde büyük ko
loniler meydana getirerek Alman proletaryası ile omuz- 
omuza sınıf çıkarian için de mücadeleye katılarak prole
taryanın partisinde de ihmal edilemeyecek birer güç 
haline geliyoriardı. Kısaca, tarihlerini yeniden yazmaya 
başlamışlardı. Otto Bauer’in deyimiyle, Slav ulusların 
siyasi sahnede boy gösteren bu yeni alt sınıfı; sınıfsal 
çıkarları doğrultusunda olduğu gibi ulusal talepleri ko
nusunda da aynı karariilığı gösteriyor, hakim ulus prole
taryasından, sınıf çıkarian sözkonusu olduğunda gös
terdiği dayanışmayı, kendisinin ulusal nitelikli mücade
lesi sürecinde de bekliyor ve bu talebinin hiçbir gerek
çeyle ertelenmesine tahammül etmiyordu. Marx’in İngil
tere ile ilgili söyledikleri bu kez Viyana’da tekrarianıyor- 
du. Alman işçi sınıfı, diğer uluslardan proletaryayı ken
disinin yaşam düzeyinin yükselmesinin önünde engel- 
rakip görüyor, bunlar karşısında kendisinin daha üstün 
bir ulustan olduğu duygusu ile “aristokratlarının ve bur- 
juvalannın bir enstrümanı haline” geliyordu. Diğer yan
dan ezilen ulus proletaryası, ezen ulus proletaryası nez
dinde, ezen ulus burjuvazisinin “ gözükapalı 
işbiriikçisini” görüyordu. Böylece birlikte hareket etme
leri gereken iki potansiyel dost güç karşı-karşıya kalı
yor, ortak düşmanlarını güçlendiriyoriardı. Marx ve En
gels’in İrianda’ya “tanıdıkları” kayıtsız şartsız bağım
sızlık hakkını, yine her ikisinin “gerici” “ ilkel” iian et
tikleri bu uluslara da tanımak gerekiyor muydu? Bu 
yeni durum Marksizmde bir revziyonu gerekli kıimıyor- 
muydu? Bu yeni durum devranılması muhtemel impara- 
toriuk sınıriarının parçalanması anlarhına geliyordu.

Çokuluslu imparatorluklarda, faaliyet gösteren Alman 
ve Rus Sosyal-Demokratlan, ezilen ulus mücadeleleri
nin daha eski tarihlere dayandığı ülkelerde siyasal mü
cadeleye atılıyoriardı. Hatta bazı ezilen ulus hareketleri 
■Polonya Sosyalist Partisi ve Bıınd- sosyalist mücadele 
anlamında da ezen ulus sosyalistlerinden daha eski ör
gütlenmelere sahip idiler. Üstelik Polonya’nın İ̂  Enter- 
nasyonal’ce onaylanmış Marksistliği ve “bağımsız, bir
leşik Polonya” ile ilgili “şerhi” bile bulunuyordu. Po- 
lonya’iıiara tanınan bu hakkın diğer ezilen uluslara ta- 

' nınmaması söz konusu olamazdı.

Oysa, üretici güçlerin ulaştığı düzey, ekonomik geliş
me için en geniş ülke sınırianna hayati önem vakfedi
yordu. Tek tek küçük bağımsız devletlerde ekonomik 
gelişmeyi Batı metropollerinin güdümüne girmeden ge
liştirmek mümkün değildi. Öyleyse, ulusal soruna, dev
ralınması muhtemel sınıriar içinde bir çözüm aramak 
gerekiyordu. İlk elde Marx ve Engels’in “primitif” bul- 
dukian uluslaria ilgili görüşleri; “ bir zamanlar tarihi ol
mayan uluslar, hiçbir zaman tarihi olmayacaklar anlamı
na alınmamalıdır” (Kautsky, Bauer) denerek “düzeltil
di” . Ardından da en büyük tehlike “t>ağımsız birieşik 
Polonya” şian, şartlann değiştiği gerekçesiyle geri alın
dı. Rosa Luxemburg uzlaşmaz bir enternasyonalist ola
rak bu konuda özel çaba sarfetti. Biz Türidye’li sosya
listlere yabancı gelmeyecek gerekçeler sundu. 1898’de 
yazdığı, Polonya’da Endüstriyel Gelişme isimli doktora 
tezinde; parçalanmış Polonya’nın her parçasının çoktan 
bağımlı kılındığı bütün’ie entegre olduğunu, Polonya 
ekonomisinin bu bütün'ier dışında varoiamayacağınt bu 
nedenle ne PolonyalI burjuvazinin ne de proletaryanın 
aynima konusunda bir taleplerinin olmadığını, bir za
manlar PolonyalI feodallerin savunduğu bu talebi bu 
gün bir takım küçük burjuvalann savunduklannı öne 
sürdü.

Alman sosyal-demokratlan milli mesele ile ilgili tartış- 
maiannı devam ettirirken devrimci dalga daha Doğu’ya, 
Rusya’ya kaydı. Bu yeni alanda Marksizmin örgütlenme 
anlayışı da değiştiriliyor, Marx’in “ siyasallaşmış 
proletaryanın” dediği örgüt “proletaryaya sınıf bilincini 
taşıyacak değişik sınıf ve katmanlardan proleter 
devrimcilerin” örgütüne dönüştürülüyor, Marx'in özel
likle önem verdiği, “örgütün” demokratik yanı ise “yu
karıdan aşağıya örgütlenme” tezi ile geçersiz kılınıyordu.

Rus Bolşevikleri’nde özellikle Stalin’de, Alman sosyal- 
demokratlannın naifliklerini, ikircikliklerini görmüyoruz. 
Onlar’da li. Enternasyonai'in ve Brünün Konferansı’nın 
kararianna katılmakta ve “ uluslann kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin etmeleri hakkına katılmaktalar” ama 
“ geri Tatarlann din adamlannca manipüle edilmelerine 
ve gericiliğin kucağına düşmelerine de proletarya izin 
veremez”di. (Stalin) Ayrıca Ruslann örgütlenme ve as
keri konulardaki gelişkinlikleri, geri ulusları da yeraltı- 
yerüstü kaynakları ve geniş pazarlan bu ulusları “birbir
lerine mecbur” kılıyordu. (Lenin)

20. yüzyıl'ın ilk çeyreğinde Kürt milli meselesi ile 
karşı-karşıya kalan Türk sosyalistlerine Marksizm- 
Leninizm’den devredilen teorik-pratik mirası şu başlık
lar altında toplayabiliriz, a) Proletaryanın kurtuluşu, üre
tim aletlerine indirgenen üretici güçlerin geliştirilmesi
ne bağlıdır. Bunun gerçekleşmesinde de ülke sınırları
nın mümkün olduğu kadar geniş tutulması gerekmekte
dir. b) Proletarya'nın nicel ve nitel gelişkinlik düzeyleri
nin politik iktidan ele geçirmeye müsait olmadığı ülke
lerde, proletarya adına politik iktidarı ele geçiren prole
ter devrimcileri, yukarıdan, aşağıya tedbirlerle, ülke sı
nırları, ve bu ülke sınırlan içinde devralman ezilen ulus
ların kaderierini tayin etmek konusunda karariar alabilir
ler.

20. yüzyıl başlanndaki Türk sosyalistlerini; yüzyıllar 
boyunca Avrupayı inletmiş koskoca bir imparatorluğun, 
gittikçe Avrupa’ya daha fazla bağımlı hale gelmesine 
ve toprak kaybına çare arayan Tanzimat aydınlan gele
neğinin bir biçimde devamcılan olarak değeriendirmek 
gerekir. Tanzimat aydını Osmaniı İmparatoriuğunun için
de kıvrandığı ekonomik-politik-sosyal çıkmazın kayna
ğını yeterince batılılaşmamakta ve kötü politik yönetim
de arar. Çare olarak da; Yukandan aşağı politik-ekonomik 
tedbirlerin alınması ve bunlann uygulanarak, ülkenin 
Batı düzeyinde geliştirilmesini görürier. İmparatoriuğun 
ekonomik olarak Batı ülkeleri ölçüsünde gelişebilmesi
nin önşartlanndan biri de imparatorluğun gittikçe hızla
nan toprak kaybına çare aranmasıdır. Daha sonra, Ka- 
utsky’den Lenin’e kadar hemen hemen tüm Marksistle-
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rin değişik biçimde ifade ettiideri; üretici güçlerin geliş
tirilmesi ve Batılı emperyalist ülkelere karşı bağımsızlı
ğın bir koşulu olarak sunulan “geniş ülke sınırianna” 
hayati ihtiyaç Tanzimat aydıniannca da hissedilmiştir.

Tanzimat aydınının ilk tedbiri “Osmanlılık” , ardından 
Hıristiyan uluslann imparatorluk sınırlan içinde kalmaya
cağı anlaşıldıktan sonra, İslamcılık, ve nihayet Kürt ve 
Arap uiusiannın da imparatorluk sınırlan içinde kalma
yacağı hissedikiiğinde de Türkçülük sloganıyla Orta Ana
dolu’nun bakir alanlarına yönelmek olmuştur. Osmanlı
lık, İslamcılık ve Türkçülük önerilerini dile getirenler 
aynı ulusal ve sınıfsal orijinden gelmektedirler. Genel
likle bunlar ne Türk, ne de kelimenin tam anlamıyla 
İslamdıriar. Bize gerekli kısmını alırsak ne Mustafa Ke
mal, ne de Türk sosyalist hareketinin önderlerinin bü
yük çoğunluğu Türk ori]ininden gelmemektedir. Sosya
listi, İttihatçısı ve Kemalisti ile yeni TC’nin ilk kadroları 
genellikle, kendi uiusiannın ulusal kurtuluş hareketleri
ne karşı çıkmış, imparatorluğun ne pahasına olursa ol
sun devamını savunmuş her milliyetten unsurlar olmuş
lardır. Bu aydınların “ulusal” onuru bir zamanlann fren- 
gistani karşısında ayaklar altına alan Mondros Mütare- 
kesi’ne karşı ayaklanan Mustafa Kemal ve temsil ettiği 
harekete karşı nasıl bir şükran duygusu İle bağlı olduk
lan söylenebilir.

Memleketi felakete sürükleyen İttihatçılara olan kini 
ile ünlü M. Suphi’nin Baku’da ilan edilen partisiyle bir
leştikten ve önderleri Mustafa Kemal tarafından katledil
dikten sonra bile Türk Sosyalistlerinin, bu yeni önderli
ğe oian güvenleri sarsılmamış aksine ona yeni öneriler
de bulunmaya devam etmişlerdir. İmparatorluğun çö
zülmesinde büyük oranda müseblp görülen İttihat ve 
Terakkiciiere Kurtuluş savaşındaki katkıları-ağırlıkları 
gözardı edilerek düşmanca yaklaşılmış, onlardan gele
cek muhtemel “gerici” tehlikelere karşı, Mustafa Kemai 
ve temsil ettiği tandans devrimci-ilerici ilan edilmiştir. 
Türk Sosyalistleri, Mustafa Kemal ve yandaşlarının dik
tatörlüğü haline dönüşecek tek partili dönemin ilk adımı 
sayılabilecek olan 1925’in başlannda gerçekleşen İsmet 
İnönü lehindeki iktidar değişimini, ve baskıcı yasaları, 
hükümete kutlama mesajları gönderecek kadar destek
lemişlerdir.

’60’ların sonlarından itibaren, TKP’nin, Mustafa Ke
mal’e yaklaşımındaki teslimiyete varan tutumu ve bu 
tutumun takıniimasında daha ilk günden TC ve Mustafa 
Kemal’i anti-emperyalist ilan ederek İlişki kuran, Musta
fa Kemal’e yardım eden Bolşevik önderlerin rolü tartışıl
maya başlandı. Açık ki; sosyalizmin Ekim Devrimi son
rasında, bir tür iktisadi kalkınma pratiği haline getirildiği 
SSCB yöneticilerinin Mustafa Kemal’le herşeye rağmen 
olan ilişkileri Türk sosyalistlerinin TC önderine karşı 
tavırlarını etkiledi ama belirleyici olmadı. Esas olan sos
yalizmin ekonomist yorumunun ikameci inşa pratiği ile 
Türk sosyalistlerindeki tanzimatçı geleneğin çakışması 
idi.

Ekonomik gelişmenin, 20. yüzyıldaki başka bir önko
şulu “geniş pazara sahip olma” konusunda da Kema- 
iistleri sürekli uyarmış, “eleştirmişlerdir.” “ Eğer Türki
ye İngiltere'ye teslim olup Musul’dan vazgeçerse, Türk 
milliyetçileri hem Doğu halklarının sempatisini yitirecek 
hem de kendi siyasi muhaliflerine ve Kürt ayrılıkçılanna 
karşı zayıf duruma düşeceklerdir.” TXP’nin Komintern'- 
deki temsilcisi bu belirlemeyi yaptığında, Kürtler ve Mus
tafa Kemal çoktan karşı-karşıya gelmiş, Kürdistan’ın 
genç Türk Cumhuriyet sınırları içinde kalan parçası asl- 
milasyonist yeni düşmanına karşı direnmeye çalışıyor
du. Buna rağmen Ş. Hüsnü aracılığıyla TKP Kürdistan’ın 
tümünü bu katliamlann içine çekmek istiyor ve bundan 
Doğu halklarının da kendileri gibi memnun olacağına 
inanıyordu.

OsmanlInın toprak kaybının paniği içinde yetişen Türk 
komünistlerinin, ezilen uluslarla ilk ilişkileri, bu ulusla
nn elde kalan toprak parçasında kalıp-kalmayacakian

ile ilgili olmuştur. Çokuluslu bir imparatorluğun kalıntı
ları üzerinde bile olsa bir ulusal sorunun varolabileceği 
ve buna karşı kendilerinin entemasyonalist görevlerinin 
neleri dayatabileceğini araştırdıklanna dair elimizde her
hangi bir araştırma veya yazılı belge yok. Elimizin altın
da var olan dokümanlara göre TC’nin kuruluşundan 
sonra, Türk Sosyalistleri Misak-ı Milli İçinde kalan azın
lık meselelerine her ne bahasına olursa olsun korunma
sı, yardım edilmesi gereken yeni devletin ve ilerici kabul 
edilen önderinin temsil ettiği çıkariara' uygun olup- 
olmamalan itibariyle yaklaşmışlardır. Bu sadece ezilen 
ulus hareketlerine karşı takınılan bir tavır olmamış, Tür
kiye’deki tüm sosyo-ekonomik gelişmeler de Kemalist 
programa uygunluğu temelinde ele alınmıştır. Kemalist 
programa karşı olan her girişim zararii, ve gerici olarak 
adlandmimıştır. Bu bağlamda Kürt milli meselesi de 
yeni Cumhuriyetin gelişmesinde olumlu rol oynadığında 
abartılmış, önderierinin sınıf orijinleri hesaba katılmak
sızın göklere çıkartılmış, aynı hareket, kendi en doğal 
haklan için TC ile karşı-karşıya kaldığında yerden yere 
vurulmuş, mahkum edilmiştir.

Güney Kürdistan’da İngiliz uçaklarına karşı direnme
ye çalışan Kürt direnişleri Mustafa Kemal ile karşı-karşıya 
geldikleri anda toptan imhalarında hiçbir sakınca görül
memiş, Mustafa Kemal’in her türden baskıcı tedbiri sos
yalistlerin kendisini bile hedeflemiş olsa da candan des
teklenmiştir. “Gerici Kürtlere” karşı olduğundan des
teklenen Takrir-i Sükun yasası kendi yayın organlarını 
da yasakladıktan sonra Türk sosyalistleri Kemalistleri, 
sığınmak zorunda kaldıklan Avrupa’dan, Komintern kür
sülerinden savunmayı ve Kürtleri mahkum etmeye de
vam etmişlerdir. 1938’de Dersim direnmesinin yenilgi
sinden sonra Kürdistan’ın askeri işgali tamamlandığın
da Türk komünisti fi. Davos sürgünden kendisini sür
gün eden TC hükümetinin bu “başarısı” ile övünmek
ten kaçınmamış, katliamlara yıllarca sahne olan Kürdis- 
tan’daki tarihi adların değiştirilmesini de onaylamıştır. 
Böylece TC ve Türk komünistleri Kürdistan konusunda 
’60’iara kadar sürecek bir rahatlamanın içine girdiler. 
Ne zamanki Kürtler bir kez daha Orta-Doğu ve Türkiye 
siyasi arenasında boy göstermeye başladılar, hem de 
bu kez büyük Türk metropollerinde, fabrikalarda, üni
versiteler ve sendikalarda Marksist olarak, Türk sosya
listleri 60 yıl gecikmeli olarak diğer egemen ulus Mark- 
sistlerinin konuyla ilgili tavıriannı ve, beliriemeierini göz
den geçirmek zorunda kaldılar.

1954’de kurulan Vatan Partisi ve 1961’deki İşçi Parti
si’nin programlarına baktığımızda; çokuluslu bir ülkede 
yaşanıldığına dair en ufak bir emareye rastlanmadığı 
gibi abartılmış bir Türk milliyetçiliği ve ordu hayranlığı 
ile karşılaşırız. Türk sosyalistlerinin her tandansında 
bu abartılmış Türk milliyetçiliği ve Mustafa Kemai hay
ranlığı ’60’ların sonuna kadar devam etti. 1969’dan iti
baren aniden rahatça kullanılan sol terminoloji değişti
rildi. Türk milleti, -Türkiye halkı veya halklarına, Türk’ün 
ülkesi-haikın ülkesine, Türk komünisti-Türkiyeli komü
niste vb dönüştürüldü. Yazıiışianndan neredeyse 60 yıl 
sonra Lenin ve Staiin’in milli mesele ile ilgili görüşleri 
kendi ülkelerinde iflasın arifesinde iken başucu kitapları 
haline geldi. Türk sosyalistlerindeki, bu ani değişme 
açık ki kendilerinin konuyla ilgili bir İç hesaplaşmaları 
veya Güney Kürdistan’da başlayan silahlı mücadelenin 
Kuzey Kürdistan’da halkı örgütlemeye başlaması nede
niyle olmadı. Kendi dışlarında gelişen Kürt hareketlerine 
karşı tavıriannda eski miras aynen sürdürülüyordu; 
“Şeyh Sait, nasıl İngiliz ajanı idiyse, Meila Mustafa Bar- 
zani’de ABD ajanıydı.”

Halbuki, bu kez Kürt aydınları, Türk komünistlerini, 
aynı saflarda vuruşarak, aynı Marksist klasikleri okuya
rak tavır almaya zorluyor, KDP sekreteri Sait Kırmızıtop- 
rak’ın yaptığı gibi Türk Kemalistleri ve sosyalistleri ile 
aynı derginin (Yön) sütunlarını paylaşıyoriardı. 1969’da 
Kürt sosyalistleri, Marksizmin egemen ulusun tekelinde 
olamayacağı gerekçesi ile Ankara ve İstanbul’da müte

vazı bir program etrafında Devrimci Doğu Kültür Ocakia- 
n ’nı (DDKO) kurdular. Gerek kumcular, gerek üyeler
o yıllarda Türkiye sosyalist hareketinde ağıriiğı olan 
iki tandansın birinden geliyoriardı. Ya Dev-Genç ya da 
TİP kökenli idiler. Kürdistan’la, Kürt halkı ile ilgili somut 
ileriye yönelik herhangi bir programlan yoktu. Hakim 
problematik hâlâ ya TİP ya da Dev-Genç'in tezleri doğ
rultusundaydı. (26 Nisan 1971’deki Ağn’lılar gecesinde 
DDKO Ankara üyeleri "Bağımsız Türkiye-Sosyalist Türk
iye Sloganlan” etrafında karşı karşıya geldiler ‘çatıştı
lar’.) Atılan adımın bu kadar mütevazı olmasına rağmen 
DDKO’lar kurucu ve üyelerinin hayal bile edemeyecek
leri bir tepki İle karşılandılar, iki yıllık kısa yaşamlannda. 
Kürdistan’da büyük bir coşku ile karşılandılar. Daha 
sonraki siyasal gelişmelerde DDKO’\ar öncü rolü oyna
dılar. Milliyetçi KDP bile DDfCO’lan dışlamadı. Aynı sem
patiyi, Kürt komünistleri bir gün önce omuz-omuza 
komünist olarak mücadele ettikleri Türk komünistlerin
den görmediler. Aksine hiç ummadıktan bir biçimde 
düşmanlığa varan tepkiler aldılar. O güne kadar Kürt 
halkının hiçbir demokratik talebini bile gündeme getir
mediğinden, Kürdistan’ı objektif olarak KDP’lere terke
den Türk solu, aniden Kürtleri de kurtarmaya yöneldiler. 
Yeter ki Kürt sosyalistleri ayn örgütlenmesin ve Kuzey 
Kürdistan mutlaka Misak-ı Milli sınırları içinde kalsın. 
“Ezilen ulusları da ancak proletarya kurtarabilirdi ve 
proletaryanın çıkan aynı ülkede değişik milliyetten pro
leterlere tek parti içinde örgütlenmelerini gerel^iriyor- 
du. Ayrı örgütlenmeyi savunanlar gerekçeleri ne olursa 
olsun milliyetçi, Frakist veya Bundçu idiler ve bu üç 
tandansta muzaffer Ekim devrimiyle mahkum edilmiş
ti.” Genç Kürt sosyalistleri bu mahkum edici ithamlara 
sınırlı teorik (Stalin ve Lenin’in broşürleri) donanımları 
ile cevap vermeye çalışırlarken, Türkiye’de böylece 
10’iarca Türk sosyalist dergisi Kürtlerden, “ Kürt ulusu
nun kendi kaderini tayin etmesi hakkından” , Kürdis- 
tan'ın parçalanmışlığından, Lozan’daki tarihi haksızlık
lardan ilk kez bahsetmeye başlamışlardı bile. Henüz, 
günümüze kadar süren bu tartışmalarda hiçbir Türk 
sosyaiisti-hareketi Lozan’da emperyalistlerin öncülüğün
de Kürt ulusuna yapılan tarihi haksızlığın giderilmesini 
gündemleştirmemiştir. Marx’m Alman ve İtalyan biriik- 
lerini, üç parçaya bölünmüş Polonya’nın birleşik bağım-'  
sizliğini savunması gibi her Türk sosyalisti de yıllarca 
Vietnam’ın, Kore'nin, Almanya’nın, Yemen’in ve daha 
dünyanın neresinde varsa parçalanmış ulusların birliği
ni savundu, savunmaya devam ediyor. Fakat kendisiyle 
yanyana yaşamak zorunda bırakılan Kürt halkına emper
yalistlerin dayattığı sınıriarı, kader olarak benimsetme
ye çalışıyor, hâlâ Türk sosyalisti. Misak’ı Milli sınırian 
dayatılarak kürt halkına sunulan "kendi kaderini tayin 
hakkı”nın, 1923’teki emperyalist paylaşımı onaylamak 
olduğunu, bunun sadece ve sadece bölgedeki 4 gerici 
gücü güçlendirdiğini kavramamak için ezen ulus sosya
listi mi olmak gerekiyor.?

Kürdistan, Orta-Doğu’nun sorunu olarak gün geçtikçe 
kendini daha fazla dünyanın siyasi gündemine dayatı
yor. Türk sosyalistlerinin örnek aldıklan; milli mesele
nin resmi Leninist-Staiinist yorumu da uygulandığı öz 
ülkesinde sosyalizmin ilanından 70 yıl sonra kuşkulara, 
grev ve 1 Mayıs yasaklamalarına neden oluyor. Bu iki 
gelişme Türk sosyalistlerinin resmi devlet sınırlarını ko
ruma ideolojisi ile olan son bağlarını da koparacaktır. 
“ Bağımsız Türkiye” sloganlannın atıldığı meydanlarda, 
elinden alınan bağımsızlığı için neredeyse 2 yüzyıldır 
direnen kardeş ulusun da aynı içerikde slogan atabilme
sine hoşgörü ile yaklaşılacaktır. Entemasyonalist daya
nışma bu günlerin bu kadar gecikmemesini gerektirirdi, 
ama sosyalizmin, üretici güçlerin geliştirilmesi olarak 
yorumlandığı resmi biçiminde hiçbir komünist egemen 
ulus milliyetçiliğinin tuzağından kolayca kurtulamadı. 
Resmi sosyalizmi, proletaryanın kurtarıcı ideolojisi ola
rak benimseyen Türk sosyalistlerinin de aynı tuzağa 
düşmeleri maalesef kaçınılmazdı...

HATİCE YAŞAR

2115



I karşı, Doğu’da Kürt toplumuna karşı açılmıştı. Kampanyaya Türk gençleri büyük bir coşku ile 
katılmışlardı. Konuyla ilgili olarak şehirlerarası çahşah yolcu otobüslerinde, trenlerde, 
kahvehanelerde vs. bildiri dağıtılıyordu. Caddelere, sokaklara, apartman kapılanna, parklara 
afişler asılıyordu. Resmî dairelerin girişinde, büroların kapılarının önünde vatandaşlan sık sık 
uyaran levhalar asılmıştı. Aynca bunu hatırlatan görevliler vardı.

11 Mayıs’dan sonra yapılan önemli işlerden biri de, Kürtçe ve Ermenice olan köy ve mıntıka 
jisimlerinin değiştirilmesiydi. Kürtçe ve Ermenice isimler yerine Türkçe isimler konulmasıydı. 
İİ587 sayılı yasa ve buna uygun olarak çıkartılan yönetmelikte, Kürtçe ve Ermenice olan 
iadlann nasıl değiştirileceği, ne gibi Türkçe adlar konulacağı etraflı bir şekilde 
düzenlenmektedir. “Milli kültürümüze, ahlak kurallanna, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen, 
kamuoyunu inciten adlann değiştirileceği” belirtiliyordu. İllerdeki, nüfus müdürlüklerinde bu 
konuyla ilgih komisyonlar oluşturulmuştu. Yasa, Türkçe olmayan, Kürtçe ve Ermenice köy ve 
[insan isimlerinin “Türk milli kültürüne, ahlak kurallanna, örf ve adetlerine uygun düşmediği, 
ikamuoyunu incittiği” gerekçesine dayanıyordu.

Bölge Yatılı İlkokullannm yapılmasına 27 Mayıs’dan hemen sonra başlandı. Miîii Birlik 
Komitesi tarafından, 5 Ocak 1961 tarihli 22 sayıh bir yasa çıkanidı. Bu yasanın 6. ve 9. 
[maddeleri Türk eğitim sistemine yeni bir kurum getiriyordu. Bölge Yatılı İlkokullannm 
lözeUikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılmasının nedeni bu bölgede ana dili Kürtçe 
olan vatandaşlann yani Kürtierin bulunmasıydı. Amaç asimilasyondu. Bölge Yatıh tlkokullanyla, 
Türk dili ve kültürünün, özellikle kırsal kesimlerde daha etkin bir şekilde yayılacağı 
düşünülüyordu. 1970 başlannda, Türkiye’de 70 civannda Bölge Yatılı İlkokulu faaliyet 
halindeydi. Bunlann 60 ’dan fazlası Kürtierin yaşadığı bölgelerde, yani Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da, geriye kalanlar Orta ve Batı Anadolu’da, yine Kürtierin kalabalık gruplar halinde 
yaşadığı bölgelerde kurulmuştu.

1961 Anayasası

1961 Anayasası’nm en önemli özelliği, Türk düşüncesinin ve eyleminin temeline “Türk 
milliyetçiliğinden alınan hız ve ilham”ı koymuş olmasıydı. Kürtierin varlığı kuşkusuz inkar 
ediliyor, Kürtler yok sayılıyordu. Türk unsurunu vurgulayan maddeler şu şekilde belirtilebiUr: 
'Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir” (md. 4); “Yargı yetkisi Türk milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılır” (md. 7); “Türk Devleti’ne vatandaşhk bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür” (md. 54); “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” (md. 58); 
‘Yurt savunmasına katılma her Türk’ün hak ve ödevidir” (md 60); “30 yaşını dolduran her 
Türk milletvekiU seçilebilir” (md. 68); “Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk
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1955 nüfus sayımına göre Türkiye'de ana dili Kürtçe 
olanların sayısı 1 milyon 679.265'di. Bu sayıma göre
9 ilde (Diyarbakır, f^ardin, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, 
l^uş, Bingöl ve Ağrı) Türkçe konuşanların sayısı bölge 
halkının yarısından daha azdı. Konuşulan öteki diller 
arasında Ermenice ve Arapça vardı. 1960 sayımına 
göre lAardin’de 10 binden fazla Ermenice konuşan 
İnsan yaşıyordu. Temel din İslam olmasına karşın, 
çeşitli mezhep ve tarikatlara ayrılmış bulunan bölge 
halkı arasında arkaik dinlere inananlara da 
raslanmaktaydı. Süryaniler ve Kalenderiler nüfus 
sayımlarında Hıristiyan olarak geçmekteydiler. Bunların 
yanısıra hiç dışarı açılmamış ilkel Yahudi topluluğu 
olan Gücüler özellikle Van’ın Başkale İlçesinde 
toplanmışlardı. Bölgedeki aşiretler üretim düzenine 
göre yerleşmiş, göçebe ve yarı göçebe bir halde 
bulunuyorlardı. Aşiretlerin bazıları aşiretler topluluğu 
halinde birleşebildikleri gibi bağımsız da olabiliyorlardı. 
Siirt, Bitlis ve Van İllerinde, Ertuş Dağları'nda oturan 
Ertuşiler aslında 11 aşiretten (Izedinan, Mamereş, 
Mamened, Alan, Bıruz, Ceyrikl, Şeyran, Mamhor, 
Havlstan, Şerefxan, Mamedan, Hafican) meydana 
gelmişti. Ertuşllerin batısında başka bir büyük aşiretler 
topluluğu, Adıyanlar oturuyordu. Genellikle bir kaç yüz 
kişiyle bir kaç bin arasında dağlşen aşiretler arasında 
zaman zaman çok daha kalabalık olanlara da 
raslamak mümkündü. Örneğin Derben ve Bitlis 
civarında oturan Atmanikan aşireti 5 bin aileden,
Van'ın güneyinde yaşayan Helaci aşireti 900 aileden, 
Cizre'nin kuzeyinde yaşayan Hüseyniye aşireti 500 
aileden oluşuyordu. Aşiretler kabilelere ayrılıyorlardı. 
Kabileler İse 30 ile 100 çadırdan meydana gelen 
emonomik birimlerdi. Kabilenin adı değişkendi ve 
çoğu kez o günkü ağanın adıyla anılıyorlardı.
Kendisini kabul ettirecek kudrette bir aile ortaya 
çıkınca, ağa ailesi oluyor ve çadır topluluğu kabile 
niteliği kazanıyordu. Belli bir aşirete mensup olmak 
değişmez bir yasa değildi. Dileyen herkes aşiret 
değiştirebilirdi. Aşiret üyelerinin aynı mezheplere üye 
olmalan da şart değildi. Aşiret yaşantısının İçe 
kapanıklığı ve her türlü altyapıdan yoksun biçimde 
yaşayan ve “kaçakçılığın" yanısıra tarım ve 
hayvancılıkla geçinen Kürt köylüleri, kurulu düzenin 
bütün normlarını alt üst edip, kendi yasaları uyannca 
yaşamaya devam ettiklerinde birer “ sosyal İsyancı" 
kimliğine bürünerek merkezi İktidarın denetim kurma 
çabalan karşısında en önemli engeli oluşturdular. 
Sayılan binleri bulan ve dağlarda yaşayan çok sayıda 
"asi" arasında en ünlülerden, asıl adı Koçer Kilit 
olan Koçero (altta) 1964'de Baykan civarında 
öldürüldü ( sağda). Tıpkı kendisi gibi solda altta 
görülen Davudo ve onun üstündeki Kotto gibi “ asiler" 
Kürt halkında uyanmakta olan “ devlete karşı çıkma" 
özlemini yaşatmaya devam ettiler. Soldaki resimde 
İse, bir grup isyancıyı silahlarıyla birlikte ele geçirmiş 
subay, devlet gücünün yenilmezliğine duyduğu İnançla 
gurur İçinde görülüyor.

Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de aynı şardarda oy kullanır... Her Türk Cumhuriyet 
Senatosuna üye seçilebilir” (md. 72).

Anayasa’daki haklar ve özgürlükler ancak Türklere tanınıyordu. Türk olmayanlar ise bu hak 
ve özgürlüklerden, ancak, Türkleştikleri oranda, yani ulusal benliklerini, öz benUklerini inkar 
ettikleri oranda yararlanacaklardı. 1961 Anayasası’nm, Kurucu Meclis’de, 4. maddesi 
konuşulurken, milliyetçilikle ilgih çok önemh tartışmalar yapılmıştı. Kurucu Meclis üyelerinden 
Prof.Necip Bilge, “Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.” sözünü, sadece, cümlede daha 
ahenkli bir ifade sağlamak için, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” biçiminde 
değiştirilmesini tekUf etmiş. (Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cilt II Ankara 1966 
S.1132) Bu tekUf üzerine Kurucu Meclis üyelerinden Hıfzı Oğuz Bekata, şöyle demişti:

Yalnız burada Türk kelimesi üzerinde ısrarla duracağım. Türk kelimesinin maddede 
kullanılmasında son derece veciz bir mana vardır. Bu itibarla bu kehmeye dokunulmamalıdır.” 
(Kazım Öztürk, a.g.e. s. 1135)

Yine ikinci maddede “milliyetçilik” ilkesinin Anayasa’ya girmesi veya girmemesi konusunda 
uzun tartışmalar olmuştu. Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel’in şu sözleri dikkate 
değer: “... Avrupa milliyetçilik davasını 1.5 asır evvel halletmiştir. Fakat biz öyle miyiz? 
Anadolu’nun bir köyüne gidin, vatandaşa sorun, “Nesin?” deyin, “Elhamdülillah Müslümanım” 
der. “Türküm” demez. Daha bu şuur uyanmamıştır. Biz şunun bunun nazariyesi yüzünden 
Türklüğümüzü ve milliyetçiliğimizi kaybedecek bir duruma girmeyelim. Milliyetçiliği anayasaya 
koyahm. Bunu yürütelim. Memlekette Türklük şuuru uyandıktan sonra, bunu çıkaralım,

“Sonra başka unsurlar kendi maksatlanna göre ayrılmayı düşünürler diyorlar. Bugün 
Kürtçülükle yaptığımız mücadeleyi biliyorsunuz. Biz milliyetçiliği kaldırıyoruz desek bize mi 
dönecekler? -Biz buna dayanacağız. Bu memlekette temiz bir idare yer aldığı takdirde, bir 
tehlike yoktur. Evvela milletimizi Türk milleti haline getirelim. Ben asla kehmenin 
Anayasa’dan kalkmasına taraftar değilim. Türkiye Türk olmalıdır, Anayasa’dan bu tabir 
kalkmamalıdır. Bugün biz bunu kaldırırsak, 50 sene sonra, Türkiye’de, Türküm diyecek kimse 
kalmayacaknr,” (Kazım Öztürk, a.g.e. s. 1080)

1961 Anayasası hazırlanırken ilgi çekici gelişmelerden biri de, İstanbul Üniversitesi’nde 
Ord.Prof,Dr, Şaddık Sami Onar başkanlığında kurulan Anayasa Komisyonu’nun çalışmaları 
sırasında ortaya çıkmıştı, “„, Onar, eşidik hükmünün dil bakımından da tesbitinde, Kürtçülük 
meselesi yüzünden mahzur görüyordu. Aksini savunan Tunaya ise, Kürtçülük meselesi 
yüzünden doğabilecek sakıncaların başka bir madde ile giderilebileceğini ileri sürdü. Kızışan 
tartışmalar sonucu Onar, sinirU bir şekilde yerinden kalkacak, ‘Tarık Bey, Tank Bey ben sizin 
zannettiğinizden daha milliyetçiyim’ diyerek elinden kalemi alıp salondan çıkacaktı.” (Abdi 
İpekçi, Ömer Sami Coşar, İhtilalin İç Yüzü, Cilt I İstanbul 1965 s.376)

Prof.Dr, Tank Zafer Tunaya’nm bu fikirleri komisyon başkanı, Ord.Prof.Dr. Sıddık Sami Onar 
tarafından Milli Birlik Komitesi'ne duyuruldu. Milli Birlik Komitesi, bizzat Devlet Başkanı ve 
Başbakan Cemal Gürsel tarafından ahnan bir kararla ProfDr. Tank Zafer Tunaya’nm ve 
Doç.Dr. İsmet Giritli’nin Anayasa Komisyonu’ndaki görevine son verdi, (Abdi İpekçi a.g.e 
s ,379) Daha sonra ise, kamuoyunda 147’ler diye tanınan ve çeşidi üniversitelerdeki öğretim 
üyelerinin görevlerinden alınmasına yol açan 27 Ekim 1960 tarih ve 114 sayılı kanuna ek 
listede bu öğretim üyelerinin adı da yer alıyordu.

2 1 1 7



Devrimci Doğu Kültür 
Ocaiciarı

Devrimci Doğu Kültür Ocakları, rastlantıların ortaya 
çıkarttığı bir kuruluş değildir. Bunların derin sosyolojik 
ve bilimsel kökenleri vardır. Bu kuruluşlar, toplumsal 
gelişimin belirli bir aşamasında doğal olarak ortaya çık
mışlardır. Bilimin, gelişmelerin kendilerine yüklediği 
“kültürel” fonksiyonları geliştirmeyi benimsemişlerdir.

Doğaldır ki, feodal yapıdan kapitalist ilişkilere dönü
şümde ve aşiret yapısının yıkılışının ortaya çıkardığı 
gelişim süreci zorunlu olarak “Kürt dili, Kürt edebiyatı, 
Kürt folkloru” gibi araştırmaların ve bunlarla uğraşanla- 
nn küçük burjuva aydınları tarafından yapılmasını tarihî 
bir zorunluluk ve görev haline getirmiştir.

Cumhuriyetin ilan edilmesinden itibaren Kürtler, ken
di ulusal kimlikleriyle hiçbir legal politik, kültürel vb. 
örgütlerde faaliyette bulunamamışlardı. 1961 Anayasa
sı, bu kimliğin kullanımı konusunda herhangi bir ser
bestlik getirmemiş olmakla birlikte, 1960’lı yıllar bir ba
kıma bu uygulamaları fiili olarak sarsan yıllar olmuştur. 
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) kurulması ve örgütlenme
siyle birlikte pek çok Kürt aydını ve yerel politikacısı 
bu hareketin saflarında aktif olarak politik mücadeleye 
giriştiler. Birçok üniversiteli Kürt genel, gerek TİP'in 
çeşitli örgüt birimlerinde, gerekse de başta Fikir Kulüp
leri Federasyortu (FKF) olmak üzere çeşitli İlerici gençlik 
örgütleri İçerisinde yer aldılar. Ancak bu insanlar özel
likle TİP içerisinde yasal bir dayanağa sahip olmamakla 
birlikte fiili olarak kendi ulusal kimlikleri ile çalışmalarını 
sürdürmekteydiler. Kendi aralarında alternatif bir politik 
platforma sahip olmamakla birlikte kendiliğinden mey
dana gelmiş bir gruplaşmaya yönelmişlerdi. Bu gruba
o günün yasal bazı sakıncaları nedeniyle “Kürtler Grubu” 
denllmemesine karşın “ Doğulular Grubu” denilmek su
retiyle ayrı bir grup oldukları bir bakıma statüleştirilmiş- 
tlr. Bu grup TİP İçerisindeki her bölgeden Kürtler için 
bir çekim ve ortak hareket alanı olmuştur.

1960’lı yılların İkinci yarısında TİP İçerisinde ve genel 
olarak Türkiye Devrimci Hareketi içerisinde yoğun bir 
tartışma, hesaplaşma ve bölünmeler süreci yaşanmaya 
başladı. Tabii ki bu tartışmaların en yoğun olarak sürdü
rülüp yaşandığı alan ise, şimdi kendilerine “ 1968’lller” 
denilen ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
oldukça radikal bir konumda bulunan gençlik alanı ol
muştur. Gerek o dönem yazılan, çevirilen ve rağbet 
bulan çeşitli yazı, makale, broşür ve kitapları dikkate 
aldığımızda gerekse bütün bunlann ulusal sorun ve Kürt
ler konusundaki kayıtsızlıklan ve duyarsıziıklan berabe
rinde birçok tepkinin de doğmasına neden olmuştur.

Dünyanın hemen bütün ülkelerinde resmî sol hareket
ler genel olarak bir tek resmi ideolojiye (Stalinizme) 
bağlıdırlar. Türkiye'deki resmî sol İse, iki resmî ideoloji
ye bağlı İdi. Bunlardan birincisi Kemalizmdir. Geleneğe 
göre önce Kemalist olunarak solcu olunuyordu. Tabii 
ki “Cumhuriyetçi, Laik, Anti-emperyalist” olmak gibi 
çağdaş ve ilerici bir konuma sahip olunması gerekirdi. 
Oldukça cılız bir potansiyele sahip olmakla birlikte ken
disini Marksist, Leninist, Komünist Sol olarak adlandı
ran siyasi yapılar 1920'lerden itibaren dalma Mustafa 
Kemal’in destekçisi olmuşlar ve O'nu savunmuşlardır. 
Elbette ki bu konumlanndan ötürü de şoven-milllyetçi 
bir sapmadan kendilerini kurtaramamışlar, bunun doğal 
bir sonucu olarak da Kürt sorununu tepkili ve kuşkulu 
bir yaklaşımla izlemişlerdir.

1925 Şeyh Sait önderliğindeki ayaklanmaya karşı çık
mışlar, bu olayın arkasında İngiliz emperyalizminin par
mağını aramışlardır. Aradan geçen bunca yıla rağmen 
İngiliz emperyalizminin parmağına ilişkin hiçbir belgeyi

de henüz ortaya çıkarmamakla birlikte halen bu resmî 
yorum etkisini koruyagelmiştir. Ayaklanmanın hilafetçi 
olduğunu, bu nedenle daha başından İtibaren gericiliği 
savunduğunu iddia ederek karşı çıkmışlardır. Diyarbakır 
İstiklal Mahkemesi tarafından Şeyh Sait ve arkadaşlan 
hakkında verilen karar gerekçesi ise, bu kişilerin milli 
bir ayaklanmaya önderlik ettikleri belgelenmiştir. Şeyh 
Sait yapmış olduğu savunmada hilafetçi olduğunu söy
lemiştir, ancak t>elgeier bu savunmanın devletle yapılan 
bir pazarlık sonucu Şeyh Sait'in idam cezasının İnfazı 
öncesi kendisiyle pazarlık eden kişiye yönelttiği sorular
dan anlaşılmaktadır.

Gene Ağn ayaklanması esnasında Türk hükümetiyle 
İran hükümeti arasında yapılan yeni sınır düzenlemesi
ne İlişkin anlaşma Sovyetler Birliği ve Stalln tarafından 
övgüye değer bir anlaşma olarak vasıflandırılmıştır. Bu 
anlaşma İle Ağn Dağı’nın tüm çevresi TC denetimine 
bırakılarak ayaklanma bölgesi tümüyle TC sınırları içeri
sinde bırakılmıştır. Karşılığında ise, Muradiye ve Özalp 
taraflanna isabet eden ve oldukça verimli sayılabilecek 
mümbit araziler İran sınırianna terk edilmiştir. Ayaklan
manın denetimi kısa sürede Cumhuriyet Hükümeti tara
fından kontrole alınmış ve bastırılması gerçekleştiril
miştir.

Dersim Ayaklanması’nda da kendi resmî yayın organ- 
lannda açıkça ifade ettikleri gibi devlet ve hükümetin 
destekçisi olmuşlardır. Ayaklanmaya bir başıbozuk is
yanı gibi yaklaşmışlardır. Bu ayaklanmayı sürdürenlerin 
kendi feodal egemenliklerini korumak İstediklerini ve 
devlet İçerisinde devlet İddiası taşıyan bu gerici hareke
tin modern Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezî yapısını 
sarstığını İddia etmişlerdir.

Kemalizmi anti-emperyalist bir siyaset ve ideoloji gör
dükleri için onunla çelişen bütün hareketlere de emper
yalizmin bir oyunu olarak bakmışlardır.

Resmî ideolojinin İkincisi İse, tabiî ki Stalinizm'dir. 
Kürt hareketlerini bir emperyalist kışkırtma olarak de
ğerlendiren “Sosyalizmin Anavatanı” olarak görülen 
Sovyetler Birliği'nin sınırında Sovyet güvenliği açısın
dan jeo-politik ve Dünya Banşı’nı tehdit edecek sakınca
lar taşıyan hareketlere karşı konulmalıydı. Çünkü anti- 
emperyalist, Kemalist bir Türkiye Sovyetler Birliği ile 
güvenli ve dostça bir komşuluk sürdürebilirdi. Diğer 
taraftan Stalinizmin doğasında varolan ekonomist bir 
yaklaşım da etkili bir yoruma meydan veriyordu. Buna 
göre önce iktidara gelinecek sonra planlı ekonomi sonu
cu kalkınma süreci başlatılacak ve tabiî ki işçi sınıfının 
diktatörlüğü toplumdaki bütün çelişkileri çözebilecek 
tek alternatif olduğundan Kürtierin sorunlan da böylece 
çözümlenecekti. Bu soruna farklı bir proje İle yaklaşmak 
gereksizdi. Kapitalizmin doğasında varolan “eşitsiz ge
lişme yasası” ortadan kalkacağı için sorunun çözümü 
de kapitalizmin ortadan kalkmasına bağlıydı. Vaktiyle 
Çarlık zulmü altında yaşayan milyonlarca insanı oluştu
ran pek çok halk, proletarya diktatörlüğü kurulduktan 
hemen sonra kendi özgür iradeleriyle Sovyet sistemi 
içerisinde örgütlenmişler; tüm ulusal, kültürel, demok
ratik haklanna kavuşmuşlardır. Zaten Lenin ve Stalln 
bu sorunlan önceden formüle etmişler, bu konunun 
uzmanı olan ve sorunlann çözümü İçin özel bir göreve 
getirilen Stalln, Sovyet toplumunun sorunlannın üste
sinden gelebilecek bir anlayışla toplumu yasal bir de
mokratik yapıda örgütlemeyi başarmıştı. Sovyet Hükü
meti kurulur kurulmaz ilk iş olarak Buharin’in şiddetli 
muhalefetine rağmen gerici burjuva milliyetçilerinin ön
derliğindeki Finlandiya’ya bağımsızlık hakkı tanınmıştı. 
Ardından uzun bir çalışma sonrası yürürlüğe giren yeni 
Sovyet Anayasası geri kalan halkların ulusal sorunlan- 
nın çözümlenmesini sağlayan yasal güvenceleri sağla
mıştır.

Böylesi bir geleneğe ve anlayışa sahip olan sol hare
ketler karşısında elbette ki Kürtler de kendi sorunlan İle

varolan anlayışın açıklanamayacağını farketmekte ge
cikmediler. Genel olarak Kürtler ve özellikle “Kürtierin 
1968’lilerl” mevcut örgütlenmeler içerisinde sorunlannı 
yeterince tartışamadıklannı ve topluma taşıyamadıklan- 
nı hissederek bunun rahatsızlığını duymaya başladılar. 
Bir taraftan Sosyalist Devrim (SD), diğer taraftan Ullli 
Demokratik Devrim (MDD) stratejik tartışmaları başladı, 
ancak bu tartışmalar Kürtler ve onlann sorunlan hakkın
da ciddiye alınabilecek projeler geliştiremedller.

Sosyalist devrimciler, sorunu bir iktidar sorunu olarak 
görüyor ve çözümünü İşçi sınıfına İhale etmek suretiyle 
gerçekleştirebileceğini savunuyordu. Doğu Anadolu için 
yeterli bir ekonomik program uygulanabilirse, eşitsiz 
gelişme yasası etkisizleştirllirse bu sorun da bütün so
runlarda olduğu gibi ekonomik olarak çözümlendiğinde 
ortadan kalkmış olacaktır. Mesele eşit ve adil bir politika 
izlenmesine bağlıydı.

Milli Demokratik Devrimciler İse, soruna TC’deki ya
bancı üslerden, NATO'dan, yabancı sermayeden, Kürt 
ağa ve şeyhlerinden arınıldığı takdirde sorunların çözü 
leceğinl ileri sürmüşlerdir. En önemli teorisyenlerl Mihr 
Belli sorun hakkında uzunca yazılar yazmaya başlamıştı

“Çağımızın en büyük gerçeği, millet gerçeğidir...’

“ ... İçinde yaşadığımız tarihî dönem halklann uluslaş 
ma sürecinin dünya ölçüsünde yeraldığı dönemdir...’

“ ... Türkiye halkının en derin anlamıyla uluslaşması 
uğruna mücadelede, sosyalistlerin öncü durumda olma
lan...”

“ ... Şeyh Sait özünde, gene Nakşibendi tekkesinin 
kışkırttığı bir Menemen İsyanından farklı değildir...”

“ ... Bir Milli Kurtuluş Savaşı’ndan muzaffer çıkmış 
olan Mustafa Kemal Türkiye’sini parçalamaya ve zama
nın tek Sosyalist ülkesi Sovyetler Birliği çevresinde Batı 
Emperyalistlerinin kurmaya çalıştıklan “Sıklet Kordonu”
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I
bir l(ul(ia tampon devletle güçlendirmeyi amaç edinen 
emperyalizmin desteklediği bir hareket, Milli Hareket 
değildir...”

“ ... Doğu Anadolu’da petrol şirketlerinin emrinde bir 
ikinci Kuveyt Şeyhliği’nin kurulması Kürtler dahil bütün 
Türkiye için çok büyük bir felaket olacaktır...”

Türkiye’de etnik topluluklar için ve özellikle Kürt- 
ier İçin ana dil ve kültür eğitiminin merkezi laik, devrimci 
bir cumhuriyet maarifi yönetiminde olması gerekir...”

“ ... Ama anadil ve kültür derslerinin, bugün ağa ve 
şeyh tahakkümü altındaki Doğu’da başıboş bırakılması 
demokratik gelişmeye aykırı düşen durumlara sebep 
olabilir...”

"... Arapça fetva ile isyana girişen Şeyh Sait’in izinde 
yürüyen gerici tutumun Doğu’da laik okul yerine medre
se açması pekala mümkündür...”

“ ... Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı mutlak bir 
şey değildir. Lenin bağnazlıkla savunduğu bu ilkeyi yüz
yılımızın başlarında Çarlık Rusya’sı şartlarında uygula
mış ve bir yandan Çarlık Hükümeti’nin asimilasyon poli
tikasına karşı çıkarken öte yandan da örneğin Ukrayna’
nın, Beyaz Rusya’nın, hatta Polonya’nın Rus İmparator- 
luğu’ndan ayrılıp bağımsız devlet kurmalarına karşı çık
mıştır...”

Bütün bunların ifade edilip tartışıldığı ve kendileri 
için hiç de iyimser umutların gelişmesine imkân bırak
mayan görüşler karşısında Kürt gençleri ileri bir teorik 
formasyona sahip olmamakla beraber varolan teorik ve 
pratik birikimlerini ortaya koyarak kendi başlarına ör
gütlenmenin zorunluluğunu kavradılar. Böylece, Kürtler 
açısından tarihsel bir öneme sahip olan Devrimci Doğu 
Kültür Ocakları'mn (DDKO) kuruluş faaliyetlerine başla
dılar.

DD/CO’iular amaç olarak;
1) Üniversitelerde bulunan Kürt gençlerini belirli bir 

kültür çalışması içerisine çekmek, aralarında maddi da
yanışmayı kolaylaştırmak,

2) Türkiye’deki ırkçı-şoven, resmt ideolojik kaynaklı 
bütün şartlanmaian kırmak, halkların kardeşçe ve eşitçe 
yaşayabilmeleri yönünde mücadele veren demokrat ve 
devrimci kuruluşlar yelpazesinde yerlerini almak olarak 
belirlenmişti. Bu amaçlara uygun olarak teorik, ideolojik 
konularda seminerler ve konferanslar düzenleyerek özel
likle ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme 
hakkı konusunda çeşitli sol çevreler arasında geniş ve 
yaygın tartışmalar sağlamak.

Kürt halkının demokratik gelişmesi, örgütlenmesi ve 
kültürel fonksiyonlarının ortaya çıkarılması gibi bir ama
cı ve bunun gereği olan örgütlenmeyi benimsemiş Kürt 
gençleri ve aydınları; gerek DDKO'iar ve gerekse 
bulundukları diğer ilerici örgütlerde yoğun bir çalışma 
içerisine girdiler. Mayıs 1969 sonlarında önce Ankara’
da hemen birkaç gün sonra da İstanbul’da aynı tüzükle 
fakat ayrı ayrı oiarak kuruluşlarını gerçekleştirdiler. So
runun nesnelliği ve potansiyel önemi nedeniyle Kürtler 
arasında hızla etkinliğini arttıran DDKO’iar, bir taraftan 
Diyarbakır, Ergani, Silvan, Kozluk ve Batman’da kuru
luşlarını gerçekleştirirken, diğer taraftan da merkezHeş- 
meleri yönünde bir federasyon çatışması içerisine girdi
ler.

Tüzüklerinde, çeşitli bildirilerinde ve bültenlerinde ta
rihî ve sosyolojik bir gerçek olan, resmi devlet kuruluş
larının belgelerinde dahi kabul edilmiş bulunan Kürt 
halkının varlığına dilinin, kültürünün, tarihinin ve folklo
runun varlığına saygı gösteriimestni istemiş; İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesl’nin ışığı altında Kürt halkının 
asimile edilmesine Kürtlerin yaşadığı bölgelerde koman
do zulmüne, toprak ağalığına, şeyhliğe ve aşiretçtiiğe 
devrimci bir politika ile karşı çıkmışlardır. Türkiye’deki 
tüm halkların eşitliğine ve özgürlüğüne dayanan bir ama
ca yönelmişlerdir.

Özellikle 1930’lu yıllardan başlayan ve etkisini baskıcı 
yöntemlerle artıran asimiiasyoncu politikaya öncelikle
I kendi bünyelerinde ve çevrelerinde giderek bütün bir 
Kürt toptumunda karşı çıkarak işe başlamışlardır. O gün
lere kadar, Kürt kimliklerini gizteyen binlerce insan üze
rinde bu baskı etkisini kaybetmeye başladı; DDKO’iann 
kuruluşunu takip eden yıllarda Kürtler kendi çocukian- 
na anlamlı Kürtçe isimler vermeye başiadıtar. Büyük 
kentlerde yaşayan Kürtler asimilasyona karşı çeşitli kül
türel folklorik faaliyetlerde bulundular. Geceler düzenle
diler, mitingler yaptılar.

DDKO’iar kendi dışlarındaki başta TİP olmak üzere, 
her genç, SGÖ, TÖS, İLKSEN gibi örgütlerie de içiçe 
faaliyetlerde bulunup çeşitti eytem birliklerinde bulun
dular, etkinlikler sağladılar. TİP Dördüncü Olağan Kong
resi delegeleri üzerinde etkili bir çalışmaya girmişlerdir. 
Kongrede kabul edilen Kürtler hakkmdaki kararın alın
masını sağlamışlardır. Bu karar ileride Türkiye İşçi Parti- 
s/’nin kapatılmasına neden otmuştur.

Nisan 1970’den itibaren başiatıtan komando harekat
ları karşısında aktif bir faaliyet göstermişler, dönemin 
Cumhurbaşkanına olaylar hakkında bir rapor hazırlamış
lardır. Bu rapor TBMM’de de tartışılmıştır.

Raporda özette,

"... Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’sunda yaşayan 
haika yapıian baskı, zulüm ve jenosit harekatı bize göre 
yasadışı, Insaniık dışı bir anlayışın sonucudur. ‘Eşkıya 
aranıyor’ gerekçesiyle yapılan bu harekatın anlamı ne
dir? Eğer Türkiye tarihi biraz incelenirse, görülür ki, 
Türkiye’nin bu bölgesinde yaşayan haika tatbik editen 
bu Insaniık dışı baskı ne ilktir, ne de son...

Devrimci Doğulu öğrenciler olarak bu yasadışı hare
ketleri şiddetle kınar, iktidarın bu yoldaki eylemlerine 
karşı bundan böyle her zaman bütün gücümüzle karşı 
koyacağımızı bildiririz...” denilerek gerek Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan tarafından istenen 
biigiler yerinde incelenmek, mağdur kişilerden ifadeler 
almak suretiyle açıkiiğa kavuşturutmuş, gerekse kamu
oyunun bu konuda aydınlatılması sağlanmıştır.

1967’de arka arkaya düzenlenen Doğu Mitingteri'nden 
sonra Ankara'daki Kürt aydın ve gençleri 18 Kasım 
1967’de bir yürüyüş düzenleyerek Doğu illerindeki 
sefalet, jandarma baskısı ve kötü yaşam koşullarını 
protesto ettiler. Forum dergisinin 15 Ocak 1968 tarihli 
sayısında “ Doğu Sorunu ve Doğu Mitingleri”  başlıklı 
yazısında İsmail Beşikçi, Doğu mitinglerini zorunlu 
kılan nedenleri şöyle sıralıyordu: "İstendiği kadar 
Türk-Kürt diye bir ayrım olmadığı, Kürtçe diye bir 
dilin olmadığı söylense de, ortada duran sosyolojik 
gerçeği değiştiremezsiniz. İstediğiniz kadar ideal 
anayasalar yapıp dini ve laiklik ilkesini bütün 
ihtimalleri gözönünde bulundurarak formüle edin, 
toplumsal bir çatışma ortamını ortadan 
kaldıramayacaksınız. Çünkü toplumsal kanunlar 
parlamentolarda yapılanlardan daha ağır basar ve 
önemli olan bu kanunlan saptayabilmektir. Bu 
toplumsal kanunlan saptarken de gerçekleri gizlemek 
değil, bilakis bütün açıklığıyla görmek gerekir. Diğer 
taraftan bu sosyal anlaşmazlıklar, yeni toplumsal 
kanunların parlamentolarda yapılan kanunlardan daha 
ağır basması toplumsal yapının parlamentolarda 
yapılan kanunlarla bütünleşmesine kadar devam 
eder ”

Türkiye’de yaşayan Kürtlerin siyasi tarihleri bakımın
dan önemli bir dönüm noktası teşkil eden DDKO’iar 
Kürtlerin kendi kimlikteriyie örgütienebildikieri ilk legal 
kuruluşlardır. OOKO’lar kapatılmalarından sonra da da
ha uzun bir dönem sonradan ortaya çıkan siyasi Kürt 
grupları üzerinde etkilerini korumuşlardır. Günümüze 
kadar gelen birçok siyasi Kürt grubunun DDKO’iaria 
ilgili bir geçmişi bulunabilir. 1968’li Kürtler bu örgütler
de pek çok yeni şeyler farkettiler, öğrendiler ve gelişti- 
ter. Kendilerinden sonra gelen Kürtler artık kendi kimlik
leriyle faaliyette bulunabileceklerini kavradılar. O gün
lerde el yordamıyla gerçekleştirilmek istenen birçok faa
liyeti ileride bilimsel yöntemlerle geliştirebilmeyi öğren
diler. Toplumun gelişmesiyle birlikte misyonunu tamam
layan, ancak tarihsel bir dönüm noktası olma özelliğini 
koruyan DDKO’iar Kürt halkının siyasi tarihinde onurlu 
bir yere oturmayı gerek faaliyetleri gerekse yargılanma
ları döneminde haketmişter ve bu mirası getecek kuşak
lara da bırakabilmeyi başarabilmişlerdir.

16 Ekim 1970’de başiatıtan tuktamalar sonucu, DDKO’- 
lar hakkında dava açılmıştır. 12 Mart 1971’den sonra
26 Nisan 1971’de ilan edilen sıkıyönetimle birlikte Anka
ra Sıkıyönetim Komutanlığı’nın yayınladığı bir bildiriyle 
DDKO’iar süresiz olarak kapatılmışlardır. Bu dönemde 
çıkartılan 1042 sayılı yasa ile Ankara’da görülmekte olan 
daya dosyası Diyarbakır Sıkıyönetim Askerî Mahkeme
si’ne gönderilmiştir. Yargılamalar sonucu pek çok kuru
cu, yönetici, üye ve çevresinde bulunan kişiler ağır 
cezaliara çarptırılmışlardır.

ÜMİT FIRAT
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Kürtierin Düşünceleri ve Eylemleri
Dide-Fırat, Deng, Roja Newe, Reya Rast

1960 darbesiyle beraber özgürlüklerde önemli gelişmeler oldu. Türkiye’nin ekonomik, 
toplumsal ve siyasal yaşantısma ilişkin yeni yeni incelemeler yapılmaya başlandı. Bu gelişme 
kuşkusuz, Kürtleri de çok etkiliyordu. Kürtler ve Kürt toplumuna ilişkin düşünceler üretilmeye 
başlandı. 1962’de İsa Şans tarafında^ yayınlanan Silvan’ın Sesi İsa Şans’ın tutuklanmasıyla 
yayınını durdurdu. Ekim 1962 ile Mayıs 1963 arasında sahibi Edip Karahan olan yazarlan 
arasında Musa Anter, Sait Kırmızıtoprak, HaUt Nazmi Balkaş, Ahmet Botanlı, İsa Şans da 
bulunan aylık Dicle-Fırat’m  sekiz sayısı yayınlandı. Nisan-Mayıs 1963’de, İstanbul’da Deng'in iki 
sayısı yayınlandı. Sahibi Ergün Koyuncu idi, Yazı İşleri Müdürü Yaşar Kaya, Genel Yayın 
Müdürü Medet Serhat olan Deng'in üçüncü sayısına (Haziran 1963) matbaada el konuldu.
Mayıs 1963’de Roja N ew i yayınlandı. Derginin sahibi Doğan Kılıç Şıhhesenanlı, Genel Yayın 
Müdürü Haşan Kıhçkaya, Yazı İşleri Müdürü Haşan Buluş idi. Yine 1963’de Av. Ziya 
Şerefhanoğlu tarafından Reya Rast isimli bir dergi yayınlandı. Bu yayınlar 28 Haziran 1963’de 
yapılan geniş tutuklamalara kadar sürdü, (Bu konuda geniş bilgi için bk. Malmijans; Mahmud 
Levindî Li Kurdustana Bakur û Ttrkiye Rojnam egeriya Kurdt (1908-1981) jn  W eşanen Jîn a  Nû, 
Uppsala 1989).

Banş Dünyası Dergisi

Nisan 1962’de liberal Ahmet Hamdi Başar tarafından İstanbul’da yayımlanmaya başlanan aylık 
Banş Dünyası dergisinde çıkan yazılar, Kürt Sorunu’nun tartışılması, Kürtierin ve resmî görüş 
taraftarlannın görüşlerini açıklamalan bakımından, yukanda beUrtilen gazetelerden ve 
dergilerden daha geniş bir etki yarattı.

Banş Dünyası ikinci sayısında (Mayıs 1962) “Do|u Kalkınması” üzerinde önemle durulacağını 
vurgulayan bir açıklama yaptı. “Sayın Okuyucu” yazısında bu konu ile ilgili olarak şöyle 
deniyordu; “... Bundan başka bu sayınızda çok önemli bir mesele üzerinde durduk. Doğu 
Kalkınması; yasak koyma ve kaldırma zihniyetiyle bu davanın çözülemeyeceği, artık, üzerinde 
şüphe edilemeyecek bir gerçek olmuştur. Türkiye’nin kalkınmasında Doğu, başlı başına önemli 
bir faktör olabilir. Doğu’nun kalkınmasının sadece, bir geri kalmış bölgemizin kalkınması için 
değil, Türkiye’nin kalkınması için başanlacak bir dava olduğunu bilm ek lazımdır.”

Molla Mustafa (solda) ve oğlu Mesut Barzani (sağda). 
Irak’ın dağlık kuzey bölgesinde Mergesor, Akre, Diana 
ilçeleri, Sidekan, Şirvan bucağı ile bunlara bağlı 
köylerde Barzan aşireti oturuyordu. Barzan aslında 
Şirvani, Zebar ve Müzürü aşiretten oluşuyordu ve 
Şirvani aşiretinden olan Molla Mustafa, Barzan adıyla 
birleşmiş bulunan aşiretin reisiydi. Kasım zamanında 
ayaklanarak Kuzey Irak'ı ele geçiren Molla 
Mustafa’nın on bin silahlı adamı olduğu iddia 
ediliyordu. 1966 yazında ise ancak iki bin civarında 
peşmergenin Molla Mustafa’nın etrafında kaldığı 
söylenebilirdi. Bu tarihte eli silah tutan herkes asker 
değildi, ateşkes koşullarında yaşandığından bazı 
erkekler köylerinde çalışmayı tercih etmişlerdi. Molla 
Mustafa’nın silahlı birliklerinin elinde. Alman, İngiliz, 
Rus, Çekoslovak yapımı piyade tüfekleri vardı. Ayrıca 
az sayıda hafif makinalı tüfekle, 60 milimetrik havanla 
atılan aydınlatma mermilerine sahiptiler. Peşmergeler 
başlanna sardıktan poşilerin renkleriyle 
ayırdediliyorlardı. Barzanlar başlarına kırmızı benekli 
poşiler sararken, öbür aşiretlerden olanların poşiieri 
siyah benekliydi. Molla Mustafa Barzani peşmergelerin 
siyasi önderi iken. Şeyh Ahmet yiyecek, içecek, 
giyecek işleriyle uğraşıyor ve adalet işlerini 
yürütüyordu. Yargıçlar hocalardı ve Barzan’da şeriat 
ilkeleri uygulanıyordu. Molla Mustafa’nın oğullarından 
Lokman ve Ubeydullah komutanlık yapıyor. Şeyh 
Ahmet’in oğlu Mehmet Halit cephe gerisini 
yönetiyordu. Peşmergeler gündüzleri mağaralar ve 
ormanlarda saklanıyorlar, geceleri ise ya savaşıyorlar 
ya da çalışıyorlardı. Barzanlar için “dedeleri Molla 
Muhammed temiz adamdı, namaz kılardı, öbürleri 
namaz kılmazlar, kafirdir onlar" deniyordu. Barzanlar 
ise bu suçlamalardan oldukça rahatsız oluyorlar ve 
"bizim hem dinimiz, hem de kitabımız var, hepimiz 
müslümanız’’ diye cevap veriyorlardı. Darbeci 
Abdüsselam Arif ile mütareke yıllarında, Bağdat 
radyosu Türkmence yayınlarında Molla Mustafa’nın 
demeçlerini okuyordu. Demeçler genellikle besmele ve 
Kur’an’dan bir ayet ile başlıyordu. Sarp dağlarda 
yaşayan aşiretler üzerinde din oldukça etkili olmasına 
rağmen Barzanlar bağnazlıktan uzak bir yaşantı 
sürdürüyorlardı. Aşiretin düşmanlarının uzun zaman 
Nehri şeyhleri Şeyh Reşit gibi Nakşibendi tarikatının 
şeyhleri olması Müslümanlığın derin etkiler bırakmasını 
engellemişti. Öyle ki hocalar da dahil aşiret üyeleri 
sakal bırakmıyor, kadınlar oldukça özgür 
davranabiliyorlardı. Molla Mustafa Barzani, Sovyetler 
Birliği ve İngiltere’nin Ortadoğu politikalarının Kürtler 
aracılığıyla sürdürülmesi ve manevra alanı olmasının 
aracısı eleştirileriyle sıkça karşılaşmıştı. Gerçekten de 
İngiltere İle Barzan aşireti arasında zayıf da olsa 
zaman zaman ilişki kurulmuştu. Bu ilişkinin daha da 
gelişmesini engelleyen temel faktör, İngiltere’nin Kürt 
dini önderleri politikasının taşıyıcısı olarak seçmesiydi. 
Öt^ yandan Molla Mustafa, I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Ruslarla İlişkilerini geliştirdi. 1946’da SSCB’nln 
desteğiyle Mahabad’da ilan edilen Kürt 
Cumhuriyeti’nin SSCB’nin 1947’de İran’dan 
çekilmesiyle yıkılmasından sonra sekiz yüz kişilik bir 
kuvvetle Sovyetler Birliği’ne geçerek 10 yıl süreyle 
orada kalması bu bağlan daha da pekiştirdi. 1958’de 
Kasım’m krallığa son veren darbesinden sonra, 
ülkesine dönmesine rağmen İktisadî ve kültürel 
haklarına ilişkin verilen sözler yerine getirilmeyince 
I960’da Kasım’a karşı ayaklandığında bu kez 
Amerikalıların Molla Mustafa’yı desteklediği ve yardım 
ettiği kanısı egemen oldu. Kendince büyük devletlerin 
nüfuz alanı çatışmasından yararlanrrıa politikasını 1960 
sonrası Nasır’la İsrail arasındaki çelişkilerden de Irak 
Kürdistanı’ndaki bağımsızlık hareketi lehine kullanmak 
isteyen Molla Mustafa, Türkiye ile ilişkilârinde oldukça 
hassas davrandı ve Türkiye topraklan üzerinde faaliyet 
göstermekten kaçındı. Ancak Irak sınırlan içinde yayın 
yapan radyolar aracılığıyla Türkiye Kürtleriyle ilişkinin 
sıcak tutulması ve ulusal bilincin canlı tutulmasını 
sağlamaya çalıştı. Irak Kürdistanı’nda aralıklı olarak 
yürüttüğü silahlı mücadele. Molla Mustafa Barzani’nin 
1976'da ABD’deki ölümünden sonra oğullan Mesut ve 
İdris tarafından sürdürülmeye çalışıldı.

Dergi “Doğu Davamız” başlıklı bir bölüm ayırmıştı. Bu bölümde, “Doğu’nun Kalkınması 
Türkiye’nin Kalkınması Demektir” başlıkh önemli bir yazı yayınlandı. Dergi bu yazıyı
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KIRMIZITOPRAK, SAID 
( 1935- 1971)

Kiirt ulusal kurtuluş tiarel(etlnde ve Kürt siyasi taritıin- 
de çok önemli bir yeri olan Said Kırmızıtoprak (Dr. Şı- 
van), 1935'de Tunceli’nin Nazimiye kazasının Civalık 
köyünde doğdu. İlkokulu Nazimiye’de okuduktan sonra, 
orta ve lise eğitimine Balıkesir Lisesl’nde parasız yatılı 
olarak devam etti. 1956’da İstanbul Tıp Fakültesine gir
di. 1959’da Asım Eren’in TBMM’ye verdiği önerge üzeri
ne, “İstanbul’da okuyan Kürt gençleri” adıyla düzenle
nen protesto telgrafının çekilmesine öncülük etti. Aynı 
yılın Kasım ayında İstanbul-Ankara ve Diyarbakır’da sür
dürülen operasyon neticesinde (49’lar davası) tutukla
narak arkadaşlarıyla birlikte Harbiye zindanlarına kapa
tıldı. Dört ayı aşkın bir süre hücrede yaşayan Dr. Şıvan 
Harbiye’dekl direnişe de önderlik etti. 27 Mayıs’ta Anka
ra Soğuksu Askerî Cezaevi’ne gönderildi. Dr. Şıvan yar
gılama safhasında diğer sanıklarla birlikte tahliye edildi. 
1961’de yeni Anayasa’nın kabulünden sonra çıkan sol 
dergilerde yazılar yazmaya başladı. Yön dergisinde ya
yınlanan “Doğulu gençler Barış Dûnyası’na cevap 
veriyor” isimli yazının kaleme alınmasını sağladı ve bun
dan sonra Yön dergisinin sürekli yazarları arasına girdi, 
çok ağır şartlarda devam eden öğrencilik hayatı 1962’deki 
mezuniyetiyle son buldu. İsparta’da doktorluk yaparken 
TİP'e üye oldu ve politik faaliyetini TİP İçersinde sürdür
dü. 1968’de Said Elçi ve arkadaşlarının tutuklanarak 
Antalya’ya getirilmeleri üzerine Said Elçi ile ilişkilerini 
sıklaştıran Dr. Şıvan, Elçi’nin tahliyesinden sonra, onun 
yardımıyla, 1969’da arkadaşları Hikmet Buluttekin (Çe- 
ko). Haşan Yıkılmış (Brusk), Nazmi Balkaş (Soro) ve 
Faik Savaş ile birlikte Irak Kürdistanı’na geçti. Burada 
bir yandan IKDP saflarında BAAS İle savaşırken bir yan
dan da doktorluğunu sürdürdü. Mart 1970’de Barzani 
ile Saddam arasında yapılan anlaşma sonrasında Irak’ın 
Zaho kentinde karargahını kuran Dr. Şıvan burada arka
daşları Çeko ve Brusk ile birlikte Türkiye’de sol kanat 
diye anılan kendisinin Kürdistan Demokrat Partisi't)\ kur
du. Böylece Said Elçi ile yolları ayrılan Dr. ŞIvan olanak
ları ve ikna gücünü de kullanarak çok kısa bir zamanda 
Partisini güçlendirerek geniş bir kitle üzerinde örgütlen
mesini sağladı. 12 Mart 1971’den sonra örgütünün çe
kirdek gücünü Kuzey Irak’ta toplayan Dr. Şıvan, Said 
Elçi’nin Kuzey Irak’a geçmesi üzerine onu karargahında 
tutuklayarak kurşuna dizdi. Ardından, kendisi ve arka
daşları Çeko ve Brusk, Barzani tarafından tutuklanarak 
Cilala karargahına götürüldü ve her üçü de IKDP tarafın
dan kurşuna dizildi. Dr. Şıvan’ın Çağımızın Çelişklsi- 
Ezen ve Ezilen Uluslar, Irak Baas Rejimi ve Kürt Halk 
Hareketi, Kürt MIHI Hareketleri ve Irak’ta Kürdistan İhti
lali ve Kamuran Bedirhan ile birlikte hazırladığı Zmane 
Kûrd (Kürt Dili) adlı eserleri vardır.

okuyuculanna şöyle takdim etti: “Doğu Davası şiddet rejimiyle, yasaklarla halledilemez.
Modem devletçiliğin anlamına uyarak bu vatan parçamızı başka yollarla memleketin ve belki 
de dünyanm cenneti hahne koyabiliriz. Ağalan kaldırmışsın neye yarar? Onlann bûgünkü 
iptidai şartlar altında sosyal bir fonksiyonlan vardır. Bu fonksiyonlan yapacak organlar 
yaratmadan ve halkın kendi inanışlanna ve yaradılışına uyarak maddi ve manevi sahalan da 
kalkındırmadan, ağalan kaldırmak fayda yerine zarar verir.” Dergide aynca, sözü edilen yazıyla 
ilgili olarak, “Bu yazıda, davanın en kesin çözüm yolu gösterilmektedir” deniyordu.

Banş Dünyası-Yön, Milli Yol

Banş Dünyası dergisi daha sonraki sayılannda da benzer tutumunu sürdürdü. Sağcı bir yaym 
organı olan Milli Yol ve solcu bir yayın organı olan Yön dergileri Banş Dünyası’nın  bu 
tutumunu eleştirmeye başladılar. Yön dergisi, 13 Haziran 1962 tarihli 26. sayısında, “Doğulu 
Gençlik Banş Dünyası'na cevap veriyor. Doğu Davamız” başlıklı bir yazı yayınladı. Banş 
Dünyası, 4. sayısında (Temmuz 1962) “Sağdan-Soldan Hücumlar Karşısında Doğu Davamız” 
isimli bir yazı ile bu eleştirilere cevap verdi. Bu cevap yazısının sunuluşunda dergi şöyle 
söylüyordu: “Bünyemizde kangren olmaya yüz tutmuş bir yara vardır. Aklın, ilmin, insanlığın 
gösterdiği yolu tutarak bu yarayı tedavi etmeye ve bünyemizi kurtarmaya çalışalım.” Aynı 
sayıda, Musa Anter de Doğu Kalkınması üzerine bir yazı yayınladı. Yine aynı dergide 
(Temmuz 1962), Urfa MilletvekiU Kemal Badılh, Bahri Koçkaya gibi Kürt yurtseverlerinin, 
Abdülbaki Kartal’ın dergiye başan dileyen mektuplan yayınlandı. Yön dergisinde, Doğulu 
gençler B anş Dünyası’na  eleştirilerini sürdürdüler.

Çetin Akan, 6 Ağustos 1962 tarihli Milliyet’d e  “Katolik Olan Türkler” başlıkh bir yazı 
yayınladı. Yazıda, Çetin Akan Müslümanhktan çıkarak gizlice Katolik olan Türklerden söz 
ediyordu: Bunu hoş karşılıyor, “Biz laikiz, isteyen istediği dini kabul eder” diyordu, tolerans 
gösteriyordu, bazı Doğulu aydınlann Kürtçe gazete çıkarmak istemelerini ise tepkiyle 
karşılıyordu, bunun suç olduğunu vurguluyordu, toleransını hemen bir tarafa bırakıyordu.

Avni Doğan ve “Tehlike Çanı Yine Çalıyor”

Avni Doğan Dünya’da 3-10 Eylül 1962 tarihleri arasında, “Barzanlı Olayının Altındaki Büyük 
Tehlike” başlıklı bir dizi yazı yayınladı. Avni Doğan, Banş Dünyası ve Yön dergisindeki 
tartışmalan da dikkate alarak Irak’taki Kürt hareketini incelemeye çalışıyordu. Dizinin ilk 
yazısı, İran, Irak ve Türkiye toprakları üzerinde Kürt hükümeti kurmak, artık bir düşünce 
olmaktan çıkmış tehlike halini almıştır, cümlesiyle sunuluyordu. Avni Doğan, “Irak

Irak Kürdistanı'nda yürüyüş halindeki peşmergeier. 11 Mart 1970'de Irak radyoları hükümet ile Irak Kürtleri 
arasında bir anlaşmanın yapıldığını duyurduğunda, Kürt silahlı direniş hareketiyle merkezi hükümet arasında 
askeri darbeler döneminde zaman zaman varılan ateşkeslerden farklı olarak kalıcı bir barışın sağlandığı 
sanılmıştı. Çünkü Irak Cumhurbaşkanı Ahmet Hassan El-Bekr'in Irak halklarına sunduğu 15 maddelik anlaşmaya 
göre Irak'm kuzeyinde bulunan bölgede özerk bir Kürt hükümeti kurulacak, Kürtler merkezi hükümet ve orduda 
nüfuslan oranına göre temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına bir Kürt getirilecek, Geçici Anayasa’ya 
“ Irak halkı, Arap ve Kürt olmak üzere iki ayn millete mensup insanlardan oluşur’’ biçiminde bir madde konacak 
ve nihayet Kürtçe Arapça ile birlikte resmi dil olacaktı. Öte yandan El-Bekr, Kürt isyanına katılan sivil ve asker 
bütün Kürtler için bir genel af ilan etti ve Kürtlerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı. Yönetimini geniş 
bir tabana dayandırmak isteyen Baas Partisi, Irak Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi ve öteki bazı sol 
eğilimli siyasal güçlerle işbirliğine yöneldi. Ancak bir müddet sonra Baas Partisi’nm Kürt hareketini parçalamaya 
yönelik bir politika izlemesi ve sınırlı bir özerklik planını yürürlüğe koymak istemesiyle KDP yeniden silahlı 
mücadele politikasını benimsedi.
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sininmizdaki olaylann altında yatan tehlike, sanıldığından daha korkunç, daha büyüktür” 
diyordu. “Çünkü Barzanlı Mustafa’nın şimdi idare ettiği isyan hareketi, kökü çok eski tarihlere 
inen ve bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı gaye edinmiş bulunan hareketin devamıdır. 
Barzaniler Irak’da başan kazanırlarsa, İran ve Türkiye’deki Kürtlerle birleşerek devletlerini 
kuracaklanna inanmaktadırlar. Diğer taraftan Birleşmiş MiUetler’i ve dünya umumi efkannı 
davalan lehine çevirmek için son derece geniş çalışmalar yapılmaktadır. Kürt diliyle günlük 
gazeteler, haftalık ve aylık dergiler, ikisinin yeri belli, birisinin henüz yeri bilinmeyen üç 
radyonun yayınlan bu maksat uğrunda çalışmaktadır. İyi tahsil görmüş yüzlerce insan, 
dünyanın büyük merkezlerinde, Birleşmiş Milletler içinde devamlı ve tesirli propagandalarla bu 
fikri mahaUi olmaktan çıkarak millederarası bir mesele haUne sokmaktadırlar.”

Avni Doğan’ın yazılan Kürt çevrelerde tepkiyle karşılandı. Dr. Sait Kırmızıtoprak, “Kimler İçin 
Çan Çalıyorlar?” başlıklı bir yazı yayınladı. (Yön, sayı 40, 14 Eylül 1962) Dr. Sait 
Kırmızıtoprak, Kürt-Türk kardeşliğinin asimilasyon sayesinde değil, uluslann eşitliği temeli 
doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtiyordu.

Bu yazıya Banş Dünyası dergisinde de tepki gösterildi. “Tehhke Yaratan Çan! Barzani Olayının 
Alanda Yaratılmak İstenen Büyük Tehlike” (Sayı 6, Ekim 1962) konulu bir yazı yayınlandı. 
Aynı sayıda, Abdurrahman Efhem, “Barzani Hareketinin Gerçek Sebebi”ni araştırdı. Musa Anter, 
Kürt Edebiyatı üzerine yazılannı sürdürdü.

Banş Dünyası dergisinin 9. sayısında (Aralık 1962) “Doğu Davamız” bölümünde, “Gayemiz: 
Birlik ve Beraberlik” başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazı Banş Dünyası’n m  görüşü değildi. 
Dergide sürekli yazan Kürtierin görüşü de değildi. “Kendilerini Türk’ten ayn sananlara Türk 
olduklanm anlatmak gerekir” diyordu. Yazı, “Doğu-Batı, Türk-Kürt yok, milli hudutlanmız 
içinde daima ilerleyen, daima refahın ve saadetin yuvası olan kuvvetli Türkiye ideali ve 
Büyük Türk milleti vardır” sözleriyle bitiyordu.

Bu sayıda, Banş Dünyası’nm  tutumunu eleştiren mektuplar da yayınlandı. Bolu’dan yazan 
Şemseddin Ulaş isimli bir doktor, Kürt edebiyatı konulu yazı başlıklan karşısında şaşınp 
kaldığını, Doğu’da yaşayan halkın konuştuğu dilin yani Kürtçe’nin kelime sayısının 300 bile 
olmadığını, halkın derdini ifadede acz içinde olduğunu, böyle ilkel bir dilin edebiyan 
olmayacağını yazıyordu. Doktora göre, “Doğu’daki Halk” Türkçe’yi güzelce konuşuyordu, 
bilmeyenler de kolayca öğreniyordu. Erzurum’da yaşayan başka bir okuyucu da, Kürtçe 
konuşulmasına, Kürtçe gazete çıkanlmasma karşı çıkıyordu... “Onlar Kürtçe öğrendikleri zaman, 
Türkçe konuşanlarla nasıl işbirliği yapabilecekler?” diyordu. Bazı Kürt yurtseverlerinin Banş

Yön dergisinin 2 Eyiül 1966 tarit)ii sayısında 
yayınlanan Behzat Ay’m "Mal-can güvenliği 
olmayanlar" başlıl<lı yazısında, jandarma kayıtlarına 
göre Siirt ili sınırları içinde 180 eşkıya olduğu 
bildiriliyordu: “ Her çetede beşer kişi olduğunu kabul 
edersek -daha fazla ya- dokuz yüz kişi dağlarda 
demektir. Bir ilin sınırlarının içinde dokuz yüz kişinin 
dağlarda olması ne demektir!”  Bu soru ve gene! 
olarak eşkıyalığın anlamı 1960'lar boyunca yalnızca 
sosyalist siyasa! dergileri meşgul etmekle kalmadı, bir 
süre için edebiyatın da merkezî temalarından biri 
haline geldi. Hatta o kadar ki, dönemin en önemli 
yazarlarından ikisi, eşkıyalık konusunda karşı karşıya 
geldi ve romanlan aracılığıyla kimi zaman örtük, kimi 
zaman açık bir polemiğe giriştiler. Dağa çıkmayı 
feodal ya da ticarileşmiş bir feodal düzende 
benimsenebilecek en soylu seçeneklerden biri olarak 
anlatan Yaşar Kemal, popüler düzeyde varlığını 
koruyan bir adalet anlayışının hayatiyet kazanması 
olarak yorumladığı eşkıyalan masalsı özelliklerle 
donatırken; isyan ettikleri ağalar kadar eşkıyalan da 
sıradan insanların dirlik ve düzenliğine yönelik bir 
tehdit olarak değerlendiren ve onlarda, ufku kendi 
kısa vadeli, maddî çıkarian ile sınırlı köylü 
kurnazlığından ötesinin izlerini göremeyen Kemal 
Tahir, adalet anlayışı için, kendi deyimiyle 
"kravatlılar” a, kırsal çıkar ilişkilerinin nisbeten dışında 
durabilen, geleneksel “ kerim devlet" anlayışına hâlâ 
sahip çıkabilen bürokratlara yönelmişti. Edebiyat 
düzeyindeki bu tartışma, daha yüzeysel bir tarzda da 
olsa gündelik basına da yansıyordu; Örneğin (Soldan 
sağa) Gafir Geyik, f^ehmet Kımıl, Mahmut Eroğlu, 
Abbas Bozkuş, Mehmet Kılıç gibi asiler, resmî ideoloji 
ve onun paralelindeki basın tarafından “ eşkıya”  diye 
adlandırılırken, yalnızca sosyalist değil popüler basın 
tarafından efsaneleştirildiler.
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KÖYDE ARAZİSİ OLUP ŞEHİR VE KASABALARDA OTURAN AİLELER

1311
ortalam ası 
ve  toplam ı

4  il
ortalaması 
ve  toplam ı

17 il
ortalam ası 
ve  toplam ı

Toplam
dönüm

(bin)

875

3.419

3.733

2.083

514

310

1 .6 7 7

568

1.457

1.050

1.201

18.822

1.741

4.290

2.058

29.553

Köyde 
oturan 
genel 

aile sayısı 
(bin)

46

90

92

32

27

27

43

60

38

550

55

59

223

773

Köydeki 
âiienin 

kontrol ettiği 
toprak (bin)

679

3.KH

3.593

1.947

342

280

1.466

452

1.310

6 79

989

760

16.206

859

1.024

964

19.411

Köyde arazisi olup 
şehir ve kasabalarda 

oturan ailelerin

Sayısı

2.640

2.680

2.820

610

1.130

710

1.270

1590

570

1350

2.000
2.750

670

20.490

6.380

3.920

1.740

6.220

18.260

38.750

tontrol 
ettiği 

dönüm (bin)

196

418

136

172

30

. 116

371

263

204

2.616

982

3.266

2.284

1.094

7536

10.152

Köyde oturan 
aileler+ şehir 

ve kasabalarda 
oturup köyde 
toprak sahibi 
olanlar (bin)

4 9

93

95

33

28

32

32

62

39

600

58

59

60

65

242

842

ÜRETİM ARAÇLARININ DAĞILIŞI (1965)

İller Karasaban
(bin)

Pulluk Mibzer Traktör Biçer-döver Kağnı 4 tekerlekli 
araba

Erzincan 22 3.400 3 109 2 1.100 1.900

Erzurum 56 11.000 40 46 49 4.300 2.888

Kars 45 12.900 78 164 92 1.600 24.000

Ağrı 20 3.940 26 51 21 1.400 456

Tunceli 15 47 2 26 3 125 92

Bingöl 13 22 — 1 _ 1.600 1

Muş 18 3.370 26 49 13 11.400 2.180

Bitlis 8 2.100 3 17 1 3.500 162

Van 13 7.000 1 11 7 11.000 213

Adıyaman 19 48 5 32 2 _ 272

Malatya 22 400 5 267 8 3 102

Elazığ 20 760 29 148 40 739 1.420

Siirt 16 267 11 40 18 3 78

13 il toplamı 287.000 45.254 229 961 249 11.370 33.734

Gaziantep 18 1.810 176 523 47 189 1.260

Urfa 31 492 239 331 129 5 408

Diyarbakır 34 693 90 192 91 39 841

Mardin 25 164 65 97 47 £ 282

4 il toplamı 108.000 3.159 570 1.143 314 235 2.791

Hakliari 4 71 — — _

18 il toplamı 399.000 48.484 799 2.104 563 112.605 36.555

Kaynak: KİBKEE

BİR ÇİFTÇİ AİLESİNE DÜŞEN 
ORTALAMA BİRİMLER

İller Tarla
(donum)

B.baş
hayvan

K.baş
hayvan

Erzincan 53 2.7 8.4

Erzurum 86 4.0 9.9

Kars 67 4.2 9.4

Ağn 97 •4 .3 21.3

Tunceli 48 2.9 11.7

Bingöl 26 2.6 14.3

Muş 109 3.7 12.9

Bitlis 52 2.6 15.4

Van 116 3.6 31.0

Adıyaman 64 2.0 6.0

Malatya 58 2.0 6.1

Bazığ 66 2.6 8.5

Siirt 63 2.6 11.9

13 il 69 3 12.7

Gaziantep 69 1.8 8.0

Urfa 117 2.5 12.6

Diyarbakır 117 3.5 8.3

Mardin 68 2.0 10.7

4 il 93 2.2 9.7

Hakkari 34 1.7 14.7

18 il 73 2.8 11.2

Kaynak: KİBKEE

Dünyası'm  teşekkürleri ise sürüyordu. Ömer Çetin’in, Şemsettin Polat ve Hüsamettin Bayram’m 
teşekkürleri ve başan dilekleri bu sayıda yayınlandı.

Banş Dünyası, 10. sayısında (Ocak 1963) “Doğu-Batı ayrılığı yaratanlar” yazısında resmî 
düşünceyi savunanlar eleştiriyordu. Abdurahman Efhem “Doğunun Istırabı”, Doğan Kılıç 
Sıhhesenanlı “Demokrasi ve Doğu Davası” başlığı altında Mela Ehmede Cizirî’yi inceledi. 
Dergide, “Milli Birliği Bozanlar” başlıklı bir yazı da vardı. Bu yazıda, Miîli Birlik Komitesi 
Hükümeti’nde Sağlık Bakanlığı yapmış, AP Senatörü Dr. Suat Seren eleştiriliyordu. Dr. Suat 
Seren’in, Senato’da, plan konuşulurken, “Bizim düşmanımız yalnız Ruslar değil, Doğu’daki 
Kürtler de bizim düşmanm ızdır.” dediği belirtiliyordu. Doğum kontroluna karşı çıkıyordu. 
Doğum kontrolü yapılırsa Kürtler daha fazla çoğalır, diyordu.

“Kürtler Türk’tür Anlayışı”

Banş Dünyası’na  gelen bir başka yazıda M. Fahrettin Kırzioğlu, “Kürtlerin Kökü, Kürtler, 
Oğuzlann Boğduz ve Bezen Türklerinden mi?” başlıklı yazısıyla, Kürtlerin kökünün Türk 
olduğunu isbat etmeye çalışıyordu. Dergi Fahrettin Kırzıoğlu’nun yazısını şöyle sunmuştu:
“... Kürtlerin ırk bakımından Türk olduğuna dair bir tez ortaya atmış olan Doğulu tarih 
öğretmeni Kırzioğlu M. Fahrettin bize bu konuda uzun bir makale yolladı. Doğu Anadolu ve 
Kürtler konusundaki çeşitli fikirlerin tartışılmasını istediğimizden bahseden yazar, kendi tezinin 
mecmuamız sütunlannda savunulmasına fırsat vermemizi istemektedir... Ancak biz bu uzun 
yazının, asıl tezi ortaya atan ilk kısmını yayınlayabiliyoruz.”

Kürtlerin Türk olduğunu iddia eden bu yazıya aynı dergide, Banş Dünyası’nın  verdiği bir 
cevap da yayınlandı. Yazıda kendilerini Kürt kabul eden insanlann varlığının gerçek olduğu, 
“tarihin karanlıklanna inerek, nesillerce evvel aynı ana babadan geldiklerini söyleyerek 
bugünkü insanlan birbirine bağlamaya ve kardeş yapmaya çalışmak beyhudedir. Kardeşlik 
ancak milletlerin eşitliği temelinde kurulabilir” deniyordu.

Bu sayıda. Dr. Suat Seren’in tekzip yazısı yayınlandı. Bu mektupda Dr. Suat Seren,
Cumhuriyet Senatosu’nda “bizim düşmanımız yalnız Ruslar değil, Kürtler de bizim 
düşmanmızdır. Türkiye’de doğum kontrolü yapılırsa Kürtler daha fazla çoğalır” biçiminde 
konuşmadığını ifade ediyordu. Senato zabıtlannı da göndermişti. “... Ne Doğu illeri, ne Doğu 
halkı sizin fuzuli avukatlığınıza muhtaç değildir. Biz ne Doğu, ne Batı, ne Türk ne Kürt 
aynlıkçılığı güdenlerden değiliz” demektedir. Banş Dünyası dergisini de şöyle suçlamaktadır:
"... on aylık neşriyatında Doğu meselesini Kürtçülük davası şeklinde ve tamamıyla aynmcı bir 
şekilde ele alan, devletin Doğu’da Kürtçe gazete çıkarmasını, Kürtçe tedrisat yapan ilkokullar 
açmasını, Kürtçe radyo neşriyatı yapmasını teklif eden, hatta Sovyet Rusya gibi modem bir 
millet olma tavsiyesinde bulunan derginiz...”

2123



Doğu Anadolu'nun 
Düzeni'mn Basma 
Gelenler

Doğu Anadolu’nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik 
Temeller kitabının ilk baskısı Temmuz 1969’da yapıldı. 
Kitap İstanbul’da E Yayınları tarafından yayınlandı. E 
Yayınlan'nın 16 numaralı kitabıydı. Büyük boy 302 say
faydı. Ayrıntılı bir “ İçindekiler” bölümü, “ Kişi adları 
dizini” ve “Kavram dizini” vardı. Bibliyografyası düz
gün basılmıştı. Kitabın normal bir baskısı vardı. Göze 
çarpan mizanpaj hataları yoktu.

O zaman Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nde sosyoloji asistanıydım. Kitap yayınlanır 
yayınlanmaz Fen-Edebiyat Fakültesi’nde idari soruştur
ma açıldı. Daha doğrusu 1968’de açılmış olan idari so
ruşturma yeniden ele alındı, daha derinleştirildi. Sorgu
cu profesörler, kitabı neden yazdığımı, amacımın ne 
olduğunu, böyle bir kitap yazmakla neler beklediğimi, 
neden başka konular üzerinde değil de bu konu üzerin
de çalıştığımı vs. soruyorlardı. İdari soruşturma 1969 
sonlannda, 1970 içinde sürdürüldü. Sonunda Atatürk 
Üniversitesi yönetim kurulu. Doğu Anadolu'nun Düzeni, 
Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller kitabını yazarak ve 
yayımlayarak Anayasa’yı ihlal ettiğim sonucuna vardı. 
Ve 20 Temmuz 1970’de üniversitedeki görevime son 
verdi. Bu, tam anlamıyla keyfi bir karardı, keyfi bir idari 
tasarruftu. Üniversite keyfi tutum ve davranışını daha 
sonra da sürdürdü. Danıştay’dan alınan yürütmenin dur
durulması kararını uygulamadı.

Kitabın ilk baskısı kısa zamanda tükendi. İkinci baskı
nın yapılması gerekiyordu. Yayınevi de ikinci baskısının 
yapılmasını hararetle istiyordu. İkinci baskı için epeyce 
çalıştım. Hatta metnin yeniden yazıldığı bile söylenebi
lir. İkinci baskı yine E Yayınları tarafından yapılıyordu. 
Yayınevi, birinci baskının 5 bin olduğunu, ikinci baskıyı
10 bin olarak planladığını belirtiyordu. İkinci baskı 1969 
sonbahar aylarında matbaaya verildi. Fakat ikinci baskı
nın tashih işlemlerine katılamadım, provalarını inceleye
medim. Zira Erzurum’dan ayrılamıyordum. Danıştay, üni
versitedeki görevime son veren üniversite yönetim ku
rulu kararı hakkında yürütmenin durdurulması kararı 
vermişti. Üniversite Danıştay’ın bu kararını uygulamı
yordu. Buna rağmen her gün üniversiteye gitmem gere
kiyordu. Çünkü, Erzurum’dan ayrıldığım takdirde, “ ka
rarı uyguladım ama, görevinin başında değildi” diyerek 
devamsızlıktan dolayı yeni bir işlem yapabilirdi. Prova
larla, tashihlerle, yayınevi kendi ilgilenecekti. Ayrıca, 
bir arkadaşım da baskı işlemleriyle yakından ilgileniyor
du. Telefonla, mektupla, dizgiden, provalardan, tashih- 
den, basım işlerinden sürekli haber alıyordum. Her şe
yin yolunda gittiği, merak edilecek hiçbir şeyin olmadığı 
söyleniyordu. Yeni baskıyı büyük bir heyecanla bekli
yordum.

Aralık sonlanna doğru kitap geldi. Paketi büyük bir 
heyecanla açtım. Yine büyük boy idi. Kapağında çok 
güzel bir fotoğraf vardı. 520 sayfaydı. Hemen “ İçinde
kiler” bölümünü aradım. Kitapta “ İçindekiler” bölümü 
yoktu. Kitabın baş tarafını son tarafını defalarca kurcala
dım. “İçindekiler” bölümü konmamıştı. Halbuki, daktilo 
metinde ayrıntılı bir “ İçindekiler” bölümü vardı. Böyle 
hacimli bir kitabın “ İçindekiler” bölümü olmadan kulla
nılması olası değildi. Dizin bölümüne baktım. Orada 
da hiçbir düzen yoktu. “Kişi adları dizini” ve “ Kavram 
dizini” birbirine karışmıştı. Harfler arasında hiçbir aralık 
yoktu. Bir harfin bazı kısımları yazılmış, bazı kısımları 
atlanmıştı. Bazı harfler de hiç konulmamıştı. “Dizin” 
bölümünün de böyle karma karışık, düzensiz olması 
moralimi daha da bozdu. Yıkıntım daha da derinleşti. 
Bibliyografya da doğru dürüst düzenlenmemişti.

Kitabı kabaca karıştırdım. Dipnotları karma karışık idi, 
birbiri içine girmişti. Aynı sayfada, sayfanın alt tarafında 
olduğu halde, dipnotlarının numarasını bulmak, izlemek 
çok zordu. Özellikle görmek istediğim bazı bölümler, 
paragraflar vardı. “ İçindekiler” diye bir bölüm olmadığı 
için bu bölümleri ve paragrafları aramakta ve yerlerini 
bulmakta güçlük çektim. Bunların yerlerini ancak, dakti
lo metin aracılığıyla bulabildim. Fakat aradığım, görmek 
istediğim bazı paragraflar kitapta yoktu. Belki birkaç 
sayfa öne, arkaya kaymıştır diyerek epeyce aradım. Fa
kat o paragraflar yoktu, daktilo metinden çıkarılmıştı. 
Bu küçücük incelemede bile gördüm ki kitapta pek çok 
imla yanlışları var. Bazı satırlar düşmüş. Satır düşmesi
nin büyük bir eksiklik olduğu açıktır. Düşen bir satır 
en az, üç dört cümlenin birbirlerine bağlanmasına engel 
olmaktadır. Düşen satırın yerine ise başka bir satır iki 
kere dizilmiş. Ara başlıklar ile paragraflar arasında hiç 
mesafe bırakılmamış.

Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik 
Temeller kitabının ikinci baskısının çok büyük eksiklik
ler taşıdığı, çok büyük kusurları olduğu açıkça ortada 
duruyordu. Daktilo metinle, kitabı karşılaştırmak gereği
ni duydum. Kitabın ilk yüz sayfasında tashih yapıldığı 
anlaşılıyordu. Daha sonraki sayfaların ise, genel olarak 
tashih görmemiş bir hail vardı. Behlce yerine “ Hehice” , 
Cem yerine “ Cam” vs. gibi yüzlerce yanlış vardı. Satır 
düşmelerinin, paragraf çıkarmalarının, “ İçindekiler” bö
lümünün olmamasının, “Dizin” gibi sorunlarının yanın
da bunlar elt>ette, çok masum kusurlardı, küçücük ku
surlardı. Yüzlerce olsa bile. Fakat “oldu” yazılması ge
reken yerde “ olmadı” yazılmış olan cümleler de vardı. 
Bu tür hatalar ise metnin İçeriğini değiştiriyordu.

Daktilo metinle kitabı karşılaştırdım. Yanlış-Doğru cet
veli çıkardım. Bunun için bir hafta kadar sürekli uğraş
tım. Çıkarılmış paragrafların, düşmüş satırların, düş
müş, atlanmış dipnotlarının yerlerini belirledim. 64 say
fa kadar tuttu. Bu bakımdan, Yanlış-Doğru Cetveli kav
ramı, bu faaliyeti anlatmakta çok yetersiz kalmaktadır. 
Düşen satırlar, atlanmış dipnotları, çıkarılmış paragraf
lar vs. diye yeni bir bölüm koymak gerekir.

Atatürk Üniversitesi’nin, yürütmenin durdurulması ka
rarını uygulamayacağı anlaşıldıktan sonra, görev için, 
Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne başvurmuştum. 
Fakültenin de beni kabul etme eğilimi vardı. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi için hazırlıklar yapıyordum. Bunun üze
rine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü beni, birdenbire 
göreve iade etti. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde göreve 
başlamama izin vermedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
gitmem için izin vermiyordu ama, Erzurum’da, Fen-Edebi- 
yat Fakültesi’nde veya öteki fakültelerde görev de ver
miyordu. Durumum bir müddet böyle sürüncemede kal
dı. Sonunda, 12 Mart sırasında Siyasal Bilgiler Fakülte
si’nde göreve başladım.

Bu arada. Ocak 1971 sonlarında, Yanlış-Doğru Cetve- 
ll’yle İstanbul’a da gittim. Yayıneviyle görüştüm. Duru
mu anlattım. Kitabın basımındaki bozuklukları, eksiklik
leri örnekleriyle gösterdim. Hepsini biliyorlardı. Bu bir 
hüzündü. Yanlış-Doğru Cetveli’nin aynca basılıp kitap 
ile birlikte, kitabın arasına konularak dağıtılacağını söy
lediler. Bu bir çözüm olabilir miydi? Kuşkusuz olamazdı. 
Ama, yine de okuyucuya, yanlışlann, doğruiann göste
rilmesi önemli olabilirdi.

Yanlış-Doğru Cetveli de basılamadı. 1971’in başları. 
Ordu'hükümete muhtıra veriyor. Milli Güvenlik Kurulu 
çok şedid bildiriler yayınlıyor. Siyasal ortam gittikçe 
gerginleşiyor. Fakat, ben yine de Yanlış-Doğru Cetvell’- 
nin yayınlanmasını umuyordum. Olmadı.

12 Mart’a kadar, kitap biraz dağıtıldı, sanıyorum. Fa
kat 12 Mart’la birlikte, genel olarak, dağıtım durduruldu. 
Haziran ortalannda, Ankara’da, fakülteden alınarak Di
yarbakır’a götürüldüm. Tutuklanmıştım. Atatürk Üniver-

Bdip Karahan tarafından çıkarılan Dicle-Fırat gazetesi, 
1960 sonrası Kürt hareketi içinde bir kültürel çabanın 
taşıyıcısı olarak önemli bir işlev görmüştü. Bu yıllarda 
ancak iki sayı çıkabilen, üçüncü sayısı toplatılan ve 
cumhuriyet tarihinin ilk Türkçe-Kürtçe dergisi olan 
Deng ve Doğan Kılıç Şıhhesenanlı yönetimindeki Roja 
Newe dergileri de Kürt hareketinin gelişiminde büyük 
katkılarda bulunmuştu.

sitesi Rektörü, fakültelerin dekanları, profesörler, Diyar
bakır ve Ankara Sıkıyönetim kbmutanlıklanna, benim 
hakkımda ihbarlar yapmışlar. İhbarlann, suçlamalann 
tmel dayanak noktası da. Doğu Anadolu’nun Düzeni, 
Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller kitabının yazılmış 
olması.

1971 sonlanna doğru ziyaretçi arkadaşlardan biri ki
tap hakkında bir haber getirdi. “ Senin kitap, yayınevi 
tarafından kıyılmış ve Seka’ya gönderilmiş” dedi. Başka 
zamanlarda, başka arkadaşlar da, bu haberi doğrulayıcı 
bilgiler verdiler. Sürpriz olmadı.

O günlerde, gazetelerde, dergilerde, E Yayınlan’nın 
yayın faaliyeti hakkında durmadan yazılar yayınlanıyor
du. Gazetelerde, dergilerde, E Yayınlan’nın sık sık ilan- 
lan yer alıyordu. E Yayınlan’nın yayın faaliyeti günden 
güne gelişiyordu. Artarak devam ediyordu. Bir gün ne
ler yayınlanmış diye merak ederek o ilanlardan birini 
incelemek aklıma geldi. Zaten ilk kitaplann hepsini bili
yordum. 1. Boyalı Kuş vs. Yaymlann sayısı durmadan 
artıyordu. Fakat dizide 16 numaralı kitaptan söz edilmi
yordu. İhmal, unutkanlık diye düşündüm. Ama, kafamda 
bir soru İşareti de belirdi. O günden sonra E Yayınlan’- 
nın bu tür ilanlarını hep inceledim. Evet, 16 numaralı 
kitaptan hiç birinde söz edilmiyordu. 1972,1973’de ya
yın sayısı, SO’I, 90’ı, 100’ü aşmıştı. Sık sık kitap ilanlan 
yayınlanıyordu. Fakat, 16 numaralı kitaptan söz edilmi
yordu. Bilinçli bir tavır olduğu açıktı. Bazı kitaplann 
karşısına (tükendi) gibi ibareler konuyordu. Fakat 16 
numara. Doğu Anadolu’nun Düzeni, dizide yer almıyor
du. O sırada, koğuşa, E Yayınlan’nın bazı kitaplannın 
girdiğini de hatırlıyorum. Yayınlanan her kitabın arka
sındaki birkaç sayfada o zamana kadar yayınlanmış ki-
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lapların bir listesi veriliyordu. 16 numara o listelerde 
de yer almıyordu. 1, 2, 3... 14, 15, 17, 18... liste böyle 
uzayıp gidiyordu. Evet, bu kitabın, oi(uyucunun bilinci
ne çarpmaması için özel bir çaba gösteriliyordu.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun görevime son veril
mesi l<ararı şöyleydi:

"Yulcanda sicil numarası açıidanan Dr. İsmail Beşik- 
çi’nin, 21.9.1968 tarihli komisyon raporu, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı’nın 2.10.1968 gün ve 1648 sayılı 
yazılan, Rektörlüğün, 22.7.1970 tarihli gerekçesi ile Do
ğu Anadolu’nun Düzeni Sosyo-Ekonomik ve Etnik Dü
zenleri adlı eserin tetkikinde, Anayasa’nın Birinci Kısmı
nın Genel Esaslan’nın 3. maddesine göre mili bütünlüğü 
parçalayıcı eğitim ve yayınlarda bulunduğundan, Fakül
te Dekanlığı’nın teklifine uyularak 4936 sayılı kanunun 
muvakkat ikinci maddesi gereğince görevine son veril
mesinde kanuni bir sakınca olmadığını saygıyla arz ede
rim.”

Dikkat edilirse, profesörler, kitabın adını bile doğru 
dürüst yazmaktan acizler. Bunun son derece haksız, 
hukuk dışı bir karar olduğu, sadece, ilgili kişinin mağdur 
edilmesini, sindirilmesini, bıkkın bir hale getirilmesini 
amaçladığı çok açık. Nitekim Danıştay, çok kısa bir za
manda, bu işlem hakkında yürütmenin durdurulması 
kararı verdi. Fakat, daha ileri aşamada, 1972’de Danış
tay, Atatürk Üniversitesi'nin kararını uygun buldu, da
vayı reddetti. Danıştay’ın bu idari tasarrufla ilgili nihai 
kararı tam anlamıyla politik bir özellik taşımaktadır. Öte 
yandan, yazdığı bir kitap dolayısıyla bir asistan hakkın
da “Anayasaya aykırılık” iddiasıyla soruşturma açılma
sı, Danıştay’ın da bu davayı kabul etmesi olacak işler
den değildir. Davayı reddeden gerekçede, 1968-1969’dan 
önceki olaylar, kitap vs. söz konusu edilmemektedir. 
Daha çok 1971'de Diyarbakır Sıkıyönetim mahkemesin
deki tavır ve davranışlarım, askert tutukevindeki, koğuş
taki tavır ve davranışlarım söz konusu edilmektedir, 
“hiâiâ Kürtlerin varlığından söz ediyor, yazdıklarını 
savunuyor” denmektedir. Bunlar, kuşkusuz Danıştay’a 
ulaşan MİT raporlarıdır. Veya MİT elemanının profesör
lerin Danıştay'a verdikleri bilgilerdir. Danıştay’ı nihai 
kararını verirken etkileyen esas gerekçe budur.

1971'deki yargılamada esas suç delili Anadolu'nun 
Düzeni Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller kitabıydı. 
Fakat aslında bu kitapla ilgili toplatma kararı yoktu. 
Dava da açılmamıştı. Birinci baskı ile ilgili olarak da, 
ikinci baskı ile ilgili olarak da... Fakat 12 Mart'ia birlikte, 
kitap fiilen toplatıldı, dağıtımı engellendi, bazı bölgelere 
girmesi yasaklandı, iddianame, aslında, sosyoloji ders
lerinde anlatılan konulardan, bir de Ant dergisinde'ya
yınlanan (Mart 1971) “Doğu Anadolu’da Geri Bırakılmış- 
iığın Oluşuınu” başlıklı yazıyla ilgili olarak düzenlenmiş
ti. Suç delilleri de öğrencilerin derste tuttuğu notlar 
ve sınav kâğıtlarıydı. Fakat, gerek polisde, gerek mah
kemede, bana, hep, Doğu Anadolu'nun Düzeni kitabıyla 
ilgili sorular soruluyordu. Polislerin, savcıların, mahke
me heyetinin sorduğu sorular da, idari tahkikat sırasın
da sorgucu profesörlerin sorduğu sorular da birbirlerine ' 
çok benziyordu. “Bu kitabı neden yazdın?”, “ Bu kitabı 
yazmakla neyi amaçlıyorsun?” , “ Neden başka konular 
üzerinde çatışmıyorsun da hep Doğu diyorsun?”, “ Bun
dan sonra da bu konu üzerinde çalışmayı düşünüyor 
musun?” vs.

Askerî savcı, 140 sayfa tutan esas hakkında mütalaa 
hazırlamıştı. Esas suç delili oiarak Doğu Anadolu'nun 
Düzenl’nl gösteriyordu. Diyarbakır Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, askeri savcılığın 
iddiaiannı aynen kabul ediyor ve hüküm veriyordu. Ko
münizm propagandası yapmaktan ve Kürtçülük propa
gandası yapmaktan dolayı toplam olarak 13 yıl 7 gün 
ağır hapis. (8 yıl 4 ay Komünizm propagandası, 4 yıl
8 ay 7 gün Kürtçülük propagandası) ayrıca 5 yıl sürgün. 
(TCK 142/1, 3) Askerî Yargıtay bu cezayı bir, birbuçuk

ay gibi çok kısa zaman süresi içinde onayladı. Ve hüküm 
kesinleşmiş oldu.

1974’de genel aftan sonra, görev için tekrar Siyasal 
Bilgiler Fakültesl’ne başvurmuştum. İdarede görevli bir 
memur, benim de orada olduğum bir sırada dosyamı 
çıkardı. Bazı evraka bakıyordu. Dosyayı görünce irkil
dim. Cezaevlerinde infaz bürolarında mahkûmlar hak
kında bu tür dosyalar tutulurdu ama, üniversitede gö
revli bir asistanın dosyasında bunlar olmamalıydı. Dos
yanın içinde iddianameler, gerekçeli mahkûmiyet karar
ları, MİT’öen sıkıyönetim mahkemelerine gönderilmiş 
yazılar vs. vardı. Bu yazılarda, şu şu maddelerden yargı
layın vs. diye direktif veriliyordu. Yine MİT’den fakülte
ye yazılmış tekrar üniversiteye kabul edilmemem gerek
tiğini bildiren yazı da vardı.

Genel doğruyu ifade etmekten hiç çekinmemek gere
kir: Türk üniversitesi, Kürt sorunu ile ilgili konularda, 
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir bürosu gibi çalışmakta
dır. Aynı şeyi Türk basını için, Türk yargı organları 
içinde söyleyebiliriz.

Bu arada. Doğu Anadolu’nun Düzeni kitabının ikinci 
baskısıyla ilgili olarak değişik bir anıyı anlatmadan da 
geçemeyeceğim. Yıl 1971 12 Mart dönemi. Nisan-Mayıs, 
balyoz harekatı sürüyor. Askerler fakülteleri sık sık kor
don altına alıyorlar. Arama yapıyorlar. Her yeri arıyorlar. 
Aranan öğrenciler var mı? Yasaklanmış yaym var mı? 
Silah, araç-gereç her şey, Kütüphaneleri de arıyoriar. 
Bazı yayınlara el koyuyorlar. Götürmeye çalışıyorlar. 
Bir keresinde kütüphanede yapılan bir arama sonunda 
Forum dergisi ciltlerinin götürülmeye çalışıldığını gör
müştüm.

Yine böyle bir günde. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın- 
Yayın Yüksek Okulu, öğleden sonra, kordon altına alın
dı. 19 Mayıs’dan, yani, İsrail Konsolosu'nun kaçırılma
sından birkaç gün sonraydı. Fakültenin, her tarafına 
askerler, polisler doluştu. Odalarda arama yapıyorlardı. 
Kütüphaneler kurcalanıyordu. Öğretim üyeleri odaların- 
daydı, koridorlardaydı. Bir kısmı gülüşerek, bir kısmı 
endişe ve hayret içinde olanı biteni izlemeye çalışıyor
du. İşte böyle bir ortamda, saniyelerie ölçülebilecek 
bir zamanda çok çarpıcı bir olay yaşadım: Hocalardan 
biri büyük bir endişeyle odasına girdi. Kitaplığına yönel
di. Koridordaydım. Kapı aralık kalmıştı. Bu telaşı gayrı 
ihtiyari izledim. Hoca kitapları kurcaladı ve bir kitap 
çıkardı. Bunun, Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Eko- 
nomlk ve Etnik Temeller kitabının ikinci baskısı olduğu
nu hemen anladım. Zira kapağındaki resimden hemen 
anlaşılıyordu. Hoca, kitabın kapağını ve öndeki birkaç 
sayfayı yırttı. Kitabı, kitaplığın alt tarafındaki bir yere 
kapalı bölmenin içine attı. Yırttığı kısımları da, tekrar 
yırtarak, buruşturarak küçük küçük parçalar haline geti
rerek çöp kutusuna attı. Yukarıda belirttiğim gibi bu, 
çok kısa bir zaman süresi içinde olup bitti.

12 Mart rejimi süresinde. Doğu Anadolu'nun Düzeni 
kitabı çeşitli biçimlerde imha edildi. Böyle imhalar da 
oldu.

Bu yazıda, Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekono- 
mlk ve Etnik Temeller kitabının değeri hakkında da kısa
ca birkaç şöy söylemek İstiyorum. Bu konuda, her şey
den önce, 1971 Doğu Duruşmaları hakkında bazı şeyler 
söylemem gerekiyor. Gerek duruşma sürecinde, gerek 
sıkıyönetim tutukevinde çeşitli kişilerie yaptığım konuş
malar, Kürt sorunu hakkmdaki düşüncelerimi kökten 
değiştirdi. Aslında olguları, olgusal ilişkiler aynıydı, de
ğişen olaylara bakış tarzıydı. Olayları ele almada, kavra
mada kullanılan yöntemlerdi. Bu süreçte Doğu Anado
lu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller kita
bında yazılı olan pek çok şeyin yanlış olduğunu farket- 
tim. Kitabın içeriğiyle ilgili olarak katılmadığım konula
rın, görüşlerin sayısı günden güne artıyordu. Bu, gide
rek içeriğini benimsemediğim bir kitap haline geldi. Bu

durumu 1976’da, Komai Yayınları tarafından yayınlanan 
Bilim Yöntemi kitabının Önsöz'ünde belirttim.

Kemal Burkay, kitapta incelenen aşiret konusuyla ilgi
li olarak, “ Doğu’da Feodalite ve Aşiret” çalışmasında 
çok ciddi, dikkate alınması gereken eleştiriler yaptı. 
Fakat konunun eksikliklerini, yanlışlıklarını ben de far- 
ketmiştim ve yukarıda belirttiğim kitabın Önsöz’ünde 
ifade etmiştim. Kitapta bu tür içerik yanlışlarının dışın
da, genel olarak Kemalist diyebileceğimiz bir yaklaşım 
vardı. Yargılama süreci bu yaklaşımın ne kadar yanlış, 
hatalarla dolu oiduğunu, bilimsel yaklaşımdan ne kadar 
uzak olduğunu açıkça gösterdi.

Bütün bunlara rağmen. Doğu Anadolu’nun Düzeni, 
Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller kitabı, 1969-1970’ln 
koşulları içinde ele alındığı zaman iyi, değerli bir kitaptı. 
Eksiklikler, yanlışlıklar, benim, olayları, olgusal ilişkileri 
eksik ve yanlış kavramamla ilgiliydi. Düşüncelerim bula
nıktı. 1974’den sonra dilimiz kölelik zincirlerinden kur
tuldu. Kavramları sözcükleri daha açık, yerii yerinde 
kullanır hale geldik. Bulanıklıklar dağıldı, düşünceleri
miz daha açık, aydınlık bir hale geldi. 1971 duruşmaları 
bize bunları kazandırdı.

Ayrıca, Doğu Anadolu’nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik 
ve Etnik Temeller isimli çalışmada çok zengin, son dere
ce zengin kaynaklar vardı. Açıklayıcı pek çok dipnotu 
vardı. Kitap yani ikinci baskı, İçindekiler bölümüyle, 
Dizin’iyle, Bibliyografya’sıyla doğru dürüst yayınlansay
dı çok daha yararlı olabilirdi. Satır düşmeleri olmasaydı, 
bazı bölümler, paragraflar çıkarılmasaydı, bazı dipnotla
rı atlanmamış olsaydı, düzgün bir mizanpaj yapılsaydı, 
önemli bir başvuru kitabı olabilirdi.

Doğru-dürüst bir baskı olsaydı, şu bakımdan da yar
dımcı olabilirdi: Kitapta kullanılan bazı kaynaklar bende 
de vardı. Özellikle, Kürtlerin yayınladığı dergileri, bro- 
şürieri, bildirileri vs. toplamaya özen gösteriyordum. 
Daktilo metinde, örneğin, “ falan tarihli bildiri” diye geç
miyordu. Veya sadece, “şu sayılı şu tarihli dergi” diye 
geçmiyordu. Bildiri hakkında, dergi hakkında, yani içe
rik hakkında kısaca bilgi de vardı. Kitapta ise bunların 
tümünün yayınlanması söz konusu değildi. Bazılarının 
atlanması bazılarının düşmesi yanında, yer alanlar da 
sadece “falan sayılı dergi” , "şu tarihli bildiri” diye 
yer alıyordu. Halbuki, 1971’de dergilerin, broşürlerin, 
bildirilerin kitapların tamamını kaybettim. Çeşitli biçim
lerde bunlar yok oldu, yok edildi. Polisin eline geçti. 
Kürtlere, Kürtçeye ilişkin ne kadar yazı varsa, hepsi 
yok oldu, yok edildi, el kondu. Şimdi bunların çoğunu 
bulmak olanaksız. Doğu Anadolu’nun Düzeni, Sosyo- 
Ekonomik ve Etnik Temeller düzgün bir şekilde, gerekti
ği gibi yayınlanabilmiş olsaydı, kayıpların ortaya çıkardı
ğı boşluğu, küçük bir oranda da olsa karşılayabilirdi.

Doğu Anadolu'nun Düzeni, bize şunları gösteriyor; 
Bir kere Kürt sorunuyla ilgilenenler hiç hesaplamadıkla
rı, hiç düşünmedikleri baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. 
İkinci olarak, Kürtlerie ilgili bir kitap yayınlansa bile, 
kullanılamaz bir hale getirilebiliyor. Olayın Türk basın 
tarihiyle İlgili bir yönü de var. Doğu Anadolu'nun Düze- 
n/’nin, E Yayınları'nın daha sonraları yayınlandığı tanıtı
cı listelerde yer almamasını, sadece, unutturma olayı 
olarak değerlendirmemek gerekir. Sanıyorum, bunun 
anlamı biraz daha kapsamlı ve derindir. “ 16. Doğu Ana
dolu'nun Düzeni” ibaresini gören bazı kişiler, bu eseri 
arayıp bulup incelemek isteyebilirler. Bunu sorup soruş- 
turabilirler. Halbuki bu devletin hiç istemediği bir süreçtir.

Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik 
Temeller, yanlışlarıyla, eksikleriyle, yayınlanmamış 
Doğru-Yanlış Cetveii'yle kıyılıp Seka'ya gönderilmesiy
le, adının listelerden çıkarılmasıyla, yargılanmasıyla, “en 
önemli suç delili” kabul edilmesiyle vs. bir belgedir. 
Bu nitelikleriyle de ayrıca bir belgedir.

İSMAİL BEŞİKÇİ
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Fahrettin Kırzioğlu’nun bu yazısının başhğı, “Kültlerin Kökü İçoguzlardandır” idi. Yine bu 
sayıda, M. Fahrettin Kırzioğlu’nun, “Mahkeme kararıyla yayınlanan tekzibi” de yer alıyordu. 
Kırzioğlu burada kendini eleştirenlere mahkeme kanalıyla cevap veriyordu.

Dergi, Deng isimli Kürtçe bir derginin yayınlanacağını da haber veriyordu: Deng, adı Kürtçe 
olduğu için eleştiriliyor, imzasız olan ve Doğu’da temizlik başlığım taşıyan bu yazı Banş 
Dünyası’nın anlayışına uymuyordu.

23’ler Olayı, Banş Dünyası'nm Kapaülması

6 Haziran 1963’de D ide-Fırat gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Edip Karahan 
tutuklandı. Nisan, Mayıs, Haziran’da, Kürtler ve Kürtlerden söz eden yayınlar üzerindeki 
baskılar günden güne artıyordu. 28 Haziran 1963’de geniş bir tutuklama yapıldı. Tutuklananlar 
arasında, Banş Dünyası yazarlanndan ve Roja Newe dergisinin sahibi Doğan Kılıç Şıhhesenanlı, 
Musa Arıjter, Deng dergisi mesul müdürü Mehmet Serhat, Deng dergisi yazı işleri müdürü 
Yaşar Kaya, Reya Rast dergisi sahibi Av. Ziya Şerefhanoğlu; Deng dergisi sahibi Ergün 
Koyuncu, Roja Newe gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Haşan Buluş da vardı. Aynca, Nuri 
Dersimi ile irtibat halinde olduğu bildirilen Ali Anagür, Av. Kemal Bingöllü, Fetullah 
Kakioğlu, Mehmet Bilgin ve Enver Aytekin de tutuklananlar arasındaydı. Ötekiler, Irak’da, 
İran’da, Suriye’de, Avrupa’da yaşayan Kürtlerdendi. Dönemin İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, 
yakalananlann “dışarı ile irtibat halinde faaliyet gösteren kızıl Kürtçüler olduğunu açıklıyordu.” 
(Hergün 28 Haziran 1963) İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, yakalananlann üçünün Türkiye
İşçi Partisi’ne mensup olduklarını da söyledi. TİP bu açıklamaya çok büyük bir tepki gösterdi.
Partinin yayın organı olan Sosyal Adalet dergisinde bu tepki, “Rejime Leke Olan Bakan”
yazısıyla ifade edildi. (Sayı* 17, 8 Temmuz 1963)

19 Haziran 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesi ise haberi şöyle veriyordu: “Topraklarımızda Bir 
Kürt Devleti Kurmak İsteyen 13 kişi yakalandı. Bölücü ve yıkıcı faaliyetin gerisinde komünist 
Kürtçü teşekkülün bulunduğu anlaşıldı. Gizli bir Kürt teşkilatı kurmak üzere yurdumuza giren 
Abdülsettar da ele geçirildi. Yakalananlann altısı komünist. Özel surette yetiştirilmiş Iraklı iki 
talebenin gizli teşekküller arasında irtibat kurdukian da Milli Emniyet tarafından tesbit edildi. 
Sanıklar suçlannı itiraf etti.”
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1969 seçimleri öncesi Süleyman Demirel refah ve nurlu ufuklar vaadleriyle yurt gezilerini sürdürürken, Doğu'da 
açlık mitingleri birbirini izlemekteydi; 8 Haziran’da Devrimci Doğu Kültür Ocağı’n/n desteğinde Hakkari'de 
düzenlenen mitingden sonra, 27 Temmuz'da da Hilvan'da yapılan mitinge (üstte) civar illerden gelen çok sayıda 
Kürt katıldı. Göstericiler üzerlerinde Kürtçe "Biz susuzuz, biz açız", "Ne ekmek, ne buğday, ne yemek" yazılı 
pankartlar taşıdılar. Konuşmacılardan bazıları Faik Bucak'a ait bir şiiri Kürtçe okudu ve Kürtçenin serbest 
bırakılmasını talep etti. 2 Ağustos'da Siverek'te yapılan toplantıda da Kürtçe konuşmalar yapıldı ve gerek TİP 
gerekse de İstanbul Devrimci Doğu Kültür Ocağı yöneticileri mitinge katıldılar. Bunları 24 Ağustos'daki Lice 
mitingi izledi. Bu gösterilerden önce 17 Mart 1969'da Kars'a bağlı Susuz ilçesinin İncesu ve Çamçavuş köylüleri 
kredi dağıtımındaki adaletsizlikleri protesto için bir yürüyüş düzenlemişler, aynı ay içinde Diyarbakır'da bir 
"Hürriyet Mitingi" örgütlenmişti. Bundan bir müddet sonra, 9 Mayıs'da, Malatya'nın Hançerli ve Keller köyü 
sakinleri Malatya Hükümet Meydam’nda bir protesto toplantısı tertiplemişlerdi.

2 1 26

ELCİ, SAİD 
(1 9 2 5 -1 9 7 1 )

Dönemindel(i Kürt yurtsever hareicetinin beili başii 
önderlerinden biri oian Said Eiçi, 1925’de Bingöi’ün 
Zeynep icöyünde dünyaya geidi. Eiçi aiiesinin önde ge
lenlerinden Züfür Bey’in oğluydu. Said Eiçi, ilkoicuiu tah
silini Bingöl’de tamamladıktan sonra ortaokula devam 
edebilmek için Erzurum’a kaçmaya teşebbüs etti, ancak 
babasının haber alması üzerine, saklandığı kamyonun 
kasasından çıkartılarak köyüne geri getirildi. Askerliğini 
bitirdikten sonra, Bingöl’e dönerek Emin Elçi ile birlikte 
DP’nin II örgütünü kurmaya çalıştı. Ardından İstanbul’a 
yerleşen Elçi, Asar-ı llmiyye Kütüphanesl’nde çalışma
ya başladı. Kendi çabası İle muhasebecilik mesleğini 
öğrendi ve bu işle hayatını kazanmayı sürdürdü. İstan
bul’da tanıştığı Kürt aydınlarla olan ilişkisi, onun yurtse
verlik duygularının pekişmesine ve Kürt sorunuyla ilgili 
okuyup araştırma yapmasına neden oldu. Kısa zamanda 
Kürt önderler arasına girdi. 1959’da Bingöl Öğrenci Yur- 
du’nun kurulmasında büyük çabalar gösterdi. Said Elçi, 
Nisan 1959’da meydana gelen Kerkük olayları nedeniyle 
zamanın Niğde milietvekill Asım Eren tarafından verilen 
“ mukabele-i bilmisil” önergesini protesto etmek ama
cıyla çeşitli eylemlere girişti; Asım Eren’e çektiği telg
rafta aynen şöyle diyordu: “ İnsan haklarının hükmü 
ferman bulduğu bugünlerde Kürtleri kimse imha ede
mez. Bunu küflü kafana koy.” 1959’daki “49’iar tevkifa- 
tı”nda tutuklanarak Harbiye Cezaevine gönderildi. 129 
gün kaldığı hücrede, sağlığı elvermediği halde gösterdi
ği direnç ile herkesin takdirini kazandı; ayrıca “49’lar 
davası” sırasındaki yaptığı ateşli savunmalar, kulaktan 
kulağa yayılarak onun Kürt direnişçiler arasında farklı 
bir konuma geçmesine neden oldu. 1963’de, 21 Mayıs 
olayları nedeniyle iian edilen sıkıyönetim nedeniyle Ziya 
Şerefhanoğlu ile birlikte çıkardıkları Reya Rast dergisi 
kapatıldı ve Said Elçi diğer 22 arkadaşı ile birlikte yeni
den tutuklandı. 1964’te, hapisten çıktıktan sonra Diyar
bakır’a yerleşti. 1965’de Av. Faik Bucak, Ömer Turhan, 
Liceli Fehmi Bey iie birlikte Kürdistan Demokrat Partisi’- 
ni kurdu. Said Elçi, KOP’nin ilk genel sekreteri Faik 
Bucak’ın 5 Temmuz 1966’da öldürülmesinden sonra Par
tinin Genel Sekreterlik görevini yüklendi. 1967’de, Sil
van, Diyarbakır, Batman ve Siverek’de gerçekleşen “Do
ğu Mitinglerinde” ki ateşli hatip Said Elçi, 28 Ocak 
1968’de yapılan bir operasyon sonucu fCOP’yi kurmak 
ve yönetmek suçlarından dolayı tutuklandı. Antalya Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sırasında Dr. Said Kır- 
mızıtoprak’ia (Dr. Şıvan) ilişkileri daha da sıklaştı. Şubat 
1969’da tahliye edildi. Aynı yıl. Dr. Şıvan ve arkadaşları
nı Irak’a parti kanalıyla gönderdi. Ancak Dr. Şıvan’ın 
Irak’ta ayrı bir örgütlenmeye gitmesi sonucu yolları ay
rıldı. 15 Mayıs 1971’de Türkiye’den ayrılarak Irak’a gitti. 
Burada Dr. Şıvan tarafından kurşuna dizildi. Mezarı Irak 
Kürdistanı’ndadır.
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Aralık 1959 ortalarında Ankara ve İstanbul’da okuyan 
50 kadar Kürt genci tutuklandıktan sonra İstanbul’da 

Harbiye’de hücrelere atıldılar. Yaşam koşullan oldukça 
kötüydü. Öyle ki tutuklu gençlerden birisi kaldığı 
hücrede kan kusarak hayatını kaybetti. 27 Mayıs 

1960'da gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında, Kürt 
gençlerinin Harbiye hücrelerindeki olağanüstü kötü 

yaşam şartlarında hiç bir değişiklik olmadı. Kürt 
gençleri hakkında, devletin çeşitli katlarında yapılan 

"bunları ne yapacağız?”  tartışması da henüz bir 
karara bağlanmamıştı. 27 Mayıs sabahı çeşitli 

cazaevlerindeki politik tutuklular tamamen serbest 
bırakıldı. Kürtler, kuşkusuz, bu sürecin dışında 

tutulmuşlardı. Kürt gençleri 27 Mayıs’dan sonra, bir 
müddet daha hücrelerde tutuldular. Dana sonra da 

Ankara'ya, Soğukkuyu Askerî Cezaevi’ne gönderildiler. 
Kürtierin yargılanmalarına 27 Mayıs'dan sonra, 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nde 

başlandı. Askeri savcı iddianamesinde, Kürtierin 
TCK'nın 125. maddesine göre yargılanmalarını 

istiyordu. Kürt gençleri iki yılı aşkın bir süre 
cezaevinde kaldılar. Mahkeme Kürt gençlerinin idam 

edilmesine karar verdiyse de Askeri Yargıtay bu 
karan bozdu. Dosya mahkemeyle Askeri Yargıtay 
arasında bir müddet gidip geldi. 1963'de Kürtler 

hakkında yeni bir dava açılıncaya kadar bu danışıklı 
döğüş sürüp gitti. 10 Aralık 1971'de başlayan Ankara- 

İstanbul Devrimci Doğu Küitür Ocakları davasında 
sanıklardan Fikret Şahin ve beş arkadaşının 

iddianameye cevap olarak mahkemeye sundukları 
yazılı metinde 49'lar Olayı hakkında şu değerlendirme 

yapılıyordu: “ 1923-1945 arasında yani tek partili 
dönemde tüm Kürt halkına ve kültürüne karşı geniş 

çapta ve yoğun bir asimilasyon vardır. Fakat 
1945'den sonra Türkiye'de aynen kopye edilmeye 

çalışılan Batı demokrasiciliği sayesinde Kürtierin hâkim 
sınıflan, yani feodal toprak ağalan, aşiret reisleri, şeyh 
ve seyitleri yeniden kurumlaşarak, Kürt ve Türk hakim 

sınıflan arasında bütünleşme sağlanmıştır. Buna 
rağmen Kürt halkını asimile etmek politikası yine 

uygulanmış, hatta l^illî Emniyet Teşkilatı'mn açıklanmış 
bir raporundan da anlaşıldığı gibi, dış politikada bile 

argüman olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1959'da 
yaratılan 49'lar Olayı bu politikanın en somut delilidir. 

Demokrat Parti hükümetinin ekonomik politikası tam 
bir başarısızlığa uğradığı zaman ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nden aldığı kredi kaynaklarının kesilmesi 
zamanlarında Kürt sorununu ortaya atarak bunalımlar 
gizlenmeye çalışılmıştır.”  Tutuklu bulunduklan cezaevi 

avlusunda toplu halde görülen 49’lar: Ayaktakiler 
(soldan sağa) Örfi Akkoyunlu, Ali Karahan, Nazmi 
Balkaş, Dr. Said Kırmızıtoprak, Halil Demirel, Dr. 

Mehmet Aydemir, Ökkeş Karadağ (yüzü yanm), Sait 
Bingöl, Dr. Faik Savaş, Selim Kılıçoğlu, Dr. Naci 

Kutlay, Medet Serhat; Orta sırada oturanlar (soldan 
sağa) M.Ali Dinler, Yavuş Çamhbei, Haşan Ulus, Dr. 

Fevzi Avşar, Ziya Şerefhanoğlu, Esat Cemiloğlu, Musa 
Anter, Ziya Acar, Necati Siyahan; Oturanlar (soldan 

sağa) Şahabettin Septioğiu, Yaşar Kaya, ismet 
Balkaş, Cezmi Balkaş, Oğuz Üçok.

Bu tutuklamalarla birlikte, Dide-Fırat, Deng, Roja Newe, Reya Rast gibi dergilerle birlikte Banş 
Dünyası da kapatıldı. Zaten mahkeme karanyla yayınlanan yazılardan da anlaşılacağı gibi, 
dergi üzerinde yoğun bir baskı vardı. Banş Dünyası dergisinin 16. sayısı Eylül 1963’de 
yayınlandı. Dergide artık, “Doğu Davamız” isimli bölüm yoktu. “Okuyucu Mektuplan” bölümü 
de yer almıyordu. 23’lerin yargılanması Genelkurmay Askerî Mahkemesi’nde yapıldı. Bu konu 
ile ilgili olarak (bk. Bir Kürt Devrimcisi Edip K arah an ’ın Anısına, Komal Yayınevi, İstanbul 
1977)

Banş Dünyası dergisinde yayınlanan bir başka yazıda Kürtleri ilgilendiren bir konuya daha 
değiniliyordu. Mustafa Şamiloğlu, “Nurculuk Nedir?” başlıklı yazısında (Sayı 6) bunun manevi 
kalkınmanın bir yöntemi olduğunu vurguluyor. Nurculuğun bir realite olarak kabul edilmesini 
istiyordu. Bu yazıya Cevap veren Dr. Ziya Eray ise, (Sayı 8) bu ideolojinin memleketi 
parçalayıcı bir özelliği taşıdığını dile getiriyordu. Said-i Nursi’nin bir zamanlar Kürdistan için 
çalışan bir kişi olduğunu söyledikten sonra “... Bugün, Türkiye’de Kürt de Türk de aynı 
haklara sahip vatandaşlar olarak birlikte yaşamak saadeti içindeyse, Barzani misali bir iç 
harple yaralı değilsek, bunu, Allah’ın sevgili kulu, o’nun her zaman yardımını görmüş, 
inayetiyle koskoca bir vatan kurmuş Atatürk’ün ışıklannı saçan 27 Mayıs’a borçluyuz.” Kürtler, 
Kürtçe gazete yayınlamak istedikleri için, kitleler halinde tutuklanıyor, bir taraftan da herkesin, 
yani Kürtlerle Türklerin birbirleriyle eşit, mutlu ve bahtiyar yaşadıklan söyleniyordu. Öte 
yandan, Kürtierin, Kürt olduklanm ifade edebilmeleri, “Kürtçe gazete çıkmalıdır” diyebilmeleri 
için, Kürt benliklerinden epey taviz verdikleri anlaşılıyordu.

23’lerin tutuklandığı ve dergilerin kapatıldığı günlerde, Ankara’da bir kitapçık yayınlandı.
Yazan Mehmet Tevfıkoğlu olan bu kitapçık, O Türk’tür Kürt Değil adını taşıyordu. “Doğulu 
Kardeşlerimle Bir Konuşma” biçiminde hazırlanan kitapçıkta, bölümler arasında sık sık,
“Doğulu Kardeş” hitaplan yer alıyor aynca “Dindaşlanm” şeklindeki bir hitaba da sık sık 
rasdanıyordu. Kitapçığın bazı başlıklan şunlardı: “Yabancı Düşmanların Kurdukları Tuzak”, 
“Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar”, “Türk-Kürt İkiliği Yoktur, Kürt Diye Bir Varlık 
Tanımayız”, “Devlet Planlamasında, Devlet Babamız Doğu İllerinin Zenginleşmesi İçin Çok 
Güzel Şeyler Yapacaktır”, “Kürt Lafını Vaktiyle İcadeden Ermenilerdi”, “Kürt Lakabım Taşıyan 
Türklerin Geçmişi”, “Kürt Lakabını Taşıyan Kürtler 1150 Yıl Önce Türkistan’dan Nasıl 
Gelmişlerdir?”, “Kürt Lakabını Taşıyan Kürtler, Ermenileri Nasıl Mağlup Ettiler”, “Doğu ve 
Batılı Türkler Nasıl El Ele Verip 7 Düvele Diz Çöktürdüler?”, “Can Çekişen İslamlan 
Kurtaran, Kalkındıran Atatürk’tür’!, “Kürt Yok, Türk Vardır, Ortaklı Vatan Türkiye Vardır”, 
“Casuslann Fesatlı Sözleri Asılsızdır”, “Tatlı Vaadlerle Bizden Aynlan Tatar Kardeşlerimizin 
Başına Gelenler”, “Her Millet Daha Çok Büyümeye Çalışırken -Sen Parçalanmaya Razı Olur 
musun?”, “Doğulu Gençler Tamamen Okuyup Atatürk İlkelerini Kavrayınca Doğu İlleri Cennete 
Dönecektir”.

Kitapçığın sonunda “Batılı Türk Kardeşler”e de bazı şeyler söylenmektedir. Şöyle: “Doğulu 
Türk kardeşini daha çok sev! Ve ona ‘Kürt’ deme. Çünkü O, senin kanından, senin 
dinindendir. Her ikiniz de aynı soydansınız, “Kürt” onun ismi değil lakabıdır. Bu lüzumsuz 
lakabı kullanma artık! Ona Türk demeye dilinim, alıştır. İ3ün de bugün de yann da dünya 
durdukça biriz, beraberiz. Dinde bir, soyda bir, toprakda bir; ayn gayrımız yok aramızda. Var 
olmamız, yok olmamız bir olmamızda. Sözün^ kısası: D Türk’tür, Kürt değil.”
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Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nin Kuruluşu
23’lerin tutuklanması, Dicle-Fırat, Deng, Roja Newe gibi yayın organlannın yoğun bir devlet 
terörüyle yok edilmesi, Kürtlerin yeniden gizli örgütlenmelere yönelmelerine neden oldu.
Çeşitli iddianamelerden ve yargılamalardan, Türkiye Kürdistan D em okrat Partisi’nin  1965’de 
kumiduğu anlaşılıyor. Stalin’in M arksizm ve Milli Mesele isimli kitabı, Türkiye’de ilk olarak 
1969’da yayınlanmıştı. “Sol Yayınlan” tarafından yayınlanan kitaba Kürtlerin bütün kesimleri, 
ömeğin 55 ağadan bazıları bile çok büyük bir ilgi gösterdiler. O günlerde Doğu’da, gerek 
kırsal kesimde, gerek şehirlerde, pek çok evde bu kitabı bulmak mümkündü. Köylerde odanın 
zeminine serilen çulun bir ucu kaldınlır, kitap ve bu kitabın arasında bazı gazete kupürleri, 
Kürtlere ihşkin haberler. Yön, Sosyal Adalet, Ötüken, Milli Yol, Banş Dünyası vb. dergiler de 
ortaya çıkardı.

O yıllarda Kürt devrimcileri daha çok Türkiye İşçi Partisi içinde faaliyet gösteriyorlar. Kürt 
gençleri de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nda çalışıyorlardı. Sosyalistlerin görüşü kısaca şöyle 
açıklanabilirdi: Kürt halkı vardır. Kürt sorunu vardır. Fakat sorun, devrimcilerin, sosyalistlerin 
sorunu değildir. Sorun sosyalistlerin iktidanyla birlikte kendiliğinden çözülecektir. Bu 
bakımdan, sosyalizmin kurulabilmesi için omuz omuza mücadele etmek gerekir. Böl-yönet 
politikası emperyalizmin politikasıdır. Emperyalizmin ekmeğine yağ sürmeyelim. “Bölünmeyelim, 
parçalanmayalım.”

Yeni Akış

1966’da, aylık yaym organı Yeni Akış yayınlandı. Sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmet Ali 
Aslan olan dergi Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım’da çıktı. Dördüncü sayısının sahibi ve 
sommiu yazı işleri müdürü Abbaz İzol idi. Yeni Afeış’m ilk sayısının kapağında, “Kürt 
Meselesi”, “Doğu Davamız”, “Doğu Sorununu Tartışıyoruz” ibareleri yer alıyordu. Türk 
basınında yer almış bu konu ile ilgili yazılar bir araya getiriliyordu. Aynca Yeni Akış için 
yazılan yazılar da vardı. Yeni Akış dördüncü sayısından sonra kapatıldı. Av. Mehmet Ali 
Aslan, Abbas İzol, Kernel Burkay dergideki yazılanndan dolayı tutuklandılar.

Ötüken-Milli Yol

Kürtlerin ulusal uyanışı ırkçı çevrelerde tepkilerle karşılanıyordu. Nihal Atsız, Ötüken 
dergisinde bununla ilgili bir yazı yayınladı. Şöyle diyordu: “... Evet kürt kalmakta direnip, 4-5 
bin kelimelik o iptidai dilleriyle konuşmak, yaym yapmak, devlet kurmak istiyorlarsa 
gidebilirler. Biz bu topraklan oluk gibi kan dökerek. Gürcülerin, Ermenilerin, Rumlann 
kökünü kazıyarak aldık. Yine oluk gibi kan dökerek, haçlılann savaşçı şövalyelerine karşı 
savunduk. Kürtler, 1839’a kadar askerlik bile yapmadılar. Viyana’dan Yemen’e kadar, her 
yerde, Türk ırkının kanı sebil gibi akarken onlar yaşadıklan dağlarda ve köylerde keçilerini 
güttüler ve fırsat buldukça hırsızlık ve yağmacılık ederek yaşadılar. İranla yaptığımız savaşlara 
yardımcı diye geldikleri zaman, daima, fırsat kolladılar ve Türk ordusunun yenildiği 
çarpışmalarda, bu sefer İranla birleşip onu vurmaktan geri kalmadılar. I. Dünya Savaşı’nda, 
bize topyekun ihanet eden Ermeniler yerleşik Türk halkını vahşi bir kınmla bitirmeseydi ve 
dağlarda, sarp köylerde yaşayan Kürtler bu kınmdan kurtulmuş olsaydı, bugün çoğunlukda 
olduklan illerde de azınlık olarak kalmakta devam edeceklerdi. Fakat yüzde yüz çoğunlukda 
olsalar bile, Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde devlet kurma hayalleri hayal olarak kalacaktır.

Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalist ülkelerin 
Ortadoğu'da çizdikleri ve büyük ölçüde merkez 
ülkelerdeki İktisadî çıkarlar ve aralarındaki diplomatik 
pazarlıklar tarafından belirlenmiş olan sınırların ilk 
sonucu, yöredeki ailelerin yüzyıllardır sürdürmekte 
olduklan toplumsal ve ticarî ilişkileri, bir anda, 
"kaçakçılık" diye adlandırmak olmuştu. Lozan'dan 
sonra benzer bir süreç, Kürtlerin yoğun olarak 
meskûn oldukları bölgelerde de yaşanmaya başladı. 
Gerçi Kürt kurtuluş hareketinin sürmekte olduğu ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin asayiş güçlerinin bölge 
üzerindeki denetiminin son derecede yüzeysel olduğu 
1930’larda, sınırların gerçekliğinin kâğıt üzerinde 
kaldığını söylemek mümkün. Yalnız Kürtler değil, sık 
sık hükümetin kendisi de kendi tayin etmiş olduğu 
sınırlan tanımıyordu. Örneğin Ağn ayaklanması 
sırasında İngiliz casusu Lawrence’in, resmen Irak’a 
bağlı olan Nevrasito köyünde görüldüğü haber 
alındığında, Ankara’dan Oramar Bucak Müdürlüğü’ne 
“ Derhal öldürün!" emrini içeren bir telgraf çekilmişti. 
Ancak ii. Dünya Savaşı'ndan sonra, kapitalist sistemin 
dünya ölçeğinde istikrar kazanması ve buna bağlı 
olarak yeni yaratılmış ulus-devletler arasındaki 
ilişkilerin, kısmî de olsa bir dengeye oturmasıyla 
birlikte, jandarma olağandışı durumlara özgü bir zulüm 
olmaktan çıkarak gündelik hayatın bir parçası haline 
geldi: eskiden bir alışkanlığın unsurlarından biri olan 
davranışlar bir serüvene dönüştü: gündelik geçimin 
ötesi ve hatta kimi zaman kendisi bile ancak, artık 
“ kaçakçılık" diye adlandırılan bir suç tarafından temin 
edilebilir oldu. Kuşkusuz, 1950’lerden başlayarak 
kamuoyunu giderek daha çok meşgul edecek olan 
“ kaçakçılık”  olgusunu, heterojen bir kategori olarak 
değerlendirmek mümkün değil. Örneğin koyun ve 
tütün kaçakçılığı geleneksel ilişkilerin, siyasal ve 
iktisadi düzlemlerden kaynaklanan etkilere bağlı olarak 
sekteye uğramasının sonucuyduysa, afyon kaçakçılığı 
Kürt ekonomisinin Türkiye Cumhuriyeti ile 
bütünleşmesi sürecinin ürünlerinden biriydi. Gerçi 
geleneksel davranışların bir devamından ibaret olan 
“ eski" kaçakçılık ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, 
üretimi Batı Anadolu’daki 21 ille sınırlandırılmış afyona 
verdiği fiyatla afyonun piyasa fiyatı arasındaki farkın 
teşvik ettiği yeni kaçakçılık, çoğu zaman içiçe gelişti. 
Afyon, geleneksel yapı içersinde zaten egemen 
olanlara, güçlerini pekiştirme olanağı verdi. Aşağıda 
solda görülen, bir "müsadere" sırasında yaralanan bir 
kaçakçı çömez, sağda görülense tutuklanan bir ağa.
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Yunanhlann Bizans, Ermenilerin Büyük Ermenistan, hayalleri gibi... Onun için Türk milletinin 
başmı belaya sokmadan, kendileri de yok olup gitsinler. Nereye mi? Gözleri nereyi görüyor, 
gönülleri nereyi çekiyorsa oraya gitsinler. İran’a ve Pakistan’a, Hindistan’a, Barzani’ye gitsinler. 
Birleşmiş Milletlerce başvurup Afrika’da yurtluk istesinler, Türk ırkmm aşın sabırlı olduğunu, 
fakat ayranı kabardığı zaman aslan gibi önünde duıtılamadığım ırkdaşlan Ermenilere sorarak 
öğrensinler de akıllan başlarına gelsin.” (Atsız, Ötüken, sayı 40, Nisan 1967 s. 6)

Atsız’ın bu yazısı Kürt çevrelerde çok büyük tepkilerin uyanmasına neden oldu. Bu yazıyı 
protesto eden pekçok bildiri yayınlandı. “Kim Kimi Kovuyor? Hodri Meydan!” sloganı ile 
kamuoyuna sunulan 19 Doğulu Yüksek Tahsil Demeği’nin imzaladığı bildiriyle şöyle 
deniliyordu: “... Kim kimi yok ediyor? Kim kimin başını belaya sokuyor? Ve kim kimi 
kovuyor? Tarihin en eski çağlanndan beri bu topraklar üzerinde, yaşayanlan, bu topraklardan 
kovacak bir kuvvet ne olmuş ne de olacaktır. Asıl kovulacaklar halklan birbirine düşürmek 
emelinde olan hayalperestlerdir. Doğulu gençler olarak Kürt davasını kurt kurnazlığı ile 
Türkiye’nin Doğu illeri davası halinde ileri sürmek niyetinde değiliz. Doğu’nun geri kalma 
nedenleri arasında ekonomik sömürünün devamı için, vatandaşlar arasında mevcut, ırk, dil, 
din ve mezhep farklannı istismar ederek, onlan düşman kamplara bölmek isteyen zihniyetin 
karşısındayız. Manevi sömürünün politik alandaki yansıması Faşizmi, ırkçılığı ve ümmetçiliği 
nefrede karşılıyoruz. Türkiye’de Anayasa çerçevesinde beraberliği ve kardeşliği tesis etmek 
şianmızdır.”

Yine Milli Yol dergisinde yayınlanan bir yazıda, Hakkari bölgesinde yaşayan Kürtierin içine, 
Ortaasya’daki Kırgızlann getirilip yerleştirilmesi, savunuluyordu: “... Jandarmalar, ordu birlikleri 
boşuna taban teper dururlar. Ve hiçbir şey değişmez. Oralan iyi bilenler, bu hali çaresiz 
sayarlar. İklim şartı, dağlann durumu, yol durumu vs. bu hali mukadder kılıyor derler. O 
topraklar harita üzerinde bizimdir. Hakikatta değil. Türkler de iğretidir. Daha doğrusu yok 
gibidir. O çorak, sarp dağlık yerler, devletin yalnız parasını yer, o kadar. Ve boşuna yer. 
Onlardan devlete ne sevgi, ne destek, ne de kuvvet gelir. Halbuki bu durumun bir çaresi 
vardır. Keskin kümç gibi müessir, Kristof Kolomb’un yumurtası kadar açık bir çare: Oraya, 
Kazak, Kırgız göçmenlerini silahlanyla olduğu gibi yerleştirmek.” (Sayı 14, 20 Nisan 1967 s. 
15)

BUCAK, FAİK 
1(1919-1966)
j  Kürt ulusal hareketinin önderlerinden Faik Bucak, 
|l919’da Siverek ilçesinin Hadro köyünde doğdu. İlkoku
lu Siverek’te okudu. Orta ve lise eğitimine sırasıyla 
Urfa, Malatya ve Diyarbakır’da devam etti. 1939’da İs
tanbul Üniversitesi Hukuk Faküitesi’ne kayıt oldu. İstan
bul’da Yusuf Azizoğiu, Musa Anter ve M. Remzi Bucak’
la birlikte Doğulu taielıeleri barındıran Dicle Talebe Yur- 
jdu’nun kurulmasına çalıştı. İstanbul’daki ilk Doğu gece
lerinin düzenlenmesine ön ayak oldu. 1946’da, Hukuk 
fakültesi’nden mezun olarak hakimlik yapmaya başladı. 
İGürün’de hakim yardımcılığı yaparken, toprak işgalinde 
köylülerden yana kararlı tutumu dikkatlerin üzerinde 
loplanmasına neden oldu,
i
j 19S6'da hakimlikten istifa ederek, Urfa’da avukatlık 
Vapmaya başladı. 1960’a kadar CKMP içinde faaliyet 
bösteren Bucak, CKMP Urfa İl Başkanı olması nedeniy
le, Niğde milletvekili Asım Eren’in önergesine karşı Kürt 
■aydınlan tarafından düzenlenen dilekçeye imza atması
na rağmen 49’iar Olayı’na dahil edilmedi. Ancak 27 
^ayıs’tan sonra Sivas kampına götürüldü ve 105 sayiiı 
isürgün yasası gereğince Balıkesir’e sürüldü. Yasanın 
Pıaidıniması ve aynı nedenle sürgün ediien 55 kişinin 
jgeri dönebilmesi için çalışan Bucak’ın, bu konuda özei-

Pe UBK ve dönemin parti liderleriyle ilginç tartışmaları 
Ü. Sürgün dönüşü, 1965 seçimlerine 4 P ’den miliet- 
bekili adayı oldu ancak adaylığının veto edilmesi üzerine 

bağımsız aday olarak seçimlere katıldı; yeterli oyu topla- 
^amayarak seçimi kaybetti.

Aralık 196S’te, Liceli Fehmi Bey, Said Eiçi ve Ömer 
Turhan iie birlikte Türkiye'de KDP’n\n tüzük ve program 
çalışmalarını yürüttü ve partinin ilk genel sekreteri oldu. 
İBucak aşireti içinde kan davası sürerken, 4 Temmuz 
1966’da ürfa’nın Karaköprü mevkiinde bir benzinlikte, 
kimler tarafından düzenlendiği ortaya çıkartıiamayan bir 
Suikast sonucu bacağından yaralandı. Kaldırıldığı Urfa 
Devlet Hastahanesi’nde yeterli tedavi ‘görmediği’ için 
bidü.

Doğu Mitingleri, 1967
Gerek Doğu’nun geri bıraktınimış durumu, gerek Kürtler hakkında alçaltıcı, zorlayıcı küçültücü 
beyanlar Kürt halk kitlelerinde, özellikle Kürt aydınlannda çok büyük tepkiler yaratıyordu. 
Bunun için 1967 Sonbahar aylannda, Türkiye İşçi Partisi’n in  de katılımıyla, bu durumlan 
protesto eden mitingler oluşturuldu. Mitinglere kalabalık kitleler katıldı. İlk miting 16 Eylül’de 
Diyarbakır’da yapıldı. İkincisi 24 Eylül’de Silvan, üçüncüsü 1 Ekim’de Siverek’de yapıldı 
Dördüncüsü 8 Ekim’de Batman’da, beşincisi 15 Ekim’de Tunceli’de, akıncısı, 22 Ekim’de 
Ağn’da, yapıldı. Son miting 19 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirildi.

Mitinglerde taşman levhalar, pankartlar, konuşulanlann içeriği hakkında bilgi veriyordu:
“Doğulu kanuni haklann için çalış, didin! Hak istemekle birlik bozulmaz. Amacımız, kardeşlik, 
eşitlik ve mutluluğu gerçekleştirmektir. Faşizme ve emperyalizme karşı savaşan bütün halklar 
ve yiğit savaşçılarla beraberiz. Batı’ya medeniyet, Doğu’ya cehalet, neden? Jandarma değil 
öğretmen istiyoruz. Karakol değil okul istiyoruz. Doğu-Batı yoktur diye diye unutulduk. 
Doğu’nun kaderi açlık, işsizlik, hor görülme. Batı vatan, ya Doğu ne? Doğulu insanlığını ve 
vatandaşlığını mutlaka kabul ettirecektir. Batı’ya fabrika, yol, Doğu’ya komando, karakol; Batı’yı 
imar, Doğu’yu istismar Milli Gelir: Manisa 2350 Ağn 500 Aydın 2500 Hakkari 250 . Anayasa 
ilerde onu geri itemezsin. Dipçik değil, uzanan el istiyoruz. Beş yıllık plan, hepsi yalan. 
Doğulu uyan! Mideme ekmek, sırtıma gömlek .Yaşama hürriyeti, insanlık hürriyeti, okuma 
hürriyeti istiyoruz. Doğu, sürgünlerin yatağı değildir. Lafı bırak, Doğu’ya bak. Demokrasi 
Nerede? Batı’da kurdela, Doğu’da yol kesihr. Petrol, bakır, krom bizde, yaşamak sizde! Hiçbir 
kuvvet haklı haykırışımızı susturamaz Bazoka değil fabrika isteriz. Doğu, 20. asır Türkiyesinin 
yüz karasıdır. Savaşda Doğulu vurur, banşda Doğulu vurulur. Bir gün biz de güleceğiz. Batı’da 
temel atma töreni, Doğu’da aldatma düzeni. Doğuluyu kovmak isteyenler kovulaçaknr. Baskı 
cenderesi son bulsun, Batı’ya refah, Doğu’ya cefa revadır. Mezarda yaşayanlar geliyor. Dinlerim, 
direnirim, tutar hakkı kurtannm. Can emniyeti istiyoruz. Petrol kammızdı, onu da aldınız. 
Doğuluyu hor görmek Türkiye’rıin temeline dinamit koymaktır. Ey Doğulu Kardeş! İşsizlik 
yüzünden mayın kurbanı olan biçare kardeşinin haline bak! Siyasi ve iktisadi baskınız 
içimizdeki ateşi söndüremeyecektir. Üvey evlat muamelesine paydos! Bölücü diyor kalkmış da, 
Oşt hal Bize mağara onlara villa. Köylü gençlikle halk elele, yağcılar gitsin ele! Bana bak 
arkadaş! Birlik eşitlik ile olur. Batıya fabrika. Doğuya baraka, b û 'm u  harika! Doğulu 
uyanmıştır, hakkını arayacaktır. Kalkınma planı mı, ayırma planı mı? Aynlanlar, dağılır, 
parçalanır; birleşenler, boyun eğmez, dayanır. Plan, yalan, oyalan! Hak verilmez alınır. Yeter 
aldatıldığımız Hak anyoruz, hak bulacağız. Doğu müstemleke değildir! Aç adamın kafası 
müthiştir, müthiş! Maddi ve manevi sömürü ne zamana kadar! Savaşda mehmetçik, banşda 
dipçik!.. Dilimize hürmet ediniz. Beş yıllık plan mı, bin yıllık plan mı? Ağa, şeyh, komprador 
üçlüsüne paydos! Hapishane, karakol, baskı, eşittir Doğu.
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Doğu Mitinglerinde daha çok ekonomik ve toplumsal sorunlar üzerinde duruluyordu. Ağalık, 
şeyhlik, bölgeler arası dengesizlik, gelir dağılımı, yoksulluk, eşitsizlik, horlanma vs... Mitingler, 
Türkiye İşçi Partisi dışındaki tüm partiler tarafından engellenmeye çalışıldı. TİP mitinglerin 
organizasyonunda görev aldı. Sorun bağımsız bir Doğu Sorunu olarak değil, Türkiye’nin genel 
yapısal çelişkileriyle bütünleştirilerek sunuldu. TİP Başkanı Mehmet Ali Aybar, Genel Sekreter 
Tank Ziya Ekinci ve Urfa Milletvekili Behice Boran bazı mitinglere katıldılar ve konuştular. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel 
Başkanı Alpaslan Türkeş, Doğu Mitingleri’ne de, TİP’nin bu mitinglerde oynadığı role de karşı 
çıknlar. Hükümetteki Adalet Partisi ise, mitingleri başlangıcından itibaren büyük bir dikkatle 
izleyerek, düzenleyenleri memleketi bölmek ve vatana ihanetle suçlamış, halkı mitinglere 
katılmamaya çağırmış, mitinglere katılımı engellemek için geniş polisiye tedbirler almış, 
mitinglerin yapılacağı saatlerde güreşler vs. düzenleyerek halkın dikkatini başka yönlere 
çelmeye çalışmıştı.

Doğu Mitingleri’ne tepki olarak Erzurum’da, sağcılar taraftndan, “Anadolu Şahlanış Mitingi” 
düzenlenmiştir. Bu mitingde temel slogan, “Gitmeden din-iman, mahvolmadan vatan, davran!” 
idi. (Cumhuriyet, 13 Kasım 1967)

Halk yığınlannm düşüncelerindeki ve eylemlerindeki bu gelişmeler, çeşidi çevrelerde geniş endişeler yarattı. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Tarih öğretim üyesi Doç.Dr. Haluk Ûlman, “Ufuktaki Tehlike: Kürt Sorunu” 
başlıklı bir yazı dizisi yayınladı. Üç yazıdan oluşan bu dizinin ara başlıklan şöyleydi: I.
Lozan Günlerinde Batılılann Umutlan, II. Bu Sorun Neden Hortlar? III. Atatürk 
Milliyetçiliğinden Aynimanm Cezası, (Forum, Sayı 324, 325, 326, 1 Ekim, 15 Ekim, 1 Kasım 
1967) Doç. Ülman bu yazı dizisinde özede şöyle diyordu: “...Ufukta tehlikeli bir sorun olarak 
belirmeye başlayan Kürt sorununu yabancı devlederin bölgedeki çabalanna yüklemek, 
madalyonun yalnızca bir yüzünü görmek olur. Madalyonun öteki yüzünde görülen. Doğu 
Anadolu’daki ekonomik gerilikle siyasal huzursuzluktur. Şurası rahatlıkla söylenebilir ki, eğer 
bugün çeşith yabancı devletler Türkiye’nin Doğu’suna çeşitli yatınmlar yapabiliyorlarsa, onlara 
bu olanağı veren, işte, bu ekonomik gerililikle siyasal huzursuzluğun yarattığı çok elverişli 
ortamdır...

“Anadolu’nun Doğu’sunda yaşayan bir din ya da toprak ağası, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan 
içinde yaşamak varken, neden bağımsız Kürt Devleti ister? Kürt sorununa etkili bir reçete 
bulabilmek için bu sorunun üzerinde dikkatle durmak gerekir. Bize kalırsa Kürt bağımsızlığını 
isteyen din ya da toprak ululan arasında milliyetçilik aşkıyla yananlar ya da siyasal hırslanm 
bu yolla gidermek isteyenler pek fazla olmasa gerekir... Fakat Kürdistan son yıllarda geniş 
kitlelere de yansımaya başlamıştır. Demek bir avuç ayncalıkhiann yaptığı kışkırtmalara, artık, 
fakir halk da kulak vermektedir. Fakir halkın bu kışkırtmalara kulak vermesinin nedeni de, 
içinde bulunduklan ortam ve yaşadıkları hayatın bıkkınlığından başka bir şey değildir. Eğer 
bunlar sosyal ve ekonomik yaşantılarından memnun olsalardı, Türk sınırlan içinde bulunmayı 
kendileri için çıkarh görselerdi, aslında, kendilerini sömüren bir avuç insanın peşine takılırlar 
mıydı? Türkiye’nin Doğu’sunda yaşayanlara bugün Kürt olduklannı hatırlatanlar sözde Türk 
milliyetçisi geçinenlerdir. Nasıl sözde Müslüman geçinenler, sünni olanlardan gaynsmı 
Müslüman saymayıp Alevi-Sünni aynmını yaratmışlarsa, sözde milliyetçiler de duygulanyla 
hareket edip vatanlannm bütünlüğünü tehlikeye atmışlardır.”

Türk Solu ve Kürt Sorunu

1960’larm başlanndan itibaren, Türk solu, “sorun sınıfsaldır” diyerek, Kürt sorununun etnik 
yönlerini hep inkar etmiş, sorunun gerisinde ağaların, şeyhlerin bulunduğunu düşünmüş, 
feodalizme karşı mücadelenin sorunu yok edeceğini söylemiş, Kürt ulusal haklanndan, Kürt 
dilinden, Kürtçe gazete çıkarmak gerektiğinden söz edenleri “bölgecilik” yapmakla suçlamıştı.

Türk solu Türkiye İşçi Partisi’n in  1966 sonlannda, Malatya’da yaptığı 2. Kongreye kadar, 
kısmen bir bütün olarak gözüküyordu. Bu kongreden sonra, Türk solunda bir ayrışma başladı. 
Bu, kabaca. Milli Demokratik Devrim-Sosyalist Devrim tezleri çevresinde bir aynşmaydı ve 
daha sonraki aylarda ve yıllarda derinleşerek sürdü. Milli Demokratik Devrim taraftarlannm 
çevresinde toplandıklan haftahk Türk Solu dergisi yayımlandığı 17 Kasım 1967 tarihinden 
başlayarak Kürt sorununa hiç değinmedi. Sorunun varlığını bilmekle birlikte gündeme 
getirmeyen dergi sık sık, Mustafa Kemal’le Atatürkçülükle ilgili yazılar yayınlıyordu. “Amerikan 
Emperyalizmine Karşı Milli Kurtuluş Yolunda İzindeyiz” diyerek devrimci düşüncede ve 
eylemde Atatürk’ten hız ve ilham aldıklannı vurguluyordu. Sosyalizm ve Atatürkçülük arasında, 
çok küçük bir aynm çizgisi olduğu görüşündeki dergide sık sık “Ordu Gençlik Elele” gibi 
sloganlar kullanılıyordu.

Milli Demokratik Devrim taraftarlannm Kasım 1968’den itibaren yayınlamaya başladıkları aylık 
Aydmiık dergisinin 7. sayısında (Mayıs 1969) Mihri Belli, “Millet Gerçeği” isimli bir yazı 
yayınladı. Burada, Kürt sorunundan da söz ediliyordu. Yazıda, hükümet denetimi altında 
Kürtçe yaym ve eğitim yapılabileceği de söyleniyordu. Fakat dergide genel olarak Kürt 
somnuna ilişkin haberlere ve yorumlara rasdanmıyordu. O dönemde (1967  ve sonrası)
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Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) ile ilgili 
operasyon 16 Ekim 1970 günü sabahın erken 
saatlerinde başlatılmış ve ertesi gün saat akşam 6'ya 
kadar devam etmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 
“Ankara-lstanbul DDKO" ve "Diyarbakır ve civarı 
DDKO’lan" adları altında iki dava açılmış: birincisinde 
"Fikret Şahin ve 20 arkadaşı", İkincisinde ise "Mehdi 
Zana" ve 45 arkadaşı yargılanmıştı. Ankara-lstanbul 
DDKO davasında savcılığın sunduğu 165 sayfalık 
iddianameye göre DDKO’nun kuruluşu "Kürtçülük 
ideolojisine sahip şahıslar" arasında "Cumhuriyet’in 
ilanından bu yana" etkili olmuş olan iki grubun 
birleşmesi sonucunda gerçekleşmişti. "Bu birleşmenin 
ilk belirtileri TİP 4. büyük kongresi arifesinde 
olmuştur. Muş’un Malazgirt ilçesinde yapılan bir 
toplantıda, Kürtlüğün aşın sol kanadı liderlerinden 
olan Tarık Ziya Ekinci, Naci Kutlay, Mehdi Zana ve 
Tahsin Avcı, Nasyonal kanada mensup olanlardan 
Said Elçi ile bir ön anlaşmaya varmışlardır. 
Analaşmanın esası Kürdistan hayali gerçekleşinceye 
kadar iş birliği yapılması ve Kürdistan hayali 
gerçekleştikten sonra ideolojik meselelerin 
halledilmesidir. (...) Doğu Devrimci Kültür Ocakları, 
özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine mensup 
Kürtçülük ideolojisine sahip, Musa Anter, Tarık Ziya 
Ekinci, Naci Kutlay, Said Elçi, Cani Yıldırım, Tahsin 
Ekinci, Hüseyin Musa Sağnıç gibi şahısların, bu 
yöndeki ferdi faaliyetlerin yetersiz olmasından dolayı, 
bunlan bir ocak etrafında toplamak suretiyle daha 
bilinçli ve etkili faaliyet göstermek amaciyle 
kurulmuştur." Türk milliyetçiliğinin "Anayasamıza göre 
asla ırkçı”  olmadığı, "Bilakis soyut bir ırkçı görüş 
yerine birleştirici, aynı hars ve aynı kader birliğine 
dayanan ülkücü, ilerici bir milli ırkçılığı” n kabul 
edildiğinin öne sürüldüğü bu iddianameye karşı 
yapılan savunma Kürt kurtuluş hareketinin tarihinde 
kritik bir önem taşıyan bir belgedir. DDKO’nun 
kurucuları arasında olduğu halde kendisi hakkında 
ayn bir dava açılan ve ilk eğtimini 1940'larda, 
dağlarda Kürtçe eğitim yapan gizli medreselerde 
görmüş olduğu için, çevresi tarafından "Fakih”  diye 
anılan Hüseyin Sağnıç savunmanın hazırlanma 
sürecini şöyle anlatıyor: "Ben ikinci bir sefer 
yakalandım. Diyarbakır’a gittiğimde birkaç gün o 
ziyaretler filan devam etti. Bu ziyaretler bittikten sonra 
İsmail Beşikçi dedi, görüşelim. Görüştük. İsmail 
Beşikçi’yi de oldukça enterne etmişler. O, Tank Ziya



Ekinciyle, o takımla beraber, onların sofrasında 
beraber yemek yiyorlar filan. Gençler de onunla 
ilgilenmiyorlar. Bir Kürt milliyetçisi, elçisi diye onu 
eleştiriyorlar. Oysa Tarık Ziya Ekinci’ler Kürt 
milliyetçisi, elçisi filan değil tabii. İsmail Beşikçi bana 
‘Abi,’ dedi ‘durum bildiğin gibi değil, bütün Kürt 
münevverlerini, aydınlarını buraya toplamışlar ve hiçbiri 
Kürt meselesinden davaya girmiyor. Hepsi sınıfsal 
meseleyi ele alıyorlar, bu çok yanlıştır. Bu bir 
sınavdır. Bütün dünya bu sınava bakacaktır. Burada 
eğer Kürt meselesi vesikalandırılmazsa gerçekten biz 
acı çekeceğiz.' (...) Ben mecbur kaldım. Gençlerin 
içersine girdim. Hatta beni de çok yerdiler. Çok da 
propaganda yapıldı, meğerse birkaç konuşmamda 
“ideal" kelimesinden bahsetmişim, onlar “ ideal"den 
“idealist", "idealisf’ten “ metafizik" filan çıkartmışlar. 
Neticede gençliğin büyük bir kısmı ile beraber olduk. 
Yani DDKO’nun büyük bir kısmı. (...) DDKO 
dosyasının, savunmaya çok müsait bir şekilde davası 
açıldı.(..) Artık beraber olduğumuz İsmail Beşikçi'yi de 
aramıza aldık. Ben onlarla beraber, o DDKO'lularla 
beraber -10-12 kişiydi o grup- komün kurduk. Hepimiz
o komünün birer üyesi olduk. (...) Komün olarak bu 
sefer bunun savunulmasına karar verdik. Yani 
iddianameye cevap olarak ilk savunmayı 
hazırlayacağız. Bu sırada ben ve İsmail Beşikçi 
davanın dışındayız. Efendim, hani komündeyiz ama 
dosyada değiliz. Yani benim davam daha açılmamış. 
İsmail Beşikçi'nin de vermiş olduğu derslerde 
propaganda yapmış diye bir davası var. Efendim, 
aramızda bu sefer bölüşme yaptık. Yani iddianame 
sosyoloji kısmını koymuş, sosyolojik olarak Kürtler 
budur, edebiyat olarak Kürtler budur, efendim 
ekonomik olarak Kürtler budur, dil olarak Kürtler 
budur, diye. Savunmada dil ve Kürt edebiyatı kısmı,nı 
bana verdiler Ben o metni hazırli'.dım, herhalde 20 
sayfalık bir şey. Tabii İsmail Beşikçi bana yardımda 
bulundu, imla konularında. 20-30 sayfada sosyoloji 
kısmını İsmail Beşikçi yazdı. Tarih kısmını Mümtaz 
[Kotan] yazdı; DDKO kısmını, kuruluş nedenlerini 
yazdı. Ve metinleri toparladık ve 165 sayfalık bir 
metin çıktı. İddianameye cevap ve Kürt meselesini 
mükemmel bir şekilde işledi. (...) Yani buna 
mahkemelerde ilk olarak Kürt meselesinin savunulması 
diyebiliriz; sosyolojik olarak, tarih olarak, dil olarak, 
edebiyat olarak delil koymak suretiyle..." Resimde 
DDKO duruşmalarından bir an görülüyor.

yayımlanan haftalık Ant dergisi ise önceleri Türkiye İşçi Partisi’nin  görüşleri doğrultusunda 
yayın yapıyordu, “Sosyalist Açıdan Doğu Sorunu”, “Türkiye’de Feodalite Var mı?” gibi yazılar 
yayınlıyordu. Ant, Türk Solu dergisiyle karşılaştınidığında Kürtlere daha yakın davranan bir 
dergiydi. Mayıs 1969’da, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı M. Ali Aybar yönetimine muhalefet 
eden Behice Boran, Sadun Aren ve arkadaşlan tarafından yayımlanmaya başlanan Emek dergisi 
ikinci sayısında (19 Mayıs 1969) “Sosyalizm ve Etnik Mesele” isimli bir yazı yayınladı. Yazıyı 
Sait Çiltaş yazmıştı. Fakat öteki yayın organlannda olduğu gibi, «burada da, birkaç yazı 
dışında Kürt sorunuyla ilgili haberler ve yorumlar genel olarak yer almıyordu.

Doğu’da Komando Harekatı

1960’ların başından itibaren gelişme gösteren Kürt hareketini durdurabilmek, dağıtabilmek, 
asimilasyonu gerçekleştirebilmek için devlet her türlü önlemi düşünmüş, yüriirlüğe koyrnuştu. 
Devlet terörü yoğun bir şekilde kullanıldı. Kürt diliyle konuşma ve yazma isteklerini ifade 
eden düşüncelerin anında dağıtılması için dikkatli bir özen gösterildi. Zaman zaman yaygın 
tutuklamalara girişildi. Toplu köy aramalan, işkenceler yapıldı. Buna rağmen Kürt 
hareketindeki yükseliş sürJü, 1967’de ve 1969’da Doğu Mitingleri’nin düzenlenmesi önemli bir 
gelişmeydi, 1969 başlarında DDKO’nun kurulması ise daha da önemli bir olaydı, DDKO’nun 
hızla geliştiği gözleniyordu, Kürt halk yığmlanyla DDKO arasında bağlar oluşmaya başlamıştı. 
Vatandaşlar çevrelerinde olup bitenleri, imzalı, adresli mektuplarla DDKO’ya bildirmeye 
başlamışlardı. Bu DDKO’nun kurumlaşması anlamına geliyordu, Kürtler, DDKO’yu başvurulabilir, 
sorunlannı anlatabilecekleri bir merkez olarak düşünmeye başlamışlardı,

Doğu’da komando harekatı gelişmenin böyle bir evresinde düzenlendi. Köylerde yani Kürt 
halk yığınlan arasında, ulusal gelişmeyi durdurmak dağıtabilmek için çok yoğun bir devlet 
terörü uygulanmaya başlandı. Amaç halk yığınlannm onurunu kırmak, onu, ulusal istekler 
ileri sürebilecek bir dirilikten uzaklaştırmaktı. Baskı, gençlere, devrimcilere karşı da vardı.
Fakat halk yığınlanna karşı çok daha sistematik ve yaygın bir terör sürdürülüyordu. Devlet 
terörünün kuşkusuz dış nedenleri de vardı. Molla Mustafa Barzani’nin Kuzey Irak’da yaptığı 
özerklik mücadelesi kısmenı başanya ulaşmış ve 11 Mart 1970 tarihinde, Kürtlerle Irak 
Hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma Kuzeydeki Kürtierin moralini 
yükseltmişti. Kürtierin moralinin yükselmesi ise, Türk Devleti’nin hiç istemediği bir şeydi. 
Morali yükselen ve ulusal istekler ileri sürebilecek bir diriliğe ulaşan bir halkın moralinin 
parçalanması, dağıtılması, halkın sindirilmesi gerekiyordu. Bunun yolu da yaygın, sistematik ve 
etkili bir şekilde devlet terörü uygulamaktı.

Devlet terörü uygulaması, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Mardin, Muş, Erzurum, Van illerinde, 
köylerde ve ilçelerde yaygın bir şekilde yapıldı. Fakat Kürt halkının bu devlet terörünü de 
aştığı, yeni yeni örgütlenmeler yaparak teröre cevap verdiği de görülüyordu. Ankara ve 
İstanbul DDKO Mayıs 1969’da kuruldu. Komando harekâtı ise, 1970 başından itibaren başhdı. 
Bütün yıl sürdü. Mayıs 1970 başlannda, Siirt’de bir futbol maçı nedeniyle ortaya çıkan 
olaylar Kürtierin ulusal bir protestosuna dönüştü. Kürt ulusal uyanışım gösteren bu protesto 
kitlesel bir mahiyet aldı.

Ergani, Silvan, Kozluk, Diyarbakır, Batman DDKO’nun faaliyete geçmesi ise 1970’in sonlarına, 
1971’in başlanna rasthyordu. Öte yandan komando harekatı Silvan, Kozluk, Batman gibi 
yörelerde ağır bir biçimde uygulanıyordu. Buna rağmen bu bölgelerde geniş katılımla, 
coşkulu mitingler yapılıyor, açılışlar düzenleniyordu. Komando harekatı, 1970’in 
başlanndan itibaren, Hakkari, Maardin, Siirt, Diyarbakır çevrelerine kadar uzandı, 12 Mart 
gelinceye kadar operasyonlar bütün hızıyla sürdü. Ocak 1971’in ortalarında, Nusaybin’de, 
Abdullah Acar isimli bir Kürt, komando yüzbaşısı tarafından keyfi bir şekilde öldürüldü.

Komando zulmüyle ilgili olarak önemli belge, DDKO’nun 15 Mayıs 1970’de, Cumhurbaşkam’na 
sunduğu rapordu. Bu rapor iki kısımdan meydana geliyordu. Birinci kısım esas rapora ilişkin 
ön yazıdır. Raporun neden hazırlandığı, nasıl hazırlandığı, ne gibi safhalardan geçerek 
hazırlandığı anlatılıyordu. Komando zulmüyle ilgili bilgilerin Cumhurbaşkanlığına 12 Nisan
1970 tarihinde telgrafla bildirildiği, 20 Nisan 1970’de, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği’nden alınan cevabi telgrafta ise, olaylar hakkında etraflı bilgiler istendiği 
belirtiliyordu. Cumhurbaşkanlığı’na ulaştınlan belgelerin ikinci kısmı ise ana rapordu. Rapor 
günlük gazetelerde, haftalık ve aylık dergilerde yayınlandı. Ordu bu rapora cevap vermek 
zorunda kaldı. (Devrim, Sayı 36, 23 Haziran 1970, Doğu Harekatı, Bir Komando Subayı 
Anlatıyor.)

Ana raporun başlangıç bölümünde şöyle söyleniyordu: “Ocak ayı sonlanndan beri Doğu’da 
özel askeri birliklerce tatbik edilen toplu indirme harekatına özellikle Diyarbakır, Mardin, Si; 
Hakkari yörelerinde girişilmiş ve halen eşkıya avı maskesi altında devam etmektedir. ‘Her köy 
aynı saat ve aynı şekilde basılmakta, her köyde aynı işkence biçimleri uygulanmaktadır.
Köyün etrafı motorlu araçlarla sanimakta, helikopterlerle köyün üzerinde uçuşlar yapılmakta, 
köylülere hiçbir şey sorulmadan dövülerek, evlerinden alınarak, belli alanlarda kadm-erkek ayn 
ayn toplanmaktadır. Bu özel kamp yerlerinde onlara, ‘silah getirin’ denilmekte, köylü silah 
olmadığını söyleyince falakaya yatınimakta, yerlerde süründürülüp koşturulmakta, piramider
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kurdurularak birbirlerine bindirilmekte, bunlarla da yetinmeyerek köylüler çm lçıplak 
soyundurulmakta, kadmlann mahrem yerlerine el atılıp iğrenç muameleler yapılmaktadır. Bu 
işkencelerde ölenlerin sayısı fazladır. Çırılçıplak soyunan kadın ve erkeklerin üzerlerine su 
dökülerek saatlerce kamçılanarak sehpalardan başaşağı astınimaktadır. Bu işkenceler sonucunda 
intihara teşebbüs eden köylüler oldu. Yer yer çıplak edilen erkeklerin tenasül uzuvlanna ip 
bağlanıp kadmlann eline verilerek, bütün köy gezdirilmektedir. Yine çm lçıplak edilen 
kadmlann köy içinde bütün gün boyu dolaştınimalan olayına sık sık rastlanılmaktadır. Yine 
bu baskınlardan birçoğunda köylülerden kadın istenmiş ve bunun için kadmlanm vermeyen 
köy halkı işkenceye tabi tutulmuştur. En yetkili makamlara ( Cumhurbaşkanı, General, Devlet 
Kanun, Anayasa, Başbakan vs. ye) küfürler edilmiştir.” Rapor bu şekilde bir giriş yazısından 
sonra, Silvan, Bismil, Mazı dağı, Derik, Midyat, Savur, Eruh, İdil, gibi yörelerde uygulanan 
işkencelerden somut örnekler veriyordu.

İsmail Cem, Milliyet gazetesinde 12-19 Haziran 1970 tarihleri arasında yayınladığı “Acılı Doğu” 
röportajında komando zulmünü anlatıyordu. Mehmet Mercan da, aynı konuyla ilgili olarak 
Cumhuriyet gazetesinde, “Eşkıya Takibinde Jandarmanın Yaptıkları” başlıklı bir yazı yayınladı. 
İsmail Cem, röportajının bir yerinde şöyle diyordu: “...En hayret ettiğim şey, komandoların 
yaptıklan işi, bir yurt görevi yapıyorlarmış gibi huzur içinde ve pişmanlık duymadan 
anlatmalan ve hareketlerinde kötü bir yön görmeyişleridir.” 22 Ekim-6 Kasım 1970 tarihleri 
arasında, Necmi Onur’un, Yeni İstanbul gazetesinde “Dağlann Ardında Neler Oluyor?” başlıklı 
bir röportajı yayınlandı. Bu röportaj resmi görüşü çok açık bir şekilde yansıtıyor, komando 
zulmünün gereği üzerinde duruluyor ve bu tür faaliyetler övülüyordu: “Komando Harekatı 
Yerinde Bir Operasyondur. Doğu’da Kültür Emperyalizmi Uygulanmalıdır.”

Bu dizideki bazı yazı başlıkları şöyledir: “Türk Devleti zayıf düştüğü an Kürt tehlikesi su 
yüzüne çıkar”, “Kürtçe Doğu’da gittikçe yayılıyor”, “Kürtçe Konuşan Politikacı”, “Kürtçe 
Söyleşili Muayene”, “Barzani Ordusunda Askerlik Yapan Türkler Var”, “Komando Faaliyeti 
Doğu İllerinde Çok Faydalı Oluyor”, “Türkçe Kelimeye Hasretiz”, “Doğu’da Kültür Emperyalizmi 
Uygulanmalıdır.” Röportajın sonunda şu öneriler yapılıyordu: “1. Bölge esaslı bir şekilde etüt 
edilerek bilhassa adli ve idari mercilere olağanüstü yetkiler verilmelidir. 2. Kurulacak yepyeni 
bir eğitim sistemi ile aşiretleri yıkıp yok etmek başlıca iştir. Bu da bölgedeki okul sayısını 
artırmak ve buna paralel olarak “eğitim seferberliği” ile ancak gerçekleştirilebilir. 3. Bölgedeki 
ağalann halk üzerindeki otoritelerini sıfıra indirecek tedbirleri en kısa zamanda almalı. Bu iş 
için gerekiyorsa bir operasyona gitmek bile zarardan çok yarar sağlar. 4. Komando harekatını 
daha planlı ve hukuki bir hale getirmek lazımdır. Ve bütün bölge “vasıflı yollar”la birbirlerine 
bağlanmcaya kadar bu planlı komando harekatına devam edilmelidir. 5. Bölgenin örf, adet ve 
diğer şartlan göz önüne alınarak buna göre bir seçim sistemi bulunup uygulanmalıdır. Zira 
birçok yerlerde, seçimlere “tek adam” etkilidir. 6. Bütün bölgede kültür emperyalizmi 
uygulanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için de, konut ve ücret meselesi halledilmiş “kaliteli 
öğretmenler” buralarda görevlendirilmelidir. Uygulamalı eğitimde çocuk mutlaka aileden 
kopanlmalıdır. Yetişen nesilin eski nesil ile bağı kesilmelidir. 7. Bölgeye devlet hizmeti yığınla 
aktanlacaktır. Köylü devleti yanında ve kendini koruyucu olarak gördüğü zaman kendisini 
çeşith şekillerde istismar etmek isteyenlere katiyen yüz vermeyecek bir karaktere sahiptir. 8.
En iyi tedbir de vaktiyle kötü denemesi yapılmış olan “İskan meselesi”dir. Bu bölgelere 
yerleştirilecek Batı insanlan, bölgenin değişmesinde en büyük rolü oynayacaktır.”

Röportajın 23 Ekim tarihli dizisinin altında önemli bir “düzeltme” yer alıyordu: “Dünkü 
yazımızda, ‘Türkiye’de 7  milyon Kürtçe konuşan var’ cümlesi, 7  milyon Kürt var’ şeklinde 
çıkmıştır. Düzeltir, özür dileriz.”

Türkiye İşçi Partisi’nin Dördüncü Büyük Kongresi

DDKO’nun kurulmasından ve gelişme göstermesinden sonra, Türk solu da derlenip 
toparlanmaya başladı. Ömeğin Türk Solu dergisinin 14 Nisan 1970 tarihli 126. sayısıyla 
yayınına ara verdiğini görüyoruz. Türk Solu dergisi, 12 Mart günlerinde, “Türkiye Solu” olarak 
yeniden yayınlandı. Fakat sadece 2 $*yı olarak yayınlanabildi. Yaym organian artık. Doğu 
sorununun etnik yönlerine yani Kürt sorununa da ilgi göstermeye başladılar. Örneğin Emek  
dergisi Kasım 1970 tarihU 6. sayısında, Kemal Burkay’m “Sosyalizm, Kemalizm ve Doğu 
Sorunu”, Ali Harzya’nm, “Kürt Sorunu” yazılannı yayınladı. İşçi-Köylü, Ant gibi yayın 
organlannda da benzer yazılar görülmeye başladı. Bütün bu gelişmeler TİP’i de yakından 
etkiliyordu. 29 Ekim 1970’de toplanan 4. Büyük Kongre, çeşitli kararlar yanında Kürt sorunu 
ile ilgili olarak da bir karar aldı. 4. Büyük Kongre’nin Kürt sorunuyla ilgili karan şöyleydi: 
“Türkiye İşçi Partisi 4. Büyük Kongresi, “Türkiye’nin Doğu’sunda Kürt halkının yaşamakta 
olduğunu, Kürt halkı üzerinde baştan beri, hakim sınıflann, faşist iktidarlann, zaman zaman 
kanlı zulüm hareketleri niteliğine bürünen, baskı terör ve asimilasyon pohtikasını 
uyguladıklannı, Kürt halkının yaşadığı bölgenin, Türkiye’nin öteki bölgelerine oranla geri 
kalmış olmasının temel nedenlerinden birinin, kapitalizmin eşitsiz gelişme kanununa ek 
olarak, bu bölgede Kürt halkının yaşadığı gerçeğim göz önüne alan hakim sınıf iktidarlannm 
^üttükleri ekonomik ve sosyal politikanın bir sonucu olduğunu. Bu nedenle Doğu Sorunu’nu 
oir bölgesel kalkınma sorunu olarak ele almanın hakim sınıf iktidarlannm şoven-milliyetçi
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BÜYÜKKAYA, NECMMTTlN 
(1 9 4 3 -1 9 8 4 )

İstanbul DD»CO’nun ilk başkanı ve Kürt kurtuluş hare
ketinin Marksist kanadının önderlerinden Necmettin Bü- 
yükkaya 1943’te Siverek’in Dağbaşı nahiyesinin Aşağı 
Karhan köyünde doğdu. İlk ve orta okulu Siverek’te, 
liseyi Adana’da okudu. Yoksul bir ailenin çocuğu olan 
Büyükkaya, kendi imkanlarıyla okumak zorunda olduğu 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 1966'da kayıt 
oldu. Bir FKF üyesi olarak '68 işgal olaylarına ve 6. 
Filo’ya karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerine katıl
dı. Bir yandan TİP içersinde de siyasi faaliyetlere katılan 
Büyükkaya, 1969'da Devrimci Doğu Kültür Ocaklan’nm 
kuruluş çalışmalarında önemli görevler aldı. İstanbul 
DDKO'nun ilk başkanlığını yaptı. 16 Ekim 1970'de başla
yan DDKO operasyonlarından sonra aranmaya başladı. 
12 Mart 1971 sonrası İlan edilen sıkıyönetimden sonra 
Kuzey Irak’a geçti. O sırada faaliyetlerini Irak'ta yürüten 
Türkiye’de Kürdistan Demokrat Partisi saflarına katıldı. 
Dr. Şıvan'ın önderliğini yaptığı Türkiye’de Kürdistan 
Demokrat Partisi ile Said Elçl'nin önderliğini yaptığı Türkiye 
Kürdistan Demokrat Partisi arasındaki siyasi mücadele
nin Said Elçi ve arkadaşlarının öldürülmesiyle sonuçlan
masından sonra Büyükkaya da arkadaşlarıyla birlikte 
Barzani tarafından bir süre gözaltına alındı ve daha 
sonra Suriye'ye oradan da İsveç’e geçti.

1974’te ilan edilen 1803 sayılı af yasasından yararla
narak Türkiye’ye geri döndü. Şıvan hareketinden geriye 
kalan bir kısım arkadaşıyla birlikte Parti’nin yeniden 
örgütlenmesinde faal bir rol oynadı. Parti örgütlenme
sinden kısa süre sonra, ideolojik bölünmeye uğraması 
nedeniyle, Büyükkaya ve arkadaşları Parti'nin adını Kür
distan İŞ Ç İ Partisi olarak değiştirdiler. Büyükkaya, bir 
süre sonra bu Parti'den de ayrıldı. Bu arada, daha önce 
Suriye'de bulunduğu sırada ilişkide olduğu Celal Tala- 
bani’nin önderliğini yaptığı Yekitiya NIştimanI Kurdistan 
(Kürdistan Yurtseverler Birliği) adlı örgüte geçti. Tala- 
banl'ye bağlı peşmergelerin Ecevit hükümeti dön«»mln- 
de (1979) Türkiye üzerinden Irak Kürdistan’ma -başansız- 
geçme girişiminde önemli bir rol oynadı. 1982'de Diyar
bakır’da tutuklandı. 2 yıl boyunca ağır işkencelere ma
ruz kalan Büyükkaya, 24 Ocak 1984'te gerçekleşen ce
zaevi direnişinde, koğuşa düzenlenen operasyonda al
dığı darbeler sonucu öldü.
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1970 bahar aylarında, özellikle Güneydoğu illerinde, 
senenin başından itibaren uygulanan "Komando 

Harekâtı" dayanıiamayacak boyutlara gelmişti. 
Aranmadık ev bırakılmayan illerin başında Diyarbakır, 

Siirt ve fAardin geliyordu. Bu harekât, Bakanlar 
Kurulu'nun aldığı "Toplu Köy Aramaları Kanunu"na 

dayanıyordu ve resmî gerekçe, "Doğu köylerinde çok 
sayıda varolan silahlan toplamak, böylece cinayetleri, 

eşkiyalığı, kaçakçılığı öniemek” ti. Harekât, önce içişleri 
Bakanlığına bağlı jandarma birlikleri daha sonra, özel 

yetiştirilmiş komando birlikleri tarafından yürütüldü. 
Genellikle sabahın erken saatlerinde bir köyün 

komando birlikleri tarafından basılıp, halkın evlerinden 
çıkartılıp köy meydanında toplanmasıyla başlayan 

harekât, halk üzerinde uygulanan çeşitli işkencelerle 
devam ediyordu. Silahların teslim edilmesi emrinden 
sonra evler teker teker aranıyordu. Baskına uğrayan 

köylerdeki halk, komandolann kendilerini dövdüklerini, 
işkence ettiklerini söyleyip, konuyu Cumhurbaşkanına 

bir dilekçeyle duyurarak, olayian yer ve kişi ismi 
vererek tek tek açıkladılar. Halk, cumhurbaşkanının 

olaya müdahale etmesini istiyordu. Daha sonra 
yasama meclislerine getirilen ‘komando konusu’, TİP 

İzmir Senatörü Fatma İşmen ve TİP İstanbul 
/Milletvekili Mehmet Ali Aybar tarafından, "komando 
harekâtının ırkçı ve faşist bir anlayışta yürütüldüğü, 

zulüm yapıldığı ve Güneydoğu’daki ayrılıkçı eğilimlere 
güç kazandırdığı”  şeklinde ortaya atıldı. Dönemin 

içişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu ise iddiaları 
"icraatımızı Anayasamızın ve kanunlarımızın 

hükümlerine uygun istikamette huzuru sağlamak için 
kullanmışız. Vatandaşlarımızın malını, canını himaye 
etmişiz. Eşit olarak, adil olarak, şefkatle, sevgi ile 

kanunlarımızı tatbik etmişiz, huzur getirmişiz...”  
diyerek cevaplıyordu. Ama, İçişleri Bakanının 

söylediklerinin yaşananlarla ilişkisini "Komandolar beni 
bile dövdüler.. Beni bile dövdüler...”  diyerek yapılan 

zulmü anlatan kör bir ihtiyarın söyledikleri kanıtlıyordu. 
Komando Harekâtı, çeşitli çevrelerden gelen tepkiler 

nedeniyle mevsim sonuna doğru hızını kaybetti. 
Fotoğrafta, halktan silahlannı toplayan komandolar

görülüyor.

görüşlerinin ve tutumunun bir uzantısmdan başka bir şey olmadığmı, Kürt halkının anayasal 
vatandaşlık haklarım kullanmak ve diğer tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek 
yolundaki mücadelesinin, bütün anti-demokratik, faşist baskıcı şoven-milliyetçi akımlann 
amansız düşmanı olan partimiz tarafından desteklenmesinin olağan ve zorunlu bir devrimci 
görev olduğunu, Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifade ve gerçekleştirme 
meselesi ile, işçi sınıfının ve onun öncü örgütü partimizin öncülüğünde yürütülen sosyalist 
devrim mücadelesini tek devrimci dalga halinde bütünleştirmek için, Kürt ve Türk 
sosyalistlerinin Parti içinde omuz omuza çaiışmalannın gerektiğini, Kürt halkına karşı 
uygulanan ırkçı-milliyetçi şoven burjuva ideolojisinin, partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve 
diğer emekçi yığınla, diğer emekçi yığınlar arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, Parti’nin 
ideolojik mücadelesinin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir davası olduğunu, Partinin, Kürt 
sorununa, işçi sınıfının sosyalist devrim mücadelesinin gerçekleri açısından baktığını kabul ve 
ilan eder.” TİP’in  Kürtlerle ilgili bu kararına egemen çevrelerde çok büyük bir tepki gösterildi. 
TİP “hainlikle” suçlandı.

1971 Doğu Duruşmaları

12 Mart 1971’e doğru gidilirken Kürtierin örgütlenmeleri yoğun bir şekilde sürüyordu. 
Komando harekatı da yaygın bir şekilde derinleşerek devam ediyordu. Türk solu, Kürt 
sorununu kavramaya başlamıştı. DDKO’nun bir federasyon altında toplanması çalışmalan 
yapılıyordu. Irak’da 11 Mart 1970’de hükümetle Kürtler arasında yapılan özerklik anlaşması 
Kürtlerde büyük bir moral yaratmıştı. Fakat bu anlaşmadan çok derin bir kaygı duyan Türk 
Devleti ve Türk hükümeti anlaşmanın sonuçlannm, Türkiye’deki Kürtleri de etkilemesinden 
çekinerek Irak yönetimini bu anlaşmanın bozulması yolunda kışkırtıyordu. 12 Mart böyle bir 
toplumsal ve siyasal ortam içinde geldi.

12 Mart’la birlikte, kitle halinde tutuklamalar başladı. DDKO  ve KDP’ye  karşı çok ağır 
operasyonlar gerçekleştirildi. İddianameler hazırlandı. İddianamelerde yine, herkesin Türk 
olduğu, Kürt diye bilinen bir milletin olmadığı vs. tekrar ediliyordu. Devlet terörü eşliğinde, 
askeri savcılann bu görüşlerinin benimseneceği düşünülüyordu. Fakat, Türk Devleti’nin 
beklemediği bir olay gerçekleşti. Kürtler, özellikle DDKO üyeleri, Kürtlüklerini, Kürt ulusal ve 
demokratik haklarını, Kürtçeyi, kararlılıkla, sistematik ve bilgili bir şekilde savundular. Kürtler, 
ilk defa, bir Türk mahkemesi karşısında, kendilerini, örgütlerini, Kürt olan değerleri, kararlı 
bir şekilde, her türlü riski göze alarak savunuyorlardı.

Kürtierin tarihinde yeni bir dönem açılıyordu.

2 1 3 3
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Doğu'da Komando Harokâtı 
İle İlg ili Araştırm a Raporu

Devrimci Doğu Kültür Ocaklan’ndan bir heyetin 
1970’in Nisan ayında Doğu ve Güneydoğu 

illerinde yürütülen komando (jandarma) harekâtı 
İle ilgili olarak hazırlayıp, Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay’a sunduklan Rapor:

RAPOR

Ocak ayı sonlarından biri Doğu da özel askerî blrlikler- 
ce tatbik edilen toplu sindirme hareketine özellikle Di
yarbakır, Mardin, Siirt, Hakkari yörelerinde girişilmiş 
ve halen eşkiya avı maskesi aitında devam etmektedir.

Bunlardan Silvan ve Batman olayları basında kısmen 
yansımıştır. Fakat özeiiikie köylerde girişilen, ve hiç 
bir yerde yansımayan bu baskın olaylarının gelişme bi
çimleri genellikle aşağıdaki gibidir.

Her köy aynı saat ve aynı şeiçiide basılmakta her 
köyde aynı işkence biçimleri uygulanmaktadır. Köyün 
etrafı motorlu araçlarla sarılmakta, helikopterlerle kö
yün üzerinde uçuşlar yapılmakta, köylülere hiç bir şey 
sorulmadan dövülerek evlerinden alınarak, belli alanlar
da kadın erkek ayn ayrı toplanmaktadır. Bu özel kamp 
yerlerinde, onlara silah getirin denilmekte, köylü silah 
olmadığını söyleyince falakaya yatırılmakta, yerlerde sü
ründürülüp, koşturulmakta, pramitter kurdurularak biri- 
birlerine bindirilmekte, bunlarla da yetinilmiyerek köylü
ler çmlçıplak soyundurulmakta kadınların mahrem yer
lerine el atılıp, iğrenç muameleler yapılmaktadır. Bu 
işkencelerden ölenlerin sayısı fazladır. Çırılçıplak soyu
lan kadın ve erkeklerin üzerlerine su dökülerek saatler
ce kamçılanarak sehpalardan baş aşağı astırılmaktadır. 
(Bu işkenceler sonucunda intihara teşebbüs eden köy
lüler olmuştur.) Yer yer çıplak edilen erkeklerin tenasül 
uzuvlanna ip bağlanıp kadmlann eline verilerek, bütün 
köyü gezdirilmektedir. Yine çmlçıplak edilen kadmlann 
köy içinde bütün birgün boyu dolaştınlmalan olayına 
sık sık raslanılmaktadır. Yine bu baskıniann bir çoğunda 
köylülerden kadın istenmiş, ve bunun için' kadmlanm 
vermeyen köy halkı işkenceye tabi tutulmuştur. En yet
kili makamlara (Cumhurbaşkanı, General, Devlet, Ka
nun, Anayasa, Başbakan vs. ye küfürler edilmiştir).

Olayian genel oiarak belirttikten sonra arkadaşianmı- 
zın elde ettikleri dokümanlan size iletiyoruz. Bu izlenim
ler arkadaşlarımızın araştırma olanakları nisbetindedir. 
Aynı işkenceler istisnasız olarak yukarda isimlerini ver
diğimiz illerin tüm köylerinde yapılmıştır.

DİYARBAKIR

a- Silvan İlçesine Yapılan Baskın Ve Olaylar:

Silvan ilçe merkezi Jandarma İkinci Kumandanlığına 
bağlı altı helikopter, iki motorlu araç, donatılmış dörtbi- 
ne yakın Jandarma ve Komando, ayrıca topçu keşif 
uçaklannın da desteği ile kuşatılmıştır. Hiçbir arama yet
kisi olmadan, kimseye hiç bir şey sorulmadan, sabah 
saat 04.00’ten akşam saat 19.00'a kadar tam 17 saat 
ilçedeki evler ve dükkânlar didik didik edilerek aranmış, 
ve haik üç özel kampta tutularak İşkence edilmiştir.

Silvan'ın Feridun mahallesinde. Molla Mehdi ve amca
sı dövülmüş. Savcılığa başvuran Molla Mehdt savcı tara
fından kovulmuş, jandarma ve polisler tarafından neza
rete atılarak sabaha dek işkence edilmiştir. Bu vatandaş 
tüm bunlara rağmen bir daha korkusundan şikâyet ede
memiştir.

KAMU OYUNA ;

S(p zamanbırda Do(u ve Cttwy dofu illerinde yapılan ve yapdaoüc m it iD ^  ve tepkileriDİ dikkat- 
k  işemekteyiz. Çs|^rdır fakir halkın yabancı olduğu suni loeaelelerle kanştınlmı; ve doial son» 
cu (rfaıak geri bırakılnuf Doğu'nun (üeke» halkuııo bu asil direni(ini sevinçle kar^amaktayu.

i  sı^ılamıyan, çaCınm fikirleıindcD, tüm uygarlık
joksun ve habenii bffkkıiao, o n  halkuun udıraplamun tepkici olas bu harekeüer karasında tay
f ı  duymaktayız. Bu cümleden (dank halkın, namuthı ve yürekU aydınlann beraberce 1961 Ajıayasa- 
«1 »mrian içindeki direnişleTi ve istemlen ümit kayna|ımız <^uftur.
B U  doğunun peri ve doğu UzeHode kuıaılu siyMİ baskıda Utibi oluş içindeki s o ^
ve ekonomik kofuUann yamstıa etnik özelliklerin bilhassa rol oynadığı gerçefini k a ^  etmek to- 
luadeyn.
Kaldıki, Dofunun (eri bırakılmtşlı|ı. Sosyal (u ^ k lifti inkir gdtUrmez olan etnik puplar arasında 
Aıtayaaanın öofOrdligU efitbk, kardeşlik duyguUrmı cedeleme e)iUınindedir.
t o  U f  yılhk kalkınma pUu (östmnişUr kl, u b il kaynaklar bakımından Ttlrkiye'nin do«nw. es 
M batuı kadar mıgİDdir. Aynca iy gücü kayna{ı İteaUz de|ertet>diriimetBİ«tir. Üstün imkinlara n|- 
a m  bu veriler dikkate tü o n  halkuun mutlulutuna dveri«li bir hale cetirilmek ittenme-
(Üför.
rwiananlo ve Devlet Mânlama Teşkilin, Anayasaya ratmea bu ubU kaynaklar ve rezerv-iş (Ucûbü 
İM tfttrme görevini fin»»Ti»«m«rTin*ır pltnın Parllmeoto’da (örUfblntesi sıraunda Doğu ve Güney 
ipllSMm temsilcileri çatm ^{edilmeyecek kusurtanm taşıyacak ve bunu evUtlanna miras bırakacak

ve Güney dogunon yetiftirditi ve fakir halkın ezikliğini içinde duyan gelec<tin Türkiyetiaio 
kadrolamda lorev alabilecek, aşağıda imzalan bultınan yüksek fençleri ve demek

bu ulurda çM>n Bkirierne, yUıiiytİşilne uygun, yürekli, bilgili ve olgım bir möcadde ve-

ekooomik tedbirler

KarialiUe belirtdiznki, Doğu ve güney doğumlun bu uyamfi tarafımızdan tasvip ve takdir görmektedir.
adi (ikaflar p^incfe otan bir takım çevreler sahte metodlaria kamu oyunu etkilemek hevesin- 

«MÜrter. Bu cabalar «nlara ^yda getinnlyecektir.
ÇfaU, bu uyanış Anayasa çerçevesi içindedir.
Gflaki, bu uyamş kardeşin kaıdeşk k a ^ ^ ı değil eziloılerin ezenlere karşı çıkıyıdır.
Çitnki, bu uyanış tarihi alnşın gereğidir.
Durdurakmaz. Sa^IanmızU.

Fikir K u l^ B t  FedMtyM u tstafaai Sekretertiğl 
Seknter Veyri ganit—

Uk. Ot. K
r. Del.

sun vık. T b . G«ç. «  Kül. Der 
n. ■ ı1n  : MIk BrdM

Stvenk YSk. Tab. Gen;. Der.
İL SwkM : B*ak

K>r*):oc» Kül. »  Y». D<

t’rt» Yllk. Ttb. T*L Der.

NuttytuB KDI. *e Ysr. D<r. 

G*l>ıuu«T 0<d Kitaj* liCh.

«  Uk» YMir

L Tah. Ceıv. Der.

Üstte: Devrimci Doğu Kültür Ocaklan’n/n Raporu’nun 
ön yüzü. Altta; 1967'de Doğu Mitingleri ile ilgili olarak 

FKF İstanbul Sekreterliği ile çeşitli Doğu illerinin 
kültür derneklerinin birlikte yayınladığı bildiri.

Siivan’lı bir vatandaş oian Abdüikerlm Ceyhan olayı 
şöyle anlattı. “8/4/1970 tarihinde saat 03.00 sıralannda 
dörtbine yakın asker ikiyüz motorlu araç, altı helikopter 
ve keşif uçaklan ile Silvan’ı sardılar. Halkı, hiçbir çey 
sormadan evlerinden döverek çıkanp, şehrin üç ayn 
bölgesinde kamplara aldılar. Üç saatlik işkenceden son
ra memur ve talebeleri bıraktılar. Geri kalan kadınlı er
kekli vatandaşlara saat ondokuza kadar insanlık dışı 
işkenceler yapıldı. Ben Nusret Bilici, Mahmut Okutucu 
adındaki vatandaşlarla Kaymakamlığa çıkarak, bu yapı- 
ianiann yasa dışı oiduğunu söyleyince Kaymakam, ‘de
folun karşımdan, sizin gibi namussuz bir millet kanun

dan anlamaz, gidin istediğiniz yere şikâyet edin” dedi 
ve beni nezarete aldırdı.’

Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre bir çok eşkiyayı bes
leyen ve tonla silahı oian soyguncu 4P ’li ağalann evi 
ve akrabalannın evleri aranmamıştır. Aynca Silvanın 
(ağalann köyleri dışındaki) bütün köyleri komando bas
kınına uğramış ve İnsanlık dışı muameleler edilmiştir.

Baskına uğrayan köylerde halka iptidai işkence şekil
leri uygulanmıştır. Örneğin; soyulan halk kadınlı erkekli 
yerlerde süründürülmüş, yat kalk talimleri yaptınimış, 
falakaya yatınimış, kadmlann müstehcen yerlerine el 
atılmış, erkeklerin gözü önünde haysiyet kinci küfürler 
savurulmuştur.

b- Bismil İlçesine Bağlı Köylere Yapılan Baskın ve 
İşkence Usulleri:

Merkeze bağlı Çekiidiz köyünden Sehmus Esen ve 
oğlu, dayısı Reşit ve oğlu. Amcası Mehmet ve oğlu 
karşılıklı çini çıplak soyundurularak kanlan ve gelinleri
ne teştir edilmiş ve falakaya yatınimışlardır. Bu muame
leye dayanamayan Reşit adındaki vatandaş boynuna 
İp atarak intihara teşebbüs etmiş, yan ölü olarak kurta
rılmıştır.

Yine merkeze bağlı Eski Çöltepe Köyünden Abduike- 
rim Kaplan ve kardeşine 3 saat özel olarak işkence 
yapılmış ve komaya sokulmuşlardır. Yine Kembelu kö
yünden Ramaden Ramazan, Nevzat Keya, Hacı Yusuf 
ve isimlerini açıklamaktan çekinen diğer vatandaşlar 
falakaya yatınldıktan sonra ayakianna su dökülerek dö
vülmüş ve bundan sonra zorla halay oynattınimıştır. 
Aynı köyden Ramazan adındaki köylüye yerdeki insan 
pisliği zorla yedirilmek istenmiş, köylü bunu yapmayın
ca bayıltılıncaya kadar dövülmüş ve bu vatandaş bir 
hafta komada kalmıştır.

Köpekli köyünden Yusuf adlı vatandaşla iki çocuğu 
ve köy muhtan yukarda belirtilen işkencelere tabi tutul
muş, hatta köy muhtan üç sefer çini çıplak soyularak 
kamçıianmıştır.

Aynca Bismil’in diğer köylerinde vatandaşlar, kendi
lerine de işkenceler yapıldığı halde korkulanndan itiraf 
etmemişlerdir.

c- Diyarbakır Merkezine Bağlı Köylerde Yapılan Bas
kın ve işkenceler:

Düvel Köyünden Dursun Yanardağ oğluna yapılan.iş
kenceye dayanamıyarak, oğlunun üzerine kapanmış, bu
nun üzerine kendiside dövülmüştür. Kafasına vurulan 
dipçiklerle komaya giren bu vatandaş Diyarbakır Tıp 
Fak. Hastahaneslne kaldınimış dört gün sonra da öl
müştür. Çocuktan korkudan şikayet etmemişler ve köyü 
terk etmişlerdir.

d- Mardin İlinin Mazıdağ ilçesindeki Köylerde Yapılan 
Baskın ve işkenceler:

Küfrak köyüne tıpkı İşgalci kuvvetler gibi girilmiş köy
lülere yat kalk talimleri yaptınimış kadınlannın yanında 
kendilerine ve kadınlara haysiyet kırıcı küfürler yapıl
mış. ikinci bir baskında köylüler korkulanndan köyü 
terketmişler ve bu kaçışta beş yaşındaki bir çocuk iki 
gün iki gece kırlarda kaybolmuştur. Köy İmamının 45 
lira parası çalınmış ve diğer il ve ilçelerin köylerinde 
yapıldığı gibi, buradada el fenerleri ve çakmaklar alın
mıştır. Ayrıca Mazıdağ İlçesi Jandarma Kumandanı olan 
bir Üsteğmen her gece içki içerek köylere gidip kadın
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istemekte ve bir seferinde Küfrak köyünden bir köylüye 
kızını vermediği için işkence yapmış bütün buna rağ
men vermeyince kızarak bütün köylülere işkenceler ya
pılmıştır. Vatandaş bütün ısrarlarımıza rağmen bu hu
susta isim vermemiştir.

e- Mardin ilinin Derik İlçesindeki Köylerde Yapılan 
Baskın ve İşkenceler:

Sadan köyünde köylülere türlü işkencelerden sonra 
“bundan böyle kadınlarınız bir hafta sizin bir hafta bizim 
olacaktır." demişlerdir.

Revşat Köyünde tam dokuz sefer baskın yapılmış her 
dokuz seferinde köylülere yat kalk sürün talimleri yaptı- 
nimış, takla attırılmış, koca taşlar çektirilmiş, çırılçıplak 
soyundurulmuşlardır. Hatta çırılçıplak soyundurulan köy 
İmamının tenasül uzvuna ip bağlanarak kansı tarafından 
köy içinde zorla doiaştırılmıştır. Bu hadisenin üzüntü- 

'sünden köy İmamı kayıplara karışmış, İntihar ettiği tah
min edilmektedir. Cumhuriyetin, Devletin, Reislcumhur’- 
un bahtına düştük diyen köylülere; ‘Cumhuriyetin de 
Devletin de sîzinde...’ şeklinde küfürler savurulmuştur. 
‘Siz Barzani uşaklarısınız, sizi buradan kovuncaya kadar 
zuim edeceğiz. Kime giderseniz gidin bizde sîzleri öl
dürme emri var kimse bize mani olamaz denilmiştir.’

f- Mardin İlinin Midyat İlçesindeki Köylerde Yapılan 
Baskın ve işkenceler:

Komandolar tarafından İlçenin bütün köylerine zulm 
edilmiş, arkadaşlarımızın gidebildikleri köylerde olaylar 
şöyledir.

Amas Köyünde Hıristiyan olan vatandaşlar yerlere 
atılmış, zorla sünnet edilmek İstenilmiştir. Bütün herkes 
çıniçıplak soyundurulmuş, ve dlhl liderlerine hakaretler 
edilmiştir.

Nariidere (Helağ) Köyünde Midyat AP İlçe başkanı 
Şehmus Çelebi’nin teşvikiyle partisinden olmayan köy
lere yapıldığı gibi bu köye de özel olarak baskınlar yapıl
mış köylülere defalarca işkence edilmiştir. Muhtar bir 
çok defa falakaya yatmimış, ve köylülerin 15 tane tavu
ğu zorla alınarak yenmiştir.

g- Mardin İlinin Savur İlçesindeki Köylerde Yapılan 
Baskın Ve İşkence;

Barman Köyünde, firari Mehmet Çelik’in karısı ve kızı 
komandolar tarafından üç gün dağda dolaştırıldıktan 
sonra çıniçıplak soyundurularak bir gün köyde dolaştı- 
nimıştır.

Gundık Köyünde, halk 5 saat bataklığın içinde tutulup 
yat kalk, sürün talimleri yaptırılmıştır.

CIrze Köyü muhtan Mehmet Kile’nin yumurtaiıkianna 
taş bağlanıp 4 saat koşturulmuş ve yine aynı köyden 
Cafer Cin adlı şahsın 6 tane dişi kınimıştır.

Cılin Köyünde, köylülere sehpa kurdurularak kamçı
lanmış, kadınlarla beraber koşturulmuş, ve bununla da 
yetiniimeyerek kadın ve erkekler çıniçıplak soyunduru
larak karşı karşıya bekietilmişterdir. Valiye giden halk 
koyulmuştur.

Deriş Köyünde, yapılan işkenceden dolayı 250 hanelik 
köy halkı etraf köylere göç etmişlerdir.

Kavsar Köyünde, yapılan işkenceden dolayı Mahmut 
öztaş adındaki vatandaş ölmüştür.

Tizyan Köyünde, dayaktan, hamile bir kadın çocuğu
nu düşürmüş ve İki gün sonra da kendisi ölmüştür. 
Halk korkudan şikAyetçi olmamaktadır.

Dara Köyünde, bir vatandaş gözleri önünde oğluna 
yapılan işkencelerin acısına dayanamayarak kalp krizi 
geçirerek ölmüştür.

D evrim  Şehidi V e d a t Dem ircioğlu

V E D A T  D EM i R C I O  Ğ L U ’nun
1. Ölüm Yıldönümü 

K A T I L L t R  NC Z A M A N  B U L U N A C A K .,.?
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TORKİYE İŞÇİ PAR TİSİ
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Z y t R E N t Ş !

İJstte: TİP İstanbul lli'nin Vedat Demircioğlu’nun 
ölüntünün 1. yılında yayınladığı bildiri. Altta: FKF 

İstanbul Sekreterliği ile öğrenci örgütlerinin 
Dolmabahçe Direnişi'nden (1968) sonra yayınladığı tek 

sayılı bülteni.

h- Siirt ili Eruh İlçesine Bağlı Köylerde Yapılan Baskın 
ve İşkence:

Zıvıng Köyünde, bütün köy halkı yerlerde süründürül
müş, taşlar taşıtılmış, bir çoğu çıniçıplak soyundurul- 
muştur. Köy İmamının cinsiyet organına ip bağlanmış 
ve kansının eline verilerek bütün köy dolaştınimıştır.

Sıve Köyünde, meydanda köy halkına işkence yapılır
ken, kardeşine yapılan işkenceye dayanamayan gebe 
bir kadın kardeşinin üzerine kapanmış. Bunun üzerine 
kadın da dövülmüş. Kadın çocuğunu düşürmüş ve son
ra da kendisi ölmüştür. Korkudan kimse şikâyetçi ola
mamış. Ve bu köyden 100 hane dayanamayarak Türkiye 
sınıriannı terketmiş.

Aynca İdil Cizre arasındaki göçebelerin kadınlannın 
altınları alınmış ve mallan talan edilmiştir.

SAYIN CUMHURBAŞKANI

Doğulu üniversiteli arkadaşlanmızın Güney Doğu Ana- 
doluda gezebildikleri köyler ve kasabalar yukarda tesbit 
ettiklerimizdir. Buralarda tesbit edilen durumlar köylüle
rin bizzat kendi İfadeleri banta alınarak yazılmıştır. Ayn
ca Jandarma ve komandonun köylüye yaptığı zülüm ve 
işkenceler resimlerle de tesbit edilmiştir. Bu deliller 
elimizdedir.

Türkiyenln Doğu ve Güney Doğusunda yaşayan halka 
yapılan bu baskı-zülum-Jenesit hareketi bize göre yasa 
dışı, insanlık dışı bir anlayışın sonucudur. “ Eşkıya 
airanıyor” gerekçesi İle yapılan bu hareketin anlamı ne
dir? Eğer Türkiye Tarihi biraz incelenirse görülür ki 
Türidyenin bu bölgesinde yaşayan halka tatbik edilen, 
bu insanlık dışı baskı ne ilktir ne de sondur. Cumhuri
yetten bu yana çeşitli zamanlarda ve çeşitli şekillerde 
bu baskı hareketleri yapılmaktadır. Ve bu hareketler 
her zaman çeşitli sebeplere dayandınimıştır. Son olay
larda da, eşkiya aranıyor gerekçesi ileri sürülmüştür. 
Ama ne var kİ bütün bu yapılanlara rağmen eşkiyalar 
rahatça dolaşmakta, bölgenin nüfuzlu ağalan tarafından 
beslenmektedir.

Artık, Doğulu vatandaş can ve mal güvenliğini yitir
miştir. Bir gece eşkiya baskını bir gece Jandarma baskı
nı. İşkenceler, zülumler, adam öldürmeler, kadın iste
meler, evlerden haraç istemeler vb... 1961 Anayasası 
ayaklar altına alınmıştır. Halk dilinden, giyiminden, fiz
yonomisinden dolayı dövülmüş özel kamplara alınmıştır.

ikinci defa soruyoruz;

Doğudaki bu hareketlerin anlamı nedir?

Nasıl bir politikanın sonucudur?
Yapılmak istenen nedir?

Jandarma subaylanna bu yaptığınız anayasaya aykın- 
dır, denildiğinde "Anayasa bizi bağlamaz biz yüksek 
yerden emir aldık” cevabını vermişlerdir. 1970 Türitiye’- 
sinde Anayasadan üstün ne vardır?

Yıllardır;

“ Doğu’ya makine götüreceğiz.”

"Doğu’ya ışık götüreceğiz.”

“ Doğu’ya yol yapacağız.”

“Doğu’ya fabrika kuracağız.”

“ Doğu’ya okul göfureceğiz.”

“ Doğu’ya öğretmen göndereceğiz.”

Sloganlan atarak halkın oylannı çalan politika cam
bazları İktidara geldiklerinde, Doğu’ya ancak Jandarma 
gönderebilmişlerdir, iktidann bu yanlış ve yasa dışı ey
lemi halkla devlet mevhumu arasında uzlaşmaz çelişki
ler yaratmakta ve halk artık devlete karşı oian güvenini 
büyük ölçüde kaybetmektedir.

Devrimci Doğulu öğrenciler olarak bu yasa dışı hare
ketleri şiddetle kınar, iktidann bu yoktaki eylemlerine 
karşı bundan böyle her zaman bütün gücümüzle karşı 
koyacağımızı bildiririz.

Sayın Cumhurt>aşkanı Cevdet Sunay’ın biz Doğulu 
gençlerden istediği son olaylarla İlgili bilgileri sunuyo
ruz. Bütün Türkiye kamuoyu önünde gerekli işlemlerin 
yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan dileriz. Saygı- 
lanmızla.

Devrimci Doğu Kültür Ocakları •
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I f M a rt Deklarasyonu

11 Mart 1970’de KOP adfna Mustafa Barzani ile
BAAS adına Hüsey n El-Tekriti arasında imzalanan 

antlaşma Kürdistan’da otonom bir yönetim 
getirecekti. Ancak daha sonra kısıtlı bir otonom

yasası çıkınca savaş tekrar bütün hızıyla başladı.
Deklarasyondan bölümler:

1. BÖLÜM 

GİRİŞ:

İslamlyetln doğuşundan günümüze kadar, Arap ve 
Kürt Halkları arasmdaki karşılıklı ilişkiler günden güne 
güçlenerek, bu iki Ulusun kardeş bağlarla birbirlerine 
bağlanmalarını sağlamıştır. Ve blzler, Arap’larla Kürt’le
rin, samimi olarak karşılıklı fedakârlıklarla birarada ya- 
şamaiannın devamını da, ancak bundan böyle, bu tarihi 
gerçeklerin temeli üzerinde, birarada yaşamalarına ola
nak verecek koşulların yeniden düzenlenmesinde gör
mekteyiz.

Halklar arasındaki en üstün bağlar; yalnız bu halkların 
serbest iradelerinin sonucu olarak bir kardeşçe birliğin 
çerçevesi içinde meydana gelirler. Sadece böyle bir 
birliğin gelişme, yaşama ve pekişme şansı olabilir. Şid
dete dayanan bir eritme (asimilasyon), ya da yoketme 
(jenosit) zorlaması, yeni yeni anlaşmazlıkların, sorunla
nn, halklar arası güvensizliğin doğmasından başka, hiç
bir şeye yaramaz. Ancak halkların serbest iradeleriyle 
kurulmuş bir birlik, bu birliği meydana getiren halklar; 
tastamam, samimi bir biçimde, karşılıklı olarak birbirle
rinin demokratik - ulusal haklarının bu birliğin genel 
kadrosu içerisinde serbestçe kullanılmasını engelleme
dikleri zaman kardeşçe bir temele oturabilir. İnsanlık 
tarihi, Uluslann serbest iradeleri ile kurdukları birliklerin 
(birleşmelerin), kuvvet yoluyla gerçekleştirilen katılma
lardan ya da kendi içinde kaba - kuvvet yoluyla eritme 
ve yoketme politikasından çok daha kuvvetli ve çok 
daha sağlam temellere oturmuş bulunduğunu ortaya 
koymaktadır. Birincisi yaşar ve gelişir. Oysa diğerleri, 
yani kaba - kuvvet yoluyla ve halkların serbest iradeleri
nin tersine yapılan katmalar ve eritme uygulamaları, 
tükenmek ve günün birinde yok olmaktan öte, herhangi 
bir şansa sahip değildir.

Yine, tarih, bir devlet meydana getiren halkların ser
best iradeleriyle birleşmeleri halinde, birliklerinin her 
zaman kuvvetli bir biçimde yaşadığını ve bu tip birlikle
rin güvencesinin de, bizzat o halkların kendi gücü oldu
ğunu göstermektedir. Böyle bir birlik gelişebilir, çiçek- 
lenebiiir, yani olumlu yönde, komplikasyonsuz (İhtilat
sız) olarak sürebilir.

Tersine, eğer çok uluslu bir devletin birliği, katılmalar 
ya da eritme temeli üzerinde kurulmuşsa, bu birlik her 
zaman zayıf kalmağa, pamuk ipliğine bağlanmaya ve 
günün birinde çökmeğe mahkûmdur.

Modern devlet gerçeği, İçeride federal bir temele da
yanan ulusal otoritenin, içte yaşayan kardeş halklardan 
herbirinin kendi politik, ekonomik, kültürel ve öz işleri
ne bizzat kendilerinin sahip olmalarını, bu birliğin deva
mında en sağlam ve en ölümsüz güvenceyi meydana 
getirdiğini ortaya koymaktadır.

Bu tip bir ulusal birlik, birliğin temelini oluşturur ve 
çok sağlam bu temel üzerindeki formasyonu sağlar.

Biz, birçoklan arasından; İsviçre, Yugoslavya, Çekos
lovakya, Hindistan ve Nijerya federasyonlannı, bu fede- 
rasyoniann birlikleri İçerisindeki halklann, eşit haklar 
ve kardeşçe saygı ve ulusal çıkar ilkesine uygun bir 
biçimde ve bu halklann sertıest arzularıyla kurulmuş 
buiundukiannı örnek olarak verebiliriz. Kuşkusuz bu 
tip, karşılıklı ulusal çıkar ilkesine uygun bir biçimde 
kurulmuş daha başka örnekler de sayabiliriz. Ancak, 
bizce asıl dikkate sunulması gereken nokta, serbest
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İstanbul TValmik Üniversitesi 
ö&renci Birligl 
aa.DöNEavı ç a l i ş m a  r a p o r u

üstte: 1969'da çıkan Doğu dergisinin kapağı. Altta: 
İTÜÖB'n/n 22. Dönem Çaiışma Raporu’nun kapağı.

iradeleriyle birlikte yaşamaya karar vermiş uluslar, tek 
tip bir birlik biçimini, en üstün ve İlerici birer demokratik 
hareket olarak kabul etmiş ve düşünmüşlerdir.

Böylece, birleşik bir devlette yaşayan kardeş uluslar
dan her birinin, kendi ulusal haklarını kullanmak üzere 
oluşturulacak yasama ve yürütme organlarında temsili, 
sadece bu devletin birliğini uyumlu (harmonize) etmekle 
kalmamakta, fazladan olarak bu birliği oluşturan ulusal 
parçalardan herbirinin, birliğin geleceği konusunda olum
lu olarak, daha da kararlılık kazanmasını sağlayacaktır.

Bu gerçeklerin ışığında diyebiliriz ki; Kürt halkının 
temel ve haklı isteklerinin gerçekleştirilmesi için, bura
da, İrak İktidan’na önerdiğimiz plânın kabul edilmesi, 
İrak Haiklan birliğini, bu halklann karşılıklı samimiyeti 
ve mutluluğu üzerine kurulacak ve aynı zamanda Irak 
birliğinin ana esprisini meydana getiren, Arap ve Kürt 
kardeşliğinin de kesin bir doğrulamasını anlatır.

Biz, bu anda iktidarda bulunan Irak yetkililerinin ağız
larından düşürmedikleri sloganları, yani, halklann kendi 
kaderlerini kendilerinin serbestçe tayin hakkı (oto- 
determinatlon), ve de Arap-Kürt kardeşliği gibi ideolojik 
prensiplerini uygulayacaklarını ve ancak bu hakkın tek- 
ran olan plânımızı kabul edeceklerini umanz. (...)

3. BÖLÜM

GENEL KAYITLAR:

1- Kürt Halkı, genel Irak nüfusuna oranla, bir milletve
kili kontenjanı ile Merkezi Parlamentoda temsil edile
cektir.

2- Aynı nüfus oranına uygun bir sayı ile, Kürt Halkı’nı 
temsil eden bakanlar, Merkezi İktidar’da yerlerini ala
caklardır.

3- Merkezi iktidar bakanlıklarının herbirindeki memur- 
iann sayılan da aynı orana göre olacaktır.

a) Bağdat Üniversitesi’ne ve bütün yüksek enstitüle
re, Kürt nüfus sayısının Irak genel nüfusuna oranlama
sıyla Kürt öğrenci alınacaktır.

b) iktidar her yıl, kendi ya da yabancı kaynakiann 
ayırdığı burslarla, yalnız bu iş için verilen dış yardımlar
dan, nüfus sayısı oranında Kürdistan’dan dışanya öğ
renci gönderecektir.

4- Genelkurmay Başkam’nın yardımcısı Kürt olacaktır.

5- Irak Ordusu şimdiki adını koruyacaktır. Bu ismin 
değişmesi halinde, Kürt'lerden kurulmuş askeri biriik; 
Kürdistan Silahlı Kuvveti adını alacaktır.

6- Kürdistan’ın genç erkekleri, Kürt’lerden kurulu as
keri birlikte askerliklerini yapacaklardır. “ Ulusal 
nedenler” dolayısıyla görevlerinden uzaklaştınimış bu
lunan tüm subay ve assubaylar görevlerinin başına ye
niden döneceklerdir.

7- Askeri okullara, polis kolejleri'ne, harp akademile- 
ri’ne, pilot kursları'na ve diğer tüm askeri kuruluşlara; 
Kürdistan nüfusunun genel Irak nüfusuna oranında öğ
renci alınacaktır.

8- Merkezi İktidar, Irak iktidarına karşı herhangi bir 
dış saldın, ya da gerçek bir dış tehlike söz konusu 
olduğu zaman, Kürdistan’a tamamlayıcı askeri kuvvet 
gönderebilir. Diğer durumlarda Kürdistan Yasama Mec
lisi ve Yürütme Konseyi ile anlaşmaya varmak zorunda
dır.

9- Kürdistan içinde. Merkezi Ordu’nun kanşmasını 
gerektirebilecek herhangi bir olağanüstü durum olursa; 
Merkezi Ordu’nun gönderilmesinden önce ya Kürdistan 
Yasama Meclisi'nin onayı alınmalı ya da Kürdistan Yü
rütme Konseyi böyle bir öneride bulunmalıdır.



498

10- Gerekçesi ne olursa olsun, Merkezi Yasama Orga
nı, Kürt Ulusal ve Demokratik haklannın serbestçe kul
lanılmasını kısıtlayan, sınırlayan ya da ortadan kaldıran 
herhangi bir kanun ya da kararname çıkaramaz.

11- Kürdlstan'da sıkıyönetimi, savaşı ya da gerçek 
ve ciddi bir dış tehlikenin varlığını İlan edebilmek İçin, 
Kürdistan Yasama Mecllsl'nin onayı şarttır.

12- Kürdistan’da geçici bir Yürütme Konseyi kurulma
lı ve Merkezi İktidar’da bulunan Kürt bakanlanndan en 
az biri de bu konseyde görev almalıdır. Yasama Meclis 
seçimleri, bu geçici Yürütme Konseyi’nin kurulmasın
dan başlayarak, geçecek en geç 4 ay içersinde yapılmak 
zorundadır. Yasama Mecllsl’nin toplanmasıyla. Geçici 
Yürütme Konseyi’nin görevi sona erer.

13- Merkezi İktidann baskı kuvvetleri tarafından, iç 
savaş süresi İçerisinde, Kürdlstan’da meydana getiril
miş zarar ve ziyan, tam adalet ölçüleri İçersinde ve 
en seri araçlaria giderilmeli, 4 ay’ı aşmayan bir zaman 
içersinde gerçekleşmelidir.

14- Irak ulusal uyruğunun Arap ulusal uyruğuna dö
nüşmesi halinde, doğum kayıtlan, nüfus hüviyet cüz
danları, pasaport gibi dokümanlar, eğer bunları taşıyan 
vatandaş, Kürdistan’da oturuyorsa, “ Kürdistanlı” ya da 
oturmadığı halde Kürt orijinli ise, "Kürt” özel kaydını 
taşımak zorundadır.

15- Eğer İrak Bayrağı ya da Irak Devletinin amblemi 
değişecek olursa, bunların herbirinde Kürtleri temsil 
edecek birer sembol bulunmalıdır.” •

Türkiye Kürdistan Demoicrat 
Partisi Oiffi Programı ve 

Partiye Giriş Yemini

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin 
programından bölümler ve partiye giriş yemini:

TÜRKİYE KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ PROGRAMI

Madde: 1- Partinin adı: Türkiye Kürdistan Demokrat 
Partisi

Madde; 2- Partimiz İlerici ve devrimci bir siyasi organi
zasyon olup, Türkiye’de kurulmuştur.

Madde: 3- Partimiz Türidye Kürdistanı’nda yaşayan 
Kürt halkının, kendi kaderini bizzat kendisinin tayinine 
hakkı bulunduğuna İnanır. Bu amaca varmak İçin, Kürt 
milit variiğının resmen tanınmasını ve Kürt millî demok
ratik haklannın istirdatını temel şart sayar.

Madde: 4- Partimizin mücadelesi, Türkiye Cumhuriye
ti’nin toprak bütünlüğü esprisi İçinde, Türk Milli Imtiyaz- 
ian yerine, Türk ve Kürt halklannın tam eşitliğine müste- 
nid gerçek kardeşliğini ve beraberilğinl ikame etmek 
esasına dayanır.

Madde; 5- Türkiye hudutlan dahilinde yaşayan Kürt 
halkının ana tabanı Kürdistan’ın geniş köylü kitleleridir. 
Bu nedenle partimiz, ana amaç ve hedeflerinin gerçek
leştirilmesi uğrunda girişilecek eylemlerinde, Kürdistan 
köylüsüne dayanacaktır.

İşçiler ve partimizin programını benimseyen aydınlar, 
öğrenciler, memuriar, esnaf ve sanatkârlar gibi orta 
tabaka mensuplan, Kürdistan köylüsünün tabii yardım
cıları ve müttefikleridir.

Madde; 6- Kürt hareketinin ve dolayısı ile Kürdistan’m 
geniş köylü kitlelerinin öncü ve organizatörü durumun
da bulunan partimiz sosyal-siyasi eylemlerinin seyri bo
yunca, şu temel görüşleri titizlikle göz önünde tutar;

DEVRİMCİ TIP
lıa lie r te r iSAYI: 1 25 Eylü! !969

NEDEN « I^mpcr>aIIzınc k a r  5 t 
mticadcIe, 0)>0rtün]znıc 
Karfi ınUca<Ic!e İle bifliK 

mm  m m m m ’ yanilu!m «dı|i sürccc.ÇIKIYORUZ ?
r j! l  )i!lıx lîif birikimi sçinöe yabalan TûrStiyt sosyaUst hMcXeli, TİP yor.e. 

l:ci>r>r)in parti fCnetitr.indelci bMireUi-tlJcleri. ideololilc plandail iapmaUın. 
^en.otcra'.ik merSccıiyeıçtlÜı csftslarını kitiset eiilimierie kendi çıkarian yfer.an. 
de sabote «tmeicn ve K><:erck. emeltçi halkm uın Urihl telemlerini beUi bir sû
re ; içinıle. rtevrimc: olnsayea yollardan r^U^ftırma soi'.ueu. belirli' bir
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İjstte: TİP içinde MDD muhalefetinin çıkardığı 
Devrimci TİP Haberleri. Altta: “ Ortak Pazar’a Hayır”  

yürüyüşünden sonra Taksim Anıtı'na bırakılan 
çelenkier.

a. Türkiye’deki siyasi iktidann gerçek kuvveti, cunta- 
subay-aydın gruplandır. Diğer benzer bazı az gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ekonomik bir temele sahip bulun
mamakla beraber, cuntalar siyasî İktidan zorla (açık 
ya da kapalı) ellerinde tutmaktadır.

b. 1946 dan beri cuntalann açık ırkçı-faşist diktatorya- 
sı şekli sona ermiş gibi gösterilmekte ise de, 27 Mayıs 
1960 hükümet darl>esi ve sonrasındaki olaylar, cunta 
gruplannın perde arkasında, siyasi iktidann iplerini elle
rinde tuttuğunu Isbat etmektedir.

Bu nedenle, Türkiye’de birden fazla siyasi partinin 
ve seçim sisteminin variığına rağmen, gerçek bir de
mokrasi ve fikir hürriyeti asla mevcut değildir. Ve biçim
sel demokrasinin yaşaması dahi, her türiü garantiden 
mahrumdur.

c. Türkiye’de siyasi iktidan ele geçiren cunta gruplan, 
Türkiye halklannın büyük bir dilimini teşkil eden Kürt 
halkının, mlllt varlığını inkar ve temel millî demokratik 
haklarını gasbettikleri İçin, 1920-23 müşterek kurtuluş 
mücadelesinin ilerici, haklı muhtevasına ihanet etmişler 
ve bu nedenle de meşruiyetlerini yitirmişlerdir.

d. Bu açıdan TKDP, gerek iktidar ve gerekse muhale
fette bulunsunlar Türkiye’nin diğer siyasi kuruluşlan 
ile, ancak Kürt millî variiğının tanınması ve Kürt millî 
demokratik haklannın açıkça teslimi şartı ile fikir ve 
eylem birilğine girebilir.

e. Bu temel ve önşartı hesaba katmayan, yani Kürt 
milletinin millî varlığını inkâr ve Kürt millî haklannın 
gasbını tasvip ya da görmemezlikten gelen tüm siyasi, 
gayri siyasi kuruluşlan; Kürt halkını ezen ırkçı-faşist 
hükümetlerin ve baskı kuvvetlerinin suç ortağı sayar.

Madde: 7- TKDP emperyalizmi ve özellikle günümüz
de ortaya çıkan t>a2i az gelişmiş ülkelerdeki dahili millî- 
sosyal çelişkileri bilimsel metodlaria analiz eder.

Giriş bölümümüzde mahiyeti kısaca belirtilen dahili 
millî çelişki çözülemediği, yani Türkiye’deki Kürt halkı
nın inkân ve demokratik millî haklarının gaşbı şeklinde 
ortaya çıkan dahili millî ezme tatbikatı sona ermediği 
müddetçe Kürt halkının dahili millî muhalefet potansiye
lini münhasıran, "Milletler arası emperyalizme karşı 
savaş” alanına kanallsie etmek isteyen tüm fikri ve aksi- 
yonel sahalan, kötü bir tuzak ya da fahiş bir yanılgı 
olarak telakki eder.

Madde; 8- Türkiye Kürdistanı adı tanınmalı ve hudut
lan etnik, coğrafi ve tarihi gerçeklere uygun olarak l>elir- 
lenmelidir.

Madde: 9- Kürt dili, Türkiye Kürdlstanı’nın resmî dili 
olarak kabul edilmelidir.

Madde: 10- Kürt kültürü serbestçe gelişmeli ve Kürtle
re kendi çocuklannı tahsilin her kademesinde, kendi 
ana dilleri ve öz kültürieri ile yetiştirme hakkı tanınmalıdır.

Madde: 11- Türkiye Kürdistanın’da sağlık, eğitim ve 
öğretim hizmetleri tamamen karşılıksız görülmeli ve Kürt 
çocuklan için tahsilin her kademesi tamamen parasız 
olmalıdır.

Madde: 12- Türkiye’nin tüm yeraltı ve yerüstü servet
lerinden sağlayan gelirlerden Kürdistan’ın hissesi, Tür
kiye genel nüfusu oranında tesbit edilmelidir.

Madde: 13- Ekonomik plânlamadan, günümüze kadar 
bir sömürge alanı zihniyeti içinde sömürülmüş ve talan 
edilmiş Kürdistan’ın kalkındınimasına öncelikle ve ive
dilikle yer verilmelidir.

Kalkınma planlan bu esaslara göre hazırlanmalıdır.

Madde: 14- Sanayi kuruluşlan, özellikle ağır sanayi 
tesislerinin dağıtımında günümüze kadar âşikâr bir şe
kilde tatbik edilen sömürgeci tasarruflardan vazgeçil
meli ve Kürdistan’ın yeraltı servetleri mutlak olarak Kür
dlstan’da işletilmelidir.

Madde: 15- Partimiz, emperyalizmin her türiüsüne karşı 
millî ve sosyal hak talebinde bulunan, yada kurtuluş 
mücadelesini veren tüm dünya halklanndan yanadır.
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İç TÜZÜK

Madde: 1 - Üyelik Şarttan:

1. Her Kürdistaniı partiye üye olabilir.

2. Partinin programı disiplin ve fikir yapısına inanmak 
ve bu esaslar üzerinde çalışmayı kabul etmek,

3. Parti hücrelerinden birinde çalışmak,

4. Tesbit edilen üyelik aidatını muntazam ödemek, 
üyelik aidatı en az bir (1) TL.’dir. Partiye girişte ise 
bir aidat fazla alınır.

5. 16 yaşından küçük olmamak,

6. Çevresinde dürüst ve iyi alılaklı olarak tanınmış 
olmak,

7. Partinin amaç ve lıedeflerini gerçekleştirmek için, 
bütün imkânları ile partinin disiplin, program taktik ve 
stratejisine göre çalışmak,

8. Partinin sırlarını açıklamamak,

9. Bilgisini, uyanıklığını, politik şuurunu teori ve dev
rimciliğin temel esaslan ile artırmaya çalışmak,

10. Tenkit etme ve tenkit edilme (oto-kiritik) esaslar 
üzerinde çalışmak, partiden hiçbir şeyi saklamamak, 
gurur ve maceracılıktan kaçınmak,

11. Herhangi bir kimse ancak bölge komitesinin kararı 
ile partiye üye oiarak aliriabiiir. Bölge komitesi, sosyal 
ve siyasi kişiliği bakımından ihtilâl yaratabilecek durum
da bulunan ya da o şekilde tanınan kimselerin partiye 
kabulünden önce, poiitbüronun rızasını almak zorunda
dır.

12. Partimizin üyesi olmak isteyen siyasi partilerin' 
üyeleri, partiden ayrılmış oiupta tekrar partiye girmek 
isteyenlerin bu istekleri, ancak polit büro tarafından 
karara bağlanır.

13. Hiçbir üye, partinin muvafakatim almadan yerini 
ve partinin haberi olmadan işini değiştiremez.

PARTİYE GİRİŞ YEMİNİ

“Ben biliyor ve inanıyorum ki, mensubu bulunduğum 
Kürt halkı; zorbalar tarafından bütün insani, milli, sosyal 
ve kültürel haklardan; zorla, hile ile, kabalıkla ve kalleş
likle mahrum edilmiştir.

“Halkımızı özgürlüğe kavuşturmak, onurlu ve mutlu 
kılmak ve bunları koruyabilmek İçin; devrimci çalışma 
ve mücadele yapmak, özellikle milli bir teşkilat kurmak 
zaruridir.

“Bu nedenle: Ölünceye kadar sorişger (devrimci) yol
da yürüyeceğime, arkadaşianmı koruyacağıma, Kürt hal
kının özlem ve isteklerini gerçekleştirmek İçin tüm gü
cümü harcayacağıma, ve partimizin saflarında çalışaca
ğıma; namusum, şerefim, tüm fikir ve maddi mukadde
satım üzerine yemin ederim.” •

Türkiye Kürdistan Dem okrat 
Partisi'nin Tüzüğü

1965’te kurulmuş Türkiye Kürdistan Den:>qkrat 
Part/s/'nin Tüzüğü’nden bölümler:

Madde; 2- Partinin İstekleri:

T f l l K l Y E  Ö C r . E T M E N L E K  S E N D İ K A S I

1967 -1969

Ç A L I Ş M A  
PROGRAMI

i i ü i î  ; TÜ R K İY E
ÖARETIMENLKR SENDİKASI 
Gazi M. Kemal Bul. H / U  
Y enişchir-A nkara 
T<H: 12 99 46 -  17 49 27

İlkokuldun Oniversiteye kadar

DEVRİMCİ 
EĞİTİM SÛRA SI

4-8 E>mi 1968 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Konferans Salonu, Cchcci*Ankara 
(Avıiı»: t >MI i. .ShmI. 'i iKl)

PROGRAM

D EV RİM Cİ EĞ İTİM  ŞO KASf, Türkiye O iıctm enler Sen- 
dikasıoca, bugünkü Eğilim Çtkmazjoa devrifdci bir çıkar yoi 
buinutk anıaciyla dü/eniennıiştir. Hareket iK»ktası, TÖ S'ûn 
Tû2ük ve ÇaUşma Progranudtr.

SAPTAN M IŞ AM AÇLAR:

1. Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel kt^tıllan içinde mev
cut eğitini düzenimizin ilkekri v« kurumlan bukanmdan 
ana çizgileriyle eievtirilmesi.

2. Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni e£iiim biçiminin 
ilkeleri, amaçları ve bu amaçlara ulaşiuacak metod ve kO' 
rumiartyla saptannıası.

3. Yeni eğitim biçiminin uygulanmasıyla ilgili nKtod ve gd- 
rüşlerin saptanması.

Üstts: TÖS'ün 1967-1969 dönemine ait Çalışma 
Raporu'nun kapağı. Altta: 1968’de düzenlenen 

Devrimci Eğitim Şurası’nm programını içeren broşür.

Parti, Türkiye Cumhuriyetinde; Kürtlerin siyasi, iktisa
di ve kültürel haklannı tanıtsın.

Madde: 3- Bu şartiann yerine getirilmesi için;

a. Türk Anayasasına şu kayıtlar konmalıdır. "Türk 
Devleti; Kürt ve Türkler’den teşekkül eder. Bu İki millet 
her hususta eşittirler.”

b. Türkiye pariamentosunda; Kürtler nüfus nisbetine 
göre temsil edilmeli vekiller heyetinde yer aimalıdıriar.

c. Türkiye ve Kürdistan bölgelerinin hudutlan belirtil
melidir. Kürdistan topraklanna muhacir yerleştirilme- 
melidir. Kürdistan vilayet ve köylerinin isimleri değişti- 
rilmemeli, yahut değişmiş olan varsa eski isimlerine 
çevirilmelidir.

d. Kürdistan şehirierine; vali, idare amirieri, adli ve 
bütün memurlar Kürtlerden olmalı, Kürtlerin örf ve âdet
leri kanunla yer almalıdır.

e. Türkiye kürdistanında resmi dil Kürtçe olmalıdır.

f. Kürdistan okullannda tahsil Kürtçe olmalıdır. Fakat 
Türkçe de öğretilmelidir. Kürdistan üniversitesi kurul
malı, Kürtlerin tahsili devlet tarafından karşılanmalıdır.

g. Kürdistan’da Kürtçe radyo ve televizyon kurulmalı
dır.

h. Kürtçe kitap, mecmua ve gazeteler neşrediimelidir.

i. Dinî ibadetler için: âlim ve molla ile ibadethaneler 
devlet tarafından sağlanmalıdır. (...)

PARTİ TEŞKİLATI

Madde: 8- Parti idealinin tahakkuku için aşağıdaki 
şekilde kurulmuştur.

a. Civana Mezin..........Genel Kurul (Büyük Kurultay)

b. Koma Navkom .................. Parti Meclisi

c. Koma Hereml ...........  Merkez Yönetim Kurulu

d. Koma a  ...............  Mahalli Teşkilât

e. Koma Alîker ...........  Yardımcı Grup

f. Koma Bira ...............  Kardeş Grubu (...)

Madde: 13- Parti Meclisi Üyelerinin Vasıflan:

a. Yaşı, 25 den aşağı olmamak.

b. En az dört sene partide çalışmış olmak,

c. Şeref ve haysiyet sahibi olmak. (...)

Madde: 42- Mahalli Partinin Görev ve Yetkileri:

a. Bölgesindeki iş ve çalışmalanm tesbit eder. Bunla
nn yapılması için karar alır. Yardımcı ve kardeş grupla
ra, çalışmalan için yol gösterir.

b. Mahalli parti başkanını ve iki yardımcısını kendi 
aralarından seçerier.

c. Parti Meclisinin; mahalli başkan seçimini kabul et
mesi gerekir. Parti Meclisi, seçilen şahsı kabul etmediği 
takdirde, mahalli parti, ikinci bir seçimle tekrar seçer 
ve parti meclisine bildirir. Parti meclisi bu defa eski 
ve yeni seçilen iki şahıstan birini kabul eder. Aldığı 
kararda mahalli partiye bildirir.

d. Mahalli parti başkanı ve iki yardımcısı; üst kademe
den gelen emir ve kararlan, parti nizamname ve emirle
rine göre yürütür ve o yerden partiyi idare eder.

e. Mahalli Parti ile Merkez Yönetim Kurulu arasındaki 
alıp verme işleri; mahalli parti başkanı tarafından sağlanır.

f. Mahalli Parti Başkanından maada her bir üye, ayn 
bir grubun başıdır.

g. Mahalli Parti ayda bir toplanır. O ayda, o yerde 
olan işler üzerinde durulur. Bunun için tedbir karartan
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alınır. Partinin haberi olmayan mühim hadimler, merkez 
yönetim kuruluna duyurulur.

h. Kardeşlerin sorgu, suallerine cevap verir. Kardeş 
grubuna düşecekler hakkında karar verir.

i. Yardımcı ve kardeşlerin kusur ve hatalannı kendile
rine bildirir, takdir eder ve onlan muvakkaten altı ay 
müddetle partiden uzaklaştırabilir. Partiden uzaklaştınl- 
malan için Merkez Yönetim Kurulunun muvafakatim al
mak şarttır. Bunun üzerine Merkez Yönetim Kurulu, bir 
üyeyi bu İşin tahkikine memur eder. Tahkikat raporu, 
merkez yönetim kuruluna verilir. Üyelerin 2/3'nün karan 
iie partiden uzakiaştıntat>ilirier.

k. Üç ayda bir faaliyetini merkez kuruluna bildirir. 
Mericez yönetim kurulunda, keyfiyetten daha üst yar
dımcıdan teşekkül eder. (...)

Madde; 47 - Partiye girme Şartlan:

a. Partinin nizamnamesini (tüzüğünü) okumak, parti
nin ideal ve fikirlerini tamamen kabullenmek.

b. Parti grupiannda çalışmayı kabullenmek.

c. 17 yaşından aşağı olmamak.

d. Şerefli, namuslu, iyi ve doğru olmak.

e. Partinin fikir ve idealine aykın görünmemek.

f. Kürt milletine karşı hiyanette bulunmamış olmak.

g. Başka bir milletin fikrine sahip olmamak.

h. Kuvvet ve iş gücünden düşmüş olmamak.

i. Milliyetperver ve siyasi fikir sahibi olmak. •

ODTÜ Sosyal Demokrasi 
Dem eği'nin Bildirisi

ODTÜ'de Kemer’in arabasının yakılmasından 
sonra ODTÜ Sosyal Demokrasi Derneği'nm 

yayınladığı bildiri.

Sevgili Arkadaşlar;

6. Ocak. 1969 günü üniversitemize emperyalizmin bir 
numaralı temsilcisi ABD'nin büyük elçisi gelmiştir. Bu 
eiçi Ankara’ya ilk geldiği zaman ODTÜ Öğrenci Birliği 
ve Sosyal Demokrasi Demeği'ntn ortaklaşa önderiiğini 
yaptığı protesto hareketleri hatırlanacaktır. Türkiye’ye 
gelmesini protesto ettiğimiz elçinin üniversitemize da
veti haklı bir tepki yaratmıştır. Fakat bu tepki haklılığını 
tamamen yitirecek bir saldın halini almış ve saldırganlar 
hiçbir anlayışa sığmayacak bir davranışla arabayı yak
mışlar ve hızlarını alamayarak İçinde Öğrenci Birliği Baş
kanı da bulunan arkadaşlanmızı tartaklamışlardır.

Olaylar sağduyu ile İncelenirse Komer’in üniversite
mize davetinin bir tertip olması, üniversitemizin anti- 
emperyalist eylemlerinden rahatsız olanlann bir oyunu 
olması ihtimali güç kazanıyor. Üniversitemizdeki geniş 
fikir özgürtüğünü çekemiyenlerin bazı çabalar içersinde 
olduğu bilindiği halde bazı öğrencilerimiz bir anarşi or
tamı yaratmaya yarayacak, gerek üniversitemizi gerek
te Türk halkını güç duruma düşürebilecek, üniversite
miz hakkında bazı tedbirler almak isteyenlere yardım 
edecek bir oyuna düşmüşlerdir.

Olay iki bakımdan üzücüdür. Devrimciliği ile tanınmış 
üniversitemizde hâlâ anti-emperyalist mücadele ile zor
balığı ayırd edemeyenlerin bulunduğu ve bunlann ken
dilerini harcamalandır.

____ i.TURMYniE 
KARSI

Mihıi Belli

Üstte: Mihri Belli’nin tartışmalar yaratan "Türkiye'de 
Karşı Devrim" yazısının yeraldığı 64 sayılı Türk 

Solu’nun kapağı. Altta: Ant’m “ üçüncü yol" 
arayışından sonra geliştirdiği görüşlerin yeraldığı 

sayısının kapağı.

Bütün bunlara rağmen üniversitemizin bazı öğrencile
ri hakkında karar verilirken olaydaki Tertip ve Oyun 
da gözden kaçınimamalıdır. Sosyal Demokrasi Derneği 
olarak üniversitemiz öğrencilerinin okuldan çıkarılmala- 
nna kesin olarak karşıyız. •

ODTÜ M im arlık  Fakültesi 
Öğrenci Forumu'na K arar  

Tasarısıdır

Ekim 1968’de ODTÜ’te başlayan direnişle iigiii 
olarak Öğrenci Formu’na sunulan karar tasarısı:

DİRENİŞİMİZİN AMACI

2 Ekim 1968 gününden başlıyarak sürdürdüğümüz 
direnişimiz hiçbir zaman, küçük aynntılı konularda taviz
ler elde etmek için değildir. Biz üniversitenin bu tekdü
zeye gidişini kıracak, dinamik süreçler ortaya konmasını 
istiyoruz.

Direniş hareketimiz böyle bir süreçtir. Toplanan fo
rumlar böyle bir süreçtir. Ve en önemli süreçe “öğrenci
nin yönetime katılması”dır. Bu gerçekleşmelidir, böyle
likle sürekli işllyen yeni bir sistem kurulmuş olacaktır.

ÖĞRENCİNİN YÖNETİME KATILMASI HANGİ ŞARTLAR 
İÇİNDE GERÇEKLEŞİR.

ODTÜ’nin bugünkü düzeni içinde öğrencinin, akade
mik konsey, fakülte kurullan ve bölüm kurullanna katıl
ması yönetime katılma olarak kabul edilemez. Çünkü 
bu organlar yönetici organlar değillerdir.

Üniversite Anayasa’nın öngördüğü idari ve bilimsel 
özerklik İlkelerine aykın olarak üniversite dışındaki kişi
lerden kurulu Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

En kısa zamanda bunun düzeltilmesine gidilmeli, t>u 
“tercüme sistem” ülkemiz koşullan. Anayasa ilkeleri, 
ve çağdaş üniversite kavramı İle tutarlı bir şekil kazan
malıdır.

Ancak özerk bir üniversitenin karar verici organlarına, 
yönetici organlanna giren öğrenci yönetime katılmış 
demektir.

İdari İlimler Fakültesi Öğrenci Forumunun yayınladığı 
“genel görüş ve istekler” e aynntılanna girmeksizin 
katılmaktayız.

SONUÇ

1. Yukanda anlattığımız görüşler açısından, ODTÜ'- 
nde bugünkü düzeni ortaya çıkaran 7307 sayılı kanunun 
değiştirilmesi gerekmektedir.

2. Kanun değişikliği yapılıncaya kadar gerekli yönet
melik değişiklikleri yapılarak “özerk üniversite içinde 
öğrencinin yönetime katılması” ilkesine mümkün oldu
ğu kadar yaklaşılmalıdır.

3. Biz, bugün, en kısa zamanda “öğrencinin yönetime 
katılması” sürecinin bir model olarak Mimariık FaküHe- 
sinde başlamasını istiyoruz, ve Fakülte Genel Kurulu’
nun sayın üyelerinden,

a) Fakülte Genel Kurulu, ve Bölüm Kurullanna, 1/3 
oranında, öğrencilerin oylanyle seçilmiş öğrenci temsil
cilerinin oy hakkına sahip olarak katılmalanna

b) Fakülte içindeki diğer bütün kuruluşlara da gözlem
ci olarak öğrencilerin katılmasına

c) Bugünkü gelişmeler ışığında, forum ve seminerle
rin öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılmasıyle sürdü
rülmesine karar vermelerini tıekliyoruz. •

İTÜ Olağanüstü Direniş 
Kem itesi'nin Bildirisi

1969’da ODTÜ’nün kapatılmasından sonra İstanbul 
Teknik iJniversitesi Direniş Komltesl’nln aldığı 

kararlar.

İTÜ’nün bütün fakültelerinde yapılan forumlardan son
ra "Gümüşsüyü konferans salonu” nda gerçekleştirilen 
ortak "Forum” çeşitli sorunlan tartışıp, saptadığı İlkeler
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ışığında olayian değerlendirerek bu bildiri ile kardeşleri
mize duyurmaya karar verdi.

• ODTÜ’de gelişen olaylar bizim dışımızda değildir.

•  Olay ABD ve onun uşağı Kurdaş tarafından tezgahlan
mıştır.

• ODTÜ’deki devrimci, anti-emperyalist güçlerin sindi
rilmesi ve tasfiyesi amaçlanmaktadır.

• Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için ODTÜ haince 
kapatılmıştır.

• Bu tutum “Demokratik Üniversite Mücadelesi”ne in
dirilmiş bir darbedir. Ve böylece İstanbul Üniversitesi
nin geçen günlerde rektörün oyunu sonucu kapatılma
sıyla birlikte bir “üniversite kapatma terör ve geleneği” 
yaratılmak istenmektedir.

• İTÜ’iüler geldikleri bilinç düzeyinin gereği olarak bu 
oyunları değeriendirip en şiddetli biçimlerde karşı çık
mak durumundadır.

• İTÜ’lüier, Amerikan uşaklarına verilecek derste bütün 
devrimci güçlerin yanındadıriar.

• Bu konuda öğretim üyelerimize ve yöneticilerimize 
düşen görev “Demokratik Üniversite Mücadelesi”ne ay- 
kın her davranışı -mesiekdaşlarından da gelmiş olsa- 
kmamaktır.

Türkiye Kara Günlere Gitmektedir...

• Dış ticaret açığımız her gün büyümektedir.

• Ağır sanayimiz, montaj sanayi tarafından baltalanmıştır.

• Vergi arttırma tasarıları, baskı kanunu teklifleriyle at- 
başı gitmektedir.

Ama Yarınlar Aydınlıktır...

• Tekelci k?pitalist örgütlenmenin karşısında bilinçli İş
çi eylemleri dikilmektedir.

• Karayollarında binlerce işçi, haklannı almak için güçlü 
bir grev başlatmışlardır.

• Deniz nakliyatta 31 adet şilep ve tankerde başlatılan 
grev bütün hızıyla devam etmekte, işçilere küfür eden 
müdürler, davranışlarının hesabını vermektedirier.

• Biz az gelişmiş ülke teknokratlannın, bütün geriliklere 
ve robotlaşmalara karşı çıkarak, devrimci saflara katıl
mamızın zamanı gelmiştir.

• Okumalı, öğrenmeli, tartışmalı; “ Demokratik Üniversi
te Mücadelesi”nde birbirimize kenetlenmeliyiz.

• Haik düşmanı güçlerin bizi bölmesine izin vermemeli, 
haince üniversiteleri kapatılan ODTÜ’lü kardeşlerimizi 
yalnız bırakmamalıyız. •

ODTÜ Hür Düşünce 
Kulübü'nün Bİldinsi

ODTÜ’de 1969 boykotu sırasında AP yanlısı Hür 
Düşünce Kulübü’nün yayınladığı bildiri.

ODTÜ’iü arkadaş, yazıklar olsun İlim adına ilmi katlede
ne, medeniyet adına medeniyeti lekeleyene, yazıklar 
olsun arkadaş senin variiğını kıskanana. Seni küçük 
hesaplarıyla harcayanlara, fikir budur diye fikrini boğan
lara, ard fikrini sana yutturmak isteyenlere, seni politik

S.l.r. ö fiK E N C l SERNiet T İ Y I H  N » . : :

Gençlik
Hareketleri
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üstte: SBF Öğrenci Derneği’nin bir yayını. Ortada: 
İTÛ’lü öğrencilerin öğretim üyelerinin bulunduğu bir 
toplantıdaki protesto gösterisi. Altta: Türk Solu’nun 

111 sayılı kapağı.

sermaye oiarak kullananlara, yazıklar olsun, buntar ön
ce İKiykot yapıp sonra neden bulurlar, forumlarda seni 
bıktınp, adına karar alıriar, mezun olup kendini garanti
ye alanlar, senin sorunlannı senin yerine tartışıriar. Boş 
vaktin varken ders saatlerinde forum yapıp, boykot du

rumu yaparak seni rahatsız ederler. İdare istekleri kabu
le hazır beklerken, hâlâ seni uğraştırıyor, anarşiye itl- 
yoriar, bunlar senin üzerine yapılan yatırımlardır. Yatın- 
mı yapan seni kâra ortak edecek mİ?, Yoksa zarara 
mı ortak olacaksın?. Gel ODTÜ’lü arkadaş düşünelimi 
Öğrenci dertleri nedir tesbit edelim, bunlan politik çe
kişme ve kişi çıkanndan ayıralım, dertlerimizi duyma
yan, bilmeyen ve anlamayanlara, duyuralım, bildirelim, 
anlatalım! Akıl ve mantıkla kendimizi hissedelim ve his
settirelim, biz medenî, İnsanî metodlan kullanalım, ve 
neticeyi görelim. Eğer bu metodla bizi hissetmezlerse, 
hissedecekleri yollara baş vururuz. Biriiğimizi, gücümü
zü ortaya koyarız, biz medenî kişileriz arkadaş, sorunla- 
nmızı medenî yollaria hallederiz. Boykot ilk çare değil 
son çaredir. Yazılı isteklerinizi kulübümüzde bekliyoruz. 
Bu istekleri derieyip İlân edeceğiz. Hak için haklı çalış
maya geçelim, ODTÜ Hür Düşünce Kulübü •

Sosyalist OençHk Ğrgütü'nün 
Kuruluşu Üzerine

1969’da kurulan Sosyalist Gençlik örgütü’nün 
(SGÖ) kuruluşu üzerine genel sekreter Nihat 

Akseymen’in broşüründen bölümler:

Ülkemiz, 1860’lardan bu yana, zaman zaman yoğunla
şan çeşitli öğrenci hareketleri geçirmiştir. Cumhuriyet
ten sonra da bu hareketler durmamış, kendi küçük Bur
juva sınıf ideolojileri çerçevesinde, yani Kemalizm doğ
rultusunda yürümüştür. Öğrenci hareketlerinin prole
tarya ideolojisine yatkınlık göstermeleri 1960 silahlı ha
reketinden sonradır. Ve Türkiye sosyalist hareketindeki 
yükselip alçalmalara da bağlı olarak, gençlik hareketle
ri, çeşitli aşamalardan ğeçmiş, bugünkü yoğunluğunu 
kazanmıştır. (...)

a - Gençlik örgütü Sınıfsal Özgü Bakımından Proletar
ya Örgütüdür; Marksizm-Leninizm, sosyalist gençlik ör
gütünün, gençlik partisi olmadığını bize öğretiyor. Çün
kü İktidara yürümez, iktidan amaçlayan bir kuruluş de
ğildir. Ve de gerçekleştirmeye çalıştığı kendine özgü, 
ayn bir programı yoktur. Ama proletaryanın amaçlanna 
çalışır. Sosyalist gençlik örgütü, sosyalist devrime, pro
letaryanın zaferine çalıştığı İçin sınıfsal özü bakımından 
işçi sınıfının örgütüdür. (...)

MDD sapmasının FKF’ye egemen olmasının bir nede
ni de, FKF'nIn zamanın da gerekli dönüşümü yaparak 
işçi ve köylü sınıflann gençliğine yönelememesidir. Yi
ne dünya devrimci pratiği bize gösteriyor kl, işçi ve 
köylü gençleri örgütlemeye yönelmeyen tüm öğrenci 
hareketleri giderek çözülmüşler, yozlaşmışlardır. Sade
ce, emekçi sınıflann gençliğine yönelebilen gençlik ha
reketleri, kendilerini yozlaşmadan kurtarabilmişlerdir.

nCF, demokratik devrimcilerin eline geçince, bir süre 
sonra, görüşlerinin doğal sonucu olan DGF'yi doğur
muştur. Gençlik kesiminde yetişmiş militanlann büyük 
bir kısmını çatısı altında tuan DGF hangi zayıflıklarla 
malûldür, sosyalist mücadeleye katkıyı engelleyecek han
gi sakatlıkları taşıyor. (...)

SGÖ’NÜN ANA GÖREVLERİ VE EYLEM ALANLARI

Türkiye bugün gerçek sosyalist eyleminin eşiğine gel
miştir. Sosyalist mücadelenin ana öğesi ve öncüsü olan 
proletaryayı mücadeleye katmak için gereğince çalışıl
mamış olan dönem büyük ağıriiğı ile kapanmak üzere
dir. Artık, gerçek proletarya devrimcileri, İşçi sınıfı ile 
bağlar kuracaklar, onu kendi öz mücadelesi olan “sos
yalist devrim” mücadelesine sokacaklardır. İşte, sosya
list hareketin bu aşamasında, SGÖ’nün temel görevi 
işçi-emekçi kitlelere bilinç taşıma ve aynı zamanda emek
çi sınıflann gençlerini örgütleme olacaktır. (...) •



Türkiye

Devrimci Mücadele ve Kitleler

Toplumsal Mücadelelerin Kitleselleşme Süreci
1969, Türkiye’de sınıflar arasındaki mücadelenin bütün Türkiye coğrafyası üzerine yayılması 
kadar, toplumun her sınıfından insanlann toplumsal üretim, mülkiyet ve bölüşüm ilişkilerinin 
yeniden üretilmesi sürecinin belirlenmesi üzerinde aktif müdahalelerde bulunuşlanna da tanık 
oldu. Beri yandan bu mücadelenin araç ve biçimleri de mücadelenin her iki yanında yer 
alanlar için alışılageldik olandan giderek farklılaşmaya başladı.

AP hükümetinin yürütmekte olduğu dünya kapitalizmiyle entegrasyon süreci bir yandan büyük 
burjuvazinin genişletilmiş yeniden üretim için gereksindiği kaynak ve fonlann sağlanmasının, 
öte yandan bu kaynaklar arasında yer alan dış borçlann kredi faizlerinin ödenmesi ve 
tanmsal ürünlerin uluslararası piyasada rekabet edebilmesi için taban fiyatlannm düşük 
tutulmasının maliyetinin doğrudan doğruya çalışanlann ve üreticilerin sırtına yıkılması yolunu 
zorladı. Bunun sonucu, işçilerin ve küçük üreticilerin özgürlüklerin nisbi genişliğinden de 
yararlanarak muhalefetlerini açık biçimlerde ve kitlesel ölçekte dile getirmeye başlamalanydı. 
Kidelerin kendiliğinden muhalefetini, yalnızca hükümet politikalarına değil, aynı zamanda 
varolan iktisadi ve toplumsal sistemin ve ülkenin uluslararası işbölümü sürecindeki bağımlı ve 
tabi konumunun da radikal bir eleştirisi yoluyla dile getiren ve mücadeleye hergün daha çok 
sayılarda katılmaya başlayan yeni kitlelerin açığa vurduklan talep ve hoşnutsuzluklannm 
sözcüsü olma işlevini üsdenen sosyalist harekete ve kendi mücadelelerinin kitlelerin 
mücadeleleriyle örtüştüğünü kavrayarak saf akademik istemlerin ötesinde sistem eleştirisine 
yönelen gençlik hareketine karşı girişilen resmi ve gayn resmi bastırma ve terör hareketleri 
bütün 1969 yılı boyunca düzen ve toplumsal muhalefet arasındaki mücadelenin ivmesinin ve 
bu mücadelede şiddetin oynadığı rolün artmasına yol açtı.

Bu tarihsel süreçte, sosyalist hareketin örgütsel bir birlikten yoksun oluşu, genel olarak 
sosyalizme yönelmiş olan gençliğin ve sosyalist gençlik hareketinin mücadele halindeki kitleler 
içinde öne doğru fırlamasına yol açtı. Öte yandan TİP’nin örgütlenmesinin giderek zaafa 
uğramakta oluşu, TİP önderliğinin düzen dışına taşan mücadelelerde rol almaktan yasal 
varlığına zarar getireceği endişesiyle kaçınışı da FKFnin siyasal alanda giderek daha aktif 
görevler üstlenmesine ve yalnızca öğrenci hareketlerini değil, işçilerin ve yoksul köylülerin 
örgütlenmesi ve mücadelesine de eğilmesine neden oldu. Gençlik hareketinin özerk 
üniversiteleri kendi “kalesi” haline getirmesi, bu “kaleler”inse sosyalist öğrencilerin hegemonyası 
altmda olması, hükümetin sosyalistlerin kazandıklan bu mevzileri dağıtmak üzere, faşist 
hareketin yalnızca şiddet kullanarak öğrencilere karşı saldınya geçmesine göz yummasıyla 
kalmadı aynı zamanda bu şiddet öldürücü ve ateşh silahlann da kullanıldığı bir tempoya 
doğru yükseldi. Mücadele yöntemlerindeki bu radikal değişiklik dayatması, gençlik hareketinin 
ruh halinde de sarsıcı değişikliklere yol açtı. Mücadele gitgide bir savaş atmosferine 
dönüşmeye davranış biçimleri daha çok militer bir özellik kazanmaya başladı. Öte yandan 
mücadele biçimleri, mücadelenin örgütlenmesi, iktidar perspektifleri üzerindeki yeni tartışmalar 
bu atmosferin de etkisi altmda TİP yönetiminin stratejik yönelimleriyle bağını kopartmış ve 
kendisine “Devrimci TİP Muhalefeti” adını vermiş olan gençlerin içinde aktif roller aldığı

*

1969-70 yasama döneminde meciise biri AP biri CHP 
tarafından il<i tasan veriidi. Tasarıların hazırlanmasına 
her (ff/ partinin sendikacı kökenli milletvekilleri, AP'den 
Şevket Yılmaz, CHP'den Abdullah Baştürk etkili 
olmuştu. Her iki tasan da bir önceki dönemde Türk- 
iş ’ / /7 hazırladığı, ancak meclis tatile girene kadar 
yasalaşamamış olan tasarıyla aynı hedefi güdüyordu. 
Karma komisyon tarafından birleştirilen tasarının 
gerekçesinde, özetle, ‘‘ 1963'te yürürlüğe giren yasanın 
zamanla bazı boşluklar ve eksiklikler taşıdığı, bu 
boşluk ve eksikliklerin Türkiye'de bir sendika bolluğu 
yarattığı, bu sendika bolluğunun ise, çalışma ve iş 
hayatını engellediği, emekçi sınıflara zarar verdiği" 
iddia ediliyordu. Bu "sendika bolluğu"nu gidermenin 
çaresi olarak ise "bir sendikanın Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için, o işkolu işçilerinin üçte 
birini temsil ediyor olması" şartının getirilmesi 
düşünülmüştü. Bu şartın yanısıra, tasarının diğer bir 
çok maddesi de doğrudan doğruya DİSK’/ hedef 
alıyordu. Örneğin ancak en çok işçiyi temsil eden 
konfederasyon ya da sendikaların uluslararası 
kuruluşlara katılabileceği hükmü getirilerek, DİSK’/n 
uluslararası kuruluşlara katılma hakkı ortadan 
kaldırılıyordu. Diğer yandan, sendikaların yatırım 
yapabilmek için en çok üyesi olan konfederasyonun 
olurunu alma zorunluluğuyla da, Türk-İş’e kendi üyesi 
olmayan sendikalan bile kontrol etme imkânı verilmiş 
oluyordu. DİSK yürütme kurulu Mayıs sonundan 
başlayarak, tasarıya legal yollardan muhalefet etmeye 
başlamış, 11-12 Haziran günlerindeki, yalnızca TİP 
milletvekili Rıza Kuas'm aleyhinde konuştuğu 
oturumlarda tasarıyı kabul edince Cumhurbaşkanlığı'na 
başvurmuştu. Ancak işçilerin kendiliğinden eylemi, 
yalnızca DİSK yönetimini değil, diğer bütün sosyalist 
kuruluş ve hareketleri de hazırlıksız yakaladı. 15 
Haziran sabahı İstanbul'un çeşitli semtlerindeki 
fabrikalardaki işçiler işbaşı yapmadı. Ankara asfaltı 
üzerindeki Otosan fabrikasından çıkan 2 bin 700 işçi 
Gebze'ye doğru yürümeye başladı. Aynı saatlerde 
Cevizli'deki Singer fabrikasından yola çıkan işçiler 
onlara doğru yürümeye başlamışlardı. Taşıdıklan 
pankartlarda "Yaşasın işçi sınıfı", “ AP iktidan bizim 
iktidanmız değildir", “ Tüm gericiler ve faşizm 
kahrolsun" ve "Zincirlerimizden başka kaybedecek bir 
şeyimiz yok" gibi sloganlar vardı. Anadolu yakasında 
bunlar olurken Silahtarağa ve Alibeyköy'de de 5 bin 
kadar işçi yürüyüşe geçmiş; dört işçinin polis
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DEV-GENÇ

tarafından gözaltına alınması üzerine, işçiler Eyüp 
karakolunu kuşatmışlar ve arkadaşlannm serbest 
bırakılmalarını sağlamışlardı. Şehir merkezinde ise 
işçiler Taksim ve Gümüşsüyü’nda toplandılar. Yine 
aynı saatlerde İzmit civannda iki ayn fabrika 
semtinden yola çıkan, nisbeten daha küçük iki grup 
İzmit şehir merkezine doğru yürümeye başlamışlardı, 
ilk günün en büyük olayı Ankara asfaltı üzerinde 
meydana geldi. Kartal kavşağında işçilerin karşısına 
bir tabur ve üç tank çıktı. Barikatı bir anda aşan 
işçiler Soğanlı’da Hacı Ali Demirel’in Haymak Döküm 
Fabrikası’nın büro kısmını tahrip ettiler. Ankara asfaltı 
üzerinde gün boyu yürüyüş yapmış olan çeşitli kollar 
gün batarken Göztepe kavşağında buluştu ve ertesi 
gün eylemi sürdürmek üzere dağıldılar. DİSK basın 
temsilcisi ilk günün sonunda “ 115 işyerinde 75 bin 
işçinin yürüyüşe katıldığı"nı açıkladı. Ertesi sabah 
Ankara asfaltı üzerinde Üsküdar’a yürümeye başlayan 
işçiler yollarının bir polis ve asker barikatı tarafından 
kesilmiş olduğunu gördüler ve güvenlik güçleri ile 
işçiler arasındaki ilk büyük çatışma çıktı. İşçiler ilk 
müdahaleyi yapan toplum polisini ellerindeki sopa ve 
çubuklarla geri çekilmeye zorladılar. Bunun üzerine 
"Süngü tak! Marş marş!”  komutuyla saldırıya geçen 
askerler işçileri gerilettilerse de yürüyüşü 
durduramadıiar. Aynı saatlerde karşı kıyıda, Levent 
yöresindeki işçiler, Istinye’den gelen Kavel işçileri ile 
birleşerek Taksim yönüne doğru yürüyüşe 
geçmişti. Burada da çatışma Tekfen fabrikasının 
önünde toplum polisinin en önde yürüyen kadınlan 
coplamaya başlaması üzerine çıktı. İlk silah burada 
atıldı; iki üç dakika süren çatışmada ölen olmadı ve 
toplum polisi çekilmek zorunda kaldı. Yürüyüşe 
katılanlar arasında DİSK’// sendikacılar, J ’iP’liler ve 
Dev-Genç’liler olmakla birlikte, olaylar sözkonusu 
örgütlerin merkezlerinden bağımsız olarak gelişmişti,
16 Haziran günü DİSK genel başkanı Kemal Türkler 
radyodan şu açıklamayı yaptı: “Aranızda çeşitli 
maksatlar güden kişiler, çeşitli kılıklara bürünerek 
girebilir. Hatta daha kötüsü gözbebeğimiz şerefli Türk 
ordusunun bir mensubuna da taş atabilir. DİSK genel 
başkanı olarak sizi uyarıyorum.”  Aynı gün toplanan, 
Dev-Genç’/n alt örgütlerinden ODTÜ Sosyalist Fikir 
Kiübü DİSK direnişini desteklemek üzere 2 günlük 
boykot karan aldılar. Yukarıda Ankara asfaltındaki 
çatışmalardan bir görüntü. Solda bir Dev-Genç 
yürüyüşü.

MDD kampında da yeni aynlıklann tolıumlannı ekti. 1968, sosyalist hareketin legal Marksizm 
alanından radikâl bir biçimde kopmaya başlamasına tanık olmuştu, 1969 ise bu kopuşun 
anlamlandırılması bakımından asıl meyvelerini 1970’de verecek bir aynşmanın bu mücadeleler 
boyunca yeşerdiği yıldı.

1969’da toplumsal ve siyasal güçlerin karşılıklı ilişkisinde yeni biçimlenmeler oldu: AP çatısı 
altında siyasal ifadesini bulmuş olan egemen sınıflar bloku, büyük toprak sahipleri ve taşra 
sermayesi ile finans-kapital arasındaki gerilim dolayısıyla sarsıntıya uğradı. Toplumsal ve 
ekonomik ilişkiler alanında ve burjuvazinin toplumsal örgütleri içinde açıkça ifade edilmeye 
başlanan bu aynşma AP içinde de bu güç ilişkilerinin kendilerini yeni gruplar halinde açığa 
vurmalarına neden oldu; CKMP, bunalımın ufukta göründüğü 1969’da düzen için bir faşist 
çözümü açıkça zorlamak üzere doğrudan doğruya militer esaslar üzerine kurulu bir yeniden 
örgütlenmeye girerek Milliyetçi H areket Partisi (MHP) adı altında yeniden örgüdendi. Başlıca 
faaliyetini devrimci gençliğe ve sosyalist harekete silahlı saldınlar yöneltmeye ve bunun için 
kadro yetiştirmeye hasreden MHP, İslamcılann boşaltmaya başladıklan solu şiddet aracılığıyla 
tasfiye pratiğine hızla sokuldu. Bu dönemde gençlik hareketinin sosyalistlerin hegemonyası 
alüna girmesi ve sosyalist gençler arasında da “devrimci” eğilimlerin güçlenmesi, ve gençlik 
örgütlerinin işçi ve köylü hareketleriyle kaynaşmaya başlaması fiilen Bülent Ecevit önderliği 
altında yürütülmekte olan ortanın solu politikasının anti-emperyalist ,ve aktif mücadelelere 
karşı saldırgan bir tavn benimsemesine yol açtı: Nisan 1969’da ODTÜ’nün öğrencilerce işgal 
edilmesi ve işgalin jandarma zoru ile kırılmasının ardından CHP adına yapılan bir açıklamada 
şöyle deniliyordu: “Gençlik eylemlerini halka huzursuzluk verici ve demokrasiyi tehdit edici 
zorbalık hareketleri haline dönüştürmeye çalışan bu küçük militan gruplar, baskının, 
demagojinin ve şantajın her türlüsünü mübah sayan bir davranış içindedirler. Bu küçük 
bozguncu gruplar, kendilerini solcu sansalar bile, ülkemizde demokrasiyi yıkmak, faşist bir 
yönetim kurmak ye Türk ulusunu bölerek sömürmek ve yönetmek isteyen güçlerle gizli veya 
açık, bilinçli veya bilinçsiz işbirliği halindedirler.”

Daha sonra görülebileceği gibi, Ecevit’in de TİP’in de, bu kitlesel ve aktif gençlik 
mücadelesinde yer alan kimi unsurlann “darbecilik”leri konusundaki açıklama, ima ve 
suçlamalannda bir gerçek payı hep olmuştu. Ancak 1969 boyunca her anı öğrenci 
kitlesinin gözleri önünde cereyan eden ve onların kitlesel onayıyla gerçekleşen bu 
mücadeleler, “küçük militan gruplar”m eseri olabilmek için haddinden fazla yaygın bir alan 
üzerinde cereyan ediyordu ve kendi nesnel doğasma uygun olarak toplumsal gerilimi asıl 
tırmandıran da öğrencilerin eylemleri olmaktan çok sosyalist öğrencilerin çoğu yerde önünden 
değil ardından gitmek zorunda kaldıklan işçi ve köylü kitlelerinin eylemleriydi. Belki de bu 
durumun en veciz ifadesi, 12 Mart müdahalesinin genel kurmay başkanı Memduh Tağmaç’m 
müdahaleyi gerekçelendirişinde bulunabilirdi: “Toplumsal uyanış, ekonomik gelişmeyi aşıyor”du.
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Köylü Mücadeleleri
1967-71 arasında kalan dönem, köylülerin Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı 
kadar radikal bir biçimde ve modem demokratik mücadele yöntemlerini kullanarak harekete 
geçtiklerine tanık oldu. Bu hareketler boyunca köylülüğün iki kategorisi: yoksul ve topraksız 
köylülerle küçük üreticiler en aktif unsurlar olarak iki temel talep ileri sürdüler. Büyük 
toprak sahipleri karşısında toprak, tefeci-tüccar ve devlet karşısında adil değişim taleplerin 
merkezinde yer aldı. Mücadelenin gelişmesi, kitleselleşmesi ve toplumun öteki muhalif 
katmanlarıyla ilişkiye geçmesi ölçüsünde siyasal karakter kazanması da anti-emperyalist 
taleplerin kırlarda yankı bulmasını sağladı. Bu gelişme içerisinde köylülerin mücadeleleri 
doğrudan doğruya büyük toprak mülkiyetine ya da tüccar sermayesine bir saldın biçimini 
hiçbir zaman almadı. Topraksız köylüler çoğu kere büyük toprak sahiplerinin özel mülkiyetine 
yönelmektense ağaların el koydukları hazine topraklannı ya da köy ortak topraklannı geri 
alma ve-kendi tasarruflanna geçirmek üzere fiili durum ve işgaller yarattılar. Küçük üreticiler 
ise tüccar sermayesine ya da mülküne doğrudan bir saldından çok, hükümetin taban fiyatı 
uygulamalannı kitlesel mitinglerle protesto etmek ve tefecilere olan borçlanm  ödememek 
tarzında bir tepki gösterdiler.

Köylülerin mücadeleleri, bu yıllar içinde en büyük destek ve işbirliğini öğrenci gençlik 
hareketinden ve onun kitlesel, örgütlerinden gördü. TİP’in yerel örgütleri genel olarak her 
yerde bu mücadelelere destek olmakla birlikte partinin 1967’den sonra özellikle taşrada 
etkisizleşmesi ve bir umudu ifade etmekten uzaklaşması üzerine girişkenlik sosyalist bir lafzın 
berisinde “popülist” bir ruh hali dalgasının da etkisi altındaki gençlik örgütlerinin eline geçti. 
Öte yandan iktidar mücadelesinde güçlerin stratejik dizilişinde köylülüğe “temel güç” önemini 
yükleyen “Milli Demokratik Devrim” prespektifi açısından da köylü mücadelesiyle ilgilenmek 
doğasının gereği olduğundan FKF ve daha sonra Dev-Genç’li öğrenciler haber alabildikleri 
hemen her köylü mitingi ya da toprak işgaline gittiler. Böylelikle, öğrenci gençler aracılığıyla 
gidilebilen köylerde ilk kez geleneksel politika kanallan dışında hükümetler üzerinde baskı 
uygulamak için bir imkan da ortaya çıkmış oluyor, sağcı partilerin yarattıklan “komünist” 
imgesi, öğrencilerin “masum” çehreleri aracılığıyla parçalanıyor, köylüler ilk kez kentlerde 
güvenebilecekleri bir unsur bulabiliyorlardı. Özellikle 1970’ler başlarken öyle bir dönem geldi 
ki, köylüler <her hangi bir eyleme girişmeyi tasarladıklarında önce Dev-Genç’e haber 
ulaştırmadan, mücadelelerini basına duyurmak, davalan için avukat bulmak ve mücadelelerini 
örgüüemek için Dev-Genç’lilerle birlikte hazırlık yapmadan herhangi bir eyleme girişmez 
olmuşlardı. 1969-1970’ler boyunca günlük gazeteleri her türlü tanmsal ürün üreticilerinin 
eylemleri işgal etti: Tütün, fındık, patates, pancar, nohut, haşhaş, sarmısak üreticileri ürünlerini 
yok pahasına elden çıkartmamak için köy ve kasaba meydânlannı doldurdular. O güne kadar 
adını kimsenin bilmediği köyler, toprak işgalleri ve toprak sahiplerinin baskısına karşı 
direnişleriyle gazetelerin birinci sayfalarına yazıldılar: Odabaşı, Gölpınar, Beyceli, Serçin,
Ortatepe, Karamık, Değirmenözü, Atalan, Göllüce, Karadibek...

FKF, Dev-Genç ve Köylü Hareketleri

1968’de olduğu gibi 1969’da da İzmir’in Atalan ve Göllüce köylülerinin toprak işgalleri 
öğrenci gençlerin desteğini kazandı. Ancak 1969’da FKF yönetimi köylülerle ilişki kurma ve 
köylü mücadelelerine katılmayı rastlantısal olmaktan çıkartmak için siyasal çalışmanın önemli 
ilkelerinden biri haline getiren kararlar aldı. Gençler köylü hareketlerine topluca ve örgütlü
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1970'in en önemli eylemlerinden biri de Dev-Genç’/n 
Ankara ve İstanbul’da düzenlemiş olduğu “ Bağımsızlık 
Haftaları" oldu. Bunlar Dev-Genç’/n kitleselleştiği 
dönemin ürünleriydi. Gerçekten bu yıllarda Dev-Genç 
gençlik içinde tartışmasız en güçlü, öğrenci gençliğin 
en fazla temsil edildiği bir örgüttü. Ama bu dönem 
bir başka açıdan örgüte “siyasal atıfların" yapılmaya 
başlandığı ve ilerde siyasal yapıları temsil edecek 
grupların örgüt içinde hem siyasal kimlik hem de 
belirli bir taban bulmaya çalıştığı dönemdi. Örgütün 
yöneticileri MDD görüşünü benimsemiş olmalarına 

. rağmen aralannda tam bir görüş birliği de sözkonusu 
değildi. MDD’n/n bağımsızlık ve anti-emperyaiizm 
kavramlannı öne çıkaran ideolojik söylemi, yer yer 
Kemalist ideolojinin bazı söylemleriyle birlikte 
savunuluyor, bu da daha geniş bir kitle tabanının 
yaratılmasına olanak veriyordu. Ankara’daki Bağımsızlık 
Haftası 13-14 Mart 1970 günlerinde yapılan bir dizi 
eylemle sonuçlandı. Daha önce okullarda yapılan 
forumlarla başlayan hafta, 13 Mart'ta ABD Haberler 
Merkezi'nin taşlanmasıyla ivme kazandı. Burada 
polisle çıkan çatışmalarda birçok öğrenci gözaltına 
alındı. İstanbul'da ise 16 Mart 1970'te İstanbul 
Üniversitesi'nde yapılan bir forumla başlayan haftanın 
ilk gününde Sultanahmet'e kadar yürüyen öğrenciler 
burada Halide Edip Adıvar'ın büstü önünde saygı 
duruşunda bulunduktan sonra Adliye Sarayı'na gelerek 
Bağımsızlık Andı içtiler ve tutuklu bulunan Deniz 
Gezmiş ve Cihan Alptekin'in serbest bırakılmasını 
istediler. İkinci gün ise 10 Fen Fakültesi’nde yapılan 
forumda Türkiye Devrimci Kadınlar Birliği ve Kıbrıslı 
öğrenciler adına konuşmalar, ardından Aksaray'a 
kadar yürüyüş yapıldı. Resimde bu yürüyüş ve önde 
arkadaşlarıyla tartışan Dev-Genç Bölge Yürütme 
Kurulu üyesi Nahit Tören görülüyor. Dev-Genç’/n bu 
gelişimi ve özellikle MDD görüşünü savunanların 
yönetiminde olan kitle örgütlerinin etkinlik kazanması üzerine 
Sosyalist Devrim tezini savunanlar da ayn bir gençlik 
örgütlenmesine gittiler. 1970’de kurulan ve 
kitleselleşmeyerek gençlik hareketi içinde güçlü bir 
pozisyon edinemeyen Sosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ) 
ise gençlik örgütünün niteliğini çok farklı bir biçimde 
açıklıyordu. SGÖ’ye göre gençlik örgütü, sınıfsal özü 
bakımından bir proletarya örgütü, sınıfsal kuruluşu 
bakımından da bir yığın örgütüydü. Gençlik örgütünü 
partinin bir yan örgütü olarak tanımlayan SGÖ, bu 
örgütün ana görevini bilimsel sosyalizmi öğretmek ve 
sosyalist devrimi gerçekleştirme mücadelesine katılmak 
biçiminde açıklıyordu. Kendini emekçi gençliğin örgütü 
olarak tanımlayan SGÖ, TİP’in sağlam bir sınıf örgütü 
olmadığını kabul etmekte, gençliğin salt üniversite 
gençliği olarak ele alınmamasını, işçi ve köylü 
gençlere yönelik bir örgütlenmenin de gerekli 
olduğunu vurgulamaktaydı. Altta, bir SGÖ afişi 
görülmektedir.
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Sosyalist yayıncılık özellikle 1960’dan sonra büyük bir gelişme gösterdi. 12 Mart’a gelindiğinde Marksist 
klasiklerin tümü olmasa bile önemli bir bölümü, bu arada sosyalizmin güncel sorunlarına değinen eserlerle, 
Afrika’da, Latin Amerika’da ve Güneydoğu Asya’da emperyalizme karşı verilen mücadeleleri içeren kitaplar 
Türkçeye kazandırılmış, bunlann satışlan önemli boyutlara ulaşmıştı.1960’lı yılların başında Enver Aytekin’in 

yönetimindeki Sosyal Yayınlar ilk kez John Strachey’in Sosyalizm Nedir? kitabını bastı. Ardından Plehanov’un 
önemli yapıtlarından derlenen Marksist Düşüncenin Temel Prensipleri adlı kitabı toplatıldı. Bu arada Muzaffer 

Erdost yönetimindeki Sol Yayınlan da yüklü bir programla yayın hayatına girdi. Felsefenin Temel ilkeleri, Anti- 
Dühring ve Leo Huberman’m Sosyalizmin Alfabesi gibi kitaplardan sonra Mehmet Selik’in çevirdiği Kapitai’m ilk 

cildi birkaç kitap halinde basıldı. Aynı yıl Türkiye’nin kalkınmasına, sosyo-ekonomik yapısına ilişkin telif 
kitaplar da piyasaya çıktı. Yön Yayınlan arasında çıkan Niyazi Berkes’in İkiyüzyıidır Neden Bocalıyoruz?, 

Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni, Behice Boran’ın ’Türkiye ve Sosyalizmin Sorunları, Idris Küçükömer’in Düzenin 
Yabancılaşması gibi kitaplan en çok tartışılan eserlerdi. 1965’lerden sonra özellikle Latin Amerika, Afrika ve 
Vietnam’daki gerilla ve halk savaşlarını konu edinen eserler çok sayıda okurun dikkatini çekti.Çin ve Küba 

Devrimi’ni anlatan Mao Zedong ve Fide! Castro’nun eserlerinin yanısıra Che Guevara’nın anılan ve günlüğünün 
satışı önemli boyutlara ulaştı. Yeni yayınlan izleyerek basan İnci ve Doğan Özgüden’in yönetimindeki Ant 

Yayınlan özellikle Latin Amerika’daki devrimci mücadeleyi konu edinen kitaplan basmakla ünlendi. Fransa’da bile 
pek çok yayıncının biraraya gelerek bastığı Brezilyalı devrimci Carlos Marighella’nın Şehir Gerillası, Victor 

Serge’in Militana Notlar, ve Douglas Bravo’nun Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı kitaplan kısa bir süre sonra silahlı
mücadeleye girişecek örgüt ve militanlann ekipmanı oldu.

bir biçimde katılmaya başladılar. Köylerdeki çalışmaların değerlendirilmesi, kırda sınıf 
mücadelelerinin tahlillerinin yapılması, köylülüğün kategorileri arasındaki ilişkiler ve çelişkiler, 
sıradan bir Dev-Genç’linin bilgi sahibi olması zorunlu konular arasında sayıldı.

FK Fnin örgütlenmesine doğrudan doğruya katıldığı ilk büyük çaplı üretici köylü mitingi 7 
Mart 1969’da Akhisar’da düzenlendi. Tefeci-tüccarlann engellemek için paralı adamlarını 
saldırtmalanna karşın köylüler ve gençler birlikte saldınyı püskürterek mitingi gerçekleştirdiler 
ve taleplerim dile getirdiler. 10 Mart’ta da Ödemiş’te benzeri bir miting düzenlendi. 
Öğrencilerin üniversite, işçilerin fabrika işgallerini, köylülerin toprak işgalleri izlemeye başladı. 
Toprak sahiplerinden hazine topraklannı geri almak üzere Şubat’ta Tokat’ın Uzunburun 
köyünde, Torbah’mn Kortuna, Pancar, Kuşçuburun köylerinde köylüler ağalara ait bir bölüm 
topraklan hazine toprağı ilan ettikten sonra ortaklaşa sürmeye başladılar. Devrimci öğrencilerin 
ve yerel TİP üyelerinin etkisiyle 22 Şubat 1969’da Malatya’da düzenlenen “Emperyalizm, 
pahalılık ve açlığı lanetleme” mitingine çok sayıda köylü katıldı. Malatya köylerindeki bu 
uyanışı sağlayan köylü önderleri arasında yer alan Hacı Tonak, Teslim Töre ve Süleyman 
Kirteke sonraki yıllarda devrimci örgütlerin ön saflannda sorumluluk üsdeneceklerdi. Aynı 
aylarda devrimci gençler ve köylüler Gaziantep’te “emperyalizme karşı savaş mitingi” 
düzenlediler. 16 Nisan 1969’da Söke’de “Toprak reformu ve bağımsızlık” mitingi düzenlendi.
13 Nisan’da Diyarbakır’da Lice, Siverek, Suruç, Batman, Van, Muş, Malazgirt’ten gelen üç bin 
kişinin katıldığı bir başka miting düzenlendi. Hilvan’da Ziraaat Bankası kredilerinin adaletsiz 
dağıtımını protesto eden köylüler bankaya saldırdılar. 1969 Nisan sonlannda Gaziantep,
Oğuzeli ilçesi Karadibek köylüleri, başkalanna kiraya verilmek istenen üç bin dönüm ağa 

'""ağına el koydular. Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı köyünde ağalann 350 dönüm araziye 
koymak istemeleri üzerine köylülerle ağaların adamlan çatıştı; köy jandarma komandolan 

.arahndan kontrol altına alındı ve 13 köylü tutuklandı.

Haziran 1969’da tütün üreticileri merkezi Akhisar’da olan Türkiye Tütün Üreticileri Sendikası’m  
kurdular. Balıkesir, Dursunbeyli ilçesi Akyayla köylüleri hazine topraklannı işgal ettiler. 
Gemlik’te Muratoba köylüleri yetersiz olan topraklannın baraj inşaatı dolayısıyla karşılığında
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1 96 0 'ia n n  
Enternasyonalizmi ya  da  
Türkiyeli Devrimcilerin  
Filistin Ç ıkarm ası.,,

1960’lann başkaldırı ve aydınlanma süreci ’60’ların 
sonuna gelindiğinde daha değişik biçimler alarak zen
ginleşiyor. Türkiye İnsanının şimdiye kadar görmediği 
ve alışkın da olmadığı bir zenginleşmedir bu. Bu zengin
leşmenin en önemli unsuru anti-emperalizm ve antl- 
Amerikanizm iken diğer unsuru enternasyonalizmdir.

Enternasyonalizm, Türkiye’de, Che Guevara’nın Latin- 
Amerika ve Küba’daki tutumunun okunup öğrenilme
sinden ve bu tutumun devrimci gençlik İçinde coşku 
ile karşılanmasından sonra gelişmeye ve elle tutulur 
bir hale gelmeye başladı. O yıllarda teorik olarak enter
nasyonalizmin gerekliliğini ve sosyalizmle olan bağmı 
vurgulayanlar yok değil. Ne var ki enternasyonal daya
nışmanın fiili olarak eylemler biçiminde uygulanışına 
ilişkin örnekler pek yoktur. Yine aynı şekilde Vietnam 
devriminin desteklenmesi için yapılan etkinlikler kendi
lerinden söz ettirse bile, üniversitelerde yapılan eylem
lerle sınırlı kalıyor. Örneğin Mai Lal Katliamı’nın protes
tosu ve teşhiri için yapılan fotoğraf sergileri, forumlar, 
paneller ve üniversite bahçelerinde gerçekleştirilen yü
rüyüşler çok geniş gençlik kesimini kucaklıyor ve içle
rinde yeni bir heyecanın doğmasına yol açıyor. Tarihin
de ilk kez Türkiye gençliği başka ülkelerdeki devrim 
ve demokrasi mücadelelerinin desteklenmesini yazılı 
desteğin ötesinde biçimlerle ifade etmeye başlıyor; “ Ho 
ho Hoşimin. Bir... kl... üç... Daha fazla Vietnam. Ernes- 
to’ya bin selam” sloganı yavaş yavaş üniversite anfile- 
rlnde düzenlenen forumların ve diğer kitle gösterilerinin 
en temel sloganlarından bir haline geliyor. Devrimci 
gençlik, dünya devrimlerinin içten bir takipçisi olma 
isteğinin ateşli heyecanını duyuyor. Dahası dünyanın 
her yanında devrim ateşini yakmanın ve onun bir unsuru 
olmanın arzusunu duyuyor. Che böyle demiş ve böyle 
yapmıştı. Aydınlanma ve kişiliğini bulma sürecindeki 
kabına sığmazlığıyla Türkiye devrimcisi aynı şeyi neden 
yapamasın...

Bu sıralar Filistin halkının ’67 Arap-Israil Savaşı’nda 
Araplar’ın yenilgisinin onur kırıcı izlerini silmeye başla
dığı yıllardır. Arap-İsrail Savaşı’nın yenilgisinin ardın
dan Şeria’nın Doğu yakasına sürülen Filistinliler örgüt
lenmeye ve silahlanmaya başlamış, kendi mücadeleleri
ni kendileri vermeye başlamışlardır. El Fetih, Filistin 
Haik Kurtuluş Cephesi, Filistin Dennokratik Halk Cephe
si... nihayet tümünü bir çatı altında toplayan Filistin 
Kurtuluş Örgütü... Bu örgütlerin sürdürdüğü mücadele 
ve tüm dünyaya ilettikleri mesajlar çeviri yazı ve kitap
larla, Türkiye’de çeşitli okullarda okuyan Filistinli öğ
renciler aracılığıyla ya da daha başka yollarla Türkiyeli 
devrimcilere ulaşıyor. Dofar’da bir direniş odağı açılı
yor. Çeşitli Arap ülkelerinde yerden biter gibi devrimci 
örgütler kuruluyor. Devrim ve sosyalizm sloganlarını 
kullanan askert darbeler peşpeşe birbirini izliyor.

Devrimci mesajlara karşı çok duyarlılaşmış, mücadele 
ve başkaldırı heyecanını yaşayan ’68 kuşağı ya da 
’68'Ulerin Türkiyeli devrimcileri bu gelişmelerden etki
lenmeden edemiyor. Çeşitli biçimlerde Filistin ya da 
Dofar halklarının silahlı direniş ve mücadelelerine des
tek veren çeşitli eylem ve etkinlikler başlıyor. Filistin 
ve Orta-Doğu sorunu her tarafta ve sıkça tartışılıyor, 
yeni sonuçlar çıkarılıyor. Bu tartışmalarda İttihat ve Te
rakki kalıntısı Araplan aşağılayan görüşler köklü bir bi
çimde olmasa bile yavaş yavaş aşılmaya başlıyor. Filis
tin ve Arap halklarının karşısında yer alan düşmanın 
İsrail devletinden ibaret olmadığı, ona karşı sürdürülen 
mücadelenin aynı zamanda Amerikan emperyalizmine 
karşı bir mücadele olduğu, İsrail’in "yenilmezliğinin”

ardında ABD’nin yattığı yavaş yavaş kavranmaya başla
nıyor. Buradan giderek, Filistin halkının mücadelesine 
bizzat katılmak düşüncesi mayalanıyor, ama ağırlıklı ola
rak entemasyonalist dayanışmanın bir gereği olarak de
ğil; silah kullanmayı öğrenmek ve öğrendiklerini Türki
ye’de uygulamak yanıyla... Böylece kendiliğinden en- 
ternasyonalist bir tutum ortaya çıkıyor. İlk grupların 
Filistin'e, daha doğrusu Doğu-Şeria'ya, oradaki ya da 
Lübnan ve Suriye’deki Filistin kamplarına gidişleri baş
lıyor. (Bu arada, Lübnan ya da Suriye’deki Filistin kamp
larına gidişlerin de adının "Filistin'e gitmek” olarak 
yaygınlaştığını, Lübnan veya Suriye’deki Filistin kamp
larına gidenlerin yanlış olarak Filistin’e gittiklerini san
dıklarını kaydetmek gerekir.) Deniz Gezmiş ilk giden 
grup içindedir.

'68’lerin pek üzerinde durulmayan bir başka yanı da
ha var. O da "Filistin’e gitmeye eşzamanlı olarak başla
yan ve Irak Kürdistanı’na gitmek olarak devam eden 
ama Türkiye devrimci hareketinin gündeminde pek fazla 
yer almayan Irak Kürdistanı’na gidişlerdir. Irak Kürdis
tan Demokratik Partisi'nin (daha doğrusu Barzani'nin)

geçişler genellikle tren penceresinden Suriye tarafına 
atlamak biçiminde olur.

Deniz Gezmiş’in ve daha sonra da içinde Hüseyin 
İnan, Alparslan Özdoğan, Mustafa Yalçıner, Tuncer Sü
mer, Yusuf Aslan, İbrahim Seven, Halil Çelimli, Abdül- 
kadir Yaşargün, Celal Özcan ve Ercan Kaner’in bulun
duğu grubun tutumları ve içinde bazılarının yer aldığı 
eylemler Filistinlileri çok etkilemiş olmalı kl, özellikle 
bu tarihlerden sonra Türkiyeli gruplara karşı Filistinli 
örgütlerin ilgisi ve sempatisi olağanüstü artar. İkinci 
grup El Fetih'ie ilişkiye geçer. Özellikle Deniz Gezmiş’e, 
Filistinli ulusal kahramanlara karşı duyulan ilginin bir 
benzeri oluşur. Amerikan emperyalizmine karşı Türki
ye’den güçlü bir cephenin açılabileceği beklentisi ve 
umudu bu ilginin önemli bir nedenidir. Deniz Gezmiş, 
bu cepheyi açabilecek bir aday olarak görülür.

Deniz Gezmiş Türkiye’ye dönüp THKO’nun eylemleri
nin başlamasından sonra bu ilgi olağanüstü boyutlara 
ulaşır. Öyle kl İsrail Başkonsolosu Efraim EIrom’un öl
dürülmesi eylemi bile Deniz Gezmiş ve THKO’ya mal

Deniz Gezmiş’in 15 
Nisan 1969’da, 
Filistin Demokratik 
Halk Kurtuluş 
Cephesi kamplarında 
eğitim görürken 
aldığı kimlik kartı.

önderliğinde önemli kazanımlar elde eden Irak Kürtleri'- 
nin mücadelesi de benzer biçimde Türkiyeli devrimci 
Kürtleri etkiler ve o taraflara doğru bir eğilim başlatır. 
Irak Kürdistanı'na gidenleri güdüleyen en önernli unsur 
aynı ulustan olmaktan kaynaklanan ulusal dayanışma 
fikri iken, l}ir süre sonra, orada silah kullanmayı öğren
mek, lrakXürdistanı’ndaki deneyimlerden yararlanarak 
benzer türde bir mücadeleyi Türkiye’de de başlatmak 
eğilimi ağırlık kazanır ve gidişler buna göre şekillenme
ye başlar.

İlk Kürt devrimci grubu 1968’de Irak Kürdistanı’na 
doğru yola çıkar. Grupta, daha sonra "Şıvan” olarak 
tanınacak olan Dr. Sait Kırmızıtoprak, Nazmi Balkaş ve 
Hikmet Buluttekin vardır. Bunlar daha sonra Türkiye'de 
Kürdistan Demokrat Partlsl'ni oluşturur v6 Türkiye’de 
örgütlenmeye başlarlar. Ne var ki '71 içinde Sait Kırmızı- 
toprak ve Hikmet Buluttekin, Barzani tarafından kurşu
na dizdirilir ve örgütlenmeleri dağıtılır.

1969 ortalarında Deniz Gezmiş bir grupla birlikte Suri
ye sınırından geçerek Filistin Demokratik Halk Cephesi 
ile ilişki kurar ve oradan Karame'deki askerî eğitim kamp
larında bir süre eğitim görür. Türkiye-Suriye sınırından

edilir. Filistiniiler’in büyük çoğunluğu tarafından. Böyle 
eylemleri Filistinlilerin söylemiyle "ancak Deniz Gezmiş 
yapabilir” çünkü...

Genel olarak Arap aleminde ama özellikle Filistinliler
de OsmanlI İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak kabul 
ettikleri Türkiye’ye karşı, büyük bir ilgi vardır. Halk ara
sında Türkiye’nin bir ağabey devlet olarak kabul edildiği 
bir gerçektir. Yüzyıllar boyunca OsmanlIlara tabi oluşun 
etkilerinin kalıntıları olarak kabul edilmesi gereken bu 
ilgi çoğu ke^-hayranlıkla içiçe geçer. Enteresandır ama 
Abdülhamit’e karşı bile Türkiye’dekinden daha çok bir 
ilgi ve sempati vardır ve bu ilgi Abdülhamit'in İsraillilere 
Filistin’de yerleşme izni vermemesiyle yakından ilgili
dir. Bu izlenimler elbette '69-’73 arasındaki izlenimlerdir 
ve Filistinlilerin süreç içindeki bilinçlenmelerinin gelişi
miyle birlikte değişime uğramışlardır. Ancak o günlerde 
Türkiyeli devrimcilere duyulan ilgiyi etkileyen faktörler
dir. Filistin kurtuluş örgütleri entemasyonalist dayanış
manın yerine getirilmesi düşüncesiyle ellerindeki bütün 
olanakları daha sonra Türkiye’den gelen gruplara da 
sunarlar. Silah, teçhizat ve eğitim olanakları olarak. He
men hemen her cephe aynı zamanda bir Türkiyeli gruba 
destek vermektedir. Daha kalabalık ve güçlü gruba des-
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tek verme, Filistinli örgütler için bir üstünlük nedeni 
olarak kabul görmektedir. Bu yüzden tüm cephelerin 
kapıları Türkiye’den giden gruplara açıktır. 1972’tere 
kadar THKO-, bir yanıyla Deniz Gezmiş’in örgütü, bir 
yanıyia Türkiye’de ilk silahlı eylemleri başlatan örgüt, 
diğer yanıyla da Nurhak Dağı eyleminin yarattığı prestiji 
nedeniyle en aranan örgüttür. Nurhak Dağı’nda büyük 
düzenli bir ordunun olduğu varsayılmakta ya da öyle 
sanılmaktadır. Nurhak’takl gerilla grubunun dağıtılması 
Filistinlilerin umut ve beklentilerini fazlaca etkilememiştir.

“İlk” olmanın heyecanını geçtikten ve araya yeni bir
takım olaylann girmesinden sonra Türkiyeli devrimcile
re karşı özellikle El Felih'in tutumunda birtakım değiş
meler olur. ’72’lerln sonlarında, sınırsız desteklere bir
takım sınırlamalar gelir. Yardım vaatleri birtakım şartla
ra bağlanmaya başlar ya da bu tutum Türkiyeli gruplara 
hissettirilir; Türkiye’de eylem yapmak ya da bazı üslere 
karşı eylem düzenlemek gerektiği gibi. Birtakım gruplar 
oraları ekmek kapısı gibi kullanmaya başlamıştır çünkü. 
Tüm bu sınırlamalara karşın Türkiyeli gruplara karşı 
yardımcı olma ve onlara bazı olanaklar sunma tutumu 
hep devam eder.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Türkiye’ye dönmesi, 
geri dönen gruplardan birinin Diyarbakır’da yakalanma
sı Türkiye’de güçlü bir anti-emperyalist dalga yaratır. 
Basında hareketli bir biçimde Filistin halkının meşru 
mücadelesinin desteklenmesinin her devrimci ve de
mokratın görevlerinden biri olduğu konusu tartışılır. Fi
listin halkının mücadelesinin desteklenmesi için sınır 
ihlalinin bir suç olarak ele alınamayacağı savunulur. 
Diyarbakır’da tutuklananlar bir süre sonra serbest bıra
kılır. Tahliye edilenler kahramanlar gibi karşılanır. Öğ
renci liderliği karizmasına yeni bir kimlik eklenmiştir; 
Filistin’e gitmiş olma...

Filistin kampianndan dönenlerin çoğu tam techizatiı 
gelmişlerdir, silahları, elbiseleri ve fedai kimlikleriyle... 
Okullarda ama özellikle Ortadoğu Teknik Üniversitesi’n- 
de Deniz Gezmiş arkadaşlarıyla birlikte bu kıyafetle do
laşmakta, bu da devrimci gençliği çok güçlü bir biçimde 
etkilemektedir. Filistin’e gidenlere olağanüstü kişiler gö
züyle bakılmakta, herkes bu olağanüstülüğün bir unsuru 
olmaya çalışmaktadır. Bu temelde ortaya çıkan heyecan 
Filistin’e gitme isteklerine ivme kazandırır ve “ Filistin’e 
gitme” neredeyse bir çıkarmaya dönüşür. Kendiliğin
den, ya da hiçbir grupla ilişkisi olmaksızın Filistin’e 
giden insan sayısı artar. Gaziantep, Adana ve Hatay’dan 
birçok grup bu şekilde Suriye ve Lübnan’daki Filistin 
kamplarının yolunu tutar. Kamplarda eğitim görür, si
lahlanır ve dağlarda eylemler başlatmak üzere tekrar 
Türkiye’ye döner. Örneğin yakalandıktan sonra Saman- 
dağı grubu olarak anılan Gaziantep’ti bir grup devrimci 
genç eylem koymaya fırsat bulamadan yakalanır vb.

Bu yıllarda, daha sonra Türkiye’deki çeşitli örgütleri 
oluşturan çeşitli gruplardan birçok devrimci, Filistin

i kamplarında eğitilmek üzere çeşitli biçimlerde Suriye 
ve Lübnan’a gider ve eğitim görür.

’71’ierden sonra Filistinli kampları, Türkiyeli devrim
ciler için silahlı eğitim ve silah temini açısından önemini 
kaybetmemekle birlikte, yavaş yavaş Türkiye’de ara
nanlar için bannma yerleri olarak da kullanılmaya baş
lar. O zamana kadar silahlı devrim fikrini telaffuz etme
yen bazı grup ve kişiler de, sırf, oralar barınma olanağı 
sunuyor diye silahlı devrimi savunuyor görünür. Bu yıl
lar Filistinlilerin nezdinde Türkiyeli devrimcilerin itibarı
nın azalmaya başladığı yıllar olur. Zaten zaman aşımı 
ve “ilk” olmanın yarattığı heyecan da geçmiştir.

Tüm bunlara karşın Filistin kamplarına gidişler, za
manla eski tılsımını yitirmekle birlikte günümüze kadar 
devam eder.

ÖMER ÖZSÖKMENLER

başka yer gösterilmeksizin istimlak edilmesini protesto ettiler. Erzurum’un Tekmen ilçesi ve 
Malarya, Dûzyurt, Kelef, Hıdır, Çekaluk ve Madralı köylerinde ağalann köylülere ve hâzineye 
ait topraklan sürekli olarak işgal etmeleri üzerine köylülerin silaha sanlarak ağalara 
başkaldırması sonucunda çıkan çatışmalarda köylüler ağalann adamlan tarahndan yaralandı. 
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı köylerde findik üreticileri “findik fiyatlan ve demokratik haklar” 
konulu bir miting düzenleyerek, tefecilere ve ABD emperyalizmine karşı çıktılar. Bu 
mitinglerin örgütlenmesinde rol alan yerel TİP örgütünden Ziya Yılmaz, Ertan Saruhan ve bu 
mücadelelerin içinden çıkan köylü Ahmet Atasoy sonraki yıllarda THKP-C örgütünün 
çahşmalannda etkin roller alacak ve son ikisi Mart 1972’de Kızıldere köyündeki çatışmada 
öldürüleceklerdi. Ankara’nın Polath ilçesine bağh köylerde de köylüler, Karailyas köyünü 
büyük toprak sahiplerinin olduğu gibi satın almasına karşı protesto gösterilerinde bulundular. 
Toprak sahipleri harmanı ancak jandarma koruması altında yapabildiler. Kınkharmanı 
köyündeyse ağa topraklanna el konuldu. Sakarya köyünün çobanlan da ağanın sürülerini 
başıboş bıraktılar.

Eylül 1969’da Tarsus’un Kargılı, Firengülüs, Bakalı, Gerden, İznik, Meliki', Yüksek, Balhca 
köylüleri “pamuk fiyatlar.nm düşüklüğü ve köylülere kötü muamele yapıımasmı protesto 
etmek amacıyla Yenice bucağında toplanarak Tarsus’a kadar izinsiz bir gösteri yürüyüşü 
yaptılar. Aynı yerde bir hafta sonra düzenledikleri mitingde de köylüler Ankara-Adana-Mersin 
karayolunu trafiğe kapattılar. 12 Eylül 1969’da Hatay’ın Kınkhan ilçesinde tefecilere karşı 
düzenlenen mitinge Amik Ovası’ndaki 56 köyden 4 bin kişi katıldı. Kozan köylüleri hükümeti 
protesto için Adana-Ceyhan yolunu trafiğe kapatırken, Silivri’ye bağh Değirmenköy halkı Esece 
çiftliği sahiplerinin el koyduğu hazine topraklanmn yansını işgal etti. Hatay’ın Reyhanlı 
ilçesinin Vanşlı köylüleri de ağanın işgal ettiği hazine arazisine girerek ekim yaptı.
Burdur’daysa pancar üreticisi köylüler küspe satışında yapılan yolsuzluklan engellemek için 
yaptıklan başvurudan sonuç alamayınca Arahk’ta traktörleriyle fabrikaya yürüdüler.

FKF Dev-Genç'e Dönüşüyor

FKF 4. Kurultayı 9-10 Ekim 1969’da toplandığında kurultayın “Milli Demokratik Devrimciler”in 
egemenliği altmda sonuçlanacağından kimsenin kuşkusu yok gibiydi. Ancak, TİP’d e  1966’dan 
beri sürdürdükleri mücadeleyle birlik ve iç bütünlüklerinin pekiştiği bilinen ve üç yıl boyunca 
sürekli olarak kazandıkları başanlara örgütlü bir ifade kazandırabilecekleri yandaşlan kadar 
karşıtlannca da beklenen “Milli Demokratik Devrimciler” ya da kendilerine verdikleri şifada 
“proleter devrimciler”in bu kurultaydaki tartışmalardan yeni bir bölünme ile çıkacaklannı 
öngörmek imkansız gibiydi. Gerçi Türk Solu ve Aydınlık dergilerindeki kimi “Milh Demokratik 
Devrim” yorumlan arasında farklar bulunduğu ve siyasal mücadelenin yürütülme tarzına 
yaklaşımların “anarşizan eğilimler”e karşı “pasifizm” gibi terimlerle adlandırılıyor olmasının bir 
gerilim yarattığı bilinmiyor değildi ama, buradan başlayacak tartışmalann sosyalist harekette 
kalıcı ve sürekli bir bölünmenin başlangıcı olabileceğini kamplaşmanın sözcülerinin bile 
önceden görmüş olabildikleri söylenemezdi.

“Oportünistler”in İhracı

Kurultay Başkanlığına gösterilen iki adaydan Bora Gözen’i değil, Selahattin Okur’u seçen FKF 
Kurultayının seyri, “proleter devrimciler”in hegemonyasına ilişkin beklentileri doğruladı. Bir 
önceki kurultayda FKF Merkez Yürütme Kurulu’na ve İstanbul Bölge Sekreterliği’ne “Milli 
Demokratik Devrimciler”den olduğu kadar TİP yönetimine yakınlığı bilinen üyelerden de 
seçilenler olmuştu. Ancak FK Fnin 1969 yılı boyunca gösterdiği gelişmenin öznesi “proleter 
devrimciler”di. Bütün yıl boyunca FKF Ankara, İstanbul ve İzmir’in hemen hemen tüm 
üniversite ve yüsek okullannm her biriminde örgütlenmekle kalmamış aynı zamanda hemen 
hemen tüm öğrenci demeklerinin yönetimine aşağıdan kitle mücadelesi içinden gelerek 
egemen olmuştu. “Proleter devrimciler”, öğrenci hareketi üzerinde sosyalisderin hegemonyasını 
sağlarken sırf “sosyalist ideolog”lar olduklan için değil, öğrenci hareketinin tabanından gelen, 
hatta çoğu zaman mücadele içinde “sosyalist” ilkelerin savunulmasını ihmal ettikleri halde 
öğrencilerin doğal önderleri olmayı başarabildikleri için üste çıkabilmişlerdi ve FKF içindeki 
nüfuzlannı da öğrenci hareketinin dolaysız temsilcileri olmalanna borçluydular.
TIP içindeki kamplaşma FKFye de dolaysız olarak yansıyınca FKFdeki TİP yönetimi çizgisini 
benimseyenler, “proleter devrimciler” tarafından Mihri Belli’nin Aybar ve Aren’e yüklediği 
şifada “oportünist” olarak nitelenmeye başlamışlardı. Eylem çizgileri ve mücadele anlayışlan 
bakımından “proleter devrimciler”in gösterdiği aktiviteyi, mücadeleyi yersiz bir biçimde 
kızıştırdığı ve bunun da bir “cunta”ya hizmet etmekten başka bir işe yaramadığı gerekçesiyle 
eleştiren ve kimi zaman da buna karşı çıkan “sosyalist devrimciler” kumitaya gelmeden önce 
zaten FKF alt örgütlerindeki delegelik seçimlerinin çoğunu yitirmişlerdi. Kurultay başkanı 
tarafından “oportünizmle mücadele” kumitayı olarak adlandınlan toplantı İstanbul Hukuk 
Fakültesi delegesi Mustafa Lütfi Kıyıcı’mn verdiği Osman Saffet Arolat, Sıtkı Coşkun ve Veysi 
Sansözen’in örgütten ihracı önergesiyle açıldı. Bu önergenin yalnızca “evet” oylannm 
somimasıyla kabul edilmesinden sonra da tüzük değişikliği sırasında bütün “oportünist”lerin 
temizlenmesi kararlaştırıldı.

Milli Demokratik Devrim Kampı Bölünmenin Başlangıcında

Ancak bu beklenen gehşmenin arkasından çok beklenmedik bir başka gelişmenin ipuçlannm
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ortaya çıktığı görüldü. ODTÜ ve SBF Fikir Kulübü delegeleriyle, İstanbul'da DÖB’den FK F ye  
giren delegelerin oluşturduğu ve sözcülüğünü Mahir Çayan, Münir Aktoiga, İrfan Uçar, Mustafa 
Gürkan’m yaptıklan bir grup delege ile Aydınlık dergisi yazı kurulu üyeleri Doğu Perinçek, 
Şahin Alpay, Erdoğan Güçbilmez ve Cengiz Çandar’ın sözcülüğündeki bir başka grup arasında 
“Milli Demokratik Devrim” stratejisinin kavranışı ve devrimci gençlik hareketinin pratiklerinin 
anlamlandırılması ve işçi sınıfı hareketiyle ilişkilendirilmesi bakımından bir çatışmanın 
doğduğu görüldü. Münir Aktoiga ve Mahir Çayan’ın, sonralan Proleter Devrimci Aydınlık 
çevresini oluşturacak olan grubun yazarlanndan Şahin Alpay ve Erdoğan Güçbilmez’in Aydınlık 
dergisinde çıkan yazılanna dayanarak yaptıklan eleştirinin merkezinde Milli Demokratik 
Devrim’de “proletarya veya küçük burjuvazi önderliği” sorunsalı vardı. Mahir Çayan ve Münir 
Aktolga’nın konuşmalannda Şahin Alpay’ın “proletaryanın milli demokratik devrimde 
önderliğinin objektif şartlan oluşmamıştır” görüşünde ifadesini bulan yaklaşımın bir sağ 
sapmaya işaret ettiğini dile getirmeleri, sosyalist hareketin Kemalizmdeh idelojik ve örgütsel 
olarak bağımsızlaştırılmasının gerekliliğini vurgulamalan ve bir proleter sınıf partisi olmaksızın 
Kemaiistlerle “Milli Cephe” kurulduğunu ilan etmenin, hareketi Kemalistlerin kuyruğuna 
takmak olduğunu açıklamaları kurultay çoğunluğu tarafından desteklendi. Doğu Perinçek, Şahin 
Alpay ve Erdoğan Güçbilmez ise, “somut şartların somut tahlili”ni yapmaktan uzak olduğunu 
ve “Milli Cephe”yi “daraltığmı ya da böldüğünü” söyledikleri, “Ecevit’in TÖS kurultayında 
yuhalanması, ODTÜ işgali ve sonrasında Sosyal Demokratlarla sosyalistler arasındaki 
çaüşmalar” gibi hareketleri eleştirdikten sonra “fabrika işgalleri ve grevler sırasında bu 
hareketlere katılmamanın oportünizm, hareket berekettir yaklaşımıyla girişilen boykotların sol 
sapma” olduğunu dile getirdiler. Ortaya çıkan gerilim ODTÜ delegesi ve Aydınlık yazı 
kurulunun tek kadın üyesi Seyhan Erdoğdu’nun uzlaştırıcı çabalarıyla yatıştınidı aıria Kurultay 
onaya çıkan aynm noktalan giderilmeksizin tamamlandı.

Bütün bu tartışmalar sırasında Mihri Belli, her iki tarafta yer alanlarca eleştirinin üzerinde 
tutulmuştu ama, gerçekte Mihri Belli’nin hem öncülük meselesinde, hem “Kemalizmin sağ ve 
sol kanadan” arasındaki aynm meselesinde, hem de “şiddet eylemleri” konusunda Doğu 
Perinçek ve arkadaşlan gibi düşündüğü, en azından onlara karşı çıkmış olmadığı biliniyordu. 
Nitekim Mihri Belli, Kurultay sonrasında Aydınlık yazı kurulunda ortaya çıkan bölünme ve 
bunun değenlendirilmesi sırasında Mahir Çayan ve arkadaşlannm safında yer alınca her iki 
taraftan da gelen “oportünizm” suçlamalanyla karşılaşacaktı. FKF Kurultayı örgütün adının 
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu  (TDGF) olarak değiştirilmesi ve yeni bir tüzük 
benimsenmesi ile sonuçlandı. Ancak, gerek kitleler gerekse örgütün kendi üyeleri tarafından 
“Devrimci Gençlik”ten kısaltılan Dev-Genç adı çok daha fazla benimsenecek ve ünlenecekti. 
Kurultayda Genel Başkanlığa AÜZF öğrencisi Attila Sarp, Genel Sekreterliğe ODTÜ Makina 
Mühendisliği öğrencisi İrfan Uçar, Genel Saymanlığa HÜ öğrencisi Ergun Aydmoğlu, Merkez 
Yürütme Kurulu Üyeliklerine ise AÜDTCF öğrencisi Gün Zileli, AÜSBE öğrencisi Oral Çalışlar, 
AÜSFBYYO öğrencisi Aktan İnce, ODTÜ öğrencisi Tuncay Çelen, AÜFF öğrencisi Ömer 
Özerturgut seçildiler. Ancak Kurultay sonrasında devam eden ve olaylı biçimde gelişen 
aynlıklar sonunda Proleter Devrimci Aydınlık çevresiyle birlikte tavır takınan Oral Çalışlar, Gün 
Zileli, Ömer Özerturgut ve Aktan İnce Genel Yönetim Kurulu toplantısında Merkez Yürütme 
Kurulu üyeliklerinden alındılar ve yerlerine AÜSBE öğrencisi Oktay Etiman, AÜHF öğrencisi
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Hüseyin Onur, AÜTF öğrencisi Ruhi Koç ve HÜ öğrencisi Nurettin Öztürk getirildiler. İrfan 
Uçar, Genel Sekreterlik görevini Ruhi Koç’a devretti. Bu kurultay ve onu izleyen aynlıklar 
sırasında her iki kanatta da yer almayan Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mustafa 
Yalçıner, Gülay Özdeş, Atilla Keskin ve başkalarından oluşan ODTÜ SFK üyesi bir grup ise 
“silahlı mücadele” hazırlıklarına girişmek üzere Filistin kamplanna doğru hareket etmişlerdi. 
Aynı sırada Bursa Cezaevinde bulunan İstanbullu öğrencilerin önderi Deniz Gezmiş ve Ankara 
Cezaevinde bulunan FKF eski Genel Başkam Yusuf Küpeli ise bu kamplaşmada Doğu 
Perinçek grubunun karşısında konumlanmışlardı.

“Kırmızı” ve “Beyaz” Aydınlık’lar

Ocak 1970’de bayilere Aydınlık dergisini almaya gidenler. Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın daha 
sonraları “Al Aydmîıfe-Mor Aydınlık" tekerlemesiyle alaya alacağı, iki dergiyle birden 
karşılaştılar; Mavi kapakla ve üzerinde küçük harflerle yazılmış “proleter devrimci” lejandıyla 
çıkan. Doğu Perinçek ve arkadaşlarının; kırmızı kapakla çıkan ise Mihri Belli ve 
arkadaşlarının bakış açısından “proleter devrimci saflanmız”daki bölünmeyi haber veriyordu.
Bir sonraki sayıda inatlaşmaktansa kendisine yeni bir biçim vermeyi amaçlayan “Mor”
Aydınlık, Mao Zedong estetiğinin habercisi olarak Peking Review  dergisi gibi sürekli beyaz 
kapakla ve Proleter Devrimci Aydınlık adıyla yayınlandı ve iki akım “Kırmızı ve Beyaz” 
Aydınlıklar olarak bilinir oldu.

Tartışmanın ekseninde “Milli Demokratik Devrim”de proletaryanın önderliği meselesi vardı ve 
bunun böyle olduğunu her iki yan da açıkça dile getiriyordu. “Proleter Devrimci” Aydınlık ilk 
sayısında durumu şöyle açıklıyordu: “Aydınlık ve Türk Solu arasında bir bölünme yaratm.a ve 
Aydınlık’ı bir hizip dergisi haline getirme çabası (...) sinsi bir şekilde bugüne kadar sürüp 
gelmiştir. Aynı bölücü unsurlar Aybar-Aren oportünizminin güçbirliği ve proletarya öncülüğü
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TİP içindeki tartışmaların bölünmelere yolaçmasından sonra, farklı görüşleri 
savunanların yayınladıkları dergiler sosyalist basının çeşitlenmesine yolaçtı. Özellikle, 
1968’den sonra sayılan artan bu dergiler çok değişik görüşleri yansıtıyor, kendi 
aralarında polemiklerde bulunarak, canlı bir tartışma ortamı da yaratıyorlardı. Buna 
rağmen bu süreç giderek ayrılıktan daha da derinleştiren ve kimi yerde uzlaşmaz bir 
biçime sokan bir dönemin de başlangıcı oldu. Ancak yine de bu yıllarda yapılan 
yayınların birer "ilk yayın" olması, işçi gazetesi, gençlik dergisi, aylık teorik dergi gibi 
çeşitlenmelerin iyi örneklerinin veriimesi, bu döneme özgü ayırdedici bir özellikti. MDD 
görüşünün aylık teorik dergisi olarak yayına giren Aydınlık Sosyalist Dergi, 1 Kasım 
1968’de yayına başladı. Sahibi kurucular adına tAünir Aktolga, Yaziişleri Müdürü ise 
Vahap Erdoğdu'ydu. Daha sonra Ocak 1970’te başgösteren görüş ayrılığı nedeniyle 
Doğu Perinçek ve arkadaşları tarafından Proleter Devrimci Aydınlık yayınlandı. Aydınlık 
Sosyalist Dergi de yayınına devam etti. Her iki dergi de yayınını 12 Mart’a kadar 
sürdürdü. Kurtuluş ise Mayıs 1970'te PDA dışında Aydınlık Sosyalist Dergi’/ /  
çıkaranların aylık siyasi gazetesi olarak çıktı. Sahibi Ali Yücelalp, Yaziişleri Müdürü 
Nurettin Öztürk’tü. Aralık 1970'e kadar yayınını "İşilerin Köylülerin Gazetesi" Kurtuluş 
adıyla sürdüren gazete, Mahir Çayan ve üç arkadaşının "Aydınlık Sosyalist Dergi’ye 
Açık Mektub’’u yayınlamalarından sonra iki ay çıkmadı. Daha sonra da Mart ve 
Nisan 1971’de iki sayı yayınlandıktan sonra sıkıyönetimle birlikte kapandı. Işçi-Köylü

gazetesi 8 Temmuz 1969’da onbeş günlük gazete olarak yayına başladı. Sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Ömer Özerturgut’tu. Aydınlık Sosyalist Dergi’de/f/ bölünmeden sonra 
Proleter Devrimci Aydınlık dergisini çıkaranların yayını olarak 12 Mart’tan sonra ilan 
edilen sıkıyönetime kadar yayınını sürdürdü. TİP içinde Aren-Boran grubunun 
görüşlerini savunan Emek, 1 Mayıs 1969’da Onbeş Günlük Sosyalist Gazete olarak 
yayına başladı. Sahibi Şaban Erik, Genel Yayın Müdürü Sadun Aren, Yaziişleri 
Müdürü Hüseyin Ergün'dü. MDD’ye karşı Sosyalist Devrim görüşünü savunan dergi 
ayrıca aynı adla bir haftalık parasız yayın da yaptı. Emek daha sonra aylık dergi 
olarak yayınını sürdürdü ve 12 Mart’tan sonra kapandı. Türkiye Devrimci Gençlik 
Federasyonu'nun (Dev-Genç) yayın organı olan İleri, Mart 1970’te yayına başladı. 
Sahibi Atilla Sarp, Yaziişleri Müdürü Ersen Olgaç’tı. Dergi-adını Hacettepe Fikir 
Kulübü’nün yayın organı Heri’den almıştı. Daha sonra toplam 6 sayı yayınlanan 
derginin, son iki sayısı o dönemde TDGF başkanı olan Ertuğrul Kürkçü’nün 
sahipliğinde yayınlandı. Devrim gazetesi ise Yön'ün kapanmasından sonra aynı 
doğrultudaki görüşleri benimseyen bir haftalık yayın olarak 2 Ekim 1969’da yayına 
başladı. Sahibi Cemal Reşit Eyüboğiu, Yaziişleri Müdürü Haşan Cemal’di. Gazetenin 
Genel Yayın Müdürlüğü ile başyazarlığını ise Doğan Avcıoğlu yapıyordu. Başyazan 
Hikmet Kıvılcımlı olan Sosyalist adlı dergi. Ocak 1967’de yayınlanmaya başlamıştı, 
ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle önce 7 sayı daha sonra, 1970’de 24 sayı çıkabildi.
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Türkiye İşçi Partisi

İngiliz tarihçi E.Carr, tarihe yaşadığımız günün sorun
ları penceresinden balcanz diyor. Çüni(ü tarih aynı za
manda da gelecel< için yazılıyor. Bu nedenlerle TİP tari
hini değerlendirmemizin, sosyalist harei(etin bugünl(ü 
sorunları ve gelecekten beklentilerimiz ekseninde geliş
mesi kaçınılmaz oluyor.

1990’da birieşik, kitlesel bir Marksist partinin yaratıl
ması sorunu her geçen gün daha fazla Marksistlerin 
gündemini işgal ediyor. Bu da '61-71 TİP’me olan ilgiyi 
olağanüstü artırıyor. 1969 sonrasında sürekli bölünen 
ve daralan sol parti ve çevrelerin üzerinde ’70 öncesi 
r/P’i adeta bir altın dönem oiarak parıldıyor. Gerçekten 
de bu dönem T/P’inin siyasal pratiğinden öğrenilecek 
çok şeyin olduğu görülüyor. TİP deneyiminden yalnızca 
Marksistler değil, diğer politik akımlar ve liderlerinin 
de önemli dersler çıkardıkları görülüyor.

Süngü zoruyla politika sahnesinden atılan Süleyman 
Demirel ve Bülent Ecevit, 1983’te yeniden varolma mü
cadelelerinde partilerine ’70 öncesi TİP’i örnek olarak 
gösteriyorlardı. Yeni düşüncelere dayanan ve düşünce 
üreten bir avuç TİP milletvekilinin parlamentonun ve ül
kenin siyasal yaşamını değiştirdiğinde birleşen iki lider 
bu mücadeleyi saygıyla anıyorlardı.

TİP değerlendirmesine kanımca iki ön saptama ile baş
lamak yararlı sonuçlar çıkarmamızı kolaylaştıracak gibi 
görünüyor.

Birincisi, ’61-’69 T/P’i ile sonraki TİP tarihinin farklı 
özellikleri olduğunu saptamak gerekiyor. T/P’in en önemli 
döneminin ’61-69 dönemi olduğunu, sonraki yıllarda 
“sol”laşan ve daralan bir süreç yaşandığı görülüyor. 
Böylece dikkatlerin nerede toplanması gerektiği ve baş
langıçta sahip olunan olanakların nasıl bir bir yitirlldlğlni 
saptamak daha da kolaylaşabiliyor. İkincisi, ’61-71 TİP’- 
inde ne aradığımız henüz yeni yeni belirleniyor. Oyle 
ki bir dönem Marksist solun kolayca mahkum ettiği, 
7/P’lilerin dahi kurtulmak için çaba gösterdikleri kimi 
konular yeni bir kitlesel hareket için temel önemde ko
nular oiarak önümüze çıkıyor. Parlamentarizm, demok
rasi ve demokratik yol, legalizm vb. gibi tartışmalara 
günümüzde yaşadığımız sorunları dikkate alarak yeni
den dönmek gerekiyor.

V ’60’lar ülkemizde ilerici hareketlerin hızla yaygınlaşıp 
güçlendiği yıllardı. Bu gelişme çok uygun uluslararası 
ve ulusal koşulların bir ürünüydü. Ülkemizde ’60’larda 
ilerici demokratik hareket güçlü bir uluslararası dalga
nın üzerine oturdu. Bu etkenlerden birincisi, 1917 Devri
mi iie başlayan 1945’te yaygınlaşan toplumsal dönü
şümlerin ve KP’lerin artan etkisidir. İkincisi, ’60’larda 
büyük sıçrayışlar yapan anti-emperyalist halk devrimleri 
ve hareketleridir. Üçüncüsü ise ’68 kitle eylemleri ile 
doruğa ulaşan, özellikle Avrupa’da aydınlar ve gençlik 
içinde gelişen düşünceler ve hareketlerdir.

Ülkede ise 1950’lerden sonra üretici güçler çok hızlı 
bir tempoda gelişiyordu. Sınıf ayrımları ve çatışmaları 
daha belirgin hale geldi, sertleşti. Devlet yapısında, si
yasal, toplumsal ve ekonomik alanda yeni egemenlik 
biçimleri oluşmaya, bir dönem önce ikincil olanın başa 
geçtiği, yönetici konumda olanın yeni oluşan hegemon
yada geriye düştüğü dinamik bir süreç gelişmeye baş
landı. Sınıflar arası mücadele geleneksel DP-CHP müca
delesini çok aştı. Değişik sınıflar kendi talepleriyle ve 
örgütleriyle siyasal arenaya çıkabilecek ölçüde güçlen
di. Bu gelişmeler zengin bir siyasal yaşam oluşturdu. 
Mücadelenin ’60’lardaki baş aktörleri, CHP-/IP-asker ve 
bürokrat çevreler, etkinlik kazanmak için yoğun bir siya

sal mücadeleye tutuştular. Taraflar güçlenmek için yan
daşlar aradılar, ittifaklara yöneldiler. Sonuç olarak gele
neksel yönetici kesimlerin iç çatışmaları ve henüz bir 
gücün ağırlığını koymamış olması ’60-’70 arasında ülke
de gelişkin bir demokratik ortamın nesnel temellerini 
hazırladı. Türkiye İşçi Partisi bu koşullarda filizlendi 
ve hızla gelişti.

DP iktidarının uygulamalarından zarar gören asker- 
bürokrat-aydın kesim 27 Mayıs Darbesi’yle tepkilerini 
ortaya koydu. Aynı olumsuzlukların bir daha yaşan
maması için siyasal iktidarlara karşı garantiler oluştur
mayı amaçladılar. Bu çabalar her bakımdan gelişkin 
bir demokratik çerçeve sunan 61 Anayasası’nı yarattı. 
Temel devlet kurumlan neredeyse siyasal iktidarın etki
sinin dışına çıkarıldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi vb. 
yollarla siyasal iktidarlar üzerine denetleyici organlar 
oluşturdular. Bu önlemler bir dönem için siyasal iktidar
ların ilerici akımlar üzerine baskı uygulamalarını olduk
ça sınırlandırdı. Yine aynı kayguiarla 61 Anayasası bur
juvazinin ekonomide ölçüsüz hakimiyetine engel olmak 
için sosyal devlet, planlı kalkınma, toprak reformu, eko
nomik demokratik hakları savunma örgütlerinin kurulu
şunu desteklemek gibi görüşjer getirdi. Bütün bunlar 
ilerici hareketlerin mücadeleleri açısından geniş bir top
lumsal meşruiyetin koşullarını oluşturdu.

27 Mayıs’ı gerçekleştiren güçler seçim yapmaya karar 
verdiklerinde yeniden DP’nin mirasçılarının iktidar ola
mayacağına inanıyorlardı. Ancak bütün çabalara karşı
lık ’61, ’63 ve '65 seçimlerinde CHP başarısız oldu. 
DP kitlesini toparlayan AP ezici biçimde iktidara geidi. 
Diğer yandan CHP, '65’lere kadar kurduğu değişik koa
lisyonlarda 27 Mayıs ruhuna uygun bir çizgi izlemedi. 
Birçok noktada 27 Mayıs’ın kazanımlarını geri götürdü. 
CHP bir türlü tutucu güçlerin yönetiminden kurtulama
dı. Sonuç olarak çıkarlarının köklü demokratik dönü
şümlerin yapılmasında ve demokrasinin geliştirilmesin
de olduğunu kavramaya başlayan işçiler, aydınlar, öğ
retmenler, gençler CHP ile bir yere ulaşamayacaklarına 
kesin olarak inandılar. Bu kitiesel arayışlar. Yön hareke
tini ve Türkiye İşçi Partisi’ni yarattı. Daha sonraki yıllar
da biraz da zoraki biçimlerde yaşatılmak istenen sol 
parti ve hareketlerin tersine TİP, varoluş gücünü deği
şik toplumsal kesimlerin yeni bir partiye duydukları ge
reksiniminden aldı. İşte bu nesnel durumdur ki işçi- 
sendikacı aydın, sanatçı, genç, öğretmen, köylüler ve 
Kürt demokratlarından oluşan geniş bir kitleyi TİP çev
resinde birleştirdi ve uzun yıllar TİP’e güçlü bir dina
mizm kazandırdı.

1960 öncesinde baskılar nedeniyle değişik sınıf ve 
tabakalar içinde gelişen ilerici, demokratik nüveler bir
birinden kopuk olarak gelişti. Ancak önemli bir birikime 
ulaştılar. Bu kesimlerin en aktifleri bir parti gereksinimi 
duydular ve TİP'e yöneldiler. Yeni bir parti için ilk giri
şim sendikal hareketin radikal kanadını oluşturan İstan
bul sendikacılarından geldi. Çünkü sendikal hareket, 
grev ve toplu sözleşme hakkı, iş mevzuatı gibi temel 
konuların siyasal düzeyde çözümlenmesi gerektiğini se
zinliyordu. Ancak işçi sınıfının sorunlarıyla etkin biçim
de uğraşmaya aday bir parti de göremiyorlardı. Çareyi 
yeni bir parti kurmakta buldular. Durgun geçen bir yıl
dan sonra partiye canlılık kazandırmak İçin sosyalist 
aydınları davet ettiler. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, sendikacıların, toplumda varolan anti-komünist 
ön yargılara rağmen partiyi sosyalist aydınlara açmakta 
gösterdikleri cesarettir.

1961’de yayınlanan Yön Bildirisi’nin ilerici akımların 
yayılmasında ve düşüncelerinin biçimlenmesinde çok 
önemli işlevi oldu. Ancak yine de bu görüşlere Tanzi
mat’la başlayan, Kemalizm'le devam eden elitist aydın 
bakışı, devletin çıkarlarını üstte tutma yaklaşımı ege
mendi. TİP ise çok kısa bir sürede geleneksel, resmî 
ideolojiyle bağlarını kopardı. İç ve dış politikada geniş 
yığınların aleyhine durumlar yaratan genel mutabakatla

rı şiddetle eleştirdi, reddetti. T/P'in bu başarısı büyük 
ölçüde Marksist düşüncenin gücünün bir ürünü oldu. 
Her ne kadar TİP, 1966’ya gelene kadar Marksizme 
ve Bilimsel Sosyalizm’e açıkça atıfta bulunmasa da 
1962’den başlayarak Marksizm’in etkisi altındaydı. Par- 
ti’de Marksizmi bilen çok az sayıda insan vardı. Dahası 
zaman zaman parti çizgisinde anti-Marksist çıkışlar bile 
görülüyordu. Ancak ’64 Programı’nın hazırlanması Mark
sist aydınların bir yıllık emeklerinin ürünü oldu. Parti, 
ülke tarihini ve siyasal savaşımı, sınıflar mücadelesi, 
sınıfların egemenlik olarak devlet, sömürü, bağımlılık, 
toplumsal dönüşümlerde yığınların rolü vb. gibi kavram
larla açıklıyordu. Sistem tepeden tırnağa eleştiriliyor, 
bu eleştiri devlette, toplumda ve ekonomide köklü de
mokratik dönüşümlerle bütünleniyordu. Ancak önemle 
belirtmeliyim ki TİP'in Marksist Devrim teorisini kavrayı
şı bütün yaşamı boyunca çok zayıf oldu.

Yön hareketinin birçok bakımdan Kemalizm’i aşan 
yönleri vardı. Ancak yine de kalkınma sorununda asker- 
bürokrat-aydınların rolüne ve elitist yöntemlere ilgisi 
daha fazlaydı. Yön'e göre ülkemizde halk hareketi yete
rince güçlü değildi ve bu güçleri temel alacak bir çizgi 
ancak çok uzun erimde çözüme ulaşabilirdi. Bu zaman 
Kaybına ülkenin tahammülü yoktu. TİP bu sorulara tam 
ters açıdan yaklaştı. İlk olarak “ devlefin bir kurtarıcı 
değil, baskıcı olduğu görüşünü getirdi. Kemalizm'in köklü 
bir eleştirisini yaptı. TİP'e göre sosyalizm yalnızca bir 
kalkınma yöntemi değildi. Aynı zamanda toplumsal ya
şamın yığınların çıkarlarına olan değerlere göre yeniden 
düzenlenmesiydi. Bu sonuç da ancak her aşamada yı
ğınların daha çok mücadele içine çekilmesiyle elde edi
lebilirdi. “Kestirme yol yoktur” diyordu, Behice Bo
ran. “ Demokratik yolu ve yığınları uyandırmayı başa 
koymak gerekir, reformlar köklü değişikliklerde çıkarı 
olan sınıfların uyanması ve teşkilatlanması ile gerçek
leştirilebilir.” Yine Behice Boran, T/P’in görevini, yığın
ları, memleketin siyasal sahnesinde kendi çıkarlarını 
savunmak için aktif rol oynamaya hazırlamak oiarak 
tanımlıyordu. Bütün siyasal yaşamı boyunca, ’70 sonra
sında dahi TİP bu çizgisini korudu.

TİP, politik çözümlemesine ’60’larda ülke koşullarının 
devrime elverişli olmadığı saptamasıyla başladı. Bu ne
denle ana sorun işçilerin ve halkın bilinçlendirilip, teşki- 
iatlandırılmasıydı. Bu yığınsal bir hazırlık demekti. Ha
zırlığın ekseni demokrasi mücadelesi olacaktı. Yeni bir 
toplum kuruculuğuna demokrasiyi savunarak gidilebile
ceğini savundu. Sosyalizme demokratik geçişin olanaklı 
olduğunu, bu geçişin koşullarını hazırlamak gerektiğini 
savundu. Bu elbette ki uzun bir hazırlık dönemi olacaktı. 
Ancak başka yol yoktu veya yol olarak görülenler so- 
nuçsuzluğa mahkûmdu. TİP, bu amaçla bütün ilerici 
güçlere, ’61 Anayasası’na sahip çıkmayı önerdi. Türkiye 
tarihinde hiçbir anayasa, ’61 Anayasası kadar halk kitle
lerine mal olmadı. Anayasa, yığınların elinde gerçek 
devrimci bir silah durumuna geldi.

Ulusal bağımsızlık ve egemenlik sorununda gelenek
sel görüşlere aykırı, barışçı, bağımsızlıkçı bir çizgi izle
di. TİP, 1965 Genel Seçimleri’nden 15 milletvekili kaza
narak çıkınca bu çizgisini parlamentoda da sürdürdü. 
Yığınların çıkarlarını temel alan yepyeni bir sesi parla
mentodan bütün ülkeye yaydı. Anayasa Mahkemesi’nde 
en çok davayı TİP açtı. Anayasa hukukunun oluşmasına 
önemli katkılarda bulundu. Bütün bunların etkisiyle yıl
ların politikacısı İsmet İnönü 1965 Genel Seçimleri son
rasında şöyle diyordu: “ Bu ülkede ancak CHP ve TİP’- 
ten ilerici hamleler beklenebilir.” TİP birleşik savaşım 
önerisini demokrasiden çıkarı oian bütün kesimlerin bir
likte oluşturacağı “ Milli Demokratik Cephe” ile somutla- 
dı. “ Milli Cephe” nin temelini demokratik ve anti-emper- 
yalist savaşım oluşturacaktı. TİP tek cepheye gi
den yolda bir kongre toplanmasını önerdi. Kongrede 
değişik kesimler, örgütler ve aydınlar tartışarak ortak 
sonuçlara varabilirler, bunları bir programda birleştire
bilirler, ortak eylemle takipçisi olabilirlerdi. Ortak de
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mokrasi savaşımı üzerine Behice Boran'ın 1963 tarihli 
“İlerici Demokratik Hareketin Başarı Şartları” yazısında 
görülebileceği gibi gelişkin görüşler ortaya konuldu. 
Uygulamada da önemli adımlar atıldı.

'61 Anayasası’ntn kabulünden sonra belli bir süreç 
içinde '61 Anayasası ile çelişen yasa maddeleri için 
aykıniık davası açılabileceği hükmü getirildi. TİP bütün 
dikkatini bu soruna yöneltti. Bir süre sonra Bağımsız 
Senatör Niyazi Ağırnaslı'nın TİP’e üye olmasıyla Anaya
sa Mahkemesi'nde dava açmak hakkı da elde edildi. 
Anti-demokratik yasalar kampanyası hızla yayıldı. Bu 
savaşıma TİP, Yön, bazı CHP'liler gençlik örgütleri ve 
sendikalar, birçok seçkin aydın, bürokrat ve önemli sa
yıda subay katıldı. TİP, insan hakları ve demokrasinin 
partisi olmanın canlı ve etkin örneklerini veriyordu. Za
ten kurucularının özelliği sonucu işçi sınıfı ve sendikal 
hareketin sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. Grev ve 
toplu sözleşme yasası, iş mevzuatının düzenlenmesi 
ve sendikal yasaların düzeltilmesi için fabrikalardaki sa
vaşımları destekledi, meclis yasa önerileri sundu. Ana
yasa Mahkemesi’ne davalar açtı, kamuoyu oluşturmak 
için toplantılar, açıklamalar gösteriler düzenlendi. TİP, 
demokratik hakların savunulması çerçevesinde 1963'ten 
başlayarak Kürt halkına ve Alevilere baskı yapılmasına

Aralık 1968’de Olağanüstü TİP Kongresi’nde oy 
kullanan delegeler. Sadun Aren-Behice Boran ekibinin 
şiddetli eleştirilerine rağmen Mehmet Ali Aybar 
Kongre’den muzaffer çıkmayı başardı.

karşı çıkarak, eşit biçimde yurttaşlık koşullarından ya
rarlanmaları için mücadele etti. Bu kesimlerden geniş 
bir ilgi gördü. Parlamento'ya girmesinden sonra, 1967’de 
Doğu Mitingleri'nde, 1969-’70'lerde Doğu'da yapılan jan
darma baskınları sırasında, IV. Kongre'de bu çizgisini 
sürekli korudu.

TİP’e kişilerin ve toplumsal kesimlerin sosyalist görü
şü benimsedikleri için yöneldikleri, ancak herbirinin de 
kendine göre ayrı bir sosyalizm anlayışının olduğu sıkça 
yinelenen bir doğrudur. Ancak bugün daha iyi görülüyor 
ki bu TİP açısından bir zaaf değil, zenginlikti; güç kayna
ğıydı. '60'tan sonra ilerici akımlar TİP ve Yön çevresin
de toplandılar. 1963'te Talat Aydemir'in başarısız darbe 
girişimlerinden sonra 1971 'e kadar darbeler dönemi ka
pandı. Böylece Vön'ün ’68-69'a kadar tezlerinin nesnel 
dayanakları zayıflarken, yığınlara dayanmayı, parlamen
toyu ve seçimleri önemseyen TİP’in pozisyonu güçlen
di. Farklı kalkış noktaları olsa da değişimden yana güç
lerin bütününe yakın kısmı ilerici dönüşümleri savunan 
tek parti olan TİP'in çevresinde toparlandı.

1960'dan sonra politik arenada TİP'ie birlikte varolan 
diğer ilerici akımlar şunlardı: Yön hareketi; '65'lerden 
başlayarak gelişen MDD hareketi; '68 ruhunun yarattığı, 
ağırlıklı olarak gençliğe dayanan hareketler; çalışmasını 
yurtdışında sürdürse de bir etken olan TKP hareketi; 
CHP’de gelişmekte olan ortanın solu hareketi. TİP bu 
hareketlerle ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtmadı. 
Diğer ilerici akımlardan farklı görüşleri vardı. Bu farklı
lıklar nedeniyle, diğer hareketleri eleştirmesi doğaldı. 
Ancak bu akımlar da ülkedeki toplumsal ilerlemeye önem
li katkılarda bulunuyorlardı. TİP bu durumu gözden ka
çırdı, giderek daha çok ayrım noktalarını öne çıkarır 
oldu. TİP'in pratik tutumlarına benmerkezci yaklaşım
lar, kendine güvensizlik, kolayca hasım psikolojisine 
sürüklenmek vb. gibi duygular yön verdi. Ülkemiz so
lunda hâlâ çok güçlü biçimde hakim olan çatışmacı 
politik kültürün etkisinde olan TİP, bu etkiyle artan bir 
tempoda çatışan ilişkiler içine girdi. 1964 I. Kongre'de 
ilk belirtileri görülen hasımca ilişkiler, 1966'da II. Kong
re'de iyice açığa çıktı ve her aşamada tırmanarak gelişti. 
TİP-TKP ilişkileri bunun istisnasıdır. TKP, sosyalist fi
kirlerin yayılmasında TİP’e ve TİP'in yasal çalışmasına 
çok önem veriyordu. TKP, TİP’in lehine ülkedeki örgüt
lenmesini sınırladı. Kendisi yurtdışındaki işçi ve öğren
ciler arasında çalıştı. İlişkiler biraz belirsiz de olsa 1974'e 
kadar sorunsuz biçimde sürdü.

TİP yönetiminin, 1969'da başa güreşeceğiz gibi aşırı 
iyimser beklentileri TİP’i diğer ilerici akımları gizli bir 
küçümsemeye götürüyordu. Dahası bu hareketler za
man zaman iktidara yürüyen partinin ayak bağları olarak 
görülebiliyordu. TİP bu hareketlerin kimi tutumlarını ve 
eleştirilerini doğrudan kendi varlığına yönelik oiarak de
ğerlendirdi. Çatışmanın TİP içinde de yoğun biçimde 
sürmesi soruriu ağırlaştırıyordu. Çünkü sorun, aynı par
ti içinde bulunan ve bu partinin yönetim için çatışan 
taraflar arasındaki ilişkiye dönüşüyordu. 1966'da Yön, 
TİP'İ eleştirmeye başladı. Ve TİP içindeki Mihri Belli 
MDD çevresiyle ittifaka girdi. Bu durum TİP yönetimi 
tarafından daha baştan bir yandan kökleri 1951 TKP 
davasına dayanan gruplaşmaların partiye sızması, diğer 
yandan da “tepeden inmeci yön'ün” TİP'i etkisizleştir
me çabaları olarak görüldü. Böylece sorun politik değil 
örgütsel önlemlerle çözülmek istendi. Görüşler tartışıl
maz oldu. Disiplin kurulu kararları ve olayların tartışıl
ması öne çıktı. Kuşkuların ve ön yargıların hakim olduğu 
tam bir kördöğüşü başladı.

Yine TİP, 1968 kitle hareketleriyle doruğa çıkan dalga
nın düşünsel ve politik önemini görmedi. Marksizme 
güncel katkı çabalarını ve bazı önemli tıkanıklıklara geti
rilmek istenen açılımları dikkate bile almadı. Bu akımın 
temsilcileriyle parti içindeki hasımlıklar nedeniyle '68 
hareketlerinin teorisini ve pratiğini toptan reddetti. Bu 
tutum alışta TİP'in '68'den başlayarak SBKP’nin etki

alanındaki kamplaşmaya yönelmesinin de önemli rolü 
oldu. Bu kampla sorunlu ilişkiler içinde olan bütün dü
şünsel akımlar ve politik hareketlere karşı TİP de hemen 
tutum almaya başladı. TİP’in bu kamp içinde yeralması- 
nın parti eylemi ve düşüncesi üzerinde özel olarak ele 
alınması gereken derin etkileri oldu.

Ortanın solu hareketi yılların devletçi partisi CHP'yi 
her bakımdan yeniliyor, dönüştürüyor ve sola çekiyor
du. Üstelik bu değişimde TİP’in ve Yön’ün rolü çok 
büyüktü. Ancak sorun bu kapsamda değerlendirilmedi. 
Ortanın solu TİP'in önünü kesmek için İsmet Paşa’nm 
oyunu olarak görüldü ve karşı tutum alındı. Ortanın 
solu hareketine karşı tavırda da görüldüğü gibi diğer 
ilerici akımlara daha köklü bir yaklaşım yerine günlük 
politika gereklerine göre belirlenen politikalar ağır bası
yordu. Sonuç olarak '60'lardan sonra ilerici hareketler 
arasında ilişkilerin olumsuz bir duruma gelmesine TİP 
de kendi açısından yeterli katkılarda bulundu.

'68, TİP için her anlamda bir dönüm noktası oldu. 
TİP'e önemli etkinlik alanı açan parlamentodan yarar
lanma olanağı seçim yasasında yapılan değişiklikle 
önemli ölçüde ortadan kalktı. '68 Ara Seçimleri'nde TİP 
seçime katıldığı yörelerde oyunu yüzde 3.3'ten yüzde 
5.2'ye çıkartmışken, '69 Genel Seçimleri’nde '65 Seçi
mine göre yüzde 37 oranında oy kaybetti. Bu durum 
yeni bir muhalefet biçimi belirleyememiş TİP için ağır 
bir yıkım oldu. Parti üzerinde moral ve psikolojik bakım
dan sarsıcı sonuçları yarattı. Bu sarsıntı her düzeyde 
yaşandı. Dinamik kadroların ve çevrelerin önemli bir 
bölümü yeni muhalefet biçimleri öneren hareketlere yö
neldiler. Parti liderliği de çatladı. Parti yönetimine aday 
olan ekip TİP'in dağılmakta olan potansiyellerini topla
yacak bir etkinlik gösteremedi. Kanımca nesnel oiarak 
bu olanaklı da değildi. Gerçekçi olan olumsuz süreci 
birkaç aşamada geri çevirecek bir plan oluşturabilmekti. 
Bu yapılamadı. Yeni parti liderliği teorik-politik düzeyde 
de serinkanlılığını kaybetti. Ard arda tepki teorileri geliş
tirmeye başladı. Bağımsızlık savaşımının başa alınması 
tezlerine karşı, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin 
bir ve daha vahimi aynı bileşimle verilecek mücadele 
olduğunu savundu. Gelişmekte olan yığın hareketlerine 
karşı bütünlüklü bir politika oluşturma yerine, daha çok, 
bu hareketler içinde öne çıkan politik akımlara göre 
tutum almaya başladı. İşçi sınıfının öncülüğü, çevresin
de fırtınaların koptuğu, ama içi boş bir tartışma olarak 
gelişti. 1969-70'lere gelindiğinde TİP sosyalist devrim 
tezini savunmaktaydı. Bu tezin nasıl geliştiğini yine en 
iyi Behice Boran açıkladı; “Sosyalist devrim tezi bir 
sonuç olarak ortaya çıktı.” Ancak bu sonuç, daha çok 
teorik düzeyde tepkiselliğin yarattığı bir sonuçtu.

TİP'in Türkiye ekonomik ve politik tarihine ilişkin çok 
değerli görüşleri vardı. Özellikle ülkemizin üretici güçle
rinin gelişme düzeyi ve demokrasinin önemi konusun
daki görüşleri dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Ancak bu 
önemli saptamalar teorik düzlemde sollaşan yaklaşımla
rın etkisiyle güçlü politik stratejilere dönüşemedi. Bu 
durum yalnızca TİP’in yaşadığı bir olumsuzluk değildi. 
'60'larda işe cılız bir sosyalist kadro ve düşünce birikimi 
ile başlandı. Önemli bir teorik boşluk, ülkenin tahlilinde 
yetersizlikler vardı. '68'e, çatışmaların başladığı yıllara 
kadar bu açık kapatılamadı, tersine daha çok derinleşti. 
Bazı aydınların doğmatizmi, reel Marksizmin kabaiaştı- 
rılmaya elverişli özellikleri durumu daha da ağırlaştırdı. 
En önemlisi günlük politik ve örgütsel kaygular politika
ların olumsuz biçimde oluşmasına neden oldu.

Diğer ilerici hareketler gibi TİP de yanlışlarının ve 
eksiklerinin faturasını ağır ödedi. Ancak, TİP deneyi
minden bugün tartışmakta olduğumuz “yeni parti"nin 
çalışma tarzı ve dayanması gereken dinamikler konu
sunda önemli ipuçlarını çıkartabiliriz. Birleşik, kitlesel 
parti, TİP'in birçok geleneğini canlandırmak zorundadır.

ABDURRAHMAN ATALAY
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16 Haziran Salı gûnû bütün işçi ve fabrika semtlerinden şehrin merkezlerine doğru yürüyüşler başladı.
Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Topkapı'dan birleşerek gelen işçiier Aksaray, Bayezıt yolunu izleyerek İstanbul Valiliği'nin 
önüne kadar geldiler. Yol boyunca yer yer çatışmalar oldu (sağda). Vilayet önünde işçiler polis tarafından 
engellendi. Eminönü'ne inen işçilerin bir bölümü köprülerin açıldığını görünce sandallarla karşı yakaya geçti. 
Kadıköy'de ise Otosan önünde toplanan işçilere karşı polis silah kullandı. Barikatı yararak yürüyen işçiler 
Yoğurtçu Parkı yakınlarında tekrar polisle çatıştılar. Bir süre sonra Kadıköy iskelesinde toplanan işçilere polis 
saldırdı. Çatışmalarda 3 işçi, 1 toplum polisi ve bir esnaf öldü. Üstte, DİSKVn hazırladığı İki afiş. .

Milli Demokratik Devrim

Bir topiumun önündelci devrimci adımm lıangi adım 
oiduğunu devrim yolunda aştığı mesafe belirler. Eğer 
üil(e demokratik devrimini geçmişte, burjuva demokra
tik devrimler çağında yapamamış ise, bu devrimin başta 
gelen unsuru olan toprak reformunu görmemiş, tanıma
mış ise, bir devrimle yazgısını değiştiremedikçe Üçüncü 
Dünya’nın sömürülen azgelişmiş ülkeleri safında debe
lenmesi kaçınılmazdır. Türkiye böyle bir ülkedir. Beili 
bir bağımlı kapitalist gelişmeden geçmiş olması, toprak- 
lannın bir ucunun Avrupa kıtasına girmiş bulunması 
bu gerçeği değiştirmez.

Türkiye’de egemen güç emperyalist tekellerin, trans- 
nasyonallerin acentesi durumunda olan işbirlikçi, tekel
ci kapitalistler sınıfıdır. Bu sınıfın ve bağlaşığı olan taşra 
mütegallibesinin çıkarları ülkenin geri, sömürülen ülke 
durumunun sürüp gitmesini emreder. Bağımlı kapitalist 
ekonominin siyasal üstyapısı bu bağımlılığı açıkça yan
sıtmaktadır. Bugün Türkiye topraklarında Türk hükü
metlerinin denetimi dışında nükleer füzelerle donatılmış 
Amerikan askeri üsleri vardır. Ve bu yüzden Türkiye, 
iradesi dışında kopacak bir nükleer savaşta ilk dövüle
cek hedeflerden biridir.

Yer yer yan-feodal ilişkileri de barındıran bağımlı kapi
talizmin siyasal üstyapısı demokratik olamaz. Türkiye'de 
arada bir askeri dartıeler ile kesintiye uğratılan şeklî 
burjuva parlamenter düzen işçi sınıfının, köylülüğün ken
di partisi ile parlamenter mücadele alanında yerini alma
sını ve gücü ile orantılı olarak ülke politikasında belirle
yici rol oynamasını engelleyen anti-demokratik bir dü
zendir. Bu düzende tepeden dayatılan, tabular geçerii
dir. Ülke nüfusunun beşte birini oluşturan Kürt ulusal 
topluluğunun varlığı inkâr edilir, bu topluluğa zorla asi
milasyon politikası uygulanır. Devlet aygıtı içinde, par
lamentonun, seçimle gelen hükümetlerin denetimi dı

şında ayrıcalıklı kastlar oluşmuştur. Ve bunlar ayrıcalık
larını tehlikede gördükleri anda darbenin koşullarını ha
zırlamak için tertiplere girişirler ve vatan kurtaran arslan 
pozunda CM’nın izniyle baskını yaparlar. Darbe sonu
cunda sol ezilir, işçinin, emekçinin gerçek ücreti yarı 
yanya düşer, işbirlikçi tekellerin kârları rekor düzeye 
yükselir. Ve vatan böylece kurtarılmış olur. Burjuva par
tilerin iktidarın bu şekilde gaspedilişine karşı çıkışları 
göstermeliktir. Onlar cuntacılardan çok halktan korkar
lar. “Ara dönem” dedikleri cunta yönetiminden “ nor
mal koşullar” denen parlamentoculuk oyununa geçildi
ğinde de devletin'polis devleti niteliği değişmez. Türki-

- ye’de işkence iktidarların doğal saydıkları yönetim yön
temidir. Cezaevleri birer işkencehane olmakta devam 
eder.

Evet, böyle bir düzendir Türkiye’nin düzeni. Böyle 
bir ülkenin önündeki devrimci adım, bağımsızlık ve 
demokrasiyi gerçekleştirmeyi hedef alan ve bu hedefle
re ulaşılmakla toplumu sosyalist kuruluş aşamasına ge
tirecek olan Milli ve Demokratik nitelikte bir Devrim’den 
başkası otamaz. Sosyalizm, çağımızın devrimci düşün
cesini benimsemiş olan bir aydınlar eliti tarafından emek
çi yığınlarına yukardan aşağı sunulan bir lütuf olamıya- 
cağına göre, sosyalizm bizzat işçi sınıfının bağlaşığı 
emekçi yığınlarla birlikte verdiği devrimci mücadelenin 
ürünü olacağına göre, bu yığınlann geniş bir kesiminin 
sosyalizm davasına henüz kazanılmadığı bu aşamada 
sosyalist hareketin o yığınlara ulaşması olanağını sağla
yacak olan demokrasinin birinci hedef, demokrasi mü
cadelesinin de önde gelen devrimci görev olduğu açıktır.

Türkiye gerçekliğinde demokrasi mücadelesi işbirtik- 
çi tekelci burjuvazinin sömürü ve tahakküm olanaktan 
nın elinden alınmasını da hedef alır. Bu yolda mücadele 
anti-emperyalist mücadeleden ayn olarak düşünülemez 
İşbirlikçi sermayeye el kaldıran transnasyonatter, emper 
yatizme de et kaldırmış otur. Ayni biçimde bugünün 
dünyasında anti-emperyalist mücadele de yerli işbirlikçi 
teketel büyük sermayenin kamulaştırmalar yoluyla mütk-

süzleştirilmesini hedef alan sosyalizme yönelik müca
deleden ayrı düşünülemez. İkisi içiçedir. Ve bu mücade
le hedefine ancak en geniş emekçi yığınlannm bilinçli 
ve örgütlü olarak katılımıyla başarıya ulaşabileceğin
den, bu, ayni zamanda, demokrasiyi devrimci eylem 
içinde kurma mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir.

"Sosyalizm Yolunda Tam Bağımsız ve Gerçekten De
mokratik Türkiye” sloganı bu dediklerimizi ifade eder. 
Bu, geçmişte bazılannın iddia ettiği gibi “sosyalist mü
cadeleyi ertelemek” değildir. Sosyalizme giden yolu 
açmak, bağımsız ve demokratik bir devrim TürkiyesinI 
yaratmaktır gösterilen hedef. Besbelli, sosyalistler sos
yalizm yolunda mücadele vermekle yükümlüdürler. Ama 
sosyalistler ayni zamanda en tutarlı, en güvenilir bağım
sızlık ve demokrasi savaşçılandır da. Ancak emperyaliz
me karşı, faşizme karşı mücadelenin sosyalistlerin teke
linde olmadığını da bilelim. Bu mücadele toplumda tüm 
ulusal ve demokratik güçlerin mücadelesidir. İşçi sınıfı 
içinde, yoksul köylülük saflannda derin kökler salabil
miş bir sosyalist parti bütün ulusal ve demokratik güç
lerle emperyalizme karşı, faşizme karşı cephe birliği 
kurmayı, işbirlikçi tekelci burjuvaziyi bağlaşıklanyla bir
likte tecrit etmeyi görev bitmelidir.

Geçmişte UDD çizgisini savunantann bütün güçleri 
bağımsızlık ve demokrasi hedefine yöneltme çabasında 
olduktan, sosyalizm mücadelesini küçümsedikleri, hat
ta TİP yanlılannın “Sosyalist Türkiye” sloganına bile 
karşı çıktıklannı iteri sürenler oldu. O dönemde TİP 
yöneticilerinin ileri sürdüğü “Sosyalist Türidye” sloga
nı bu partinin pariamentarist, paslfist tutumunu maske
lemek için ileri sürülen görünüşte sol bir slogandı. Biz 
buna karşı çıktık; elbette ki sosyalizme karşı olamazdık.

Hem Türkiye'de sosyalist mücadeleyi nasıl verirsin? 
Faşizme karşı, emperyalizme karşı mücadelenin bize 
dayattığı acil görevleri bir yana tMrakıp, bütün umutlan 
pariamentoculuk oyununa bağlayarak sabahtan akşama 
“ Sosyalist Türidye” diye bağırarak değil elbet. Emper-

2144



DEV-GENÇ

konusundaki görüşlerini yeniden saflarımıza sürmüşler ve bu tahlilleri yayma faaliyetine 
girişmişlerdir.” Aydınhk’ta bir araya gelen Mahir Çayan, Mihri Belli, Münir Aktolga ve Seyhan 
ve Vahap Erdoğdu’yu “ilkesiz birlik cephesi” olarak niteleyen editoryal, karşısındakilere mal 
ettiği kimi çelişmeleri sıralayarak gerçekte Mihri Belli ve Mahir Çayan arasmdaki ittifakta,
Mihri Belli’nin görüşlerinin kendilerininkine yakın olduğunu ima etmiş oluyordu. Çünkü 
“proletarya öncülüğü”, “kapitalizm”, “ideolojik öncülük”, vb. olumsuzlanan düşünceler Mihri 
Belli’ye değil Mahir Çayan’a aitti.

Aydınlık'ta yazan Mahir Çayan, daha sonra THKP-C’nin kuruluşuna ve mücadelelerine katılacak 
kadroları yanma çektiği “Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori” başhklı yazısına Doğu 
Perinçek’in İşçi-Köylü gazetesinde yazdığı bir yazıdaki şu satırlan eleştirerek işe başlıyordu: 
“Türkiye’de topraksız, az topraklı, ve orta topraklı köylülerin, işçilerin esnaf ve zenaatkarm, 
aydınların, memur ve subayın, yabancı sömürücülerle ortaklık etmeyen sermaye sahiplerinin 
menfaati birdir. Bizim partimiz Milli Kurtuluş Cephesidir. Bizim Partimizin komutanı Mustafa 
Kemal’dir...” Mahir Çayan bu görüşlerin “küçük burjuva kuyrukçuluğu”ndan başka birşey 
olmadığını dile getirerek, Mao Zedong’un halk savaşı kavrayışından hareketle “yeni 
oportünizm” olarak nitelediği Doğu Perinçek çizgisini “köylü devrimini reddetmek”, “köylülerin 
devrimin temel gücü olduğunu reddetmek”, “devrimin belirleyici alanının kırlar değil kentler 
olduğunu ileri sürmek”, “halk savaşıyla cuntayı aynı kaba koymak”la suçladı. Aslında her iki 
yanda yer alanlann görüşleri hem. pratik mücadelede hem teorik açıklamalar boyunca sürekli 
olarak değişime uğrayacaktı. Ancak mücadele öylesine yıpratıcı geçmişti ki, 1970 sonbahannda 
bir kitle toplantısında Doğu Perinçek “hepimiz genciz, hepimiz hata yapabiliriz” diyerek. Mahir 
Çayan’ın bazı eleştirilerinin doğru olduğunu örtük de olsa kabul eder bir tavır takındığında 
ve ÇKP çizgisini, “halk savaşı”, “kırlardan kentlere doğru devrim” görüşlerini savunmaya 
başladığında, siyasal mücadelede “politikleşmiş askeri savaş” gibi ortodoks olmayan bir 
Marksizm perspektifine yönelmiş olan Mahir Çayan’dan “oportünistin genci yaşlısı olmaz”, 
karşılığını alacaktı.

Ancak, her iki yanda da görüşlerin gerçeklik kazanması ve gelişip değişmesi için hâlâ 
yürütülecek bir dizi mücadele vardı ve hepsi asıl şekillerini 12 Mart yaklaşırken 
kazanacaklardı.

yalist sistem içinde sömürüien üil(e durumunda olan 
Türitiye’de “gelin sosyalizmi kuralım” diye ortaya çık
maya kalksan ancak gülünç duruma düşersin. Yapılacak 
şey, bir yandan emperyalizme karşı, faşizme karşı ba
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesinin acil görevlerini 
eksiksiz ve yürekle yerine getirirken bu mücadele içinde 
yer alan yığınları, kadroları sosyalist bilince ulaştırmak 
için gerekeni yapmaktır: Yayın, eğitim, araştırma; bilim
sel sosyalizmin temel yapıtlarını Türkçeye kazandırmak, 
Marksist düşünceyi işçi mahallelerinden en ücra dağ 
köylerine kadar iletmek...

Bütün bunları MOD çizgisini l]enimseyenler yaptı.

İşbirlikçi tekelci sermayenin mülkiyetindeki üretim, 
araçlannın, bu sınıfın egemen durumuna son vermek 
amacıyla daha ilk aşamada kamulaştırılması sosyalist 
kuruluşa geçiş değil midir? Bu, sosyalist kuruluşun an
cak unu Demokratik Devrim'in belli başlı görevlerinin 
yerine getirilmesinden sonra yer alacağı yolundaki sav 
ile çelişmiyor mu?

Eğer, dünyada birçok örneklerini bugün gördüğümüz 
gibi, ayrıcalıklı bir bürokrat zümre tahakkümü altında 
devlet kapitalizmi değilse amacımız, ki bir devrimci halk 
iktidannın amacı bu olamaz, bu ilk aşamada da kamulaş
tırmalar yoluyla kurulacak olan bir sosyalist sektördür. 
Ama henüz ülke düzeyinde sosyalist kuruluşa geçiş 
değildir. Bu kamulaştırmalann birinci hedefi ülkenin İk
tisadi bağımsızlığıdır. Ülke ekonomisine dolayısıyla po
litikasına hükmetme olanaklarının İşbirlikçi sermayeden 
ve emperyalist tekellerden alınmasıdır. Ülke düzeyinde 
sosyalist kuruluşa paldır küldür geçilemez. Sosyalizm 
yığıniann eseri olacağına göre, İm yığınlar içinde, özel
likle yoksul köylülük saflannda uzun süreli, sabırlı çalış- 
maian gerektirir.

M//// Demokratik Devrim tezleri bu ad altında ilk kez 
altmışlı yıllarda savunulmuş olmakla birlikte, bu tezler, 
özünde, Türkiye’de Marksist hareketin 1920’lerden beri

savunduğu asgari programın günün koşulları göz önün
de tutularak bir ölçüde geliştirilmiş şeklinden başka 
şey değildir. Bilindiği gibi bu tezlerde asker-sivil aydın 
zümre ulusal demokratik güçlerden sayılmıştı. Türkiye 
toplumunda okul görmüşlerin büyük kitlesiyle demokra
tik bir güç oluşturduğu tartışma götürmez. İlerici güçle
rin hareketlilik dönemlerinde TÖS’ün, TÖB-DER’in, tek
niker örgütlerinin, TMMOB’nin, barolar, tabip odaları 
ve benzeri meslek örgütlerinin demokratik güçler safın
da yeraldıkları ortadadır.

Askerlere gelince, hiç değilse 1960’larda subaylar ve 
astsubaylar zümresi içinde hiç de küçümsenmemesi 
gereken ilerici tutum ve davranışa yatkın bir kesim oldu
ğu tartışma götürmez. Bizim bu kesimi Kurtuluş Savaşı
mızın istiklalci geleneğine sahip çıkmaya ve Türkiye 
toplumunun ilerici güçleri safında yerlerini almaya ça
ğırmamız doğru bir davranıştı. 27 Mayıs hareketi sonrası 
dönemde Türkiye toplumunun sola açılışından subay 
astsubay kadrosunun önemli bir kesimi özellikle, alt 
rütlıedekiler etkilenmişti. Genç subaylar içinde sol bası
nı izleyenler ve çağımızın devrimci düşüncesine eğilim 
gösterenler yer yer etkindiler. Biz toplumdaki güçler 
dengesinin değerlendirirken Türkiye’nin bu gerçeğini 
göz önünde tuttuk. Bu bize son derece önemli bir alanı 
tümü ile burjuvaziye terketmeme bu alanda da çalışma 
görevini yüklüyordu. Baskını karşı tarafın yapabilmiş 
olması ve hemen ardından silahlı kuvvetlerde geniş tas
fiyelere girişmesi tutumunuzun yanlışlığının kanıtı ola
maz, tam tersine.

12 Mart darbesi öncesi militan solun hemen hemen 
tümünün savunduğu MDD çizgisi, bugün çok daha dar 
bir çevre tarafından savunulmaktadır. Bu, MDD sloganları
nın artık aşıklığını göstermez. Çünkü “1âm Bağımsız ve Ger
çekten Demokratik Türkiye” sloganı ancak ülkemizde 
Amerikan vesayetine ve işbirlikçi tekelci kapitalistler 
sınıfının egemenliğine son verildiğinde, köklü demokra
tik reformlar gerçekleştirilerek ülkemiz tam tıağımsız 
ve gerçekten demokratik bir ülke durumuna geldiğinde

işlevini tamamlamış olur. Ama bugün Türkiye altmışlı 
yıllardakinden daha bağımlı, ve düzen bugün o yıllarda
kinden çok daha anti-demokratiktir. Onun için bu slo
gan bugün de geçerlldir.

Bilindiği gibi, 12 Mart döneminde askeri mahkemele
rin baktığı belli başlı davaların iddianame ve gerekçeli 
hükümlerinde askeri savcı ve yargıçlar Milli Demokratik 
Devrim tezlerini kendi açılarından açıklayarak suçlama
ya uğraşmışlardır. Dev-Genç davası da böyledir, TÖS 
davası da; Aydmiık davası da böyledir. Haziran Hareketi 
davası da diğer davalar da hep böyle. Ben bu davaların 
dördünde sanıktım. Yakaiansaydım ve mahkeme önüne 
çıkmak nasip olsaydı dört davada da yargılanacaktım.

Evet, inisiyatifin bizde olduğu ve gerici güçleri gerile
tebildiğimiz o günlerde militan sol içinde herkes MDD’yi 
savunuyordu. Bugün Türk solunu oluşturan bilmem şu 
kadar örgütün önemli bir kesimi 12 Mart öncesi militan 
solun çizgisinin sürdürücüsü olduğu iddiasındadır. Bun
lar, aynı terminolojiyi kullanmasalar bile bugün de emper
yalizme karşı, faşizme karşı mücadeleyi ön plana almak
la öz oiarak bizim tezlerimizle bağdaşan görüşler savun
maktadırlar. Başka türlü de olamaz. Bugün Türkiye’de 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine öncelik tanıma
yan ve soyut sosyalizm propagandasıyla yetinen bir 
çizgi ciddiye alınamaz. Ancak bu örgütler ötekilerden 
değişik bir çizgi izlediklerini kanıtlama gayretinde ol
duklarından ayrıntı niteliğindeki farklan alabildiğine vur
gulamadan edemiyorlar.

Bu tutumdakilerle, varlıklannı solun bölünmüşlüğüne 
borçlu olanlarla diyaioğun hiçbir yaran olmadığı açık. 
Geçmişi Marksist eleştiri süzgecinden geçirme kavrayış 
ve yürekliliğini gösteremiyen, Türkiye Marksist solunda 
sağlam ne varsa onun birliği içinde erimeye hazır olma
yan örgüt ve çevrelerle diyalog zaman kaybıdır. Sosya
list örgütlenme sorunu, dediğim kavrayış ve yürekliliği 
gösterebilenlerle omuz omuza çözüme bağlanacaktır.

MİHRİ BELLİ
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9 Nisan 1970’de Eyüp'teki Sungurlar Isı Kazan 
Fabrikası'ndaki 700 işçi önceki gün başlattıktan 
oturma grevini işgale dönüştürdüler. Çelik-iş'fen istifa 
edip Maden-iş'e geçen işçilerin sendika kesintilerinin 
hâlâ Çelik-iş’e yatırılması anlaşmazlığın temel 
nedeniydi. İşçiler 4 Mayıs'ta anlaşmazlığın sürmesi 
üzerine yeniden oturma grevine başladılar. 5 Mayıs'ta 
fabrika yeniden işgal edildi. 11 Mayıs'ta işgal sona 
erdiyse de 13 Mayıs'ta işçiler işbaşı yapmadılar. 
Askerlerin gelmesi üzerine tartışma çıktı ve askerler 
fabrikayı boşalttılar. Fabrika boşaltılmadan önce yanda 
görüldüğü gibi tankların desteğindeki askerler fabrikayı 
kuşattı. İşçiler bunun üzerine fabrikanın karşısında 
beklemeye başladılar. Direniş 23 Mayıs'ta anlaşmaya 
varılmasıyla sona erdi. İşveren Maden-lş sendikasını 
yetkili sendika olarak tanıdı.

1969-1970 İşçi Hareketi
Türkiye işçi sınıfının 1969 ile 1971 arasında yaşadığı yoğun mücadele dönemi, gerek sendikal 
hareketin gerekse siyasal mücadelenin yeni özellikler kazanmasına neden oldu. Bu yıllarda işçi 
sınıfı “kendisi için s ın ıf’ olma yolunda önemli adımlar attı. Özellikle direnişlerde, fabrika 
işgallerinde, grevlerde uygulanan mücadele yöntemleri, son tahlilde ekonomik bir nedene bağh 
olsa da eylem içinde siyasal yönelimler katılarak değişik boyutlar kazandınlan hareketler, 
sosyalistler arasında bir dizi tartışmaya neden olan “öncülük” kavramına belirgin ve “elle 
tutulur” bir anlam kazandırdı. Sendikal mücadelede denenen radikal yöntemler, bütünüyle 
mücadele zorunluluklannm dayattığı, toplumsal koşullann yarattığı araçlardı. İşçiler, bu araçlan 
kullanırken bir yandan geleneksel kavga yöntemlerini dönüştürerek sürdürüyor ama toplumda, 
1963’ten beri süregelen toplumsal mücadele sürecinin ortaya çıkardığı, kitlelerin geliştirdiği 
araçlan, devrimci gençliğin anti-emperyalist kavgada meşruiyetini sağlarken uyguladığı 
yordamlan kendi doğasına uyduruyordu. DİSK ve DİSK’e  bağh sendikaların birçok işyerinde 
yetkili sendikanın belirlenmesi sorunuyla ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümünde uyguladığı 
yöntemler, o yıllann mücadele alışkanlıklarına göre hayli ilerdeydi. Ancak bu yöntemlerle 
gelişen mücadelenin kendisine yön veren, iktisadi mücadeleyi siyasal mücadeleye bağlayabilen, 
toplumsal ve siyasal koşullann bilgisine ve devrinci bir dönüşüm perspektifine sahip bir 
devrimci sendikal ve siyasal önderlikten yoksundu. Bu nedenle bir bakıma “el yordamıyla” 
sürdürülen eylemlerin temel özelliği dolaysız ekonomik çıkarlara bağlanması, yerel ve kısmî 
olmasıydı. Buna rağmen 1969’dan 1971’e kadar gelişen olaylar, grevler, direniş ve işgaller bu 
dönemi yaşayan işçiler için öğretici oldu. 1968’de ilk kez İstanbul’da Derby Lastik Fabrikası’m 
işgal ederek yeni bir mücadele biçimini deneyen işçiler için fabrika işgalleri ve direnişler çok 
yeni olgulardı. Bu işgallerde işçiler, kendi sınıf güdüleriyle hareket ederek, yaşadıklan her şeyi 
mücadelelerine aktarabildiler. Fabrikalar bir anlamda birer “kale” oldu. Ancak bu etkinlik 
sadece fabrikalarla sınırlı değildi.

1963’teki Kavel direnişinden beri yerleşmiş olan bir gelenek hemen her direnişte, işgal ve 
grevde yeniden yaşanıyordu. Demir-Döküm’de, Sungurlar’da, Singer’de işgal süresince, işgalci 
işçilerle gösterilen dayanışma, çevrede oturan halkın yardımları, eşlerin, kardeşlerin ve 
çocuklann da mücadelenin içinde olmalannı sağladı. 1969’daki Demir-Döküm işgalinde polisin 
fabrikaya hücum etmesi üzerine, yöredeki gecekondu halkının, fabrikada çalışan işçilerin 
eşlerinin, yakınlannm hep birlikte karşı koymalan bunun ilk örneklerindendir. Yine bu 
dönemde işçi sınıfının eylemlerine destek veren, işgalleri, grev yerlerini ziyaret ederek 
dayanışma gösteren devrimci gençlik örgütleri de mücadelenin gelişmesine katkıda bulundular. 
Bu süreç içinde işçi sınıfının grevde, işgalde kendini gösteren temsilcileri, direniş önderleri vb. 
gibi militan unsurlarıyla tanışma, eylem içinde beraber davranma olanağını bulan devrimci 
gençlerin bir bölümünün olayian yorumlayışı değişti. Gençlik içinde işçi sınıfının önderliğini 
savunanların, bunu eylemle ve bizzat işçi sınıfı içinde çalışmalanyla kanıtlaması örgütlerdeki 
ve özellikle Dev-Genç içindeki tartışmalan başka alanlara kaydırdı.

İşçi Sınıfının Niceliksel Varlığı

1963 ile 1971 arasında sendikalı işçi sayısıyla birlikte, sendika sayısı da arttı. 1963’te 2 
milyon 745 bin olan işçi sayısı 1971’de 4 milyon 55 bine yükseldi. 1963’te 296 bin olan 
sendikalı işçi sayısı ise 1971’de 1 milyon 200 bin oldu. Sendikalaşma oranı ise aynı dönem 
içinde yüzde 10.8’den yüzde 29.6’ya yükseldi. 1963’de imalat sanayinde çalışan ücretlilerin 
büyük bir kesimi, 10 kişiden az işçi çalıştıran yerlerde çalışıyordu. Toplam 354 bin işçi 158
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FKF 1968’de yaptığı IV. Kongre’de Dev-Genç’e dö
nüştü. Bu, TİP ile gençlik hareketi arasındaki güçlü 
bağın kopması anlamına geliyordu.

Dünyada ve Türkiye ’68 kitle olaylarının etkisiyle dev
rimci gençlik hareketi TİP'ten farklı bir toplumsal muha
lefet çizgisi izlemeye başladı ve demokratik hareket 
içinde etkin bir konuma ulaştı.

’69’da gençlik hareketi ile TİP arasında ilişki kopmak
la kalmadı; karşıt, çatışan hareketler durumuna dönüş
tüler. Dev-Genç, TİP içindeki tartışmalar ve mücadele
lerde aktif taraf oldu. FKF içinde TİP yandaşı gençlere 
hoşgörülü davranılmıyordu. Ayrıca TİP yanlısı gençler 
de mücadelenin kaybeden tarafı olarak bu örgütte kala
rak çalışmalara devam etmek isteğinde ve moralinde 
de değildiler. Sonuçta kopma gerçekleşti. Böylece genç
lik örgütlerinin politik görüşlere göre ayrışması dönemi 
başladı. Bu süreç 1974’lerden sonra doruğa çıktı.

Dev-Genç’ten kopan TİP’li gençler Sosyalist Gençlik 
Örgütü adıyla bir örgütün kuruluş çalışmalarını başlattı
lar. Çalışmalar ağırlıklı olarak Ankara’daki gençlik çev
resine dayanıyordu. İstanbul’da ve Eskişehir’de de bazı 
TiP'W gençlik odakları da çalışmalara katılıyordu.

Sosyalist Gençlik Örgütü (SGÖ) 1969 sonlarında, 1970 
başlarında kuruldu. Ancak bir gençlik örgütü olarak ça
lışmaktan çok gücünü TİP içindeki mücadelede Behice 
Boran-Sadun Aren çevresinin başarılı olması için yo
ğunlaştırdı.



DEV-GENÇ

bin işyerine dağılmış durumdaydı. Ancak bu durum 1964’ten sonra gelişme gösterdi. 1968’de 
lOO’den fazla işçi çalıştıran yerlerde çalışan işçilerin sayısı 252 binden 360 bine çıktı.

1963 ile 1971 arasında gerçek ücretlerde belirli bir artış olmakla birlikte yüzde 120’ye varan 
bu rakam özellikle 1970 devalüasyonundan sonra alım gücünde ortaya çıkan düşüşü 
yansıtmıyordu. Burjuvazinin üretim maliyederini yükselttiğinden sürekli olarak yakındıkları 
ücretlerin maliyet içindeki oranı ise yalnızca yüzde 10,53’tü. Aynı dönemde iş kazalan ile 
kaybolan işgünü sayısı grevler ve direnişlerin yol açtığı kayıpların 8 katıydı. Resmi rakamlara 
göre 1963’te 7 olan grev sayısı 1969’da 82’ye ve 1970’de l l l ’e yükselirken, greve katılan işçi 
sayısı 1963’te 1374 iken 1970’de 27 bine yükseldi.

1969 ile 1971 arasında gerçekleşen grev, direniş, işgal ve işçi eylemlerinde önceleri çok sık 
kullanılagelen ve basit“hak arama” taleplerini dile getiren “Evde çocuk ekmek bekliyor” vb. 
sloganların terkedilmeye başlandığı, bunların yerini daha çok siyasal içeriğe sahip, siyasal 
iktidarı hedefleyen ve giderek işçi sınıfının kendi sınıfsal konumunu tanımlayan 
sloganlar,“Kahrolsun kapitalistler”,“Bağımsız Türkiye!” gibi sloganlarla yer değiştirdi. Özellikle 
üretimi öne çıkaran, emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayan pankartlar ve dövizler 
direniş alanlarında yeralmaya başladı. Alpagut ve Günterm gibi, işçilerin grev sırasında 
fabrikaya el koyarak üretimi sürdürdükleri eylemlerde, üretici olma bilinci öncelikle öne 
çıkanidı. Üretim sürecinin aktif öznesinin sermaye değil kendileri olduğunun bilincine varmış 
işçiler, işyerlerini burjuvalar olmaksızın da yönetebileceklerini kanıdamak istiyorlardı. Üretim 
yönetiminin bir adım ötesindeki ülke yönetimi vb. gibi siyasal kavramlar da aynı dönemlerde 
gündeme girdi. Yine aynı dönemin belirgin bir özelliği de işçilerin eylemlerinin meşruiyetini 
ve direnme haklarını 1961 Anayasası’na dayandırmalanydı.

1969’m ilk önemli işçi eylemlerinden biri Deniz Ulaş-İş Sendikası’nm  Denizcilik Bankası ve 
Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü’nde 9 Ocak’ta başlattığı ve 15 Ocak’ta anlaşmayla sona 
erdirdiği grev oldu. 11 Ocak 1969’da İstanbul Kartal’daki Singer Fabrikası’nda işçiler, Çelik- 
İş’ten aynlarak DİSK’e  bağlı M aden-İş Sendikası’na  girmek için kendilerine öncülük eden 3 
arkadaşlannm işten atılması üzerine fabrikayı işgal ettiler. Ertesi gün polis göz yaşartıcı 
bomba atarak içeri girmek istedi. Çıkan çatışmada 8 polis ve 14 işçi yaralandı. İşçiler 
fabrikayı polis zoruyla boşalttılar. 120 işçi gözaluna ahndı, işçilerden 6’sı tutuklandı. Polisin 
bu tutumu aslında yeni bir dönemin de habercisiydi. Bundan önceki dönemlerde direnişlere 
ve işgal türü eylemlere karşı takınılan tutum aktif bir saldırıyı getirmemişti. İlk kez Singer’de,

’69’dan başlayarak TİP kongreleri tartışmalı ve çatış
man geçmeye başladı. TİP yönetimi, “kongrelere dışar
dan müdahale edildiği, delegelerin baskı altına alınmaya 
çalışıldığı, sağlıklı bir kongre ortamı sağlamak İçin üye
lerin ve delegelerin dışında kongrelere kimsenin ka
tılmayacağı” kararı aldı. Bu karar sonuçları İtibarıyla 
rıyla TİP içindeki mücadelenin sonuçlarını etkiledi.

Ankara’daki SGÖ çevresi parti liderliğinin en önemli 
desteğini oluşturdu. Bütün ülkedeki parti kongrelerine 
kararın uygulanmasına yardımcı olmak için görevli ola
rak gidiyorlardı.

Böylece SGÖ hemen kuruluşundan başlayarak bir parti 
gençlik kolları durumuna dönüştü. Bu yöndeki çalışma
ları nedeniyle gençlik örgütü olmaktan kaynaklanan özel 
bir çalışması olmadı. “Gençlik Dergisi” çıkarılması gibi 
var olan bazı kısmi çalışmalarını da iptal etti.

SGÖ, parti içi mücadeleye katılmanın yanısıra gençlik 
örgütlenmesi üzerine teorik bir çalışma başlattı. Ancak 
seçilen örnekler ve kaynaklar SGÖ çevresinin genel 
psikolojisine uygundu. Komsomol örgütlenmesine dik
katini yöneltti. Bulgaristan Dimitrovcu Komünist Genç- 
lil( Örgütü’nün ve SSCB Leninci Komünist Gençiii( Ör- 
gütü'nün kaynakları incelenmeye başlandı.

SGÖ “ideolojik olarak partiye bağımlı, örgütsel olarak 
bağımsız” olmayı temel İlkesi olarak benimsedi.

SGÖ, bir gençlik örgütlenmesinin ülkede izlenmesi 
gereken politik stratejisiyle de ilgilenmesi gerektiğini 
savundu. Bu bakımdan TİP'in görüşü olan Sosyalist 
Devrim StretejisinI benimsediğini açıkladı. Böylece TİP'ie 
olan İlişkileri genel bir İdeolojik etkileşimin ötesine ge
çerek günlük politik ortaklığa dönüştü. SGÖ bu özellik
leriyle artık kesin olarak bir yan örgüt durumuna dönüş

tü. Bu nedenle SGÖ’yü özgül olarak gençlik sorunlarıyla 
da uğraşan bir gençlik örgütü olarak tanımlamak ola
naklı olmaktan çıktı.

1970 TİP IV. Kongresl’nden sonra SGÖ kendi çalışma
larını düzenlemeye daha çok vakit ayırabildi. Ancak yu
karıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle içine düştüğü 
darlığı aşmaya yönelik tezleri gündemine almadı.

SGÖ, komsomol örgütlenmesinin bütün özelliklerini 
benimsedi. Gençliğin yerinin, başta İşçi sınıfı olmak 
üzere, toplumun emekçi katlarında, sosyalist hareketin 
ulaştığı noktanın, devrimci mücadelenin gerektirdiği ey
lemlerdir görüşünü savundu. Bu nedenle SGÖ’nün te
mel görevi işçi-emekçi kitlelere bilinç taşıma ve aynı 
zamanda emekçi sınıfların gençlerini örgütlemek ola
caktır diyordu. Ana görevlerini birincisi bilimsel sosya
lizmin öğrenilmesi, İkincisi sosyalist devrimin gerçek
leşmesinde yer almak grevlere, işgallere katılmak ola
rak belirledi. FKFnin temel yanlışının kendisini öğrenci 
örgütü olarak sınırlaması olduğunu söyleyerek SGÖ'- 
nün bu yanlışa düşmeyeceğini, İşçi ve emekçi gençliğe 
yönelerek yapısını sağlamlaştıracağını savundu.

Bu özetlemeden de görülmektedir ki SGÖ kendisini 
temel olarak devrime ilerleyen bir partiye yedek güç 
yaratmak göreviyle yükümlü sayıyordu. Bu nedenle do
ğal olarak gençlik sorunları ile uğraşmayı başa almıyor, 
gençiiğin parti çizgisine kazanılması konusuyla daha 
çok ilgileniyordu. Bu yanlışı özellikle 1974’lerden sonra 
bütün sol gençlik örgütlemeleri yaygın olarak tekrarladı.

SGÖ, kısa yaşamı boyunca TİP çalışmalarını destekle
menin dışında bazı kampanyalar da düzenledi. 1970 
içinde “Toplum polisi kaldırılmalıdır” , yine aynı yıl “ 6. 
Filo’ya Hayır” kampanyasını düzenledi. Ege bölgesi tü
tün mitinglerine katıldı. Zonguldak’da maden İşçilerine 
yönelik yayın yapan sosyalist dergi Sömürücüye Yum- 
ruk’un dağıtılmasında katkıda bulundu.

SGÖ, IV. Kongre'den sonra MDD görüşlülerin parti
den atılmalanndan sonra yeniden parti içi sorunlara 
yuvarlanma sorunuyla karşı karşıya geldi. Yeni ayrılık 
parti yönetiminden kaynaklanıyordu. Behice Boran çev
resi İle MDD’ye karşı mücadelede partinin görüşlerini 
geliştirmiş ve savunmuş olan, Emek çevresi de denilen 
aydınlar partinin önündeki sorunlarını farklı biçimde yo
rumlama eğllimindeydiler.

Somutta çok köklü ayrımlar olmamasına karşın sol 
içi mücadelede kazanılmış olan farklı görüşlere taham
mülsüzlük özelliği görüş farklarını yeni bir ayrışmaya 
doğru götürüyordu. SGÖ kadroları bu ayrışmadan doğ
rudan etkilendiler ve taraf oldular.

İstanbul ve Eskişehir’den çevreler katıldı. Bu kongre
de üç gruplaşma oluştu. Birinci grup Boran’ın çizgisini 
benimseyen çevreydi. İkinci grup Emek grubu yandaş
larıydı. Üçüncü grup ise Nihat Akseymen (R.Yürükoğlu) 
liderliğinde oluşan bir çevreydi. Bu sonuncu çevre he
nüz üye olmamakla birlikte yurtdışında TKP ile ilişkiye 
girmişlerdi. Böylece 1951 tutuklamaianndan uzun yıllar 
sonra TKP İle ’60 sonrası sosyalist hareket İçinde yetiş
miş kadrolar ilişkiye geçiyorlardı.

Kongrede Emel( çevresi ağırlık kazandı. Bu ayrışmalar 
örgütte yeni huzursuzluklara neden oldu. Ancak çok 
kısa bir süre sonra gelen 12 Mart muhtırası ve ilan 
edilen sıkıyönetim ile örgütün çalışmaları da son buldu.

TİP ve dolayısıyla SGÖ daha sonraki yargılamalar sı
rasında doğal bir ayrışmaya uğradılar. Boran çevresi 
1975'te TİP'in yeniden kuruluşuna katıldılar. Nihat Ak
seymen çevresi TKP üyeleri olarak T/CP’nln Türkiye’de 
yeniden örgütlenmesinde önemli görevler üstlendiler. 
Emek çevresi ise tercihlerini ya yeniden kurulan TİP 
yönünde, ya da TKP yönünde yaptılar.

ABDURRAHMAN ATALAY

2147



■ öğrenci olaylannda olduğu gibi aktif saldın yöntemi deneyen polis, bunu sonraki birçok
I eylemde tekrarlayacaktı.

Aynı yılın Nisan’mda Tûrk-İş’e  bağlı Harb-İş Sendikası’nm  Amerikalılara ait 7 işyerinde almış 
olduğu grev karanyla gelişen olaylar işçi sınıfının anti-emperyalist bilincinin gelişimi 
bakımından önemli sayılır. Grevin 10 Nisan’da başlamasından sonra 19 Nisan’da bir 
Amerikalının grev yerine girmek istemesi sonucunda çıkan çatışmada, sendika başkam 
yaralandı. 2 Mayıs’ta İzmir Limam’na NATO’ya  ait malzemeyi getiren bir geminin kaptanı 
işçiler tarafından kaçınidı ve kendisinden yükü boşaltmayacağına ilişkin güvence alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. Bir gün sonra da işçiler gemiyi işgal ettiler. Daha sonra bir yürüyüş 
yapan işçilerin bu eylemi ABD’li patronlan korkuttu. Grevi kırmak için her türlü yöntemi 
deneyen Akerikalılarla işçiler arasında 12 Mayıs’ta çıkan çatışmada yaralananlar oldu. Olaya 
müdahale eden polis, önce işçilerle ardından Amerikalılarla çatıştı. 4 işçi yaralandı. Olaylarla 
geçen grev 30 Mayıs’ta sona erdi.

Alpagut grevinden sonra İstanbul’da meydana gelen Silahtar’daki Türk Demir-Döküm Fabrikası 
işgali, işçi sınıfının mücadelesinde eylemin düzenlenişi ve işleyişi bakımından önemli bir yer 

! tutar. Maden-lş üyesi olan işçiler sözleşme görüşmelerinin bitirilmemesi ve sendikalannın 
muhatap alınmaması üzerine 1 Ağustos’da fabrikayı işgal ettiler. Eylem önce fabrika içinde

1  oturma greviyle başladı. Ardından her postada gelen işçilerin katılmasıyla bir işgale dönüştü. 
Fabrika içinde tam bir düzen sağlanmış, yiyecek, nöbet, güvenlik, çevre halkıyla ve işgali 
ziyarete gelen diğer fabrikalardaki işçilerle, gençlerle ilişkiler tam bir disiplinle gerçekleşmişti.

I Eylemin 5. günü polislerin işçileri çıkarmak için fabrikaya girmek istemesi çatışmaya neden 
oldu. Bu çatışmada bir çok işçi ve polis yaralandı. Fabrika yakınındaki gecekondularda oturan 

; işçilerin eşleri, yakınlan ve çevre halkı da polise karşı koydu. Sonunda olay yerine gelen 
: askeri birliklerin yardımıyla fabrika boşaltıldı. Ama direniş kınlamadı. İşçilerin isteklerini kabul 
j eden işveren 19 Ağustos’da M aden-İş Sendikası ile bir protokol yaparak anlaşmaya vardı.

i Bu dönemin önemli işçi eylemleri arasında Ereğli Demir Çelik (30 Eylül), Adana’da Çukurova
■ Çimento (20 Ağustos), İzmit’te Rabak (7 Eylül), İstanbul Şehir Hatlan İşletmesi (16
; Ekim),İstanbul’da EAS Fabrikası (21 Kasım) işçilerinin grevleri sayılabilir. 29 Aralık’ta İstanbul
i Gamak Motor Fabrikası’nda işten çıkarmalan protesto eden işçilerin fabrikaya girişi sırasında
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DEV-GENÇ

İN

1960'ların sonunda büyük bir ivme kazanan kitle 
eylemleri, 15-16 Haziran’ia (solda) doruk noktasına 
ulaştıysa da, bu tekil bir örnek değildi. Bütün 
işkollarında çalışanlar kendi çalışma koşullarına sahip 
çıkma mücadelesinde yeni eylem biçimleri 
keşfediyorlardı. Örneğin grev ve toplu sözleşme 
haktan olmadığı halde, Türkiye'deki 130 bin 
öğretmenden 100 bini, "sendika" adını taşıyan 
örgütlerde, Ilk-Sen (İlkokul Öğretmenleri Sendikası) ve 
TÖS'te örgütlenmişti. Ilk-Sen ve TÖS 15 Aralık 
1969’da ilk, orta ve yüksek okullarda derslere 
girmeme kararı aldı. İbrahim Osmanoğiu, 
öğretmenlerin boykotu ile ilgili olarak Ant'(a yazdığı 
"Küçük Bürokrasi Başkaldırdı" başlıklı yazısında şu 
karşılaştırmayı yapıyordu: "Uzmanların CENTO 
ülkelerinde yaptıktan incelemeye göre, bir atın aylık 
gideri 363, bir öküzün aylık gideri de 429 liradır. 
Mesleğe yeni giren bir öğretmenin aldığı maaş ise 
350 TL’dır." Hükümet TRT’nin öğretmen boykotu 
hakkındaki yorumlarına yayın yasağı koyduğu halde, 
boykot toplumun bütün kesimlerinden geniş destek 
gördü. Liseli gençler çeşitli şehirlerde öğretmenlerine 
destek gösterileri yaparken, daha küçüklerin 
sınıflarında, sınıf mümessilleri öğretmenlerinin işlevini 
üstleniyordu (sağda). Devrimci bir tiyatro anlayışının 
odak noktalarından biri olan Ankara Sanat Tiyatrosu, 
beklenebileceği gibi, çalışanların gerek ücretlerini 
gerekse yönetimde söz sahibi olma haklarını en fazla 
koruduklan yerlerden biriydi. AST’ta sorunlar Asaf 
Çiğiitepe'nin 1967’de ölümünden sonra başgösterdi. 
Çiğiltepe'nin hisselerini de satın alarak yönetimi ele 
geçiren Bülent Akkurt Türk Amerikan Dış Ticaret 
Bankası’na hisse senedi satmak istemiş, oyuncuların 
bu takdirde hiçbir oyuna çıkmayacaklarını bildirmeleri 
üzerine vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ama bu sırada 
tiyatronun fuayesinde bankanın reklamları görülmeye 
başlamıştı. Bu sırada Akkurt kapalı gişe oynamakta 
olan Eskici Dükkânı'n/ haftada iki seansa düşürmüş, 
kadronun bütün ısrarlarına karşın Harp ve Sulh’u 
sahneye koydurtmamıştı. Bütün bunlara fazla 
mesailerin ödenmemesi ve ücret konusundaki ihtilaflar 
eşlik ediyordu. Bütün bunların sonucunda Mart 
1970’de AST çalışanlarının bağı olduğu Ti-Sen 
AST’ta grev kararı almıştı (üstte).

açılan ateş sonucunda Şerif Aygül adlı işçi öldü. Bu olay DİSiCin mücadele yöntemlerinde de 
öremli değişiklikler getirdi. O güne kadar TİP’li olmalanndan ötürü Dev-Genç’in mücadelesine 
fazla yakınlık göstermeyen DİSK yöneticileri saldınlar karşısında ortak bir mücadele 
platformunun gereğini vurgulamaya başladılar. Özellikle Lastik-İş Sendikası genel başkam ve 
İstanbul milletvekili Rıza Kuas, devrimci gençlere karşı sürdürülen saldınlann işçilere de 
yöneldiğini ve bu nedenle gençlerin mücadelesine sahip çıkılması gerektiğini savundu.

Demokratik Üniversite Kavgasından Sokak Savaşına

Demirel hükümeti 1968 boyunca gelişen kitlesel öğrenci hareketi karşısında ikili bir taktik 
izlemişti. Başlangıçta kamuoyunda ve öğrenci kitlesinde büyük destek sağlayan “Demokratik 
Üniversite” eyleminin üstüne doğrudan gidilmemiş, özerklik kurumunun olabildiğince 
yıpratılmasına çalışılmıştı. Öğrenci kitlesinin gittikçe artan baskısı karşısında üniversite 
yönetimleri siyasal iktidarla daha doğrudan işbirliği yapmağa zorlanacak, özerklikten gönüllü 
olarak vazgeçeceklerdi. Üniversite yönetimleri üniversite içi düzeni değiştirmeden, reformlann 
yapılmasının siyasal iktidarın gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesiyle sağlanabileceğini 
savunuyordu.

“Mini İşgal” bahanesiyle İÜ Rektörlüğünün üniversiteyi kapatmasından sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı da kendi yetki alanı içinde bulunan Eğitim Enstitülerini kapatmıştı. Bakanlık 1969’a 
da bir süredir boykotta bulunan Yıldız Tekrik Okulunu kapatarak girdi. Ancak okullardaki 
öğrenci taleplerini dile getiren eylemlerin ardı kesilmiyordu. Üstelik Ocak’ta üniversite 
asistanları da tüm Türkiye çapında kendi taleplerini dile getirerek boykota gitmişlerdi.
Nisan’da Ankara’da “üniversite reformunun savsaklanmasına” karşı gelişecek yeni eylem dalgası 
başladı. ODTÜ ve AÜ’nün bazı fakülteleri işgal edildi. Bunu Hacettepe ve Hemşirelik Yüksek 
Okulu öğrencilerinin boykotu izledi. Mimarlık fakültesinde başlayan işgalin tüm üniversiteyi 
sarması üzarine ODTÜ Rektörü de İstanbul örneğini izleyerek üniversiteyi kapattı. Ancak 
öğrencilerin işgali sürdürmeye büyük kitle toplantılannın ardından karar vermeleri üzerine 
birlerce jandarma ODTÜ kampusunu basarak, işgali şiddetle kırdı. Yeni bir yönetmelik 
çıkanlarak forum düzenlenmesi yasaklandı. Bu arada öğrenci temsilcileri de disiplin kuruluna 
verildiler. ODTÜ’de işgalin kaldıniması sırasında -gözaltına alman 109 öğrenciden 29’u 
tutuklandı. Rektörlük hükümetle sıkı bir dayanışma içinde ODTÜ’yü disipline etmeğe kararlı 
görünüyordu. Artık üniversite yönetimlerine, büyük basına ve ana muhalefet partisine göre de 
öğrenci hareketleri “masum” olma özelliğini yitirmeğe başlamıştı. Ama eylem dalgası bu sefer 
de özel okullann öğrencilerini burgacına almağa başladı. Mayıs’da bu okullarda boykotlar 
başladı. Devletleştirme talepli yürüyüşler düzenlendi.

Bir yanda AP hükümetinin yıpratma stratejisi öte yanda ise gittikçe yoğunlaşan öğrenci baskısı 
arasında sıkışıp kalan ve içtenlikle reformdan yana olan öğretim üyeleri sonunda idari 
görevlerinden aynima kararı aldılar. 30 Mayıs 1969’da İÜ dekanı Tunaya ve öteki 5 yönetim 
kurulu üyesi istifa ettiler. Gerekçeleri “üniversite reformu için hiç bir ciddi adım atılmaması” 
idi. Ardından AÜ rektörü Cumhur Ferman ile 10 dekan ve İÜ Cerrahpaşa Tıp ve Eczacılık 
Fakültesi dekanlan istifa ettiler. Üniversite yönetimlerinde artık denge iyice tutucu unsurlardan 
yana kaymıştı. Öğrencilerin sınav düzenine ve sınıf geçmeye ilişkin kimi ödünlerle yetinmesi 
isteniyor, katılım taleplerinin varolan düzen içinde asla karşılanamayacağı anlaşılıyordu.
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öğrencilerin bu duruma yanıtı ise yeni işgal dalgası oldu. İÜ Hukuk ve İktisat Fakülteleri 
işgal edildi. Rektör ise üniversiteyi kapatma karan alarak polisi üniversiteye çağırdı. Askeri 
birlikler üniversiteyi kuşattı ve daha sonra sınavların polis denetiminde yapılacağı açıklandı. 
Öğrenciler ise buna bir “Direniş Komiteleri Merkez İcra Konseyi” oluşturup eyleme geçme 
karan alarak yanıt verdiler. Öğrenci hareketi Demirel hükümetinin özel yetkilerle donatarak 
öğrencilerin üzerine gönderdiği polis gücünü İstanbul’da 9-10 Haziran direnişi ile bozguna 
uğratmayı başardı. Bu kez polis üniversite binasında savunmada, işgalci öğrenciler ise saldın 
konumundaydı. Deniz Gezmiş’in yönlendirdiği bu eylem sırasında kitle gösterisi ile 
militanların saldırısı içiçe geçmişti. İlk kez polise karşı yaygın bir biçimde molotof kokteylleri 
ve ses bombalan kullanıldı. Laleli, Vezneciler, Hürriyet Alanı ve Sultanahmet’e kadar yayılan 
geniş bir alanda sokak çatışmalan yürütüldü. Sonunda polislerle öğrencilerin arasına askerlerin 
girmesi ile çatışmalar kesildi. Ertesi gün Ankara’da Yusuf Küpeli önderliğindeki öğrenciler 
büyük bir kitle gösterisine girişerek İstanbul’daki arkadaşlarına destek verdiler. Tuslog binasına 
saldırdılar. Amerikan araçlarını tahrip ettiler. Bu arada Ankara’da ve İTÜ’de yeni işgal 
eylemleri gerçekleştirildi.

Öldürmeler Başlıyor

Bu eylem dalgasını öğrenci önderlerine yönelik yeni tutuklamalar izledi. Eylül’de ise Deniz 
Gezmiş okuldan atıldı, diğer disiplin cezalan yağdınidı. Bu arada yeni Hukuk Fakültesi dekanı 
Aldıkaçtı ile tartışan Gezmiş yeniden tutuklandı. Ankara ODTÜ’de de 7 öğrenci hakkında 
üniversiteden uzaklaştırma karan alındı. Bunlar arasında Yusuf Aslan, Attila Keskin ve İbrahim 
Seven de vardı. Bu arada ODTÛ’de jandarma ile öğrenciler arasında ilk silahlı çatışma çıktı. 
Öğrenciler üstünde üniversite yönetimleri ile polisin baskısı yoğunlaşırken, üniversite yapısı 
içinde meşru bir yeri olan öğrenci örgütlerini dağıtma, etkisizleştirme yolundaki çabalar da 
sürdü. Eylül 1969’da yıllardır yapılmayan ve faşistlerin elindeki İÜ Talebe Birliği'nin kongresi

7 Ağustos 1969’da İstanbul Silahtar’daki Türk Demir 
Döküm Fabrikası’ndaki çoğunluğu Maden-lş üyesi dan 

2300 işçi toplu sözleşme görüşmelerinin bir türlü 
sonuçlanmaması üzerine önce bir oturma grevine 

başladılar ve daha sonra da fabrikayı işgal ettiler. 5 
Ağustos’da işgalci işçilerin fabrikadan zorla çıkarılmak 

istenmesi üzerine polisle işçiler arasında şiddetli bir 
çatışma çıktı. 64 polis ve 14 işçi yaralandı. İşgalci 

2300 işçi askeri birliklerin de polisin yardımına 
gelmesi üzerine gece fabrikayı terkettiler. Ertesi gün 

33 işçi hakkında soruşturma açıldı. Ancak 13 
Ağustos'da Demir Döküm işçileri direnişlerine devam 

ettiler. 19 Ağustos’da Maden-iş sendikası ile Koç 
Holding arasında imzalanan protokolle işçiler işbaşı 
yaptılar. TİP çizgisinde yayınını sürdüren işçi Birliği 

gazetesi Demir Döküm işçilerinin direnişi için yanda 
görülen özel sayıyı çıkarttı.

Silahtar'da İk i Büyiiic ire 
Sfcalr Gün

Aradan bunca yıl geçmesine rağmen 15-16 Haziran’da 
yaşadıklarım, İşçi sınıfının bu büyük mücadelesinde ta
nık olduğum olaylar şimdi bile bütün canlılığını koruyor. 
Kendi adıma bu İki büyük günü yaşamış biri olmaktan 
gurur duyuyorum. 1970’de Sllahtar’da Rabak Elektrolit 
Bakır Fabrlkası’nda işçi olarak çalışıyordum. Burada 
örgütlü bulunan DİSK’e bağlı Türkiye Maden-lş Şendi- 
ürası’nm baştemsilciliğini yürütüyordum. Sendikal mü
cadeleye yıllar önce başlamış ve belirli bir deney kazan
mıştım. Aynı zamanda sendikamızın genel yönetim ku
rulu üyesiydim. Aslında 15-16 Haziran’a neden olan olay
ların ortaya çıkacağı daha önce belli olmuştu. Çünkü 
bizlere sendikamız tarafından sürekli yapılan bilgilendir
melerde, getirilen yeni kanunun tamamen DİSK ve DİSK'e 
bağlı sendikalara yöneltilmiş olduğu anlatılıyordu. Ben 
ve benim gibi birçok arkadaş sendikalarımıza yöneltilen 
bu tertibin boşa çıkartılması için mücadeleye kararlıy
dık. DİSK de bu konuda çalışmalar yapmış ve bir Eylem 
Komitesi kurmuştu. D/SK yürütme ve yönetim kurulları
nın yapmış olduğu toplantılarda alınan kararları İzliyor, 
bilgi sahibi oluyordum. Bu arada kanun meclisten ge
çince her şey daha da hızlandı.

14 Haziran 1970 Pazar günü Merter’de Lastik-lş bina
sında DİSK’e bağlı sendika yöneticileri, işçi ve lokal 
temsilcileri olarak toplandık. Bu toplantı oldukça canlıy
dı. Bütün arkadaşların kararlılığı dikkati çekiyordu. Ben 
sendikamızın işyerlerindekl temsilci arkadaşlarla birlik
teydim. Demir Döküm’den Turgut, Sungurlar’dan Adem, 
Arçelik’ten Remzi ve diğer arkadaşlar.. Hepsinin tepki
lerini anlıyordum. Konuşan yöneticiler bize yasa hakkın
da bilgiler verdiler.

Ardından blzler de söz alarak görüşlerimizi söyledik. 
Tabii esas olarak DİSK'm alacağı kararları bekliyorduk. 
Konuşan arkadaşlar değişik eylem biçimlerini öneriyor
lardı. En fazla ağır basan eğilim; büyük protesto miting
leriyle, iş bırakma yolundaydı. İşçiler tarafından çekile
cek telgraflar, sendikaların yayın organları yoluyla ta
bandaki İşçileri bilgilendirmesi gibi öneriler de vardı. 
Ama şunu kesinlikle tesbit ettim ki; bütün arkadaşlar

çok azimli ve kararlıydılar. Nasıl bir mücadele olursa, 
olsun sonuna kadar gideceklerdi. Direniş ağır basmıştı. 
Toplantı büyük bir coşkuyla sona erdi. Genel başkan 
Kemal Türkler bütün önerilerin tek tek değerlendirilece
ğini, sendikalar kanalıyla bizlere sürekli bilgiler verilece
ğini söyledi. Salondan toplu olarak çıkıp; Merter’den 
Londra Asfaltı’nın başına kadar yürüdük. Buradan da 
İşyerlerine dağıldık. Herkes ertesi gün bir şeyler olacağı 
Inancındaydı. Ayrıca 17 Haziran günü İçin büyük bir 
miting yapılacaktı. Fabrikaya döndüğümde toplantıda 
alınan kararları, yapılan konuşmaları arkadaşlara anlat
tım. Yasanın neler getirdiğini açıkladım. Buna karşı di
renmenin bir hak olduğunu belirttim. Aslında her şey 
hazır gibiydi. İşçi arkadaşlardan hiç tepki gelmedi. Ayrı
ca benim özel bir çaba serfetmeme gerek yoktu. Bir 
süre sonra radyoyu dinleyen işçi arkadaşlar haberlerde 
DlSK'in kanuna karşı çıktığını, protestoda bulunacağını 
öğrenmişlerdi. Silahtar'da haber tüm fabrikalara, işyer
lerine, kahvelere ve hatta evlere yayılmıştı. Gece geç 
saatlere kadar kahveleri dolaştım, heryerde DİSK’in ey
lemi konuşuluyordu. Silahtar’da DİSK'e, özellikle Maden- 
Iş'e karşı büyük bir sempati olduğu için, işçi olsun, 
olmasın herkes bizi destekliyordu. Türk-Iş'e bağlı sendi
kaların örgütlü olduğu işyerlerindekl arkadaşlar da bi
zimle birlikteydi. Sanki her şey önceden hazırlanmış 
gibiydi. Bu bana göre işçilerin sınıf yapısından kaynak
lanan bir şeydi. Gece geç saatlerde eve döndüğümde, 
eşim ertesi gün miting olup, olmayacağını sordu. Ben 
evde yokken bazı arkadaşlar gelip, beni aramışlardı. 
Herkes ertesi gün miting olacağını tahmin etmiş. Direniş 
haberi İse her tarafa kendiliğinden yayılmıştı.

15 Haziran Pazartesi sabahı erkenden, yaklaşık 06.00 
civarında evden çıktım. Sendikamıza bağlı diğer işyerle- 
rlndekl temsilci arkadaşlarla buluştuk. Bir saat kadar 
İşyerlerini gezdik. Daha gece vardiyaları çıkmamıştı. 
Amacımız işçilerin durumunu anlamaktı. Tümü kararlıy
dı ve bir şeyler bekliyorlardı. Saat 07.30’da işyerine 
geldim. İşçi arkadaşlar kart basıp, içeriye girmişlerdi. 
Ancak işbaşı yapılmamıştı. Diğer temsilci arkadaşlarla 
görüştük; işçiler işbaşı yapmayacaklarını, belirttiler, he
men direniş başladı. Bu arada yöneticiler beni ve diğer 
temsilcileri çağırdılar. Genel Müdür Bahir Ersöz, bize 
DİSK’in kadarını basından öğrendiğini, yasada yapılan 
değişikliğe karşı tepki gösterilmesinin normal olduğunu 
söyledi. Doğrusu bu kararını beklemiyorduk. Biz görüş

me halindeyken bütün fabrika durmuştu. Saat sekiz 
civarındaydı. Herkes işi bırakmış tezgah başında oturu
yordu. Dışarı çıkıp, çevreme şöyle bir baktım. Fabrikala
rın bacaları tütmüyordu, çukur sessizliğe gömülmüştü. 
Bizim arkadaşlar ise çok neşeli ve kararlıydılar. Saat 
10’a doğru başka fabrikalardan haberler gelmeye başla
dı. Bazı işyerlerinde işçiler dışarı çıkıp, yürüyüşe geç
mişlerdi. Bu arada yer yer polis ve askerle çatışmaların 
olduğunu duyduk. Ancak bizim işçiler o gün yürümedi. 
Bu arada Demir Döküm, Eiektrometal ve Sungurlar fab
rikalarından temsilciler ve işçiler bizim fabrikaya geldi
ler. Ben de diğer fabrikaları ve çevreyi gezdim. Öğleye 
doğru Eyüp ve Silahtar bölgesinde yürüyüşler oldu. 
İşçi arkadaşlar ellerinde pankartlarla çevrede yürüyüş
ler yaptılar. Bu arada her vardiya değişiminde kart bası
lıyor, giren işçiler tezgahların başına geçiyor ama çalış
mıyorlardı. Ben o geceyi fabrikada geçirdim. Arkadaşla
rın moralleri oldukça yüksekti.

16 Haziran Salı günü sabah vardiyasına gelen arka
daşları kart bastıktan sonra dışarı çıkardık. Bir süre 
sonra bütün arkadaşlar fabrikanın önünde toplanmışlar
dı. Önde Türk bayrağı ve ellerimizde pankartlarla yürü
yüşe geçtik. Kağıthane'ye doğru yürüyorduk. Her geçti
ğimiz yerden bize işçiler katılıyordu. Kağıthane’den Cen
dere yoluyla Silahtarağa’ya gidecektik. Yürüyüş sırasın
da bölgedeki bütün fabrikaların katılmasıyla oldukça 
kalabalık bir kitle haline geldik. Türk-İş üyesi işçilerin 
bulunduğu fabrikalar da işi bırakmış bize katılmışlardı. 
İşçi arkadaşlarımız coşku içinde sloganlar atıyor, hükü
metin istifasını İstiyorlardı. Bu arada polis ve asker de 
bizi izliyor ancak müdahale etmiyordu. Biz de olay çık
mamasına gayret ediyorduk. Demir Döküm’ün de bize 
katılmasıyla birlikte Eyüp’e kadar yürüdük. Amacımız 
Beyazıd’a kadar yürümek ve diğer bölgelerden gelen 
İşçilerle birlikte büyük bir gösteri yapmaktı. Bu sırada 
diğer bölgelerde çatışmalar çıktığını ve yaralılar olduğu
nu duydum. Aynı anda bana D/S/C’ten bir talimat geldi. 
Fabrikaya dönmemiz isteniyordu. Yürüyüşü tamamla
yıp, fabrikaya döndüğümüzde saat beş olmuştu. Ben 
farikada işçilere direnişimizi sürdüreceğimizi söyledim. 
Bu arada DİSK’ten gelen yeni talimatta da direnişe de
vam etmemiz, ancak fabrikada hiçbir şekilde tahribata 
girişmememiz isteniyordu. Ama, Merter’deki toplantıda
17 Haziran'da yapacağımız mitingin de İptal edildiği 
bildiriliyordu. Bu arada değişik haberler gelmeye başla-
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mıştı. Çatışmalarda ölenlerin olduğu söyleniyordu. Top- 
kapı’da, Kadıköy’de, Levent'te büyük çatışmalar olmuş
tu. Bizim arkadaşların morali ise hiç bozulmamıştı. Ter
sine ertesi gün de aynı şekilde direnişe ve yürüyüşe 
devam için istekliydiler. Akşamleyin sıkıyönetimin ilan 
edildiğini ve DİSK yöneticilerinin gözaltına alındığını 
duyduk. Ben geceyi yine fabrikada geçirdim. Kaç gün
dür çok az uyku uyumuştum. Ertesi sabah sıkıyönetime 
rağmen direnişler devam etti. Bizim fabrikanın yanısıra 
Demir Döküm, Elektrometal ve Sungurlar da direnişi 
sürdürüyordu. 18 Haziran’da fabrikaya garnizon komu
tanı geldi. Yanında yüksek rütbeli subaylar ve emniyet 
görevlileri vardı. Beni çağırıp, işçilere işbaşı yaptırmamı 
istediler. Ben kendisine “ Buyrun, siz söyleyin de 
çalışsınlar” diye cevap verdim. Komutan “ Neden çalış
mıyorsunuz?” diye sorunca, bütün işçiler “kanun de
ğişsin, yöneticilerimiz serbest bırakılsın” diye cevap 
verdiler. Komutan şaşırmıştı. Beni ve diğer temsilcileri 
bir odaya kapatarak, “tutuklu olduğumuzu” söyledi. 
Kapıya da İki er koydurttu. Bizi kapattıktan sonra yeni
den işçilerle görüşmeye gitmiş ama işçiler yine işbaşı 
yapmamışlardı. Sonunda bizi serbest bırakmak zorunda 
kaldılar. Cuma günü tekrar geldiler. Bize bütün fabrlka- 
lann işbaşı yaptıklarını söylüyorlardı. Oysa biz Sungur
lar ve Demir Döküm’de de direnişin devam ettiğini bili
yorduk. Sekiz gün süren direnişten sonra işbaşı yaptığı
mızda işverenle anlaşmış, kayıplarımızın ödeneceği ve 
hiçbir işçinin işten atılmayacağı ve koğuşturmaya uğra
mayacağı yolunda teminat almıştık. Bu arada benim 
hakkımda gıyabi tutuklama kararı çıkmıştı. Aynı şekilde 
Demir Döküm temsilcisi Turgut Alaağaç, Sungurlar’dan 
Adem Sevinç, Recep Akgül ve Neşet Demircan gibi 
arkadaşlar da bu olaydan dolayı tutuklandılar. Üç gün 
sonra da teslim oldum. İlk kez tutuklanıyordum. Önce 
Maltepe'de yattık, daha sonra dava sivil adliyeye verilin
ce buradan sivil cezaevine gittik ve doksan gün sonra 
tahliye oldum. Tutukluyken moralimiz son derece yerin- 
deydi. Ziyaret günlerinde işçiler kitle halinde cezaevine 
geliyorlardı. Bu arada evlerimiz ziyaret ediliyor, Ihtiyaç- 
lanmız bizim gibi işçi arkadaşlar tarafından karşılanıyor
du. Bu tam bir sınıf dayanışmasıydı. 15-16 Haziran'ı 
böyle bir ortamda yaşamış olduğum çok memnundum. 
Çünkü işçi sınıfı bize sahip çıkmış, haklılığımızı tespit 
etmişti.

CELAL ALÇINKAYA

toplandı. Yine faşistlerin klasikleşmiş taktikleri ile kavga çıkanlarak örgüt iki başlı hale 
getirildi. Bu arada bu kongreyi izlemek üzere Ankara’dan gelen ODTÜ öğrenci önderlerinden 
Taylan Özgür sokak ortasında bir sivil polis tarafından vurularak öldürüldü.

Bu olaydan kısa süre sonra Beşiktaş’ta Işık Mühendislik Okulunda faşistlerin açtığı ateş 
sonucunda Mehmet Cantekin’in ölmesi öğrenci hareketini derinden sarstı. Artık üniversite 
içinde bir değişim sağlama olanağı iyice tıkanmış görünüyordu. Üstelik polis ve faşistler de 
öğrenci hareketini doğrudan hedef alıyordu. Öğrenci saflan arasında direnişçi eylem yönelişi 
bu günlerde iyice belirginleşti. Daha edilgen çizgileri önerenler geri plana itildiler.

AP hükümetinin açtırdığı davalar sonucunda devrimcilerin yönetimde olduğu TMTF, AÜTB, 
EÜTB, İTÜTB, ODTÜ ÖB ve SBF ÖD kapatıldı. Ana öğrenci kitle örgütleri böylece 
etkisizleştirilip, tabanlarından koparılmağa çalışılırken, Dev-Genç bir direniş örgütü olarak 
yükseliyordu. Bu arada Dev-Genç merkezleri de polis ve faşistlerin baskmlan ile sık sık karşı 
karşıya kalıyordu. Kasım 1969’da Deniz Gezmiş’in yargılanması sırasında faşistler Dev-Genç 
İstanbul merkezini bastılar. Örgütün başkanı Yusuf Küpeli Ankara’da Filistin’e gittiği ve gizli 
örgüt kurduğu gerekçesi ile tutuklanırken, İstanbul sekreteri Cihan Alptekin de düzmece bir 
iddia ile -Atatürk heykeline bomba koymak- tutuklandı.

Okullardaki faşist eylemler sürerken İstanbul’da Çapa Öğretmen Okulu ve Orman Fakültesi bir 
üs haline getirilmek isteniyordu. Ankara’da ise Atatürk Lisesinde faşistler saldmyorlardı. 
Faşistlerin İstanbul’da silah zoryla ele geçirmek istediği yerlerden biri de Yıldız Devlet 
Mimarlık Akademisi idi. Aralık 1969’da bir hafta arayla devrimci öğrencilerden Mehmet 
Büyüksevinç ve Battal Mehedoğlu tabanca ile vurularak öldürüldü. Bütün üniversitelerde 
protesto için boykota gidildi. İÜ Merkez Binasına getirilen Battal’m Mehedoğlu’nun cenazesi 
dev bir antifaşist kitle gösterisine dönüştü. 69 deniz subayı da yayınladıkları bir bildiri ile 
cinayeti protesto etti.

1970 boyunca da faşistlerin saldınlan devam etti. TİP ve TÖS binalan da bu saldınlann 
hedefleri arasındaydı. Demirel hükümeti faşistleri bir çeşit milis gücü olarak kullanarak bir 
yandan devrimci gençleri üniversitelerde kuşatma altına sokmağa çalışırken, öte yandan da 
sokak ve alanlardaki gösterileri geriletmeğe çalışmıştı. 1970 ile birlikte üniversiteki öğrenci 
kitlesi arasında yorgunluk belitkileri kendini göstermeğe başladı. Artık çatışmalar çok 
sertleşmişti. Ve kitle seferberliği ikinci yılını dolduruyordu. Mart’ta İstanbul’da düzenlenen 
Bağımsızlık Haftasında katılım çok düşüktü. Bu nedenle faşistlerin kesin saldıracağı bildirilen 
Sultanahmet yürüyüşünden vazgeçildi. İstanbul’da devrimci gençlik önderleri sık sık 
tutuklanıyordu. Bu durum İstanbul’da devrimci gençliğin örgütlenişinde dağınıklığın 
aşılamayışındaki nedenlerden biriydi. Faşistlerin saldırılan da çok daha güçlükle 
göğüsleniyordu. İstanbul’da devrimci gençlik hareketi böylesi gerileme belirtileri gösterirken, 
15-16 Haziran’da bütün İstanbul sokaklannı kaplayan işçi kitleleri olacaktı. Devrimci gençler 
de bu gösterilere katıldılar. Ankara’da ise devrimci gençlik hareketi radikalleşirken, kitleselliğini 
sürdürmeyi başardı. Ankara’da gerçekleştirilen Bağımsızlık Haftası oldukça başarılı bir 
kampanya oldu. Dev-Genç başkanı Attila Sarp eski meclis binasının balkonundan bir
bağımsızlık bildirisi okudu. Bundan bir süre sonra askeri mahkeme tarafından altı arkadaşı ile
birlikte orduyu isyana teşvik gerekçesi ile tutuklandı. Ankara’da faşist saldırılara karşı oldukça 
başarılı bir direniş gösterildi ve bunlar bir çok keresinde püskürtüldü. Örneğin Ankara Yüksek 
Öğretmen Okulu faşist saldınlann en önemli hedeflerinden biri idi. Bu okuldaki direniş 
içinden İstanbul’da Çapa Öğretmen Okulunda faşistlerle olan mücadeleler sırasında İbrahim 
Kaypakkaya’nm yükselmesinde olduğu gibi bir çok devrimci kadro yetişti. Bu okula karşı 
düzenlenen baskın sırasında faşistler de ilk kayıplannı verdiler. Ağır yaralanan Ziraat Fakültesi 
öğrencisi Süleyman Özmen bir kaç gün sonra öldü. Nisan 1970’de faşistlerin üniversiteye
düzenlediği bir baskın sırasında Dr. Necdet Güçlü öldü. Ağustos’da ise Ankara Hukuk ve Dil
ve Tarih Coğrafya Fakülteleri komandolar tarafından basıldı, ayrıca SBF kurşunlandı. 
Sonbaharda ise Gazi Eğitime silahlı baskın düzenlenecekti. 1970’lerin devrimci gençlik 
hareketinin ilginç özelliklerinden biri de Filistin’e gitme coşkusu idi. Şubat 1970’de Filistin’den 
dönerken yakalanan bir gurup arasında Yusuf Aslan da göze çarpmakta idi.

1970 içinde gerilemekle birlikte üniversitlerde özgül taleplenle yine boykotlara gidildi. Mart’ta 
İTÜ’de, İÜ Edebiyat Fakültesinde, Ankara’da ise Dil Tarih, SBF ve Eğitim Fakültelerinde- 
boykotlar düzenlendi. Uzun ve sert çatışmalardan sonra üniversitelerin kaptılması ya da tatile 
sokulması dolayısıyla aranan, bu yüzden saklanmak durumunda kalanlar kadar gönüllü olarak 
da kırlarda siyasal çalışma yapmak isteyen Dev-Genç’liler Karadeniz ve Ege köylerine 
dağılırlarken, bir bölümü de Filistin cephelerine gittiler. Büyük kentlerde kalanlann bir bölümü 
ise 15-16 Haziran’m verdiği itilimle işçi mahallelerinde çalışmaya başlamışlardı. Dev-Genç’liler 
örgütlenmelerinin ve tecrübelerinin elvermediği ama yaşadıkları tarihin kendilerine yüklediği 
bütün mücadele alanlannın ve biçimlerinin yükünü zayıf omuzlannın üstünde taşımaya 
çalışıyorlardı.

1970’de Köylü Hareketleri
1960’lann başlarından itibaren yükselen köylü hareketleri 1970’de doruğuna çıktı. Toprak 
işgalleri, üretici mitingleri, siyasal gösteriler birbirini izledi. 1970’in ilk aylarında Akhisar ve 
Ödemiş tütün mitingleri yapıldı. Tekirdağ’ın Taşomurca, İsmailli ve daha bir çok köyünde
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devam eden kaynaşmanın yanısıra Doğu Karadeniz bölgesinde, özellikle Rize’de çay üreticilerin 
fabrika ve Tekel idaresini işgalleri yoğunlaşarak sürdü. Üreticiler siyasal partilerin binalannı 
tahrip ederek kızgmiıklanm dile getirdiler.

Adıyaman’ın Besni ilçesinin Araplar köylüleri ağa topraklarına el koydular. Adana’nm 
Irmakbaşı Kilise ve Küçükkaldınm köylüleri toprak ağalanna karşı mücadeleye giriştiler. Mayıs’ta 
Olukpmar köylüleri ağanın gaspettiği topraklan geri aldılar. Konya Ereğlisi’nde köylülerin 
toprak mücadelesi hız kazandı. Tire’nin Kızılcaavlu köylüleri ağanın çiftliğini basarak 
ambarlarını yaktılar, motorlarını dinamitlediler. Ağa köyden kaçmak zorunda kaldı. 26 Mart’ta 
zahirecilerin, şoför ve nakliyecilerin yaptıklan boykotlardan sonra, buğday almama karannı 
protesto eden bir grup köylü, Çorum’da yürüyüşe geçerek Vilayet Konağı önünde “açız” diye 
bağırdılar. 2 Haziran’da ■ Gelibolu’da hayat pahalılığını ve vergi artışlannı protesto eden 
köylüler bir gösteri düzenlediler. Taban fiyatlanm yetersiz bulan 135 bin pamuk üreticisi, 
Samandağ ve Adana’da. aileleriyle birlikte yürüyüşe geçti.

Yaz başında Giresun, Ordu, Fatsa, Bulancak, Tirebolu, Espiye, Vakfıkebir gibi yerlerde fındık 
üreticileri tefeci-tüccar sömürüsüne karşı mitingler düzenlediler. Ordu’da AP’li bir tüccarın 
yürüyüş yapan köylülerin üzerine ateş açması sonucu Şahin Çavuşoğlu adlı yaşlı bir köylü 
öldü. 1970 yazında Dev-Gençliler Anadolu’ya açıldılar. Karadeniz bölgesinde düzenlenen Fındık 
üreticileri mitinglerinde devrimci gençler oldukça faaldi. Ordu mitinginden sonra Nahit Tören 
ve iki arkadaşı direniş örgütlemekle suçlanarak tutuklandılar. Çorum, Denizli, Elazığ, Salihli ve 
Akşehir’de haşhaş yasağı, yeni vergi ve zamlar, pahalılık, devalüasyon ya da göl kullanım 
haklan gibi nedenlerle miting ve gösterilerin düzenlenmesinde etkili olundu.

Ağustos’da AP yönetiminin haşhaş ekimini bazı yörelerde yasaklaması üzerine, protesto 
gösterileri düzenlendi. Merzifon, Çivril, Eşme, Çorum ve Malatya’daki mitinglerde, yasaklama 
karan nedeniyle “emperyalizm ve işbirlikçileri” kııftındı. Aynı biçimde, Ağustos’da Salihli’de 
Üzüm ve Pamuk Mitingi düzenlendi. Gaziantep’te ftstık, Gülnar, Eşme, Alaşehir, Gülşehir ve 
Tarsus’taki üzüm üreticileri yürüyüş yaptılar. Ödemiş’in Kaymakçı bucağında, Mersin’de ve 
Gaziantep’te işsizliği ve pahalılığı protesto gösterileri yapıldı. Batman’da ise komando zulmünü 
protesto eden “Özgürlük Yürüyüşü”ne binlerce köylü katıldı. Turhal, Tokat, Göksün, Ulus ve 
Devrek’in orman köylüleri gösteriler düzenlerlerken, Polatlı’da topraksız 30 köy halkı miting 
yaptı.

İzmir’in Tire ilçesisinin Yenioba, Kızılcaavlu köylüleri ağa topraklarını işgal ettiler, Gaziantep’te 
Osmanoğullan, Kuzuyatağı, Nallıhan’ın Narlıdere, Pazarcık’m Köskenli, Aslanbey, Zeyneppmar, 
Filo, Dedeler köylüleri ağa topraklanna el koydular, jandarmayla çatıştılar. Maraş’ın 
Maksutuşağı köylüleri de önce ağalan sonra da üzerlerine gönderilen jandarmayı köye 
sokmadılar. Bunun üzerine Maraş ve Pazarcık’tan takviye olarak yeni jandarma birlikleri 
sevkedildiyse de köylüler taraftndan püskürtüldü. Maraş’ın Emiroğlu köylüleri Hacı Ömer 
Ağa’nın hâzineden el koyduğu topraklan işgal ettiler. Köylü kadınlar köye gelen jandarma 
binbaşısının apoletlerini söktüler. Kadınlar binbaşıya “sen zalimlerin hizmetindesin” diye 
bağırarak, vali, savcı, kaymakam ve askerleri uzun süre köye sokmadılar. Siverek’in Teşt 
köylüleri. Şeyh Halit Gürpınar’ın gaspettiği toprakları geri almak için giriştikleri mücadelede 
önderleri Ali Rıza Keskin’i kaybettiler.
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Alpagut Linyit işletmesi 1945'de kurulduidan sonra 
köylülerin tarım yaptığı toprakları istimlak ederek 
faaliyet alanını genişletmişti. Geçimlerini tarımdan 
sağlayan köylüler bir müddet sonra zorunlu olarak 
maden işçisi oldular, işletme her yıl yüzbinierce lira 
kâr etmesine rağmen işçilerine kömür dağıtmadığı 
gibi, köyün ilkokuluna bile kömürü ancak parayla 
veriyordu. İşçilerin ücretleri öylesine düşüktü ki, 
maden tozlarının öldürücü etkilerini bir ölçüde de olsa 
azaltan yoğurt, almak bile işçiler için hemen hemen 
olanaksızdı. Ücretlerin parça parça ödenmesi 
karşısında iyice zor duruma düşen işçiler, işverenden 
ücretlerini artırmasını ve bir defada ödenmesini, 73 
gündür ödenmeyen ücretlerinin derhal ödenmesini ve 
teknik kadroların ve donanım yetersizliklerinin bir an 
önce giderilmesini talep ettiklerinde, işverenden, 
üretimin düşük olması bahanesiyle red cevabı aldılar. 
Yanda görüldüğü gibi zaman zaman düzenledikleri 
toplantılarda sorunlarını tartıştılar. Tartışmalar sonunda 
işletmeyi işgal etmekten başka çıkar bir yol 
kalmadığını düşünen işçiler, eyleme geçmeden önce 
son bir kez Ankara’ya giderek sendika yöneticileriyle 
konuşmaya karar verdiler. Ancak sendika yöneticileri 
işçileri alayla karşılayarak, eylemlerinden vazgeçirmeye 
çalıştılar. Alpagut Linyit işletmesi’nin bölge 
müdürlüğünü Birleşik Maden işçileri Sendikası Alpagut 
Şubesi Başkanı Mehmet Kocatüfek yapmakta ve 
işverenin dolaysız temsilcisi gibi davranmaktaydı. 
Sendikacılardan tamamiyle umutlarını kesen işçiler 13 
Haziran 1969’da işletmeyi işgal ettiler ve aralarında 
bir "işçi kurulu”  oluşturdular. İşgalin 6. günü 
işletmeye gelen Çorum Valisi ocaklara inerek işgalci 
işçilere “sabredin, ben de çarık giydim, ben de 
ernekçi çocuğuyum” diyerek eylemin sona erdirilmesi 
için uğraştıysa da, valiye "açız, ot yiyoruz”  diye 
karşılık veren işçiler ne denli kararlı olduklarını 
gösterdiler. İşgal yerine gelen Jandarma Komutanı 
işçilerin haklı talepleri karşısında müdahale etmekten 
vazgeçti. İşçiler fiili durum yaratıp işletmeyi bizzat 
yönetmeye başladıktan sonra mühendislerin yokluğuna 
rağmen üretimde büyük bir artış gözlendi. Birleşik 
Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Kocatüfek 
bile "fiili durumdan sonra üretim yüzde 50 oranında 
artmıştır. 260-300 ton arasında olan günlük üretim 
bugün 410-450 ton arasında değişmektedir”  demek 
zorunda kaldı. Bununla birlikte "aynı zamanda 
yönetici olan işçiler, ne kadar çok çalışıp üretimi 
artırırlarsa, çıkarlarının da o kadar iyi olacağını 
biliyorlar" diyerek ücret artışının üretim artışıyla 
doğrudan ilintili olduğunu bir kez daha yinelemiş 
oldu. İşgal öncesi 7-8 bin lira olan günlük peşin 
satış, işçilerin yönetimi sırasında 30-40 bin liraya 
ulaştı. İşletmenin bölge müdür vekili ve muhasebe 
müdürü işgalin uzaması üzerine işletmeye gelerek 
içeri girmek istediklerinde işçiler hep birlikte karşı 
koydular ve buna izin vermediler. Bütün gün çalışıp 
üretimi sürdüren işçiler, satışlardan elde edilen 
paranın bir bölümünü madenin ihtiyaçlannı karşılamak 
üzere ayırmakta, geri kalan kısmını ise aralarında 
paylaşmaktaydılar. Sendika başkanı işçileri işgal 
sonrası bağıtlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde 
"siyasal amaçla yüksek ücretle işçi alınmamasını, hak 
etmeyenlere keyfi zam yapılmamasını, işçi psikolojisini 
bilen yöneticilerin işbaşına getirilmesini, işçi-işveren 
ilişkilerinde samimi davranılmasını”  ileri sürmek 
gerektiği konusunda zorluyordu. Üretimin artmasıyla 
işletmenin TKİ tarafından satın alınmasının mümkün 
olacağını düşünen işçilerin kendi yönetimlerini 
kurmaian ülke çapında büyük yankılar uyandırdı. 
Burjuvazi benzer eylemlerin yaygınlaşmasından 
oldukça korkmuştu. Sonunda 17 Temmuz’da Alpagut’a 
Ankara’dan özel bir jandarma birliği gönderildi. Maden 
ocaklarının etrafı sarıldı. Küçük çaplı bir direnmeden 
sonra işçiler ocakları terkettiler. 7 işçi, üç sendikacı 
ve bir büro çalışanı tutuklandı. İşçiler bunu protesto 
için iki gün ocaklara inmediler. İmzalanan toplu 
sözleşmeye göre tutuklanan işçiler yeniden işe 
alındılar ve bir ay sonra işletme TKİ’ye devredildi.



DEV-GENÇ

GİRİrUOĞLU, NECMETTİN 
(1 9 4 4 -1 9 7 0 )

Gerv sırasında öldürülen. Yapı İşçileri Sendil(ası (YİS) 
genel başkanı Necmettin Giritlioğlu 1944’de Ankara’da 
doğdu. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra bir 
süre Devlet Tiyatroları’nın düzenlemiş olduğu kurslara 
katıldı. Daha sonra bu kurumun çeşitli tiyatrolarında 
oynanan bazı temsillerde rol aldı. 1967’de Ereğli Demir 
Çelik İşietmesi’nde soğuk haddehanede işçi olarak ça
lışmaya başladı. Bir yıl sonra Ereğli’de örgütlenme ça
lışmalarında bulunan DİSK'e bağlı Türiâye Maden-İş Sen- 
dilası’na girerek, gençlik kolu başkanlığına getirildi. 
Bu arada Ereğli Demir Çelik İşietmesi’nde örgütlü olup, 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip Türi<-lş’e 
bağlı Türit-Uetal Sendil(ası’nm tabanında çalışmak üze
re Maden-İş'ten ayrıldı. Aynı dönemde Türkiye İşçi Par- 
tisi’ne üye olarak, Kdz. Ereğlisi ilçe örgütünün yönetim 
kuruluna seçildi. 1969'da aynı işletmede mühendis ola
rak çalışan Bingöl Erdumlu ile birlikte Türlt-Metai Şendi- 
kası’nın bünyesi dışında ama özellikle sendika üyeleri
nin bilinçlenmesine yönelik “Toplu Sözleşme ve Grev 
Dayanışma Komitesi’’nl kuran Giritlioğlu’nun bu çabası 
işçiler arasında önemli bir birikime yolaçtı. Aynı yıl Türit- 
Uetal Sendiifası’nın Ereğli Demir Çelik Işletmesi’nde 
başlatıp, doğru bir biçimde yürütemediği ve ardından 
uzlaşarak noktaladığı grevden sonra işçilerin DİSK'e 
bağlı Türk/ye Maden-lş Send/fcas/’na geçmesinde de Gi- 
rltiioğiu’nun bu çabası etkili oldu. 1968’de Ereğli’de 
açılan Vietnam Sergisi söz konusu edilerek, polis 
tarafından gözaltına alındı ve ağır işkenceye maruz 
kaldı. Şubat 1969'da İstanbul'da Kanlı Pazar mitingine 
katıldı. 1969'un sonunda Ereğli Demir Çelik İşletmesi’- 
ndeki işinden atılan Giritlioğlu, Ankara’ya giderek Yapı 
İşleri Sendikası'nıja çalışmaya başladı. Sendika başkanı 
İsmet Demir’le birlikte inşaat işçilerini örgütledi. Bu 
arada Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki inşaat işçile
rinin örgütlenmesinde çalışırken Yusuf Küpeli, Münir 
Aktoiga ve Mahir Çayan’la tanışan Necmettin Giritlioğlu, 
bu dönemde gerek Dev-Genç gerekse sosyalist plat
formda netleşmeye başlayan siyasal ayrılıklarda adı ge
çen kişilerle birlikte davrandı. Aynı yıl WS’in Ankara 
Şube başkanlığına getirildi. Bu sırada örgütlenme çalış
malarını hızlandıran YİS Aliağa’daki Rafineri inşaatında 
önemli sayıda işçiyi kaydederek toplu sözleşme yapma 
yetkisini elde etmişti. Ancak bu yetkisi iptal edilerek 
Yapı-Iş'e verilince bu kez rafineride tank inşaatı yapan 
Çavuşoğlu-Kozanoğlu firmasında çalışan işçiler adına 
toplu sözleşme yapma yetkisini aldı. Ardından Ankara’
da şube başkanı olan Necmettin Giritlioğlu İzmir’e gele
rek, yapılan kongre sonucunda Yapı İşçileri Sendikası’- 
nın genel başkanlığına getirildi. Sendika grev uygula
masını 22 Ağustos 1970’te başlattı. Aynı günün sabahı 
rafineriye gelen Sovyet teknisyenlerine grevci işçiler 
tarafından içeriye giremiyecekleri bildirildi. Teknisyen
ler geri döndüler. Bu arada teknisyenleri getiren araba
nın şoförü ile işçiler arasında çıkan tartışmaya müdaha
le eden Giritlioğlu, şoförün tabancasından çıkan kur
şunlarla tan verdi.

1970’in Uzun Sıcak Yazı
DİSK, 1966’dan 1970’e kadar geçen sürede özellikle İstanbul-İzmit metropolü çevresindeki 
büyük ölçekli özel sanayi işletmelerinde son derece zor mücadelelerden geçerek örgütlenmiş, 
işçilerin güvenini kazanmış olarak Türk-İş’in hükümetler ve patronlarla uyum içindeki toplu 
sözleşme görüşmeleri sonucunda ekonomik mücadelelerini yitiren işçi kitlelerinin gözünde yeni 
bir seçenek olarak belirmeye başlamıştı. Birçok fabrikada işçilerin Türk-İş’e  bağlı sendikalardan 
ayrılarak D İSK e  bağlı sendikalara geçebilmeleri işgallerde ve direnişlerde hayatlannı tehlikeye 
atmalarını, hapis, tutuklanma ve işten atılmayı göze almalarını gerektirmiş ve işçiler de 
bundan kaçınmamışlardı. 1961 Anayasası’nm sendika seçme özgürlüğüne ilişkin hükümlerinin 
kağıt üzerinden geçerek pratiğe geçirilebilmesi için işçilerin DİSK çevresinde yürüttükleri 
mücadeleler bu sendika konfederasyonunu hızla büyüyerek işçilerin ekonomik mücadelesinin 
devlet sendikası Türk-İş’in  denetiminden çıkartılabilmesinin ve işçi hareketinin burjuvazinin 
hegemonyasından bağımsızlaşabilmesinin imkanlarından birini yarattı.

İşçi hareketindeki radikalleşme ve kendi kaderini tayin etme eğilimi, ekonomik sınıf 
mücadelesinin burjuvazi tarafından eskiden olduğu gibi denetlenebilmesini yaklaşan kriz 
ortamında giderek güçleştirir oldu. 1965-68 arasında işçilerin gerçek gelirleri nisbi olarak 
arttığı halde, 1969’dan başlayarak gerçek gelirlerde gözlenmeye başlanan düşüş, işçilerin 
ekonomik hak arayışlannın daha da şiddetleneceğinin habercisi gibiydi. Ancak AP iktidannm 
görünüşteki liberal söylemine karşın, hızla içirıe sürüklendiği bunalımdan çıkış için son derece 
radikal ekonomik kararlar almasına gerek vardı ve bu kararlan uzun boylu sürdürebilmek için 
parlamentodaki dayanağı da hızla çözülüyordu.

Derinleşen Bunalım

12 Ekim 1969’da yapılan genel seçimlerde 256 milletvekili elde etmiş olmasına karşın 
bütçe oylaması sırasında kendi milletvekillerinden 41 ’inin de muhalefetle birlikte kırmızı oy 
kullanması üzerine büyük bir bunalıma giren Demirel hükümeti, beri yandan Orta Doğu 
politikasında Arap ve İslam ülkeleri karşısında nispeten özerk bir politika izlemeye başlamış 
olması dolayısıyla ABD’nin desteğini de yitirmek üzereydi, hatta yitirmişti bile. ABD devletin 
vergi gelirlerinden sonra en büyük mali kaynağı olan kredileri kısarken hükümet yatınmlan 
sürdürerek hızlı bir büyüme temposunu tutturabilmek için stratejik kararlar almak zorundaydı. 
AP hükümeti ABD karşısında AET  ile bütünleşerek yeni bir denge kurmak, devletin vergi 
gelirlerini iki misline yükseltecek yeni bir vergi kanunu çıkartmak ve yüksek oranlı bir 
devalüasyona gitmek zorundaydı. Bu girişimlerinin karşısındaki başlıca muhalefet merkezleri 
olan işçi hareketi, üniversiteler ve ordu ile bürokrasiyi denetim altına almak zorunda olan 

T)emirel hükümeti, ordu ile bürokrasiyi yeniden düzenlenmiş maaşlarla yatıştırma, üniversite 
ve işçi hareketini ise baskıcı yasalarla kontrol etme kararlannı verdi. Ancak, ne memurlar ve 
askerler personel kanunuyla muhalif olmaktan çıkanlabilecek ne de işçi hareketi baskıcı 
yasaların altına gönüllü olarak girecekti. Yeni personel kanunu ile işe yeni başlayan bir 
memurun maaşı 478 liradan 866 liraya yükseliyordu ve orduyu kapitalizmle eklemlemede işe 
yaradığı kaydedilmiş olan OYAK benzeri bir MEYAK’ın  memurlardan yapılacak zorunlu 
kesintilerle kurulması karar altına alınmıştı ama, 1970 bahar ve yaz ayları devlet memuru 
statüsündeki geniş bir hoşnutsuz memur, öğretmen, astsubay ve teknik personel kitlesinin iş 
yavaşlatma, iş bırakma, protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlemelerine yol açtı.
Astsubaylann kendileri gösteri yürüyüşü düzenleyemedikleri için eşleri Ankara caddelerinde 
toplum polisleriyle çatışmalara dönüşen yürüyüşler yaparlarken, “cuntacı’la n n  umudu 
“yurtsever” Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, astsubaylannı “kanlannın arkasına 
saklanmak”la suçluyordu. Kanunu protesto etmek üzere memurlann her kesimi yürüyüşe geçti: 
sağlık memurlan, hastabakıcılar, teknik personel. Ancak en beklenmedik olan toplum 
polislerinin boykota başlayarak direnişe geçmesiydi. “Biz de vatandaş değil miyiz?” diyerek 
harekete geçen toplum polisleri, devriye çıkmayı reddettiler ve iki günlük boykot yaptılar.

Hegemonya Blokunun Parçalanması

AP hükümetinin verdiği ikinci stratejik karar, içerden sağlanacak kaynaklann vergilendirme 
yoluyla büyük ölçüde çalışan sınıflardan transfer edilmesini tasarlamıştı ama egemen sınıflar 
arasındaki bölüşüm ilişkilerinin geleneksel dokusunu da parçalamaktaydı. Öncelikle toprak, 
arazi, emlak ve arsalardan sağlanan gelirlerin ilk kez vergilendirilmesini gündeme getiren yeni 
vergi kanunu tasansı AP içinde temsil edilen rantiyelerin isyanı için bir kıvılcım etkisi yarattı 
ve 1970 bütçesi oylaması sırasında aralannda 27 Mayıs’tan sonra idam edilen eski başbakan 
Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in de bulunduğu 72 milletvekili Demirel’e baş 
kaldırdı ve 41 ’i kırmızı oy kullanarak hükümeti düşürdü. Öte yandan tüccar ve esnaf 
gelirlerinin, de yeniden vergilendirilmesi egemen sınıflar bloku içindeki bölüşüm ve egemenlik 
ilişkilerin doğrudan doğruya finans-kapitalin taleplerine uygun olarak yeniden düzenlenmesinitı 
tesciliydi. Bu çatışma kendisini ilk önce Odalar Birliği’nde taşra sermayesinin sözcüsü 
Necmettin Erbakan’m Demirel’in adayı karşısında kazanmasıyla kendini açığa vurmuştu. Birinci 
bölünme’den D em okratik Parti (DP), ikinci bölünmedense günümüzde Refah Partisi'nin öncülleri 
olan Milli Nizam Partisi ve Milli Selam et Partisi (MSP) doğacaktı.
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15-16 Haziran

15-16 Haziran Olayları; DİSK'ın ve üyesi işçileri ve 
bunların karar ve davranışlarını destekleyen Türk-İş’\\ 
İşçilerin Anayasa'ya sahip çıkışları ve tarihin aydınlık 
sahifelerine onurla kazıdıkları eylemlerdir. 15-16 Hazi
ran; DİSK ve üyesi İşçilerin, beyanat vererek, bildiri, 
dergi yayınlayarak, basın toplantıları yaparak ve Anka- 
ralara heyetler göndererek uyaramadığı kimi Anayasal 
kurumlan, türküler söyleyerek, halaylar çekerek, horon
lar vurarak yaptıkları yürüyüşlerle uyandırdıklarının tari
hidir. Sorun, kamuoyunun gündemine, Türk-Iş'in Erzu
rum'da yapılan kongresinde 4P'Iİ Çalışma Bakanı Seyfl 
Öztürk’ün; “Yakında DİSK’m canına ot tıkanacak", müj
desi ile girmişti. Gerçekten, bu konuşmadan kısa bir 
süre sonra AP iktidarı Sendikalar Kanunu'nu temelden 
değiştiren, DİSK ve bağlı sendikaları yok etmeyi amaçla
yan değişiklik tasarısını TBMM sundu.

Bilimadamları, yazarlar, gazeteciler yasa değişikliği
nin, şu görüşlerine karşı çıkıyorlardı: 1. İşçinin sendika
ya üye olabilmesi için başvuru yeterli değildi, sendika
nın yetkili organının bu başvuruyu kabul etmesi gereki
yordu. 2. Üyelikten ayrılma, istifaların noter kanalından 
geçmesi şartına bağlanıyordu. 3. Tasarı, sendikaların 
Türkiye çapında çalışabilmesi için kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3'ünü üye 
yazmış olmasını öngörüyordu. 4. Federasyonların ku
rulmasında ise; aynı işkolunda kurulmuş sendikalardan 
en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan 
sigortalı işçilerin en az 1/3'ünü bir araya getirmesi şartı 
aranıyordu. 5. Konfederasyonlarda ise; yukarıda belirt
tiğimiz şartlara uygun kurulan sendika veya federasyon
lardan en az 1/3'ünün kararı ve Türkiye’deki sendikalı 
İşçilerin yine en az 1/3'ün bir araya getirilmesi ile kurulabili- 
yordu. 6. İşçi sendikası kurulacak işçilerin o İşkolunda 
en az 3 yıl çalışmış olması koşulu tasarı ile getirilmek 
isteniyordu. 7. Sendikaların, uluslararası federasyonla
rın kurucusu olmaları Türk-İş'\n müsaadesine bırakılı
yordu. 8. Ve yine sendikaların kooperatifler kurması 
bazı sanayi girişimlerinde buiunmalan Türk-Iş’in otur 
şartına bağlanıyordu. 9. Anayasal bir hak olmayan lo
kavtın yasada yer almasına olanak tanınıyordu.

ILO, ilkelerini ve kararlarını çiğneyen, özgür sendika
cılığa hayat hakkı tanımayan Türkiye'deki sendikal mü
cadeleyi Türk-lş'\n tekeline bırakan tasarı, Çalışma Ko- 
misyonu'ndan süratle geçti. Bilimadamlarının uyarıları, 
yazarların, gazetecilerin yazıları DİSK ve üyesi sendika
ların bütün çabaları sonuç vermemiş, geniş kampanya 
iktidar üzerinde etkili olmamıştı. Yasa tasarısı Anayasa'
ya aykırı idi, ama iktidarın ve onu destekleyen egemen 
sınıfların amaçlarına uygundu, 274 sayılı sendikalar ya
sasını temelden değiştiren tasarıyı Türk-İş bütün içtenli
ği ve heyecanı ile destekliyordu. Türk-İş bu değişiklik
lerle ülkede güçle sendikacılığın doğacağını. Anayasa
ya aykırılığın ise söz konusu olmadığını İleri sürüyordu.

DİSK Yönetim Kurulu ülkeye tekelci sendikacılığı geti
recek tasarının Millet Mecllsi’nde görüşülmesine kadar 
Yürütme Kurulu'nun yaptığı çalışmaların sorunu çöze
mediğini gördü ve Ankara'ya bir heyet gönderilmesine 
karar verdi. Heyet DİSK Başkanı Kemal Türkler, Genel 
Sekreter Kemal Sülker, Yürütme Kurulu üyeleri Rıza 
Kuas ve Kemal Nebioğlu ite yönetim kurulu üyesi Celal 
Beyaz’dan oluşuyordu. Heyet Ankara'da Cumhurbaşka
nı Cevdet Sunay başta olmak üzere, Hükümet ve AP 
Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP Genel Sekreteri 
Bülent Ecevit, Milli Birlik Gurubu, Kontenjan Senatörleri 
ile Milli Güvenlik kurulu Genel Sekreteri ile görüşmeye 
çalışacak ve değişiklik tasarısı ile getirilmek istenen 
düzeni anlatacaktı.

Heyet öncelikte Ecevit ile görüştü. Bu görüşme yapı
lırken tasarı Millet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışılıyor
du. CHP tasarıya Senato'daki müzakerelerde müdahale 
edebildi, ancak tasarının kanuntaşmasını engelleyeme
di. Milli Birlik Grubu, DİSK heyetini içtenlikle kabul etti 
dintedi ve Senato müzakerelerinde bütün gücü ite sava
şım verdi. Ankara'da son görüşme Milli Güvenik Kurulu 
Genel Sekreteri ile yapılmak isteniyordu. Kemal Nebloğ- 
lu'nun telefonla yaptığı başvuruyu adli müşavir; 274 
sayılı Sendikalar Kanunu’nu değiştiren yasa tasarısı ken
dilerini ilgilendirmediği gerekçesiyle reddetti. Süleyman 
Demirel DİSK heyeti İle görüşmeyi kabul etmedi. Cum- 
hurbaşkanı'ndan ise randevu İstemine cevap gelmemiş
ti. Ve DİSK Heyeti 12 Haziran Cuma günü İstanbul'a 
döndü. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğin
den 13 Haziran Cumartesi günü DİSK Heyeti'nin Çanka

1970 sonuna doğru Adana işçi sınıfı tarihinin en yoğun mücadelesine atıidı. Çok sayıda fabrika grev, işgal, 
gösteri gibi eylemlere tanık oldu. En şiddetli mücadele Bossa'da verildi. 21 Ekim 1970'de akort sisteminin 
düzeltilmesini isteyerek direnişe geçen Bossa işçileri taleplerinin kabul edilmesi üzerine direnişe son vermişlerdi. 
Ancak 10 Kasım'da daha önceki eyleme katılan 10 işçinin işten çıkarılmak istenmesi, işçileri fabrikayı İşgal 
etmeye götürdü. 12 Kasım’da DİSK'e bağlı işgalci işçiler Teksif üyesi işçilerce fabrikadan çıkarılmak istenince 
çatışma çıktı. Polis ve jandarmanın da müdahalesiyle genişleyen çatışmalarda 60 işçi ve 27 polis yaralandı. 
Gözaltına alınan 160 işçiden 12’si tutuklandı. 16 Kasım’da da 140 işçinin işine tazminatsız olarak son verildi. 
Fotoğrafta işgalci bir işçi işgalin kırılmasından sonra polis ve bekçiler tarafından dövülürken görülüyor.

ya’da bulunması İstendi. Kemal Türkler, Yürütme Kuru
lu Üyesi Ehlllman Tuncer ve Celal Beyaz’ın 13 Haziran 
günü yapılacak üye sendikaların yürütme kurullarının 
katılacağı DİSK Yönetim Kurulu toplantısında bulunma
larına ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay İle Kemal Sül
ker, Rıza Kuas ve Kemal Nebioğlu’nun görüşmesine 
karar verildi. 13 Haziran'da gerçekleşen görüşmede Ke
mal Nebioğlu Millet Meclisl’nden geçen tasarının içeriği
ni, Kemal Sülker Anayasa’ya aykırılığını. Rıza Kuas İse 
ILO ilkelerine ve özgür sendikacılığa İndirdiği darbele
ri anlattılar. Kuas sözlerini, yasayı veto etmesini Cevdet 
Sunay'dan isteyerek bağladı. Sunay kızgınlığını belli 
etmemeye çalışarak: “ Meclis müzakerelerini -eliyle 
göstererek- bu hoparlörden İzliyorum. Neyi veto edece
ğimi neyi veto etmeyeceğimi senden soracak değilim" 
dedi.

İstanbul’da DİSK'in Çemberlitaş'taki merkezinde ya
pılan Genel Yönetim Kurulu toplantısında DİSK Heyeti’- 
nln Ankara’da yaptığı görüşmeler müzakere edildi. Ve
14 Haziran Pazar günü yapılacak Genel temsilciler Mec
lisi toplantısının hazırlıkları gözden geçirildi. 14 Haziran 
Pazar günü Lastik-İş Sendikası’nın Merter'deki genel 
merkezinin büyük toplantı salonunu DİSK ve üye sendi
kaların yürütme, yönetim, denetim, onur kurulları ile 
DİSK'e bağlı İşyerlerinin temsilcileri hıncahınç doldur
du. Toplantıya öldürücü bir sessizlik hakimdi. İlk konuş
mayı Kemal Nebioğlu yaptı; Sendikalar yasasında yapı
lan değişiklikleri anlattı. Kemal Türkler İse yasaya karşı, 
organ kararları gereği yapılan tüm çalışmaları ve Ankara 
görüşmelerini anlattı. Çok sayıda temsilci ve sendikacı 
söz alarak, sermaye sınıfının bu yeni oyununu boşa 
çıkarmak İçin direniş kararı alınmasını, Anayasa’nın bu 
yasa değişikliği İle çiğnenmesine müsaade edilmpmesi- 
ni İstediler. Bu çoşkulu ve kararlı konuşmalardan sonra,
15 Haziran Pazartesi günü işyerlerinde toplantılar yapı
larak sorunun tartışılmasına ve işçilere anlatılmasına. 
İşyerlerinden topluca çıkılarak kısa yürüyüşler yapılarak 
yasa değişikliğinin protesto edilmesine karar verildi:
15 Haziran Pazartesi sabahı İşbaşı saatinde İstanbul, 
Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde DİSK’e bağlı işyerlerinde 
işçiler toplantılar yaparak sendikalar yasasında yapılan 
ve Millet Mecllsi’nden geçen tasarıyı tartıştılar ve işyer
lerinden çıkarak önce kısa yürüyüşler yaparak bilahare 
yakın fabrika İşçileri İle birleşerek uzun yürüyüşlerle 
protesto gösterilerinde bulundular. 16 Haziran Salı gü
nü fabrikalarda kısa bir toplantı ile durum değerlendir
mesi yapan İşçiler Kocaell-Gebze, Kartal, Levent, Şişli, 
Bakırköy-Topkapı-Gazlosmanpaşa, Eyüp-Siiahtar bölge
lerinden seller halinde, çoşkulu, kararlı, saldırı amacın
dan kesinlikle uzak, türküler ve şarkılarla, halaylar çeke
rek Taksim’de buluşmak üzere yürüdüler. Tanklann üzer
lerinden aştılar, askerlerle kucaklaştılar. Bir gazetecinin 
dediği gibi sanki “ İstanbul yeniden fethediliyordu."

Aynı gün, öğle saatlerinde DİSK Genel Merkezine biri 
sivil, 5 subay geldi. Yürütme Kurulu beş üyesi ile 
DİSK merkezinde konuşan subaylar I. Ordu Komutanı 
Orgeneral Kemalletin Atalay'ın keiKİlleri ile görüşmek 
istediğini kabul edip etmemekte serbest olduklarını bil
dirdiler. DİSK Yürütme Kurulu randevuyu kabul etti. 
Heyete Madert-İş Genel Başkan Vekili Şinasl Kaya da 
katıldı. Kemalettin Atalay'ın gelmesi üzerine DİSK Yü
rütme Kurulu, Komuta’nın odasına alındı. Orgeneral söz
lerine 0/SK'l ve yöneticilerini suçlamakla başladı. “Mü
essif olayların cereyan ettiğini" ve “ Müsebbiplerinin" 
DİSK yöneticileri olduğunu bastıra bastıra söyledi. Yü
rütme kurulu üyeleri de müessif olaylar varsa bunlann 
sorumlularının Anayasa’nın dışına düşen iktidar oldu
ğunu, yasa değişikliğinin öncelikle anayasanın temel 
hükümlerini çiğnediğini, uluslararası sendikal kuralların 
işlemez hale getirilmek İstendiğini söyledi. Heyet, yasa
sının bir amacının da DİSK'in kapatılması olduğunu söy
leyerek etki yapmasını bekledi, faydasızdı. Orgeneral; 
“ Sıkıyönetim ilan edilmiş olsa sizi konuşturmazdım ve 
olayları bastırırdım" dedi. Tartışma bitmişti. Dışarı çıkıl
dığında Nebioğlu arkadaşlarına: “Yasa değişikliği Milli
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Güvenlik Kurulunu ilgilendirmeye başladı ve sıkıyöne
tim de geliyor” dedi. DİSK binasına gelindiğinde İkinci 
bir görüşme istemi yürütme kuruluna bildirildi. İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşoğlu Vilayet binasında DİSK yü
rütme kurulunu bekliyordu. Yürütme kurulu Vilayette 
büyük bir odada bir saate yakın bekletildi. Uzun bekleyi
şin sonunda toplantı salonuna alındılar. İçeride İçişleri 
Bakanı, Jarıdarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Mü
dürü, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü, M/T'ten olduğu
nu sandıkları bir kişi ile Bölge Çalışma Müdürü vardı, 
iktidar öfke içinde idi. Görüşme suçlama ile başladı, 
suçlama ile bitti. Sadece DİSK yöneticileri fıükümetin 
İstanbul ve Kocaeli’nde sıkıyönetim ilanına karar verdi
ğini öğrendiler.

Başbakan Demirel, 15-16 Haziran olayları için “ayak
lanma” diyordu. 15-16 Haziran olayları bir ayaklanma 
değildi. Ayaklanma değildi ama sözlerle, yazılarla uyan- 
mayanların yürüyüşlerle dürtüklenerek uyarılmaları idi.

Sıkıyönetimin TBMM tartışılmasında DİSK ve yönetici
leri iktidar ve yandaşı partiler tarafından suçlandılar. 
Bu toplantıda kamuoyunu yanıltıcı konuşmalarda bulun
duktan için TİP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar 
Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında Anayasa’nın 89. 
maddesi uyarınca gensoru açılmasını istedi. Mehmet 
Ali Aybar’ın gensoru önergesi Millet (rieclisi’nin 22 Hazi
ran 1970 tarihli birleşiminde tartışıldı. Aybar Millet Mec
lisi Kürsüsü'nden yaptığı konuşmada Başbakan'ın ayak
lanma ile ilgili beyanlarına şöyle cevap veriyordu: "... 
Değerli Milletvekilleri, şimdi Hükümet derki; “ Bu bir 
ayaklanma idi. Ayaklanma, bizim bildiğimiz kadarı ile 
memleketin bir bölgesinde gittikçe genişlemeye istidat 
gösteren ve amacı Hükümeti devirmek olan ihtilalin bir 
ilk adımını teşkil eder. Ayaklanma bu demektir, (devam
la) Ayaklanma fiili bir durumdur. Anayasamızda bunun 
üstüne basmış; demiş ki, ayaklanma olursa veya vatan 
veya cumhuriyet aleyhinde fiili ve gerçek bir teşebbü
sün vukua geldiği müşatiade edilirse, demek ki. Anaya
samız fiil aramış, laf değil. Ayaklanma da laf değildir, 
fiildir. (...) Ayaklanma yapmaya kararlı kimseler, ayak
lanmanın taktiğini ve stratejisini de hazırlarlar. Yürüyüş 
kolu nizamında ayaklanma yapılmaz... malûm ve zahir 
kuvvetlerin karşısına pankartlarla, sopalarla çıkılmaz... 
DİSK'in merkezinde ve şubelerinde aramalar yapılmış 
ve ne silah ne de patlayıcı madde bulunmuştur...” Nite
kim yine İçişleri Bakam’nın burada DİSK genel Başkanı’- 
na atfen okuduğu belge maksadın 274 ve 275 sayılı 
kanunlann protestosu olduğunu ifade ediyor, diyor ki: 
“Bu kanunlar geri alınana kadar direneceğiz.”

Tasan Senatoda da kabul edilerek Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay’ın veto etmeyip onaylaması ile 22 Ağus
tos 1970 günü 13577 sayılı resmt gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Kanunun iptali için önce Türkiye İşçi 
Partisi bilahare de Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa 
Mahkemesine müracaat ettiler. 15-16 Haziran olayları 
dendiğinde DİSK, bağlı sendikalar ve üyesi işçiler suç
lanarak ve işçilere atılan kurşunlar yürüyüşçülere yükle
tilmek istenmiştir. Hiçbir işçide tabanca bulunma
mıştır. Yürüyüşleri sabote etmek isteyen güçlerin mari
fetleri işçilere maledilmeye çalışılmış ancak bu, yakıştır
madan öteye gitmemiştir. AP iktidarı, sermaye sınıfı 
ve yandaşlarının Anayasa Mahkemesi'nden yedikleri to
kadın iz ve sesini kamuoyundan saklamak için 15-16 
Haziran olaylarına getirdikleri tek yanlı maksatlı suçla
malar gerçekleri ışığında yok olmaya mahkûmdur.

Devrin Başbakanı “ memleket rejim tehlikesindedir” 
diyordu. Gerçekte ise iktidar rejimi anayasal çizgiden 
uzaklaştınyordu. DiSK’W işçiler bu hareketler ile Rejimi 
anayasal çizgiye oturtmuşlardır. 15-16 Haziran, işçi sını
fının özgür sendikacılığa, demokrasiye, DİSK'e ve sen- 
dikalanna ve de Anayasa’ya sahip çıkmak için onurlu 
direnişlerinin bir hikâyesidir.

KEMAL NEBİOĞLU

Toplumun aşağısından ve yukansından devletten ve sınıflardan kaynaklanan karşılıklı 
çatışmalar ortamında bunalım durmaksızın derinleşirken işçiler de ekonomik köleliklerinin 
yanısıra yurttaşlık haklannın da gaspedilmesiyle gerçek birer köle haline getirilmeleri 
tasanlanna karşı ilk büyük bağımsız kitiesel siyasal direnişlerini gerçekleştirme hazırlığına 
giriştiler.

DİSK ve 15-16 Haziran
AP hükümeti sözcülerinin doğrudan doğruya DİSlCi hedef aldığını saklamaya gerek 
görmedikleri yeni sendikalar kanunu tasansınm hedefi bütün işkollannda Türk-İş’i yetkili 
kılarak, işçi hareketini bir “san” sendikalar ağıyla denetim altına alabileceği bir düzenleme 
getirmekti. Tasarıya göre, “bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için o 
işkolundaki işçilerin üçte birini temsil etmesi” gerekiyordu. Bu maddenin doğrudan doğruya 
DİSK ve Türk-İş’in  üye sayılannın karşılaştıniması sonucunda üretilmiş olduğunu konuyla ilgiU 
ve ilgisiz herkes kısa zamanda kavradı. Zaten hükümet sözcüleri de hiçbir kuşkuya yer 
bırakmamak için Tûrfe-İş’in 11 Mayıs 1970’te Erzurum’da toplanan kongresinde “Sendikalar 
Kanun Tasansınm yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’de Türk-İş’ten  başka işçi konfederasyonu 
kalmayacağını” ilan etmekten kaçmm.amışlardı. Kanun Tasansı’nm Meclis’ten geçmesi sırasında bu 
hükümlerin gerçekleşmesi için CHP’li ve AP’li “işçi” milletvekilleri elbirliğiyle çalışmışlar ve 
kısıtlayıcı maddeler asıl CHP milletvekilleri tarafından önerilmişti.

DİSK yöneticileri, tasannın kanunlaşmasını engellemek için, parlamento ve hükümetin yanısıra 
Cumhurbaşkanı ile de yaptıklan görüşmelere karşın, kanunun meclisten geçmesini 
engelleyemeyince 13 Mayıs 1970’te “anayasal haklannı sonuna kadar kullanarak” 
direneceklerini ilan ettiler.

Sanayi İşçilerinin Gücü

Türkiye’de üretilen toplam toplumsal sermayenin yüzde ellisini, büyük ölçekli sanayi 
işletmelerinin yüzde 43 ’ünün, sanayi işçilerinin yüzde 35 ’inin yoğunlaştığı İstanbul, madeni 
eşya, kimya, konfeksiyon ve elektrikli aletler sanayiinin de yüzde 50’den fazlasını banndıran 
yapısıyla bu direnişin merkezini oluşturacağının bütün işaretlerini DİSK’in ilk örgütlenme 
yıllan olan 1966-69 arasında vermiş bulunuyordu. 1970 yazında 20’den fazla işçi çalıştıran

1970 başlarından itibaren giderek artan faşist saldırılar, Nisan başlarında Hacettepe Üniversitesi’nin basılıp askeri 
doktor Necdet Güçtü'nün öldürülmesiyle devam etti. NATO Bakanlar Konseyi toplantısında alınan "İşçi ve 
gençlik hareketleri zararlı olmaktadır; en kısa zamanda bastırılmaları gerekir" karan, faşist saldınlann artmasına 
dayanak sağlamıştı. Site Öğrenci Yurdu'nun basılıp öğrencilerin dövülmesi, Hacettepe’nin basılıp Necdet 
Güçlü'nün öldürülmesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin kapatılması bu sürecin en belirgin örneklerinden 
sadece birkaçıydı. 14 Nisan’da Yedek Subay Dr. Necdet Güçlü'yü öldürmekten sanık olarak Ülkü Ocaldan ikinci 
Başkanı İbrahim Doğan’m yakalanması, saidırıiarın kimler tarafından düzenlendiğini kamuoyunun gözleri önüne 
sermişti. Fotoğrafta, geniş bir kitlenin katılımıyla gerçekleşen Necdet Güçlü’nün cenaze töreni görülüyor
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700 büyük işletmede 116 bin 605 işçi vardı. 4 büyük işletmede 3 bin, 26 büyük işletmede 
ise 3 bin dolayında işçi istihdam ediliyor ve 250 kadar işletmedeyse 100 ile 500 arasında 
işçi çahşıyordu. İstanbul’daki merkezileşmiş ve yoğunlaşmış büyük ölçekli modem sanayi 
tesisleri bu yapılanyla modem sanayi işçilerinin ve onlann sınıf mücadelelerinin 
dölyatağıydılar. Bu işletmelerin büyük bir bölümünün işçileri burjuvaziyle mücadelelerinde 
DİStCi kendi örgütleri olarak benimsemişler, onu bizzat kendileri çağırarak, ekonomik 
mücadelelerinin merkezi örgütü haline getirinceye kadar döğüşmüşlerdi ve yasaya karşı tepki 
doğrudan doğruya işçilerin kendi öz hareketleri olarak gelişiyordu.

Sıkıyönetim

İşyeri temsilcileri ve sendika yöneticileri 13-15 Haziran günleri arasında fabrikaların önde 
gelen işçileri ve DİSK yöneticileri ile yaptıklan toplantılarda olaylara dışandan bakan ve 
işçilerin karidınlmış ya da “sınıf bilincinden yoksun” olduğu kanısındaki hiç kimsenin 
inanamayacağı kadar kararlı bir direniş isteği göstererek, yöneticilerin öne sürdükleri talepleri 
ve direniş biçimlerini çok aşan ve açık bir sınıf karşuhğmı dile getiren talepler öne sürdüler. 
Daha sonra mahkemede kanıt olarak MİT tarafından sunulan bant kayıtlanna geçen 
'konuşmalannda adı belirlenemeyen bir işçi şunlan söylüyordu: “Kardeşlerim bizim fabrikada 
içok ‘değerli’ bir müdür vardır, bize affedersiniz tuvalete gitmeyi marka hesabına koyuyor 
've... Arkadaşlar biz bugün altı yüz işçi bu kanun için ölmeye hazınz ve direnmeye hazınz 
arkadaşlar...” Bir başkası: “... Ben bin beşyüz işçinin çalıştığı Türk Demir Döküm Fabrikası 
işçilerinin temsilcisiyim... Biz, fikrimizi karanmızı kendimiz vermeliyiz. Ne Genel Başkan, ne 
Genel Başkan Vekili, devrimci sendikalar tabandan idare edildiği için kararı tabandan 
veriliyor. Burada kardeşlerim karan bizler vermeliyiz. Bizler Demir Döküm işçileri olarak karar 
verdik and içtik... Bizim namusumuz gibi koruduğumuz sendikalan kapatmak istiyenler 
kapatabilirler, ama bizim kafamızdaki bilgileri asla kapatamayacaklardır.” İki gün boyunca 
benzeri konuşmalarla birlik ve direnme bilinçleri pekişen işçiler 15 Haziran 1970 günü ilk 
olarak Ankara asfaltı üzerindeki “Otosan” fabrikasında yürüyüşe başlayan 2 bin 700 işçi 
“Savaş Başladı! Bütün Kininiz İşçilere mi?! Yaşasın İşçi Sınıfı! Zincirlerimizden Başka 
Kaybedecek Birşeyimiz Yok! Tüm gericiler ve Faşizm Kahrolsun!” sloganlan yazan pankartlar 
açtılar ve sabah saat 9 :00 ’dan sonra bütün İstanbul-İzmit karayolu ve İstanbul’un sanayi 
bölgeleri işçi kafileleriyle doldu. Yürüyüşlere bütün fabrikalardaki işçiler kadınlı erkekh 
katıldılar ve asıl önemlisi Türk-İş’e  bağlı sendikalara üye işçiler DİSK üyesi işçilerden daha 
çoktular. İşçiler karşılanna kurulan polis ve asker barikadannı tanklan ve silahlı tam 
teçhizadı birlikleri aşarak iki gün boyunca tüm İstanbul’da hayatı kendi yörüngelerine çektiler. 
Sıkıyönetim ilan edildi ve DİSK yöneticilerinin direnişi sona erdirme çağnsıyla işçiler 
fabrikalanna geri döndüler. İşçilerle askeri birlikler ve polisler arasında meydana gelen 
çatışmalarda biri polis olmak üzere dört kişi öldü. Fabrikalardan 422 işçi atıldı. 162 kişi 
tutuklandı. Açılan davalarda işçiler ve sendikacılarla birlikte devrimci öğrenci önderleri de 
yargılandılar. Ancak 16 Haziran olaylanndan ötürü kimse mahkum edilmeden davalar sivil 
mahkemelere aktarıldı.

15-16 Haziran mücadelesi sonucunda Sendikalar yasasının direnişlere yol açan maddeleri 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. DİSK özellikle sanayi işçilerinin gözünde giderek 
daha çok çekici bir mücadele örgütü olarak görünmeye başladı.

15-16 Haziran ve Sosyalist Hareket
15-16 Haziran sosyalist harekette işçi smifinın toplumsal' devrimdeki rolü ve müttefiklerine 
dayah tartışmalar bakımından pratik bir ayraç rolü oynayarak, hareketin sonraki gelişimi 
üzerinde tayin edici etkilerde bulundu. Bu büyük bağımsız kitlesel işçi hareketi birinci olarak 
işçi sınıfının toplumsal varlığı ve bilinci bahsindeki tartışmayı kapattı. Türk Solu ve Devrim  
çevrelerinin hâlâ iddia edegeldikleri işçi sımfinm toplumsal devrimde önderliği rolünün söz 
konusu olamayacağı ya da tartışmalı olduğu perspektifi 15-16 Haziran’da işçilerin tüm 
demokratik taleplerin taşıyıcısı olarak davranma yeteneği göstermeleriyle bir anda tartışma 
gündeminin dışına düştü. Beri yandan ordunun kendi içinde ve bir kurum olarak işçi 
smıfınm devrimdeki müttefiki olduğu düşüncesi, işçilerin silahlı kuvvederin müdahalesi ile 
fabrikalanna geri gönderilip önderlerinin hapsedilmesi çatışmalarda askerler tarafindan 
öldürülen işçiler ve işçi sınıfının sermaye tarafindan sömürülmesinin sıkıyönetim tarafından 
yeniden düzene sokulmasıyla sıradan bir işçinin bile kolayca anlayabileceği bir biçimde pratik 
tarafından geçersiz kılındı.

Ordu ve M D D

Özellikle Mihri Belli çevresinin çizgisinde yürüyen Dev-Genç İstanbul Bölge Yürütme Kumluna 
bağlı devrimciler 15-16 Haziran günleri boyunca işçilere “Ordu İşçi Elele!” sloganlan attırmaya 
çalışmışlar; sermayenin yeniden üretiminin koşullarını tesis etmek devlet düzenini kommak 
işlevini yerine getirmekte olan ordunun aslında işçilerin karşısına AP tarafından bir 
“provokasyon” olarak “MiUi Cephe”yi bölmek üzere çıkanidığını Aydınlık dergisi durum 
değerlendirmeleri içinde sık sık vurgulamıştı. Bu tahhlin gerçekle herhangi bir ilişkisinin 
bulunmadığının öğrenilmesi için mantık ve teori yeterli olabilirdi ama 12 Mart sıkıyönetimi
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31 Mayıs 1970'de, îzmirae, 'Devlet Personel 
Tasarısı'm protesto etmek için assubay eşleri bir 
gösteri düzenlediler. Saat 10 sularında, Haşan Tahsin 
anıtı önünde toplanmaya başlayan assubay eşleri ve 
çocuktan, Atatürk anıtına doğru yürüyüşe geçtiler 
Olaydan haberli olan toplum polisi, yürüyüşün izinsiz 
olduğunu söyleyerek göstericileri dağıtmaya çalıştı. 
Göstericilerin yürüyüşe. devam edeceklerini bildirmeleri 
üzerine, toplum polisi şefi "Dağıtın bunları!”  diye emir 
verdi. Bir anda harp alanına dönen meydanda hamile 
ya da çocuk olduğuna bakmaksızın göstericilerin 
üzerine coplarla saldıran polis, 10’u çocuk 17 
göstericinin yaralanmasına neden oldu. Hamile 
kadınların sokaklarda sürüklenmesi, çocukların 
kafalarına inen coplar, ■ aldıklan emre rağmen birçok 
polisin saldırıya katılmamasına ve yaşanan vahşet 
karşısında ne yapacaklarını bilememelerine neden 
oldu. Polisin barikatına karşı ayakkabılarıyla karşı 
koymaya çalışan kadınlar, en nihayet barikatı yarmayı 
başararak yürüyüşlerine devam ettiler. Amerikan 
Bankası önünde ikinci kez polis barikatıyla karşılaşan 
assubay eşleri ve çocuktan burada da polis barikatını 
yarmayı başardılar. Daha sonra olay yerine gelen 
Emniyet Müdür yardımcısı Vasıf Erüstün’ün, "barikat 
emrini kimin verdiği" sorusu üzerine polisin 
müdahalesi yumuşamış ve kadınlar Atatürk anıtına 
gidebilmişlerdi. Atatürk anıtına geldiklerinde toplu 
halde İstiklâl Marşı söyleyip, saygı duruşu yapan 
göstericiler Haşan Tahsin anıtına geri dönerek 
dağılmışlardı. İzmir Valisi gösterinin izinsiz olduğunu 
ve gösteriyi kışkırtmak suçundan assubay emeklisi M. 
Ali Güitekin ve öğrenci Erkan Çorumoğlu'nun 
gözaltına alındığını bildirmişti. Fotoğrafta, polis 
tarafından coplanan bir kadın görülüyor.



DEV-GENÇ

Istanbul Üniversitesi Kinfiya Fakültesi'nde, 10 Kasım 
1970’de, Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle 

öğrenciler tarafından panolara asılan Atatürk afişlerinin 
Dekan Saffet Rıza Alpar tarafından yırtılarak 

kaldırılması üzerine olaylar çıktı: Öğrenciler Atatürk’ün 
yırtık resimlerini saklayarak savcılığa başvurdular. 

Ardından olayı protesto için bir forum düzenlediler. 
Bazı öğretim üyeleri ve asistanların da katıldığı 

forumdan sonra yönetim kurulu toplantılannın yapıldığı 
dekanın odasının önüne gelerek, dekan aleyhinde 
gösteri yaptılar. Bu arada dekanın odasının kapısı 

açıldı ve bir sivil polis öğrenciler üzerine ateş açtı. 
Daha sonra okul, toplum polisi tarafından boşaltıldı. 

Ertesi gün ard arda yapılan iki forum sonrası, süresiz 
boykot karan alındı. Tesbit edilen isteklerin başında 
Dekan Bayan Saffet Rıza Alpar’ın istifası; okuldaki 

sivil polislerin uzaklaştırılması; Atatürk’le ilgili afişlerin 
tekrar asılması ve bir "Atatürk Haftası" düzenlenmesi 

geliyordu. Ertesi gün boykot başladıktan sonra,
aslında okulun öğrencisi olmayan kalabalık bir grup

okulu basarak, fakülte kapısı önünde bekleyen 
boykotçu öğrencilere saldırdı. Saldın diğer fakültelere 

de sıçradı. Kendilerini savunmaya çalışan devrimci 
öğrencilerle, dışardan gelen saldırganlar arasında 

çıkan çatışmada bir polis ve bir öğrenci yaralandı.
' Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu
■ okulu kapatma karan aldı. 33 Kasım’a kadar kapalı

kalan Üniversite açıldığında. Üniversite Öğretim 
Üyeleri Sendil<ası, asistanlar ve Devrimci öğrenciler 

ortak bir forum düzenleyerek, rektörlüğe üç ayn 
muhtıra verdiler f\Auhtıraların üçünde de Prof. Alpar 

hakkında soruşturma açılması ve Dekan’ın istifası 
isteniyordu. Daha sonra yürüyüş yapan (altta) öğretim 

üyeleri, asistanlar ve öğrenciler Turan Emeksiz anıtı 
önünde saygı duruşunda bulundular.

bu tahlillerin bizzat bu teorilerin sahiplerinin bedenleri üzc^.nde sınanmasını da zorunlu 
kılınca 12 Mart’tan sonra bir kere daha bu sloganlar Türkiye sokaklarında duyulmadı.

Ancak bütün bunlann ardından Mihri Belli’nin Aydınlık dergisinin Temmuz sayısında “Sıkı 
Yönetim Tarafsız Kalmalıdır” başlığı ile Marksist devlet teorisini altüst eden makalesinin 
yayınlanmasından sonra Aydınlık yazı kurulunda Proleter Devrimci Aydınlık (Beyaz)-Aydınlık 
(Kırmızı) ayrılığından beri süregitmekte olan ihtilaflar yeniden canlandı. Aydınlık yazı 
kurulunda Mahir Çayan ve Münir Aktoiga tarafından temsil edilmekte olan Dev-Genç’in SBF 
ve ODTÜ Fikir Kulübü militanlannm hoşnutsuzluklan yeniden açığa vuruldu. Yaz boyunca bu 
örgütlere bağlı devrimciler, Aydınlık çevresine bağlı yayınlan dağıtmayı reddetiler ve Dev-Genç 
kurultayına doğru Mihri Belli çevresinin federasyon üzerindeki hegemonyası sarsılmaya başladı.

Burjuvazinin Otorite Bunalımı

Öte yandan 15-16 Haziran sonrasında ortaya çıkmış olan ve bütün tartışmalann onun türevi 
olduğu sorunsal, burjuvazinin egemenliğini parlamenter biçimler altında sürdürüp 
sürdüremeyeceğiydi. AP’nin ABD’nin bölgedeki çıkarlanndan nispeten bağımsızlaşan bir politika 
izlemeye başladığı, öte yandan ekonomik ilişkilerin zorlamasıyla SSCB ve Arap ülkeleriyle 
daha yakın ilişkiler kurduğu bir dönemde, iktidannm ilk yıllannda başlıca payandalannı 
sağladığı uluslararası kapitalizmden aldığı destekleri gitgide zayıfladı. CHP’nin “ortanın solu” 
siyasetinin ise burjuvaziden onay alması henüz söz konusu olmadığı gibi, bir ucunda Ecevit, 
öbür ucunda Satır bulunan ve İsmet Paşa’nın her iki eğilim arasında bir Bonapart rolünü 
oynayageldiği parti kendisini iktidara herhangi bir biçimde hazırlayabilmiş değildi. Uç sağda 
peşpeşe dizilen MHP, MNP, GP ve DP ne tek tek ne hepsi birarada büyük burjuvazinin 
iktidar seçeneği olamayacak kadar güçsüzdüler ve öte yandan bir modem iktidar perspektifi 
de oluşturuyor değillerdi.

Bu durumda bütün dikkatler bir ordu darbesi üzerinde toplanmaya başlamış ve iki seçenek 
üzerinde açıkça tartışılır olmuştu: Birinci seçenek Pakistan’daki dinci gerici “Yahya Han” 
modeliydi ve sağın belirli kesimleri tarafından kuvvetle vurgulanıyordu. Öteki ise, özellikle 
Devrim  çevresinin Yön zamanından beri tüm programını üzerine dayandırdığı “Milli 
Demokratik” bir darbe seçeneğiydi. Ancak kim hangi seçeneğe göre kendisini hazırlamaya 
çalışırsa çalışsın toplumun hemen hemen tüm politik güçleri burjuvazinin bir “otorite 
bunahmı”na sürüklenmiş olduğunu ve alışılageldik parlamenter yöntemlerle hegemonyasını 
sürdüremeyeceğini sezmiş bulunuyordu.

MDD İçinde Bölünme

Mihri Belli çevresinin ikinci seçeneği giderek güçlenen bir olasılık halinde siyasal gündemin 
merkezine yerleşmekte olduğu hesabı ve buna dayalı siyasal perspektifleri vurgulamaya 
başlaması, yıllardır tartışılmakta olan bir başka sorunu, bir “proleter devrimci parti” sorununun



iydmhk çevresi tarafından yeniden ele alınmasını gerektirdi. TİP ve Dev-Genç kongreleri 
aklaşırken, bir yıl önce bütünlük içindeymiş gibi görünen Milli Demokratik Devrimciler 
tampı yakın dönem perspektifleri ve bir parti projesi bakımından kendi içinde beş büyük 
cümeye ayrışmış görünüyordu: 1) Mihri Belli ve Aydınlık çevresi yakın dönemde bir ilerici 
jrdu darbesi ihtimalini geçerli görüyordu ve bir “proletarya partisi” projesi bakımından ikiye 
bölünmüş gibiydi. TİP yönetiminin “proleter devrim cilerin eUne geçmesi hahnde TİP’in 
proletaryanın özörgütü olabileceğini düşünenler ve TİP’e  bir başka seçenek oluşturulması 
gerektiğini düşünenler. 2) Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Sosyalist çevresi, yakın yadede bir 
ilerici ordu darbesi seçeneğini ciddiye alıyor ancak, birleşik bir “proletarya partisi”ni legal 
olarak oluşturmaksızın mücadeleye önderlik edilemeyeceğini savunuyordu. 3) Aydınlık 
çevresinden Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga, ilerici bir ordu darbesini ihtimal 
^ışı buluyor, gerici bir askeri diktatörlüğe karşı hazırlık yapmak ve “illegal” bir parti içinde 
devrimci bir silahlı mücadeleyi yürütmek gerekliliğine cevap verilmesini savunuyordu. 4) Doğu 
perinçek önderliğinde Proleter Devrimci Aydınlık çevresi ayrılıktan başlayarak değişen bir çizgi 
üzerinde birden çok hattı savunduktan sonra ÇKP-SBKP ayrılığı karşısında açık bir “Maocu” 
hattı benimsemiş, kırlardan kentlere doğru iktidann parça parça ele geçirilmesini savunmaya 
başlamışn a im  öte yandan bir “Sosyalist Kurultay” toplanmasını ve bütün sosyalist eğilimlerin 
yasal bir partide birleştirilmesini de savunuyordu, ve kurultaylar öncesinde Doğan Avcıoğlu’nu 
“darbeci” olarak eleştirmeye başlamıştı. 5) Hapisten yeni çıkan Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil, 
Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’m oluşturduğu, çok geçmeden kendisini THKO olarak açığa 
vuracak çevre, El Fetih’d e  eğitim görerek geri gelen arkadaşlanyla birlikte silahlı örgütün 
temellerini atmaya ve “dağa çıkmak”, “cephe açmak” sloganını ileri sürmeye başlamışlardı.

Kurultay öncesi Ankara ve İzmir Dev-Genç örgütleri daha çok Mahir Çayan’ın temsil ettiği 
çizgiye, İstanbul Mihri Belli’nin temsil ettiği çizgiye yakın görünüyordu. Proleter Devrimci 
Aydınlık çevresinin kayda değen herhangi bir gücünün olmadığı. Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının ise gençlik hareketi üzerindeki tesis ettikleri karizmalanna karşın Dev-Genç 
yönetimi üzerinde herhangi bir özel etkide bulunmak istemedikleri anlaşılıyordu. Kongre 
öncesi tartışmalara karşın kongre yaklaşırken bütün gruplar kongrede tek bir aday üzerinde 
anlaşmak üzere birbirleriyle temasa başladılar. Gençlik hareketi içinde çokça tanınmış ve çok 
nüfuzlu önderler geçen zaman içinde sosyalist hareket içinde daha yüksek sorumluluklar 
isteyen konumlara yükseldiklerinden ya da geleceğin “gizli” görevlerine hazırlanmak üzere 
“yeraltı”na doğru çekildiklerinden Dev-Genç’in  yeni ve en genç kadrolarından oluşan ve iç 
ihtilaflar dolayısıyla yıpranmamış bir Merkez Yürütme Kurulu Üzerinde anlaşmaya vanidı.
ODTÜ SFK Başkam ve ODTÜ Mimarhk Fakültesi öğrencisi Ertuğrul Kürkçü Dev-Genç Genel 
Başkanlığına, Sosyal Hizmeder Akademisi Öğrencisi Sinan Kazım Özüdoğru Genel Sekreterliğe, 
SBF öğrencisi Zafer Kutlu Genel Saymanlığa, AİTİA öğrencisi Şaban İba, AÜHF öğrencisi 
Oğuzhan Müftüoğlu, ODTÜ öğrencisi Cemal Selmanpakoğlu, AÜZF öğrencisi Fevzi Bal, HÜ 
öğrencisi Levent Eren, AÜDTCF öğrencisi Hüseyin Yavuz Merkez yürütme kurulu üyeliklerine 
oybirliği ile seçildiler. Dev-Genç’in son Merkez Yürütme Kurulu gençlikleriyle ve 
deneyimsizlikleriyle hiç örtüşmeyen bir resmi ve gayri resmi terör dalgası altında, öğrenci 
hareketi içinde sosyalist perspektifleri ve devrimci bir mücadele çizgisini sürdürmeye girişti. 
Ancak, iç ihtilaflarla hayli parçalanmış olan ve merkezi karakteri bir bakım a, mücadele 
gerekleri bir bakıma da yerel iktidar merkezlerinin doğmuş bulunmasından ötürü nispeten 
gevşemiş bulunan devrimci gençlik hareketini birlik içinde tutmak ve yürütmenin önceki 
dönemlerde olduğundan çok daha güçleşeceğinin işaretleri TİP kurultayı yaklaşırken gelmeye 
başlamıştı.

TİP 4 . K urultayı

TİP 4. Kurultayı yaklaşırken başlayan yerel kongreler Behice Boran ve Sadun Aren 
önderliğindeki Emek grubunun Kurultaya kesin egemenlik perspektifiyle girdiklerine işaret 
ediyordu. Ancak, büyük kongre delegelerinin seçildiği yerel kongrelerde TİP merkezinin 
“Devrimci Muhalefet”i safdışı etmek için kullandığı idari yöntemler, parti içindeki ihtilafın 
çözümüne giderek daha çok şiddet unsurunun kanşmasına ve parti içi eğilimler arasındaki 
düşmanlığın yaygınlaşmasına hizmet etmeye başladı. Aynı şey “Devrimci Muhalefet” için de 
söylenebilirdi. Gerçekte TİP’in  kimi yerel örgütlerinin kongrelerini kazanan “Devrimci 
Muhalefet” bu kongreleri her zaman açık tartışma ve ikna yolundan kazanmamış, “devrimci 
şiddet”in işin içine kanştığı durumlar eksik olmuş değildi. Öte yandan kazanılan kongrelerin 
ardından TİP örgütleri daha etkin ve düzgün olarak çalışıyor da değildi. TİP’le ne yapılacağı 
konusunda hiçbir açık seçik perspektifin bulunmadığı “Devrimci Muhalefet” çevreleri seçimleri 
kazandıktan sonra genel olarak örgütler faaliyetsizleşiyor, demekler ve öğrenci örgürieri asıl 
temas merkezleri plarak eskiden nasılsalar öyle işlemeye devam ediyorlardı. Bununla birlikte 
hala TİP’i bir biçimde kendi örgütleri olarak görmeye devam eden birçok devrimci TİP 
yönetimi tarafından kongrelere alınmamalanna, toptan partiden ihraç edilmelerine karşı şiddetli 
tepkiler göstermeye başlayınca Ankara Çankaya ilçe kongresinin ardından TİP genel merkezi 
“Devrimci Muhalefet” mensuplan tarafından basıldı, Sadun Aren ve Şaban Yıldız hırpalandılar 
ve TİP’e ait bazı demirbaşlar götürüldü. Olaydan sonra, Aydınlık dergisinde yapılan yorumda 
“proleter devrimci mücadelede şiddetin rolü” üzerinde durulurken, “oportünizme karşı 
mücadelenin emperyalizme karşı mücadeleden aynlamayacağı” dolayısıyla gerektiğinde “devrimci 
şiddet” uygulanabileceği ifade ediliyordu. Bu adım hem TİP yönetimi ile ve “Sosyalist
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TİP'in 1901^1971  Dönemi 
Üzerine Bazı Tezler

Türkiye İşçi Partisl’nin 1971’den sonraki dönemi gibi 
ill( on yılı da, henüz nesnel, zamana dayanıklı bir genel 
değerlendirme için fazla “yakın” ve “sıcak” bir konu 
olmaya devam etmektedir. TİP üzerine yazılmış kitap 
ve makale türünden tarih araştırmalarının sayısı -sol 
hareketin öteki örgütleriyle karşılaştırıldığında fazla ol
sa da- kapsamlı bir değerlendirme için çok yetersizdir. 
Üstelik bunların hemen hemen tümü kısa dönemli so
nuçlara yönelik politik polemik metinleridir. 1978, özel
likle 1980 sonrasında sosyalist harekette birlik ihtiyacı
nın kendini en açık bir biçimde ortaya koyması ile TİP’in
1961-71 dönemine ilişkin “ nostaljik” yorumların yay
gınlaşması öznellik tehlikesini daha da artırıcı yönde 
etki yapmıştır. Bu koşullarda, uzun dönemli, kapsamlı 
ve nesnel bir değerlendirmeye yardımcı olmak üzere, 
şimdilik aşağıdaki türden bazı tezlerle yetinilmesi daha 
doğru olabilir.

1- TİP, OsmanlI Sosyalist Partisl’nden bu yana kuru
lan benzeri sol partilerin neredeyse tümü gibi, Türkiye’
de burjuva demokratik devrim sürecinin bir yeni aşama
sının hemen ardından ve bu aşamanın yarattığı politik 
olanaklardan yararlanarak kurulmuştur. Parti, çalışma
larını, esas olarak bu olanaklar çerçevesinde, ama yıllar 
boyu varolan sınırları kitlelerin özlem ve talepleri doğ
rultusunda, onlardan sağladığı destekle zorlamayı başa
rarak, sürdürmüştür.

27 Mayıs hareketinin ve 1961 Anayasası’nın yaratıcı
ları arasında ilerici sendikacıların, bir bütün olarak işçi 
hareketinin ve sosyalist aydınların kayda değer bir yeri 
olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bir başka deyişle, 
TİP’in kuruluş süreci ve bu süreci geliştiren güçlerle 
Türkiye’de burjuva demokratik devrimin 27 Mayıs’la so
mutlanan son aşamasının oluşum süreci ve bunu ger
çekleştiren güçler arasında hiçbir önemli doğrudan bağ 
varolmamıştır. Ancak, TİP, daha sonra, kendi kuruluşu
na olanak veren ve çalışmalarının yasal temelini sağla
yan demokratik gelişmeyi doğru değerlendirip ona tüm 
gücüyle sahip çıkarak, hem kendi örgütsel varlık koşul
larını, hem de temsilcisi olduğu emekçi kesimlerin çı
karlarını savunmuştur. TİP’in tartışmasız bir biçimde 
toplumsal işleve ve ciddi bir politik ağırlığa sahip oldu
ğu yıllar (esas olarak 1962-1968 dönemi), aynı zamanda 
emekçi kitlelerle, aydınlarla, gençlerle doğrudan ve yay
gın bağlar kurarak demokratikleşme sürecini savunma
yı, onu derinleştirmeyi ve sola, sosyalizme doğru yöne
lişin sözcülük ve örgütleyiciliğini yapmayı başarabildiği 
yıllardır.

2- TİP yönetimi de, daha başlangıçta. Anayasa ile 
sağlanmış demokratik özgürlüklerin korunup yaygınlaş
tırılması, derinleştirilmesi ve ülkenin bağımsızlığı için, 
olabilen en geniş güçlerle birlikte, mücadele edilmesi
nin partinin en öncelikli hedefi olduğunu doğru bir bi
çimde saptamıştır. Daha da ötesi, çeşitli çağrılar ve 
örneğin Kasım 1962'de İstanbul'da yapılan Beyaz Saray 
toplantısı gibi girişimler, bu tesbitin ilerici, sol güçleı 
arasında bir görüş alışverişi, ortak çalışma ve ortak 
“örgütlenme”yi gerekli kıldığının da farkında olunduğu
nu göstermektedir. Ne var ki, tek tek saptama ve giri
şimler bir bütüne dönüşmemiş, ihtiyacı duyulan türder 
sürekliliği olan bir güç ve eylem birliği politikası gelişti' 
rilip uygulanmamıştır.

TİP'in politik çalışmalarının ağırlığının gittikçe artan 
ölçüde seçim çalışmalarına, seçime yönelik “örgütlen 
me''ye ve daha sonra parlamento içi çalışmalara kayma 
sı bu süreçte başta gelen bir unsur olmuştur. Part 
çalışmalarındaki bu çarpık, adeta tek boyutlu gelişme 
rekabetçi, tekelci, sekter bir tuturnu özellikle körükle
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niştir. Öte yandan, genel olarak partinin kitle çalışmala- 
nnın kitle hareketinin yükseliş hızının yanında gittikçe 
yetersiz kalması, partinin emekçilerin ivedi beklentileri
ni, birlik özlemini gündeminin en başında tutamaması 
sonucunu birlikte getirmiştir. 7/P’in güç kaynağından 
-emekçi kitlelerden, aydınlardan, gençlerden- koparak 
etkinliğini kaybetmesi, demokratikleşme sürecinin sü
rükleyici gücü olmaktan çıkması, özünde, parti içi çatış
maların sonucu değil, başlıca nedeni olmuştur.

3- TİP, özellikle ilk yıllarında, yalnız merkez kadroları 
açısından ve yalnız büyük şehirlerde değil, aynı zaman
da Anadolu şehir ve kasabalarında da 1960 öncesinin 
sol birikiminin hemen hemen tümünün katılım ve deste
ğini sağlamıştır. Daha 1961’deki kuruluşta İbrahim Gü- 
zeici ve Şaban Yıldız’ın kurucu üye olarak yeralmasıyia 
kendini belli eden bu ilişki, M.A. Aybar’m genel başkan
lığa getirilmesi (Şubat 1962), Sosyalist Part/’nin TİP’e 
katılması (Mayıs 1962) ve bu aradaki toplu ya da tek 
tek üyelik başvuruları ve destek açıklamaları ile daha 
1962 sonbahar aylarında neredeyse “tamamlanmıştır” . 
TKP’nin -IS'lerln öldürülmesiyle sonuçları örgüt yaşa
mına pek yansımayan- Kuruluş Kongresi’nde ulaşılan 
kapsam bir yana bırakılırsa, Türkiye solunun son 80 
yıllık tarihinde hiçbir dönemde hiçbir partiye böyiesine 
yaygın bir destek sağlanmamıştır.

Bu durum genç kuşak için de geçeriidir. Denebilir 
ki, 1960’ların ilk yansında Türkiye’de emeğin kurtulu
şundan, kararlı bir anti-emperyalist mücadeleden, sos
yalist bir toplum perspektifinden yana ne potansiyel 
varsa bu TİP içinde ve çevresinde toplanmıştır.

TİP'e karşı taşlı sopalı saldırıları da kapsayan kam
panyalar bu yaygın katılım ve desteğin verdiği güç ve 
moralle püskürtülebilmiştir. Çalışanlar Partisi kurma gi
rişiminin ve Sosyalist Kültür Demeği'ntn TİP’e karşı
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T İ P

Dünyada Marksizmin yükselen prestiji,
Türkiye'de Marksist kiasikierin ve ei kitaplarının 
yayınlanıp okunmasının etkileri ve birbiri ardısıra geien 
işçi, gençlik, köylü, öğretmen eylemlerinin yersarsıntısı 
öncelikle bu kesimi düşünmeye, tartışmaya, çözümler 
arayıp öneriler geliştirmeye yöneltti. Bu doğrultuda 
çıkan ^mürücüye Yumruk gazetesi, 1969 
seçimlerinde, seçmenleri TİP’e oy vermeye çağırıyor.

bir alternatif merkez olarak örgütlenmesi çabalarının, 
Türkiye içinden {Türk-lş ve Yön dergisi) ve dışından 
{Sosyalist Enternasyonal çevreleri) aldığı önemli deste
ğe' karşın, başarısız kalması da yine bu güçlü birlik 
eğiliminin sonucu olmuştur.

4-1961-1971 döneminde TİP, genel bir sosyal uyanı
şın ve hareketliliğin politik plandaki en önemli yansıma
larından biri olmasının yanısıra, doğrudan doğruya işçi 
sınıfının kendisi için sınıf durumuna geliş sürecinin de 
bir sonucudur. Ne var ki, T/P’in gelişmesinde bu sınıf
sallık, 1960’lar Türkiye’sinin sunduğu potansiyelin hayli 
gerisinde kalmıştır.

Gerçi, TİP üyelerinin sınıfsal bileşimine ait veriler, 
gecekondularda yaşayanların ve sanayi işçilerinin 
1960’lardaki seçimlerde oy kullanma eğilimlerine ait araş
tırmalar, TİP üyeleri arasında azımsanmayacak bir ora
nın işçilerden oluştuğunu ve partinin işçilerden aldığı 
oy ortalamasının genel oy ortalamasının üç katı olduğu
nu göstermektedir. Ama bu destek, özellikle 1960’ların 
son yıllarındaki alabildiğine canlı dönemde, T/P’in işçi
ler arasında belirleyici bir sosyal taban edinebildiği an
lamını taşımamaktadır.

Sosyalizmin öncelikle bir kalkınma yolu olarak kavra
nıp ve kavratılmış olması; partili sendikacılarla parti 
arasındaki ilişkilerin, normalde beklenebileceği gibi sen
dika tabanında doğrudan parti çalışmasını kolaylaştıran 
değil sınırlayan zımni anlaşmalar içermesi; en iyi kadro
ların büyük bölümüyle “Anadolu örgütlenmesi"ne yö
neltilmesi; varolduğu kadarıyla sendikalı işçiler arasın
daki parti çalışmalarının DİSK'\e sınırlanması; sendikal 
hareketin en kabardığı dönemde 7/P'in iç çatışmalarla 
yarı felç duruma düşmüş olması; sendikal harekete iliş
kin açık bir parti politikasının yokluğu ... gibi unsurlar 
r/P'le işçi hareketi arasındaki bağları çok yönlü olarak 
sınırlamıştır.

5-1961-1971 döneminde 7/P’in ideolojik platformunu 
en geniş anlamda Marksizmle Kemalizmin bileşimi olan 
kavram, düşünce, yaklaşım ve politikalar oluşturmuş
tur. Marksizmle Kemalizmin bu bileşiminde ağırlıklar 
bir alt dönemden ötekine zaman içinde değiştiği gibi, 
bir alandan ötekine de değişmiştir. Bilindiği gibi, bu 
durum TİP’e özgü değildir; Türkiye’de 1920 sonrasında 
sol hareketin ortak bir özelliğidir. Hatta 1960'larda 
TKP’nin Türkiye “ içindeki” ve “dışındaki” her iki kesi
minin TİP’e göre genel olarak daha büyük ölçüde Kema
lizmin etkisi altında bulunduğunu iddia etmek için bir
çok neden vardır. 1920’lerdeki kısa bir tepki dönemi 
dışınc^a, Türkiye sol hareketinde Kemallzmden ideolojik 
olarak köklü bir kopuş, ciddi bir biçimde, ancak 1960’ların 
sonlarında gündeme gelebilmiştir.

7/P’te, tıkanıklıklar gözle görülür biçimler aldıkça gi
derek daha açık bir biçimde ifade edilen “Türkiye sos
yalizmi” 'ya da “güler yüzlü sosyalizm” düşüncesinin 
Marksizmin çeşitli ülkelerdeki deneyimlerinin bütünsel 
bir değerlendirmesinden ve dünyadaki güncel teorik 
tartışmalardan yola çıkarak oluşturulmuş bir öneri oldu
ğunu söylemek hayli zordur. Bu çizginin oluşumunda 
Türkiye’deki sınırlı demokratik ortam İçinde anti- 
Sovyetizmin ve anti-komünizmin solcuları sosyalist ül
kelerdeki modelle olan ayrılıklarını vurgulamaya zorla
ması ve milliyetçiliğin “ biz bize benzeriz”ci orijinal ol
ma çabası belirleyici rol oynamıştır. 1968 sonrasında 
tartışmalar yoğunlaştıkça, “Türkiye sosyalizmi” tezine 
özel bir Osmaniı ve Türkiye tarihi ve parti teorisi eklen
miş, böylece kendi kendisi ile uyumlu bir bütün oluştu
rulmasına çalışılmıştır.

Partinin merkez kurullarında kendini gösteren “Türkiye 
sosyalizml”ne karşı çıkışlar ve bunun en üst kademele
rinde yolaçtığı çatlaklar, her şeyden önce, aktif taban 
örgütlerinden gelen ısrarlı baskıların sonucu olmuştur. 
TİP içinde ve dışında gerçekleşen ve kısa bir zamana

sığdırılmak zorunda kalınan bu “öğrenim” ya da 
“bilinçlenme” süreci, 1968 sonrasında, dogmatizm, sek- 
terlik, iradecilik ve maceracılık eğilimlerini içinde taşıya
rak gelişmiştir. Ne var ki, çeşitli görünümleriyle, sözü 
edilen bu sürecin politik sorumluluğu binlerce gencin 
hesabına yazılıp geçilecek türden bir sorumluluk değildir.

6- TİP içinde çeşitli sosyal kökenlerden ve kuşaklar
dan insanların politik birliği, varolduğu sürece, doğal 
olarak, parti içinde çokrenklilik, çokseslilik anlamına 
gelmiştir. Bu yönüyle 7/P’in özellikle ilk yıllarda klasik 
bir sol partiden çok, bir “ hareket” özelliğini gösterdiği 
bile söylenebilir. Ancak bü türlü bir geniş yelpazeyi, 
ideolojik platformunu ve örgütlülüğünü boyuna gelişti
rerek birarada tutabilmenin en başta gelen koşulları 
parti içi demokrasi ve ideolojik çalışmada üretkenlik 
iken, bu koşullar gerçekleştirilmemiştir.

Parti içi demokrasi açısından, TİP, hem geçmişte TKP 
içinde ve çevresinde yeralmış kişilerin taşıdığı Stalinist 
parti işleyişi kavramları, hem de CHP ve OP’nin otoriter, 
tek şefçi parti anlayışının etkisi altında olmuştur. Ayrı
ca, Türk-lş sendikaları ve gençlik dernekleri içinde edi
nilen deneyim de hep aynı doğrultudaki örgüt ve yöne
tim kavramlarını pekiştirmiştir. Böylece, daha ilk önemli 
görüş farklılıkları (1964’deki program tartışmaları) ile 
birlikte, gerçek tartışma platform ve kanallarına sahip 
olmayan, farklılıklara karşı hoşgörüsüz, “ muhalifleri” 
disiplin yöntemleriyle tasfiyeye dayanan bir yönetim 
mekanizması kurulmuştur. “Yerel örgütlerin yerel so
runlarla uğraşması gerektiği, ülke bütününe ait sorunla
rın genel merkezin işi olduğu ve bunların ancak kongre
de tartışılabileceği” anlayışı örgütün katkılarına, uygar 
bir tartışma ortamına kapıları kapatmıştır. Bir yandan 
“ sendikacılar grubu”, “Doğulular grubu” ve Ankara 
ve İstanbul’da sürekliliği olan bazı aydın gruplaşmaları 
fiilen birer hizip olarak parti içi güç dengeleri içinde 
kabul görürken, şu ya da bu ideolojik-teorik sorunda 
genel merkezden farklı tutum sahibi olmak çoğu kere 
disiplin suçu sayılmıştır.

Demokratik olmayan bir parti yaşamının canlı bir ideo
lojik çalışmayı güçleştiren etkileri, bu türden çalışmaları 
örgütleyip besleyecek kurumsal kanalların yokluğu Me 
birieşince, başarılı, gelişen bir çokrenklilik ve çoksesli
lik iyice olanaksızlaşmıştır. Çok kısa dönemler dışında 
Genel Merkez Bilim Kurulu ancak kağıt üstünde varol
muş, partinin belirli konularda tartışmalı toplantılar, se
minerler düzenlemesi, teorik bir dergi yayınlaması, bir 
yayınevine sahip olması, bir parti okulu kurulması ... 
hep “temmenniler” olarak kalmıştır.

İdeolojik ve örgütsel birliği monolitik bir yapı ile kur
mak isteyen tüm örgütler gibi TİP de, içte biriken sorun
ların baskısına, dışta Sovyetler BIrliğl-ÇIn uzlaşmazlığı, 
Latin Amerika Devrimciliği ve Çekoslovakya'ya müda
hale gibi ayrıştırıcı dinamiklerin etkilerine dayanıklı bir 
esneklik gösterememiştir. 12 Mart’ın hemen öncesinde 
başlatılan “ Faşizme Hayır!” kampanyası ve sol içi işbir
liği çağrıları, doğru tahlillerin, uzun dönemli bir politika 
ve kitlelerin desteğini sağlamak için gerekli çalışmalar 
temeline oturmadıkça bir politik ağırlığa sahip olamaya
cağını bir kere daha göstermiştir.

7- 1961-1971 döneminin genel canlılığı içinde, TİP, 
bu dönemin dinamiklerini anlamanın en ilgi çekici anah
tarlarından biridir. Ayrıca “ 7/P’in 12 Mart sonrası sol 
hareketin kadroları için bir okul olduğu” tesbitl tek tek 
kişilerin yaşam hikâyesi bakımından olduğundan daha 
fazla, son 20 yılın ideolojik-politik-örgütsel süreçlerini 
kavramak bakımından önem taşımaktadır. 1961-1971 dö
neminde r/P ’in hâlâ canlılığınt koruyan özelliklerinin 
ve “erdemlerinin”, 1970’ierde ve 1980’lerde aşılıp artık 
geride bırakılan özellikleri kadar fazla ve öğretici oldu
ğunun birçok göstergesi vardır.
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Devrimciler”le olan bütün iplerin kopaniması anlamına geliyor hem de ideolojik mücadelede 
ideolojiden gayn araçlann devreye sokulması bakımından acıları yıllarca çekilecek bir 
geleneğin de tohumlannı atmış oluyordu.

Bu gelişmelerden sonra Aydınlık çevresi TİP kongresine katılmamaya ve aynı tarihlerde 
Ankara’da bir “Proleter Devrimci Kurultay” çağırmaya karar verdi. Ankara’da aynı günde 
yapılan iki toplantıda üç kopuş bir arada yaşandı. TİP 4. Kurultayı “banşçı yol” teorisinin 
SBKP versiyonunu savunan Aren-Boran-Sargın grubunun Aybar üzerindeki hakimiyeti ile 
sonuçlanırken artık tüm sosyalistlerin birarada bulunduğu bir örgütlenme olma niteliğini bir 
yana bırakıyor; öte yandan Türk solu için tarihsel önemde bir karar alıp “Kürt meselesi”ni 
kongre tutanaklarına geçirerek ilk kez Türk solunun gündemine ulusal sorunu çözümlenmesi 
gerekli bir problematik olarak dahil etmiş bulunuyordu.

“Proleter Devrimci Kurultay”

Ankara’da aynı günlerde Hanif Sineması’nda toplanan “Proleter Devrimci Kurultay” ise başından 
taşlayarak iki eğilim arasındaki ihtilahn su yüzüne çıktığına tanık oldu. Toplantının başkanlığı 
üzerinde çıkan ihtilaf Aydınlık muhalefetinin önerdiği S im  Öztürk’ün seçilrtıesiyle sonuçlandı. 
Yapılan konuşmalarda Mihri Belli’nin önerdiği örgütlenme ve mücadele yoluyla, Münir Aktolga 
ve Yusuf Küpeli’nin önerdikleri yollar arasında gerçek bir kopuşma olduğu ortaya çıktı. Mihri 
Belli, “Örgüt kurmak bir ölçüde düzen değişikliği demektir. Mesele örgüte varacak olan 
direnmeyi nasıl örgütlendireceğimizdir. Legalite uğruna mücadele edeceğiz. Örgütü aşağıdan 
yukanya kuracağız. Selim Sim  Tarcan spor salonunda işçilerle köylülerle parti kongresini 
toplayacağız.” diyerek görüşlerini açıkladığında karşısında Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga’nın 
“genel Leninist ilkelere uygun olarak yukandan aşağı” örgütlenme ve bir “savaş örgütü” 
oluşturma projesini buldu. Toplantıda yapılan tartışmalar bu eksen üzerinde sürdükten sonra 
Aydmiık-Kurtuluş-Dev-Genç’ten  oluşan bir geçici merkez çevresinde bir örgütlenme projesi 
geliştirilmesi kararıyla sonuçlandı. Ancak çok geçmeden Münir Aktolga, Mahir Çayan, Yusuf 
Küpeli, Ertuğrul Kürkçü’nün imzalanyla yayınlanacak olan Aydınlık Sosyalist Dergi’ye Açık 
Mektup THKP-Cnin başlangıç belgesi olarak Aydınlık çevresi içindeki ihtilafın ayn örgütlerde 
çözülmek üzere şekillendiğini açığa vuracaktı.

15-16 ^ i r a n  işçi eylemlerine l(atıldıklan iddiasıyla yargılanırken görülen işçiler, belki de hiç kimsenin ummadığı 
biçimde ayağa kalktıklarında, o güne kadar sosyalistler arasında oldukça yaygın biçimde varolan orduya dayalı 
bir "sol darbe" hayalleri ve planlarını alt üst ettiklerinin tabii ki bilincinde değillerdi. Sosyalistler arasındaki 
tartışmalarda temel yeri işgal etmeyen "işçi sınıfının rolü" konusu Haziran Olayları'yla en azından bazı 
sosyalistlerin gündeminin başına yerleşti. "İlerici askerler"le kurulacak bir ittifakın mümkün kılacağı bir "devrim" 
düşüncesi, yerini, işçi sınıfının kendisi için bir sınıf olma sürecinin sonuna doğru yaklaşıldığı, işçi sınıfının bir 
toplumsal devrimin temel taşıyıcısı olduğu inancına bırakmaya başladı. İşçi sınıfının siyasal mücadele içindeki 
yerini almasını uzak bir geleceğe erteleyen cun t^ı eğilimlerin bir bölümü, işçi hareketinin bu şaşırtıcı yükselişi 
ve işçi sınıfının gösterdiği direniş ve kararlılık karşısında "yukarıdan eylem" planlarını gözden geçirmek zorunda 
kaldı.
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DEMİR, İSMET 
(1 9 2 5 -1 9 7 9 )

1960 sonrası gelişen sendikal hareket İçinde doğal 
bir işçi önderi olarak etkin mücadelesiyle öne çıkan 
ve yapı-iş kolunda büyük grevler düzenlemesiyle tanı
nan İsmet Demir 1925’de Eskişehir'e bağlı Biçer istas
yonunda dünyaya geldi. Ortaokul birinci sınıfa kadar 
okuyabildi. Uzun yıllar Türkiye’nin kırsal bölgelerinde 
topoğraf olarak çalıştı. Bir süre işsiz kaldı. 1962'de iş
sizliği protesto etmek ve İş İstemek İçin düzenlenen 
ve büyük yankılar uyandıran 5 tjin işçinin Meclis’e yürü
yüşünü organize eden sendikacıların arasında yer aldı.
O yıl Karadeniz Ereğllsi'nde faaliyet gösteren Morrirân 
şirketinde topoğraf olarak işe başladı. Burada, Türk-İş'e 
bağlı Yapı-lş Federasyonu'nun yerel sendikal örgütünü 
kurdu. 1963'de Federasyon’un Marmara Bölge Sendika- 
sı'nda görev aldı. Öteki sendikacılarla, faaliyet üslubun
daki anlaşmazlıklar üzerine buradan ayrılarak, Suat Şük
rü Kundakçı'yla birlikte 1965'te Yapı İşçileri Sendlkası’m 
kurdu. Aynı yıl Ambarlı Termik Santralı İnşaatını yürü
ten Lummus şirketine karşı grev başlattı. 1966'da Yapı 
İşçileri Sendlkası'nm Petrol Boru Hattı'ndakI yürüttüğü 
grev Bakanlar Kurulu’nca ertelendi. Sendika greve de
vam kararı alarak Danıştay'a başvurdu. Danıştay yürüt
meyi durdurma kararı vererek grevi yasallaştırdı. Grev 
devam ederken YİS genel Sekreteri olarak işçileri ka
nunsuz greve götürdüğü gerekçesiyle Siverek Cezaevl'n- 
de bir süre tutuklu kaldı.

Bundan sonra sırasıyla 1967'de Kadıncık Barajı, 
1968'de Ferro Kimya Tesisleri, 1970'de Aliağa Rafineri
si, 1974’de İskenderun Demir-Çelik Tesisleri inşaatların
da grevler düzenledi. Bu mücadeleleri sırasında birçok 
kez tutuklandı, Türk-İş yönetimiyle ve çeşitli kuruluş 
yöneticileriyle çatıştı. 12 Mart döneminde YİS mensubu 
5 arkadaşıyla birlikte İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı'nca 
yargılandı. WS'in kapatılmasına da karar verilen yargıla
ma Askerî Yargıtayca bozuldu.

WS'in örgütlediği her şantiyede yapı İşçileriyle hep 
onlardan biri gibi sürdürdüğü ağır ve yıpratıcı hayat 
şartları sonucu yakalandığı kansere yenilerek Mart 
1979'da İstanbul’da öldü. Oldukça ağır şartlar altında 
sendikal mücadele veren İsmet Demir Türkiye'de en 
dağınık ve örgütlemesi güç olan yapı-iş kolunda başarılı 
faaliyetler göstermiş, tutumuna karşı çıkanlarca "çizgi 
dışı” bir sendikacı olarak kabul edilmiştir. İsmet Demir 
sendikal faaliyetine başta Oev-Genç'lller olmak üzere 
devrimci gençliği de katarak örnek bir sendikacılık gös
termiştir. Ölümünden sonra Grev ve Direnişler Üzerine 
Anılar-Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit
1962-1975 adlı iki kitabı yayınlandı.
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12 Mart’a Doğru

Dev-Genç BYK sekreteri Mustafa İlker Gürkan 2) BYK 
iyesi f^ustafa Lütfi Kıyıcı 3) Başkan Attila Sarp 4) 
3enei sekreter Sinan Kazım Özüdoğru 5) Masis 
(ürkçügii 6) Genel sekreter Ruhi Koç 7) FKF İstanbul 
'■ekreteri Veysi Sarısözen 8) Elif Gönül Tolon 9) 

[Aydınlık Yazı Kurulu üyesi Seyhan Erdoğdu 10) FKF 
/öneticisi Münir Ramazan Aktoiga,

W 70 sonu ve 1971’in ilk ayları, düzenin sosyalist harekete karşı stratejik bir saldınya 
geçtiğine tanık oldu. AP hükümeti, 15-16 Haziran sonrasında düşme eğilimleri göstermekle 
birlikte bütünüyle geri çekilmiş olmayan işçi mücadelesi dalgasını kırmak üzere olanca 
gücüyle yüklendi. İşçiler 15-16 Haziran’m yarattığı büyük prestijle giderek daha çok DİSiCde 
örgütlenmek istiyorlar, grev mücadelesine çıkma anına gelen işçilerin talepleri, ücret 
zammından önce DİSK’e  geçmek oluyordu. Öte yandan sendikal mücadelelerde öne çıkan 
işçilerin işveren ve polis tarafından tasfiye edilmek istenmesi fabrikalardaki gerilimin bir başka 
kaynağıydı.

Yeni Fabrika İşgalleri

İstanbul Topkapı’daki Plasteı Plastik ve Kauçuk Sanayii fabrikasındaki 18 işçi önderinin işine 
son verilmek istenmesi işçilerin fabrikayı işgal etmelerine neden oldu. 13 Ekim’de, işten atılan 
işçilerin geri alınacağının bildirilmesi üzerine işgal sona ererken 14 Ekim’de gene İstanbul’da 
bir başka işgal patlak verdi. 15-16 Haziran olaylannda çalışmadan geçen beş günün ücreti 
işveren tarafından ceza olarak kesilmek istenince işçiler Eyüp’teki Gislaved lastik fabrikasını 
işgal ettiler. İşgalin ikinci gününde polis birlikleri fabrikanın duvannı buldozerlerle yıkarak 
içeri girdi. İşçilerle polis arasında çıkan çatışmada işçi Hüseyin Çapkan silahla vurularak 
öldürüldü. İşçiler ve polisten toplam 90 kişi yaralandı.

Ardından Adana’da Türk-İş’ten  ayrılarak DİSK’e  geçmek isteyen işçilerin işgalleri paüak verdi. 
1970’e kadar Adana’da işçi hareketini Türk-İş'le denetim altında tutmayı başarmış olan Adana 
burjuvazisi DİSK yönetiminin gayretlerinden çok işçilerin kendiliklerinden harekete geçerek 
Türk-İs'ten ayrılma girişimlerini son derece sert bir saldırıyla cezalandırmaya girişti. Sabancı 
Holding’e ait Bossa fabrikasında Teksifin  sözleşmeye oturmasına karşı çıkan işçiler fabrikayı 10 
Kasım’da işgal ettiler. İşgalin ikinci gününde bir yandan toplum polisi, jandarma desteğinde 
buldozerlerle fabrika duvarlarını yıkarak, gaz bombalan ve ateşli silahlar kullanarak işgali 
kırmaya girişirken öte yandan Teksifin  silahlı fedaileri “Komünistlere ölüm” diye bağırarak 
işgalci işçilere saldırdılar. 60 işçi yaralandı, 160 işçi gözaltına alındı. Aynı gün Paktaş 
fabrikasında sürmekte olan direniş de sona erdi.

10 Kasım’da Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde taksi şoförleri kontak kapatma 
eylemine giriştiler. Bir tek taksinin bile işe çıkmadığı iki gün boyunca şoförler yedek parça 
fiyatlannm pahalılığına, ithalatın devlet tarafından yapılmasına son verilmesini, yollarda ağırlık 
kontrolü yapılarak kazalann önlenmesini ve bir sigorta sistemi kurulmasını talep ettiler. 21 
Aralık’da Kapı-İş’te  örgütlenmiş olan kapıcılar, Ankara ve İstanbul’da gösteri yaparak yaşam 
koşullannın düzeltilmesini ve ücretlerinin artınimasmı istediler.

Gençlik Hareketi Faşist Hareket ile Hükümetin Kıskacında

1968’le başlayan ve iki yıl içinde üniversite reformu çerçevesinin ötesine geçerek toplumsal 
düzene karşı bir başkaldınya dönüşen gençhk hareketi ve hareketin kitlesel öncüsü hahne 
gelmiş olan Dev-Genç 1970’in sonuna gidilirken oldukça kritik bir dönemine girmiş gibi 
görünüyordu. Öncelikle, büyük çoğunluğu devrimci öğrencilerin egemenliğindeki üniversiteler, 
yüksek okullar ve öğrenci yurtlannın hükümetin denetimi altına alınması ve bu alanlann 
devrimci hareketin “karargahlar”ı olmaktan çıkartılması böylece öğrencilerin kiriesi ile Dev-Genç 
arasındaki organik bağın kırılması AP’nin öncelikli hedefleri arasındaydı. Dev-Genç’li öğrenciler 
ve örgütün yöneticileri üzerinde siyasi polis ve savcılıklar aracılığıyla uygulanan baskı 
sonbahar ve kış boyunca sürdü. Dev-Genç’in bir dönem önceki Genel Başkanı Attila Sarp, 
Genel Sekreter Ruhi Koç, Merkez Yürütme Kurulu üyesi İrfan Uçar, İstanbul Bölge Yürütme 
Kurulu Sekreteri Mustafa Gürkan, Nahit Tören, Mustafa Zülkadiroğlu ve diğerleri kongre 
öncesinde tutuklanmış ya da aranmaya başlamışlardı. Ankara’da Jusmmat deposuna sabotaj 
yaptığı gerekçesiyle Merkez Yürütme Kurulu üyesi Oktay Etiman uzun yıllardan sonra siyasi 
poliste sistemli olarak elektrik işkencesine tabi tutulan ilk öğrenci olmuş ve SBF Öğrenci 
D em eği Başkanı Hüseyin Cevahir ve SBF öğrencisi İlhami Aras’la birlikte tutuklanmıştı. 
Devrimci ODTÜ öğrencilerinden Yusuf Arslan üzerinde silah bulunduğu gerekçesiyle işkenceye 
tabi tutulmuş, El Fetih’d e  eğitim görmek üzere Suriye’ye geçmeye çalışırlarken Diyarbakır’da 
yakalanan Hüdai Arıkan ve Şaban İba da işkenceye uğratılmışlardı. İlk dönemlerde öğrencilere 
karşı gereğinden fazla kibar olan siyasi polis merkezlerinde devrimci öğrencilerin ilk 
karşılaştıkları şey, 197Ö’lere gelindiğinde artık meydan dayağıydı.

Dev-Genç’te Merkezsizleşme Eğilimleri

Bir siyasal parti değil bir demekler konfederasyonu olan Dev-Genç yapısal olarak her zaman 
merkez kurullanna çok fazla yetki vermiş olmasına karşın^ bu yetkilerin gerçek bir anlam 
kazanabilmesi için merkezin yürütme erkinin ancak yerel örgüüerin konsensusuna bağh olarak 
kullanılabileceği gevşek bir örgütlenmeye sahip olagelmişti. Ancak 1970 sonlan ve 1971 
başlannda iki yönlü bir süreç içinde bu yapıda da bir yandan organik bir bitişme, bir 
yandan da dağılma belirtileri ortaya çıkmaya başladı.
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öğrenciler, 1968’den başlayaralt toplumsal işbölümü
nün icendilerini l<apitalist üretim tarzmın yeniden üreti
mine mahkum eden doğasma dünyanm bütün üll<elerin- 
de başkaldırdılar. Heryerde varolan egemenlik ilişkileri 
özellikle öğrenciler tarafından sert ve yıkıcı bir eleştiriye 
tabi tutuldu. Ancak, bugüne kadar bilinen örnekleriyle 
hiçbir ülkede öğrenci gençlik hareketi Türkiye'de oldu
ğu ölçüde genel olarak siyasal hayatın, özel olarak da 
sosyalist siyasetin gelişmesinde Dev-Genç ölçüsünde 
kalıcı ve sürekli olduğu söylenebilecek bir etkide bulun
madı. 1968’in ürünleri ve sonuçları öteki ülkelerde az 
ya da çok hızla kendilerini kuran ortak etkenlerin dağıl
ması ya da üst üste çakışmaz oluşlarıyla, toplumun 
genel dokusu içinde eriyen genel etkilerinin dışında 
kalıcı bir İz bırakmadan geçerken, Türkiye'de yirmiden 
fazla yıl sonra bile, hala operasyonel kalabilen bir dina
mizmin ifadesi oldu.

Vulger bir Marksizm yorumu, a priori olarak bize bir 
toplumun politik/kültürel hayatında -üstelik o kapitalist 
toplumsa- böylesine devrimci ve kalıcı izleri ancak işçi 
sınıfının bırakabileceğini söyleyecektir. OysaOev-Genp’i 
meydana getiren unsurlardan hiçbirinin bir toplumsal 
bütünlük olarak işçi sınıfıyla pratik, somut ve doğrudan 
bir ilintisi olmadı. Dev-Genç en üst yöneticisinden en 
yeni sempatizanına kadar her zaman safkan bir öğrenci 
örgütüydü. Yüksek öğrenimin herkes için parasız oldu
ğu iseo’lı yıllarda Türkiye’de üniversitelerde öğrenim 
gören gençlerin çok büyük çoğunluğu, örneğin ABD’de- 
ki bir üniversite öğrencisi gibi, aynı zamanda hem öğ
renci hem İŞÇİ de değildi. Beri yandan kabataslak bir 
inceleme bile 1965-1971 arasında üniversitede öğrenim 
gören öğrencilerin ancak yüzde otuzunun düşük ücretle 
geçinen ailelerden geldiğini gösterecektir. Bunların ara
sında modern sanayi İşçilerinin oğullarının ve kızlarının 
ise çok daha düşük bir orana sahip olduğunu söylemek 
mümkün. Dolayısıyla bugüne kadar sürebildiğimiz bu 
tarihsel izin, işçi sınıfından olmakla somut ve dolaysız 
bir bağıntısı yok.

Ama, maddeci tarih anlayışının bakış açısı İçinde de
rinlemesine ilerlendiğinde teoriyi bu alanda da doğrula
yan dolayımların birer birer belirmeye başladığını gör
mek mümkün olur. Öğrencilerin ve fikrî emeğin taşıyıcı
larının “küçük burjuva” toplumsal kategorisine dahil 
edilmeleri, Marx sonrası II. Enternasyonal sosyal de
mokrasisinin babaları için bütün toplumsal analiz şema- 
lannın sabitlerinden biriydi. Kapitalizmin henüz kendisi
ni yeniden üretmek için bilimin ve fikirlerin kitlesel öl
çekte yeniden üretimini şart koşmadığı, fikrin ve emek
çinin bilgisinin maddi üretimin bir asli bileşeni olmayı 
gerektirmediği, yüksek öğrenimin yalnızca devlet idare
si bakımından bir önem taşıdığı bir devirde aydına ya 
da potansiyel bir aydın olarak öğrenciye, kendi "varlık 
şartlarını devletten alan” geleneksel aydm kategorisi 
içinden bakmak ve onu üretken olmayan emeğin taşıyı
cısı olarak edilgen ve ikincil bir özne olarak görmek 
doğaldı. Oysa Marx'in sözleriyle bilimin “bir genel top
lumsal üretici güç” halini aldığı bir çağda modern kapi
talist işbölümünün gereklerine uyarlanmış eğitimin tıpkı 
üretimin maddi emek süreci içindeki parçalanmışlığının 
kol emekçisini de parçaladığı, onu kaçaman bir başpar
mak, yada kol veya pençeden İbaret kıldığı gibi fikri 
üretimin ince ve ayrıntılı ihtisaslaşması İçinde İnsanların 
“sosyolog” , “mühendis” , “eczacı” , ya da “doktor” 
olarak tek yönlü parçalanmışlıkları ve fikri üretimin top
lam toplumsal sonuçlarına yabancılaşmalarının ontan 
toplumun durumuna bir kol emekçisinden daha az tepki 
gösterebileceklerini sanmak, kol emeğiyle kafa emeğini 
birbirinden ayıran aynı kapitalizmin kafa emekçisini de 
tek yönlü gelişme içinde İnsanlığın toplam bilgi üretimi 
karşısında cahil, fikrî mülkiyetten yoksun bıraktığını gör
mezden gelmek olur. Türkiyeli öğrenciyi 1968'de isyana

götüren şartlar, bu nedenle, geleceğin fikrî emek taşıyı
cısı olarak, İşçiyi kapitalizme karşı isyana götüren genel 
şartlarla organik olarak bağlıydı. Öğrenciler kendi baş
kaldırılarını nasıl anlamlandırmış olurlarsa olsunlar İsya
nın derinliği, kaynaklarının üretim tarzının derinliklerin
de yatıyor olmasındandı. Ancak bu kadarı, Türkiye’deki 
öğrenci hareketinin, 1968’de örneğin, ABD ya da Kore'
de olduğu kadar derine gitmesini açıklayabilirse de sü
rekliliğini açıklamaya yetmez. Bunun kaynakları ise Tür
kiye’nin yerelliğinde, kendi özgül tarihinde bulunabilir.

1950-1980 arasındaki 30 yıllık dönem Türkiye’de ön
ceki 30 yıl boyunca “yukarıdan aşağıya” doğru gelişti
rilmiş kapitalizmin, bir kere Türkiye toprağına kök sal
dıktan, bütün yerel ve antika yapılarla eklemlendikten.

kendine özgülükleri de içeren bir evrenselliğe ulaştıktan 
sonra aşağıdan yukarıya doğru tüm üstyapıları yeniden 
belirlemeye başladığı dönemdi. Bu otuz yıl içinde, yerel
lik ile kozmopolitizmin, devlet İle toplumun. Doğu ile 
Batı’nın, işçi İle patronunun, kır İle kentin çelişkileri, 
ritmi gitgide hızlanan bir dinamizm içinde Türkiye top
raklarının altını üstüne getirmeye başladı. Türkiye dün
ya kapitalizminin uluslararası dolanım ağı içine, dünya 
tarihine girdi. Bir önceki dönemde devlet-Insan, “sınıf-u 
devlef’ln bir parçası olan aydınlar, modern kapitalizmin 
iki kutbu, ücretli emek ve sermaye arasında çekildikleri
ni ve parçalandıklarını gördüler. Artık varlıklarını devle
te borçlu değillerdi. Fikrî emek gücünün kitlesel yeni
den üretimi, devletin değil, kısa bir zaman içinde devle
tin sahip olduğundan daha çok merkezîleşmiş ve yo-

Dev-Genç'/n sol yumruğu. 1990'da herkes artık Dev-Genç’m sol yumruğunu kaldırmasının solculuğunu temsil 
eıme isteğinden ileri geldiğine inanmaya hazırdır. O kadar ki, sağcılar da bu yüzden kendilerinin sağ 
yumruklarını kaldırmalan gerektiğine iyice inanmışlardır. Oysa, sol yumruğun bir protesto simgesi haline 
gelmesinin gerisinde, tüm dünyanın protesto halinde olduğu 1968'de Mexico olimpiyatlarında 100 m. erkekler 
atletizm yarışmasında üç madalyayı da kazanan ABD’li siyah atletlerin ırkçı baskılan protesto etmek için ABD 
ulusal marşı çalınırken saygı duruşu yapmak yerine sol ellerine siyah eldiven giyerek sol yumruklarını havaya 
kaldırmalan yatıyordu. ABD büyükelçisi Kommer’ln arabasını yakmaktan sanık olarak yargılanan ODTÜ öğrencileri 
serbest bırakılmalan kararını, bu siyah atletlerin eylemlerini devralarak, sol yumruklarını havaya kaldırmakla bir. 
anti-ABD eylem olarak selamladılar Bu davranışın yarattığı sempati üzerine, protesto için sol yumruklar havaya 
kaldırılır oldu. Ancak bir süre sonra hangi yumruğun havaya kalkması gerektiği de tıpkı “ Mao Çe Tung mu" 
yoksa "Mao Zedung mu’’ demek gerektiği tartışması gibi, bir tartışmanın konusu oldu. Proleter Devrimci 
Aydınlık çevresinin -doğru olarak- uluslararası proleter selamının sağ kolu hafif bükerek havaya kaldırmak 
olduğu, ötekinin ise "anarşistler"in selamı olduğu uyarılan gerginleşmiş ilişkiler içinde umursamazlıkla hatta 
inatla karşılanır oldu. Dev-Genç'liler sol kollarını, PDA'cılar sağ kollarını havaya kaldırdılar
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ğunlaşmış bir üretici güçler ((itiesini mülk edinen burju
vazinin l<onusuydu. 27 Mayıs öncesi gençlilc hareketi 
bu varoluş tarzına karşı devletin kozası içine geri dön
mek isteyen geleneksel aydınların son özgül eylemiydi. 
Hukukçuyu “kendi ücretli kölesi” kılmak isteyen kapita
lizme, genel toplumsal adaletsizliği de eleştirerek karşı 
çıkan Ankara ve İstanbul’un Hukuk ve Mülkiye öğrenci
leri, toplumsal işbölümünde bilgiyle mülkiyet ve ege
menlik arasındaki tüm dolayımların böyiesine hoyratça 
ortadan kaldırıldığı şartlara isyanın, devletin sınıflar ara
sında yeniden bir hakem olacağı bir toplum durumuna 
dönme isteğinin en somut ifadeleri olabilirlerdi. Devlet 
çökmesin! -O çağın öğrenci hareketinin başka bir gün
demi yoktu. Oysa, yalnızca on yıl sonra Ankara ve İstan
bul'da ODTÜ ve İTÜ -iki teknik üniversite- öğrenci hare
ketinin kalbi haline gelecekti ama bu kez öğrencilerin 
talebi -"üzerlerine kabus gibi çöken eski kuşakların göi- 
gesi”nden kurtuldukları ölçüde- on yıl öncesinin tersiy- 

; di: Devlet çöksün! Devrim yaşasın!

Öğrenci hareketinin önderliği on yıl içinde hızla el 
I değiştirerek, modern kafa emeğinin taşıyıcılarının, en 
: az işçi sınıfı kadar sanayi ve teknoloji çağının yaratığı 
, olan bir kategorinin eline geçti. Bilim ve eğitimin top- 
I lumia ilişkisini geleneksel bir ahlakçılıkla değil, üretim 
I doiayımıyia kurabilmek, ancak kitlesel ölçekte varolan 

bir teknik ve teknolojik kafa emeği taşıyıcıları kategorisi 
ile olabilirdi. Dev-Genç’\n siyasal ifadesi olduğu isyan 
ancak böyle bir tarihsel temel üzerinde kendisini işçi 
sınıfının mücadelesine bağlayabilir ve o ölçüde radikal- 

> leşebiiirdi.

Kırdan kente doğru büyük ve tükenmeyen göç dalga- 
lannın üzerinde büyük kentlere gelen emekçilerin oğul- 

I lan ve kızları göreli olarak yaygınlaşan eğitim olanakla- 
j  rıyla üniversitelere girerlerken, üniversitede işçi sayısı-
I nı artırmış olmuyorlar ama, düzenle kendi aralarında 

nesnel olarak varolan çelişkiyi yeniden üretiyorlardı. 
Kafa emeğinin de çok uzak olmayan bir gelecekte “deg- 
radasyon”a konu olacağını algılayabilen bu insanların 
zihinlerinde, sınıf atlayacacak bir kaç kişiden biri olma
ya uğraşmak yerine çok daha rasyonel ama o ölçüde 
de öfke gerektiren bir atılımla sınıfların ortadan kaldırıl
ması gerekliliği kaçınılmaz olarak yerini buluyordu. Dev- 
Genç’in 12 Mart'ta Ankara ve İstanbul'da yargılanan 
yaklaşık 500 tutuklusunun nüfus kayıtlarına bir göz at
mak, beşte dördünün köy ve kasaba nüfusuna kayıtlı 
olduklarını gösterir. Göreli bir yoksulluk, taşralılık ve 
yerellik, modern toplumun bilgisiyle ve bilginin yeniden 
üretimi süreciyle birleştiğinde, içinde yaşadığı şartlara 
aşağıdan pleb usulü isyan edebilecek bir büyük kitle 
oluşabilirdi ve oluştu. Bu süreç aralıksız yirmi yıl sürdü 
ve Dev-Genç bu sürecin öznelerinin kültüründen bes
lendi; onların birleştiği ve eylemlerini merkezileştirdiği 
bir mücadele örgütü haline geldi.

Böylece aydınların, kafa emeğinin taşıyıcılarının düz, 
vasıfsız işçilere doğru politik, iktisadi, ideolojik, kültü
rel, her türden dolayımla çekllegeldlklerl bir dönem, 
işçi hareketinin kendisini tutan geleneksel birçok bağ
dan kurtulduğu bir tarihsellikle de örtüştü. O yüzden 
o dönemin öğrencisine işçi sınıfına tarihin öznesi rolünü 
tanıyan sosyalist ideolojinin, Marksizmin sahiciliği, ha
yatı açıklama yeteneği, göğün mavi olduğunun kanıtlan- 
masınının gereksiz oluşu kadar kendi kendini açıklayan 
bir ilke olarak görünüyordu. Dev-Genç bu nedenle baş
ka herhangi bir toplumda olamayacağı kadar Markslz- 
min ve maddeci tarih görüşünün, devrimin mümkünlü- 
ğü perspektifinin naiv bir biçimde de olsa içinde uzun 
süre yaşadığı bir hareket oldu.

Nasıl Türkiye dendiğinde, yalnızca bir kara parçası 
değil, birbiri ardı sıra gerçekleşmiş insan ilişkilerinin 
bir tarihsellliğini de kavramlaştırıyorsak ve bugün yaşa
dığımız ilişkiler, uzak geçmişten parçacıkları da içeriyor
sa Dev-Genç adı da, 1965'ten 1971'e kadar üniversite
lerde örgütlü bir biçimde yaşanmış mücadeleler topla

mının kavramsallaştırılmasıdır. Kimilerinin, örneğin ken
disi üç buçuk ay için Dev-Genç yönetiminde bulundu
ğundan, Dev-Gençin yalnızca o zaman aralığında tarih
sel bir anlam kazandığını ima eden ya da açıkça ifade 
eden öznellikleri de aslında bu tarihselliğin bir parçası 
sayılır. Dev-Genç ancak bunları da içeren bir tarihsel 
ve organik toplam olarak anlaşılabilir. Eğer onu yapan 
unsurlardan herhangi birini ve dönemlerinden herhangi 
birini dışlayarak birDev-Genp kimliği kurulmaya kalkışıl- 
sa, bunun Cumhuriyet’in resmt Türk tarihinden hiçbir 
farkı kalmazdı. Bu toplumda nasıl Kürtler yaşamamışlar 
ve onlarla Türklerin ve öteki kavimlerin bir ortak yaşan
tısı olmamış gibi davranamazsak ve nasıl hepimiz bu 
ortak ve çelişik tarihten izler taş'yorsak, Dev-Genç"ın 
tarihselliğinin belirlenmesi de gelişmesi boyunca için
den geçtiği süreçleri keyfî olarak yadsıyamaz; onun tü
münü içermek zorundadır. Bunun idrakinde olmak veya 
olmamak, yaşanmış hayatları yaşanmamış, gerçekleşti
rilmiş mücadeleleri olmamış kılmaz.

Gelişmesinin ilk evresinde (1965-1968) adı FKF olan 
Dev-Genç, toplumsal bir hareket değil, öğrencilerin seç
kin bir sosyalist azınlığının kültürel-politik bir hareketiy
di. Öğrencilerin çoğunluğu üzerinde kültürel bir hege
monya kurabilmek, gerçekliği yorumlamanın anahtarı
nın kendisinde olduğunu kanıtlamayı, onların akıllarına 
seslenmeyi, evrensel kültürü onların gözünde temsil 
etmeyi, resmî toplumun sakladığı, yadsıdığı bilgiyi taşı
dığını kanıtlamayı, bir tür Prometheus olmayı gerektlri-' 
yordu. Çilekeş bir aydın. Resmi toplumun itibar etmedi
ği ama toplumsal varoluşunu feda etmek pahasına haki
kati durmaksızın tekrarlayan inançlı insanlar. Meşruiye
tini eyleminin köktenciliğinden değil, fikrinin rasyonelli
ğinden alan, sosyalizminin herkes için, burjuvalar için 
de kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak için yüzünü 
uygar batıya dönen aydınlanmacı. Şiddeti kendisine de
ğil karşıtına yükleyen akıllı stratej. Bütün bir dönemin 
sosyalist tipolojisinin ana çizgileri böyleydi. Yirmi yıllık 
şiddet tarihinden sonra pek naiv gibi görünebilirse de 
böyle oluşun bir meşruiyeti vardı.

Bütün toplumsal tarihi boyunca kendisiyle ne bireyle
rin ne sınıfların boy ölçüşememiş oldukları bir devlette, 
devletin kendisinden bağımsız bir imgesinin kurulması, 
onun pratikte tanınmasını olduğu kadar, teorisinin de 
edinilmesini gerektirirdi ve bu bilgi ancak otarşik bir 
dünyadan uluslararası İlişkilerin alanına açılışla gelebi
lirdi.

FKFnin Dev-Genç’e dönüştüğü 1968-1969 yeni sos
yalist fikirlerin kitlesel bir gerçeklik kazandığı, yaşadığı 
gerekliğin dünya ilişkileri alanındaki anlamını açıkla
maya başladığı ve bunun da bütün o Kurtuluş Savaşı 
efsanelerine rağmen emperyalizmin uluslararası bağım
lılık şebekesi içinde sömürülen bir topluma tercüme 
edildiği anda, Dev-Genç’li yeni devrimin kavramlarını 
bildiği tek devrim olan Kurtuluş Savaşı’nın imgelerin
den çıkartmaya çalışan, geleceğini Batı Avrupa’nın mü
esses nizamla eklemlenmiş sosyalizminde değil, ezilen 
milletlerin sosyalizminde gören sosyalizmle, anti- emper
yalizm arasında tam bir bağdaşırlık bulan ve meşruiyeti
ni amaçlarının ulusallığında, eyleminin tarihsel haklılı
ğında bulan, ABD egemenliğine karşı “ vatanın 
çıkarlannı” savunmanın, zengin kadar yoksulun da, köylü 
kadar işçinin de kabul edebileceği bir amaç olduğundan 
kuşku duymayan eylemci. Bu geçiş ânının tipolojisi de 
karakteristik olarak böyle çizilebilir. 1969-1971 işçi ha
reketinin burjuvaziyle, faşist hareketin devrimci hare
ketle, gericiliğin ilericilikle, devletin halkla her biçimde 
karşı karşıya geldiği, olanca karmaşıklığıyla toplumsal 
güçlerin bütün güçleriyle ortaya çıktıkları açık toplum
sal ve siyasal sınıf mücadelesi döneminin Oev-Genç’lisi 
artık ayrışmakta olanMarksizmlerin çelişik birliğinin üye
sidir. Hareketin bir yanı çürüyüp onun organik birliğinin 
dışına atılmaktadır. Rejimin darbeleri altında ezilirken 
ilk yenilgileri tatmış, dünyayı değiştirmenin onu yorum
lamak kadar kolay olmadığını görmüş, yüz ifadesini inan

cın aydınlığının yanısıra sıkıntıların alın kırışıklığı da 
çizer olmuştur.

1990'dan bakarken Dev-Genç’i bu belli başlı üç evre
siyle bir arada kavrayabilmek ve onu öylece yeniden 
kurabilmek onun tarihsel bilgisini temellük edebilmek 
bakımından önemli. Ancak asıl önemli olan Dev-Genç’in 
de her tarihsel ve toplumsal süreç gibi bir başlangıcı 
ve sonu olduğunu bilmek, onu vareden koşulların orta
dan kalkmasıyla birlikte Dev-Genç’in de biz ona ne ka
dar emek ve değer vermiş olursak olalım varlığını yitire
ceğidir. Dev-Genç bir özel örgüt, bir ideolojik kuruluş 
değil, bir toplumsal/siyasal mücadele örgütüydü ve te
melini öğrenci gençliğin kendi özhareketi oluşturuyor
du. Ancak F/CPnin bürokratik yapısının içine girip onu 
parçalayarak varolabilen bu hareket, öğrencilerin dev
rimci hareketinin ifadesi olabildiği ölçüde siyasal bir 
önem kazandı. Ama o öğrencilere empoze edilmiş bir 
dernek değil, öğrencilerin dernek olmaktan çıkarttıkları 
bir kitle hareketiydi. O yüzden de öğrencilerin devrimci 
hareketinin sosyalistçe ifadesinin bütün nüanslarını içer- 
meksizin kendisini varedemezdi. O tarihlerde Dev-Genç'li 
olmuş pek çok İnsanın bugün hala önemsediği örgüt 
içi “demokrasi”nin varlık şartı, bu kitleselllkti ve ne 
zaman bu kitlesellikte bir düşüş olduysa bürokratizm 
“devrimci” bir zartın içinde hortladı.

Dev-Genç sosyalist mücadelenin bir politik öncüden 
yoksun olduğu dönemde ezilen kitlelerin bir bölümü 
ve aydınlar tarafından kısmen bir politik öncü olarak 
kavrandı. Kendisinin yoksun olduğu bir politik tecrü
beyle Türkiye tarihinin en karmaşık “otorite bunaiım”- 
larından birinin ortasında “devrim” perspektifini yaşar 
kılmaya ve devrimin sesi olarak kalmaya çalıştı. Kendi 
tarihinin özgüllüğünün mümkün kıldığı azami genişliğe 
karşın bir toplumsal grubun, çatışan toplumsal sınıfların 
ortasında siyasal iktidar mücadelesine müdahale etme
si mümkün olamayacağından, Dev-Genç 12 Mart sonra
sında mücadele alanının berisine çekilen kitlesinin önün
de kaldı. Dev-Genç’in 1971 sonrası tarihi onu oluşturan 
bileşenlerin öncülerinin kendi bayrakları altında sürdür
dükleri mücadelenin “yeraltı” na çekilmiş gruplar için
deki tarihi oldu. Bir kere kendilerini politik partiler ola
rak birbirlerine karşı tarif ettikten ve öğrenci kitlesinin 
dışında başka bir kuruluş sürecinden geçtikten sonra 
bu yapıların 12 Mart ertesinde yeniden kitlesel bir örgüt
te bir araya gelmeleri elbette olanaksızdı. Bu yüzden 
1974 sonrasında birden çok Dev-Genç’in zuhur etmiş 
olmasına şaşmamak gerekir. Ancak, denebilir ki, Dev- 
Genç’i kendisini kuran yapıların ve ilişkilerin birine in- 
dirgenemeyecek kadar, unsurlarının birbirleriyle çelişik 
de olsa symbiosis halinde yaşadıkları bir yapı olarak 
bir kere daha aynı kapsamlılık ve organiklik içinde zaten 
kurulamazdı. Artık hiçbir Dev-Genç 1965-71 Dev-Genç’i 
olamaz. Üç nedenle: Birincisi yaşanılan zamanlar hiçbir 
zaman 1965-71 arasında olduğu gibi artık naivliği 
“masum” kılamayacak kadar tarihsellikle yüklüdür. İkin
cisi, öğrencilerin bir dönem için eşitsiz gelişimin bir 
sonucu olarak temsil edebildikleri dünya- tarihsellik kendi 
öznesine artık daha çok yaklaşmakta olduğundan 1968 
ölçüsünde bir radikalliği serglleyebilmelerinin koşulları 
büyük dönemsel değişiklikler olmadığı takdirde müm
kün olmayacaktır. Nihayet işçi hareketi gidereli daha 
çok “aydınlaşmak”ta olduğundan bir zaman için öğren
cilerin temsil etmiş oldukları proleterleşmiş kafa emeği 
embriyonunun yerini bizzat işçi hareketinin içinden bir 
kesim temsil etmeye başlamaktadır. Herakieitos’un öz
deyişi Türkiye’nin modern tarihi içinde bir kere daha 
doğrulanmaktadır: Panta rei -herşey akar- aynı ırmakta 
iki kere yıkanılamaz. O ırmakta ilk kez yıkanmış olanlar 
1971’de en onurlu mesleğin Dev-Genç üyeliği olduğuna 
hala inanmaya devam edebilirler. Ancak önemli olan 
artık 1968’de ya da 1971’de ne yapıldığı değil her dö
nemde kolektif devrimci eylemliliğin uygun biçimlerini 
bulmaktır.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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Aydınlık çevresinde bir önceki Dev-Genç kongresinden sonra başlayan ve 15-16 Haziranla 
hızlanıp “Proleter Devrimci TİP Kurultayı” ile birlikte süregiden tartışmalar, Aralık 1970’te 
Münir Aktolga, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Ertuğrul Kürkçü’nün imzalarıyla yayınlanan 
“Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup”la sonuçlandı ve daha sonra THKP-C adıyla kendisini 
açığa vuracak gruplaşmanın Dev-Genç içindeki temsilcileri ve özellikle Merkez Yürütme Kurulu 
üyelerinin çoğunluğu bu çıkıştan ■ yana tavır aldı. Dev-Genç alt örgütlerinin bir bölümü 
arasında MYK’ya karşı bir muhalefet başladı. Ankara’da eski Genel Başkan Attila Sarp, Dev- 
Genç dışından 69 deniz subayı bildirisiyle ordudan ihraç edilen Deniz Teğmen Sarp Kuray’m 
önderliğindeki bir çevre ile İstanbul’da Mustafa Gürkan önderliğindeki bir başka çevre 
MYK’nm istifa etmesi ve olağanüstü genel kurula gidilerek alaşağı edilmesi çağnsıyla bir 
muhalefet hareketi başlattılar. Asıl Dev-Genç’i kendilerinin temsil ettiği ididiasıyla hareket eden 
grupla Dev-Genç MYK arasındaki çekişmeler zaman zaman son derece sert biçimlere 
bürünmeye başladı. Çatışmanın merkezinde 12 Man’a doğru gidişte sürecin aslî 
belirleyenlerinden biri olan 8-9 Mart “radikal” darbe girişiminin Dev-Genç tarafından 
desteklenip desteklenmeyeceği meselesi yatıyordu ve Dev-Genç Merkez Yürütme Kurulu bu 
soruya Sarp Kuray’m daha sonra Aralık 1985’te açıkladığı gibi, olumsuz karşılık verince 
gerilim kaçınılmaz olarak tırmanmaya başladı ve Dev-Genç Merkez Yürütme Kurulu’nun kimi 
alt örgürier üzerinde denetimi kalmadı. Ancak, Ocak 1971’den sonra Kurtuluş gazetesinin 
Mahir Çayan ve arkadaşlan tarafından çıkartılmaya başlanmasıyla bir ideolojik yol göstericinin 
oluşturulması Dev-Genç alt örgütleri arasında MYK doğrultusunun hegemonyasını sağladı.
Bununla birlikte Dev-Genç’in  eski gevşek iç bütünlüğünün yerini daha sıkı örülmüş gruplann 
çelişik biraradahğı almaya başladı. Bu durum faşist hareketin saldınlan karşısında sağlam bir 
direniş çizgisi oluşturulmasını güçleştiren bir etken rolünü oynadı.

Faşist hareket 1970 yazı boyunca geliştirdiği ve sonbaharda sıklaştırdığı yurt işgalleriyle 
hükümete bağlı yurdan yarı askerî birer üs haline getirmiş ve bu üslerden hareketle öncelikle 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yüksek okullardan devrimci öğrencileri silah zoruyla kovalamak, 
okullan ve yurtların devrimci fikirlerin tartışıldığı birer alan olmaktan çıkartmak ve Dev- 
Genç’i giderek genişleyen bir çember içine kıstırmak hedefini gütmeye başlamıştı, İlk saldırılar 
İstanbul’da başladı. 10 Kasım’da Kimya Fakültesinin “komandolar” tarafından basılarak Dev- 
Genç afişlerinin yırtılmasının ardından toplum polisi birliklerinin gözetiminde yenilenen silahlı 
saldınlarda iki öğrenci yaralandı. Polis öğrencilere saldırdı. Ardından fakülte kapatıldı.
Daha sonra Orman Fakültesine giden bir otobüste çıkan çatışmadan sonra 7 öğrenci daha 
polis tarafindan işkenceden geçirildi. 5 Arahk’da İstanbul’da Hüseyin Aslantaş adındaki 
devrimci öğrenci Çapa Yüksek Öğretmen Okulu yatakhanesine yapılan baskında silahla 
vurularak öldürüldü. 22 Aralık 1970 gecesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gece 
baskın yapan faşistler okulun işgaline karşı nöbet beklemekte olan İlker Mansuroğlu’nu 
kurşunladılar. Daha sonra, 26 Arahk’da Ankara Beşevler bölgesinde önce AİTİA’nm, ardından Yüksek 
Öğretmen Okulu’nun faşistler tarafından işgal edildiği günlerde sokak ortasında dövülen 
arkadaşlannı kurtarmaya giden Dev-Genç Genel Yönetim Kurulu üyesi Nail Karaçam Fen 
Fakültesi önünde kurşunlanarak öldürüldü, İlker Mansuroğlu da 29 Aralık 1970’de hastanede öldü. 
Saldınlarm şiddeti ve öldürücülüğü ve hükümetin faşist hareketi kollayan tutumu ve 
Cumhurbaşkanının cinayet işleyenlerin “devlete yardımcı” olduklannı açıklayarak takındığı tavır, 
Dev-Genç yönetimini hızlı bir biçimde silahlanmak ve kendi özsavunma sistemini kurmak 
göreviyle karşı karşıya bıraktı. Dev-Genç üyeleri arasından kurulan silahlı - gruplar bir yandan 
öğrenci yurtlannda silahlı nöbeder tutmaya, öte yandan saldmlann kaynaklanna yönelerek 
baskınlar düzenlemeye başladılar. Çok kısa bir dönem içinde Dev-Genç üyelerinin bir bölümü 
.sürekli bir silahlı eylem süreci içinde yaşamaya başladılar. Bu hızlı ve eşitsiz gelişimin iki 
sonucu oldu: Öğrenci kidesi ile Dev-Genç’lilerin hayat tarzları hızla farklılaşmaya başladı, 
öte yandan üniversite yönetimleri hızla üniversiteleri tatil etmeye giriştiler ve kitle hareketinin 
gücü düşmeye başladı. Ancak iki yeni güç kaynağı devreye giriyordu. Sayılan durmaksızın 
artan özel yüksek okul öğrencileri arasında devrimci düşünceler hızla yayılmaya ve bu 
okullann öğrenci demeği seçimlerini devrimci gmplar kazanmaya başladılar. Öte yandan liseli 
öğrenciler arasında Dev-Genç’in  çekim alanına girmiş olan bir grup genç Dev-Lis adını 
verdikleri bir örgürienmeye girerek orta öğrenim öğrencileri arasında Dev-Genç’e  yandaşlar 
getirmeye, kitle gösterilerine katılmaya başladılar. Ankara’da Kurtuluş, Atatürk ve Fen 
Liselerinde oluşan devrimci gruplardan Dev-Genç’in mücadelesine aktif destek geldi ve Dev- 
Genç gerçekten bir gençlik örgütü olarak kendisini yeniden diriltti.

SDDFnin “Silahlan Bırak” Kampanyası

Faşist hareketin silahlı saldınlannm ortasında Ecevit’in SDDFsi 22  Aralık 1970 günü TRT’nin 
ve basının bir bölümünün de desteklediği bir “Silahlan Bırak” kampanyası açtığım ilan etti. 
Faşist hareketin mihtan örgütü Ülkü O cakları Birliği (ÜOB) derhal kampanyayı desteklediğini 
duyurdu. Dev-Genç ise hükümetin himayesinde süregiden saldmlannm ortasında, düzenlenen 
bu kampanyayı “polis gericilerle birlik olup gericileri üzerimize saldırtmaya devam ettikçe, 
silahsızlanma olmaz” diyerek geri çevirdi ve SDDF kampanyasının sürdüğü hafta içinde Dev- 
Genç üyeleri Nail Karaçam ve İlker Mansuroğlu birbiri ardından öldürüldüler. Bu öldürmelerin 
ortasında CHP Gençlik Kollan başkanı Süleyman Genç devrimci öğrencilerin özsavunma 
çabalannı “öğrencilikle ilişkisi olmayan 300-400  sosyal faşist”in eylemleri olarak niteleyip “bu 
sosyal faşisderin pek çoğunun da devrimci geçinip polise ajanlık ettiğini” ilan edince Sosyal 
Demokradar ile Devrimciler arasındaki yakınlaşma olasıhklan da ortadan kalktı.
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4 Mart 1971'de kaçırılan 4 Amerikalıyı aramak için 
alınan arama kararıyla birlikte, Ankara İl Jandarma 
Aiayı, Nevşehir Jandarma Komando Taburu ve Ankara 
toplum polisi ODTÜ’yû sardı. 5 Mart saat 4.30’da 2. 
yurda gelen ODTÜ rektörü Erdal İnönü ve il 
Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Öztoprak’la 
ODTÜ-ÖB Başkanı Erhan Erdoğmuş, yardımcısı Akın 
Dirik ve ODTÜ-SFK yöneticisi Tayfun Mater 
görüştüler. Öğrenciler arananların yurtlarda 
olmadıklarını, asker'ı birliklerin arama yapabileceğini 
ama polisi üniversiteye sokmayacaklarını bildirdiler. 
Albay, devletin pazarlık yapamayacağını söyledi. Saat 
5.45’te çatışma başladı. 2. Yurt üzerinde Erdoğmuş 
ve Dirik'in de aralarında bulunduğu yaralıların sayısı 
yirmiyi geçmişti. Saat 6.30 civarında Tayfun Mater, 
elleri havada yurttan çıktığında üzerine ateş açıldıysa 
da. Albay Öztoprak'ın megafonla müdahalesiyle 
kafeterya kavşağına gelebildi. Yapılan görüşmede 
arama konusunda anlaşmaya varıldı. 2. Yurttaki yaralı 
öğrenciler hastaneye nakledildi ama 6. Yurt çatısında 
ağır yaralı olarak kalan Şener Erdal’ın alınması için 
helikopter yollanması istemi, “ helikopterin ele geçirilip, 
Deniz Gezmiş’lerin kaçırılacağı" gerekçesiyle reddedildi 
ve Erdal kan kaybından öldü. Ayrıca bir askerle bir 
aşçı da ölmüştü. Saat 13.30 civarında aramaya 
polisleri de sokmak için güvenlik kuvvetleri yurtlara 20 
dakika daha ateş açtılar ve tüm yurtlar derhal 
boşaltılmazsa havan ateşi açılacağını megafonla 
bildirdiler. Yurtları terkeden öğrenciler stadda ve spor 
salonunda toplandı ve aralarından seçilenler şehirdeki 
toplum polisi karargahına nakledildiler. Orada 2 gün 
süren dayak faslından sonra mahkemeye çıkarılan 
öğrencilerden 50 kadarı tutuklandı. Bunlardan 10'u, 
Dev-Genç Davası’nda Anayasa’yı ihlale teşebbüsten 4 
yıl 2 ay ceza aldılar Kamuoyuna öğrencilerin silahı 
olarak gösterilen okul bekçilerine ait 15 av tüfeği 
ODTÜ’ye mahkeme tarafından iade edildi. Ayrıca, 
söylentilerin aksine, üniversitede hiçbir askeri malzeme 
bulunmadığı gibi, kaçırılan Amerikalılar da orada 
değillerdi. 5 Mart’ı o dönem ODTÜ yurtlarında kalan 
Mehmet Eroğlu şöyle anlatıyor: “  5 Mart’la ilgili 
hatırladıklarım sesler ve orası burası kurşunlanmış 
görüntülerdir. İlk ses güçlü bir gırtlaktan fırlayan 
‘geliyorlar'dı. Sabaha karşı dört ya da beşti, kalkıp 
giyindik ve ‘gelenleri’ görmeye çalıştık. Karanlık 
onlarca arabanın farlarıyla delik deşikti. Yine de hava 
hafifçe aydınlanıncaya kadar 'gelenleri' geceden 
ayıramadık. Askerler, araçlarından inmiş, sürünerek
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yurtları kuşatıyorlardı. Ateş açmalarına kadar seyrettik 
askerleri. Pencerenin önünde duran biri 'aldırmayın, 
bunlar manevra mermisi' dedi. Aynı anda ard arda 
üç ses duyduk. İnce bir çıt, güçlü bir tok ve tiz, 
madeni bir ses. Bir mermi pencereden camı 
dağıtmadan girmiş, koridorla odaları ayıran duvan 
delip, odadaki ranzanın madeni köşebentini yarmıştı. 
Saçlarımız diken diken kendimizi yere attık. Aynı anda 
koridoru yandan gören camdan içeriye makinalı tüfek 
mermileri uçuştu. Artık saklanacak güvenli bir yer 
kalmamıştı. Merdiven ünitesi betondu. Belki üçyüz kişi 
oraya saklanmaya çalışıyordu. Biz yer kalmadığı için 
dışarıda, iki taraftan da ikişer duvarla korunan 
sahanlıkta kaldık. Herhangi bir yönden gelen 
kurşunun önünde, yaklaşık 40-45 cm. tuğla duvar 
vardı, ama bu kalınlık makinalı tüfek kurşunlarına vız 
geliyordu. Nasıl oldu da ölmedik h 'a ra  şaşarım. 
Unutamadığım görüntüye gelince: Bizim yurdun 
karşısındaki yurtların üstünü kaplayan ve sürrealist bir 
ressamın fırçasından damlamış beyaz bir gölgeye 
benzeyen buluttur. Saçılan ateş o kadar şiddetliydi ki 
yurtlann cephelerindeki betonarme perdelerin ardındaki 
kalorifer boruian mermi isabetleriyle parçalanmış ve 
ortalığı sise benzer bir bulut kaplamıştı. Öğleye kadar 
bir yandan bulutu seyredip, bir yandan etrafta uçuşan 
mermilerden korunmaya çalıştık. İnsan herşeye 
alışıyor, ama, saat birden sonraki ateş korkunçtu.
Yarım saat sonra güçlü bir megafonla dışarıya 
çıkmazsak havan topuyla eteş edileceğini ifıtar eden 
bir anons duyuldu. Tabir caizse, teslim olacaktık, 
olacaktık da kim pencereye gidip aşağıya çarşaf 
sarkıtacaktı. Bu arada ne pencere, ne de duvar 
kalmıştı. Yine de yirmi dakika sonra birileri gözlerini 
karartıp pencereye çarşaf asmaya gitti ve büyük 
beyaz mendili aşağıya sarkıttılar. Tabii üçü de çeşitli 
yerlerinden yaralandılar. Sesler ve görüntüler bir yana 
öğrendiklerimize gelince: Önce lisede savaşların ateş 
üstünlüğü ile kazanıldığını anlatan askerlik kitaplarının 
doğruyu yazdıklarını öğrendik. Olayın sonucunda 
toplam üçbin kişinin yaşadığı yurtlarda topu topu beş 
tabanca bulunduğu hatırlanırsa, karşıdaki ateş 
üstünlüğü daha da iyi anlaşılabilir. Sonra, ateş altında 
insanların kolay kolay ölmediğini de acı bir deneyle 
öğrendik. Yakılan onblnlerce mermiye rağmen sadece 
bir kişi öldü." Yukarıdaki fotoğrafta, yurtların 
boşaltılmasından sonra, stadyumda bekletilen 
öğrenciler görülüyor. Küçük fotoğrafta ise, Tayfun 
Mater'in, Albay Öztoprak'la görüşmesi.

Üniversite ve yüksek okullarda bu cinayetler silsilesi süregiderken, işçi hareketi ve köylülerin 
protesto eylemleri de birbirini izledi ve siyasal gündeme Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral 
Muhsin Batur’un 12 Arahk 1969’da Milli Güvenhk Kurulu’nda önerdiği “Atatürkçü Kurucu 
Meclis” önerisi hakim oldu. Silahlı Kuvvetler, açık bir biçimde Anayasal yetkilerinin ve 
haklarının ötesine geçerek siyasal hayata doğrudan yön vermek üzere ilk adımı atmış 
bulunuyordu. Muhsin Batur, bir yandan Milli Güvenlik Kurulu’nun genişletilerek teğmenlere 
kadar tüm ordu hiyerarşisini temsil eder hale getirilmesini, öte yandan, varolan 
parlamentonun yerine, bir “Atatürkçü Kurucu Meclis” oluşturularak reformlann gerçekleştirilerek 
bunalıma son verilmesini istiyordu.

Batur’un bu çıkışı, uzun yıllardır, Türkiye’de 27 Mayıs’ın yanm bıraktığı işlerin tamamlanması 
özlemiyle hareket eden çevreleri, özellikle Doğan Avcıoğlu’nun Devrim  dergisi çevresini 
umutlandırdı ve müdahale için geriye doğru sayma başlarken, ordu alt kademesindeki 
“radikaller” ile komuta kademesindeki “gericiler ve muhafazakarlar” arasında müdahalenin 
gerekliliği sorusu üzerine mücadeleler, kavga ve pazarlıklar dönemi başladı. Tüm toplumsal ve 
siyasal gerilim unsurlan, müdahalenin gerekçesi, yararlan ya da bastınima usulleri açısından 
pazarlık gündeminin konusunu oluşturmaya başladı. AP hükümeti kendisi için yaklaşan 
tehlikenin farkında, müthiş bir umutsuzluk içinde “bunalım”ın kaynağı olarak gördüğü gençlik 
hareketine ve işçi hareketine karşı “Tedbirler Kanunu” tasarısını meclise sevkederek ve 
tasannın içeriğini oluşturan “beyaz terör” önlemlerini tasannın yasalaşmasını beklemeksizin 
bilfiil uygulamaya girişerek öğrenci hareketine karşı, polis güçleri ve ihtiyat kuvveti 
“komandolar-’ıyla amansız bir savaş açtı. Ancak bütün bu önlemler siyasal bunalımın 
derinleşmesinden başka bir sonuç vermeyecekti.

AP Hükümeti ve Dev-Genç’in “Yurtlar Savaşı”
1971 Ocak ve Şubat aylan, çalışan halk kitlelerinin grev, boykot ve protestolanyla doluydu. 7 
Ocak’ta sağlık personeli, 9 Ocak’ta belediyelerin çalışanlan, birçok işkolunda binlerce işçi 
direniş ve boykotlara girdiler. 11 Ocak’ta hükümetin kızağa çektiği merkez valileri direnişe 
başladılar, üniversite ve yüksek okullar faşist saldınlar ve direnişler dolayısıyla kapatıldı. Genel 
olarak yüksek öğrenim sistemi felce uğrarken, mücadelelerin ağırlık merkezi de Ankara’ya 
kaymaya başladı.

11 Ocak 1971’de Ankara’da Türkiye İş Bankası’nm Emek şubesi, yüzlerim gizlemeye gerek 
görmeyen dört kişi tarafından soyuldu, bankayı soyanlann ODTÜ girişinde bıraktıklan araba 
ile tanıklann teşhisleri birbirine eklenince eylemi gerçekleştirenlerin Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aıslan, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan olduklan belirlendi ancak THKO bu eylemlerin kendisine ait olduğunu 
açıklayıncaya kadar sol basın bunun öğrenci gençliğin önderlerine karşı girişilmiş bir komplo 
olduğuna inanmaya devam etti. Bu girişimle birlikte olaylann ritmi birden hızlanmaya başladı. 
Öğrenci yurdarı ve üniversitelerin kidesel öğrenci hareketinin dayanaklan olarak hükümet için 
arzettiği tehlikeye, şimdi bunlann “şehir gerilla” üsleri oldukları yolundaki kısmen gerçeğe 
yaklaşan ama büyük ölçüde paranoid ve özeUikle de abartılan endişeler kanşmca hükümet 
tüm öğrenci yurtlanna karşı amansız bir saldınya girişti. 21 Ocak 1971’de ODTÜ süresiz 
olarak kapatıldı. Yurtlar çok sıkı bir aramadan geçirildi ve öğrenciler evlerine gönderildiler. 25 
Ocak 1971’de SBF’ye bitişik öğrenci yurduna karşı çok şiddetli bir saldınya girişildi.
Yakındaki bir başka yurtta yapılan seçimlerde faşistlerin saldınlarmdan kaçanlann SBF yurduna 
sığmdıklan bahanesiyle binlerce toplum polisi SBF yurdunu sardı. Altı saat aralıksız süren 
çatışmalann ardından yurtta kalan 500 öğrenci şiddetli bir dayaktan geçirildi. Yurt tahrip 
edildikten sonra öğrenciler çevreye getirilen komandolann linç girişimleriyle karşılaştılar ve 
ardından İranh ve PakistanlI öğrencilerin de aralannda bulunduğu 30 kadar öğrenci tutuklandı, 
onlarca yaralı hastanelere kaldınidı.

12 Şubat’ta Ankara’da Ziraat Bankası Küçükesat şubesi 4 kişi tarafından soyuldu. Bu kez 
bankayı soyanlar gerçekte eşkallerini değiştirmiş olan THKP-Clilerdi ama bu soygun da Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlanna mal edildi. 15 Şubat’ta Ankara Balgat’taki ABD üssünde görevli bir 
Amerikalı çavuş kaçınldıktan sonra serbest bırakıldı. 16 Şubat’ta İstanbul Fen Fakültesinde . 
faşistler tarafından yapılan saldınlar sonrasında, 18 Şubat’ta İstanbul ve Hacettepe Üniversiteleri 
kapatıldı ve ardından 19 Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi yurdunun kapatılmasına difenen 
öğrencilere karşı SBF yurdunda sergilenen şiddet tekrarlandı. Bütün bir öğleden sonra süren 
çatışmalann ardından yakalanan öğrenciler bir kere daha faşistlerin linç girişimleri arasında 
tutuklandılar. 4 Mart’ta Ankara’da Gölbaşı’ndaki ABD üssünde görevh dört er kaçınidı ve 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) yayınladığı manifesto ile 400 bin dolar fidye, hapisteki 
bütün “devrimciler”in serbest bırakılmasını ve manifestonun TRT’den duyurulmasını isteyerek 
“silahlı kurtuluş savaşı”nı başlattığını ilan etti. THKO üyelerinin ODTÜ yurriannda üslendikleri 
gerekçesiyle 5 Mart 1971 gece yansı başlayıp 6 Mart’ta sona eren, askeri birliklerin hakiki 
mermiler kullanarak yürüttükleri saldında jandarma ve poHs birlikleriyle ODTÜ öğrencileri 
arasında çıkan çatışmalarda öğrenci Şener Erdal, er Mevlut Meriç ve civardaki bir işletmenin 
işçisi Aziz Yaka öldüler. Gözaltına ahnan 1500 öğrenciden 32’si tutuklandı 54’ü hakkında da 
gıyabi tutuklama karan verildi. Demirel hükümeti Dev-Genç’e karşı ordu ve polis güçleriyle 
yürüttüğü “yurtlar savaşı”nı askerî olarak kazanmış ve devrimci gençliğin kitle hareketim bir 
an için yatıştırmış gibi görünüyordu ama kontrol altına almak için giriştiği bu saldınlann da 
durmaksızın tırmanmasına katkıda bulunduğu bunahm Demirel’in siyasal sonunu hazırlayarak 
12 Mart müdahalesinin yolunu çoktan açmıştı artık.
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DİSK'in Basın Bildirisi

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in 14 Haziran 
1970'de yaptığı basın açıklaması:

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’In Basın Bildirisi

Sendikalar kanununu değiştiren yeni tasarı, ekspres 
sür'atl ile, Millet Mecllsl’nde 3,5 saat görüşülüp kabul 
edildi.

A.P., CHP. ve Q.P. oylarının birleştiği yeni tasan İşçi
lerin serbestçe sendika seçme özgürlüğünü yok etmek
tedir. Memleketimizde faşist sendikacılığı getirmenin te
melleri atılmaktadır. Bundan sonra, Türk-İş dışında bu
lunan işçi sendikalarına hayat hakkı tanınmayacak, İşçi
ler, üyesi olmadıkları halde, haraç şeklinde Türk-İş’e 
aldat ödemek zorunda bırakılacaktır.

Türk-İş'e tanınan sendika diktatörlüğü, çalışma haya
tına baskı, terör ve ızdırap getirecektir.

Bu kanun, işçinin doğal hakkı olan sendika seçme 
özgüriüğünü Anayasa'nın 46. maddesine rağmen orta
dan kaldırmaktadır. Meclisten çıkan yeni kanun tasarısı, 
getirdiği ilkeler açısından, tümü ile Anayasa'ya aykırı
dır. Bunu, Hükümet, partiler ve Türk-İş de bilmektedir. 
Ancak, ne var ki, Anayasa Mahkemesi kanunu iptal 
edinceye kadar, iş işten geçmiş olacaktır. Zira, İşçilerin 
sendikalardan istifa hakkı, kullanılamayacak kadar ağır 
ve güç İşleyecek hükümlere bağlanmıştır.

Bu suretle amaç olan, devrimci sendikaları ve DİSK'İ 
bertaraf etmeyi kanunla sağlamayı düşünmektedirler; 
esas plân budur.

Kanun zoruyla Türkiye’de tek konfederasyon ve her 
işkolunda sendika tekeli kanunla kurulmaktadır. Örnek 
olarak gösterilen memleketlerin hiçbirinde, kanun zo
ruyla sendika sayısı azaltılmamıştır. Eğer talebimiz olan 
işçiye sendika seçme bakımından referandum hakkı ta
nınırsa, güçlü sendika İlkesi gerçekleşir. Oysa, Hükü
met ve işbirlikçisi Türk-İş ve diğer sömürücü güçler, 
referanduma yanaşmamaktadırlar. Onların demokrasiye 
olan bağlılıkları da bu kadardır. Bunlar, farkında olma
dan bindikleri dalı kesecek kadar gaflet İçindedirler.

DİSK, bu meselenin Anayasa çizgisi İçine sokulması 
mücadelesini verecektir. Bunun için de, kesin eylem 
biçimlerini tesbit etmek üzere, bugün saat 14.00’de, 
DİSK Genel Yönetim Kurulu olağanüstü; yarın saat 
14.00'de ise, DİSK'e bağlı sendika yönetim kurulları; 
Pazar günü ise, sendika yöneticileri ile İşyeri temsilcileri 
saat 10.00’da Merter Sltesl’ndeki Lastik-lş binasında 
toplantıya davet edilmişlerdir.

Bu toplantılarda alınan kararlar, DİSK tarafından der
hal uygulamaya sokulacaktır. •

15~16 Haziranca İlişkin  Türic- 
İs Bildirisi

15-16 Haziran’dan sonra Türk-iş"ın gazetelere 
verdiği ilan:

dostlar tiyotrosu

s
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N E D E N ?

Üstte: Dostlar Tiyatrosu’nun Alpagut Olayı’nı konu 
edinen oyunlarının tanıtım broşürü. Altta: 1970'de 

70’den fazla kişinin öldüğü İstanbul’daki kolera salgını 
üzerine Kurtuluş Yolu dergisinin çıkardığı özel sayı.

274 Sayılı Sendikalar Kanunu İle 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında yapılacak de
ğişikliklerin büyük Milletimize ve İşçilerimize yanlış ak- 
settirlldlğl, gerçeklerin söylenmediği büyük bir üzüntü 
İle tesbit edilmiştir. Gerçekler anlatılmadığı için toplu 
İş sözleşmesi ve grev haklarının ellerinden alındığı zan
neden bir kısım masum işçi arkadaşlarımız aşın sol 
militanlann tahrikleri ile sokaklara dökülmekte anarşiye 
varan davranışlarda bulunmakta İşyerlerini tahrip ede
rek can ve mal güvenliğini tehdit etmektedirier.

274 sayılı Sendikalar Kanununda yapılacak değlşikllk- 
lerte hâlen Türkiye'de sayısı binden fazla olan tabelâ 
sendikalannın mevcudiyeti ortadan kaldınlarak İşçilerin 
güçlü sendikalar etrafında toplanması sağlanmaktadır. 
Keza sendika işçi denetleme getirilmekte, işilerin topla
nan aidatları kendi hesaplanna yatırmak suretiyle yol
suzluklar ve usulsüzlükler yapanlann bu ve buna benzer 
davranışlarına son verilmektedir. Sendika gelirlerinin 
değerlendirilmesi İşçilerin menfaatlerine uygun yatınm- 
lara yöneltilmesi temin edilmekte. Yavru Vatan Kıbnsta- 
kl İşçi kardeşlerimizin Anavatandaki en büyük işçi kuru
luşuna katılmaları sağlanmaktadır.

Kanunda yapılacak değişikliklerle güçsüz cılız ve sa
dece bir kısım yöneticilerine gelir sağlamaktan başka 
İşçiye yarartı bulunmayan sözde Sendikalar ortadan kal
dırılacak böylelikle de işçilerin hak ve menfaatleriyle 
de yannlan garanti altına alınmış olacaktır. Bu değişik
liklerin Anayasa aykırı olduğunu ve bu sebeple de Ana
yasal haklann kullanıldığını İddia edenler Türkiye’de 
bir Anayasa Mahkemesinin variiğından neden bihaber 
görünürler. Eğer Kanunlar Anayasaya aykırı ise bunun 
Anayasa Mahkemesine müracaatla İptali mümkün oldu
ğu halde neden bu yola başvurmazlar. Anayasa Mahke
mesi, kanunlan Anayasaya aykırı ise iptal yetkisine her 
zaman sahiptir ve tatbikat da böyledir.

275 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle de grev 
hakkı ve toplu sözleşme yapma yetkisi ortadan kaldınl- 
makta değil, tam aksine işçilerin hak ve menfaatlerine 
uygun yeni hükümler getirerek işkolunda dolaylı yoldan 
çoğunluğu temsil etmedikleri halde yetki alarak bu yet
kilerini kullanamayan ve işçilerin hak ve menfaatlerini 
haleldar eden san sendikalann değil, güçlü ve her türiü 
imkâna âahip büyük sendikaların yetkili kılınması İçin 
hükümler getirilmektedir. Bu kanunda yapılacak deği
şikliklerle de Türk İşçisi düşünülmüş onun hak ve men
faatleri garanti altına alınması amaç edinilmiştir. Hal 
böyle olduğu halde işçi arkadaşlanmızın Türkiye'yi ma
ceralara sürüklemek ve demokratik düzeni ortadan kal
dırmak isteyenlerin tahrik ve teşviklerine kapılmamaiarı 
gerekir.

İstanbul ve Kocaeli civannda başlatılan can ve mal 
güvenliğini tehdit eden yürüyüş ve direnişlerin taşlı, 
sopalı saldmlann ekmek kapımız olan fabrikaları tahrip
leri başlıca teşvikçilerin Türk Hâkimi tarafından yıllarca 
önce mahkûm edilmiş, militan komünistler ve onlann 
işbirilkçileri olduktan kesinlikle ortadadır.

Aziz içişler. Sendikacı, işçileri teşvik edip sokağa dö
ken, sonra da biz bu hareketin İçinde yokuz diyerek 
meydanı terk eden sahtekâr İnsan değildir. Türkiye'yi 
kargaşalığa sürüklemek isteyenlere inanma onlann teş
vik ve tahriklerine kanma. Bu hareketleri düzenleyenler 
azınlıktadıriar. Türk İşçilerimizin büyük çoğunluğunu tem
sil eden Türk-İş her zaman olduğu gibi ağır başlılığını 
muhafaza etmeyi işçilerimizin ve demokratik düzenin 
yararı bakımından uygun mütalâa etmektedir. Gerekli 
tedbirlerin alınacağı inancı İçindedir. Bu tedbirler zama-
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ninda alınmazsa İşçilerimizi ve sendllcacılarımızı savurt
ma mecburiyetinde kalacağımızı emrinde ve hizmetinde 
olduğumuz büyük milletimize ve aziz işçilerimize saygı 
ile duyururuz.

Türkiye İşçi Sendikaları Konferedasyonu Adına İcra 
ve Yönetim Kurulları. •

Haxiran'da  
Sıkıyöneiim B iU M le ri

15-16 IHaziran'dan sonra iian edilen sıkıyönetim 
demokratik hak ve özgürlüklere sınırlama getirmiş, 

toplantı ve gösterileri yasaklamıştı. İstanbul ve 
İzmit’te ilan edilen sıkıyönetimin bazı bildirileri:

4. No. |u Bildiri

1) İstanbul hudutlarıyla Kocaeli İzmit merkezinde ve 
Gebze ilçesindeki siyasî partiler, diğer cemiyetler, sen
dikalar, dernek ve basın, memleketin menfaatlerini göz 
önünde tutarak her türlü faaliyet ve neşriyatlarında has
sasiyet (I) göstereceklerdir.

2) Emirlere uymayan siyasi parti, cemiyet, sendikalar, 
dernek ve basın hakkında 3832 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nu gereğince kısıtlayıcı tedbirlerin alınacağının bilinme
sini (11), halkı kışkırtıcı, zararlı olabilecek neşriyat, ha
ber ve siyasi faaliyette bulunulmamasını rica ederim.

5. No. lu Bildiri

1) İstanbul II hudutları ile Kocaeli İzmit Merkezinde 
ve Gebze ilçesindeki her türlü gösteri yürüyüşleri, kapa
lı ve açık yerdeki toplantılar'ikinci bir tebliğe kadar 
men edilmiştir.

2) Her türlü cemiyetlerin ve sendikalann umumi heyet 
toplantıları Sıkıyönetim Komutanlığının İznine bağlıdır.

3) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, 
bar, gazino ve emsali umuma açık yerler ikinci bir tebli
ğe kadar saat 05.00’den 21.00 e kadar faaliyet göstere
bileceklerdir. (...)

7. No. lu Bildiri

1) Bazı fabrikalarda çalışmak İsteyen İşçilerin çaiışma- 
lanna mani olduğu veya İş yerleri açık olduğu halde 
bazı İşçilerin fabrika ve İşyerlerine gelerek türiü bahane
ler serdedip “Örff İdare anlamı İle Sıkıyönetim tabirinin 
aynı olduğunu bilmemelerinden” çalışmak istemedikle
ri vaki mürcaatlardan öğrenilmiştir.

2) Çatışma hürriyetini engellemek İsteyen sendika tem
silcileri işveren ve işçiler Itakkında kanuni koğuşturma 
yapılacağının bilinmesini, normal faaliyetler dışında gayri 
kanuni hareketlerden kaçınılmasını rica ederim.

8. No. lu Bildiri

1) Sıkıyönetim ilanı ile ilgili müessif olaylara dair bazı 
kötü niyetli kişilerin ve teşekküllerin beyanname, bro
şür ve afiş dağıtmaya teşebbüs ettikleri ve herkesin 
girebileceği yeriere astıkları tespit edilerek gerekli ka
nuni işleme tevessül edilmiştir.

2) Bu neviden beyanname, broşür ve afiş asılması 
veya el ile yazılması, dağıtılması, veya atılması yasak
lanmıştır. (...)
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üstte: İleri dergisinin 1. sayısı. AlttaN Proleter 
Devrimci Aydınlık dergisinin aynlılaan sonraki sayısı.

12. No. lu Bildiri

1) Her türiü cemiyet, dernek ve kuruluşların kanunian- 
na göre yapmaya mecbur olduklan toplantılarını 24 saat 
evvel Selimiye kışlasında bulunan Sıkıyönetim Komu
tanlığına, toplantının yerini ve tarihini bildirmek ve mü
saade almak suretiyle yapabilirler.

2) Evvelden planlanmış seminerler İle düğün, nişanlar 
ve spor faaliyetlerinin de birinci madde de açıklanan 
hususlara riayet edilmek şartıyla uygulanmasını rica ede
rim.

Kemal Atalay, Orgeneral 1. Ordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanı. •

RBvixyonixmin Keskin Kokusu
MAHİR CAYAN

Mahir Çayan, Kenan Somer’ln Emek'te yazmış 
olduğu yazılara, 91 sayılı, 12 Ağustos 1969 tarliıli 

Türk Sofu’nda “ l^tevizyonlzmln Keskin Kokusu”  
adı altında iki ayrı yazıyla cevap verdi. Bu 

yazılardan bölümler:

Bilimsel sosyalist teoride tahrifler yapma ve kafalan 
bulandırma eylemi mutlak bilinçle ve art niyetle yapıl
maz. İnsanlığın mutluluğu, özgürtüğü, vb. gibi yüce 
amaçlarla yola çıkan kişi, iki bin yılın idealist tortulann- 
dan salt anlamıyla annamamasmm ve de devrimci teori
yi kavrayamamasının sonucu -proleter sosyalist lafızla
rına kölece bağlanılması, sınıf İç güdüsünde devrim 
yapamamış sözde sosyalist, pratiğe katılmayan bir bi
reyci vb.- bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak, 
gerici sınıfların hesabına pek âlâ çalışabilir. Bu kişiye 
literatürde “ ob|ektlf olarak ajan” denilir.

Bilimsel sosyalizmin ustaları tehlikeyi başlangıçtan 
itibaren görmüşler ve bilimsellik kisvesi altındaki bu 
gerici güçlerin devrimci saflardaki uzantılanyla, yaşantı- 
lan boyunca mücadele etmişlerdir. Bilimsel sosyalizmin 
gelişimi bir yerde bu sapmalara karşı verilen uzun mü
cadeleyle hızlanmış ve güç kazanmıştır. Açıkça karşı 
saflarda yer alanlardan çok daha tehlikelidirier, sosya
list saflardaki gericiler. (...)

Somer, özellikle, Marksizm-Leninizmin, ihtilale burju
va dlktatoryasının parçalanıp, proletarya dlktatöriüğüne 
dönüştürülmesine ilişkin devrim teorisinin emperyalist 
çağdaki evrensel geçerilğini oportünizmle küllenmeye 
çalışmaktadır. (...)

“Sosyalist devrimin barışçı yoldan gerçekleşmesi me
selesinde sapı samana karıştırarak, keskin bir revizyo- 
nlzm kokusu duyanlar vardır...” (Emek sayı 5, s.6)

Gerçekten de bilimsel sosyalizmin kurulmasından bu 
güne kadar sosyalizme banşçı yoldan geçiş sorununda 
dalma burunlan hassas olmuştur, Marksistlerin. Ve dik
katler daima bir sapmanın olup, olmadığına yönelmiştir.

Emperyalist dönemde ise Marksistlerin burnuna kes
kin bir revizyonizm kokusu gelmiş bu sözden.

Tekelci kapitalist dönemde bu sözün neden keskin 
bir revizyonist kokuyu yaydığının detayianna geçmeden 
önce, bu sözün ilk planda neyi hatıriattığını belirtelim.

Bu sözler bize eski bir türkünün sözlerini, Bernstein, 
Plekhanov, Kautsky, Turatl Jaureslerin kısaca II. Enter-
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nasyonal'in söylediği o meşhur türlcünün sözlerini anım
satmaktadır. Adı “ oportünizm” , sağcı sosyalizmdir, bu 
türkünün.

Her ne kadar bay Somer bunu açıkça yürekîlltkle söy
lemiyorsa da, tanıttığını İddia ettiği yapıtların arasında 
sinsi sinsi mırıldandığı, ağzında eveleyip, gevelediği 
türkü aynı türküdür. Hem de bunu ustalarının İzinde, 
yürüyerek, Bernsteinvari güftenin Marks'a ait olduğunu 
İddia ederek yapmaktadır. (...)

içinde yaşanılan toplumun süreci içindeki çelişmeler
den ana çelişmenin saptanarak, bu ana çelişmenin tayin 
ettiği, o sürecin niteliğinin belirtilmesine Marksist litera
türde "strateji" denir. Aslında askeri bir kavram olan 
strateji Fethetmek sanatıdır. Ana çelişmenin niteliğini 
tayin ettiği süreç -herhangi bir şeyin gelişim sürecinde 
var olan farklı aşamalar- İçinde çeşitli aşamaları ihtiva 
eder. Ve her aşamada farklı aşamaları İçinde taşır. Farklı 
şartlar da doğal olarak farklı özellikleri gerektirir. İşte 
"taktik” denilen esnekliğin biçimlendirilmesinin önemi 
burada ortaya çıkar. Taktik ana çelişmenin niteliğini 
tayin ettiği sürecin, değişik aşamaların değişik şartlan- 
na göre (sürecin belli aşamalannda bazan tali çelişki 
ana çelişki İle üstüste gelebilir bazan da ana çelişmenin 
bazı kısmi unsurian çözümlenir), bu şartlara uygun, 
pozisyonlar çizme, şartlara uygun, tecrit edilmiş hare
ketler yapma sanatıdır.

Marksist literatürde “ strateji” ve “taktik” tanımlama- 
lan böyledir. (Yeri gelmişken t>elirteiim. Kenan Somer’- 
In taktik ve stratejiyi ne denil anladığını (I) “ İki taktik” 
üzerine yazdığı yazıda "Demokratik devrim stratejileri” 
denemesinden bilmekteyiz.) Şimdi burada “taktik” ve 
"strateji”den bahsetmemizin nedenini bu “hareket 
planı” sözcüğünün ayağını yere bastırarak, içinde kulla
nıldığı cümlenin anlamını somutlaştırmaktır. (...)

Marx, Engels, Lenin ve nihayet Mao Tse Tung...

Somer tarafından tahrif edilmeye çalışılan Marx, En
gels ve Lenin’den sonra Mao Tse Tung da, Emek’in
6. sayısında “Devrim Teorisi ve Yeni Demokrasi” adlı 
Somer’in tanıtma yazısında aynı tahrifata maruz kalıyor
du.

Ama kapitalizmin 3 bunalım döneminde yaşayan Mao 
Tse Tung’u tahrif etmek tekel öncesinde yaşamış Marx 
ve Engels'i tahrif etmekten çok daha zordur. Çünkü 
Mao, -Engel»- Lenin düşüncesini, kapitalizmin 2. ve 
3. bunalım devrelerinin genel çelişkilerin Çin’de yansı
ması olan Çin’in özel çelişkilerini tahlil ederek ülkesinin 
somut pratiğinin zengin deneylerinden faydalanarak, 
derinleştirmiş ve Marksist Devrim Teorisini "dünya an
cak tüfekle değişebilir” sözü ile formüle etmiştir.

(...)

Emperyalizm, Mao’nun özellikle belirttiği gibi, yalnız
ca kaba yoldan silahla bir ülkeye girmez. Bugün emper
yalizm çok daha akıllı yöntemler kullanmaktadır; özellik
le işbirilkçileri ile ülkeyi gerici bir parlamentarizmle yö
netmekte, böylece ezilen halk kitlelerinden kendisini 
gizleyerek sömürü mekanizmasını rahatlıkla sürdürebil
mektedir.

Devrimciler için emperyalizmin bir ülkeyi, Çin’deki 
gibi açıkça işgal etmesi, gizli bir işgalden çok daha 
avantajlıdır.

işte, Somer’in tahrifatına dayanarak aramak için ileri 
sürdüğü Stailn’in sözlerini bu açıdan yorumlamak gere
kir. Stalln; “Çin'de silahlı devrim, silahlı karşı devrimle 
savaşıyor; Çin devrlminln özelliklerinden ve avantajia- 
nndan birisi de işte budur” demektedir.
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üstte: Necmettin Giritlioğlu'nun öldürülmesini hatmr 
veren bir gazete başlığı. Ortada: Yapı işçileri 

Sendikası'mn yayınlamış olduğu bildiri. Altta: 15-16 
Haziran işçi hareketinden bir görüntü.

Çin devrlminln avantajı buradadır, çünkü, düşman halk 
tarafından somut olarak görülmekte ve anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle halkın bilinçlenmesi ve devrimci saflara ka
tılması o denli hızlı olmaktadır.

Oysa bugün, Çin, Vietnam devrimlerinden gereken 
dersi almış olan emperyalizm yaşaması için ezilen halk 
kitlelerinden kendisini gizlemesi gerektiğini biliyor ve 
yüzde yüz çıkartan tehlikeye düşmeden, artık açıkça 
hiçbir ülkeye müdahalede bulunmuyor. '

Çağdaş Marksistiere göre, Marksist-Leninist İhtilal te
orisi, son derece açık bir biçimde, Mao'nun "iktidar 
tüfeğin ucundadır” veya “ dünya ancak tüfekle 
değişebilir" sözünde ifade bulmaktadır. Mao'ya göre 
bu söz, yalnız Emperyalizmin t>oyunduruğu altındaki 
ülkeler için değil, bütün burjuva diktatoryasının var ol
duğu ülkeler İçin de geçerlldir ve genel bir kuraldır.

Revizyonistler hep bu tahrif yöntemini kullanıriar. Bu 
yöntemi ilginç bir biçimde kullanıriar. Bir yandan Mark- 
sizmln ana metinlerini tahrif ederek diğer yandan da, 
revlzyonizml açıkça tescil edilmiş ünlü revizyonistleri, 
“ Revizyonist” diye suçlayarak, aynı revizyonist düşün
ceyi savunurtar.

Somer de bu klasik yöntemi kullanmaktadır.

Sosyalist devrimi (ihtilali) antl-demokratik yol olarak 
ilan eden sözlerini, Bernstein revizyonlzmlne şiddetle 
çatıp, sonra Kautsky'e dönüp, onun da şikeden Bern- 
stein'I en sert biçimde eleştirdiğini fakat nihai olarak 
aynı sözleri söylediğini, “kapitalizmin sosyalizme banş- 
çı entegrasyonunun oportünizm olduğunu belirterek as
lında devrimci sosyalistlerle oportünistler arasında te
mel farklılık siyasi devrim karşısındaki tutumlandır” cüm
lesiyle bu bölümünü bitirdiği yazısında söylemektedir. 
Bay Somer.

Böylece Kautsky’i açıklarken kendi taktiğini de açıkla
mış oluyor. Bay Somer. Bilindiği gibi Kautsky, anarşiz
me ve revlzyonizme karşı çok sert eleştiriler yöneltmiş
tir. Fakat nihai olarak revlzyonizmin akıllı bir savunma
sından başka bir şey yapmamış ve gayet ustalıkla “dev
rimci Marksist teori”yi revlzyonizmle küllemeye çalış
mıştır.

Kautsky'nin yöntemi açıktır; Marksizmin binasını, te
mele kadar son derece tutarlı bir biçimde açıklayan 
“Kautsky anlatımı” temelin analizine gelince birden de
ğişir ve devrimci Marksist dil, yerini revlzyonizmin kuş 
diline bırakır. Ve bina revizyonist temelin üzerinde yük
selir, Kautsky yönteminde (tabii bütün bu sözler Ka
utsky'nin oportünist dönemine ilişkindir).

Ve Kautsky'den yarım asır sonra bir Kautsky çömezi 
sahnede; "Bernstein ve Kautsky Marksizme İhanet et
mişlerdir” , “sosyalizmin kapitalizmle barışçı entegras
yonu oportünizmdir” , “Aslında devrimci sosyalistlerle 
oportünistler arasındaki temel farklılık, siyasi devrim 
karşısındaki tutumlandır.” Doğru önermeleri binayı dev
rimci bir dille tasvir eder. Somer “Sosyalist ihtilali anti
demokratik bir yol” iian ederek, bu binayı revlzyonizmin 
temeli üzerine oturtmaktadır.

Nihayet Emek dergisi baklayı ağzından çıkardı. Öyle 
ya, Marksizmin ana eserlerini tahrif ederek, Marksizm 
için hiçbir şeyi ifade etmeyen “Savaşçı banşçı yol” 
ikilemine İlişkin iki aydır yapılan neşriyat neydi?

Meğer Emek fraksiyonunun bir maruzatı varmış. •



Türkiye

12 Mart Müdahalesi ve Silahlı Mücadele

12 Mart 1971’de üç kuvvet komutam ve Genel Kurmay Başkanı’nm imzasıyla TRT haber 
bültenlerinden, okunan hükümete yönelik muhtıra ile Ordu, “Silahlı Kuvvetler İç Hizmet 
Talimatı”nın Anayasa’dan daha üstün bir belge olduğunu pratikte kanıdayarak Süleyrtian 
Demirel’in AP hükümetini düşürdü. Parlamento kapatılmamış, siyasal partilerin çalışması 
engellenmemiş, ve hiçbir yönetici tutuklanmamış ve hükümet idaresine fiilen el konulmamış 
olmakla birlikte bu apaçık bir darbe idi. Ordu kendi iradesini seçilmiş meclislerinin iradesine 
dayatmış ve silahlı kuvvederin yürütmesi “egemenliğin kayıtsız şartsız ait” olduğu söylenen 
milletvekillerinin ellerinden alınmıştı. Silahların kontrolü meclis ve hükümetin elinden çıkmıştı 
ve “silahlar kimdeyse iktidarın da onda” olduğu ilkesi bir kere daha doğrulanmıştı.

“12 Mart Muhtırası” adı verilen müdahalenin meşruiyet gerekçelerinin sıralandığı belgenin 
“reformlar ve inkılap kanunlan”ndan söz eden programatik imalan, birçok çevrede yıllardır 
sözü edilen hasretle beklenen ve gerçekleştirilmesi uğruna sosyaUst hareketin içindeki birçok 
çevre de dahil kimi “ilerici” ve “devrimci”lerin pek çok çaba gösterdikleri “radikal darbe”nin 
sonunda gerçekleştirildiği izlenimini veriyordu ama Muhtıra’dan çok kısa bir süre sonra, silahh 
kuvvetlerden aralannda “radikalizm”in yıldızlan Tümgeneral Çelil Gürkan, Hava Tuğamiral 
Aydın Kirişoğlu ve Deniz Tuğamiral Vedii Bilget’in de bulunduğu bir grup orta kademe 
subayın tasfiye edilmeleri, tüm “radikal” çevrelerde hayal kırıklığına yol açtı. Doğan 
Avcıoğlu’nun Devrim  dergisi, “Doğru Teşhis, Yanlış Tedavi” belirlemesinde bulunurken siyasal 
iktidann parlamento ile paylaşılmaya devam edilmesini eleştirmeye başladı. Tereddütler yerini 
çok geçmeden karamsarlığa bıraktı. Erim Hükümeti açıklanıp programını ilan ettiğinde ve 
Vehbi Koç’un ağzından tekelci burjuvazinin tam onayını aldığında, herkes ve bu arada 
devrilen Demirel’in APsi bile herhangi bir “radikahzm”in iktidara tırmanmakta olmadığından 
artık emindi. Düzen bir kere daha çatışan tarafların üzerine doğru tırmanarak bir hakem 
konumuna doğru yükselen yürütme gücünün egemenliğiyle kendisini kurtarmıştı. Sıra düzeni 
tehdit eden güçlerin hizaya getirilmesindeydi.

8-9 Mart 1971
Gerçekte Süleyman Demirel’in bir ordu müdahalesiyle devrilmesi aylardır bekleniyordu ancak, 
hükümetten yana olduğu bilinen Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın müdahalenin 
başında bulunacağı umulmuyordu. Silahlı kuvvetlerde hayli yaygın bir zemine sahip olan 
“radikaller”in bir kere girişim başlayınca önderliği ele geçireceği sürekli olarak varsayılmıştı. 
Radikallerin sürekh aşağıdan yukan doğru baskısıyla sonunda 8 Mart’ı 9 Mart’a bağlayan gece 
yansı silahh kuvvetlerin büyük bir bölümü harekete geçmek üzere alarma -geçirildi. Darbe için 
hazırlanmış planlar uyannca birlikler seferber edildi. Sıra kuvvet komutanlannin harekat 
emrini vermesindeydi. Ancak bu emir hiçbir zaman gelmedi. Çünkü “radikaller”in bütün 
bağımsız örgütlerinin bilgisini ve yönetimini kendileriııe bağladıklan ve hepsi de “radikal” 
olarak bihnen Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı Faru ' 
Gürler ile Deniz Kuvvederi Komutanı Kemal Kayacan, darbe “radikaller”in programına uygun 
olarak yürürlüğe konduğunda karşılannda güçlü bir direniş cephesi oluşacağını görmüşlerdi. 
Silahlı Kuvvetlerin bu darbe süreci içinde bölünmesinin giderek darbede inisiyatifin kendi 
ellerinden de çıkartacağım ve alt kademedekilerin hazırlıklannı buna göre de yaptıklannı 
öğrenen Batur ve Gürler, Türkiye’nin General Necib’i olma korkusu içinde ancak aşağıdan 
gelen sürekli baskı altında bir müdahale adımı atmaksızm daha uzun süre oyunu 
sürdüremeyeceklerinin de farkında olacak, ordunun Amerikancı ve tutucu kanadının ortalama 
eğihmlerini dile getirdiği bilinen Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç ile anlaştılar. Buna 
göre, ordu yumuşak bir müdahale ile “radikaller”in nefretinin simgesi haline gelmiş olan 
Demirel ve AP hükümetini alaşağı e& cek, buna karşılık Batur ve Gürler de alt kademedeki 
“radikallçr”i tasfiye edeceklerdi. Böylelikle hem silahlı kuvvetlerde bölünme tehlikesi ve bunu 
izleyebilecek bir “iç savaş” tehlikesi atlatılmış oluyordu, hem de büyük burjuvazinin otorite 
bunalımını aşmak için bir olağanüstü rejim üzerinde burjuvazinin bütün fraksiyonlan uzlaşmış 
oluyorlardı.

12 Mart Müdahalesi silahlı kuvvetlerdeki bu iki gücün çatışmalı dengesinin pratik anlatımıydı. 
Süleyman Demirel hükümetinin devrilmesinin ardından “Nasır”lar olabileceklerinden 
kuşkulanılan generaller ordudan çıkartılınca, aslında üstünlük bir anda Amerikancı ve 
muhafazakar kanadın eline geçmiş oldu. Çünkü bu noktadan sonra Batur ve Gürler artık 
isteseler de 12 Mart Muhtırası’nın parlamento ve burjuvazi karşısındaki blöfü olan ve gerçekte 
“radikaller”! frenlemekten başka bir amacı olmayan, reformlar yapılmazsa “idareyi doğrudan 
doğruya üzerine alma” tehdidini gerçekleştiremezlerdi. Bunu birlikte yapabilecekleri hiyerarşiden 
bağımsız bir örgüt yoktu artık. Onu kendi elleriyle parçalamış ve tasfiye etmiş, önderlerini 
Tağmaç ve Türün’ün önüne atmışlardı. 1965’ten başlayarak adım adım kurdukian bağımsız 
örgütlerini paşalanna teslim eden “radikaller”in, kendi planlannı karşı tarafa açıkladığını 
düşündükleri Korgeneral Atıf Erçıkan’ın evini bombaladıktan sonra yakalanan Dev-Genç eski
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1971 silahlı mücadelesi Törldye sosyalist hareketinin 
geleneksel özelliklerinin parçalanması ve sağ 
eğilimlerinin aşılması yönünde önemli bir dönemeci 
oluşturur İçinden çıkıp geldikleri TİP ve MDD 
çizgisinden koparak “kendi öz gücüne” dayalı bir 
devrim perspektifiyle ileri atılan THKP-C, THKO ve 
TİKKO, 1974 sonrası Türkiye'de yeniden yükselen 
devrimci mücadelenin ana esin kaynağını oluşturdu. 
Yönetici ve militanlan 1968 öğrenci hareketinin başlıca 
önderlerinden oluşan bu siyasal hareketler, gerek 
oluşum süreçleri, gerek “50 yıllık sosyalist hareketin 
miras bıraktığı" iktidar perspektiflerine duyulan 
tepkinin ifadelendirilmesi ve somutlaştırılması ve 
gerekse de 12 Mart rejiminin baskıcı uygulamalarına 
karşı yürüttükleri mücadele araç ve perspektifleri 
açılarından farklılıklar gösterseler de, sadece 
cüretkarlıklarıyla değil, ama esas olarak siyasal- iktidan 
fethetme yönelimlerindeki benzerlikler itibariyle de 
geleneksel eğilimle ciddi bir kopuşun dolaysız 
taşıyıcılan oldular. Bir çoğu 20 yaşını henüz 
doldurmuş bulunan bir avuç gencin, “eski tüfekler"i 
atlayarak, kendilerinin bile anı yaşarken gelecek 
yıllardaki devrimci mücadeleyi etkileme Ve hatta 
belirleme derecelerini kestiremeyecekleri bir direnişe 
girişmesi, her ne kadar Deniz Gezmiş (solda),
Hüseyin İnan, Yusuf Arslan'ın idamı. Ulaş 
Bardakçı'nm Arnavutköy'de vurulması. Mahir Çayan'm 
(en sağda) ve Cihan Alptekin'in (Deniz’in yanında 
oturan) Kızıldere'de trajik ölümleri ve İbrahim



Silahlı Mücadele

Kaypakkaya’nın (ortada) Diyarbakır'da işkence eitında 
can vermesiyle sonuçlanmış olsa da, Cumhuriyet 
tarihinde belki de ilk kez kendilerine Marksist-Leninist 
diyenlerin kitleler nezdindeki meşruiyetlerinin tescili 
oldu. O kadar ki. Deniz Gezmiş’in idamını onaylamak 
üzere toplanan Senato ve Meclis’de "devlete karşı 
ayaklanmış bu militanların" idamlarının müebbed 
hapse çevrilmesi gereğini savunan kimi milletvekili ve 
senatörler, sadece merhamet duygularıyla değil, aynı 
zamanda geniş yığınların beklenti ve sempatilerine 
tercüman olma dürtüsüyle davrandıklarını açıklamaktan 
çekinmediler. Öte yandan 12 Mart’ta yürütülen silahlı 
mücadele, Türkiye sosyalist hareketinin üzerinden 
allama kolaylığını gösterdiği temel konular olan, parti, 
çalışma tarzı, farklı mücadele biçimlerinin eşgüdümü, 
vb. gibi konularda yarattığı sarsıntı ve itmeyle 
Markizmle olan tanışıklığının artması oranında 1974 
sonrası yeniden ayrışma ve saflaşma sürecine giren 
devrimci çevrelerin tamamına yakınının sahiplendiği bir 
niteliğe büründü. Türkiye sosyalist hareketinin 
saflaşmasının ana eksenleri olan yeni temalar ortaya 
çıkana dek, 12 Mart direnişi, bu üç hareketin 
takipçilerinin ortak paydasını, bu hareketler arasında 
varolan ciddi farklılıklara rağmen oluşturmaya devam 
etti. Yürütülen mücadeleye ilişkin ileri sürülen, kalkış 
ve hatta varış noktalan farklı olan eleştiri ve 
özeleştiriler, bu direniş hareketinin tarihsel anlamını 
vurgulamaktaki nüanslarına karşın, 1970’ler boyunca 
ölçülülüklerini korumaya devam ettiler.

Genel Sekreteri Ruhi Koç ve 69 deniz subayı hareketinin önderi emekh deniz teğınen Sarp 
Kuray “radikaller”in hayal kınklıklannın ve öfkelerinin canlı bir örneğiydiler.

Yukanda, silahlı kuvvetler komuta kademesinde vanlan anlaşma aşağıda, parlamentoda da 
yansımasını buldu ve AP, CHP ve öteki partiler başbakanlığa atanan CHP milletvekili Nihat 
Erim hükümetine bakan vereceklerini ve programını onaylayacaklannı bildirdiler. Hükümete 
parlamento dışından Yön ve Sosyalist Kültür D em eği çevresinden OECD ve Dünya Bankası’nm 
gözde teknisyenlerinden Atilla Karaosmanoğlu, NATO Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Osman 
Olcay, OYAK Yönetim Kurulu Üyesi Özer Derbil, 27 Mayısçı Sadi Koçaş, “ilerici” öğretim 
görevlilerinden AÛ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Türkan Akyol ve başka teknisyenler de girdiler. 
Böylece ordunun zoru altında burjuvazinin bütün eğilimleri, teknokrasi ve bürokrasi bir 
hükümet çevresinde birleşmiş, temsili bir “milli birlik ve beraberlik” siyasal çevrelere hakim 
olmuş gibi görünüyordu.

Cumhuriyet’te İlhan Selçuk, Erim hükümetinin “reformlar”a girişebilmesi için Atatürkçülerin 
birlik içinde kalması gerektiğini vurgular ve Mehmet Ali Aybar Erim hükümetine güven oyu 
verirken, TİP, Dev-Genç ve SDDF “tekelci kapitalistlerin”, “bürokratik faşizmin” hükümetine 
hiçbir şekilde destek olmayacaklarını ilan ettiler. Resmi siyaset sahnesinde süregiden tüm 
ilişkiler bir fars havasına bürünürken CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Türkiye’de 
Yunanistan usulü bir askeri diktatörlük kurulmuş olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. 
“Radikaller”, bozgun havası içinde geri çekilmeye ve darbeye kadar onayladıklan 
“gerillacılık”tan vazgeçilmesi çağnian yayınlamaya başladılar. Düzen kendisini yeniden tesis 
ederken NATO’nun güneydoğu kanadında ortaya çıkmış olan belirsizlikler ABD’nin istekleri 
doğrultusunda giderilmeye ve büyük burjuvazinin “komünizmle mücadele" programı paramiliter 
çetelerin elinden alınarak doğrudan doğruya devletin gizli aygıtlanna devredilmek, “kontrgerilla” 
sahneye çıkmak üzereydi. Ancak bunun için öncelikle görünüşte hala yürürlükte olan 
parlamentonun yürütme yetkilerinin askıya alınması, öte yandan Anayasa’da ezilen sınıfların 
özgürlük mücadelesi alanını yasallaştıran hükümlerin ortadan kaldıniması gerekiyordu. 
Burjuvazinin siyasal gündeminde Anayasa’nın değiştirilmesi ve sıkıyönetim ilanı vardı.

Sıkıyönetime Doğru

12 Mart’tan sıkıyönetimin ilan edildiği 26 Nisan 1971’e kadar geçen süre içinde, toplumsal 
mücadeleler de silahlı eylemler de faşist hareketin saldınlan da durulmadı. 20 Mart I9 7 1 ’de 
Batman’da üç bin köylü kent meydanında biraraya gelerek “açız”, diye haykırdılar.
Jandarmanın zor kullanmasına karşın dağılmayarak sopa ve taşlarla karşılık verdiler. 21 
Mart’ta Konya’da Eğitim Enstitüsünde faşist “komando”lar devrimci öğrencilere saldırarak 
altısını bıçakla yaraladılar. 24 Mart’ta İstanbul’da bin tekstil işçisi Enboy fabrikasında direnişe 
geçtikten sonra haklannı savunmayan T eksif merkezi ve şubelerini işgal ettiler. 25 mart’ta
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Samsun’un Alaçam ilçesinde tütün üreticilerinin Tekel’in tütün satmasını engelleyerek 
gerçekleştirdikleri direnişte dört öğretmen ve dört üretici tutuklandı. İstanbul’da Vezneciler’de 
faşistlerin üniversiteyi işgal girişimim önleyen devrimci öğrencilerle faşistler arasında çıkan 
çatışmadan sonra DGSA’yı basan polislerle de silahlı çatışma çıktı ve bir öğrenci iki polis 
yaralandı. 29 Mart’ta Ankara’da Kurtuluş Lisesi önündeki çatışmada faşitler üç devrimci 
öğrenciyi kurşunladılar. İstanbul’da .İşık mühindislik ve Mimarlık Akademisini işgal ederek 
uzun saçlı erkek öğrencilerin saçlarını kesmeye başladılar. 31 Mart’ta İTÜ olaylar çıkacağı 
gerekçesiyle kapatıldı. 1 Nisan’da Robert Kolej kapatıldı. 3 Nisan’da işçileri 80 gündür grevde 
olan Grundig elektronik fabrikasının sahibi evine konulan dinamitle yaralandı. 3 Nisan’da 
Otomarsan fabrikalarının sahibi Mete Has ile Adanalı toprak sahibi Talip Aksoy kaçınidılar ve 
400 bin TL fidye karşılığında 5 Nisan’da serbest bırakıldılar. 10 Nisan’da İstanbul’da Balıkesir 
Öğrenci Yurdu’na faşist “komandolar” tarafından açılan ateşle Niyazi Tekin ağır yaralandı ve 
öğrenci Haşan Erkişi kaçırıldı. Niyazi Tekin 21 Nisan’da hastanede öldü. 16 Nisan’da Dr.
Rahmi Duman’m oğlu Hakan Duman fidye karşılığı kaçırıldı. 18 Nisan’da fidye ödenerek 
Hakan Duman serbest bırakıldı. 20 Nisan’da İstanbul DMMA faşislerin saldınsı üzerine 
kapatıldı. 26 Nisan’da Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay ve Diyarbakır’da Sıkıyönetim ilan 
edildi. 12 Mart rejimi Dev-Genç, ÜOB, TÖS, DDKO  ve irili ufaklı birçok demeği kapatmaya 
başladı. Rejim aktif saldırısına başlıyordu.

Kitle Mücadelelerinin Alçalışı ve Silahlı Mücadele
Toplumsal mücadelelerin bu çatışmalı atmosferi içinde sıkıyönetime, doğru yaklaşılırken, o 
günlerde kamuoyunu en çok meşgul eden 17 Mart 1971’de Sivas’ın Gemerek ilçesinde 
yakalanan Deniz Gezmiş’ti. Deniz Gezmiş bir yandan halk tarafından algılandığı şekliyle bir 
efsane oluşu dolayısıyla basını ve kitle haberleşme araçlarını yakından ilgilendiriyordu ama 
basmın ve kitle iletişim araçlarının konusu oldukça daha çok bir efsane halini alıyordu.
Deniz Gezmiş halk için önce yakalanamazlığıyla bir efsaneydi. Yakalandığı sırada kurşun 
işlemezlik, yargılanırken de kılına dokunulamazlık efsanesinin konusu oldu. Asıldığında, 
öldüğüne inanılmadı, uzun süre “bir adımda yedi fersah giden” sıçrayışlarla cellatlann elinden 
kurtulduğu söylenebildi.

Ancak bu modem popüler efsane kahramanının gerisinde yatan bir başka gerçeklik, bir silahlı 
mücadele birliği, hem devleti hem de politik güçleri ve sosyalist hareketi çok daha fazla 
ilgilendiriyordu. Belki de devlet için bu büyüyen efsanenin tek önemi Deniz Gezmiş’in 
hayanna son verilmesi gerekliliğini bir kere daha dayatmış olmasıydı. Modem cumhuriyet 
kumiduğundan beri ilk kez bir sosyalistin adı devlete başkaldırmanın simgesi olmuştu. Efsane 
ne kadar büyürse onu ortadan kaldırmak hem o kadar zor hem o kadar gerekli oluyordu.

Deniz Gezmiş Efsanesinin Gerisindeki Gerçek: THKO
Bireysel Deniz Gezmiş efsanesinin örttüğü ve gerçek ilişkilerinin kavranmasını zorlaştırdığı 
THKO’nun, dolayısıyla sosyalizm adına bir silahlı mücadele pratiğinin öncülüğü bir tek kişiye 
indirgenecek olsaydı, bu kişinin adının Hüseyin İnan olması gerekirdi. THKO’nun kumcusu, 
ODTÜ öğrencisi Hüseyin İnan’dı. THKO’nun da o dönemde kurulmuş bütün “gizli örgüt”ler 
;ibi 1968-69 yıllarının öğrenci gençlik hareketinin içinden çıkagelen çok yakın arkadaş 
»raplannın oluşturduğu bir çekirdekten doğup geliştiği, hatta belki de hep böyle bir çekirdek 
olarak kaldığı söylenebilir.

THKO’yu oluşturan çekirdeğin gerisindeki kişisel tarihler bir yana, ODTÜ’de ABD elçisi Robert 
<ommer’in arabasının yakılmasına katılan devrimci ODTÜ öğrencileri, Yusuf Arslan, Sinan 
Cemgil, Taylan Özgür, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı, İrfan Uçar ve Münir Aktolga’nın birlikte 
pşadıklan kaçaklık ve hapisane süreci, mücadelenin “yasa dışı” cephesiyle tanışan bu ilk 
;rubun hayalinde ABD emperyalizmine karşı şiddete dayalı bir mücadele tasanmmı son derece 
;üçlü kılmış olmalı. Taylan Özgür’ün 1969’da öldürülmesinden sonra bu devrimci 
jğrencilerden ilk üçü THKO’nun, son üçü ise THKP-C’nin  kurucusu oldular. Hepsi ODTÜ SFK 
iyesi olan topluluğun kaderini tayin eden 1969 FKF Kumitayı oldu. İrfan Uçar, Münir 
Vktolga ve Ulaş Bardakçı, bu kumitayda beliren aynlıklar sırasında devrim mücadelesine bir 
ievrimci proletarya partisi oluşturularak girişmek tasarımı çerçevesinde Mihri Belli çevresinde 
'eralmakla birlikte ayn bir grup disiplinine sahip olarak örgütlenirken. Hüseyin inan ve 
ırkadaşlan, Küba Devrimi örneğinde olduğu gibi, “ordunun- partiden değil, partinin ordudan 
ioğacağı” belirlemesiyle, bir parti kurmakla vakit geçirmek yerine doğrudan doğruya bir silahlı 
nücadele birliği okrak örgütlenme yolunu tuttular. Başlangıçtaki devrimci öğrenci yoldaşlığı 
evresi parçalandı ve içinden iki örgüt çekirdeği çıktı. İnan’ın öncülüğündeki grup “Erikler 
:içek açtığı zaman” dağa çıkmak üzere, 1969 kışında Filistin kamplarında eğitim görmeye 
jitti. Geride bıraktığı unsurlar, hayli amatör denilebilecek bir mücadele hazırlığı içinde 
İniversite dışında tek tek ilişkiler kurmaya, tanınmış simaları devreden çıkararak yeraltı 
nücadelesine aktarmaya uğraştılar; bu anlayış çerçevesinde öğrenci kitle hareketi ve açık 
jolitik faaliyetle her geçen gün daha az ilgilendiler, dikkatlerini silahh mücadele imkanları ve 
edefleri üzerinde yoğunlaştırdılar.
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İN A N , HÜSEYİN 
(1 9 4 9 -1 9 7 1 )

1949’da Kayseri’nin Sanz ilçesine bağlı Bozhüyük kö
yünde doğdu. İlk ve orta okulu Sarız'da, liseyi Kayseri’- 
de okudu. 1966’da ODTÜ İdari Bilimler Bölütnü’ne kayıt 
oldu. Sosyalist Fikir Klubü (SFK) ve bu derneğin bağlı 
olduğu Dev-Genç'e üye oldu. Bu arada, TİP’e de katıla
rak, bu partinin de etkinliklerinde yer aldı. Aynı dönem
de, gerek İstanbul ve Ankara, gerek İzmir ve diğer yöre
lerde anti-emperyalist eylemlere katıldı; ABD 6. Filosu
na yönelik eylem ve mitinglerin içinde bulundu. Toprak 
işgalleri, kırsal yörelerdeki mitingler vb. etkinliklere ka
tıldı. 1966-67 öğretim yılında, gerçekleşen ODTÜ IHazır- 
lık boykotunun örgütlenmesine önderlik etti. Hüseyin 
İnan, 1968'de, TİP ve daha sonra MDD içindeki ayrılık
larda, giderek belirginleşen gizli ve dar örgütçülük fikri 
etrafında çekirdek bir grup oluşturup, kır gerillası yoluy
la anti-emperyalist mücadele verme fikrini geliştirmeye 
çalıştı. Ankara, özellikle ODTÜ kökenli olan ve temelini 
İnan ın attığı bu grup, daha sonra THKO’nun çekirdek 
kadrosunu oluşturacaktı. Aynı yıl İdari İlimler Faküitesi’- 
nden çıkarılan Hüseyin İnan, ODTÜ yurtlarında kalmaya 
devam etti. 14 Ekim 1969’da, grubun önemli bir kesimiy
le birlikte Suriye üzerinden Ürdün’e, FKÖ’nün asıl gücü
nü oluşturan El Fetih kamplarına gitti. Burada FKÖ'nün 
yanında İsrail’e karşı savaştı. İsrail içlerindeki karakol 
baskınlarında bizzat yer aldı. Şubat 1970’de Türkiye'ye 
geri döndüğünde, Diyarbakır-Antep yolunda bir otobüs
te yakalandı. Diyarbakır’da devam eden yargılama so
nunda, Ekim 1970’de tahliye oldu.

İnan Ankara’ya döndüğünde, kafasındaki kır gerillası 
fikri iyice berraklaşmıştı. Benzeri düşünceler taşıyan 
ve aynı eylem çizgisini benimseyen, başlarında Deniz 
Gezmiş’in yer aldığı İstanbul grubuyla biraraya gelerek 
THKO'yu kurdu. İnan, kitle hareketleri içinde hemen 
hiç tanınmayan biri olmakla birlikte, örgütleyici niteliği, 
insanlarla ilişki kurma becerisi ve kararlılığıyla grup içinde 
sivriimişti. O dönemlerde önemli ölçüde karizması olan 
Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Cihan Alptekin’in de 
yer aldığı THKO'nun tartışmasız önderi haline geldi. 
Daha sonra, yaygınlaşan silahlı eylemlere önderlik et
mekle kalmadı, bütün eylemlerin bizzat içersinde oldu: 
29 Aralık 1970’de, Dev-Genç üyelerinden İlker Mansu- 
roğlu’nun öldürülmesi üzerine, THKO’nun örgüt olarak 
kendini ortaya koyduğu Kavaklıdere Polis Karakolu’nun 
kurşunlanması, 1 Ocak 1971'de Türkiye İş Bankası Emek 
Şubesi soygunu, Amerikan askeri tesislerinin basılarak 
bir Amerikalının kaçırılması ve daha sonra 4 Amerikalı
nın kaçırılması eylemlerinde gösterdiği gözüpek tavrı 
ve kararlılığıyla THKO’nun varlığında büyük etken oldu.

24 Mart 1971 'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaka
lanarak, Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan'la birlikte Anka
ra 1. Nolu Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi tarafından 
9 Kasım 1971'de idama mahkum oldu. İdamiann önlen
mesi İçin gerek Meclls'te, gerek kamuoyunda ve gerek
se örgüt arkadaşları tarafından çeşitli girişimlerde bulu
nulmasına rağmen Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan’la 
birlikte 6 Mayıs 1972’de idam edildi.
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Silahlı Mücadele

27 Kasım 1970 gecesi, Kültür Sarayı’nda A. Miller'in 
“Cadı Kazanı" oynarken, bir elektrik kontağından 

çıkan kıvılcım sahne perdelerini tutuşturdu. Kolay alev 
alan panoların yanmaya başlamasıyla yangın hızla 

büyüdü ve iki saatte Kültür Sarayı'm harabeye 
çevirdi. Yangını İzleyen günlerde bakımsızlık, ihmal, 

itfaiyenin geç gelmesi, yeterli su bulamaması vb. 
türden haberler gazeteleri kapladı. Yangının üzerinden 
iki yıla yakın bir süre geçtikten sonra “cadı kazanı" 

tekrar kaynamaya başladı. “Iı^arksist-Leninist ve 
Maoist yeraltı eşkıyalarından" kaynaklanan tehlikenin 

sürdüğünü: dolayısıyla ülkenin selameti açısından 
vazgeçilemezliklerini ispatlama çabasındaki 12 

Martçılar, (Marmara ve Eminönü gemilerinin 
"sabotajcıları" ile birlikte) Kültür Sarayı'm "yakanları" 

yakaladılar. Yakalanan "vatan hainleri bazı 
sendikacılar ve kandırılmış işçi ve öğrenciler"di. 

Cuntalar arası çatışmanın ürünü bu düzmece dava 
düzmeceliğinin açığa çıkması üzerine savcının 

iddianamesini geri çekmesi ve sanıkların beraatini 
istemesiyle sonuçlanacaktı.

ili

Ocak 1971'de Milliyet gazetesinde çıkan Bedri 
Koraman'ın karikatürü.

Filistin’den eğitimden dönen gruptan Hüseyin İnan, Tuncer Sümer, Teoman Ermete, İbrahim 
Seven, Atilla Keskin, Ercan Enç, Müfit Özdeş 1970 bahannda Diyarbakır’da sının geçtikten 
sonra yakalandılar. Bu tutuklamadan kurtulan Mustafa Yalçıner, Ahmet Erdoğan , Yusuf Arslan 
ve Gülay Özdeş ODTÛ’de öğrenciler arasında tek tek kurduklan ilişkilerle mücadelelerine 
adam kazanmayı sürdürdüler. ODTÜ SFK üyeleri arasında klasik Marksizme uygun olarak 
devrim mücadelesinde politik pani önderliğinin zorunluluğu fikrinin egemenliği dolayısıyla 
kişisel olarak uyandırdıkları sempatiye karşın çok fazla yandaşa sahip olamadılar.

İstanbul’dan Katılmalar ve Ayrılmalar

1970 yazında Bursa cezaevinden serbest bırakılan Deniz Gezmiş, “radikal’ darbe fikrine ya da 
Mihri Belli çevresine yakınlaşmış bulunan eski DÖB çevresindeki arkadaşlannm çoğundan 
ayrılarak Ankara’ya, ODTÜ yurtlanna yerleşti. Hüseyin İnan ve arkadaşlan da yalnızca 
pasaportsuz sınır geçmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlanndan yargılanarak aynı günlerde 
serbest bırakıldılar. Her iki çevre Hüseyin İnan’m önderliğinde hazırlıklannı tamamladıktan 
sonra silahlı mücadeleye başlamak üzere ODTÜ yurtlannda. hayli gözönünde olacak bir 
biçimde çalışmaya başladı. Ancak, Filistin’e birlikte giden ve birlikte dönen gruptan Müfit 
Özdeş ve Ercan Enç gruptan koparak PDA çevresine katıldılar. İbrahim Seven ise Suriye 
Komünist Partisi’n in  etkisi altında SBKP görüşlerine ve Sosyalist dergisinde Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı çevresine katıldı.

Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşı, DÖB kuruculanndan ve önceki dönem Dev-Genç İstanbul 
Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cihan Alptekin, Yavuz Yıldınmtürk, Osman Bahadır, Elif 
Tolon, Nahit Tören’den oluşan çevre de İstanbul’da bu çevrenin ilişki alanına girdiler ve 
“silahlı mücadele” perspektifi içinde ilişkiler geliştirmeye başladılar. Dev-Genç’in  sonuncu 
kurultayında herhangi bir özel etkinlik göstermemekle birlikte seçilen MYK’dan yana oy 
kullanan çevre kurultay sonrasında ODTÜ yurtlannı ilişkilerinin merkezi haline getirdiler.

1971 kışında Malatya yöresinde Akçadağ’ın devrimci köylü hareketinden gelen Teslim Töre, 
Hacı Tonak, Mustafa Çubuk ile ilişki kurarak kır gerillası için üs oluşturma çabalanna giren 
grup ikiye aynidı. Teslim Töre, Hacı Tonak, Mustafa Yalçıner, Metin Güngörmüş, Kadir 
Manga, Alpaslan Özdoğan dağlık bölgelerde mücadelenin asıl temeli olarak gördükleri “kır 
gerillası” için üs ve harekat planı hazırlıklan yaparlarken, Ankara’da, Hüseyin İnan, Deniz 
Gezmiş, Sinan Cemgil, Yusuf Aslan, silahlı propaganda amaçlı “şehir gerillası” hareketlerine 
giriştiler. 4 ABD erinin kaçınimasıyla birlikte THKO  adı altında bir bildiriyle amaçlannı ve 
hedeflerini açıklayan hareketin, bu bildiri, Hüseyin İnan’ın Ankara Mamak Askeri 
Cezaevindeyken kaleme aldığı Türkiye Devriminin Yolu başlıklı yazısından ve mahkeme 
savunmalanndan başka bir ideolojik kaydı olmadı. Son iki belge de grup harekete giriştikten 
ve önde gelen unsurlannın tamamına yakını yakalandıktan sonra yazıldı. Ancak sözlü 
tanıklıklar ve daha çok da 1974 sonrası TDKP ve TKEP örgütlerinin kurulmasına yol açan 
aynlıklar sırasında ortaya çıkan değerlendirmelerden örgütün ideolojik yapısına ilişkin birkaç 
temel önerme çıktığı söylenebilir. Birinci olarak, grup, bunun pratik formülasyonunda kendine 
özgü bir çizgi izlemekle birlikte kendisini Milli Demokratik Devrim stratejisine bağlı görüyor, 
yani anti-emperyalist mücadeleyi en başa geçiriyordu. Silahlı eylemlerin yöneldiği hedefler de 
bu belirlemeyi doğruluyordu.

İkinci olarak THKO’nun silahlı mücadele anlayışı tam olarak denemese bile foco  teorisine 
uygundu. Debray gibi, “kınn proleter kentin buıjuva olduğu” söylenmese bile Hüseyin İnan’ın 
“Türkiye Devriminin Yolu” yazısında emperyalizmin halk savaşıyla yenilmesi bir zorunluluksa 
bu zorunluluğun sürekli olarak “üretimde bulunmaya mecbur” olan proletarya tarafından değil,
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Türkiye Halk Kurtuluş 
Ordusu'nuft (THKO) 
Doğuşu-GeHşimi ve Sonu

1960'ların sonlan, dünyada ve Türkiye’de önemli bir 
dönüm noktasını oluşturur.

Konjonktürel Ortam: '60'lar, dünyada klasik sömürge
cilik sisteminin paslı zincirlerinin kırıldığı, ulusal kurtu
luş devrlmlerlnin dünya devrim dalgasının yükselmesin
de önemli roller üstlendiği, öte yandan emperyalizmin 
yenisömürgecilik sistemini yerleştirmeye çalıştığı yıllar
dır.

Rusya'nın ezilen sömürge ulusları ve azınlık halklarını 
kendi kaderini tayin etme hakkına kavuşturarak özgür 
kılan Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, açmış olduğu yeni 
çığırla, bütün sömürge ve ezilen “ mazlum milletler” ! 
emperyalist sömürgeciliğe karşı harekete geçirmiştir.

Sömürgeciliğe ve emperyalizmin sömürgeleştirme İş
gallerine karşı yükselen ulusal kurtuluş mücadeleleri 
’60’larda klasik sömürgecilik sisteminin çökmesini sağ
lamışlardır. Bu aynı yıllarda ABD ve Batı Avrupa emper
yalizmi; ekonomik, politik, İdeolojik, askerî alanlarda 
köklü bir strateji değişikliğine giderek yenisömürge sis
temini kurmuştur. Bağımsız ulusal devletlerini yeni kur
muş ve kapitalist yoldan kalkınma yoluna koyulan bir
çok ülke kendisini bu ağlardan kurtaramamış ve emper
yalizme bağımlı geri kalmış ülkeler kategorisini oluştur
muştur.

Emperyalizmin klasik sömürgeciliğinin çöküşü yılla- 
nnda yükselen devrimci dalga bütün kapitalist dünyada 
yeni tip mücadelelerin ve yeni devrimci güçlerin doğma
sını sağlamıştır. Latin Amerika, Asya, Afrika’da boy ve
ren ulusal kurtuluş mücadelelerine Avrupa'da aydın 
gençliğin “ ’68 hareketleri” eşlik etmiş, bir dünya siste
mi haline gelen sosyalizmin yükseliş aşamasına tanık 
olunmuştur.

Uluslararası plandaki bu gelişmelerin Türkiye’yi etki
lememesi düşünülemez. Hem Asya ve Orta-Doğu’nun 
ulusal bağımsızlık mücadelelerine, hem Avrupa'daki soŝ  
yal mücadelelere, hem de Sosyalist Sovyetler Birliği'ne 
yakın stratejik konuma sahip Türkiye'de oluşan yeni 
devrim güçleri bu her üç akımın yoğun etkisi altına 
girmiştir.

Türkiye Özgülünde: 1946’da, emperyalizmle yapılmış 
olan ikili anlaşmalarla, Türkiye ulusal kurtuluş ve ba
ğımsızlık ruhundan sıyrılarak, emperyalizmin egemenli
ğine girme sürecine adım atmıştır. 1950'ler, emperyaliz
min Türkiye’de ekonomik alt yapıda egemenliğini kur
maya başladığı yıllardır. ABD ve Batı Avrupa emperya
lizmi sermaye ihracıyla birlikte, komprador burjuvazi 
eliyle de yoğun bir meta ihracı yapmış ülkenin ekonomi
sine kendi istemleri doğrultusunda yön verecekleri ko
şullan hazırlamışlardır. Damping politikası, Türkiye’nin 
ulusal sermayesinin bir kesiminin iflas etmesini, bir ke
siminin emperyalizmle İşbirliğine girerek kozmopolit bir 
yapıya dönüşmesini gerçekleştirmiştir. Ulusal sanayi
leşme ve ulusal kalkınma temellerinin bozulup dağıtıldı
ğı Türkiye, ekonomik planda emperyalizme bağımlı bir 
ülke konumuna girdi.

27 İMayıs ihtilali, ulusalcı Kemalist subayların bir tep
kisi olmasına ve doğrudan emperyalizmi hedeflememe
sine rağmen, emperyalizmi ürkütmüş, 27 Mayıs, tüm 
neden ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmak İçin, 
emperyalizm ordu üzerinde de egemenliğini tesis ede
cek düzenekler geliştirmiştir. Bu yıllarda, emperyaliz
min işbirlikçisi tekelci burjuva güçler, ordu ve güvenlik 
teşkilatını denetim altına almak, devlette tam egemenlik

kurmak için yoğun çalışmalar, örgütlenmeler gerçekleş
tirmişlerdir. Bu çalışmaların meyvesi olarak gerçekle
şen 12 Mart faşist darbesi, emperyalizm ve onun işbir
likçilerinin ekonomik politik egemenliğini tesis etmiştir.

1960’larda, emperyalizmin yenisömürgecilik sistemi 
Türkiye’de de kurumlaştırılırken, dünya devrim dalgası
nın üç ana akımı tarafından etkilenen Türkiye devrim 
güçleri de büyük bir potansiyel büyüme gösterir. 1961'de 
kurulan TİP, '65 seçimlerinde parlamentoya 15 milletve
kili gönderir. 1967’de D/SK’in kurulması işçi sınıfı safla
rında önemli bir diğer gelişme olarak boyverir. ’68 öğ
renci, aydın gençliğin üniversite işgalleri, boykotları, 
anti-emperyalist gösterileri, üretici köylü mitingleri. Do
ğu mitingleri ve nihayet 15-16 Haziran direnişi, ülkenin 
heryanında devrimci dalganın kabarmasını sağladı.

Ne var ki, TİP, bu gelişmeyi kucaklayamaz. Emperya
lizme karşı yeterli bir ideotojik-politik tutum, örgütlenme 
ve pratik mücadele üretme yeteneği gösteremez. Opor
tünist parlamentarlzm batağı onu sürekli içine çeker. 
Daha önce, onun içinde ve etrafında toplanan yeni dev
rimci güçler TİP’In pariamentarlst, paslfist yapısından 
hızla uzaklaşmaya başlarlar. Devrimci potansiyel yük
seldikçe işbirlikçi tekelci sistem anti-demokratik gerici 
saldırılarını başlatmış, devrimci güçleri bastırmaya, sin
dirmeye yönelmiştir. Polis ve devlete destek olan sivil 
vurucu güçler devrimcileri kurşunlamaya başlamıştır. 
Bu durum, devrimci güçleri bir nevi "nefs-i müdafaa”ya 
itmiş, yeni mücadele yöntem ve araçları arayışına giril
miştir. 1960’ların sonlarına doğru iyice biçimlenmeye 
başlayan yeni devrimci güçler ve yeni mücadele yön
temleri 1970’lerin başında Türkiye siyaset sahnesine 
çeşitli biçimlerde, kendi kimlikleriyle çıkmışlardır. THKO, 
THKP-C ve TİKKO silahlı mücadeleyi temel alan, şehir 
ve kır gerillasına dayalı örgütlenmeyi savunan ve uygu
layan anti-emperyalist devrimci örgütler olarak bu dö
nemde doğmuşlardır.

Bu devrimci örgütler, yürüttükleri ve kısa sürede ye
nilgi aldıkları silahlı mücadelenin yarattığı kısa vadeli 
etkilerin ötesinde, Türkiye ve Kuzey Kürdistan halkları
nın toplumsal mücadelesinde sarsıcı, bugün dahi ağırlı
ğı olan tarihî izler bırakmışlardır. THKO, THKP-C, TİK- 
KO, T.C. devletinin kuruluşundan sonra da devam eden, 
egemen sınıflara ve ceberrut devlete boyun eğme ve 
uzlaşma geleneklerini silkeleyen, yığınları sarsan ve ege
men güçlere meydan okuyup, başkaldırma geleneğini 
işçi sınıfına ve emekçi halklara yeniden mal etmeye 
girişen; bu nitelikleriyle Türkiye sosyalist hareketine 
yüce değerler katan hareketler olarak tarihimizdeki ha- 
kettikleri yeri almışlardır. Halka malolmuşlardır ve bu
gün dahi milyonlarca emekçi ve hatta burjuva aydınlar 
nezdinde haklılıkları ve meşruiyetlerini pekiştirmiş ye
gane devrimci sol hareketler konumundadırlar.

Örgütsel planda: THKO, önceden bu İsimle planlan
mış, tüzüğü oluşturulmuş ve biraraya gelen kadroları 
tarafından bir kongre veya konferansı yapılarak kurul
muş bir örgüt olarak doğmadı. THKO tamamen eylem 
içinde eylemlerin bir ürünü olarak doğdu. İlk etapta 
daha çok anti-emperyalist içerikli silahlı eylemler ger
çekleştirildi. Bu eylemlerle örgüt kamuoyuna ilan edildi. 
4 Amerikalı Astsubayın esir alınması eylemini hazırla
yan ve önderlik eden Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yu
suf Aslan ve Sinan Cemgil yoldaşlar tarafından hazırla
nan 4 Mart 1971 tarihli bildiriyle örgütün adı THKO; 
amacı, emperyalizmi ve onun işbirlikçileri olan hainleri 
ülkeden temizleyerek “ tam bağımsız Türkiye”yi kur
mak; mücadele stratejisi, silahlı mücadeleyi temel alan 
bir halk kurtuluş savaşı vermek olarak kamuoyuna açık
landı.

THKO, emperyalizm ve işbirlikçi sisteme, onların bas
kı, şiddet ve terörüne karşı devrimcilerin bir başkaldırı
sı, bir isyan hareketiydi. Yenisömürgecilik sisteminin, 
halkların ulusal onurunu çiğnemesine, emperyalist yoz

kültürle kişiliksiz, onursuz bir toplum yaratma planları
na, sermayenin toplumu egemenliği altına alarak ezme 
ve devrimcileri yok etme politikasına karşı, devrimci 
onuru korumak, yücelerde tutmak hareketidir. Paslfist 
parlamentarlzm batağını yararak, burjuvaziyle uzlaşmaz
lık, illegal temellerde devrimci, militan mücadele ruhu
nu Türkiye devrimci mücadelesine kazandıran bir hare
kettir. Latin Amerikalı devrimcilerin anti-emperyalist mü
cadelelerinden, Filistin kurtuluş mücadelesinin kahra
manlıklarından, onların yurtseverlik ve enternasyonalist 
ruhla dolu kavgasından derinden etkilenen THKO, Tür
kiye'yi, emperyalizm ve onun işbirlikçilerinden temizle
meyi, bağımsız, özgür, mutlu bir Türkiye yaratmayı he
deflemişti.

THKO, bir işçi sınıfı hareketi değildi. Emperyalizme, 
işbirlikçi kukla yönetime ve burjuvaziye karşı mücadele 
eden devrimci-demokrat nitelikli bir hareketti. THKO’
nun kadrolarının çoğunluğu aydın gençlikti. Ancak, 
THKO genel olarak halklarımız üzerinde olumlu derin 
etkiler bıraktı. Süreç içersinde THKO'nun sınıfsal yapı
sında değişimler oldu. THKO-I, THKO-II davalarıyla, 
THKO-III davasında yargılananların sınıf kökenleri karşı
laştırıldığında görülür ki, birinci ve ikinci davalarda kad
roların çoğunluğu aydın gençlik iken, üçüncü davada 
yargılananların çoğunluğu işçi ve emekçi köylü kökenli
dir. THKO aydın gençlik hareketi olarak doğmuş, fakat 
süreç içersinde işçi sınıfı ve emekçiler arasında kendine 
kitle tabanı bulabilmiştir.

Yıkılmaz bir devrimci inanç ve kararlılıkla kavgaya 
giren THKO, bilinçli işçiler ve emekçiler arasında sHin- 
mez izler bırakmış, bütün zaafları, eksikleri, yanlışlarıyla 
birlikte, Türkiye devrim mücadelesinin bir dönemine 
damgasını vurmuştur.

İdeolojik-programatik Planda; THKO, kendi aralarında 
ideolojik-programatik bakımdan bir ön çalışma yaparak 
belli bir teorik birikim ve ideolojik birlik oluşturulmuş, 
bu birikimin örgütsel ifadesi olarak kurulmuş bir örgüt 
değildi. THKO, pratiğe dayalı bir hareket olarak doğdu

Kaçırılan ABD’li askerler serbest bırakıldıktan sonra. 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun (THKO) Ankara'da 
Türkiye İş Bankası Emek Şubesi soygunundan sonraki 
eylemi, Ankara'da Balgat'taki ABD tesislerinde nöbet 
tutmakta olan çavuş J.R.Finley'in kaçırılması oldu. 15 
Şubat 1971 günü saat 03.30 civarında meydana 
gelen olaydan 17 saat sonra serbest bırakılan çavuş, 
kaçıranlann kendisine Hiçbir kötülük yapmadığını, 
"hareketlerinin kendisine karşı değil, ABD'yi
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Silahlı Mücadele

ve öyle kaldı. Teorisi olmayan, pratik bir yapılanmaydı. 
Marksizm-Leninizmden derinden etkilenmişti, ama 
Marksizm-Leninizmi özümlemiş, yapısında şekillendir
miş, ülke koşullarında stratejik bütünlüğe dönüştürmüş 
bir örgüt değildi. Devrime büyük bir inancı vardı. Bu 
inanç doğrultusunda eylemler koydu. Ama bunlar, prog- 
ramatik bir bütünlüğün ürünü değillerdi.

THKO’nun ilk yazılı belgesi, 4. 3. 1971'de yayınlanan 
“Dünya ve Türkiye Halklarına” , amaçlarını, eylemleri
nin taleplerini duyuran, işçileri, köylüleri, aydınları THKO 
saflannda mücadeleye çağıran kuruluş bildirisidir. Bu 
bildiriden sonra THKO imzalı yazılı ikinci t>elge, “Türki
ye Devriminin Yolu” adlı broşürdür. Bu broşür, THKO’
nun, yediği ağır darbe sonucu, kadrolarının önemli bir 
bölümünün cezaevine düşmesinden sonra cezaevinde- 
ki kadrolar tarafından yazılmıştır. “Türkiye Devriminin 
Yolu” ideolojik-teorik içerikli detaylı ilk yazılı metindir. 
Bu broşürde devrim stratejisi “Milli Demokratik Devrim” 
(MDD), temel mücadele alanı kırsal alanlar, temel güç 
köylülük ve işçiler olarak belirtilir. Türkiye’de yarı-feodai 
üretim ilişkilerinin egemen olduğu tespiti yapılır. İllegal 
örgütlenme ve silahlı mücadelenin geçerli olduğu vur
gulanır.

THKO imzalı üçüncü yazılı belge, THKO’nun cezaevi 
dışında bulunan kadroları tarafından kaleme alınan “Mü
cadelede Birlik” adlı broşürdür. Bu broşürde yine MDD 
tezi devam etmekle birlikte, temel alanın kentlere geçiş 
için bir sıçrama alanı olması gerektiği, işçi sınıfının esas 
alınması, ordu örgütlenmesi değil, partiye yönelinmesi 
gerektiği, Kürdistan’ın ilhak edilmiş bir ülke olduğu, 
kendi kaderini tayin etme hakkının savunulması gerekti
ği gibi konularla bütünlüklü bir görüş oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak, bütün bunlar, THKO’ya bütünlüklü 
bir ideolojik, programatik manifesto oluşturmaya yet
memiştir.

THKO’nun yenilgisinde rol oynayan etkenler tek bo
yutlu değildir. Ülkenin ekonomik, sosyal yapısının yan-

rönetenlere karşı olduğunu”  ifade ettiklerini söyledi.
3u olaydan kısa bir sûre sonra dört ABD'li erin 
kaçırılması ise THKO adının bütün yurtta ve dünyada 
duyulmasına neden olacaktı. 3 Mart 1971 günü saat 
M.OO civarında NATO'nun Kepekii-Ahlatlıbel’deki 
zlektronik Taburu’nda görevli bulunan Richard 
Oaraszi, Jimmy Sexton, Larry F.Heavmer ve James 
Choison adlı erlerin kaçırılması büyük yankılara 
/olaçtı.

Iış tahlili, nesnel koşullara uygun bir stratejisinin bulun
mayışı, salt gerilla hareketine ve silahlı savaşıma dayalı 
bir mücadelenin belirlenmesi gibi nedenlerin yanısıra, 
bir dizi öznel zaaflar da yenilginin çok kısa sürede kapı
mızı çalmasına neden olmuştur.

THKO, temel mücadele alanı olarak kırları belirlemişti. 
Bu perspektifine uygun olarak silah, teçhizat ve kadro
larının büyük bölümünü kırsal alanlarda konumlandırdı. 
Yapılan araştırmalar sonucu, kır gerillasının Malatya’nın 
Akçadağ bölgesinde başlatılması uygun görülmüş, silah 
ve diğer malzemeler bu yörede konuşlandırılmıştı. An
cak kırsal alanlardaki gerilla faaliyetlerinin herhangi bir 
stratejik ya da taktik planı bulunmuyordu. Stratejik böl
gelerin belirlenmesi, halkla ilişkiler kurulması, yiyecek, 
malzeme, haber temininde halkın desteğini almaya yö
nelik çalışma planları ve bu bölgelerde halkı örgütlemek 
şeklinde bütünlüklü bir örgütlenme ve eylem planımız 
yoktu. Her şey genellikle günübirlik ele alınıyordu.

THKO’nun genel yapısı gibi, dağdaki gerilla grubu 
da düzenli bir örgüt yapısından uzaktı. Bazıları henüz 
silahlı eğitimden bile geçmemiş kadroların da bulundu
ğu dağ grubu, ne bir partizan örgütü niteliği, ne de 
sert ve katı kuralları olan salt askerî gerilla örgütü niteli
ğine sahipti. Bu şekilsiz yapısı onun en önemli öznel 
zaaflarının başında geliyordu. Kitlelerle yeterli bağlara 
ve temel güç olarak gördüğü köylülerden yeterli bir 
destek ve yardıma sahip olamamak THKO’nun ikinci 
önemli zaafıydı. Köylü kitleleri henüz böyle bir harekete 
destek vermeye hazır değillerdi. Ama THKO da kitlelerle 
bağ kurmak için bir ön hazırlığa sahip değildi. Her şey 
ani denebilecek anlarda gerçekleşmişti ve manzaramız 
rastgele dağa çıkmış görünümü arzediyordu.

Bu nesnel ve öznel nedenlerin hareketin aleyhine işle
mesi sonucu dağdaki gerilla gurubu, Nurhak dağlarının 
eteğindeki Inekli köyü yakınında jandarmayla girilen ilk 
çatışmada ağır kayıplar verdi. Bu çarpışmada, dağdaki 
grubun lideri Sinan Cemgil yoldaşla birlikte Kadir Man
ga ve Alpaslan Özdoğan şehit oldular. Diğerleri yakalan
dı. Geriye kalanlar da dağıldı ve dağıldıktan sonra birer 
ikişer yakalandılar. Kadroların çoğunluğu kırsal alana 
çekilmesine rağmen, THKO’nun lider kadroları olan Hü
seyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, planlanmış 
olan bazı eylemleri gerçekleştirmek amacıyla şehirde 
kalıyorlardı. Bu görevlerini yerine getirdikten sonra dağ
daki gruba katılacaklardı. Dağdaki gruba katılmak üzere 
gelirken bu üç yoldaş da yakalanmıştı. Dağdaki grubun 
önündeki en ivedi görev, THKO’nun bu üç lider kadro
sunu burjuvaziden geri alacak eylemler gerçekleştir
mekti. Bu amaçla Karahan gediğindeki ABD radarına 
yönelik bir eylem planlandı. Ancak, bu eylem planı ha
yata geçirilmeden, dağdaki grubun lider kadrolarının 
şehit düşmesiyle büyük bir yenilgi alındı.

Esir düşen bütün THKO militanları, 12 Mart faşizminin 
kurduğu hukuk ve insanlık dışı askerî mahkemelerde 
yargılandılar. Devrimcilerden öç almak duygusuyla 
dolup-taşan faşist mahkemeler hareketin lider kadroları 
olan Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı idam 
cezasına çarptırdılar. Süleyman Demirel'in^başkaniığın- 
daki Adalet Partisi’nm oy çoğunluğunu oluşturduğu Mec
lisin onayından geçen idam cezaları 6 Mayıs 1972’de 
faşist celiştlar tarafından infaz edildi. Alınmış olan bu 
ağır darbeler sonucu THKO dağıldı.

Türkiyeli devrimcilerin Filistin ulusal kurtuluş hareke
tiyle enternasyonal dayanışma bağlarını kuran Hüseyin 
İnan, Deniz Gezmiş, Alparslan Özdoğan gibi devrimci 
kadrolar, henüz THKO oluşmadan önce Filistin halkının 
savaşçılarıyla omuz omuza Siyonizme karşı eylemlere 
katılmış, hem de askerî eğitim görmüşlerdi. THKO'nun 
aldığı ağır darbeden sonra, burjuvaziye esir düşmekten 
kurtulmuş olan bazı THKO kadroları, Filistin kurtuluş 
hareketiyle yeniden ilişkiye geçerek örgütün toparlan

ması çalışmalarına giriştiler. THKO’ya yeniden yapılan
mak için yurtiçinde ve dışında faaliyetlerini sürdürdüler.

Bu çalışmalar sürecinde, Hüseyin, Deniz ve Yusuf 
yoldaşların idamdan kurtarılması temel amaç idi. Bu 
amaçla bazı eylemler gerçekleştirildi. General eylemi 
olarak bilinen Kemalettin Eken'in kaçırılma girişimi, Bul
garistan’a kaçırılan uçak eylemi, bu amaçla yapılmıştı. 
Ancak Niyazi Yıldız yoldaşımızın şehit düştüğü bu ey
lemler de yoldaşların kurtarılmasını sağlayamadı. İdam
ların infazından sonra toparlanma çalışmaları başka yön
lerden devam etti. Burjuva mahkemelerinde THKO-III 
diye adlandırılan dava bu yeniden toparlanma sırasında 
yakalananlarla oluşturuldu. Yine bu toparlanma çalış
maları sırasında Avni Gökoğlu yoldaş, sınırda jandar
mayla çıkan çatışmada şehit düştü.

THKO’nun, önceden, temel baz alınacak bütünlüklü 
bir manifestosu bulunmadığı için, yeniden toparlanma 
çalışmalarında, iki ayrı kanalda iki ayrı ideolojik-teorik 
üretim ortaya çıktı. Birisi cezaevlerindeki elemanların 
yapmış olduğu çalışma, diğeri ise yurtiçi ve yurtdışı 
çalışmalarını sürdüren elemanların yapmış olduğu çalış
maydı. Bu durum doğal olarak iki ayrı ideolojik-teorik 
şekillenmenin doğmasına yol açtı.

1974’de yapılan kısmi aftan yararlanarak cezaevin
den çıkan ve mücadeleye devam etmek isteyen THKO’- 
lularla, cezaevi dışında ideolojik-teorik üretim ve örgüt
sel çalışmaları sürdürmüş olan THKO’\u kadrolar, yap
tıkları görüşmeler sonucu birleşmek ve yeniden örgüt
lenmek kararına vardılar. Varılan bu karar sonucu, 1975 
başlarında 9 kişiden oluşan THKOa Geçici Merkez Ko- 
mitesi'ni (GMK) kurdular. TH/CO-GMK görev olarak önü
ne; örgütlenmek, program ve tüzük oluşturmak, ideolojik- 
teorik görüş üretmek planı koydu. Bu faaliyetlerin önemli 
bir parçası olarak Yoldaş isimli merkez organı yayınla
maya başladı.

Ancak ayrı kanallardan ve birbirinden farklı koşullarda 
üretilmiş olan ayrı ideolojik görüşleri birleştirmek müm
kün olmadı. Yoldaş dergisinin 2. sayısının hazırlanması 
sırasında derin ideolojik ayrılıklar ortaya çıktı. GMK üye
lerinin çoğunluğu Maocu çizgiyi benimsemişti. Yoldaş 
dergisinin 2. sayısının kapağına “Sovyet Sosyal Emper
yalizmi” görüşünü yazma karan verdiler. Bu görüşe 
muhalif GMK üyeleri bu Maocu çizginin THKO çizgisi 
haline getirilmesine şiddetle karşı çıktı. Anlaşma nokta
sının kalmadığı, ideolojik ayrılığın bütün boyutlanyla 
ortaya çıktığı bu dönemde örgütsel ayrılık da kesin ola
rak gündeme geldi. 1976'nın başlarında yapılan son 
toplantıda taraflar, birirlerine karşı şiddet kullanmaya
cakları bir protokol üzerinde anlaşarak ayrılmayı ger
çekleştirdiler.

Maocu çizgide yürüyenler THKO adını da kullanarak 
Halkın Kurtuluşu gazetesi etrafında siyasal faaliyetlerini 
sürdürdüler. Leninist kanat olarak hareket edenler ise 
1973'de THKO imzasıyla yayınlanmış olan Mücadelede 
Birlik adlı broşürün de hazırlayıcıları olarak THKO/Mü- 
cadelede Birlik adı altında örgütlendiler. Emeğin Birliği 
adlı aylık siyasal yayın çıkartarak faaliyetlerini sürdür
düler.

THKO/MB Nisan 1980’de gerçekleştirdiği bir Kong
reyle Türkiye Komünist Emek Partisi’m kurdu. Maocu 
görüşü benimsemiş olan grup ise yine 1980'de Türkiye 
Devrimci Komünist Partisi’nı kurdular.

Böylece THKO, kendi içinden çıkan iki ayn dünya 
görüşünün, iki ayn kanadın partileşmesiyle son buldu. 
THKO adı, Türkiye devrim mücadelesinin önemli bir 
tarihsel dönemecini simgeleyen, döneme damgasını vu
ran devrimci bir başkaldırı hareketi olarak tarihteki yeri
ni aldı.

TESLİM TÖRE
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üretim dışında da yaşayabilen köylülük tarafından gerçekleştirilebileceği, öte yandan halk 
savaşının askeri zorunluluklar nedeniyle kentte değil kırda verilebilecek olması bakımından da 
köylülere yaslanmak gerektiği ve nihayet köylülüğün “düzen tarafından en çok ezilen ve 
sömürülen sın ıf’ olması dolayısıyla da halk savaşma çok daha istekli olarak katılabileceği 
açıklanmıştı. Dolayısıyla büyük kentlerde yapılan eylemler “taktik” amaçlı propaganda ve 
maddi güç kazanma eylemleri olacak, “stratejik” yığınak kırlarda yaratılacaktı. İlk banka 
soygunundan sonra THKP-C kuruculan olan Yusuf Küpeli, Münir Aktoiga ve İrfan Uçar, 
Hüseyin İnan, Yusuf Arslan ve Deniz Gezmiş’le görüşerek “mücadeleyi erken başlattıklan”nı, 
“bir siyasal parti olarak örgütlenmeksizin silahlı propagandaya girişilemeyeceğini” öne sürerek 
aynı amaçlan ve aynı mücadele yöntemlerini savunduklanna göre birlikte örgütlenme önerisi 
yapmışlar ve o görüşmede de “kır ve kentin göreli önemi” meselesi birleşmeme gerekçesi 
olmuştu. Hüseyin İnan, “Siz” diyordu, “kent proletaryasına inanıyorsunuz, biz ise kır 
proletaryasına”.

THKO’nun o dönem sosyalist hareketin tartışmalarında başlıca konulan oluşturan Kemalizm, 
“Milli Cephe”, “İşçi Köylü ittifakı” vb. konularda özgül bir görüş ileri sürdüğü 
bilinmemektedir. THKO için teorik çalışma, yayın faaliyeti, ezilenlere politik bilinç götürme 
gibi örgütsel etkinlikler değil, askeri faaliyet merkezi bir önem taşıyordu. O dönemi 
karakterize eden ÇKP-SBKP bölünmesinde Vietnam ve Küba KP’lerinin benimsediği gibi her 
ikisine de eşit uzaklık tavnnı takınmış olan THKO’lular, bazı gazetelerde “Sovyet elçisini de 
kaçıracaktık” şeklindeki haberleri tekzip etmek üzere “Sovyetler Birliği’ni dost olarak 
gördüklerini” belirten bir açıklama yapmışlardı.

Dağlarda

THKO’lular bu çerçevede 1971 kışında Emek İş Bankası Şubesini soymuşlar, “silah deposu” 
bulunduğu istihbaratını aldıklan Balgatta’ki ABD tesisine baskın yapmışlar ama depodan boya 
kutulan çıkınca, ^Qİay yerinden aynhrken bir siyah Amerikalı çavuşu arabasını almak için 
kaçınp hemen serbest bırakmışlar; ABD elçiliğindeki polis noktasında nöbet tutan polisleri 
İlker Mansuroğlu’nun ölümü dolayısılyla sembolik olarak cezalandırarak yaylım ateşe tutmuşlar; 
nihayet 4 ABD erini kaçırarak THKO bildirisini açıklamışlardı. Kısa aralarla birbirini izleyen 
bu eylemlerin ardından THKO mensuplannın bir bölümünün banndıklan ODTÜ yurtlannın da 
çatışmalar sonrası kapatılması üzerine THKO’lular Ankara’dan, Nurhak Dağlan’ndaki üslerine 
doğru birer birer aynimaya başladılar. Sinan Cemgil, daha önceden yörede Teslim Töre,
Mustafa Çubuk ve Hacı Tonak’m yardımıyla şehirden gelenlerin katılmasıyla oluşturulan üsse
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Türkiye’deki NATO ve Amerikan üslerinin varlığı 1965 
sonrası yükselen öğrenci gençlik hareketinin başlıca 
temalarından biri oldu. Dönemin öğrenci önderlerinden 
Harun Karadeniz Olaylı Yıllar ve Gençlik adlı 
kitabında, bu üslerin askeri anlamının yanısıra, üslerde 
görevli yabancı personelin pervasızca davranışlarının - 
Türk bayrağının yakılması, Amerikalıların sis sık adam 
ezmesi, eğlence yerlerinde skandaller yaratılması, vb.- 
yol açtığı hoşnutsuzluk karşısında duyulan tepkiyi bu 
olayların bir dökümünü yaparak dile getiriyor.
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Silahlı Mücadele

geçmeyi başardı. Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan Ankara’dan çaldıklan bir motosikletle 
Malatya’ya doğru yola çıktılar. 16 Mart 1971 günü Sivas’ın Şarkışla ilçesinden geçerken 
bozulan motosikletlerini tamir ettirmek için bir pikaba yüklemeye uğraşırlarken kendilerini 
tanıyan bekçi ve polislerle giriştikleri çatışmada önce Yusuf Arslan polislerin ateşiyle yaralandı 
ve yakalandı. Ardından Deniz Gezmiş el koyduğu bir otomobille kaçmaya uğraşırken Gemerek 
ilçesinde jandarma tarafından silahlı çatışma sonunda ele geçirildi.

Hüseyin İnan ise, Erzurum Atatürk Üniversitesi ZF öğrencisi Mehmet Nakiboğlu ile birlikte 23 
Mart’ta kiraladığı bir taksiyle Ankara’dan aynidı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine dayısının evine 
dinlenmek için griden Hüseyin İnan ve Mehmet Nakiboğlu, yeğeninin bir an önce 
yakalanmazsa bir -çatpışmada öleceğinden endişelenen dayısı tarafından uyuduğu sırada polise 
teslim edildi. Böylelikle THKO kırda Sinan Cemgiİ’in yönettiği bir grup ve İstanbul’da Cihan 
Alptekin’in yönettiği bir başka grup olarak iki kanat halinde mücadele çizgisini uygulamaya 
girişti. Ocak 1971’de Akçadağ yöresindeki Ilıcak Tepe’deki bir mağaraya yerleşen yaklaşık 
yirmi kişilik grupta aralıklarla gelen Mustafa Yalçmer, Alpaslan Özdoğan, Ahmet Erdoğan,
Kadir Manga, Atilla Keskin, Tuncer Sümer, Osman Arkış, Mehmet Asal, Fevzi Bal, Osman 
Bahadır, Metin Güngörmüş, Metin Yıldınmtürk, Cengiz Baltacı, Hacı Tonak, Teslim Töre, 
Mustafa Çubuk, Hüseyin Cemal Özdoğan ve çevreden başka kişiler Sinan Cemgil’in komutası 
altında piyade tüfekleriyle silahlandılar. Mart ortalannda gerilla eğitimine başladılar ve 31 
Mayıs’a kadar eğitimlerini ve keşif harekatlannı sürdürdüler. Kürecik’teki ABD radar üssüne 
saldın düzenlemek üzere bir grup THKO’lu 31 Mayıs günü hedeflerine doğru yola 
çıktıklarında İnekli Köyü dolaylannda köylüler tarafından görüldüler. Dağlarda eşkiya dolaştığı 
kanısıyla köylüler gördüklerim muhtara ve bekçiye anlattılar. Onlann da jandarmaya haber 
vermeleri üzerine, o sırada mola vermiş olan gruptakilerden Sinan Cemgil, Kadir Manga, 
Alpaslan Özdoğan, Mustafa Yalçmer, Hacı Tonak, Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan 
jandarma tarafından kıstınidı. Teslim ol çağrılarını redderek çatışmaya giren gruptan Sinan 
Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga vurularak öldürüldü. Mustafa Yalçmer, ağır 
yaralandı, Hacı Tonak teslim oldu, Ahmet Erdoğan ve Metin Güngörmüş ise kaçmayı başardı. 
Bu çatışmadan sonra dağdaki üste bulunanlar süratle yerlerini terkederek dağıldılar, ancak 
önemli bir bölümü daha sonra yakalanarak Ankara’ya getirildiler ve Deniz Gezmiş, Yusuf 
Arslan ve Hüseyin İnan’la birlikte yagılanmaya başladılar.

İstanbul’da

THKO’nun İstanbul’daki kolu örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla birbiri ardına önce 15 
Nisan’da Nahit Tören’in yönetimindeki bir grupla Doktor Rahmi' Duman’ın oğlu Hakan 
Duman’ı rehin aldı. 18 Nisan’da istenilen 250 bin TL fidye alındıktan sonra çocuk serbest
bırakıldı. THKO’nun eylemi bir ölçüde ilkesel, bir ölçüde de siyasal rekabete ilişkin nedenlerle
TH KP-Cliler tarafından yapılmaması gereken eylem türlerinden biri olarak eleştirilecekti. Çünkü 
“kadınlara ve çocuklara ilişmemek” gerillacılığın altın kurallanndan biriydi. Hakan Duman’m 
kaçınimasmm ardından Ömer Ayna, Yavuz Yıldınmtürk, İbrahim Öztaş, Avni Gökoğlu, Oktay 
Kaynak, Zerruk Vakıfahmedoğlu ve Nahit Tören’den oluşan eylem grubu Gaziosmanpaşa İş 
Bankası’nı ve Unkapam Ziraat Bankası’m soyarak toplam 80 bin TL (1990’da yaklaşık 80
milyon TL karşılığı) paraya el koydular. Unkapam soygunu sırasında soyguna engel olmak
isteyen odacı öldürüldü. THKO  üyelerinden Ömer Ayna Unkapam soygunu sonrasında 
yakalandı. İbrahim Öztaş, Mayıs 1972’de İzmir’de, kendisini yakalamak isteyen polislerle 
giriştiği silahlı çatışmada vurularak öldürüldü. Sinan Cemgil ve arkadaşlannm öldürüldüğü gün

Yanda Nurhak Dağlan’nda öldürülen THKO’lular. 16 Mart 1971’de, Malatya 
Kürecik’deki Amerikan radar üssünü tahrip etmeye giden THKO'ya bağlı 
gruptan bir kısmı, 31 Mayıs 1971’de, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı 
İnekli köyü civarında mola verdikleri bir sırada, jandarma birlikleri 
tarafından kuşatılmış ve birliklerle çatışmaya girmişlerdi. Civardaki köylüler 
tarafından eşkiye zannedilerek ihbar edilen grup, yedi kişiden oluşuyordu: 
Sinan Cemgil, Kadir Manga (en üstte) ve Alpaslan Özdoğan (üstte) 
çatışma sırasında öldü, Mustafa Yalçmer ağır yaralandı, Hâcı Tonak ise 
kaçamayarak yakalandı. Metin Güngörmüş ve 'hemşerim' adıyla bilinen 
Ahmet Erdoğan ise kaçtılar. Daha sonra 6 Haziran’da yakalanan 
Güngörmüş ve Erdoğan, Yalçmer ve Tonak'la birlikte THKO Davası’ndan 
yargılandılar. Mustafa Yalçmer mahkemedeki sorgulaması sırasında, 
sonradan kamuoyunda ‘Nurhak Katliamı' diye bilinecek olan olay hakkında 
şunlan söyledi: “(...) Çatışmada Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan 
Özdoğan’m yaralı iken vahşice kurşunlandığını benim de üzerime 50-60 
metre mesafeden 15-20 mermi sıkıldığını, köylülerin olay yerine gelmesi 
nedeniyle, sonradan atılan mermilerle yalnız kolumdan yaralanarak şans 
eseri kurtulduğumu, Sinan’ın üzerindeki 20 bin liraya yakın parayla benim 
üzerimdeki 1600 liranın ortadan yok olduğunu belirtmek isterim. (...)”
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12 M a rt Rejimi

John Kenneth Galbraith’e göre modern düzenler bir 
belirsizlik çağı içindedirler. Özellikle Sanayi Oevrimi’ni 
izleyen iki yüzyıl içinde yeryüzünde öylesine geniş deği
şiklikler olmuştur ki, insanoğlu inanç ve kuşku arasında 
dolaşan bir yeni arayışlar ya da belirsizlikler kuşağına 
gelmiştir. Galbraith, insanlık durumu hakkında konuşur
ken, bir özel tür insanoğlu üstünde daha da ayrıntılı 
biçimde durur. Onlar aydınlardır ve Galbraith onlar hak
kında şunu der; “ İnsanoğlunun kültürlüsü kötümser 
olur. Elde ettiği başarılarına dayanıp bunlarla yetinme- 
meyi daha güvenli bir yol olarak kabul eder. Tanrı bu 
tür insanların yanında değildir. Zihinlerde hep tehlike
ler, bitirilmemiş görevler, ulaşılmamış başarılar dolanır 
durur.” Tanım, burjuva ve hele küçük burjuva konumla- 
n içinde çoğu aydınlar için -kuşkusuz - geniş çapta 
geçerlldir. Ama bu yargılar, Türkiye’nin küçük burjuva 
aydını için, belki de, yapılabilecek tanımlamaların en 
doğrusudur. O, her eylemde çoşar ve her eylemden, 
kendi bitirilmemiş görevleri konusunda yepyeni bir iv
me alır. Gökalp onlara, “hak yok, görev var” demişti. 
Bu görev, bir boyutuyla Eflatun’un o erişilmez platonik 
Cumhuriyeti'ne dek ulaşıyordu. Onlann bir bölümü, pla
tonik cumhuriyetin üstüne, sınıf savaşımlannın en kar
maşık ilişkilerini araştırmış olan bilgin, devrimci ve ey
lemci Marx’in Gotha ya da Erfurt Programlan’na karşı 
getirdiği devrimci çözümlemeleri aşılayabileceklerini dü
şünecek kadar da küçük burjuvaydılar. Lenin ta 
1920'lerde Sovyet Büyükelçisi olarak S.I.Aralov'u yola 
çıkışından önce uyardığı gibi, Türkiye gerçekten de bir 
küçük burjuvalar ülkesiydi.

20. yüzyılın son çeyreğine yaklaşılırken, yeni kuşaklar 
eskileri utandırmayacaklar ve Eflatun’la Marx’i aynı po
tada kaynatma deneyimine bütün yürekleriyle girişecek
lerdir. Oysa, Eflatun’un ya da Eflatun’un Devlet’i bir 
seçkinci aydınlar kuşağının kendi kutsal doruklanndan, 
sanki ortalıkta hiç bir sosyal güç yokmuşçasına, yeryü
züne diledikleri gibi düzen vermelerini öngören bir ütop
yaydı. Marx ütopyayı sosyalizm için bile yadsıyan ve 
tüm sınıf ilişkilerinin uzun süreli tarihsel diyalektiğine 
girilmedikçe hiç bir düş görülmeyeceğini söyleyen ma
teryalist bir filozoftu. Felsefenin salt dünyayı açıklamak
la yetinemeyeceğini de ve aslolanın aynı zamanda dün

yayı değiştirmek olduğunu da yine Marx söylemişti. 
Ama, dünya, Marx için, öncelikle proletaryanın nesnel 
dünyasıydı. Bir zamanlar eline silahı, bombayı, dinamiti 
geçirenin Avrupa sahnesini terörün daniskasıyla yüzyü- 
ze bıraktığı bir çağda terörcülerin tannsı gözüyle bakıl
mış olan Bakunin’i bile karşısına alan da aynı Marx’di. 
Anarşizm, modern toplumun içinde belki ancak kendisi
ne bir yer bulmakta boşluğa düşmüş, eski egemen gü
cünü yitirmenin verdiği şaşkınlıkla tırmanacak duvar 
arayan küçük burjuvazi açısından son sığınak olabilirdi. 
Öyle bir sığınak ki, orada terörü de en sonunda yüreğine 
doğru çevirir ve ateşi içinde bizzat kendisi yakardı.

Her biri giderek kendi başına bir eylem ve kuram 
peygamberi olan Türkiye’nin kendi sol küçük burjuvaia- 
nnın adını sık sık andıklan Marx’i -bir bilgin olarak- 
yeterince okumaya ne fazla takatları vardı, ne de ellerin
deki silahtan baş kaldınabilecek kadar vakitleri... Silahlı 
bu tannlar, Schumpeter’in ünlü deyişiyle ancak pey
gamber Marx’la ilgiliydiler. Unuttuktan, Marx’in hiç bir 
zaman peygamber olmak istemediğidir. Marx’in sosya
lizmin bir bilimsellik sorunu olduğunu söyleyebilmesi, 
teori ve pratik arasındaki ayrılmaz birlikten söz etmesi, 
son çözümde, toplum, tarih, ekonomi, politika, örgüt 
ya da devrim gibi sorunların ancak bu en karmaşık 
nesnel, özgül, tarihsel bağiamian çerçevesinde ele alın
dıkları takdirde, doğru biçimde çözümlemeleri yapılabi
lecek olgular niteliğini taşıdığını belirtmesindendir.

İktidar, özellikle de tarihsel olarak devlet aygıtiannın 
olağanüstü etkin ve zengin birikim ve deneylerinin va
rolduğu bir düzende, ne Latin Amerika dağlan için türe
tilmiş kır gerillası ve ne de modern işçi sınıfının gülen 
bakışlan altında Paris ya da Berlin bulvannda denenen 
kentsel gençlik başkaldırıları ve terör oyunları aracılığıy
la elde edilebilirdi. Bunlan, yeni bazı sol kesimlerin 
sözünü ettikleri biçimleriyle ulusal demokratik devrim 
ya da geniş cephe gibi kavramlarla birleştirmeye kalkış
maksa, olsa olsa, Marx’i ya katıla katıla gülmekten çatla
tır ya da dehşetle açılan gözlerinden bir başka yıldınm 
çaktınrdı. Proudhon'un sığ bir yoksulluk edebiyatından 
kaynaklanan Sefaletin Felsefesi giderek Türkiye’de de 
gerçek bir Felsefenin Sefaleti’ne dönüyor ve... türetilen 
yeni sol peygamberler, genci, orta yaşlısı ve en yaşlısıy
la, teoriyi -hem de bazen Marx’in adını da yanlış biçim
lerde kullanarak- neredeyse tarihin çöp sepetine atıyor
lardı.

12 Mart Muhtırası’nın altında imzası bulunan 4 kuvvet komutanı görülüyor: (soldan sağa) Celal Eyicioğlu,
Memduh Tağmaç, Faruk Gürler ve Muhsin Batur. Küçük fotoğrafta ise 12 Mart'tan sonra sürdürdüğü İstanbul 
sıkıyönetim komutanlığı sırasında, Ziverbey köşkünü kullanıma sokacak ve işkenceci olarak nam salacak olan Faik Türün.

12 Mart’ın giderek trajik bir 12 Mart Rejimi’ne dönüşü
münün perde arkasında, tartışmasız varolan bütün dış
sal dinamiklerin yanında, bir de özel ve özgül olarak, 
Türkiye’nin resmi ideolojisiyle yeni sol uygulamalar ara
sında sıkışıp kalan bir küçük burjuvalar kuşağının umut, 
bilgisizlik, acı ve çilesi de vardır. Bu sürece Anadolu 
kırlarından gelip katılan eylemciler ise, giderek olağa
nüstü mistik boyutlar da katıyorlardı.

Platonik Devlet'e Marksist devrimi aynı eylem dinami
ğinin içine katmak, ancak kıyameti doğurabilirdi. 12 
Mart Rejimi böyle geldi. Üstelik, adeta gelmesi için çağ- 
nlmıştı da... 12 Mart 1971 Rejimi’nin kısa zaman aralıkla- 
nna büyük olayian sığdıran tarihinde, bir kaç ana evre
nin varlığı gözlenebilir. Bunlar son çözümde, Ali Suavi’- 
nin yaptığı unutulmaz üç parti tanımlamasından beri 
özü bir ve aynı olan üç programın birbirleriyle çekişme 
evreleridir. İlk evre, 12 Mart’ta Demirel’in düşmesiyle 
coşmuş küçük burjuvazinin tüm radikal özlemlerini yan
sıtan köklü atılım beklentilerinin var olduğu dönemdir. 
İkinci evre, radikal çözümün olanaksızlığını anlatan bir
birinden acı olaylann ardından, parlamentonun derhal 
kapatılıp bir kurucu meclise gidilmesi önerisiyle açıla
caktır. Son durak, ortanın solu’nda da olsa, liberal/öz
gürlükçü bir siyasal ortam üstünde yeniden buluşulan 
aşamadır.

Her toplumsal düzen kendi sorulanna özgül yanıtlar 
ister. Tarih ne hazır kalıplann, ne boş umutlann ve 
ne de uçan ağustos böceklerinin yeridir. Somut koşulla
rın ancak en somut değerlendirmeleridir ki özgül çö
zümleri üretir ve gerçekten yeni olabilene giden yollan 
aralar. Geniş anlamıyla 150 ya da 200 yıldır sürüne 
sürüne gelişen ama giderek son yarım yüzyıl içinde 
tarihsel ivmesini kazanan Türkiye’nin modernleşme, de
ğişim ve demokratikleşmesi, 20. yüzyılın son çeyreğin
de şu belirleyici sorulann yanıtlannı beklemekteydi; Geç
miş dönemler doğrulan ve eğrileriyle birlikte bir daha 
asla yinelenme olasılığı bulunmayan bir çağdır. Artık 
gidilmesi gereken, tarihin eski aşamalarının hiç kapsa
madığı ve kapsayabilmesi de zâten olanaksız bulunan 
yepyeni duraklardır. Tarihsel ilerleme bir doğru çizgi 
değil, nicelik ve nitelik dönüşümlerinin varolduğu, sıç
ramalarla dolu bir alandır. Sıçrama diyalektiği, özellikle 
küçük burjuva'Suyarlıklarıyla hiç bir çözümü bulunama
yacak bir olgudur. Öyleyse Türkiye giderek hangi ileri 
duraklara doğru yönelmekteydi ve bu süreç Türkiye^nin 
doğal akışını hangi aşamalarda, nerelere sıçratabHirdi? 
Yeni toplumsal güçler bu büyük devinime kuşkusuz 
soyut düzeyde bir yanıt da veremezlerdi. Yanıtı getiren 
onlann toplumcu teorik ve pratik çalışmalandır; deney 
ve kazanımlarıdır. Öyleyse praxis nasıl maddeleşecek 
ve yalnız başına kaldıkça ancak bir gizilgüç niteliği taşı
yan halk yığınlannı toplumcu oluşumun dinamizmi için
de kimler ete ve kemiğe büründüreceklerdi? Özgürleş
me ya da demokratikleşme, en sığ ve yetersiz koşullar
da bile varlığını sürdürür. Ancak onlar da her şeyden 
bağımsız birer olgu değildirler. Özgürlük fetişizmi bir 
başka çıkmaz sokaktır. Özgürlük uzun erimde, toplum
sal insanı zorunluluklann alanından tüm yaşamı ve gele
ceği üstünde gerçek bir özgür belirlenişler ortamına 
götürebilmek içindir. Özgürlük bu yanıyla, bilinçli ve 
örgütlü bir sosyo-politik edimdir. Öyleyse özgürlüğün 
toplumsal özünü yansıtan bilinç ve örgütleniş nereden 
doğacaktır?

Özellikle modem sanayi toplumunun ileri, devrimci, 
demokratik dünya görüşünü ortaya koyan politik dina
miklerden yoksun kalınan tiir siyasal ortamda, sıradan 
politikanın bunalım batağına saplanmak kaçınılmaz gibi
dir. Sıradan politika, çağdaş düzenlerin tez/antitez diya
lektiğini asla karşılayamaz ve onun yerini dolduramaz. 
Bunalımlar yığınlara yalnız daha iyi yaşama, daha sağ
lıklı beslenme, daha güzel bannma olanaklan önermek
le de çözülemez. Yaşama dinamizmine sahip bir düze
nin asıl işlevi genişleyen bir yeniden üretim için zorunlu
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bulunan nesnel sosyal ve politik koşullan sağlayabil
mektir. Bu iş yığınlann uzun süreli gelişimini belirleyip 
yönlendirecek toplumcu örgütlenişten ayrılamaz. Tarilı 
planında daha modern bir sosyo-politik yapı arayışı, 
sürekli biçimde iktidar savaşımları üstünde odaklaşır: 
Alt ve üst yapılar arasındaki derin tutarsızlıklar nasıl 
yokedliip çok daha ileri bir üst denge yaratabilecektir? 
Gereken sıçramanın ana sosyal güçleriyle onların yar- 
dımcılan ve bağlanım halkaları neler olacaktır? Gelişi
min somut ve güncel dinamikleri nelerdir? Bu stratejik 
sorulann dile geldiği aşamalarda düzenleri yeni tarih 
yanılgıianndan kurtarabilecek olan şey, temel gerçekler 
üstündeki geniş boyutlu değerlendirmelerdir. Ancak o 
zaman sıradan politikanın kara dünyasından çıkılarak, 
sosyal güçlerin daha özgür, yaratıcı, dogmatizmin her 
türlüsünü olumsuzlayan analitik ve bilimsel modern po
litikasına yöneiinebilecektir.

Şunları da unutmamakta fayda var: Sosyal gelişmenin 
gittikçe dinamik aşamalanna giren bir toplum, yığınları 
küçümseme tavrıyla da güvenilir çözümlere götürüle- 
mez. Bir toplumun kurtuluşu, onun yeni bir sosyal kuru
luşa doğru götürülebilmesiyle olasılıdır. Bu iş çağdaş 
halk yığınlarının somut ve etkin katılımı varsa başanlabi- 
llr. Uzun süreli çözümler yetenekli olduklan varsayılan 
bir takım uzman, bürokrat ya da teknokratı yönetime 
geçirerek de bulunamaz. Eflatun’un ütopik cumhuriyet 
özleminden bir türlü aynlamayan orta sınıf aydınlannın 
anlayamadıktan gerçek, diploma ya da uzmanlık gibi 
olguların ancak teknik düzeydeki şeyler olduktandır. 
Oysa, karar alma ve karar verme tümüyle sosyo-politik 
bir olaydır. Teknokrasi en sonunda söz konusu grupla- 
nn dayandıkları sosyal sınıf ve katmanlann ideolojik 
bir yansıma alanıdır. Bir toplumsal düzense, herhangi 
bir orta sınıf ideolojisinin deney alanı değildir. Teknok
rat oligarşisi yeryüzünün hiç bir toplumunu kurtarama- 
mıştır. Salt çeşitli meslek temsilcilerinden oluşan bir 
korporatif meclis tasansı da, çağın aradığı çözümü vere
mez. Modern toplum, yaratıcı ve ileri dönük sıçramalar 
gereksinimindedir. Korporatif meclis, küçük meclis çı
kartan çevresinde dönen didişme ve dağılmalan getirir. 
Onun son durağı da çokluk faşizme çıkmıştır.

Cumhuriyet’in ikinci yan yüzyılının Türkiyesi bu üç 
olasılıkla da çözüme varamazdı. Türkiye sosyal, ekono
mik, kültürel ya da siyasal bunalımlannı modern yığın
sal yöntemlerle aşmak isteyen bir toplumdur. Sosyal 
güçlerin tümünün de yığınsal köklerden gelerek yasa
ma/yürütme erklerini paylaşması, tutarlı bir demokratik 
çözümün ilk halkasıdır. Gerçek toplumsal etkinlik, özel
likle sıradan politika önünde modern politikanın ortaya 
çıkışını hızlandıran ileri dönük, toplumcu dünya görüş
lerinin siyasal arenaya apaçık yansıyabilmesiyle birlikte 
başlar. Söylenmesi gerekenler söylenemediyse, yapıl
ması beklenenler gerçekleştirilemediyse, bu, tek tek 
kişilerin suçu değildi. Onlar, kendi dünya görüşleriyle 
en çok o kadannı yapabilirlerdi. Eleştirilmesi gereken 
olsa olsa, politik alanda, toplumcu aydınlar kadar işçi 
ve köylü kesimlerden de gerçek önderlerin, öncü kadro- 
lann politik arenaya yeterince çıkanlamayışı olmalıydı. 
Tartışılması gereken sorun ileri dönük bir demokrasi 
savaşımının, ona sahip çıkacak tarihsel işçi sınıfı parti
siyle birlikte sürdürülemeyişi olmalıydı. Bu başarılama
yan işleri, ancak büyük demokratik atılımlar ve toplum
cu dönüşümler göze alabilirler. Tutarii anlamıyla politi
ka temeldeki sorunlara somut ve açık biçimde eğilebi- 
len, onun gereksindiği çözümleri bulup dayandığı sos
yal güçler adına siyasal arenaya yükseltebilen sağlıklı 
bir eylem alanıdır.

Türkiye’de tarihi anlamak, ancak bu gerçeklikler bütü
nünü kavramak ve onun gittikçe canlı, devinen bir par
çasına dönüşebilmekle olasılıdır artık... Modern çağlar 
kortcu çağlan değil, aydınlanma, umut ve yükseliş çağla- 
ndır.

ALİ GEVGİLİLİ

Cihan Alptekin ve Tayfun Cinemre motosikletle İstanbul dışına çıkarlarken Tekirdağ’da 
yakalandılar. Birbiri peşisıra Osman Bahadır, Oktay Kaynak, Zerruk Vakıfahmedoğlu’nun da 
yakalanmasından sonra THKO’nun eylemleri ve faaliyeti, dışanda kalan Nahit Tören ve Fevzi 
Eal’ın ilişkileriyle sürdü. Ancak Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçmalan beklenen 
arkadaşlannı karşılamak üzere hazırlık yaparken, Üsküdar’da bekçilerle çatışmaya girişen Nahit 
Tören kolundan, Fevzi Bal bacağından yaralandı. Ancak, yaralı olarak kaçmayı başardılar. 29 
Kasım’da Nahit Tören polisin tuzağına düşerek yakalandı. 30 Kasım’da Cihan Alptekin ve 
Ömer Ayna’nm Kasım 1971’de Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’nden Mahir Çayan, Ulaş 
Bardakçı ve Ziya Yılmaz’la kaçışlanyla birlikte THKO’nun yaz yenilgisinden beri aksamakta 
olan ilişkileri yeniden hareketlendi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’m 6 Mayıs 1972’de idam edilmeleri, Sinan 
Cemgil’in Nurhak’da, Cihan Alptekin’in Kızıldere’de öldürülmesinin ardından THKO’yu kuran 
ilk karizmatik önderler grubu fiziksel olarak tasfiye edilmiş oldu.

THKO’dan geriye kalan unsurlann da Deniz Gezmiş ve arkadaşlannm kurtaniması için uçak 
ve Jandarma Genel Komutam’nı kaçırma girişimleri sırasında yakalanmalan ya da kaçmalan ile 
birlikte THKO’nun pratik faaliyetleri kesintiye uğradı. THKO’nun dağdaki faaliyetlerine yörenin 
devrimcilerini katan köylü önderlerinden ve TİP ve MDD muhalefetinin çevredeki temsilcisi 
Teslim Töre, dağdaki üssün dağıtılmasından sonra Filistin’e geçerek, örgütün dağılan 
unsurlannı burada biraraya getirdi. THKO’nun ilişkilerini canlı tuttu.

Cezaevinde idam cezalan müebbet hapse çevrilen Mustafa Yalçmer, Metin Güngörmüş, Yavuz 
Yıldınmtürk önderliğindeki grup, 1973’ten sonraki evrimleri içinde THKO’nun ideolojik-politik- 
örgütsel çizgisini eleştirerek Türkiye Devrimci Komünist Partisi’n e  (TDKP) giden süreci 
başlattılar. Teslim Töre ise THKO’nun başlangıç çizgisini eleştirmekle birlikte cezaevindekilerin 
“Mao Zedong düşüncesi”ne karşı SBKP’nin dünya tahlillerini benimseyerek Türkiye Komünist 
Emek Partisi’n e  (TKEP) giden sürece girdi.

4 Mayıs 1972’de Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken’i kaçırma girişiminde bulunanlardan Haşan Ataol 
eylemi şöyle anlatıyor: 'Günlük basında, ‘suikast’ diye nitelenmesine karşın biz Kemalettin Eken’i rehin alıp 
karşılığında Deniz’leri istemek amacındaydık. Hedef olarak onu seçmemizin nedeni, üst düzeydeki ordu 
komutanlan içinde en kolay ulaşılabilir olmasıydı. Aslında, generali kaçırmayı değil, evinde rehin almayı 
düşünüyorduk. İki gün önce Ankara'dan kaçırılan uçak eylemini gerçekleştirenler dışardan, biz de içerden baskı 
yaparak Deniz'leri isteyecektik. Önceden yaptığımız inceleme ve takipte, Eken'in her gün 13.00 sıralarında J.G. 
Komutanlığı'ndan çıkıp makam arabasıyla Gaziosmanpaşa'daki evine gittiğini tespit ettik. Yarım saat kadar 
evinde kalıp tekrar işine dönüyordu. Biz işine dönmek üzere evinden çıktığında Eken'i evine sokup rehin almayı 
planladık. Evi bahçe içindeydi. Önünde koruması vardı. Evin kapısından çıkıp bahçe kapısının önünde caddede 
bekleyen arabaya ulaşması için yaklaşık 10 metre yürümesi gerekiyordu, işte biz. Eken bu 10 metrelik yolu 
yürürken korumalan aşıp yanına ulaşmalıydık. Ancak, polis ve askerlerin olağanüstü duyarlı olduğu bir anda ve 
güvenlik önlemlerinin son derece yoğun olduğu bir yerde tabii ki evinin önünde ve yakınında bir araba içinde 
Eken’in çıkmasını bekleyemezdik. Önceden arabayla Bakanlıklar tarafından yola çıkıp kaç dakikada eve 
ulaşabildiği konusunda denemelerde bulunmuştuk. Ne var ki, epeyce uzaktan yola çıkıp 10 metrelik mesafe 
içinde Eken'i yakalayabilmek için çok iyi bir zamanlama yapılması gerekiyordu ve saniyelik bir gecikme ya da 
erken davranma, arabanın içine girdiği anda veya henüz evden çıkmadan bizim evin önüne ulaşmamıza yol 
açabilirdi Nitekim öyle de oldu. Evin önüne vardığımızda Eken makam arabasına girmiş bulundu. Öte yandan, 
önemli bir sakıncamız daha vardı. Eylemde kullandığımız araba tek kapılıydı. Ancak onu bulabilmiştik. Arabanın 
tek kapılı olması da bizim için büyük engel oluşturdu. Önde ben oturuyordum. Aynı kapıdan, üç kişinin inmesi 
zaman aldı. Ben arabadan iner inmez, ki arabamızla generalin arabasının önünü keşmiştik, ateş ederek öbür 
arabaya yaklaştım ve sol arka kapısını açtım. Hemen kapının yanında general oturuyordu. “Teslim olun” diyerek 
ayaklarının dibini taradım. Sonra çevreden yetişenlerle çatışma sürdü. Çok kısa mesafeden herkes birbirine ateş 
ediyor, ama kimse kimseyi vuramıyordu. Bu arada yerde yatan yaver beni dizimden vurdu. Niyazi Yıldızhan ve 
Sefa Asım Yıldız'dan da ayn düşmüştüm. Bir süre daha çatışma sürdükten sonra kaçtım. Sefa ve Niyazi’nin 
yakalanıp Niyazi’nin orada öldürüldüğünü sonradan öğrendim."



THKP-C “Buhran”i Derinleştiriyor
12 Mart Muhtirasi’nm ardından Kurtuluş gazetesinde yayımlanan “Ülkemizde Oynanan Oyun 
ve Bütün Küçük Burjuva Oportünist Fraksiyonların İhaneti” başlıklı yazı, İsrail’in İstanbul 
Başkonsolosu, Efrayim Eirom’u kaçırarak kendisini Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP) ve 
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi (THKC) ya da kısaca THKP-C olarak açığa vuracak olan 
sosyalist akımın 12 Mart Muhtırası’na ve öteki “sosyalist çizgilere karşı tutumunu ve gelecekte 
izleyeceği çizgiyi şöyle haber veriyordu: “ Oynanan son oyunla birlikte ülkemizde faşizm 
adım adım tezgahlanmaktadır. Ordu ve bütün devlet kurumlanndaki küçük burjuva 
radikallerini yeni yeni tasfiyeler beklemektedir. Bütü*n devlet kurumlannda bürokrasisini 
sağlamlaştırmakta olan emperyaüzm, ordu içindeki tasfiyelerin peşinden ‘anarşistler’ dediği sivil 
kanattaki sağlam Marksist-Leninist unsurlara da vuracaktır... Yukandan aşağıya adım adım inen 
faşizm, Kemalizmi de kendisine ideolojik taban olarak hazırlamak çabası içindedir...Devrimcileri 
zor ama zevkli kavga günleri beklemektedir. Ak ve kara artık en keskin çizgileriyle 
birbirinden aynlabilecektir. Bütün kadrolar en aktif mücadeleye kendilerini 
hazırlamalıdırlar...Mevcut buhranı derinleştirmek, emperyalizme ve yerli köpeklerine nefes 
aldırmamak için, patlayacak kitle hareketlerinin önüne yiğitçe geçmeli, işçiler ve köylüler 
arasından yeni yeni kadrolar çıkartmaya çalışmalıdırlar... Bütün yan sömürge ülkelerin ve 
ülkemizin pratiği, mücadelenin uzun ve zor olacağını, düşmana karşı temel mücadele 
metodunun politikleşmiş askeri mücadele metodu olduğunu açıkça ortaya koymuştur...” Bu 
satırlann yazan Yusuf Küpeli’nin sözlerinin kendi ait olduğu çevredeki somut pratik anlamı, 
THKP-Cnin İstanbul’un İsrail Başkonsolosu Efrayim Eirom’un kaçınimasıyla resmileşen “silahlı 
mûcadelesi”ydi ve gerçekten sözcüğün somut anlamıyla buhranı derinleştirmekte tayin edici 
roller oynayacaktı.

THKP-Cnin Kökenleri

Mayıs 1971’de kendisine THKP-C adını vererek olan ilişkiler toplamının iki belirgin kaynağı 
olduğu söylenebilir: Dev-Genç’in  hem Ankara’da hem Türkiye’deki en “seçkin” kadrolannın 
çıkış yeri olan ODTÜ ve SBF Fikir Kulüpleri. 1969 Dev-Genç Kurultayı’nda Aydınlık çevresinde 
ortaya çıkan bölünme gercçekte iki değil üç grup ortaya çıkarmıştı. Doğu Perincek’in PDA’sı 
gruplardan biriydi ama Doğu Perinçek’in “İlkesiz Birlik Cephesi” olarak adlandırdığı Mihri 
BeUi’nin önderliğindeki Aydınlık dergisi yazı kurulunda gerçekten de tek değil, iki grup vardı:

İdamları izleyen iki avukattan biri oian Mûkerrem 
Erdoğan o sabahı şöyle anlatıyor "Deniz (ayakta) 

bize döndü. ‘Cezaevinde bizi, yangından mai kaçırır 
gibi kaptılar, havalandırarak getirdiler. Ayakkabılarımızın 

bağlarını bile bağlamamıza fırsat vermediler. 
Postallarımın bağlarını bağlasınlar; asıldığımda 

ayağımdan düşmelerini istemem.’ dedi. (..) Deniz 
gardiyanların yardımıyla masaya çıktı. (...) Bir 

gardiyan ilmiği açtı, genişletti, başından geçirip 
taktı Deniz’in boğazına. (...) İşte o anda Deniz son 

sözlerini söyledi. ‘Yaşasın lam bağımsız Türkiye. 
Yaşasın Marksizm-Leninizm. Yaşasın Türk ve Kürt 

halklarının kardeşliği. Yaşasın işçiler, köylüler. 
Kahrolsun emperyalizm.' (...) Deniz’in asılması 

sırasında Yusuf’u (solda) alıp oraya getirmişler. 
Bize dönerek ‘Duydum Deniz'in sesini’ dedi. (...) 

Darağacı hazırlanmış, tazelenmişti. (...) Masaya 
oradan da tabureye çıktı. Geçirdiler ilmiği boynuna.

Yusuf da gür, yürekli bir sesle son sözlerini 
söyledi, taburenin üzerinde: ‘Ben ülkemin bağımsızlığı 

ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa 
ölüyorum. Sîzler bizi asanlar şerefsizliğinizle her 

gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz.
Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz. Yaşasın 

devrimciler. Kahrolsun faşizm.' (..) Bu arada 
Hüseyin'i (sağda) getirdiler Bildiğimiz Hüseyin'di. 

Her zamanki Hüseyin. Sigara içip içmeyeceğini 
sorduk. 'İçmeyim' dedi. Bize döndü. ‘Söyleyin 

babama,' dedi; ayağındaki lastik ayakkabıları 
gösterdi, 'Babam, yarın ayağımdaki bu lastik ayakkabılan 

görüp, doğru dürüst bir ayakkabısı bile yokmuş 
diye üzülmesin. Askeri Cezaevinde, ayakkabılarımızı 

giymemize bile fırsat vermediler Ayakkabılarım 
cezaevinde kaldı. Onlara hediyem olsun.' (...) 

Durdu. ‘Sephaya çık,' diye bağırdı Savcı. Hüseyin 
Savcıya döndü masanın üzerinde, ‘Sabırlı yol, çıkacağım' 

dedi. Ve tabureye çıkmadan, masanın üzerinde, 
yürekli bir sesle bağıra bağıra son sözlerini 

söyledi: ‘Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın 
mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı 
bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı 

Türk halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, 
köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun Faşizm.
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Ünye Hava Radar Tesisleri'nde görevli üç Ingiliz 
teknisyenin kaçırılması üzerine verdiği demeçte 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü 
şöyle demişti: "Türkiye'de mahkemelerin tehdit altında 
hüküm vereceklerini veya tehdit altında mahkeme 
hükümlerinden kurtulmak mümkün olacağını 
zannetmek hiç bir sonucu olmayan meyüsâne bir 
teşebbüstür Aklı başında insanların bu kanunsuz 
kaçırmadan netice umması düşünülemez. Fakat 
mektup sahiplerinin dediği gibi kaçırılanlara bir 
tecavüz olursa bundan memlekete gelecek zararların 
hududu olmayacaktır. Bunu vatandaşlarıma bildirmek 
istiyorum. Ülkemizde çalışan ingilizler ulusun şerefinin 
teminatı altındadır. Onları öldürmek bütün ulusu leke 
ve töhmet altında bırakacaktır. Böyle bir vaka yalnız 
cinayeti yapanlara karşı değil, onların ailelerine ve 
bütün yurttaşlarına sönmez, unutulmaz derin bir 
düşmanlık yaratır. Bütün insanlık alemine karşı sözüne 
güvenilmekten, kanununa inanılmaktan şikayet edilen 
bir millet damgası ile milletler arasında tahmin 
edemeyeceğimiz kötü nazarlara, ithamlara ve bu 
muamelenin maddi manevi bütün zararlarına maruz 
kalırız. Bütün vatandaşlarca önemli bir vazife ile karşı 
karşıyayız. Böyle bir cinayete mutlaka mani olmalıyız. 
Resmî vazifelilerin yardımcısı olarak halkımızın her 
ferdinin bir vatan müdafası yapar gibi teması olanlar, 
teması olmayanlar kaçıranları her yerde takip etmeli, 
mutlaka izlerini bulmalıdır. Kaçırılanların canlarını 
kurtarmak çok değerli bir ödevdir, ama kaçırılanların 
canlan gibi önemli olan milyonlarca Türk çocuklarının 
maruz kalacakları zararlan ve tehlikeleri celbedecekleri 
engin düşmanlıkları önlemektir. Benim vatandaşlarıma 
söylediğim bu sözler tam bir şerbf acısı ile devlet ve 
millet olarak temiz düşüncelerle söylenmiştir." 
İnönü'nün bu demecinden iki gün sonra, 30 Mart'ta 
güvenlik güçlerinin sürdüğü iz sonunda Kızıldere 
köyünde, muhtar Emrullah Arslan'm evinde (üstte) 
kıstırılan THKP-C ve THKO militanlan, aralarından 
sadece Ertuğrul Kürkçü'nün sağ olarak kurtulduğu bir 
“operasyon" sonucunda ölü olarak ele geçirildi. 
Muhtarın delik deşik olmuş evinde yapılan aramada 
Ingilizlerin de cesetleriyle karşılaşıldı. Deniz Gezmiş, 
Yusuf Arslan ve Hüseyin Inan'ın idamını engellemek 
amacıyla girişilen eylem böylece trajik biçimde 
noktalanmış oldu ama Kızıldere Olayı 1970'ler 
boyunca Türkiye'de yeniden örgütlenen devrimci 
gruplann nezdinde “şanlı bir direniş" olarak 
algılanmaya ve anılmaya devam etti. Her yıl 
Kızıldere'nin yıldönümünde öldürülen militanlar anısına 
bildiriler dağıtıldı, afişler yapıştırıldı, toplantılar 
düzenlendi. Yanda bu amaçla yapılmış bir afiş 
görülüyor.



Silahlı Mücadele

birincisi Mihn Belli, Şevki Akşit, Muzafer Erdost ve Vahap-Seyhan Erdoğdu’nun oluşturduğu 
çevreydi İkincisi ise Münir Aktoiga ile Mahir Çayan’ın temsil ettikleri ilişkiler. Münir Aktoiga 
da Mahir Çayan da TİP içindeki mücadelelerde MDD görüşü çevresinde Mihri Belli’nin 
önderliğinde toplanmışlar ve TİP yönetiminin “parlamentarist” siyasal çizgisine karşı mücadele 
etmişlerdi. Ancak, parlamentarizm yolundan işçi sınıfının sosyalist egemenliğine geçilemeyeceği 
teorik olarak aydınlandınktan sonra Mihri Belli’nin TİP'e alternatif o lacak  bir parti kurma işini 
üstlenmemesi üzerine proleter devrimin ancak bir “savaş örgütü" önderliğinde oluşacağı kanısında 
olan Aydınlık yazı kumlunun bu iki üyesi kendi çevrelerinde kendi özdisiplini olan iki grup
oluşturmaya başladılar, ya da tersten söylenirse bu eğilimi ifade eden küçük gruplar bu iki
insanı “proleter devrimci” çevrelerde kendi sözcüleri kıldılar.

TH KP-Cyi Oluşturan Çekirdekler

TİP’e  olduğu kadar MDD görüşünü savunan “proleter devrimciler”in, mücadeleyi “radikallerin 
önderliği”ne havale ettiğini düşündükleri Mihri Belli, Doğu Perinçek ve çevi-esine de tavır alan 
sosyalistlerin, etkin olduklan iki alan SBF ve ODTÜ Fikir KulupIeri çevresi ve bunlann taşrada 
ve işçi hareketindeki yansımalan ya da uzantılanydı.

■ODTÜ’de İrfan Uçar, Münir Aktoiga ve Ulaş Bardakçı, SBF’de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve
Hüseyin Cevahir, Türkiye’de işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin TİP’in olamadığı kadar 
“düzen dışı” bir örgütlenmeye sahip olması gerektiğine 1965-68 arasında yaşadıklan pratik 
deneyimlerden sonra kanaat getirmişlerdi. TİP yönetiminin “legal” ve “parlamenter” çizgisinin 
FKFden tasfiye edilmesinden sonra her iki çevre Doğu Perinçek’in sosyalizm mücadelesini
“anti-emperyalist” mücadeleye tabi kıldığını düşündükleri çizgisinin de tasfiye edilmesini
sağlamış olarak Mihri Belli’den bir örgüt perspektifi ortaya koymasını istedikleri her seferinde 
tatmin olmaksızın aynhnca, kendi öz güçleriyle işe başlamak zorunda olduklanna karar
vererek 1969 kışında THKP-Cnin ilk çekirdeğini oluşturdular. Ulaş Bardakçı, İrfan Uçar, Münir
Aktolga’nın yanma daha sonra katılan Ertuğrul Kürkçü ODTÜ’de, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, 
Hüseyin Cevahir, İlhami Aras SBFde kendi iç disiplini olan bir “gizli” örgütlenme temelinde 
anlaştılar. Daha sonra bu çevreye Ereğli grevinde işten atılmış, mühendis Bingöl Erdumlu ve 
işçi Necmettin Giritlioğlu katıldılar. Henüz Mihri Belli ile ne yapacaklannı bilmiyorlardı ama 
çok uzağa gidemeyeceklerini görmüş gibiydiler. Bu yüzden siyasal bir aynlık yaratmaksızın 
bütünüyle kendi iç disiplinine sahip bir özel örgütlenmeyi korumayı gerekli görüyorlardı.

Daha sonra kaynaşarak Türkiye sosyalist hareketinin en doğurgan ve gelişkin hareketini 
kuracak olan bu iki çevre de öteki devrmici çevreler gibi, arkadaş çevrelerinin devrimci 
gençlik hareketinin ve sosyalist hareketin gelişimi içinde bir tür mücadele yoldaşlığına 
dönüşmüş olmasına dayanıyordu.

( k l ü  o n r i  l iJ H  ı p o n  f f w o a u  t o .  
^ m A R T I V r S P f R I .  I t A V T C Ö m i l İ

15-16 Haziran ve Mihri Belli İle Ayrışmanın Başlangıcı

Ekim 1969’da toplanan Dev-Genç Kurultayı’nda yıldızı parlayan Mahir Çayan’ın Kurultay’daki 
konuşmasında ve sonraki yazılannda TİP muhalefetini çeken en önemli unsur, “Milli 
Demokratik Devrim” denilen şeyin işçi sınıfının özhareketi olarak ve demokratik mücadelenin 
kesintisiz bir biçimde sosyalizm mücadelesine bağlanarak açıklanmış oluşuydu. 15-16 Haziran’a 
kadar bu perspektifi Mahir Çayan’ın deyişiyle “nüanslar”la birlikte Mihri Belli’nin de paylaştığı 
sanılıyordu ama, pratik mücadele 15-16 Haziran’da gösterdi ki, Mihri Belli işçi sıınıfmın öz 
hareketini ve sosyalist mücadele perspektifini radikallerin “milli devrimci yof’unun karşısına 
koymaya istekli değildi. Anti-emperyalist mücadelenin önderliğine sosyalistlerin kendi bağımsız 
örgütlenmeleriyle girmeleri için belirgin bir adım atmak için inisiyatif almaya hazırlık 
yapmıyordu.

Devrim İçin Örgüdenme Zorunluluğu

Büyük buıjuvazinin bir olağanüstü rejim hazırlığı içinde oldüğu 1970 sonbahannda toplanan 
TİP kurultayı--“proleter devrimci”lerin önüne parti meselesini getirip koyduğunda Mihri 
Belli’nin 29-30  Ekim’deki “Proleter Devrimci TİP Kurultayı”nda bu görevi erteler bir tavır 
takınması üzerine gelişen ihtilaf sürecinde Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Aktoiga 
Aydınlık yazı kurulundaki görevlerinden istifa ettiler. “Aydınlık ‘Sosyalist Dergi’ye Açık Mektup” 
başlığıyla yayınladıktan karşıtlıklanm şu başlıklar altında özetlemişlerdi: Devrim anlayışı, 
çalışma tarzı ve örgüt anlayışı. Daha sonra THKP-Cnin de teorik ilkeleri haline gelecek olan 
bu metine göre THKP-C önderleri devrimin “işçi-köylü ittifakı temeli üzerinde emperyalist 
boyunduruğun en zayıf olduğu kırlardan şehirlerin fethi rotasını izleyen bir halk savaşı ile 
zafere erişeceğini”; “devrimin örgütlü güçlerinin dışındaki güçlere güvenilemeyeceği”ni; ve “ilk 
dönemde dar tutulmuş, sayıca az ama demir gibi disipline sahip çelik çekirdek” halinde 
örgütlenmek gerektiğini ileri sürüyorlar ve Mihri Belli’yi bu ilkelerin tersini savunmakla 
suçluyorlardı.

İlk Örgüdenme Aalımı

Bu aynlAtan sonra devrimci hareketi örgütlü bir yapıya kavuşturmak üzere ilk adım atıldı. 
Arahk’ta Ankara Küçükesat’ta bir evde yapılan toplantıda 11 kişilik geçici bir yapı kuruldu.
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Bu kurula geçici Genel Komite dendi, geçici Genel Komite de üç kişilik bir M erkez Komite 
seçti ve bütün yetkilerini Merkez Komite’ye devretti. Geçici Genel Komite’d e  yer alan kişiler 
şunlardı. Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Aktolga, Ertuğrul Kürkçü, Bingöl Erdumlu,
Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Sina Çıladır, Orhan Savaşçı, S im  Öztürk. Genel 
Komite’de yapılan işbölümüne göre Merkez Komite bereketin genel gidişini ve Kurtuluş 
dergisinin yayınını Mahir Çayan, Münir Aktolga ve Yusuf Küpeli elde tutacaklardı. Genel 
Komite ise zaten her biri belli bir alandan gelen ve alanın ilişkilerini fiilen temsil eden 
kişilerden oluşuyordu. Buna göre, Ertuğrul Kürkçü gençlik, Bingöl Erdumlu işçiler ve Ege 
bölgesi, Hüseyin Cevahir Doğu Anadolu ve Kürtler, Ulaş Bardakçı her türlü yoldan para ve 
malzeme sağlanması, Ziya Yılmaz Karadeniz bölgesi ve köylüler, Sina Çıladır Batı Karadeniz 
ve işçiler, Orhan Savaşçı silahlı kuvvetler. S im  Öztürk Kocaeli ve işçilerin örgütlenmesi ile 
görevlendirildi. Her iki komite de geçiciydi. Herhangi bir program ve tüzükten henüz 
yoksundu. Ancak bir parti olmaya doğru ilk hazırlık adımıydı. Hareketten Kurtuluş grubu 
olarak sözedilir oldu.

Henüz bir cephe kavramı da silahlı propaganda da henüz ortada yoktu. Ancak olaylann hızlı

THKO

THKO, Türkiye'nin, özellikle Türkiye Solunun siyasal 
gelişimini etkilemiş, kendisi de uluslararası etkenlerin 
yanında, Türkiye’nin ve Türkiye Solunun toplumsal si
yasal gelişiminin ürünü olan bir olgudur. Her olgu gibi, 
tarihseldir. Ortaya çıkışı, gelişmesi ve bir sonu vardır.

THKO oluşumunun başlangıç yılı ’68’dir. Ankara ve 
İstanbul’da, gençlik hareketi ve onun örgütü olan Dev- 
Genç içinde kendilerini diğerlerinden ayıran ve birbirle
riyle belirli ilişkilere sahip iki grubun ortaya çıkması, 
THKO'nun oluşum sürecinin başlangıcı olmuştur. Anka
ra’da Hüseyin İnan, İstanbul’da Deniz Gezmiş etrafında 
toplanan, eylemler içinde sınanarak titizlikle seçilmiş 
devrimci militan gençler, gençlik eylemlerinin en önün
de yeralanlar arasındaydılar ve özellikle şeriatçı-faşist 
ve resmî güçlerle çatışmanın ve gençliğin silahlı savun
masının içindeydiler. Gençlik eylemleri ve savunmacı 
eylem çizgisinin yetersizliği, önlerine iktidar sorununu 
koymaya yönelen THKO’yu önceleyen bu gruplar açı
sından görüldükçe, gençlik hareketinin sınırlannı aşan 
bir devrimci hareket ve onun örgütünü yaratma sorunu 
gündeme girmeye başladı. Türkiye’de işçi ve emekçile
rin, halkın iktidarı ve kurtuluşunu hedefleyen, böyle 
bir amaca uygun ideolojik siyasal yaklaşım ve tutumla
ra, devrimci bir programa sahip, devrimci taktik ve yön
temler uygulayıp kullanan bir örgüt yoktu ve gençlik 
mücadelesi içinden gelen militanlar devrimci mücadele
nin bu ihtiyacını karşılamaya yöneldiler. Uluslararası 
etkenleriyle de birlikte Türkiye’nin o günkü koşullan, 
THKO'nun kuruluşuna götürdü. ’69 içinde gençlik hare
ketinin ihtiyaçlannın ötesinde silahlı eylemler gerçek
leştirmeye başlayan devrimci militanlann, önemli bir 
kısmı silah ve savaş eğitimi için, aynı yıl Filistin’e gidip 
döndü ve ’70, Ankara ve İstanbul gruplannın birleşme
siyle THKO’nun kurulduğu yıl oldu. THKO’nun örgütle- 
yicisi ve siyasal ideolojik yönlendiricisi Hüseyin İnan, 
popüler önderi ve İnan ile birlikte sürükleyicisi Deniz 
Gezmiş’ti. Kurucu militanlar arasında Yusuf Aslan, Si
nan Cemgil, Cihan Alptekin, Alpaslan Özdoğan ve bir 
dizi gençlik önderi bulunuyordu.

NEDEN THKO?

’60’lann ikinci yansı, emekçi kitlelerin hareketinin 
önemli boyutlar kazandığı yıllardı. Bu dönem. Cumhuri
yet tarihinde emekçi kitlelerin en geniş demokratjk mev
zileri ellerine geçirdikleri dönem de oldu. Üst sınıflar 
arasındaki çelişme ve çatışmanın da gelişmesini kolay
laştırdığı kitle hareketi bir dizi demokratik hakkı kopanp 
aldı ve fiilen kullanılır kıldı. Bir yandan kitle eyleminin, 
başta öğrenci gençliğin Amerikan emperyalizmine ve 
faşizme karşı mücadelesi olmak üzere işçilerin sendikal 
hareketinin, grevlerin ve köylülerin toprak işgali eylem

lerinin yaygınlaşması, diğer yandan ilerici, demokratik, 
sosyalist fikirlerin kitleler arasında geniş ölçüde yayıl
ması dönemin özelliğiydi. Kitle eylemleri radikalleşirken 
Marksist klasikler birbiri peşi sıra Türkçeye çevrildi ve 
geniş bir okur kitlesi buldu. Bu koşullarda TİP paria- 
mentoya 15 milletvekili sokmuştu. Başlangıçta TİP tüm 
sol hareketi kucaklıyordu. THKO kurucularının hemen 
tümü de TİP üyesiydi. Ancak TİP gelişen kitle hareketi
nin bir etkeni değil engeli durumundaydı ve hareket 
radikalleştikçe bu durum dayanılmaz hal aldı.

Hruşçov revizyonizminin etkisi altında olan ve bu etki
yi Türkiye’ye taşıyan TİP, aynı zamanda Şefik Hüsnü'- 
nün burjuvaziyi aklayan ve ona bel bağlayan sınıf işbir
likçisi, sınıf barışını ve yasalcılığı esas alan oportüniz
minden besleniyordu. TİP iflah olmaz bir pariamenta- 
rizm savunucusuydu. Barış içinde parlamentoda çoğun
luk sağlayarak “ iktidar” olmayı öngörüyor ve bu planı 
bozabilecek her türden “aşırılık”a karşı çıkıyordu. Hruş- 
çov’un “ banşçıl geçiş” tezini hayata uygulayan ve Şefik 
Hüsnü’nün ’46’daki Demokrat Parti destekçisi paria- 
mentarizminin takipçiliğini yapan TİP hızla radikalleşen 
kitle hareketi karşısında pasifizmin teorisini yaparak ha
reketi geriye çekmeye uğraştı. Birçok grev, öğrenci boy
kot ve işgalleri, anti-emperyalist eylemler TİP’e rağmen, 
onu da karşısına alarak gerçekleşebildi. Unutulmaz ör
nektir: İstanbul’da Deniz’in önderiik ettiği 6. Filo’yu 
protesto gösterilerinde TİP fiilen Amerikaiılann safında 
yeraldı, göstericiler T/P’lilerln barikatiannı aşmak duru
munda kaldılar. Radikalleşerek yükselen kitle hareketi 
sol hareketi de etkileyip radikalleştirirken, parlamenta- 
rizm, yasalcılık ve pasifizmiyle TİP’i tecride götürdü. 
Başta gençlik önderleri olmak üzere devrimci militanlar, 
onunla iktidara yürünemeyeceğini pratik içinde görerek 
TİP'ten koptular.

TİP karşısında yükselen, kendi içinde baştan beri farklı 
eğilimleri banndıran MDD hareketi oldu. Önderiiğini Mihri 
Belli’nin yaptığı MDD hareketi, TİP reformculuğu karşı
sında “devrim” savunuculuğu yapıyordu; ama, Hruş- 
çov’un etkisi altında bu “devrim”in “kapitalist olmayan 
yol”dan gerçekleşeceğini ileri sürüyor, Nasır örneğinin 
propagandasını yapıyordu. MDD tezine göre, TİP'in ön
gördüğü anayasal reformlar parlamenter yolla değil “kü
çük burjuva radikaller” ya da “asker-sivil aydın zümre” 
adını verdiği reformcu solcu cunta aracılığıyla olanaklıy
dı. Şefik Hüsnü’nün Kemalizm yüceltisi MDD’.nin çıkış 
noktasıydı. MDD’nin bir dönem TİP karşısında güç top
lamasının etkeni, onun yükselen kitle hareketi ve dev
rimci eylemleri TİP’len farklı olarak “anarşizm-goşizm” 
şeklinde nitelememesi, gelişmeden yana bir tutum al
masıydı. Mihri Belli ve MDD hareketi, özellikle gençlik 
hareketini ve küçük grup eylemlerini, bel bağlanan ordu- 
gençlik ittifakına dayalı solcu askerî dart>enin koşullan- 
nı olgunlaştıracağı ve bir cunta yönetiminde kendilerini 
güçlü kılacağı düşüncesiyle desteklediler.

i
MDD hareketi parçalı bir bütündü, bir yandan gençli

ğin radikalizmini saptırıp emiyor diğer yandan Kemalizm 
savunuculuğu ve cuntacılıkta ortaya çıkan reformculu
ğuyla burjuvaziye bel bağlıyor, sınıf işbiriiğini öngörü
yordu. Parçalanmadan edemezdi: önce Doğu Perinçek'- 
in PDA'sı aynidı. Bu grup Mihri Belli’nin görüşlerini 
biraz daha incelterek savunmayı sürdürdü, ama radika
lizmden uzaktı ve ondan güç almıyordu, pasifizmiyle 
kısa, sürede tecrit oldu, bunu kırabilmek amacıyla o 
dönem devrimci demokrat niteliğiyle devrimciler arasın
da önemli bir prestije sahip Mao’yu kullanmaya, onun 
özellikle sağcı görüşlerini savunmaya yöneldi, Maocu- 
iuk’ta karar kıldı, yine de'tecridi kıramadı.

Bölünmenin diğer yanı Aydınlık Sosyalist Dergl'nin 
başında bulunan Mahir Çayan’dı, radikalizmden güç alı
yordu. Çayan, MDD’nin birçok tezini savunmayı sürdür
dü ancak, yükselmekte olan devrimci radikal bir eğilimi 
temsil ediyordu. Mihri Belli, bölünmede, kendi görüşle
rine daha yakın olmasına rağmen PDA tecrit olunca, 
Çayan’ın tarafını tuttu. Oluşum halindeki THKO tüm 
gruplann dışındaydı.

15-16 Haziran işçi direnişi ve onun karşısında ordu
nun tutumu, cunta ve cuntacılara bağlanan umutlann 
geçersizliğini pratik olarak gösterince, radikal gençlik 
önderieri THKO ve THKP-C’yi oluşturmak üzere, gençlik 
kitlesi ve hareketini peşlerinden sürükleyerek Mihri Bel- 
li’yi kendi başına bıraktılar. Bu sıralar I.Kaypakkaya da
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Çeşitli zamanlarda Türkiye Halk 
Kurtuluş Ordusu’nda önemli 
görevler üslenmiş 'THKO 
Savaşçıları": 1) Atilla Keskin. 2) 
Ömer Ayna. 3) Cihan Alptekin.
4) Nahit Tören. 5) Mustafa 
Yalçmer.

PDA içinde, sonradan TKP/UL-TİKKO'nun kuruimasına 
varacak bir mutıaiefet geiiştirmeye başiadı.

THKO’nun (ve THKP-C iie TİKKO’nun da) oluşumuna 
yolaçan koşullar, nesnel yönüyle, yükselen ve radikalle
şen kitle hareketi ve onun doğurduğu ihtiyaçlardı. Düze
nin kendini savunması yanında, yükselen işçi ve özellik
le gençlik hareketi karşısında burjuvazi ve siyasal aygıt- 
iannın beslediği şeriatçı faşist güçlerin silahlı saldırılan, 
devrimci militanlann karşısına önce korunma ve savun
ma, giderek de iktidar mücadelesi için silahlanma soru
nu koydu. Ve öznel yönüyle TİP ve MDD’ciliğin, parla
mentarizm ve cuntacılığın pratikteki iflası ve radikalle
şen kitle hareketinin ihtiyaçtan, devrimci fikir ve yakla- 
şımian dayattı. Devrim ve halkın kurtuluşu peşinde olan 
militanlar, arayış içine girdiler. Türkiye'de savunulup 
geliştirilecek devrimci bir miras bulunamadı. Militanlar 
sosyalist ve devrimci bir miras bulabilmeleri halinde, 
ona sıkıca sanlacaklardı. Ama yoktu.

Öte yandan uluslararası gelişmeler de THKO ve ben
zer diğer örgütlerin oluşmasını önemli ölçüde etkiledi.

’68 dünya kapitalizminin kriz içinde çalkalandığı bir 
yıldı ve yalnız geri ülkelerde değil, Avrupa’da da kitle 
hareketleri gelişkindi; başta Vietnam olmak üzere Gü
ney Doğu Asya, Latin Amerika, Fransa, hatta İngiltere, 
Almanya devrimci kitle eylemleri, ayaklanma ve savaş
larla çalkalanıyordu. Ama kapitalist restorasyona bağlı 
olarak Sovyetler Biriiği yeni bir karşı devrim mihrağı

gidişi, Ankara’da propaganda amaçlı olmasa da bir soygun ve bir soygun girişimine neden 
oldu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlannm Ankara’da açıkça kimliklerini ortaya koyarak banka 
soygununa girişmeleri, “sillahlı propaganda” alanına adım atmalan demekti. Devletin bu adımı 
affetmeyeceği ve derhal önlemlerini almaya başlayacağını bunun ise kendilerinin daha uzun 
bir zamana yayılacak olan örgütlenme hazırlıklannı baltalayacağını düşünen Merkez Komite’nin 
THKO’yu  kendi yanına çakma girişimi başanlı olmayınca. Ortalık daha fazla kanşmadan bir 
soygun da Kurtuluş grubu yapmaya karar verdi. Ancak onlann o aşamada “silahlı propaganda” 
amaçlan yoktu. Bu yüzderi eşkallerini değiştirdiler ve Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Hüdai 
Ankan, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz, Küçükesat Ziraat Bankasını soydular. Bu arada, 
hareketin eski kavramsal çerçevesine ciddi bir değişiklik oldu ve bu değişikliğin yukarıdan 
aşağı yaşanması onun her sektördeki kavranışının eşitsizliğine ek olarak tabanda anlaşılmasını 
zorlaştırdı. Bu değişiklikler Mihri Belli çevresinden devralınan Kurtuluş dergisinin 1. sayısında 
“Devrimde Sınıflann Mevzilenmesi”, “Yayın Politikamız” başlıklı yazıda kendisini açıkça ortaya 
koyuyordu. Özellikle “Yayın Politikamiz” yazısı, “Kelimenin geniş anlamıyla bir Proleter 
Devrimci örgüt doğdu”- diyerek örgütlenmeyi ilan ediyor, öte yandan “Bir dergi etraftnda 
örgütlenme ve bunun aracılığıyla parti örgütlenmesine geçme revizyonist bir örgütlenme

oluşturmuştu. Hruşçov ve sonra Brejnev modern reviz- 
yonizmi her yerde devrimci gelişmeyi saptırmaya, yatış
tırmaya ve bastırmaya soyunmuştu. Modern revizyo
nizm bir çok ülkede Marksist partileri yozlaştırmış dev
rimci mücadelenin dışına ve karşısına düşmelerine yol 
açmıştı. Bu partiler gelişen mücadeleye önderlik edip 
devrimci örnekler sunacak durumdan uzaklaşmışlardı. 
Revizyonizmin yolaçtığı tahribat büyüktü, revizyonist 
yol tutan önderiikier dışında kalan devrimci militanların 
kafaları karmakarışık edilmişti. Yaygın bir sınıf barışı 
propagandası, “barışçıl yarış” , “barışçıl geçiş” , “ kapi-, 
talist olmayan yol” gibi tezlerle yürütüldü; proletarya
nın devrimci iktidannm ve onun aynimaz parçası olan 
bürokratik militarist aygıtın parçalanıp kırılması fikrinin 
reddedilmesi aracılığıyla yürütülüyordu. Proletaryanın 
öncü rolü, proletarya iktidan ve genel olarak devrim 
fikri reddedilip banşçıllık, yasallık, demokratizm, uzlaş
macılık propagandaları yaygınlaştırılınca, samimi dev
rimci militanlar tüm dünyada, bu arada Türkiye'de reviz- 
yonizmden uzaklaştılar ve ona karşı tutumlar geliştirdi
ler. Modern revizyonizmin yoz ve sapkın tezleri, ne sınıf 
mücadelesinin ihtiyaçlarına ne de gelişen kitle hareket
lerinin gereksindiği yönelim ve bürünme durumunda 
olduğu yeni biçimlere uygun düşüyordu. Pratik, modern 
revizyonist tezlerin geçersizliğini, Türkiye'de olduğu'gi- 
bi gösteriyordu; ancak salt pratiğin onun saptıncı ve 
yozlaştıncı etkinliğinin üstesinden gelmesi beklenemez
di. Marksist teori ve ideolojik tutumla modern revizyo- 
nizmle hesaplaşma, mücadelenin, revizyonist yozlaştır
manın üstesinden gelinerek doğru bir yolda gelişmesini 
sağlayabilirdi. Ancak revizyonizmin tahribatı büyüktü 
ve bu imkan bulunamadı. Marksizm tek tek ülkelerde 
görece güçlü etki merkezleri yaratamamıştı, bir çok ül
kede küçük de olsa Marksist bir grup bile yoktu, Türki
ye'de olduğu gibi.

Bu koşullarda gelişen kitle mücadelesinin ihtiyaçla- 
nndan hareket eden, revizyonizmin, banşçıl, yasalcı, 
uzlaşmacı ve sınıf işbiriiğini esas alan reformcu önerile
rinin çıkmazını pratikte görmüş ve devrimin gerekliliği
ne inanmış, emekçi halklann yağma, baskı ve zulümden 
kurtuluşunu dava edinmiş samimi devrimciler, revizyo
nizmin uzlaşmacı reformcu önerilerini reddedip onlann 
partilerinin dışına çıktılar ya da bu partilerin dışında 
örgütlendiler. Türkiye’de THKO’nun şahsında olduğu 
gibi tüm ülkelerde bu tür yeni örgütlenmelere damgasını 
vuran, revizyonizmin reformcu yol önerileri karşısında 
şiddete dayanan devrim fikrini ve devrimci şiddeti sa- 
vunmalan, revizyonizmden bu alanda aynlmaianydı. Ay- 
nşma, son derece dar ve sınırii bir alanda gerçekleşti, 
devrimin yolu konusunda bir farklılaşma olarak kavran
dı. Revizyonizmle, onun teorik temellerine yönelik bir 
hesaplaşma içine girilemedi; hemen tüm ülkelerde, bu 
arada Türkiye’de revizyonizm teorik temellerinde aşıla
madı, yeni gruplar birçok revizyonist tezi ve genel ola
rak onun teorik temelini kendilerine temel edindiler. 
THKO ve dünyadaki benzerieri devrimi savundular, ka

rarlı bir devrimci eylem içine girdiler; ama “solcu” bir 
yönelimle küçük burjuva ihtilalciliğini geliştirdiler. Bu 
akım başlıca Latin Amerika ülkelerinde yayıldı. Bu ülke
lerde anarşist ve Troçkist “solcu” teori ve pratiğin ta
rihsel kökleri oldukça güçlüydü. THKO da başlıca Latin 
Amerika’dan, özellikle Che Guevara’dan etkilendi.

Sosyal ve ekonomik yapı değerlendirmesi, Kemalizm, 
proletarya önderliği ve partinin rolü ve önemi gibi temel 
konularda revizyonizmden kopamayan, Kemalizmi kü
çük burjuva devrimciliği olarak değeriendirip sınıfın ör
gütlenmesine ve temel alınmasına yönelmeyen, önemli 
olanın silahlı eylem olduğu düşüncesiyle başlangıçta 
orduyla partinin aynşmasını ve bir parti örgütlenmesini 
gerekli görmeyen THKO, emperyalizme ve faşizme karşı 
geliştirdiği mücadeleyle ülkede siyasal mücadelenin ge
lişimine damgasını vurdu, üst sınıflarta alt sınıflar ara
sında bir daha kapanmayacak bir uzlaşmazlık uçurumu 
açtı. Devrimci şiddetin ve şiddete dayanan devrim fikri
nin savunulması, silahlı mücadelenin her koşulda temel 
olduğu görüşü, THKO’nun ayıncı özelliğiydi. Yasalarla 
kendini sınıriamayan, burjuva partilere ve revizyonizme, 
mevcut düzene karşı çıkan, orduyla ilgili hiçbir hayale 
sahip olmayan THKO kır gerillasını temel almıştı. Ön
celeri hiç düşünülmeyen şehir gerillasının yan bir faali
yet olarak sürdürülmesine maddi olanak temini amaçlı 
şehirierde gerçekleştiren eylemler büyük yankılar geti
rince karar verildi.

THKO sert ve uzlaşmaz bir mücadele yürüttü; ancak, 
daha kuruluş döneminde militanlan aracılığıyla önderiik 
etmekte olduğu kitle mücadelesinden ideolojik siyasal 
yönelimiyle kopan, örneğin son Kongresinde kesinlikle 
yönetimine geleceği ve yönlendirebileceği Dev-Gertç’i, 
silahlı eylem gerekliliği nedeniyle terkeden, -temel bir 
amacı kitleleri kazanmak da olsa- küçük grubun silahlı 
mücadelesini temel alan THKO'nun yenilmesi, olağan
üstü elverişli koşullar dışında kaçınılmazdı. Nitekim 
öyle oldu. ’70’de kitle eylemi durulma ve gerileme eğili
mine girdi, sözü edilen elverişli koşullann oluşması ola
naksızlaştı ve THKO yenildi. Önderieri ve çoğu militanı 
yok edildi, tutuklandı, örgüt eylemsizleştirildi.

'74-75’lerde kalan ileri kadrolan THKO’nun merkezî 
yapısını yeniden kurdular ve THKO'nun özeleştirisi sü
recini başlattılar. THKO’nun eleştirisinde biraz aşın gi
dildi ve geçmiş eylem çizgisinin eleştirisi bir miktar 
sağ tutumlara vardınidı; ancak bu süreç temelde reviz
yonizmle köklü bir hesaplaşma süreci oldu ve ondan 
tam kopuşa götürdü. Revizyonizm tüm teorik temelle
riyle Marksist eleştiriden geçirildi. Bu, aynı zamanda 
THKO'nun küçük burjuva devrimci bir örgütten Marksist 
bir örgüte dönüşümü süreci oldu, sonunda THKO adını 
da değiştirdi, TDKP-IÖ adını aldı. Bu gelişme, proletar
yanın partisine, TDKP'ye kadar devam etti.

MUSTAFA YALÇtNER
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anlayışıdır. Kırlardan şehirlere doğru bir rota takip edecek olan halk savaşının zorunlu durak 
olduğu ülkelerde bu şekilde örgütlenilemez” diyordu. Öte yandan, Dev-Genç’i “Hareketimizin 
kitlevi gençlik örgütü” olarak ilan ediyordu. Ancak, Dev-Genç hakkında verilmiş olan bu 
hüküm onun tabanındaki eğilimi tam olarak yansıtıyor sayılmazdı çünkü, Dev-Genç bir yığın 
örgütü olarak herhangi bir harekete mal edilemezdi. Öteki yazı, “Devrimde Sınıflann 
Mevzilenmesi” ise, örgütlenme ve siyasal mücadele ilkelerine grubun yaklaşımını ortaya 
koyuyordu. Buna göre, proletarya partisinin mücadeledeki önderliği ideolojikti, yani kırlarda 
cereyan edecek halk savaşında yoksul köylülerin partinin çoğunluğunu oluşturacağı bu partide 
proletaryanın fiilen değil, ideolojisi ile öncülük edeceği ileri sürülmüştü. Proletaryanın fiili 
öncülüğünün kabulünün şehirleri esas almak dolayısıyla halk savaşından vazgeçmek olduğu 
ileri sürüldü. Böylelikle, Mihri Belli’nin Aydınlık çevresinin açtığı tartışmaya cevap verildi. Öte 
yandan, “halk Savaşı politikleşmiş bir askeri savaştır. Yani, sosyalistlerin halk savaşındaki 
temel mücadele metodudur, bu savaş klasik savaş metoduyla değil, politikleşmiş askeri savaş 
metoduyla yürütülür. Bu şavaşta bütün demokratik ve ekonomik amaçlı hareketler, kitle 
gösterileri vs. bu politikleşmiş askeri mücadeleye tabidir. Çalışma tarzında devrimcileri 
oportünistlerden ayıran temel kiriter budur” denilerek ileri sürülen “politikleşmiş askeri savaş” 
kavramı, sonraki dönemde herkes için birbirinden hayli farklı biçimlerde tanımlanacaktı. 
Böylelikle, gerçekte. Mahir Çayan’ın Aydınlık dergisinde yazdığı yazılarla oluşmuş bulunan 
ideolojik çerçeveden önemli bir kopuş gerçekleşmiş oluyordu. Halk savaşının Maocu 
versiyonundan, Asyalı biçimlerinden daha çok Carlos Marighela ve Douglas Bravo’nun ileri 
sürdükleri Latin Amerika tarzı öncü savaşına doğru bir geçiş ve bununla birlikte bir “şehir 
gerillası” pratiğine yönelmeden söz edilebilirdi.

Şehir Gerillası

Şubat 1971’de Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Oktay Etiman, Ziya Yılmaz,
Kamil Dede İstanbul’a yerleşerek “yeni soygunlar” düzenlemeye karar verdiler. Yusuf Küpeli, 
Münir Aktolga, Orhan Savaşçı ve Ertuğrul Kürkçü Ankara’da kaldılar. Önceleri de grubun 
eylem spekturumunda silahlı soygunlara yer vardı ama bu eylemin bir silahlı propaganda 
biçimi olabileceği üzerinde verilmiş bir karar bulunmuyordu. Soygunlardan amaçlanan yalnızca 
para elde etmekti. Ancak, Deniz Gezmiş ve arkadaşlannm giriştikleri eylemlerin hayli sempati 
topladığı ve ters propagandaya yol açmadığının gözlenmesi üzerine Kurtuluş grubunun

Mahir Çayan ve 25 arkadaşının yargılandığı THKP-C 
davasının daha ilk duruşmasında, sanıklarla yargı 
heyeti ve özellikle de askerî savcı Binbaşı Naci Gür 
arasındaki ilişkilere, son derecede gergin ve hırçın bir 
iklim egemen oldu. Davayı kendi siyasi 
propagandalarını sürdürmek için bir imkân olarak 
kullanmakta kararlı olan Çayan ilk duruşmada “dava 
dosyasını iyice incelemeden, mahkeme kuruluna itimat 
konusunda" konuşmayacağını bildirdi. Kadriye 
Denizözen de konuşmama gerekçesini, poliste görmüş 
olduğu işkence olarak açıklamıştı. Kâmil Dede ise, 
“avukatı olmadığı için konuşma gereğini duyduğunu” 
t>elirttikten sonra, "Aslında biz burada yargılanmıyoruz. 
Siz karan vermişsiniz. Burada, usûl yerini bulsun, 
demokrasi maskesi yerini bulsundan başka bir şey 
değildir bu. Biz işkenceleri ne sizden merhamet 
dilemek için, ne de korktuğumuz için söylüyoruz. 
Mevcut siyasal iktidarın demokrasi maskesinin 
düşürülmesi için söylüyorum." demişti. Bu tavır, 
duruşma yargıcı deniz yarbayı Akdemir Akmut’un "bu 
mahkeme Türk milleti adına sîzleri yargılıyor. Bu dava 
Türk milletinin kader davasıdır ve görülecektir" 
demeye kışkırttı. Bu atışma daha sonraki 
duruşmalarda da devam etti. Çayan ve arkadaşlarının 
kaçırarak karşılığında fidye istemiş olduklan Mete Has 
ve ailesinin tanıklık ettiği 20 Eylül 1971 
duruşmasında, Fezal Has’m avukatlarından birinin 
"çocuğa yapılan muameleden sanıkların idealist ve 
insancıl yönü ortaya çıkacaktır" şeklindeki ifadesini, 
duruşma yargıcı "istismara müsaade etmem. 
Hayranlığınızı kendisine özel olarak bildirin" diyerek 
kesmişti. Daha sonraki duruşmalarda, taraflar 
arasındaki bu gerginlik, savcı ile sanıkların birbirlerine 
karşılıklı olarak el hareketleri yaptıklan bir noktaya 
kadar tırmandı. Resimde böyle bir gerginliğin 
yaşanmakta olduğu bir anda, soldan sağa sırasıyla 
Ziya Yılmaz, İlkay Demir, Necmi Demir, Kamil Dede, 
Ulaş Bardakçı ve Mahir Çayan görülüyor.
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Silahlı Mücadele

Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir (üstte), sandalla 
Maltepe’ye geldiler ve B. Erdumlu’nun babasının 

evine sığındılar. Boş olması gereken evden gelen 
sesler ve kimsenin çalınan kapıyı açmaması üzerine 

çevre sakinleri, hırsız kuşkusuyla polise haber 
verdiler. Olayın ciddiyetine ilişkin tam bir kestirimde 

bulunamayan Mahir ve Hüseyin, kapıya dayanan 
mahalle bekçisini yaralayarak kaçtılar. Ankara 

Asfaltı’na ulaşmaya çalışırlarken, peşlerindekilere 
yoldan geçen bir "fruko” kamyonundan inen toplum 

polisleri de katıldı. Mahir’le Hüseyin, polislerle 
çatışarak Maltepe çarşısından çekildiler. Düşürdükleri 

bavulda, sökülmüş bir tomson, mermiler ve dergilerin 
yanında, öldürülen İsrail konsolosu Efraim EIrom’un 

kimliğinin ve pasaportunun bulunması, polisleri, henüz 
kimliği tahmin edilemeyen kaçanlann “büyük balık" 
olduğuna inandırdı. “Terörist avı" konusunda henüz 
deneyimsiz olan polis “Efraim EIrom’u öldürenlerin 

hücresinden" iki kişi üzerine sonuç alıcı bir saldırıda 
bulunmaya cesaret edemedi: takip ve çevirme ile 

yetindi. Mahir ve Hüseyin çemberi yaramayacaklarını 
düşünerek Küçükbağ sokağında, 8 numaralı 

apartmana sığındılar Birinci kattaki eve girdiler ve 
burada oturan Uğraş ailesinin dışan çıkmasına, izin 

verdiler. Birinci katta direnemeyeceklerini düşünen 
Mahir’le Hüseyin evden çıkıp hızla üst kata 

tırmandılar. Merdivenlerde, üçüncü kattaki evinin 
tehlikeli hale geldiğini hisseden; oğlu Tamer ve kızı 
Sibel ile kendini apartmandan dışan atmaya çalışan 

Sevim Erkan’la karşılaştılar. 14 yaşındaki Sibel'i 
yanlarına alarak Erkan’ların dairesine girdiler. Bu 
arada semt kuşatılmış, civardaki evler boşaltılmış, 

Mahir’le Hüseyin, keskin nişancılardan havan 
topçularına kadar eşi görülmedik bir güçle 

bulunduklan yerde kıstırılmıştı. Bir süre sonra evin 
çevresindeki tertibatlarını tamamlamış asker ve 

polislerin teslim ol çağrısını işittiler. Mahir ve Hüseyin, 
bu çağrıyı, “Asla teslim olmayacağız. Bizim buradan 

ancak ölümüz çıkar. Çocuğa dokunmayacağız. Çocuk 
ancak sizin ateşinizle ölebilir Silahımızı da asla teslim 

etmeyeceğiz. Erkek adam silahını atmaz. Bizi teslim 
almaya gelirseniz silahımız size dönecektir" diye 

yanıtladılar. Bir süre sonra da taleplerinin yurtdışına 
çıkmak için pasaport ve araç olduğunu bildirdiler. 

Kuşatma yalnız ilk gece ışıldakların bir an için 
söndürülmesi üzerine evden atılan beş el ateşle 

kesilen bir sessizlikte, 51 saatten fazla sürdü. 31 
Mayıs sabahı, “Dünya atış şampiyonası üçüncüsü". 
Binbaşı Ahmet Cihangir’in, perde arkasında beliren 

gölgesine nişan alarak pencere önünde nöbet tutan 
Hüseyin’i tek kurşunda yere yıkmasıyla sessizlik sona 

erdi. Binanın arka tarafından açılan destek ateşiyle 
içeri giren asker ve polisler düştükleri yerden ateşi 

sürdüren Hüseyin’i ve Mahir’i kurşun yağmuruna 
tuttular. Sibel çatışma sırasında yan taraftaki mutfağa 

sığınarak yaralanmadan kurtuldu. 23 kurşunla delik 
deşik edilmiş Hüseyin’in vücudu Süreyyapaşa 

Sanatoryumu’na kaldırılırken, ağır yaralanmış Mahir 
“Cevahir’ini kalbine gömüp", bir albay ve polisler 

tarafından gözaltında tutulacağı Haydarpaşa /Numune 
Hastahanesine kaldırıldı.
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dikkatleri de bu tür pratikler üzerine yoğunlaştı. Çok hızlı bir değişmeyle daha altı ay önce
Carlos Marighela’nın “üç delikli” kitabı gülünç bulunurken 1971 başlarında, Kurtuluş grubunun
önem verdiği başlıca kitaplardan biri olmuştu. Bu çerçevede Mahir Çayan, Oktay Etiman, Ziya 
Yılmaz, Kamil Dede ve Ulaş Bardakçı İstanbul’da Selamiçeşme Akbank Şubesini soydular ve 
soygunda kullandıklan çalıntı Amerikan arabasını yaktılar. Aardından fabrikatör Mete Has ve 
toprak ağası Talip Aksoy’u fidye karşılığı kaçırarak 400 bin (bugünkü değeri ile 400 milyon) 
TL fidye elde ettiler. Nisan 1971’de Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi (THKP-C) adında 
iki düzeyli bir örgütlenmeye gitme eğilimi Mahir Çayan tarafından ortaya atıldı. Genel olarak 
hareketin önde gelenleri tarafından benimsenen bu yaklaşım uyarınca bir büyük askeri 
eylemden sonra hareketin silahlı mücadeleyi başlattığını ilan edilmesine Merkez Komitesi karar 
verdi. Genel Komite yeniden düzenlenerek kalıcılaştınidı. Bu Genel Komite’d e  Mahir Çayan, 
Yusuf Küpeli, Münir Aktoiga, Ertuğrul Kürkçü, İrfan Uçar, Hüseyin Cevahir, Bingöl Edumlu,
Orhan Savaşçı, Sina Çıladır, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz vardı. Bu arada, hareketin tüzük
taslağı kaleme alındı ancak, 26 Nisan’da sıkıyönetimin ilan edilmesi henüz yasadışı bir 
mücadele için hazırlıklı hale gelmemiş olan hareketi sarstı ve eylemler bir süre için ertelendi.

Efraim Eirom’un Kaçırılması

Hızla yasadışma sürüklenen Dev-Genç önderliğinin ve başka THKP-C militanlarının yeni 
duruma uyarlanmalanndan sonra, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Efraim Eİrom’un kaçınimasına 
karar verildi. Bu arada örgütlenmenin görev bölüşümü yeniden düzenlendi. Karadeniz ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde yürütülecek çalışmalann sorumluluğu da Münir Aktolga’ya aktanidı.

17 Mayıs 1971’de Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Oktay Etiman, Ulaş Bardakçı, Necmi Demir, 
Hüseyin Cevahir’den oluşan bir grup İsrail Başkonsolusu Efraim Eirom’u yaşadığı apartmandan 
kaçıraralt-THKP 1. Nolu Bildirisi ve THKC 1. Nolu Bildirisini yayınlayarak amaçlanm 
duyurdular ve Efraim Eirom karşılığında isteklerini hükümete bildirdiler. İsteklerinin yerine
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getirilmemesi üzerine konsolosu öldürerek savaşı başlatmış oldular. Ancak, kısa bir süre sonra 
hareketi gerçekleştiren grup, Oktay Etiman dışında yakalandı. Ardından Mahir Çayan ve 
Hüseyin Cevahir Kartal Maltepe’de saklandıkları evden aynidıklan sırada bekçilerle çatışmaya 
girdiler. Çatışmanın büyümesi üzerine Sibel Erkan adındaki bir kızı rehin alarak bir eve 
sığındılar. Gerçekleştiği dönemde, basında “Sibel Olayı” diye bilinen ve büyük ölçüde 
sıkıyönetimin “eşkiya”ya karşı bir propaganda savaşına dönen olayda iki kişiyi yakalamak için 
bir zırhlı tugay seferber edildi. Bu kez de abartılmış anti-propaganda devrimcilerin 
propagandasına dönüştü ve bütün bu gürültü ortasında yapılan bir baskınla Mahir Çayan 
yaralı, Hüseyin Cevahir ölü olarak ele geçirildi. Mahir Çayan’ın yakalanması çok büyük 
ölçüde onun inisiyatifi ve ısrarıyla başlamış olan “şehir gerillası”nın sona ermesine yol açtı. 
Zaten Mahir Çayan da Eİrom’un kaçınlmasından sonraki durum değerlendirilmesinde “dönemin 
Bolşevik taktiğinin ricat olduğunu” belirtiyordu.

“Balyoz H arekatı”

Efraim Eirom’un kaçırılması sola karşı sıkıyönetim ve hükümet tarafından büyük bir saldırıya 
girişilmesinin vesilesi oldu. Türkiye’nin her yanında ilerici olduklan, sola sempati besledikleri 
bilinen bilim adamları, gazeteciler, yazarlar, öğretmenler gözaltına ahndılar, hükümet 
“makabline şamil” yasalar çıkartma tehdidinde bulundu ancak, CHP önderi ve ordu üzerinde 
nufüz sahibi İsmet İnönü’nün müdahalesiyle eski CHP’li Nihat Erim tedbirlerin bazılannı 
yumuşattı.

Hükümetin bu girişimi, onun “reformcu”luğuna ilişkifı olarak ilerici çevrelerde 
beslenen yanılsamalan da sona erdirdi. Mahir Çayan, dah sonra yaptığı bir durum 
değerlendirmesinde bu durumu “Amerikancı Erim hükümetinin gerçek yüzünün teşhir edilmesi 
ve faşizme erken doğum yaptıniması” olarak Eİrom eyleminin bir başansı kabul edecekti. 
Ancak, bu “erken doğan faşizm” THKP-C için de erkendi. Örgüt, içinde büyük bir kafa 
kanşıklığı doğdu.

Askert okullar ve harp okullan devrimci öğrenci 
hareketin etkisi altına girerken, ordunun alt 

kademelerinde de ideolojik motiflerini Kemalizmin 
"sol" bir yorumundan alan anti-emperyalist ve 

devrimci bir yöneliş güç kazanıyordu. MİT tarafından 
yapılan ve basına sızdırılan bir araştırmaya göre, 12 

H/lart'a gelindiğinde, devrimci öğrencilerle birlikte 
eylemlere katılmış 800 kadar ordu mensubu tesbit 

edilmişti. Askeri öğrenci ve subaylan izlemek üzere 
MİT’/n yanısıra faaliyet gösterecek, ordu genel 

kurmayına bağlı yeni bir örgüt kurulmuş: "ordu 
yönetimini istedikleri" gerekçesiyle emekliye 

sevkedilmek üzere, 510 subayın adını içeren iki liste 
hazırlanmıştı. Yayınlanmasından bir gün sonra bu 
haber Genel Kurmay Başkanlığından yapılan bir 

açıklamayla yalanlanıyor ve olayın “mahdut sayıda" 
bilinen ve takip edilen bozguncuların faaliyetinden 

ibaret olduğu bildiriliyordu. Genel Kurmayın 
açıklamasının üzerinde, manşetlerde, gece yarısı Korg. 

Atıf Erçıkan’ın evine bomba atıldığı; olaydan iki saat 
sonra Ruhi Koç ve Sarp Kuray’ın (en önde sağdan 

ikinci) yakalandığı vardı. Koç ve Kuray'ın 
yakalanmalarından sonra ordu mensuplan ve emekliye 

sevkedilmiş subaylar arasında tutuklamalar hız 
kazandı. Mahkemede, 83 sanık ordu içinde örgüt 
kurmak, "ideolojik eylemler" düzenlemek, soygun 
yapmak ve Korg. Erçıkan'ın evini bombalamakla 
suçlanıyordu. Sanıklar savunmalarını, eylemlerin 

reddedilmesi ve "Kemal Atatürk'ün, tahrif edilmemiş, 
yozlaştırılmamış, şu ya da bu çıkar çevresinin 

isteklerine uygun olarak rötuşlanmamış, basmakalıp 
olmayan, tam tersine, canlı olan, gerçek çizgisi(nin)" 

sahiplenilmesi üzerine inşa ettiler. Yine de bu 
savunma hüküm giymelerine engel olamadı.

12 M a rt Romanı

Türk romanının her zaman politik bir yanı olmuş, hatta 
genellikle ağır basmıştır. Roman toplumun bütün dü
zeylerinde etkili olan Batılılaşmanın ortaya çıktığı dö
nemde bu akımın bir parçası olarak yazılmaya başlandı. 
Edebiyatçılar bu akımın yaygınlaşmasında zaten ön
de gelen bir rol oynuyorlardı. Bu bakımdan, herhangi 
bir romanın özgül içeriği bir yana, roman yazma eylemi
nin kendisinin bile, bir yanıyla politik bir eylem olduğu 
söylenebilir.

Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte biçimlenen ve ‘‘Milli 
Edebiyat” adı verilen roman da benzer bir tutumla poli
tik ilişkisini devam ettirdi. Bundan sonra roman sanatın
da değişik akımlar veya'farklı bireyler olmakla birlikte, 
romanlann büyük çoğunluğu toplumsal sorunları işledi
ler; bu toplumsal sorunlar aynı zamanda politik tartış- 
malann da odağındaydı.

12 Mart Türkiye’nin yakın tarihinin önemli bir dönüm 
noktasıdır. 1950’de çok-partili rejime geçiş ülke yapısın
da bazı köklü değişimlere yol açmış ve Türkiye’ye özgü 
bir siyasi kutuplaşma oluşmuştu. Çağdaş dünyanın baş
ka ülkelerinde görülen bazı önemli -ve daha radikal- 
siyasi çizgiler henüz bu kutuplaşma içinde yer almıyor
du. 1960’daki askeri darbeyi izleyen yeni Anayasa, ge
nel olarak daha demokratik bir ortama önayak olup 
bazı yasakları kaldırınca -ya da gevşetince- daha önce 
suyüzünde görünmeyen bu gibi siyasi düşünceler ve 
örgütlenmeler de oluştu. Bir yandan, ellilerde başlayan 
kapitalist kalkınma sürmekte, özellikle de sanayileşme 
Türkiye’nin toplumsal yapısında değişimler yaratmak
taydı. Toplum dinamikleşmiş, talepler artmıştı. Altmışla
rın sonuna doğru, kökleri ellilere uzanan iki-bloklu siya
si yapının iki bloku da, yeni sorunlara karşı aldıkları 
tavırlara göre parçalanmaya başladılar. Böylece geniş
leyen siyasi yelpazeye, altmış sonrasında özerkleşmiş 
ve kural olarak daha radikal siyasi partiler ve hareketler 
de katıldı. 12 Mart 1971’de, çok-partlli rejimin ikinci 
askerî darbesi gerçekleşti. Silahlı kuvvetler güdümünde

kurulan hükümetler kısa sürede Marksist solun çeşitli 
öbekleriyle mücadeleyi programlarının birinci maddesi 
haline getirdiler. 12 Mart, Türkiye tarihinde birçok ba
kımlardan "yeni” sayılacak bir olaydı. Yeniliklerin en 
çarpıcı olanlarından biri solu dağıtmak ve bastırmak 
için girişilen geniş çaplı işkence faaliyetiydi. Genel ola
rak “ işkence” denilen olayın kendisi Türkiye için “yeni” 
sayılmazdı. Ama 12 Mart dönemi, örneğin o zamanın 
ünlü “ kontr-gerilla” örgütü gibi, sırf bu amaca yönelik 
bir kurumlaşma yaratarak, faaliyetinin “sistematikliğiyle” 
yeni ve çarpıcı olmuştu.

İşkence gibi bir olayın, bundan haberdar olan sanatçı 
ve yazarların yoğun dikkatini yakalaması anlaşılır bir 
olaydır. Gayrı İnsanî özellikleriyle yazarların duygularını 
sarsması ve uyandırması doğaldır. Aynı zamanda edebi
yatçının eserinde işleyebileceği büyük bir yaşantı zen
ginliği içerir. Öte yandan, toplumda azımsanmayacak 
sayıda insanın da bu noktada duyarlığı geliştiği için, 
sanatsal-edebî alış-verişte dolaysız bir köprü oluştura
bilir. Bu gibi etmenlerin bir araya gelmesi, edebiyatçıla
rı, romancıları (ki bazıları 12 Mart’ın çeşitli baskıcı meka
nizmalarından bizzat geçmişlerdi) oldukça kısa bir za
manda konuyu ele alıp işlemeye itti.

12 Mart romanları bir “furya” olarak da kalmadı. “Sı
cağı sıcağına yazılmış” diyebileceğimiz ilk romanları 
daha sonra başkaları da izledi. Tarık Dursun’dan Gün 
Döndü, Erdal Öz’den Yaralısın ve Kanayan, Çetin Altan’- 
dan Büyük Gözaltı ve Erol Toy’dan İmparator, Füruzan’- 
dan 47’lller, Sevgi Soysal’dan Şafak 12 Mart döneminin 
esinlendirdiği ilk romanlardır. Daha sonra yazılan. Pınar 
Kür’ün ilk romanı olan Yarın, Yarın da 12 Mart’ı ele 
alır. 12 Mart döneminde Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye 
Yatmak’x yayımlanmıştı ve burada ağırlıkla tek-parti dö
nemini ele alıyordu. Ama Ağaoğlu daha sonra Bir Düğün 
Geces/’nde aşağı yukarı aynı kişilerin hayat çizgisini 
12 Mart dönemine de getirdi. Öte yandan Ayla Kutlu, 
12 Mart dönemini bir belgesel arka-plan gibi ele almasa 
da, 27 Mayıs ve 12 Mart özelliklerini birleştirerek anti
demokratik ortamın genel dokusunu kurmaya çalıştı. 
Mehmet Eroğlu da 12 Mart’tan esinlenen ve malzeme

olarak beslenen yeni romancılardan.

12 Mart’a daha dolaysızca bağlı bu sayılan romanların 
dışında, bu dönemin edebiyat ve özellikle roman üzerin
de dolaylı etkileri de olduğunu söyleyebiliriz. Bu etki 
en çok, yazarların, politik-tarihî denebilecek bir roman 
tarzına geçmelerinde kendini gösterir. Vedat Türkali’nin 
Bir Gün Tek Başına'sı 27 Mayıs dönemi üstünedir. 12 
Mart gibi bir dönem hiç olmasa da, bu romanın yazılaca
ğını tahmin edebiliriz (Türkali’nin romanı 12 Mart bulut
larının semadan henüz dağılmadığı günlerde yayımlan
mıştı). Ancak bir önemli politik olay ya da bir evre, 
yazarların ondan önceki olay ve evrelere bakışını da 
etkiler. Bu gibi evrelerle en azından bir çeşit tarihî 
“ dönemlendirme” kalıbı ortaya çıkar ve belli başlı evre
ler arasındaki gelişmelere de belli bir gözlükten bakma 
imkânı doğar. Avnı şekilde Atillâ İlhan da 12 Mart döne
minden sonra, tarınî-politik tarzda romanlanna hız verdi.

12 Mart, son analizde, Türkiye’de yeni bir dönem 
başlatan ve bu özelliğiyle edebiyatçıları da bir anlamda 
ve bir yönde “ kışkırtan” bir olay olarak değerlendirilebi
lir. 12 Mart’tan bu yana yazılmış romanların birçoğunun 
ağırlıkla Cumhuriyet’in politik tarihini araştırması (bu, 
edebiyatçıların tarihi anlamlandırma çabaları olarak da 
ele alınabilir) herhalde bir rastlantı değildir.

Olayı izleyen ilk romanların biraz da hazırlıksız olduğu 
söylenebilir. Yukarıda belirtildiği gibi, İnsanî boyutlany
la işkence bu romanların çoğunda anlaşılır nedenlerle 
ön plana geçmişti. Daha geniş politik ve tarihî boyutla
rıyla 12 Mart’ın kendisi bu işkence olayının gerisinde 
biraz flu bir biçimde yer alıyordu. Ağır bir baskı dönemi
nin daha dolaysız etkilerinin hissedildiği bu ilk dönemde 
birtakım tarihî yönsemlerin (trend) aydınlığa çıkartılması 
zordu. Ama bundan sonraki dönemlerde roman çerçe
vesinde bu arka-planı işlemek herhalde daha kolay ola
bilecektir.

12 Mart’ın Türkiye tarihinde önemli bir sonucu, 
“ ilericilik” üzerindeki bir tür tekeli kaldırması olmuştur. 
Bu döneme kadar Türkiye’de ilericilik Kemalizmin bir 
yorumu olarak sunulmuş ya da özellikle sosyalizm gibi
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Kemalizmle ilgisi olmayan iierici ideolojiler Türkiye’de 
varolmak ve halka hitap edebilmek için onunla dostane 
bir İlişki kurmak zorunluğunu duymuşlardı. 12 Mart’ta 
bu uyumsuz ittifak sona erdi. 12 Mart devrimciliğinin 
önemli bir özelliği de, yasadıktan uzaklaşırken bu doğ
rultuda bir toplumsal meşruiyeti araması olmuştur. Ör
neğin, o günlerde geliştirilen bir “sol” strateji, Kema- 
llzmle ve Kemaiistlerle ittifakı vazgeçilmez bir koşul 
olarak koymuştu; ama özellikle -12 Mart’ın alacağı nihaî 
rengi de etkileyen- 16 Haziran işçi başkaldırmasından 
sonra sosyalistlerin ağırlıklı kesimi tercihlerini işçiler
den ve dolayısıyla kitlesel meşruiyetten yana yaptılar.

12 Mart döneminin bundan sonra da incelenmesi ge- 
reiten bir başka yanı bu ülkede politik hayata kattığı 
şiddet öğesinin derecesidir. Türkiye’de 1961 Anayasası 
gecll(miş -ve gene de görece- bir özgürlük ortamı getir
mişti. Bu ortamda Türkiye geçmiş dönemleriyle kıyasla
namayacak bir düşünsel zenginleşme, arayış, araştırma 
evresine girdi. 12 Mart, bu çiçeklenmeye devletin tepki
si olarak nitelenebilir ve bu tepki, ölçüsüz bir sertlik 
taşıyordu. Yukanda değinilen kitlesel baskı, kitlesel iş
kence, askerî mahkemelerin neredeyse görevden geri 
kalmama çabasıyla her davada 146. maddeden talep 
ettikleri çok sayda idam cezaları -ki bunların üçünü 
uyguladılar da- ülkenin siyasi geleceğini de kökünden 
etkiledi. 12 Mart öncesinde de devlet -Demircioğlu’nun 
öldürülmesi gibi- bazı tekil olaylarda açıklanması zor 
bir şiddetle davranıyor, ayrıca, sola karşı toplumun ge- 
lenel(çl kesimlerinde oluşan şiddetli tepkiyi herhangi 
bir kamuflaja gerek duymadan destekliyordu. Gene de, 
12 Mart bütün bu sağ şiddetin resmiyet kazandığı daha 
ileri bir baskı aşaması oldu. Bu nitelikleriyle, solun daha 
sonraki davranışını da belirledi.

12 Mart üzerine yazılan ilk romanlar dönemin bu gibi 
uzun vadeli sonuçlarına eğilememişlerdi. Bundan sonra 
da devam edeceğini tahmin edebileceğimiz, politik tari
hi araştıran roman çizgisinin bu gibi daha köktü yön- 
semleri de romanlaştıracaklarını bekleyebiliriz.

MURAT BELGE

“Özeleştiri” Süreci

Efraim Eirom’un kaçmlmasmdan sonraki tutuklamalarda yakalanan THKP-C Merkez Komite 
üyesi Münir Aktolga’nm Ankara Yıldınm Bölge Komutanlığı Tutukevi’nden kaçarak Ankara’daki 
Örgüt üyelerini yeniden biraraya getirmesiyle birlikte silahlı mücadele sürecine Mahir 
Çayan’mkindeh farklı bakan ya da tereddütleri olan Genel Komite üyeleri yeni bir durum 
değerlendirmesi için Münir Aktoiga ve Yusuf Küpeli’yi görevlendirerek İstanbul’a gönderdiler. 
İstanbul’daki çalışmanın başlıca konusu Mahir Çayan ve diğerlerinin cezaevinden kaçırılmalan 
olacaktı. Bu arada, örgütün Bingöl Erdumlu önderliğindeki İzmir kolu da yakalandı.

Yusuf Küpeli ve Münir Aktoiga İstanbul’daki çalışmalan sırasında bir yandan işçilerle ilişki 
kurmaya önem verirken, öte yandan da hareketin kuruluşundan Eirom olayının sonuna 
kadarki çalışmalarının bir eleştirisini hazırladılar. Burada vardıkları sonuçları henüz Genel 
Komite üyeleriyle görüşmeden önce İstanbul’daki üyelerle tartışmaya başlamaları cezaevinde 
bulunanlar ile dışardakiler arasında bir kopuşmaya da yol açtı. 30 Kasım 1971’de Mahir 
Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı THKO üyeleri Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile 
birlikte Kartal Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçtılar ve bu kaçıştan sonra “özeleştiri” süreci bir 
aynlık sürecine dönüştü.

Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga’nın Görüşleri

Yusuf Küpeli ve Münir Aktoiga aynhğa yol açan görüşlerini sistemleştirdikleri ve aynlıktan 
sonra kaleme aldıklan polemiksel bir metinde tartışmanın çerçevesini şöyle kurmuşlardı: 
“Denilir ki, ‘işte parti de cephe de var’, ‘çok yönlü çalışma’ deyip görev bölümü de yaptık, 
yalnız bazılan görevlerini ‘yaptılar’, bazılan ise ‘yapamadılar’. Bir de bazı ‘teknik hatalar’ 
yapıldı. Bütün aksaklık buralardan geliyor.(...) Parti, cephe, çok yönlü çalışma laflan sadece 
Narodnizmi gizleyen laflar olmuşlardır.(...) Bizler gibi lafta ‘çok yönlü çalışma’ deyip, çalışma 
dallannı mekanik bir biçimde birbirinden ayırdın mı, her dalı kendi başına bıraktın mı, 
‘politikleşmiş askeri mücadele’ deyip (...) vaktiyle anarşist Narodnik diye küfrettiklerinle terör 
yarışına girdin mi bütün çalışma dallarının görevlerini terörün propagandası olarak tespit ettin 
mi (...), bu, bütün örgütlenmeyi kendiliğindenciliğe bırakma olur. (...) Günümüzde silahlı 
mücadeleyi haklı gösterebilmek için ‘evrim ve devrim aşamalan içiçe geçmiştir’ gibisinden 
demagojilere gerek yoktur. (...) Bugün yurdumuzda baş çelişki ‘halkın devrimci öncüleriyle, 
emperyalizm ve oligarşik gerici yönetim arasında’ymış! (...) bir grup insan düzene karşı kesin 
savaşa girmeye karar verdi diye baş çelişki, savaş sadece o insanlarla düzen arasında olamaz. 
Mesele böyle ele alınırsa savaş, bir grup öfkeli insanın karşı devrimle düellosu. Narodnik 
terörizmi olur.” Bütün bunlar THKP-Cnin kendi kimliğini oluşturan çizgisinin pratikte reddi 
anlamına geldiğinden özellikle eleştirilen eylemlerin hepsini kendileri gerçekleştirmiş olan 
Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı tarafından reddedildi. Ankara’da bulunan Ertuğrul 
Kürkçü ve Dev-Genç Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Komite üyesi Yüzbaşı Orhan 
Savaşçı bu ihtilafta sürece kısmî eleştiriler yöneltmekle birlikte Mahir Çayan’ın yanında
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yeralmca Genel Komite ikiye aynidı. Birleştirm e. çabalan sonuç vermeyince Mahir Çayan, Ulaş 
Bardakçı, Ziya Yılmaz ve Orhan Savaşçı’nın aldığı kararla Yusuf Küpeli ve Münir Aktoiga 
örgütten ihraç edildiler.

İhraç Karan

Mahir Çayan ve arkadaşlannm Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga’yı örgütten ihraç eden karan 
bu görüşlere karşı tezlerini şöyle özetliyordu;

Partimizin ideolojik, politik, örgütsel stratejik ilkeleri Kurtuiüş’un 1. sayısında ve Parti ve 
Cephe bildirilerinde ve de Parti Tüzüğünde net ve açıktır.
- Partimizin çizgisi Marksizm-Leninizmin dünyanın ve Türkiye’nin şartlanna uygulanması 
sonucunda ortaya çıkmış olan uluslararası devriıucL-Jıareketin çizgisidir.
- Partimiz je n i  sömürgecilik çağında dünya ve Türkiye haklanna karşı enternasyonal ve milli 
görevlerini yerine getirme savaşında genlU savaşını temel almıştır.
- Gerilla savaşını politik mücadelenin en üst ve , etkili biçimi olarak ele alan partimizin 
stratejik çizgisi politikleşmiş askeri savaş çizgisidir. Bu çizgi gerilla savaşını birleşik devrimci 
savaş ilkesine uygun olarak ele alır. Birleşik devrimci savaşın henüz kitlelerin aktif desteğini 
almadığı, savaşın oligarşi ile halkın devrimci öncüleri arasında geliştiği bu ortamda partimizin 
örgütsel ilkesi, politik ve askeri hderliğin birliği ilkesidir. Örgüt şeması da yeni sömürgecilik 
döneminin Bolşevik şemasıdır. - Partimizin ideolojik, politik, stratejik, örgütsel ilkelerini 
‘Narodnizm, Marksizm ile Narodnizmin eklektik birleştirilmesi, en tehlikeli sol sapma’ diye 
niteliyerek Partimizin devrimci çizgisi yerine uluslararası sosyal pasifizm çizgisini partimizin 
Genel Komite’sinden habersiz tezgahlama gayretleri içind t olan sizlerin Partimizde kalmasına 
artık fiilen imkan yoktur. Bu nedenle Genel Komite üyeleri olarak bizler. Partideki bütün yetki 
ve görevlerinizin iptaline ve de Partiden aynimanıza karar verdik.”

Aslında, örgüt tüzüğüne göre böyle bir karann Hüseyin Cevahir’in ölümüyle on kişiye düşen 
Genel Komite’d e  çoğunluk karan olamaması gerekirdi ama, Yusuf Küpeli ve Münir Aktoiga da 
THKP-C ile kendilerini özdeşleştirmekte çok ısrarlı değillerdi.

THKO üyeleriyle birlikte cezaevinden kaçan THKP-C önderleri karşılanna başta Deniz GEzmiş 
ve arkadaşlannm idamlannın engellenmesi olmak üzere bir dizi askeri-politik operasyon hedefi 
koymuşlardı. Örgütün Genel Komitesi, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Orhan Savaşçı, 
Ertuğrul Kürkçü’den ibaret olarak yeniden kuruldu. Aynı zamanda hem kırda hem kentte 
gerilla savaşı yürütülmesi kararlaştınidı. Hareketin silahlı kuvvetlerdeki kollan da gerilla 
hareketine dahil edildi. Buna göre kentlerde yürütülecek bir şiddet kampanyasından sonra, 
Karadeniz Bölgesi’nde üslenilecek ve burada da kır gerillası başlatılacaktı. Mahir Çayan, Cihan 
Alptekin ve Ömer Ayna birlikte girişilecek Deniz Gezmiş’in kurtaniması eylemini örgütlemek 
üzere Ankara’ya geldiler. Ancak, firann arkasından başlayan soruşturma bir anda bir 
tutuklamalar dalgasına dönüştü ve önce örgütün silahh kuvvetlerdeki kollan koptu, arkasından 
Ulaş Bardakçı ölü ve Ziya Yılmaz yaralı olarak ele geçirildiler.

Gerillaya Karşı Kontrgerilla

O güne kadar tutuklamalarda ve silahh çatışmalarda düzenli devlet güçlerinin yanında kimi 
zaman M IFin de harekâta katıldığı görülmüştü ama, Ocak 1972’de başlayan THKP-C 
tutuklamalanyla birlikte “Kontrgerilla” denilen ve aslında devletin örgütlenmesi içinde “Özel 
Harp Dairesi” adı verilen özel bir birim devreye giriyordu. Büyük ölçüde sorgulama sürecinde 
ve takipde görevlendirilen Kontrgerilla birimleri devletin bürokratik kadamelerini aşarak ve 
herhangi bir yasal kurum tarafından denetlenmeksizin “iç düşman” ilan ettikleri silahlı 
hareketi çökertmek için işkenceye dayalı bir sorgulama ve yoketmeye dayalı bir takip stratejisi 
izlediler. Böyiesine profesyonel bir savaş için herhangi bir eğitim ve hazırlığı olmayan THKP- 
C kadrolanmn sistemli baskı altında uğradıklan çöküntü büyük bir hızla Kontrgerilla’yı 
özellikle yok etmeyi hedeflediği Mahir Çayan’a doğru yaklaştırmaya başladı. İstanbul’un 
ardından Ankara’da da zincirleme bir tutuklama dizisi içinde bir ay önce geniş bir şiddet 
kampanyası tasarlayan hareket sürekli olarak kaçar ve inisiyatifi her geçen gün yitirir hale 
gelince başlangıçtaki yeni örgütlenme ve mücadele tasansı anlamsızlaştı. Yaratılan terör havası 
sempatizanlann da geri çekilmelerine, silahh öncü ile kendi tabanı arasındaki bağın 
kopmasına yol açtı.

Bü arada. Mahir Çayan ve arkadaşlannm Kontrgerilla’nın eline geçmemesi için sürekli olarak 
yer değiştirmelerini sağlayan ODTÜ öğrencisi Koray Doğan bir pusudan kaçmak isterken 
sırtından vurularak öldürüldü. Böylelikle, Ankara’daki hareket yetenekleri sınırlanmaya devam 
eden THKP-C önderliği bir bölüm arkadaşlannı Karadeniz Bölgesi’ne çıkartmayı kararlaştırdı. 
Dev-Genç Genel Sekreteri Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Ankan, Saffet Alp ve Sabahattin Kurt, 
Ertan Saruhan aracılığıyla Fatsa’ya gönderildiler. Ardından, THKP-Cnin sıkıyönetim sonrasında 
desteğinden büyük ölçüde yararlandığı silahh kuvvetler içindeki kolunun önderi Yzb. Orhan 
Savaşçı ve arkadaşlan da birliklerinden alınarak tutuklandılar. Mahir Çayan, kendisine yapılan 
yurtdışına çıkarılma önerilerini sürekli olarak reddetti. Bu, gerçekte, THKP-Cnin  askerî ve 
politik liderliğin birliği ilkesine de bağh olduğu düşünülebilecek bir tutumdu. Tutuklamalar 
sürdükçe gecekondu bölgelerindeki bağlantılar da kopmaya başladı ve haklannda vur emri 
olan cezaevi kaçakları Türkiye’nin başkentinde peşlerindeki asker ve polis takibiyle başbaşa kaldı.
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CAYAN, MAHİR  
(194S ~ 19T 2)

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephes/’nin (THKP- 
C) kurucularından, Mahir Çayan, 14 Ağustos 1945’te 
Samsun’da doğdu. Babası devlet memuruydu. İlköğre- 
nlmine Üsküdar’da Halil Güçlü İlkokulu’nda başladı ve 
Paşakapısı İlkokulu’nda tamamladı. Daha sonra orta
okula Haydarpaşa Lisesi’nde devam eden Çayan, liseyi 
burada tamamladıktan sonra 1963’te İstanbul Üniversi
tesi Hukuk Faküitesi’ne girdi. Ancak burada bir yıl öğre
nim gördükten sonra Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakülte- 
si’ne kaydoldu. Bu arada Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) 
ve Fikir Kulüpleri Federasyonu'rta bağlı SBF Fikir Kulü- 
bü’ne de giren Çayan, 1965’te bu örgütün başkanlığını 
yaptı. 1967’de kısa bir süre için Fransa’ya gitti. Dönüşte 
kendini gençlik eylemlerinin içinde bulan Çayan, 1968’de 
İzmir’de 6. Filo’yu protesto gösterilerinde gözaltına alın
dı, sonra serbest bırakıldı. Bu yıllarda TİP ve FKF içinde 
başlayan tartışmalarda Milli Demokratik Devrim (MDD) 
görüşünü benimsedi. SBF içindeki etkinliğinde bu gö
rüş doğrultusunda davrandı. Yusuf Küpeli’nin FKF ge
nel başkanı olduğu bu dönemde, gerek SBF’de gerekse 
Ankara’daki devrimci mücadele içinde aktif olan Çayan, 
TİP adına Zonguldak’ta ve Karadeniz Ereğlisi’nde çalış
malarda bulundu. Bu gezide Sadun Aren ile TİP Senatö
rü Fatma İşmen’in tutumunu eleştirdi. Bu konudaki gö
rüşlerini “Aren Oportünizminin Niteliği” adı altında Türk 
Solu dergisinde yayınladı. Bu arada savunmuş olduğu 
Milli Demokratik Devrim görüşü doğrultusunda ideolojik 
çalışmalannı yoğunlaştıran Mahir Çayan, Emek dergi
sinde Kenan Somer’ln “ Devlet Devrim ve Lenin” ve 
“ Devrim Nasıl Tanımlanmalı” başlıklı yazılarına Türk 
So/u’nda “ Revizyonizmin Keskin Kokusu” adlı iki yazıy
la cevap verdi. 9-10 Ekim 1969’da Ankara’da yapılan 
ve Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) 
adını alan FKF kurultayında yapmış olduğu uzun konuş
mayla dikkati çekti. Bu dönemde Yusuf Küpeli ve Münir 
Aktoiga ile birlikte davranan Mahir Çayan, 1970’te Gül
len Savaşçı ile evlendi. 17-18 Ekim 1970’te divan baş
kanlığını Yusuf Küpeli’nin yaptığı son Dev-Genç genel 
kurulunda da önemli bir konuşma yaptı. Bu içonuşmada 
Mihri Belli ile olan ayrılıklann üstüne giden Çayan, MDD 
stratejisinin bir savaş stratejisi olduğunu ve bunun bir 
savaş örgütü yani bir parti ile gerçekleşebileceğini sa
vundu.

Bundan sonra 29-30 Ekim 1971 'de Ankara’da TİP Ge
nel Kurulu toplandığı sırada, bu kongreye katılmayan 
MDD görüşünü benimsemiş delegelerle ve delege olma
yan işçi ve öğrencilerle birlikte düzenlenen “Proleter 
Devrimcilerin Sohbet Toplantısı” ndan sonra Mihri Belli 
ve grubu ile olan anlaşmazlık kopma noktasına geldi. 
Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Ertuğrul Kürkçü ve Münir 
Ramazan Aktoiga imzasıyla yayınlanan “Aydmhk Sos
yalist Dergi'ye Açık Mektup” ise bu süreci noktaladı. 
Bu sırada birlikte hareket ettiği arkadaşlanyla birlikte 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin (THKP) kuruluş çalış- 
malannı da yürüten Mahir Çayan, örgütün genel komite
si tarafından Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktoiga
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THKP-C davalarında yargılanan kadın sanıklar: 1) 
İlkay Demir, 2) Hatice Alankuş, 3) Rüçhan Manas, 4) 

Way Tat, 5) Kadriye Denizözen, 6) Jülide Zaim. 
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi ile ilgili TCK’nun 

146. maddesini ihlal etmekten ötürü açılan ilk dava 
16 Ağustos 1971 günü İstanbul'da Selimiye 

Kışlası'nda 3. No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde 
başladı. Bu davada Askert Savcı 26 sanıktan 13'ü 

için ilgili maddenin 1. fıkrasını ihlal ettikleri 
gerekçesiyle idam cezası talep ediyordu. İdamı 

istenen Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Ulaş Bardakçı, 
Kamil Dede, İlkay Demir, Necmi Demir, Kadriye 

Denizözen, Rüçhan Manas, Necati Sağır, Ömer Erim 
Süerkan, Tülay Tat, Abdullah Ceceloğlu ve Oğuz 

Öder’in dışında, diğer sanıklar için de 5 ile 15 yıl 
arasında değişen hapis cezalan isteniyordu. Bu dava 
12 Mart’tan sonra açılan ve ilk kez bu kadar kadın 

sanığın olduğu bir davaydı.

ile birlikte merkez komitesine getirildi. Komite içinde 
yapılan görev bölüşümü sonucunda, THKP’nIn siyasal 
ve ideolojik görüşlerinin biçimlenmesinden sorumlu ol
du. Bu konuda Kurtuluş dergisinde yazılar yazdı. “Ya
yın Politikamız" ve “Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi” 
başlıklı yazılarda partinin devrim anlayışını formüle etti. 
Daha sonra bu görüşlerini “Kesintisiz Devrim l-ll-IH” 
adlı broşürlerinde daha açıklayıcı hale sokarak, kesin
leştirdi. Bu arada THKP'nin şehir gerillası eylemlerini 
de planlayan Çayan, 12 Şubat 1971’de Ankara’da Ziraat 
Bankası Küçükesat Şubesi’nin soyulmasına katıldı. Şu
bat 1971’de Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Ziya Yıl
maz, Kamil Dede ve Oktay Etiman’la birlikte İstanbul'a 
Igeldi ve örgütün eylemlerine burada devam edilmesi 
tçin hazırlıklarda bulundu. 15 Mart 1971'de Erenköy Türk 
T̂icaret Bankası soygununa katıldı. Bunun ardından 4 
îsan 1971'de İşadamları Mete Has ile Talip Aksoy’un 

(açınlıp, 400 bin liralık fidye alınması eylemini arkadaş- 
arıyla birlikte gerçekleştirdi. Bu arada Türkiye Halk Kur
uluş Partisi'nm tüzüğünü Münir Ramazan Aktolga ile 
jjirlikte hazırladı. Aynı günlerde “ İhtilalin Yolu” adlı 
^arti bildirisini de kaleme alan Mahir Çayan, 17 Mayıs 
1971 günü İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ephrahim 
EIrom'un kaçırılması eylemini Ulaş Bardakçı ve Hüseyin 

ahir'le birlikte gerçekleştirdi. 29 Mayıs 1971'de Hü- 
in Cevahir ile birlikte kaldıkları evden kaçıp, sığın- 

lıklan bir başka evde Sibel Erkan’ı alıkoydular. Burada 
güvenlik kuvvetleri tarafından kuşatıldılar. 1 Haziran 
971’de polisin açtığı ateş sonunda Hüseyin Cevahir 
ıldü. İntihara teşebbüs eden Çayan yaralı olarak ele 
leçti. Bir süre hastanede yatan Çayan, daha sonra tu- 
uklanarak hakkında TCK'nın 146. maddesini İhlal et- 
nekten dolayı dava açıldı.

Çayan, duruşmanın savunma aşamasında 29 Kasım 
971 günü Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ulaş Bardakçı 
fe Ömer Ayna ile birlikte Kartal-Maltepe Askeri Cezae- 
i’nden kaçtı. Bir süre İstanbul’da kalan Çayan, bu süre 
;inde örgüt içinde başgösteren anlaşmazlığı tartışmak 
zere 12 Aralık 1971'de Yusuf Küpeli ve Münir Aktolga 
e görüştü. Ancak bu görüşmede bir sonuç sağlanama-
I ve Çayan içerde oldukları süre İçinde partinin çizilmiş 
lan stratejisini terkettikleri gerekçesiyle Merkez Koml- 
isindeki bu iki arkadaşını suçladı. Daha sonra genel 
omitedeki diğer üyelerin de onayı ile Yusuf Küpeli 
e Münir Ramazan Aktolga'nın THKP’den ihraç edilme- 
ırini sağladı. Ocak 1972’de İstanbul’dan Ankara’ya ge- 
(n Çayan, burada Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu İle 
Erlikte ortak bir eylemin yapılması konusunda Ertuğrul 
ürkçü, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte görüş 
irliğine vardı. Mart 1972’de Fatsa’ya gelen Mahir Ça- 
an ve arkadaşlan 26 Mart 1974’de Ünye’deki Radar 
ssü’nae çalışan üç İngiliz teknisyeni kaçırdılar. Bun
an sonra İngilizlerle birlikte Niksar’ın Kızıldere köyüne 
elen Mahir Çayan ve arkadaşları burada güvenlik güç- 
ri tarafından açılan ateş sonucunda 30 Mart 1972’de 
Idürüidüier.

Kızıldere
İstanbul’da Ulaş Bardakçı’nm öldürülmesi ve Ziya Yılmaz’ın ağır yaralı olarak yakalanması, 
Orhan Savaşçı ve arkadaşlannm tutuklanması, ardından Koray Doğan’ın öldürülmesi ve 
Oğuzhan Mûftüoğlu’nun da tutuklanması üzerine, tasarlanan birkaç umutsuzca çıkışın ve 
Ankara’da ya da başka bir büyük kentte bannma olanağının olmadığının görülmesi üzerine 
asıl örgütlenmeden geriye kalan iki kişi Mahir Çayan ve Ertuğrul Kürkçü, THKO üyeleri 
Cihan Alptekin ve Ömer- Ayna ile birlikte, THKP-Cnin  Doğu Karadeniz’deki kitle 
çalışmalanndan edindiği ilişkiler alanına geçmek üzere yollarda yapılan sıkı aramalardan 
kurtulabilmek için makama yüklü bir kamyonun yükleri arasına gizlenerek Fatsa’nın Yapraklı 
köyünde Ahmet Atasoy’un bir akrabasının evine yerleştirildiler. Cezaevinden kaçıştan 
başlayarak yapılması mümkün ve gerekli ilk girişimin Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 
İnan’ın idamlanmn önlenmesi olduğu düşüncesinin aralannda sürekli olarak güçlendiği 
topluluğun eline Fatsa’ya yerleştikten sonra Ankara ve İstanbul’da sahip olmadıklan kadar 
elverişli bir imkan geçti: Varlığı daha önceden bilinen ve belirlenmiş olan NATO dinleme 
üssünde görevli İngiliz personeli. Kısa bir durum muhasebesinin ardından CHP’nin 3 
THKO’lunun idam cezalannın yerine getirilmesine ilişkin TBMM kararına Anayasa 
Mahkemesi’nde yaptığı itirazın sonucunun beklenmesi ve idamlan önleyecek başka hiçbir yasal 
yol kalmadığında İngiliz görevlilerin rehin alınarak idamlann yerine getirilmesinin 
engellenmesine karar verildi. Ancak, bu karann yerine getirilebilmesi için gerekli bilgi, araç, 
barınma olanaklan ve ilişkiler, kısacası yerel örgütlenme, ancak seyrek bir sempatizanlar 
çevresinin gevşek örgütlenmeleri içinde vardı.

Beri yandan bürokrasi içindeki mücadele, 12 ,Mart sonrasında devletin korunabilmiş kimi 
yasallıklannm askeri diktatörlüğü kalıcılaştırma yanlısı güçler tarafından sürekli olarak 
aşındıniması biçiminde sürüyordu. Bir yandan Anayasa Mahkemesi’nde davaya bakılırken öte 
yandan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı infazlar için darağaçlannın hazırlanmakta olduğuna 
ilişkin bildiriler yayınlayarak Anayasa Mahkemesi’ni baskı altında tutmaya çalışıyordu. Devletin 
kurumlan arasında idama mahkum üç devrimcinin hayadan üzerinde süren bu mücadelenin 
doğurduğu gerilimli ve belirsiz atmosfer içinde, henüz hazırlıklann tamamlanmadığı bir sırada 
grubun büyük kentle olan son bağlantısı da koptu. Artık yerlerinin devlet güçlerinin bilgisi 
içine girip girmediğinden hiç bir zaman emin olmayarak, arkadaşlannm idamlannı 
engeleyemeden yakalanmak ya da her türlü riski göze alarak harekete geçmek karanyla, 25 
Mart 1972 gecesi saat 19.30’da Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertuğrul Kürkçü, Hüdai Ankan 
ve Ertan Samban ellerinde kendilerine ait herhangi bir araçlan olmaksızın yöredeki bir 
tanıdıklannın aracıyla Ünye’de İngiliz teknisyenlerin kaldığı apartmana keşif yapmaya gittiler. 
Evin önünde İngiliz görevlilere ait aracın durmakta olduğunu görünce, o gece İngilizleri 
kaçırmayı düşündülerse de çevrenin kalabalıklığından ötürü bundan vazgeçtiler Geceyi 
Ünye’deki bir tanıdıklannın evinde geçirdiler
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Türkiye İhtilalci İsfi Köylü 
Partisi (TÜKP)

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin ilk yönetici çe
kirdeği, 1960’ların ikinci yarısında üç mücadele alanın
da oluştu; Gençliğin kitle hareketi, Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) saflarında Devrimci Muhalefetin mücadelesi veXy- 
dınlık çevresindeki teorik çalışmalar. Bu çekirdek, o 
zaman sosyalist gençliğin örgütü olan FKF/Dev-Genç 
İçinde önder roller üstlenmişti; Türkiye tarihinin en önem
li öğrenci eylemlerinden biri olan 1968 Haziran'ındaki 
Demokratik Üniversite Hareketini başlatmış ve Ankara'
da yönetmişti. İkincisi, bu çekirdek, TİP içinde partili 
mücadele eğitimi almıştı. Aybar-Aren-Boran yönetimi
nin parlamentarizmine karşı Mihri Belli önderliğinde Mil
li Demokratik Devrim strate|isinl savunan Devrimci Mu
halefetin kitleselleşmesinde belirli bir rol oynamıştı. Tİ- 
İKP'nin teorik birikimi ise. Kasım 1968'de yayına başla
yan/tydmZ/Ar dergisi çevresindeki çalışmalarda yaratıldı. 
1960'larda sosyalist hareketin en etkili dergisi olan Ay- 
dmlık’m ilk sayısında açıkladığı platform, denebilir ki 
daha sonra TİİKP’nin teori ve programına temel oldu. 
TllKP'Wier bu nedenle'“Aydınlıkçılar” diye anılmışlardır.

Bugüne kadar bütün kaynaklar ve iddianameler, Tl- 
/(CP’nin 1971'de kurulduğunu yazdılar. Oysa TİİKP'nin
9-10 Eylül 1977 günleri gizli olarak toplanan 1. Büyük 
Kongresine sunulan Merkez Komitesi Raporu, Partinin 
sekiz yıldır mücadele ettiğini belirtir. Gerçelcten de ilk 
yönetici çekirdek 21 Mayıs 1969 günü kurulmuştu. Mihri 
Belli arkadaşın önderlik ettiği Proleter Devrimci Grup, 
Aydıniıkçılann ve Deniz Gezmiş gibi arkadaşların ısrarlı 
önerilerine rağmen, parti halinde örgütlenmedi. Mihri 
Belli, TKP 1951 Tutuklamasından sonra partili mücade
leden uzak duran bir tutum benimsemişti. Bu grubun 
kimi önderlerinin bir kısım gençlik önderiyle 21 Mayıs
1969 günü yaptıkları görüşmede de, bir program teme
linde ve parti kuralları içinde mücadeleyi sürdürme öne
risi herkesçe kabul edilmedi. Ayrıca yeni yeni başgöste- 
ren bireysel terör eğilimlerine karşı ortak bir tavır alına
madı. Bunun üzerine Aydmlıkçıiar, bir işçi köylü partisi 
inşasına girişmek için ilk adımı attılar ve yönetici çekir
deği kurdular. Bu çekirdek, bütün proleter devrimcilerin 
örgütsel birliği için çalışacaktı. Bu amaçla 1970'de, da
ha önce Hikmet Kıvılcımlı arkadaşın önerdiği Sosyalist 
Kurultay gündeme getirildi. Ancak 12 Mart geldi ve mü
cadele farklı örgütlerle yürütüldü.

. 21 Mayıs 1969 günü TİİKP’nin doğuşuna yol açan 
üç tavır, daha sonra bu örgütün teori ve pratiğinde 
üç ana damar olarak sürdü: Program temelinde birleş
mek, partili devrimcilik ve kitle inisiyatifi. Bu damarları 
kuşkusuz bir ideolojik kaynak besledi: Mao’nun katkıla
rıyla zenginleşen Bilimsel Sosyalizm. TİİKP’nin teori 
ve programı, aslında 1960'ların ünlü Mlllt Demokratik 
Devrim-Sosyalist Devrim tartışması içinde oluştu. 1960 
sonrasındaki otuz yılın en önemli ve anlamlı ideolojik 
kazanımlan bu saflaşmanın ürünüdür. TİİKP, temel prog
ramını Mihri BellI'nIn önderlik ettiği Proleter Devrimci 
Hareketten aldı: Sovyet modern revizyonizminden ba
ğımsız bir ideolojik çizgi, aşamalı devrim stratejisi, cep
hecilik, köylülüğün önemi, Türkiye Komünist Partisi’nin 
Şefik Hüsnü ve Reşat Fuatlardan gelen geleneğini sür
dürmek, Kemalist Devrimin kazanımlanna proletarya ha
reketi olarak sahip çıkmak, kendisini parlamenter müca
deleyle sınırlamayan devrimcilik.

Mlllt Demokratik Devrim-Sosyalist Devrim saflaşması
nın iki tarafı, yeni ayrışmalardan geçerek bir tutarlılaş- 
ma süreci yaşadılar. Aren-Boran grubu, daha sonra Ay- 
bar'ın hem ülke hem de parti düzleminde bağımsızlıkçı- 
lığını sırtından atarak her noktada Sovyet revizyonizmi- 
nln çizgisine oturdu ve TBKP reformculuğu olarak bu
günlere geldi. Aydmlıkçıiar ise, 1969 sonunda Proleter 
Devrimci Grubun bölünmesinden sonra, Aybar-Aren-

Boran yönetimine karşı ideolojik mücadelede elde edi
len kazanımlar! tutarlılaştırmaya ve derinleştirmeye ça
lıştı ve uluslararası boyutlara oturttu. Hruşçov-Brejnev 
revizyonizmine karşı açık ve kararlı bir tavrı benimsedi. 
Aydınlıkçılar, Proleter Devrimci Grubun 1969 sonunda 
bölünmesinden sonra, “ İlkesiz Birlik Cephesi” adını 
verdikleri Mihri Belli-Yusuf Küpeli-Mahir Çayan grubuna 
karşı ideolojik mücadeleyi başlıca üç noktada yürüttü
ler: Darbecilik ve maceracılığa karŞı işçi-köylü inisiyati
fi, milliyetçi eğilimlere karşı enternasyonalizm ve sosya
lizmin kuruluşunda geri dönüş teorisinin reddedilmesi
ne karşı sınıf mücadelesi.

İşçi-Köylü İnisiyatifi: Proleter devrimci grup saflann- 
da, bireysel kahramanlığı öne çıkaran öncü savaş teori
leri ile emekçi kitleleri kendi mücadeleleri İçinde bilinç
lendirme ve örgütlemeyi vurgulayan kitle çizgisi arasın
daki ayrım, daha 1969'da ortaya çıktı. Mihri Belli, “öncü 
savaş” teorilerinde bir gerçek payı görmemekle birlikte 
bu tür çıkışlarla ortamı hazırlanacak ikinci bir 27 Mayıs 
beklentisiyle maceracı eğilimlerle birleşti. Sosyalistlerin 
ordudan gelecek “ ilerici” bir dart)enin sol kanadını oluş
turarak Türkiye’nin geleceğine müdahale edebileceği 
umudu vardı. Özellikle 15-16 Haziran 1970 işçi hareketi 
çizgi farklarını ortaya çıkardı. Mihri Belli-Mahir Çayan 
yönetimindeki Aydmhk Sosyalist Dergi ve Kurtuluş ga
zetesi, işçi hareketine karşı ilan edilen sıkıyönetimin 
“tarafsız” kalmasını istediler. “Ordu ulusun ordusudur” 
manşetlerini attılar. “Türk ordusunun tarihi geleneğine 
bağlı kaldığını” işlediler. Hikmet Kıvılcımlı’nın orduyu 
“devrimin vurucu gücü” ilan eden tezleri de bu tavırla 
birleşiyordu. Aydmlıkçıiar ise, Proleter Devrimci Aydm- 
lık dergisinde ve Işçl-Köylü gazetesinde darbeci-maceracı 
tavrı eleştirdiler. “ Sıkıyönetim patronların emrinde, iş
çileri eziyor” saptamasını yaptılar ve sıkıyönetime karşı 
mücadele şiarlarını öne sürdüler. Bu nedenle “Sağımız
daki mlllici güçlerden bizi tecrit etmek isteyen Maocular” 
ve “Vurucu güçler ile gençliğin ve halkın arasını açmak 
isteyen bozguncular” gibi suçlamalarla karşılaştılar. Bu 
suçlamalar ordunun zinde güçleriyle ittifakı esas alan

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi yöneticilerinden 1) 
Şahin Alpay 2) Doğu Perinçek 3) Gün Zileli.

bir devrim (darbe) stratejisinden kaynaklanıyordu. Ay- 
dınlıkçılar ise, burjuva devlet ve ordu teorilerini tarihsel 
temelleriyle eleştirdiler, işçi - köylü ittifakına dayanmayı 
savundular; özellikle 15-16 Haziran hareketinden sonra 
fabrika komiteleri kurarak ve köy çalışmalarıyla emekçi 
kitlelerle birleşmeye yöneldiler. Aydıniıkçılann 1974'de 
Kıbrıs’ın işgaline ve sıkıyönetime nerdeyse tek başlan- 
na karşı çıkmalarının kökleri eskiye dayanır. Türkiye 
İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ne de adını veren Işçl-Köylü 
gazetesi, sosyalist hareketin son otuz yıl İçinde yayınla
dığı en etkili kitle gazetesi olmuştur. Onbeş günde bir 
çıkan bu gazetenin her sayısı 50-60 bin arasında basıldı 
ve fabrika önlerinde, köylerde satıldı. 15-16 Haziran 
sonrasındaki sıkıyönetim döneminde yasaklanmasına 
rağmen, her sayıdan 20 bin adet gizlice İstanbul’a soku
luyor ve fabrikalarda satılıyordu. TİİKP, bu gazetenin 
örgütleyici gücünden de yararlanarak, enerjisini üretici 
hareketleri ve örgütleri geliştirmede yoğunlaştırdı. Ay- 
dınlıkçılar. Demirdöküm'ün ünlü mücadelesinden başla
yarak fabrika hareketlerine katıldılar, 15-16 Haziran mü
cadelesindeki etkileri nedeniyle mahkemelerde suçlan
dılar. Germencik Turanlar köyünde toprak işgaline ön
derlik ettiler. 12 Mart askerî rejimi döneminde de fabri
kalarda ve köylerde çalışmayı esas aldılar. Aydmlıkçıiar, 
bu tavırlarıyla diğer gençlik kökenli örgütlerden aynldı- 
lar. İdeolojisi, kökleri ve bu pratiği nedeniyle TİİKP, 
kitlecl-iknacı, partili geleneğe bağlı ve teorl-programa 
önem veren bir çizgide gelişti. Öncü savaşı benimse
yenler, TİİKP geleneğini işçi köylü kuyrukçuluğuyla, pa- 
slflzmle ve sağcılıkla suçladı. KİTLE çizgisini ve bilinç 
etkenini vurgulamaları, Aydıniıkçılann sol içi çelişme
lerdeki tavnnı da belirledi. Daha TİP içindeki mücadele 
sırasında Aybar-Aren-Boran grubuna ve sosyal demok
rat gençlere şiddet uygulanmasına kesin tavırlarla karşı 
çıktılar ve “ Küçük burjuva şiddete tapar” teorisine karşı 
“Oportünizmi ideolojik mücadeleyle yıkalım” tezini iş
lediler. Aydıniıkçılann halkın saflannda ve sol örgütler 
arasında şiddet uygulanmasına karşı ilkeli tavn 1970 
öncesinden gelir. Aydınlıkçı hareketin köklerindeki teo
rik tartışma pratikleri, bir demokrasi geleneğine temel 
olmuştur. Bu hareket, programa dayanan istikrarii bir 
yapı oluşturdu, ideolojik çelişmeleri demokrasiyle ve 
parti kuralları içinde çözmeyi kurumlaştırdı.

Enternasyonalizm: TİİKP, dünya sosyalist hareketini 
Sovyetler Birliği'nin büyük devlet çıkarlanna tabi kılan 
bir “enternasy^nallzm”e karşı çıktılar. Buna bağlı ola
rak “devrim ihraçı ve ithali” teorilerini de reddettiler. 
Sovyetler Blrilğl ve Doğu Avrupa’daki devlet kapitaliz
mine karşı mücadele eden emekçi hareketlerini ve ulu
sal mücadeleleri desteklemeyi de enternasyonalizmin 
bir gereği olarak gördüler ve bu tavır 1990'ların eşiğinde 
haklı çıktı. Başka milletlere karşı şoven olan revizyoniz
me karşı uluslararası düzlemde tavır almak ve kitlelerin 
gücüne güvenmek, Aydınlıkçıları Kürt sorununda milli
yetçi etkilerden anndıran bir gelişme çizgisine soktu. 
Aydmlıkçıiar, 1970-71'de Kürt halkının millî baskılara 
karşı mücadelesini kararii olarak destekleyen tavra, Tür
kiye sosyalist hareketi içinde öncülük ettiler. Özellikle 
Işçl-Köylü gazetesinin bu yöndeki yayınlan. Proleter 
Devrimci Aydmiık’ta milliyetçi tavırjara yöneltilen eleşti
riler, Güneydoğu'da millî baskıya karşı kitle hareketine 
aktif katılım, Kürt sorununda enternasyonalist bir prog
ramın tuğla tuğla örülmesine temel oldu. Aydmlıkçıiar, 
29 Ekim 1970'te toplanan TİP Kurultayı'na Kürt milleti
nin kendi kaderini tayin hakkını kabul eden bir program 
önerisi sundular ve bunun mücadelesini verdiler. 1973 
TİİKP Savunması, Kürt sorununda Türkiye sosyalist ha
reketinin geliştirdiği İlk ciddî ve olgun belgedir. 12 Mart'ta 
yargılanan İ<ürt örgütlerinden hiçbiri, böyle devrimci 
bir programa sahip değillerdi. Mahkemelerde kültürel 
haklann ötesinde bir şey söylemediler. Aydmlıkçıiar, 
12 Mart öncesinde Kürt sorunundaki enternasyonalist 
tavırian nedeniyle Mihri Belli-Mahir Çayan grubu tarafın
dan “ Ordu ile devrimcilerin arasını açmak”la suçlandı
lar. “ ilerici” darbe hazırlayan subaylann planında dar
beden sonra tutuklanması öngörülen tek sosyalist grup.
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Silahlı Mücadele

Aydmlıkçılardı. Sebep, Kürtlerin milif haklarını savun- 
malanydı.

Sosyalizmin Kuruluşu Döneminde Sınıf Mücadelesi: 
Aydınlıkçılar, sosyalizmde geri dönüş tehlikesini ve ol
gusunu kabul ettiler. Sovyetler Birliği’nin emekçileri 
ezen sınıfsal karakterini doğru saptadılar. Bu nedenle 
1990’iann dünyasında geçerliğini yitirmeyen bir teori 
inşa ettiler. Sosyalizmin kuruluşu döneminde geri dö
nüş tehlikesine karşı emekçi inisiyatifini seferber eden 
bir sosyalist demokrasi programı geliştirdiler. TİİKP'- 
nin kitle çizgisi, enternasyonalizm ve sosyalizmde sınıf 
mücadelesi kanallanndan derinleşen teori ve programı, 
1971’de bir Program ve Tüzük Taslağında ilk ifadesini 
buldu. 1973’de Sıkıyönetim Mahkemesinde savunulan 
“TİİKP Davası Savunma” bu programın derinleşmesi
nin ürünüdür ve Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde 
ilk kapsamlı ve ayrıntılı program çalışması ve gerekçesi
dir. Daha sonra 588' sayfalık bir kitap halinde üç kez 
basılmış ve 1974 sonrasında sosyalist hareketi derinden 
etkilemiştir.

TlİKP’nin çok sayıda yöneticisi, 12 Mart döneminde 
EIrom’un öldürülmesinden sonra ilan edilen sıkıyöne
timle birlikte arandı ve yer altına geçti. O yıllarda TİİKP’- 
nin çizgisi, kitleleri harekete geçirmek, örgütlemek ve 
silahlı mücadeleye seferber etmekti. 1971-72 ve ’73’lerde 
çeşitli tutuklamalara uğradılar. Sıkıyönetim Mahkemele
rinde T//KP tutuklulannın hemen hemen tümü hakkında, 
bir ana dava yanında iki isyan davası ve üç hakaret 
davası açıldı. Ayrıca Dev-Genç, TÖS ve Kara Kuvvetleri 
Subay Örgütü davalannda da yargılandılar. Hapishane
de ve mahkemelerde bir parti disiplini içinde kolektif 
olarak mücadale ettiler, partinin programını ve mücade
lesini savundular.

TİİKP'nIn 1969-74 arasındaki mücadelesinden bugü
ne olumlu bir miras yanında olumsuz dersler de kaldı. 
TİİKP, 1973’den başlayarak dört yıl bir özeleştiri çalış
ması yaptı. Sonuçlan 1977’de toplanan 1. Kongre kara
rıyla açıkladı. 1969-70 döneminde TİİKP, Türkiye ger- 
peklerini kendi deneyimleriyle kavrayarak hatalannı yen
ine ve teorisini derinleştirme yönünde gelişti. Ancak 
970 sonianndan başlayarak Hindistan ve İran üzerin
in gelen ultra-sol bir “Maoculuk” , ülke çapında esen 

fokocu sol rüzgârla birleşerek TİİKP’y\ dogmatik ve öz- 
nelci (sUbJektlvist) bir çizgiye çekti. TİİKP, sola savrulan 
devrimci örgütlerin en sağında kalıyor ve bireysel terö
rizme karşı çıkıyordu, fakat kendisi de sol hatalar işle- 
Inekten kurtulamadı. Daha sonra TKP/UL-TİKKO olarak 
Bynlan arkadaşlar, TİİKP’nin bu hatalannın meyvasıydı 
le hataları daha da aşın noktalara götürdüler. TİİKP, 
başka ülkeler zemininde üretilen programları ve slyaset- 
^rl kopya ederek, devrim İçin sabırlı bir hazırlık ve 
güç toplama çizgisinden uzaklaştı. Emekçi yığınlar İçin
de uzun süreli bir mücadele ve örgütlenme yerine, ace
leci biçimde en İleri mücadele biçimlerine sıçramaya 
çalıştı.

TİİKP'y\ ülke gerçeğinden koparan dogmatizm, kitle
lerin durumunu olduğundan ileri gören öznel tahlillerle 
tirleşiyordu. TİİKP, hakim sınıflann gücünü küçümsedi, 
kmekçi kitleleri olduğundan İleri gördü, olumsuzluklan 
likkate almayan bir iyimserlik geliştirdi. 12 Mart döne
ninde düzenli olarak yayınlanan illegal Şafak gazetesi
nin çeşitli sayılan, bu tür “Sol” çocukluk hastalıklarının 
örnekleriyle doludur. Örneğin Şafak, “ Köylüler kının- 
lan sıynimış kılınç gibi mücadeleye hazır” diye yazıyor- 
|u. Durum tahlilleri, hedefler ve mücadele sloganlan 
lerçeğin çok ilerisindeydi. Dogmatizmden ve öznelcllik- 
len kaynaklanan sol siyasetler, örgütlenme ve çalışma 
arzında aceleciliğe yol açmıştı. Oysa 12 Mart dönemin
le kitle hareketinin geri çekilişine uygun olarak halk 
lüçlerinin savunulması esas alınmalı ve 1973 bahannda 
taşlayacak yeni yükselişe önderlik edecek güçler blrlk- 
Irllmeli ve örgütlenmeliydi.

DOĞU PERİNÇEK

Ziverbey Köşkü (sağda) ya da diğer adiyla Zihni Paşa Köşkü, 12 Mart terörünün bir simgesi olarak hiçbir 
zaman belleklerden silinmedi. Şimdi yıkılmış olan Erenköy’deki bu köşkten işçilerden, devrimci gençlere, 
gazetecilerden generallere albaylara, bilim adamlarından sanatçılara kadar yüzlerce insan geçti. Bu köşkte 
yapılan işkenceler yalnız Türkiye’de değil yurtdışında da yankılar yarattı. Kapıdan giden ve gözleri bağlı her 
sanığa "Burası Genel Kurmaya bağlı kontrgerilla merkezidir: burada anayasa, babayasa filan sökmez, buradan 
sağ çıkılmaz, bildiğin her şeyi anlatacaksın” diye seslenilen ve falakadan, elektriğe, askıdan tazyikli soğuk suyla 
banyoya kadar her türlü yöntemin uygulandığı köşkte, zorla alınan ifadelerin altında, normal bir polis merkezinde 
alınıyormuş gibi polis memurlarının adı yazılıyor, kendlerine ‘‘albayım”, ‘‘binbaşım” vb. diye hitab edilen kişilerin 
adı hiç geçmiyordu. Adı ilk kez 256 sanıklı THKP-C davasında kamuoyunda duyulmayan başlanan Ziverbey 
Köşkü’nde Talât Turhan (solda), Numan Esin, gibi eski 27 Mayısçılannın yanısıra, llhami Soysal, Doğan 
Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi yazarlar da işkence gördüler.

26 Mart 1972 sabaha karşı devlet güçleri, kalabalık komando birliği, özel görevliler ve polis 
birlikleri ile Ankara’da elde ettikleri bilgileri değerlendirer ;ı< Ünye’deki bağlantı noktalarını ele 
geçirmek ve ardından aranmakta olan THKP-C ve THKO üyelerini yakalamak üzere Fatsa’yı 
abluka altına aldılar. Daha sonra 1979’da Fatsa Belediye Başkam olan terzi Fikri Sönmez ve 
çırağını gözaltına alan devlet güçlerinin kendi yerlerini öğrenmek üzere onlan işkence altında 
sorgulamakta olduğunu öğrenen grup iki seçenekle karşı karşıya kaldı; ya İngiliz görevlileri de 
yanlanna alarak Ünye’den ayrılacak ve arkadaşlan Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, 
Saffet Alp ve Ömer Ayna’nın bulunduğu Kızıldere köyüne ulaşacaklardı ya da etkili herhangi 
bir eylemde bulunma olasılığı bulunmayan bu köye kendi başlanna gitmenin yolunu 
bulacaklardı. Aralannda yaptıklan tartışmada birinci seçeneğin uygulanması kararlaşunidı.
İngiliz görevlilerin araçlan kaldıklan konutun önündeyse onlan kaçıracak ve birlikte 
gideceklerdi. Değilse, yakalanmadan önceki son şansı kullanarak zorunlu olarak Ünye’den 
aynlacaklardı. Yapılan keşifte İngilizlerin arabasının yerinde durduğu beUrlendi ve eylem 
gerçekleştirildi. Üç İngiliz görevli alındı. Geride kalanlar bağlanarak hareket edemez hale 
getirildi ve Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertuğrul Kürkçü, Hüdai Ankan, Ertan Saruhan, 
Ahmet Atasoy ve Nihat Yılmaz, Kızıldere köyüne doğru İngilizlerin aracıyla yola 
çıktılar.Kızıldere köyüne tırmanan toprak yolun başında Eitan Saruhan ve Nihat Yılmaz’dan 
ayrilan grup, rehinelerle birlikte arkadaşlanyla birleşmeye giderlerken. Ertan Saruhan ve Nihat 
Yılmaz da aracı uygun bulacaklan uzak bir yerde terkederek Ankara ya da İstanbul’a gitmekle 
görevlendirildiler.

Kızıldere’de

Soğuk ve rüzgarlı bir havada yokuş yukan tırmanarak ancak gün ağanrken köy civanndaki 
ağıllara ulaşabilen grup, görünmemek için ağıllarda saklandı. 27 Mart 1972 gecesi yanlannda 
rehineleriyle birlikte, arkadaşlannm da kalmakta olduğu Kızıldere köyü muhtannın evine 
ulaştılar. 27 Mart 1972 sabahı İngiliz görevlilerin evine gelen hizmetlinin durumu polise 
bildirmesi üzerine, bütün bölgede topçu keşif uçaklan ve hehkopterlerle keşif uçuşlanna 
başlayan askeri birlikler aramalannı sürdürürken Kızıldere köyüne ilk giden grubun 
bağlantılannı kuranlann ele geçmesi ve Niksar’daki bağlantı unsurunu açıklaması üzerine bu 
kişi 29 Mart 1972 günü yakalandı ve çok geçmeden güvenlik güçlerine muhtann evini 
değilse de köy civannı tarif etti. Bu arada topçu keşif uçaklan kar üzerinde Kızıldere köyüne 
çıkan yolun başında İngilizlerin aracının tekerlek izlerini tesbit ettiler. Nihayet aynı gün 
Niksar ilçesi girişinde Ertan Saruhan ve Nihat Yılmaz’ın bıraktıklan araba bulunduğu gibi; 
İstanbul ya da Ankara’ya gitmek yerine geriye Kızıldere’ye dönmeyi daha güvenlikli bulan 
Ertan Saruhan ve Nihat Yılmaz dönüş yolu üzerinde çevre köylerden ekmek alırlarken kuşku 
uyandırdılar. Bütün belirtilerin Kızıldere köyü dolayını işaret etmesi üzerine 30 Mart 1972 
sabah 05 .00 ’de bilgi edinmek için köy muhtannın evine gelen jandarmalara muhtar önceden 
hazırladığı ihbar mektubunu vererek arananlann evinde kaldığını bildirdi.
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Evin ve köyün saniması üzerine evde sıkışıp kalan THKP-C üyeleri Mahir Çayan, Ertuğrul 
Kütkçü, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Ankan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt,
Nihat Yılmaz ve Ahmet Atasoy ile THKO üyeleri Cihan Alptekin ve Ömer Ayna teslim 
olmamayı, taleplerine olumlu karşılık verilmez ve üzerlerine ateş açılırsa İngiliz rehineleri, 
bıraktıkları ültimatomda belirtildiği biçimde öldürerek sonuna kadar çarpışmayı kararlaştırdılar. 
Evin giriş ve çıkışlannı hububat ve un çuvallan, dolap, yastık ve yataklarla tahkim ederek, 
e\in çatısında delikler açarak çevreyi gözetlemeye başladılar. “Teslim ol” çağnlannı reddettiler. 
Öğleden sonra saat 14.00 sularında İngilizlerin kendilerine çatıdan gösterilmesi ve kendileriyle 
konuşturulmasını isteyen çevreyi kuşatmış binlerce asker ve polisten oluşan birliklere 
İngilizleri gösterip konuşturdular. Kısa bir süre sonra içlerinden birinin çatıya çıkması ve 
görüşme yapılması isteğine uyarak çatıya çıkan Ertuğrul Kürkçü, Mahir Çayan, Cihan Alptekin 
ve Saffet Alp görüşmek üzere beklerlerken, ansızın üzerlerine önce tek tek, daha sonra 
çevredeki makinalı tüfek yuvalanndan yaylım ateşi açıldı. Bu ateşin kimin emriyle açıldığı ve 
neyi amaçlamış olduğu bugün de açıklığa kavuşmuş değildir. Teknisyenleri ve devrimcilerin 
tümünü uzun bir kuşatmadan sonra sağ olarak yakalamanın askeri olarak mümkün olduğunu 
konuyla ilgilenen hemen hemen her uzman belirtmiştir. Ancak amacın birarada kıstınimış 
geniş bir önderliğin bir an önce temizlenmesi olduğu tahmin edilebilir. Kendilerini çatıdaki 
delikten eve atmayı başarabilen üç kişiden geride kalan Mahir Çayan başından yediği 
kurşunla öldü. Ardından daha önce alman karar uyannca İngilizler öldürüldü. Kerpiç’ten 
yapılma evde kendi silahlarının atış menzili dışında kalan güvenlik kuvvetlerinin atışlarına 
karşı koyamayan, buna karşılık siper aldıkları duvarlan delen makinalı tüfek mermileriyle 
isabet alan devrimcilerden Ömer Ayna gözünden vuruldu. Cihan Alptekin karnından yaralandı. 
Bir süre sonra ateş kesilip çağrılar yapıldıysa da kendilerini fiilen kurşuna dizmiş olan 
güçlerle görüşme yapmayı reddeden devrimciler evin sahanlığında toplandılar. Eve yapılacak 
yeni saldınyı topluca karşılamak üzere el bombalannı hazırlayarak beklemeye başladılar. Ancak 
doğrudan değil, uzaktan tüfek bombalan ve roketatarlarla yapılan yeni saldında, topluca 
bulunulan sahanlığın bir bölümü isabet aldı. Bu isabetle tahrip olan bölümde el bombası 
taşıyanlardan birinin pimi çekilmiş bombası elinden fırlayınca ötekilerin de ortasında patlayan 
bomba bir dizi patlamaya yol açtı. Evin arkasından sahanlığa girilen ikinci girişi tutmakta 
olan Ertuğrul Kürkçü dışındakilerin önemli bir bölümü ölürken Ertuğrul Kürkçü evin 
bitişiğindeki samanlığa geçerek saklandı. Evden gelen silah atışlannm kesilmesi üzerine tarama 
atışlan yaparak eve girenler can çekişmekte olan Saffet Alp’i kurşuna dizdiler. Evdekilerin tam 
sayısını bilmemeleri ve muhtar Emrullah Arslan’ın verdiği sayıyla ölülerin sayısının uyması 
üzerine hava karanrken cesetleri de alarak köyden aynidılar. Ertuğrul Kürkçü saklandığı 
yerden çıkamadı.

Ertesi gün ölülerini almak üzere gelen yakınlannın teşhisleri sırasında Ertuğrul Kürkçü’nün 
babasının ölenler arasında oğlunun bulunmadığını söylemesi üzerine yeniden yapılan arama 
sırasında Ertuğrul Kürkçü de yakalandı.

Türkiye sosyalist ve devrimci hareketinin tarihinde “Kızıldere Kaüiamı” olarak bilinen olay, 
gerçekleşmesi ve gelişmesi sürecinde Türkiye’de ve Türkiye dışında büyük tepkilere yol açtı. 
Ancak yapılan bütün yanlış bilgilendirme, saptırma ve spekülasyonlara karşın devletin bu 
“katliam”ı savunması ve meşrulaştırabilmesi mümkün olmadı. Halkın vicdanı Kızıldere’de 
öldürülenlerin yanında yeraldı. O günden sonra 30 Mart, hem kolluk güçlerinin hem 
sosyalistlerin takviminde özel olarak işaretlendi. Birinciler için tehlikeli günlerden, İkinciler 
için ise “kutsal” günlerden biri oldu. Olaydan 18 yıl sonra bile bu ilişki değişmemiş olarak 
kaldı.

Ancak, devletin özgül amaçlan bakımından “Kızıldere Katliamı” hedeflerine ulaştı. Öncelikle 
THKP-Cnin önderliğine vurulan ağır darbe, yalnızca bu örgütün değil, sosyalist hareketin 
1968’lilerin içinden çıkan önemli bir grup önderinin yokolmasına yol açarken özellikle THKP- 
Cnin atomize olmasına ve örgütsel olarak dağılmasına neden oldu. Sürekli ve güvenilir bir 
önderlik yoksunluğu sosyalist hareketin “devrimci” kanadında sonraki on yıl boyunca da esaslı 
olarak giderilemeyen bir önderlik bunalımına yol açtı.

Böyle bir ağır yenilginin yarattığı hayal kırıklığı ve moral bozukluğu, sorunlann cezaevleri ve 
mahkemeler sürecinde halledilip, sosyalist hareketin “devrimci” kanadının kendisini yeniden 
kurmasını ciddi bir biçimde önle’di. Hareketin merkezden yediği darbeden arta kalanlann 
aralanndaki ihtilaflan halledemeyişleri, bir kısmının manevi çöküntüye uğrayarak ihtilafları 
derinleştirmesi o hareketin kayıplannı daha da çoğalttı. Öyleki, “1974 Affı” ile hapisaneler 
boşaldığında, dışarıda, özellikle THKP-Cnin  yaşadığı evrimin teorik ve pratik bilgisine 
kesintisiz ve eksiksiz sahip olabilecek bir tek kişi bile bulunuyor değildi. Başka etkenlerin 
yanı sıra bu kopukluk ve kesintililik de THKP-C kökenli hareketlerin, başka hiçbir eğilimde 
olmadığı ölçüde çok sayıda varyant meydana getirmesine yol açtı.

TİİKP ve “Mao Zedong Düşüncesi”nin Pratiği
12 Mart sonrasına egemen olan olağanüstü rejime bir “silahlı devrim mücadelesi” 
perspektifiyle giren gruplardan biri de Doğu Perinçek önderliğindeki TİİKP idi. Ancak TİİKP 
ne 12 Mart’ta ne. de sonrasında silahlı bir mücadele sürdürmedi. Silahlı mücadeleyi, başlıca
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KAYPAKKAYA, İBRAHİM  
(1 9 4 9 -1 9 7 3 )

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML) 
ve Türkiye İşçi Köylü Ordusu’nun (TİKKO) kurucusu, 
işkencede ölen İbrahim Kaypakkaya, Çorum'da doğdu. 
Yoksul bir ailenin çocuğuydu. İlkokul çağına kadar doğ
duğu köyde kalan Kaypakkaya, ilkokulun birinci ve ikin
ci sınıflarını Karamahmut Köyü’nde okudu. Daiıa sonra 
Ortakışla ve Alacaköy’de ilköğrenimini tamamladı. 
1961’de Hasanoğian Öğretmen Okuiu’nun sınavını ka
zanarak, öğrenimine burada devam etti. Çok başarılı 
bir öğrenci olan Kaypakkaya, arkadaşları arasında sevi
liyor, yazları köyüne giderek ailesine destek oluyordu. 
Devrimci düşünceyle ilk kez Hasanoğian Öğretmen Oku- 
iu’nda tanışan Kaypakkaya, bu okulu ‘pekiyi’ dereceyle 
bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu’na gitti. Bir 
yıl burada hazırlık sınıfında okuduktan sonra İstanbul'
da Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na başladı. Aynı za
manda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 
öğrencisiydi. Bu yıllarda özellikle devrimci gençliğin 
anti-emperyalist mücadelesine yakın ilgi duydu. Sosya
list düşünceyi benimseyip, okuldaki arkadaşlarıyla bir
likte Fikir Kulüpleri Federasyonu İstanbul Sekreterliği 
ile ilişki kurarak, kendi okullarında da örgütlenmek için 
çalışmalara başladı.

Bu yıllarda TİP üyesi olan Kaypakkaya, siyasal düşün
celerinin yanısıra sanata ve edebiyata olan eğilimi ve 
her konudaki bilgisi, alçakgönüllü kişiliği ile dikkati çek
ti. Mart 1968'de Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki 
arkadaşlanyla birlikte FKF'ye bağlı Çapa Fikir Kulübü 
nü kurdu. Kurucuları arasında Muzaffer Oruçoğlu'nun 
da olduğu örgütün kuruluşu okul yönetimi tarafından 
tepkiyle karşılandı. Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki dev
rimci öğrencilere karşı baskı ve sindirme politikası baş
latıldı. Fikir Kulübü’nün başkanı olan İbrahim Kaypakka
ya, 6. Filo'ya karşı bildiri yayınladığı gerekçesiyle Kasım 
1968'de okuldan atıldı. Buna karşı Danıştay'dan yürüt
meyi durdurma karan almasına rağmen, bozulan karar 
okul yönetimi tarafından uygulanmadı ve Kaypakkaya'- 
nın Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ile olan ilişkisi kesil
di. Bu dönemde 6. Filo’ya karşı eylemlere, öğrenci ör
gütlerinin düzenlemiş olduğu gösterilere katılan Kaypak
kaya, FKF ve TİP içinde başgösteren aynlıklarda Milli 
Demokratik Devrim (MDD) görüşünü benimsedi. Okul
dan atıldıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı, bu arada ma
tematik dersi vererek yaşamını sürdürdü. Yine bu yıllar
da özellikle Işçi-Köylü gazetesinin İstanbul’daki büro
sunda çalışan ve gazetenin satışı dahil her türlü günlük



Silahlı Mücadele

Batık Marmara Gemisi. 12 Mart faşizminin l<endine 
özgü "huifuk yöntemleri"yie senaryosunu hazırlayıp, 

kamuoyuna sunduğu ve devlet terörüne sürdürmeden 
bir araç olarak kullandığı davalar arasında “ Sabotaj 

Davası" diye tanınan davanın özel bir yeri vardı. 
Daha önce meydana gelmiş ya da bilinçli bir biçimde 

yaratılmış bazı olayian (Kültür Sarayı Yangını, 
Marmara Gemisi, Eminönü vapuru gib) ardarda 

dizerek, kurgulamış oldukları düzmece bir senaryo 
içine yerleştirdikleri kişilerden işkenceyle almış 

olduklan ifadelerle hazırlanan iddianame ile yargılanan 
suçsuz işçi ve öğrenciler aylarca tutuklu kaldılar. Olay 
Faik Türün’ün Sıkıyönetim Komutanı olduğu dönemde 

hazırlandı. Ziverbey Köşkü’nde günlerce işkence gören 
sanıklar, hazırlanmış olan ifadeleri zorla imzaladılar, 

işkence metotlan arasında elektrik, askıya alma, kireç 
kuyusuna gömme, çırılçıplak soyup, soğuk tazyikli 
suyun altına tutma gibi yöntemler vardı. O güne 

kadar birbirini daha önce hiç görmemiş "sanıklar" bir 
senaryo mahsulü olan iddianameye göre, birbirlerinden 

emir aldılar, milyonlara varan paralan “paylaştılar", 
devleti yıkacak gizli örgütleri “ kurdular", örgütten 

aldıkları emirlerin gereği olarak. Kültür Sarayı’nı ateşe 
verecek, gemileri batıracak tertipleri “bizzat”  

düzenlediler!.. Kamuoyu bu tertibe inandırıldı, iki yıl 
sûren dava süresince suçlanan kişiler bütün ifadelerin 

işkence altında alındığını, kendilerine zorla 
imzalattırıldığını açıkladılar. Sonunda esas hakkındaki 
mütalaada savcılık bile sanıklann beraatini istedi ve 

bu düzmece dava bütün sanıkların aklanmasıyla sona 
erdi. Yargılanan sanıkların tümü daha sonra açmış 

olduklan tazminat davalarını kazandılar.

işini yapan Kaypakkaya, burada ve Aydınlık, Sosyalist 
Dergi ile Türk So/u’nda çeşitli yazılar yazdı.

1969’da Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun genel kuru
lundan sonra MDD görüşünü benimsemiş olanlar ara
sında başgösteren ayrılıkta, Doğu Perinçek ve arkadaş
larının başını çektiği Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) 
çevresiyle birlikte davrandı. 1969 ve 1970’de yoğunla
şan kitlesel eylemlerin büyük bir bölümünde yeraldı. 
Silivri’de Değirmenköy’deki toprak işgalini destekledi. 
Bu nedenle bir süre gözaltına alındı. O yıllarda meydana 
gelen Demir Döküm, Pertrix, Sungurlar, Gislaved vb. 
gibi işçi eylemlerini de destekleyen Kaypakkaya, 1971'de 
Çorum ve yöresini gezerek, buradaki izlenimlerini “Ço
rum İlinde Sınıfların Tahlili’’ adı altında kaleme aldı. 
Bundan sonra bir süre Malatya, Tunceli ve Gaziantep 
yörelerinde örgütsel etkinlikte bulundu. Bu arada sıkı
yönetimin ilanıyla birlikte aranmaya başladı. 1972’de
o güne kadar birlikte olduğu PDA çevresiyle İdeolojik 
anlaşmazlığa düştü. Aynı yıl Türkiye İhtilalci İşçi Köylü 
Partisi'nden koparak, birlikte olduğu arkadaşlarıyla Türk
iye Komünist Partlsl-Markslst Leninist (TKP-ML) adlı 
örgütle ona bağlı olan Türkiye İşçi Köylü Ordusu’nu 
(TİKKO) kurdu. Özellikle Malatya, Elazığ ve Tunceli civa
rında örgütlenen TKP-ML’nm aynı zamanda ideolojik 
önderliğini de yapan Kaypakkaya, 24 Ocak 1973’te Tun
celi’de Vartinik-Mirik mezralarında güvenlik güçleri tara
fından sarıldı. Çıkan çatışmada yakın arkadaşı Ali Hay
dar Yıldız öldürüldü, kendisi yaralandı. Birlikte olduğu 
diğer arkadaşları kaçmayı başardılar.

Yaralı olarak kaçan ve beş gün köylerde saklanan 
İbrahim Kaypakkaya, 29 Ocak 1973’te kaldığı köyde 
bir öğretmenin ihbarı üzerine ele geçirildi. Yaralı olması
na rağmen yürütüldü. Buradan ayakları donmuş olduğu 
halde Diyarbakır’a getirildi. Daha sonra hastaneye yatı
rıldı, bu arada ayaklarının kesilmesine İzin vermemesine 
karşın yemeğine İlaç konularak donmuş olan ayakları 
kesildi. İyileştikten sonra günlerce işkenceye maruz ka
lan Kaypakkaya, sorgusunda hiçbir biçimde kendisini 
ve örgütünü bağlayacak ifade vermedi. 16 Mayıs 1973’te 
yeniden sorguya götürüldükten İki gün sonra Diyarba
kır’a gelen babasına intihar ettiği söylendi ve parçalan
mış cesedi teslim edildi. Bu olay o dönemde bağımsız 
milletvekili olan Mehmet Ali Aybar tarafından bir soru 
önergesiyle TBMM’ya getirildi. Kaypakkaya’nın yazıları
nın toplandığı Bütün Yazılar 1 adlı bir kitabı vardır.

mücadele biçimi olarak kabul eden öteki gruplann teorik, politik ve pratik çizgilerini “darbeci, 
maceraperest, terörist ya da anarşist” olarak nitelemiş olmasma karşm, çizgisinde esaslı 
değişikliklerin görüldüğü 1976’ya kadar, siyasal mücadelede şiddete dayalı bir faaliyet içinde 
bulunmadığı için bu grubun “proleter devrimci” bir silahlı mücadele kavramı ile nasıl bir 
pratik eylem hattını tanımlamış olduğunu bilebilmek güçleşir. TİİKP için silahlı mücadele, 
daha çok bir teorik perspektif olmanın ötesine geçmemişti. TİİKP’nin silahlı mücadele pratiği 
bakımından anlamı, daha çok o pratiğe bir tepki olarak ortaya çıkmış olan TKP-ML/TİKKO 
hareketine kaynaklık etmiş olmasındadır.

Üniversite Asistanlığından “İhtilalcilik”e

Daha sonra kendisini TİİKP olarak kurumlaştıracak ilişkilerin tohumları 1971’de ortaya çıkacak 
olan bütün “gizli örgütler”de olduğu gibi 1968’in kitlesel hareketliliği içinde atıldı. Esas olarak 
da aydınlara dayandı. Ancak THKP-C ve THKO’nun oluşumunda etkili olan çekirdeklerde 
yeralanlar daha çok öğrenciyken TİİKP’yi oluşturacak ilk çekirdeklerde yer alanlar daha çok 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi asistanlanydılar: Doğu Perinçek,
Erdoğan Güçbilmez, Cüneyt Akalın, Ömer Madra, Halil Berktay, Nuri Çolakoğlu, Şahin Alpay 
vb. Daha sonra bu çevreye öğrenciler ya da meslek sahibi aydınlar arasından Bora Gözen,
Gün Zileli, Atıl Ant, Ömer Özerturgut, Oral Çalışlar, Haşan Yalçın, Ferit İlsever de katıldılar. 
Gerek Doğu Perinçek, gerekse çevrenin öteki kişileri TİP içinde yürütülen “Devrimci 
Muhalefet” hareketi içinde “proleter devrimci” çevrenin oluşması, TİP yönetiminden kopması 
sürecine fikri düzeyde önemli katkılarda bulundular. Aydınlık ve Türk Solu dergilerinde son 
derece faal olan çevrenin, mesleki formasyonlan dolayısıyla da sahip olabildikleri fikri birikim 
uzunca bir süre bu yaymlann içeriği üzerinde belirleyici etkilerde bulunmalarına yol açtı. 
Kuruluşda etkili olan çevrelerin sosyalizme ve Marksizme daha çok teorik bir bakış .açısından 
gelmeleri ve çoğunun meslek sahibi aydınlar oluşu, sosyalizm mücadelesinin daha çok bir 
fikri hareket olarak sürdüğü dönemde grubun “Milli Demokratik Devrim” görüşünü 
benimseyen gençlik çevreleri üzerinde hayli nüfuz kazanmalannı sağlamıştı. Ancak, hareketin 
daha çok sokağa taştığı ve faşist hareket karşısında özsavunma gereklerinin öne çıktığl 
dönemde pratik önderliğin bu çevre tarafından temsil edilmesinde sorunlar doğdu. 1969 Dev- 
Genç Kurultayı’na gidilirken “aktif mücadeleler” içinde sivrilmiş olan gençlik önderleri Aydınlık 
dergisinde Doğu Perinçek’in “gençlik eylemini 27 Mayıs Anayasası’nın meşruiyet sınırlan dışına 
taşırmak isteyen küçük burjuva anarşistlerinin bombalı tertiplerine” karşı tavır alınmasını 
sağlık veren yazılanna karşı ciddi bir tepki geliştirdiler. Bunu yeni türde bir “legalizm” olarak 
niteleyen Mahir Çayan ve arkadaşları bu eğilimi, anti-emperyalist gençlik eylemini düzen 
sınırlan içine hapsetmekle suçladılar. Dev-Genç’te ve A ydınlıklar arası bölünmede Doğu 
Perinçek ve arkadaşlan ile birlikte tavır takınan Aktan İnce, Aydın Çubukçu, Yaşar Ayaşlı gibi 
öğrenciler arasında sevilip sayılan gençlerin daha sonra “Basın Yayın Komünü”
(AÜSBFBYYO’na izafeten) adıyla anılan küçük bir çevre olarak Proleter Devrimci Aydınlık 
çevresinden aynlmalan ile Dev-Genç üzerinde bu çevrenin hiçbir nüfuzu kalmadı. Aydınlık ve 
Proleter Devrimci Aydınlık bölünmesinin yaşandığı 1969 Dev-Genç kurultayında ve kurultay 
sonrasında Mahir Çayan’m başını çektiği eğilimin “Milli Demokratik Devrimde proletaryanın 
önderliği” konusunda yönelttiği teorik eleştirinin hedefi, aynhğın ilk döneminde bütün 
PDAçevresi tarafından paylaşılan “Türkiye proletaryası(mn) milli demokratik devrime öncülük 
edebilecek objektif ve sübjektif şartlara tam olarak sahip (olmadığı)” görüşüydü. Bunun pratik 
aktüel siyasetteki anlamının Doğan Avcıoğlu’nun savunduğu, devrimci mücadelede önderliğin 
“milliyetçi devrimcilere ait olması gerektiği” perspektifiyle örtüştüğünün Mahir Çayan tarafından 
kanıtlanması ve “sosyalist hareketin bağımsızlığının savunulması” sosyalist hareket üzerinde 
milliyetçi sloganlann baskısına tepki duyan ve milliyetçi bürokratlann çıkarlanyla belirlenen
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Tarihin M adde€İ 
Kavramsmm Geiisinti 
İçinde Kıvdcımiı^nm Yeri

Bu güne kadar genellikle kişisel ve ahlâki nitelikleri 
veya belirli politik konjonktürlerdeki tavırlarıyla değer
lendirilen Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın tarih araştırmaları 
ve bunların sosyolojik sonuçları üzerinde pek durulma
mıştır. Halbuki Kıvılcımlı’nın uluslararası ölçekte değer
lendirilmesi gereken katkıları özellikle bu alanda yoğun
laşmıştır. Bu nedenle, Kıvılcımlı'nın ele aldığı sorunların 
ve önerdiği çözümlerin gerçek yerini ve önemini kavra
yabilmek için, aslında tek gerçek bilimsel/diyalektik bir 
sosyolojiden başka bir şey olmayan Tarihsel Materyaliz
min sisteminin yapılanışına ve bu yapının öğelerinin 
eşitsiz gelişimine kısaca değinmek gerekiyor.

Tarihsel maddeciliğin bir tarihi, ama kavramların tari
hi olarak bir tarihi; somut tarihteki geri dönüşlerinden, 
çarpılmalarından teorinin saf hareketi olarak soyutlan
mış bir tarihi bu güne kadar yazıiamamıştır. Fakat ger
çek tarihsel hareketini izlemek, Kıvılcımlı’nın bu alanda
ki yerini anlamak için bir ipucu oluşturabilir ve bu 
öğretiye katkısını anlamayı kolaylaştırabilir.

Tarihsel Maddeciliğin kurucuları olan Marx-Engels’in 
teorik çalışmalarının odağı, Felsefe'den Tarih ve Sosyo- 
loji’ye, oradan da Ekonomi’ye doğru bir değişme eğilimi 
gösterir. Marx 1845’te Feuerbach üzerine 11. Tezinde 
“Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla ye
tindiler; oysa, asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir” 
diye yazarken Felsefeyle kopuşuyordu. Dünyayı değiş
tirmek için ise onu açıklamak; nesnel hareket yasalarını 
bilmek gerekiyordu. Bu yasalar ise toplum bilimlerinin 
biricik laboratuvarı olan Tarih’ten çıkarılabilirdi. Tarihin 
incelenmesi ise, kendisi de son duruşmada toplumsal 
üretici güçlerin gelişme düzeyine göre belirlenen Maddi 
Üretim ilişklleri'nin, kısaca ekonominin tüm toplumsal 
yapının üzerinde yükseldiği temel olduğunu gösteriyor
du. Modern toplumun ekonomi temelini karakterize eden 
genelleşmiş meta üretimi olduğu ve meta üretimi bütün 
toplumsal süreçleri kendi girdabına sürüklediğinden; 
modern toplumu anlayabilmek için genelleşmiş meta 
üretiminin yasalarını bilmek gerekiyordu. Bu silsile ne
deniyledir ki, Marx’in temel eseri olan Kapital bir ekono
mi politik eleştirisidir.

Marx’in yıllarca yaratıcılığını ve enerjisini yutan eko
nomi politik araştırmaları modern toplumun üzerinde 
yükseldiği temeli kavrayabilmek için henüz bir küçük 
başlangıç olmaktan öte bir anlam taşımıyordu. Öte yan
dan bu araştırmalar yaşanmış ve yaşanacak tarihin bü
yük bölümü bakımından toplumsal gerçekliği anlamayı 
sağlayabilecek bir konu bile değildi. Çünkü insanlık tari
hinin büyük bölümünde meta üretimi yoktur veya arızi 
kalmıştır. Diğer bir değişte Marx-Engels’ln taslaklaştır- 
dığı Tarihsel Maddecilik teorisi, yüzlerce bilim adamının 
ve birçok kuşağın çabalarıyla inşa edilmeyi bekleyen 
bir duvarcı siciminden başka bir şey değildir. Kurucular 
sadece krokiyi çizebilmişler ve birkaç taş koyabilmişler
di. Bizzat Marx’in yazabildiği Kapital aslında yazmayı 
planladığı kitabın çok küçük bir bölümüydü. Modern 
toplumun diğer alanlarına, üstyapılara (sınıflar, partiler, 
ideolojiler, devlet, sanat, din vs.) henüz girilememişti 
bile, sadece bazı tarihsel dönemleri yorumlarken sanki 
geçereayak söylenmiş değerli değinmeler vardı. Diğer 
yandan koskoca tarih incelenmeyi bekliyordu.

Sonra gelen Marksist kuşaklar İnşa edilmeyi bekleyen 
Tarihsel Maddecilik yapısını bizzat bu bilimin kendi ihti
yaçlarından hareketle geliştirmediler, kendi sosyal pra
tiklerinden doğan ihtiyaç ve zorunluluklarla l>elli alanlar
da yoğunlaştılar. Engels, toplumsal ihtiyaçlar bilimlerin 
gelişmesine yüz üniversiteden daha fazla etkide bulu

nurlar demişti. Bir toplumsal Praksis öğretisi olan Tarih
sel Maddecilik de bu kuralın dışında kalmadı.

Kuruculardan sonra gelen tarihsel maddeciler kuşağı, 
Avrupa yani modern toplum gerçekliğini o zamanki poli
tik mücadelenin ihtiyaçlarına göre yeterli sayılabilecek 
kavramsal araçlara sahip oldukları için ilgi ve enerjileri
ni, işçi sınıfının tarihsel görevini nasıl yapabileceği so
runu üzerinde, yani politika alanında yoğunlaştırdılar. 
Böylece strateji taktikler program ve örgüt sorunları 
esas teorik katkıların yapıldığı ve aynı zamanda teorik 
ilginin merkezindeki alanlar oldular. Bu alanlarla en ilgi
sizmiş gibi görünen çalışmalar bile aslında strateji, prog
ram ve ittifaklar sorunlarıyla İlgileri ölçüsünde gündeme 
geldi. Daha sonraki kuşakların aksine, kurucular gibi 
felsefeden konuşurken bile politiktirler.

1920’ierin ortalarından sonra ise. Ekim Devrimi’nin 
tecrit olması ve yozlaşmaya başlaması ve Batı Avrupa’
daki devrimlerin yenilgileriyle birlikte işçi hareketine 
sosyal demokrat ve Stalinist partilerin egemen olduğu, 
günümüze kadar gelen dönem başlar. Bu dönemde sos
yalist eleştirel ve yaratıcı kafaların bu partilerle açıktan 
bir çatışmaya girmemek ve varolan toplum karşısındaki 
köktenci eleştirel tarihsel maddeci tavrı sürdürebilmek 
için soyut konularda özellikle felsefe ve sanat alanında 
yoğunlaştıkları görülür. Marx’in yolunu tersinden kate- 
derier. Eleştirideki radikallik konularda soyuta kayma 
bahasına korunabiliyordu. Bir zamanlar cılız Alman bur
juvazisinin radikal bir eleştiriyi ancak felsefe ve müzik 
aracılığıyla dile getirebilmesi gibi.

Troçkist olarak nitelenen, gerçekte ise klasik mirası 
savunma üzerinde yoğunlaşan akım ise klasik ekonomi, 
politika ve sınıflar alanlarında yaratıcı eserler vermesine 
rağmen, geleneği sürdürmesinin ve politik uzlaşmazlığı
nın kefareti olarak aydınlardan ve işçi hareketinden tec
rit kalıyordu.

Tarihsel maddeci teorisyen kuşaklarının ilgi alanları
nın ve değişiminin bu kısa sergilenmesi, çalışmaların 
hemen tümüyle modern kapitalist Batı Avrupa alanında 
yoğunlaştığını, kapitalizm öncesi tarihin ve Avrupa dışı
nın hemen hiç gündeme alınmadığını; yapısal bakımdan 
ise modern felsefe ve sanat alanıyla sınırlı kalındığını 
gösterir. Sınıflar, strateji, taktikler, örgüt biçimleri, dev
let, din; modern üretim biçimi ve sınıflarla eski üretim 
biçimleri ve sınıfların kaynaşması gibi alanlar İlginin 
dışındadır. 1960’larda Marksizmin yeniden canlanması 
hemen hemen bu alanları gündeme getirir.

işte Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın katkıları ve önemi “ Batı 
Marksizml”nin dışında kalan bu alanlarda ortaya çıkar, 
bu alanlarda 1960’iardan sonra onlarca Marksist teorls- 
yenin katkılarıyla sağlanan gelişmeler, Kıvılcımlı’nın tek 
başına dünyanın taşrasının hapishanelerinde ulaştığı
nın çoğu kez kenarına bile varamaz. Aynı alanlarda 
habersizce yoğunlaşıldığı durumlarda İse, Kıvılcımlı’nın 
kendi kendine ulaştığı sonuçlar klasik Marksist geleneği 
sürdürenlerle (Troçkist akımla) hayret verici benzerlik
ler gösterir. (Tipik bir örnek olarak, sınıflar, sınıflar arası 
ve İçi bölünmeler, bürokrasi, devletin özerk karakteri 
vs. anılabilir.)

Kıvılcımlı’nın tarihsel materyalizme en büyük katkısı 
kapitalizm öncesi uygarlıkların kuruluş, gelişme ve yıkı
lışlarını yöneten yasaları bulmuş olmasıdır herhalde. 
Marx’in temel eseri nasıl modern toplumun yüzündeki 
peçeyi kaldırmaya çalıştıysa, onun eseri de kapitalizm 
öncesi uygarlıkların yüzündeki peçeyi kaldırır. Özellikle 
uygartıkların yıkılışının birer tarihsel devrim olduğunu 
görmesi ve bu devrimlerin öznesi olarak ilkel sosyalizm 
geleneklerinin önemini göstermesi bu keşiflerin zirvesi
dir. Kıvılcımlı’nın bu keşifleri keşfedilmeyi beklemekte
dir. Modern işçi sınıfı, ister nesnel ister öznel nedenlerle 
olsun tarihsel görevini yapmakta antik tarihin köleleri

gibi yeteneksizlik gösterdikçe ve modern uygarlık klasik 
Roma uygarlığının son günlerine benzedikçe birçok teo- 
risyenin ilgisi kapitalizm öncesi uygarlıklara yönetmek
tedir günümüzü aniayabiimek için (Örnek: R.Bahro). Bu 
yönelişler elbet Kıvılcımlı’nın keşfine de yol açacaktır. 
Teorik soyutlamalar ve problemler düzeyinde Tarih bu
gün hiçbir zaman olmadığı kadar günceldir.

Tarih’in Marksist teorisyen kuşakların ligi alanlarının 
dışında kalması, aynı zamanda onun resmi partilerce 
politik taktiklerin bir fonksiyonu olarak ele alınmasına 
da bağlıydı. Leninlerin kuşağı tarihle meşgul olmaya 
gerek görmemişti; Lukacs’tan Althusser’e kadar oian 
kuşaklar ise giremezlerdi, çünkü netameli bir konu ol
muştu. Böylece tarihin maddeci öğretisi içinde tarih 
azgelişmiş bir alan olarak kalırken, paradoksal olarak 
burjuva düşüncesi içinde bütün tarih ve toplum kuram
larının temellendirildiği en çok yatırım yapılan alanlar
dan biri olur. Burjuvazinin tarihsel olarak kendine güve
nini ve iyimserliğini yükselen işçi hareketi karşısında

yitirmesiyle birlikte, birer yıkılmış medeniyetler mezarlı
ğı olan tarih, burjuva veya batı uygarlığının sonunu 
öngörenler için bitmez tükenmez bir analojiler kaynağı 
oluşturur (Spengler, Toynbee, Sorokin vb.).

Diğer yandan. Emperyalizm çağının ırkçı teorileri de 
kanıtlarını özellikle tarih alanında bulmaya çatışmıştır. 
Medeniyetlerin yıkılış ve kuruluşlarında İlkel sosyalist 
gelenekli “ barbar” halkların oynadığı rol ve onların ye
tenekleri bu halkların ırksal özetlikleriyle açıklanmaya 
çalışılmıştır. Böylece tarih, özellikle de medeniyetlerin 
kuruluş ve yıkılışları en gerici burjuva düşünürierin at 
koşturduğu bir alan olarak ortada katınca, giderek bu 
problematiğin ve alanın kendisinin gerici bir öz taşıdığı 
gibi bir izlenim de ayrıca kafalarda yer etmiş ve bu 
durumun yeniden üretimine katkıda bulunmuştur.

Onun teorik çalışmasında Tarih’in böylesine merkezî 
bir yer kaplamasının nedeni soyut akademik kaygılar
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ra da netameli sorunlardan uzak kalma çabası değil, 
am da Türkiye gibi geri bir ülkenin toplumsal yapısını 
lavrama, yani daha gelişmiş bir politikaya ulaşma çaba
sıdır.

Bu nedenle Kıvılcımlı’nın teorik çalışmalarının ve kat- 
kılannın esas önemli bölümünü kapitalizm öncesindeki 
tarihin ve toplumlann hareket yasalarının tarihsel mad- 
lleclliğln kavram sistemi çerçevesinde açıklanması oluş
turur. Tarih öncesi, tarih, devrim, sosyalizmde bir bütün 
ılarak kapitalizm öncesi tarih ve uygarlığa geçişin çeşit
li biçimlerini inceler. İlkel sosyalizmden kapitalizme ilk 
geçiş -Ingiltere- ve son geçiş Japonya'da modern tarihe 
geçişleri inceler. Osmaniı tarihinin maddesinde somut 
bir imparatorluğun kuruluş ve yıkılışı ele alınır.

Burada, onlarcası arasından bu çalışmalann bazı me
todolojik sonuçlanna değinilerek önemi gösterilebilir. 
Örneğin ilkel, köleci, feodal tarzındaki şemanın tarihi 
miamayı olanaksızlaştıran bir deli gömleği olduğu

Hikmet Kıvılcımlı 1902'de Makedonya’da Piriştine 
kasabasında doğdu. Balkan Savaşı’ndan sonra, 
Kuşadası’na göç etti. İlk ve orta öğrenimini burada 
gördü. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelerek 
Vefa Lisesi’ne girdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki 
öğrenciliği sırasında Kurtuluş ve Aydınlıl< dergileri 
aracılığıyla sosyalizmle temas ederek devrimci 
'aaliyete atıldı. 1 Ocak 1925’deki JKP’nin 2.
Kongresi’ne delege olarak katıldı ve Merkez Komite 
üyeliğine seçildi. Şubat 1925’de Şeyh Said 
önderliğindeki Kürt ayaklanması nedeniyle çıkartılan 
Takrir-i Sükun 'Yasası’na dayanılarak başlatılan 
tutuklamalar ve yargılamalar sonunda 10 yıl kürek 
cezasına çarptınidıysa da ertesi yıl ilan edilen aftan 
yararlanarak tahliye oldu. Mayıs 1929’da bu 
faaliyetleri sonucunda tutuklanıp 4 yıl 6 ay 15 gün 
hapse mahkum oldu. İçinde yer aldığı Merkez 
Kcmitesi’ne "bir tartışma platformu yaratmak” 
umuduyla sunduğu bir çalışma şu kitaptan içeriyordu: 
Genel Düşünceler, Partide Konaklar ve Konuklar, 
ihtiyat Kuvvet; Milliyet (Şark), Taktik Ana Halkası: 
Legaliteyi istismar, Parti ve Fraksiyon, Yakın Tarihten 
Bir Kaç Madde, Strateji Planı. Cezasının bitimine az 
bir süre kala ilan edilen afla Ekim 1933’de hapisten 
çıktı. Bu dönemde Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, 
Emperyalizm; Geberen Kapitalizm, Marx-Engeis 
Hayatları adlı kitaptan yazdı. 1938’de Donanma 
Davası’nda yargılanarak 15 yıl hapse mahkum oldu 
ve ancak 1950’de sersest bırakıldı. İ965'de Tarih, 
Devlet, Sosyalizm, 1970’de Oportünizm Nedir?, Halk 
Savaşının Planları, Devrim Zortlaması adlı kitaplarını 
yayınladı. 12 Mart 1971 darbesinden sonra aranmaya 
başladığından ülke dışına çıktı. 11 Ekim 1971’de 
Belgrad’da öldü.

1960’lardakl tartışmalarda birçok Marksist tarafından di
le getirilmiştir. Ancak aynı teorlsyenler tartışmayı sko
lastik düzeyde sürdürüp, başa veya arada bir yere bir 
de Asya Tipi'ni kattıklan yeni bir deli gömleği ortaya 
çıkarmaktan başka bir şey başaramadılar, çünkü hepsi 
tarihin oldukça düz bir yol izlediği varsayımına dayanı
yordu. Kıvılcımlı'nın çalışması bu varsayımı yıkmıştır. 
Eşitsiz Gelişim tüm İnsanlık tarihinin genel bir yasasıdır. 
Ve yine bu kavrayışa göre, örneğin “ Feodalizm” , “Kö- 
lecillk”ten daha sonra gelmesine rağmen ondan uygar
lık ölçülerine göre daha “geri” bir üretim biçimidir.

İlginçtir ki, “Troçkist” gelenek de, eşitsiz gelişimin 
tüm insanlık tarihine özgü bir yasa olduğu noktasında 
yoğunlaşmıştır. Bu da bir rastlantı değildir. Antik tarihte 
olduğu gibi modern tarihte de geriden gelen bir an 
için öne itilmekte ama bu atılışın kefaretini yozlaşması, 
uygarlaşması ya da bürokratlaşmasıyla ödemektedir. 
Tarih hiçbir şeyi karşılıksız vermemektedir. Gerek Rus

Devrlml'nl ve sonraki yozlaşmasını, gerek antik uygar- 
lıklann kuruluş ve yıkılışını anlamak eşitsiz gelişim ya
sası olmadan olanaksızdır.

Metodolojik düzgyde bir başka katkısı, Osmaniı Tari
hinin Maddesl’nde açıkça da belirttiği gibi. Antik uygar
lıkların analizinde ekonomik temeli değil, üstyapıyı ha
reket noktası olarak almasıdır.

Ancak metodoloji, tarih ve toplumsal yasalar söz ko
nusu olduğunda Stalinist resmî öğretiyle her bakımdan 
çelişki İçinde bulunan Dr. H.Kıvılcımlı çağdaş politika 
alanında Stalinist yönelişlerin sadık bir izleyicisi olmuş
tur. Bu çelişkisini ölümünün arifesine kadar görememiş
tir. Ama sadece kendisi değil onun eleştirmen ve İzleyi
cileri de bu çelişkisini görememişler, onun somut, aktü
el konulardaki yönelişlerini tarihe ilişkin çaiışmalannın 
mantıki sonucu olarak görmüşlerdir. Aslında bu ikisi 
arasında Hegel'In sistemi ve yöntemi arasında olduğu 
türden bir çelişki vardır.

Bugün yeni kuşaklar için son derece olağan bulunabi
lecek ama bir zamanlar son derece yeni ve “yıkıcı” İlgi 
ve düşünceler Kıvılcımlı'nın kitaplanna serpilmiş değer
lendirilmeyi beklemektedir. Bunlardan bir kaçını analım.

Örneğin psikanaliz resmî Stalinist öğretide daima bir 
burjuva bilimi olarak değerlendirilmiş ve dışlanmıştır. 
Psikanaliz Frankfurt Okulu'nun araştırmalannda modern 
toplumsal gerçekliği anlamak İçin bir konu olabilmiştir. 
Kıvılcımlı'nın psikanaliz karşısındaki tavn Troçki’nin ve 
“ Batı Marksizmi” geleneğinin tavrına benzer. Onu eleş
tirel bir şekilde geliştirmeye çalışır. Yalnız bunu daha 
ziyade kapitalizm öncesi toplumlann incelenmesinde 
kullanır.

Son yıllarda ekolojik bir felaket olasılığının giderek 
büyümesi Insan-doğa İlişkisini gündeme getirmiştir. Bu
gün tarihte de bu ilişkinin ve sorunların araştırılmasına 
yeni yeni girilirken Kıvılcımlı eski uygarlıkların çöküşüy
le doğanın tahribi arasındaki İlişkiler üzerinde yıllar ön
ce önemle durmuştu.

Kıvılcımlı bir feminist değildi ve kadınları bir mücade
le öznesi olarak görmemişti ama buna rağmen ulaştığı 
sonuçlarda birçok çağdaşından daha ilerideydi. Bugün 
feminist hareket tarihi yeniden yazarken birçok bakım
dan Kıvılcımlı'nın bulgulanyla çakışmaktadır. (Örneğin 
“Allah Önce Kadındı”)

Latin Amerika'da gelişen Kurtuluş Teolojisi bir yan
dan, İslâm ülkelerindeki radikal dinsel hareketler diğer 
yandan son yıllarda Marksist teorisyenlerl din konusun
daki kaba değerlendirmelerini gözden geçirmeye İtmek
tedir. Kıvılcımlı'da hem bu günkü gelişmelerin nedenleri 
ve öngörüsü, hem de metodolojik düzeyde bugün ula
şılmaya başlanan daha derin bir kavranışı kolaylıkla bu
lunabilir.

Avrupa uygarlığının zaferini kutladığı, herkesin Avru
palI olmak veya sayılmak için kuyruğa girdiği günlerde 
yaşıyoruz. Ama bir süre sonra Avrupa Merkezli ve Avru
pa Bencili dünya ve tarih kavranışlarının İnsanlığın bü
yük çoğunluğunun soyulması ve felaketi anlamına gel
diği görülecek Üçüncü Dünya’nın; Avrupa'da beyaz 
adamdan sayılmayıp dışlananın hareketi ve tepkisiyle 
birlikte Avrupa merkezli tarih ve toplum anlayışlarının 
bir eleştirisi de, şimdiden tohumları görüldüğü gibi baş
layacaktır. İşte o zaman tarihin kavranışında Kopernik'- 
In Astronoml’de başardığı türden bir devrim yapan Kıvıl- 
cımlı'nın tarih yorumu bu mücadeleyi yürütenler İçin 
dayanılacak devrimci bir temel olacaktır.

Ancak Kıvılcımlı'nın eserinin sonuçları sadece bunlar
dan ibaret değildir. O günümüzün dünyasını ve Yeni 
Sosyal Hareketleri kavrayabilmek; toplumsal gerçekliği

daha yakından kavrayan devrimci stratejiler geliştirebil
mek için de son derece önemli metodolojik katkılar 
yapmıştır.

Marksizm İçinde reformizmin metodolojik kökleri dal
ma tarihin düzgüA ve aşamalı bir evrim geçirdiği kavra
nışına dayanmıştır. Devrimci Marksistler daima bu anla
yışla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu da eşit
siz gelişim yasasına vurguyu gerektirmiştir. Ancak bu 
yasa toplumu daha diyalektik olarak kavramayı sağlarsa 
da toplumsal gerçekliği daha derinden kavramak bakı
mından belli sınırlılıklar taşımaktadır. Gerçek toplumda 
değişik üretim biçimleri ve o temeller üzerinde yükselen 
üstyapılar sadece zaman içinde eşitsiz gelişimlerle bir
birini izlemekle kalmazlar aynı çağ ve toplum içinde 
bir arada bulunurlar. Ancak bu bir arada bulunuş onlann 
birbirinden bağımsız olarak bir arada bulunması değil 
birbirine bağımlı olması, bir simbiyoz yaşama geçmesi 
olarak anlaşılırsa toplumsal gerçeklik daha derinden 
kavranabilir.

Aşamalı ya da eşitsiz tarih kavranışlarıyla sınırlı kalır
sa gelişmiş üretim ilişkilerinin eski biçimleri yok edece
ği sonucuna kolaylıkla ulaşılabilir. Örneğin kapitalizmde 
ailenin yok olması gerekirdi veya kapitalist gelişimle 
birlikte geri ülkelerdeki eski biçimlerin tasfiye olması. 
Ama yaşanan gerçeklik çoğu kez bunun tam da aksini 
göstermektedir. Gerçek tarihsel hareketinde sermaye
nin kendini yeniden üretebilmek İçin aileyi güçlendirdi
ği, kapitalizm öncesi İlişkileri yeniden üretip güçlendir
diği görülmektedir. Bu kaynaşma süreci aynı zamanda 
yeni öznelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu öz
nelerin hiçbiri, sermayenin kendi öz mantığının ürünü 
olarak ortaya çıkmamalanna rağmen (örneğin değer ya
sası cinsler ve ırklar karşısında nötrdür) hedeflerinin 
gerçekleşmesi kapitalizmin tasfiyesi önkoşuluna bağlı
dır ve bu nedenle de sosyalist bir karakter taşırlar. 
Bu hareketler kendi varoluş koşullannı ve nedenlerini 
tartışıp derinleştikçe eklemlenme sorunu ve kavramıyla, 
diğer bir deyişle farklı üretim biçimlerinin simbiyoz ya
şamı ve bir sistem oluşturması kavramına varmışlardır.

Aslında metodolojik kökleri fazla işlenmemiş olarak 
Marx'ta bulunan sermayenin gerçek tarihsel hareketini 
eklemlenme yaklaşımıyla ele almak. (Marx’in İrlanda so
rununu ele alışı ve Kapltal'in üçüncü cildindeki rant 
bölümü hatırlanabilir.) Son yıllarda Ezilen ulus ve cins
leri inceleyen teorlsyenlerce adeta yeniden keşfedilen 
bu metodolojik ilke, Dr. Hikmet Kıvılcımlı tarafından 
Türkiye’nin toplumsal gerçekliğinin analizinde başanyla 
kullanılmıştı. FInans Kapltal’in tefeci bezirganlıkla kay- 
naşmışlığı ve birbirini güçlendirdiği şeklindeki bir türlü 
anlaşılamayan yaklaşımlan veya "Kadın Sosyal 
Sınıfımız” adlı makalesindeki metodolojisi böyledir. Ve 
İlerde bir program ve strateji tartışmasının yürütülme
sinde metodolojik bir İlke olarak yeniden gündeme ge
lecektir. Bu kavramsal araçlara dayanmadan yeni sos
yal hareketlerin varoluşunu ve hedeflerinin sosyalist 
karakterini; özetle sermayenin gerçek tarihsel hareketi
ni anlamak olanaksızlaşır.

Latin Amerika'lı sosyalistler 1920’lerde yaşamış bir
çok görüşü Kıvılcımlı ile hayret verici benzerlikler taşı
yan Peru’lu Marksist Marlategui’yI yeniden keşfettiler. 
Kıvılcımlı ise hâlâ incelenmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor. 
1960’ların sonunda kıvılcımlının 1968 kuşağmca İlk keş
fi onun tarihsel maddeciliğe metodolojik ve teorik dü
zeyde yaptığı katkılardan ziyade, o günün tartışmalan 
İçersinde işçi sınıfı ve parti konusundaki vurgusuna 
dayanıyordu. Hatta denilebilir ki, onun en anlaşılmamış 
yanı metodolojik ve teorik katkılan oldu.

Bizlerin politik allerjllerini taşımayan gelecekteki bir 
devrimci kabarışı yaşayacak genç kuşakların Kıvılcımlı’- 
yı yeniden ve gerçekte ilk kez keşfetmesi kaçınılmazdır.

DEMİR KÛÇÛKAVDIN
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Dev-Güç girişiminin sınırlayıcılıklanndan kurtulmak isteyen sosyalist gençlik çevrelerinde umut 
yaratn. Proleter Devrimci Aydınlık grubu ile yürüttüğü teorik mücadele bir anda Mahir Çayan’ın 
sosyalistler arasmdaki nüfuz ve itibarını artırırken, geçmişte “proleter devrimci” hareketin ortak 
itiban çerçevesinde parlayan PDA önderlerinin hareket üzerindeki nüfuzlannın hızla 
silinmesine yol açtı.

Geniş ilişkilerden nispeten dar bir sekte doğru dönüşmesi çevrenin iç bitişikliğini artırdı ve 
onlan gitgide daha çok ortak bir jargon ile konuşup yazar, “Kültür Devrimi”nin giyim kuşam 
kalıplan içinde giyinir hale getirdi. Ancak, 1970 sonbahanndan sonra uluslararası komünist 
hareketteki bölünmeye de bağlı olarak açıkça ÇKP’den yana tavır takınması bu grubun teorik 
düzeyde ÇKP’nin “Mao Zedong Düşüncesi”nin Marksizm-Leninizmin gelişmesinde ayn bir evre 
olduğu belirlemesini savunmasına, pratik politika düzeyinde ise, “sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerde devrimin yolunun halk savaşından geçtiği” belirlemesini kabulüne yol açtı. Ancak bu 
Proleter Devrimci Aydınlık çevresine hemen hemen bütün eğilimleri itibariyle bir "silahlı m ücadele” 
perspektifine yanaşmış olan Dev-Genç'te yeni bir alan açamadı.

12 Mart’a Doğru PDA Politikaları

1970 sonbahan ve 1971 kışında ülkede her politik eğilim bir askerî darbe bekler ve onun 
niteliğini belirlemeye çalışırken Doğu Perinçek önderliğindeki PDA çevresi sonuç vermeyen 
“Sosyalist Kurultay” girişiminin ardından çevre ilişkilerini bir siyasal parti biçimine 
kavuşturmaya girişti ve bir tüzük taslağı kaleme aldı. Ancak bu tartışmalar sırasında Doğu 
Perinçek ve Ömer Özerturgut derhal bir parti örgütlenmesi oluşturulmasını savunmakla 
birlikte. Şahin Alpay ve Halil Berktay, henüz yalnızca aydınlara dayanabilecek olan böyle bir 
partileşme girişimine karşı çıkıyorlar; Gün Zileli, Oral Çalışlar ve İbrahim Kaypakkaya ise 
şehirde parti kurulamayacağını bunun için köylük bölgelerdeki mücadeleyi olgunlaştırdıktan 
sonra bu harekete dayanarak partinin inşa edilebileceğini ileri sürüyorlardı. Bu tartışmalar 
sürerken Doğu Perinçek, Ömer Özerturgut ve ilk ikiye yaklaşan Şahin Alpay’ın oluşturduklan 
Merkez Komitesi Şubat 1971’de örgüte yayınladığı bir gizli genelgeyle “tekelci burjuvazinin bir 
faşist darbe”, “reformcu burjuvazinin ise askerî darbe yoluyla veya parlamenter yoldan iktidar” 
peşinde koştuğu belirlemesinde bulunuyor, “faşist kuvvetler” iktidan ele geçirirse “demokratik 
burjuvazi dahil” bütün antifaşist güçleri harekete geçirecek bir “mukavemet ateşini 
tutuşturmak”tan söz ediyordu. Ocak, Şubat, Mart aylannda Ankara üniversitelerini kasıp ■ 
kavuran hükümet terörü sırasında İşçi Köylü ve Aydınlık yayınlannda hükümet terörüne karşı 
çıkılıyordu. Ancak bu sıralarda bilinen PDA kadroları artık öğrenci yurtlannda kalmıyorlardı.
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7 Şubat 1973’te görülmeye başlayan 32 sanıklı 
“Cemal Madanoğlu ve arkadaşları” davasından bir 
görüntü. Duruşma hakiminin albay rütbesinden küçük 
dinleyici subayları salonu terke çağırdıktan sonra 
okunmaya başlayan iddianamede sanıklar, “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını 
tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül 
etmiş olan Büyük Millet Meclis’ini Iskata veya 
vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek 
gayesiyle gizlice ittifak etmek”ie suçlanıyorlardı. 
İddianameye göre ittifakın “kuluçka safhası” 1961-62 
yıllarına kadar uzanıyordu. Bu tarihlerde oluşmaya 
başlayan “Gizli İttifakın Organik Yapısı” 1) sivil grup,
2) asker orijinli şahıslardan müteşekkil grup 3) asker 
grup, şeklinde örgütlenmişti. Sivil grup başlangıçta, 
fikirlerini Yön dergisinde işleyen Doğan Avcıoğlu 
(soldan ikinci), İlhan Selçuk, Cemal Reşit Eyüboğiu, 
llhami Soysal'dan (en solda) oluşuyordu. Yine aynı 
tarihlerde oluşan asker orijinli grup ise Korgeneral 
Cemal Madanoğlu (en sağda, konuşmakta olan) 
çevresinde toplanan Necdet Düvencioğlu, Hıfzı Kaçar 
ve Osman Köksal’dan (sağdan ikinci) oluşuyordu. 
Asker grup ya da başka bir deyişle ordu içindeki 
cunta ise, ancak 1967'de Harb akademileri çevresinde 
kurulmuştu. Bu cuntaya Emekli kurmay yarbay Necdet 
Düvencioğiu'da katılmış ve daha sonra Madanoğlu 
grubu ile askerî cunta birleşmişlerdi. “İttifak" iz 
bırakmamak için yazılı belge kullanılmaması karannı 
almışsa da, 1967'de örgüte katılan ajan Mahir Kaynak 
sayesinde gizli toplantıların kaydedilmesi mümkün 
olmuştu. Sivil grup ise 1969’da, ordu içindeki farklı 
bir cunta olan Orhan Kabibay grubundan ayrılarak, 
Madanoğlu grubuyla birleşmiş ve böylelikle sivil-aydın- 
asker cuntası perçinlenmişti. Yine iddianameye göre, 
bu üç grubun meydana getirdiği cuntanın, Ankara ve 
İstanbul olmak üzere iki kolu vardı. Bu kollar İttihat 
ve Terakki tüzüğünün günümüz şartlarına adapte 
edilmesine benzer bir kadro örgütüne gitmişler ve 
aralarında kurduklan gizli Ulusal Devrim Partisi’n/ 
daha sonra Devrim Genel Kurulu haline getirmişlerdi. 
İddianameye göre devrim başarıya ulaştıktan sonra, 
Devrim Genel Kurulu başbakan ve başbakan 
yardımcılarını kendi içinden seçecekti.
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Kaçmasından korkulan Deniz Gezmiş 16 Nisan 
1971'de Ankara'dan Kayseriye'ye sevkedilmişti. 

Şevkten 3 gün sonra, İstanbul'daki varlığını Cihan 
Alptekin'in önderliğinde, Ömer Ayna, Avni Gökoğlu 

(altta), İbrahim Öztaş (üstte), Nahit Tören ve Zerruh 
Vakıfahmetoğlu'dan oluşan bir hücre şeklinde 

sürdüren THKO, iş Bankası Gaziosmanpaşa 
soygununu, 3 Mayıs'ta ise Ziraat Bankası Unkapam 
soygununu gerçekleştirmişti. Ziraat Bankası soygunu 

sırasında çıkan silahlı çatışmada odacı Tahsin Yaman 
ölmüş ve Ömer Ayna kaçarken yakalanmıştı. 

Mahkeme sırasında Ömer Ayna'nın babası tarafından 
tutulan avukatı Mehmet Ali Sebük müvekkiliyle ilgili 

olarak "Bir avukat ideoloji ile değil dava ile meşgul 
olur. Biz, komünisti de, faşisti de, gerillacıyı da, 

zamanı geldi savunduk. Ama, kimse bana, bu sanık 
gibi davranmadı. Sanığa lafımı dinlemesini söyledim. 

Bana isyan etti. Şerefim ve mesleğime uymayan 
sözler söyledi. THKO'dan bahsetmesi ve beni de aynı 

suça ortak yapmak istemesi nedeni ile, savunmasını 
yaptıktan sonra istifa ediyorum" demiş. Bunun üzerine 

Mehmet Ali Sebük'ü “tanımadığını", “şimdiye kadar 
yaptığı savunmasını ve yapacağını da kabul" 

etmediğini, “eğer Türkiye'de devrimci avukat yoksa" 
kendi kendisini savunacağını ilan ederek savunmasını 

kendi yürüttüğü davada 36 yıla hüküm giyen Ömer 
Ayna, daha Sonra Mahir Çayan ve arkadaşlan ve 

hücrenin şefi Cihan Alptekin'le ile birlikte firar ettikten 
sonra Kızıldere'de öldürülmüştü. İş Bankası 

soygunundan sonra İzmir'e geçen İbrahim Öztaş ise 
22 f âyıs 1971’de polisin saklandığı eve yaptığı bir 
baskın sırasında, henüz yataktayken yaylım ateşine 

tutuldu; yaralı olarak bahçeye kadar çıkmayı 
başardıysa da, burada yakalandı ve hastaneye 

kaldırılırken yolda öldü. Polis öldürdüğü İbrahim 
Öztaş’I önce ağabeyi Nedim Öztaş olarak teşhis 

etmiş, bu yanlışlık ancak 2 gün sonra kendisi de bir 
“Dev-Genç militanı" olarak nitelenen Nedim Öztaş 

teslim olduktan sonra düzeltilebilmişti. Avni Gökoğlu 
ise bu olaylardan sonra İstanbul’dan ayrılarak Filistin’e 

geçti. 1971-73 yıllarını burada geçiren Avni Gökoğlu 
1974’te Türkiye’ye geçmeye çalışırken sınırda 

jandarmalar tarafından vurularak öldürüldü. Hücreden 
hayatta kalan Zerruh Vakıfahmetoğlu 1974 affından 

yararlanarak hapisten çıkmış, Nahit Tören ise 15 yıl
yatmıştır.

Beri yandan “reformcu burjuvazinin iktidan ele geçirmesi halinde” yani 8-9 Mart darbe 
girişiminin başansı haUnde de TİİKP’nin  davranışı “emperyalizme en sadık en gerici en şoven 
düşmanlara karşı halk yığmlannı harekete geçirmek olacaktı”. Yani Memduh Tağmaç, Faik 
Türün, Cevdet Sunay tarahndan temsil edilen askerî kliğin hedef alınması söz konusuydu. 12 
Mart Muhtırası verildiğinde grubun yayın organı Proleter Devrimci Aydınlık dergisinde yapılan 
tahlil şöyleydi: “Parlamenter yolla veya asken müdahaleyle bazı reformlar yaparak buhrana hal 
çaresi bulma eğilimi, bugün için faşist bir diktatörlük hazırlayan en gerici güçlere üstün 
gelmiştir.” Bu durumda Şubat genelgesine göre ikinci taktiği uygulaması gereken TİİKP'nin 
yönlendirebileceği bir tek “yığın” örgütü yoktu.

Sıkıyönetimden Sonra

26  Nisan’da sıkıyönetimin ilanından sonra dağınıklık içine giren TİİKP’yi yeniden biraraya 
getiren Doğu Perinçek oldu. Örgütten uzaklaşan, yurt dışına çıkan ve yakalanan arkadaşlannm 
yerini yenilerinin almasını sağlayarak baskı şartlan altında bir yayın faaliyeti sürdürebilecek 
bir şekil verilmesini sağladı. Gizli olarak teksirle çoğaltılan Şafak  adında bir dergi çıkarttı. 
Ancak Ağustos 1971’de Garbis Altmoğlu, Adil Ovahoğlu ve arkadaşlannm, Şubat 1972’de 
İbrahim Kaypakkaya, Muzaffer Oruçoğlu ve arkadaşlannm, THKP-C ve THKO’nun yürüttükleri 
mücadelenin uyandırdığı sempatiye bağlı olarak. Doğu Perinçek’in izlediği çizgiyi eleştirmeleri, 
sırasıyla “Birinci Tasfiyeciler” ve “İkinci Tasfiyeciler” olarak adlandırdığı bu çevrelerin 
TİİKP’d en  kopmalarına yol açtı.

TİİKP’nin  önde gelen yöneticilerinden Ömer Özerturgut, Bora Gözen, Cengiz Çandar, Şahin 
Alpay, Filistin’de FDHKC kamplanna eğitim görmeye gittiler. Aynca ÇKP çizgisindeki partilerle 
ihşkiler kurmaya çahştılar. Doğu Perinçek, Halil Berktay, Ercan Enç, Mart 1972’de Köylü 
Birlikleri kurmak üzere Söke köylerinde buluştular ancak, takip altında bölgede fazla 
bannamadıklanndan Ankara’ya döndüler ve Haziran 1972’de yurt dışında bulunmayan hemen 
hemen tüm kadrolarıyla birlikte TİİKP örgütü sıkıyönetim güçleri tarafından yakalandılar.

TİİKP'de Bölünmeler ve Yeni Gruplaşmalar
“Birinci Tasfiyeciler”

PDA içindeki aynşma süreci, 1971 darbesiyle birlikte pratiğe döküldü. PDA’nm “sağcı, 
teslimiyetçi ve sınıf işbirlikçisi” çizgisine karşı mücadeleye girişen kadrolardan, bu örgütten ilk 
kopanlar, “Birinci tasfiyeciler” adıyla anılan Adil Ovahoğlu ve Garbis Altmoğlu grubu oldu. Bu 
grubun PDA’nm teori ve pratiğine karşı oldukça uzun bir süredir yürüttüğü mücadele esas 
olarak şu noktalarda toplanmıştı: Türkiye’de silahlı mücadelenin şartlan vardı ve bu mücadele 
daha başlangıçta temel alınmalıydı. Çin, Vietnam ve Hindistan’daki devrimci mücadele örnek 
alınmalı, Hindistan Komünist Partisi/Marksist-Leninist’in  önderi Çaru Mazumdar’m görüşleri 
benimsenmeliydi. Grup, proletarya partisinin silahh mücadeleye bağlı olarak ve onun içinde 
inşa edileceğini savunuyor ve dolayısıyla mücadelenin başında bir program ve tüzüğün 
oluşturulmasını gereksiz görüyordu. Gruba göre kidelerle ilişki kurmanın en doğru yolu 
üretim içinde birarada bulunmak ve üretim süreci içinde onlan örgütlemekti. Aynlık sonrası 
örgütlenme faaliyetlerine ağırlık veren grup, bir müddet sonra, önderlerinden birisi olan Adil 
Ovalıoğlu’nu örgüt yıkıcılığı yaptığı ve de örgüt yönetimini tek başına üstlenme eğilimi içinde 

'bulunduğu gerekçesiyle öldürmeğe karar verdi. “Sandık cinayeti” olarak bilinen bu “eylem”in 
sanıkları ve suç ortakları. Adil Ovalıoğlu’nun parçalandıktan sonra bir bavula konmuş cesedini 
denize atmak üzereyken yakalandılar. “Sandık cinayeti”nin asli faillerinden biri olduğu iddia 
edilen Zeynel Altındağ ise Filistin’e kaçmayı başardı. Grubun önderlerinden biri olan Garbis 
Altmoğlu 1978’de yaptığı bir değerlendirmede bu “eylemi” karşı devrimci olarak niteledi ve 
bu olayın bütün devrimcilere olumsuz örnek yoluyla öğretici olması gerektiğini dile getirdi.

“İkinci Tasfıyeciler”den TKP-ML/TİKKO’ya

12 Mart öncesi Türkiye sosyaUst hareketinin içinde, önce TİP ve MDD çizgisi, daha sonra 
Aydınlık ve Proleter Devrimci Aydınlık çizgileri olarak ifadesini bulan ve sonunda THKO ve 
THKP-Cnin oluşumuyla 12 Mart’ın silahh mücadele anlayışının doğuşunu belirleyen sürecin 
son halkasını, TİİKP’d en  koparak bağımsız bir örgüt haline gelen TKP-ML/TİKKO  oluşturdu. 
Türkiye Komünist Partisi-Marksist-Leninist (TKP-ML) ve ona bağh olan askerî kanadı Türkiye İşçi 
Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO), 1972’de İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşlan tarafından 
kuruldu.

1969-71 döneminde Çin Devrimi’nin zaferi ve “Mao Zedung Düşüncesi’nin Marksizm- 
Leninizm’in yeni bir evresi olduğu” belirlemesi sosyalist mücadele içinde geniş bir kesimde 
ses bulmuştu. “Sovyet revizyonizmi”nden bağımsız bu yeni çizgi, esin kaynağını Çin 
De\’rimi’nde, ulusal kurtuluş hareketlerinde buluyor ve “sömürge ve yan-sömürge ülkelerde 
halk savaşı yoluyla demokratik halk iktidarını” amaçlıyordu. Her ne kadar bu politika, parti, 
ordu, örgüdenme anlayışı ve mücadele biçimleri anlamında kendi teorik iç tutarlılığını ilk kez 
TİİKP ile kurmuş ve daha öncesinin MDD tezlerinden kopmuşsa da, TİİKP içinde “sözün 
hayata geçirildiği” bir pratiğin politikası olmaktan uzak kalmıştı. Bu çelişkinin çeşitli yönleri 
TİİKP içi tartışmalann konusu oldu ve kesin ve pratik ifadesini ancak TİİKP’nin  Doğu ve
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Güneydoğu Bölge Komitesi sorumlusu İbrahim Kaypakkaya’nm eleştirilerinde buldu. 
Kaypakkaya’nm TİİKP Merkez Komitesi’ne 7-8 Şubat 1972 tarihU karar olarak ilettiği “Doğu 
Anadolu Bölge Komitesi Şubat Karan” başlıklı metin TKP-ML’nin kuruluşunun temelini 
oluşturdu. Şubat kararı TİİKP çizgisiyle savunulanların hayata geçirilmediği, kuvvet toplama ve 
hazırlanma temelinde yapılan propaganda ve eğitim çalışmalarının hareketin gelişmesini 
sağlamak yerine, engeller niteUkte olduğu, bunun “Şafak revizyonizminin kitle çizgisi 
anlayışından” kaynaklandığı belirtiliyordu.

Bu metinle ortaya çıkan ayrılık, Kaypakkaya’nm TİİKP’den çıkanimasına yol açtı. “İkinci 
Tasfiyeciler” adı verilen bu grubun çabalan sonunda, 1972’nin takip eden aylarında 
Kaypakkaya’nm eleştirilerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ilişkide olduğu 
TİİKP’den  arkadaşlan arasında kabul görmesiyle ve kendisinin İstanbul, Malatya, Tunceli,
Siverek ve Diyarbakır’da bağımsız çalışmalarıyla bir kadrolaşma ve Koordinasyon Komitesi 
oluşturuldu. İbrahim Kaypakkaya önce Malatya’ya gelerek buradaki örgüt üyeleriyle yaptığı 
görüşmeler ve esas olarak Filistin D em okratik Halk Kurtuluş Cephesi’n de  bulunan üyelerle ilişki 
sağlayan arkadaşlanyla anlaşmaya varması üzerine İstanbul’a giderek yeni örgütün temellerini 
attı. Doğu Anadolu Bölge Komitesi Şubat Karan’nın önemi, Türkiye için bir “halk savaşı” ve 
‘silahh mücadele” stratejisinin “kırda” ve köylülük içinde çalışan bir örgütleyici tarafından 

kendi doğal sonuçlarına götürülmüş olmasında yatmaktaydı. Adı geçen metinde, Kaypakkaya 
tarafından “Türkiye’nin şartlannın devrime elverişli olduğu”, “gerici şiddete karşı ancak 
devrimci şiddetle karşı durulabileceği”, “silahlı mücadeleyi örgütlemeyen bir komünist hareketin 
devrimci hareketten tecrit olacağı” görüşüyle mevcut TİİKP etkinlikleri “sağ” olarak 
değerlendiriliyor ve “kırlık bölgelerde kızıl siyasi iktidarlar için gerekli olan kuvvetli bir kitle 
temeli(nin), kendi kendine yeterli ekonornik kaynaklar(ın) ve askeri harekâta elverişli 
arazi(nin) mevcut olduğu, bu yüzden esas görevin parti ve ordunun silahlı mücadele içinde 
inşası olduğu” savunuluyordu.

TKP-ML/TİKKO hareketinin temelini ve 1974 sonrası Türkiye’de yeniden yükselen devrimci 
mücadele içindeki konumunu yine bu dönemde İbrahim Kaypakkaya’nın ortaya koyduğu tezler 
belirledi. Kaypakkaya’nın bu yazılannda Şubat Kararı’nda daha çok pratik konular üstüne, 
örgütlenme ve mücadele tarzları üstüne getirilmiş olan eleştiriler geliştirilerek ve Türkiye’nin 
tarihsel ve yapısal özellikleriyle birleştirilerek ele alınıyordu. Uzun bildiriler şeklinde kaleme 
alınmış, “Şafak Revizyonizmi Tezlerinin Eleştirisi”, “Türkiye’de Milli, Mesele”, “Türkiye’de 
Kemalist Hareket, Kemalist İktidar Dönemi, II, Dünya Savaşı Yıllan ve 27 Mayıs Hareketi”, 
“Başkan Mao’nun Kızıl Siyasi İktidar Öğretisini Doğru Kavrayalım” başlıklı bu yazılar daha 
sonraki yıllarda biraraya toplanarak, Bütün Yazılar 1 adıyla yayınlandı.

Bu tezlerle, Türkiye’de sosyalist mücadelenin çeşitli çizgileri “revizyonist, refomcu aydın 
harekederi” olarak değerlendiriliyor, “sola egemen olan Kemalizmden, CHP kuyrukçuluğundan, 
parlamentarizmden ve uzlaşmacılıktan kesin bir kopuş” ve bu kopuşun ifadesi olan politikayı 
hayata geçirebilmenin yolunun “işçi sınıfı önderliğinde bir işçi-köylü ittifakından geçtiği” 
savunuluyordu. Kaypakkaya’ya göre. Kurtuluş Savaşı sömürge şartlannı ortadan kaldırmakla 
birlikte, Türkiye’nin yan sömürge bir ülke olarak kalmasını engelleyememiş, “Kemalist 
diktatörlük” ülkenin egemen sınıflan olan “komprador burjuvazi ve toprak ağalarının bir 
kanadının çıkarlannın” ifadesi olmuştu. Kaypakkaya’nın tezlerinde Kemalizm ağırlıklı bir öneme 
sahipti. Kaypakkaya Kemalizmi, sosyalist mücadele içinde savunulagelmiş olduğu şekliyle 
“küçük burjuvazi” ya da “milli burjuvazinin siyasi çizgisi” olarak değil, doğrudan “komprador 
burjuvazi ve toprak ağalannm siyasi çizgisi” olarak görüyor, Kemalizmi faşizm olarak 
nitelendiriyordu. Türkiye’nin çeşitli dönemlerde iktidann, komprador burjuvazi ve toprak 
ağalan sınıflarının farklı kanatlan arasında el değiştirdiğini, bu yüzden Cumhuriyet tarihi 
boyunca devlet yapısının esas olarak “faşist diktatörlük” olduğunu savunuyordu. Yine bu 
tezlerle “uzun süreli bir halk savaşının stratejisi” çeşitli aşamalar olarak formüle edildi ve 
“köylük bölgelerde kısa süreli bir ajitasyon, propaganda ve örgütsel faaliyetten sonra silahlı 
mücadeleye girişilebilir” görüşünden hareketle “silahlı mücadele içinde gelişecek kızıl ordunun 
çekirdeğini oluşturmak üzere”, partinin bir yan kuruluşu olarak TİKKO, gençlik içindeki 
örgütlenmesi için de Türkiye Marksist-Leninist Gençlik Birliği (TMLGB) kuruldu.

Kaypakkaya, ülke şartlarının tahliline bağlı olarak “demokratik halk devrimi” şeklinde 
nitelendirdiği devrimin, ancak bir komünist partisinin önderliğinde gerçekleşebileceğini 
savunuyordu. TKP-ML kendini, bütün dünyada “Sovyet emperyalizmi”ne bağırnlı olan KP’lerden 
ayn tutabilmek için Marksist-Leninist olarak nitelendirmişti. ’60 ’lı yıllar ve ’70’lerin başında 
Batı Almanya, Şili ve diğer bazı ülkelerde aynı gerekçelerle kendini KP-ML diye tanımlayan 
parti ve akımlar bulunuyordu.

TKP-ML/TİKKO hareketi ortaya çıkışından, başlıca önderi durumunda olan İbrahim 
Kaypakkaya’nm Mayıs 1973’de işkencede ölümüne, 1973-76 TKP-ML, TİKKO, TMLGB davasını 
oluşturan tutuklamalara kadar olan kısa sürede, büyük çoğunluğu “ihbarcılann, işbirlikçilerin, 
faşistlerin cezalandıniması” ve “askerî ve sivil hedeflerin vurulması” amacını taşıyan bir dizi 
silahlı eylem gerçekleştirdi. Şehirlerde esas mücadelesini işçi sınıfı içinde yürütme karan alan 
örgüt, şehirlerde yürütülecek gerilla mücadelesini kırsal alandaki silahlı mücadeleye tabi kılma 
karan aldı. Şehirlerdeki gerilla savaşının hedefleri arasmdaki “halkın ve özellikle işçi sınıfının 
çok iyi tanıdığı polis şefleri, takipte usta, grevleri bastırmada faal ve tecrübeli polisler,
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Bugün ajan olup olmadığı hâlâ tartışılan ilyas Aydın 
(üstte), gittiği Filistin’de Türkiye’n devrimciler 
tarafından kurşuna dizilmişti. Cemal h/ladanoğlu ve 
arkadaşlannm yargılandığı cunta davasındaki delillerin 
başlıca kaynağı olan ajan tJlahir Kaynak (sağda) 
emekliye ayrıldığı 1980‘e kadar MİT’fe çalışmaya 
devam etti. 1982’den sonra çeşitli üniversitelerde

Türkiye İhtilalci İsçi Köylü 
Partisi (TÜKP)

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, 1960’lann ortaların
dan İtibaren TİP İçinde gelişen muhalefetin l(OİIarından 
birisi olarak doğdu. İlk yönetici kadrosunun bağımsız 
örgütlenme kararını aldığı tarih, 20 Mayıs 1969 gecesiy
di. TİİKP, Kasım 1968’de başlayan Aydınlık dergisi ve 
1969 yazında yayınlanan Işçi-Köyiü gazetesi çevresinde 
örgütlenerek gelişti. TİİKP’m kuram devrimciler, 1968’de 
yükselen gençlik mücadelesinin sivrilen isimleriydi. Mihri 
Belli’nin önderlik ettiği ve Aydınlıkçılar’m da içinde yer 
aldığı r/P ’teki muhalefet, sosyalist devrime gidişin bi
rinci adımı olarak, milli demokratik devrimi (MDD) sa
vundu. TİP yönetimini parlamentaristlikle eleştiren bu 
muhalefet. Amerikan emperyalizmini başdüşman olarak 
saptadı ve anti-emperyalist mücadeleye öncelik^verdi. 
Ülkenin dört yanında gelişen işçi köylü hareketlerinde 
etkili bir rol oynadı.

Daha sonra Dev-Genç adını alacak olan etkili gençlik 
örgütü Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF)’nun yöneti
minde olan bu hareket 1969 ortalarından itibaren ayrış
maya başladı. TİİKP'nm ilk çekirdeğinin 1969 içinde 
kurulmasına karar verildi ama, bu grubun bir örgüt ola
rak şekillenmesi, aynlıklarla birlikte bir anlam kazandı. 
Aydınlıkçılar Mihri Belli’nin fikirlerini milliyetçi ve darbe
ci diyerek eleştirdiler. Dev-Genç'e giderek hakim olan 
Mahir Çayan grubunu ise kitlelerden kopmakla ve birey
sel teröre başvurmakla suçladılar. Kitleler içinde ‘sabırlı’ 
çalışmaya dayalı kalıcı mücadele yöntemlerini savundu
lar.

Aydınlık dergisi, ilk sayısından itibaren Sovyetler Bir
liği’nin çizgisini onaylamadı. 1969 sonlarında Dev-Genç 
içindeki aynlıkların derinleşmesiyle birlikte Marksizm- 
Leninizm-Mao Zedung düşüncesinin savunucusu oldu. 
Mao Zedung düşüncesini benimsemek, Aydınlıkçılar’m 
gelecekteki çizgilerini şekillendirdi. Bu tarihten itibaren 
Çin Komünist Partisi'nin politikalan ve Çin devrimi mo
deli TİİKP'^i derinden etkiledi. Mao Zedung’un halk sa
vaşı ve demokratik halk devrimi teorisini benimseyen 
TİİKP, devrimin temel gücü olarak köylülüğü saptadı. 
Bu modele göre, işçi sınıfı öncülüğünde, milli burjuvazi-
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Öğretim üyeliği yaptı. 1988’de yapılan bir söyleşide 
halkın istihabratçıları sevmediği tesbitini yaptıktan 
sonra, “Bugünkü halde sevmiyor. Ama sevmelerini 
istiyorum. Ben istiyorum ki, soldaki sağdaki, dinci bir 
adamla gidip konuşayım, ondan ülkemin menfaati için 
istihbarat alayım."

Silahlı Mücadele

baskmlan yöneten tanmmış subaylar, işkence uzmanlan, patronlann grevleri bastırmada 
kullandığı zorbalar, patron uşağı fabrika müdürleri, ihbarcılar, asker ve polise ait savaş veya 
taşıt araçlan, cephanelikler, emperyalist kültür merkezleri, radar ve askeri üsler” vardı. Öte 
yandan TİKKO’nun “Şehir Gerillalanna 2 No’lu Kararnamesi” adlı bildiride, “teşkilat içinde 
düşman hesabına gizli ajanlık yapanlar, düşmanla çarpışma halinde silah arkadaşlannı bırakıp 
kaçanlar, halkın ve arkadaşının namusuna tecavüz edenler ve özel meselelerinden dolayı silah 
arkadaşını vuranlar”ın ölümle cezalandırılacağı belirtilerek sınıf mücadelesinin örgüt içinde de 
sürdürüleceğinin altı çizihyordu.

Doğu bölgelerinde bir yandan silahlı eylemler, diğer yandan da yoğun bir örgütlenme ve 
propaganda 'aaliyeti yürüten İbrahim Kaypakkaya, kendisi gibi Malatya, Elazığ ve Tunceli 
köylerinde çalışan yakın arkadaşlan Ali Haydar Yıldız, Muzaffer Oruçoğlu ve diğer iki 
arkadaşıyla buluştuğu Tunceli-Vartinik-Mirik mezrasında 24 Ocak 1973’de Üsteğmen Fehmi, 
Altmbilek komutasındaki Güvenlik güçleri tarafından sanidı. Çıkan çatışmada Ali Haydar Yıldız 
öldürüldü, İbrahim Kaypakkaya yaralandı. Muzaffer Oruçoğlu ve diğer iki arkadaşlan çatışma 
bölgesinden kaçmayı ve Tunceli ile İstanbul’a geçmeyi başardılar. Yaralı olarak kaçmayı ve 
beş gün dağlarda ve köylerde gizlenmeyi başaran Kaypakkaya bir köy öğretmeninin ihbanyla 
ele geçirildi. Çeşitli faaliyetlerinde kullandığı kod adlannı ve önderliğindeki hareketi çözmek 
için Tunceli köylüleriyle yüzleştirilen ve Mayıs’a kadar uzun işkencelere maruz kalan 
Kaypakkaya, savcı Yaşar Değerli tarafından yürütülen sorgulamasında hiçbir biçimde kendisini, 
örgütünü ve tanıdığı köylüleri bağlayacak ifade vermedi. 19 Mayıs 1973’de Diyarbakır’a gelen 
babasına intihar ettiği söylendi ve parçalanmış cesedi teslim edildi. Yüzleştirilen köylülerin, o 
dönemde Diyarbakır hapisanesine getirilmiş diğer devrimci tutukluların ve babası Ali 
Kaypakkaya’nm tanıklıklanyla 18 Mayıs’da öldürüldüğü ortaya çıkanidı.

TKP-ML/TİKKO'nun en önemli silahh eylemi, THKO militanlan Sinan Cemgil, Kadir Manga ve 
Alparslan Özdoğan’m öldürülmesine yol açan ihbarcı Malatya-Kürecik-Kahyalı köyü muhtan.

ye kadar uzanan bir cephe halinde tüm milli smıf ve 
tabakalarla, emperyalizme, yerli işbirlikçilerine ve feo
dal kalmtılara karşı ittifak politikası izlenecekti. Bu teori
ye göre mücadele kırlardan şehirlere doğru yürütülecek 
ve iktidar parça parça ele geçirilecekti. Mao’yu ve ÇKP’yi 
bir rehber olarak benimseyen Aydmlıkçıiar, tüm Türkiye 
sol hareketinden ayrı bir güç olarak dikkat çektiler.

TİİKP, 1970’lerin başında emperyalizme ve özellikle 
ABD emperyalizmine karşı ezilen dünya halklarıyla birli
ği savunan, dünyanın dört bir yanındaki mücadeleleri 
destekleyen bir tutum aldı. Mao’nun ve ÇKP’nin o yıllar
da TİİKP üzerinde devrimci ve olumlu bir etkisi oldu. 
Ancak, Çin’de o yıllarda esen sekter rüzgâr TİİKP'ye 
de sıçradı. Sol içinde diğer akımlara karşı üstten bakan 
bir üslup olumsuz sonuçlara yol açtı. İçinde haklı öğeler 
taşıyan bir çok eleştiri, sivri ve batıcı tutumlar yüzünden 
karşı ^irençler yarattı. Öte yandan uluslararası planda
o yıllarda Çin iie Sovyetler arasındaki ideolojik ve siyasi 
ayrılık, adım adım büyük bir düşmanlığa dönüştü. Çin 
yönetimi, Sovyetleri sosyai-emperyallstlikle ve Hitler ti
pi bir rejim kurmakla suçladı. Bir süre sonra bu politika
lar ve siyaset tarzı Aydmlıkçıiar tarafından aynen benim
sendi.

12 Mart 1971 askerî yönetimi döneminde illegale çeki
len TİİKP önderliği, yayınladığı Şafak dergisindeki pro
pagandasıyla ve örgütsel hazırlıklarıyla, köylük bölge
lerde silahlı mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle 
Söke ilçesinin bazı köylerinde yaygın bir faaliyet yürü
tüldü. Ülke gerçeklerinden uzak bu aktarmacı siyasetler 
kısa sürede, devletin dikkatini çekti ve saldırısına uğra
dı. Dönem, ağır bir tutuklama ve yenilgiyle noktalandı.

TİİKP'Kier, 12 Mart yargılamaları döneminde ve ceza
evlerinde mücadeleci bir tutum aldılar. Disiplinli bir di
renme çizgisi tutturdular. Öte yandan, aynı dönemde 
eski sekter hatalar da varlığını büyük ölçüde sürdürdü. 
Toprak devrimi programı ve kırlardan şehirlerin parça 
parça fethi anlayışı değişmemişti. T«KP’liler, 1970’deki 
son TİP kongresinde ve 12 Mart yargılamaları sırasında 
Kürtierin kendi kaderlerini tayin hakkından yana olduk- 
iannı ısrarla dile getirdiler. TİİKP davasındaki savunma- 
lannda Kürt milli meselesi üzerine tezler geliştirdiler.

12 Mart döneminde TİİKP içinden iki grup ayrıldı.

İlk grup, Garbis Altmoğlu’nun önderlik ettiği ve daha 
sonra Halkın Birliği adını alan grup, diğeri İse İbrahim 
Kaypakkaya’nın önderliğindeki TKP/ML (Türkiye Komü
nist Partisi/Marksist). Bu her İki akım da, köylülüğe 
TİİKP’ye göre daha fazla önem veriyor, bu parti önderli
ğini paslfist ve sağcı buluyordu. Kaypakkaya, Altmoğlu 
ve arkadaşları, TİİKP’nin silahlı mücadelenin önüne di
kenli teller çektiğini söyleyerek koptular.

Aydmlıkçıiar, 1974’de Kıbrıs işgaline karşı çıktılar ve 
her İki halkın kardeşliğini savundular. TİİKP, 12 Mart 
döneminde, cezaevinde ve mahkemelerdeki mücadele
ci tutum ve Kıbrıs konusundaki politikaları nedeniyle 
özellikle 1974’lerde devrimci sol İçinde etkili oldu ve 
güç topladı. Partiye diğer sosyalist gruplardan taze kan 
geldi. Bu durum 1976’iara kadar devam etti.

1976’lar, TİİKP için bir dönüm noktası oldu. Bu yıllar
da Çin Komünist Partisi’nin tutumlarına ve çizgisine 
paralel hareket eden TİİKP önderliği ÇKP'nIn uluslarara
sı siyasetlerinde yaptığı değişikliği hemen benimsedi. 
ÇKP, 1975’lerden itibaren adım adım Sovyetler BIrlIği’ni 
dünya halklarının başdüşmanı olarak gördüğünü ilan 
etti. Esas paylaşım talep eden Moskova’daki yeni çarlar, 
çok yakında çıkacak dünya savaşının da esas kaynağıy
dılar. Sovyetler Birliği'nin tecrit edilmesi savaşı önleme
nin tek yoluydu, bu konuda ABD ile de geniş bir cephe 
kurmak gerekti.

TİİKP, bunları Türkiye'ye adapte etti. TİİKP'nin 1. Kon- 
geresi 9-10 Eylül 1977’de toplandı. Bu kongre, bu yönde 
atılan adımların sistemieştirilmesinin başlangıcı oldu. 
Sovyetlerden gelecek saldırıya karşı bir yurt savunması 
politikası önplana geçti. Türkiye'nin öncelikle Mosko
va'ya karşı bir bağımsızlık savaşından geçeceği sapta
ması, orduyu, hakim sınıfların önemli bir kesimini gide
rek müttefik haline getirdi. “NATO’nun bir savunma 
paktı" haline dönüştüğü anlayışı, “NATO’dan o günkü 
koşullarda” ayrılmamak gerektiği sonucuna yol açtı. 
Artık devlet partisi dahil bir çok sağcı güçle Sovyetler’e 
karşı İttifak temeli oluşmuştu. 12 Mart döneminde sap
tanan siyasetlerden adım adım uzaklaşıldı. Sosyalistle- 
rarası çatışmalar bile Sovyetier’in kışkırtması kabul edil
di ve “ maceracılığın karşı-devrimci karakter kazandığı” 
iddiası öne sürüldü. Üslup da bu gelişmeye paralel ola
rak değişti. Örneğin TİİKP 1. Kongresinde TKP ile ilgili

şunlar saptandı; “ Revizyonistlerin geleceği yoktur, çün
kü onlar tarihimizin gördüğü en azgın emperyalist uşak
larıdır ve efendileriyle birlikte yıkılmaya mahkumdur
lar.” (TİİKP 1. Kongre Belgeleri) Yine aynı kongrede 
devrimin temel görevi olarak şunlar kabul edildi: “ Bu
gün Türkiye devriminin merkezî görevi, milli bağımsızlık 
ve savaşa karşı hazırlık mücadelesidir.” (TİİKP Kong
re Belgeleri)

TİİKP’nin Sovyetler’den gelecek saldırıya karşı oluş
turduğu yeni politikalar sola karşı üslubunu sertleştirir
ken, solla arasına da uzlaşmaz düşmanlıklar duvan ördü.

TİİKP’nin iki dönemi: Türkiye’de Mao Zedung düşün
cesinin en sadık takipçisi olan Aydınlıkçılar’m tarihi sü
reç içinde iki ayrı dönemi ve iki ayrı çizgisi var.

Birinci dönem: 1969’larda başlayıp 1975’lerde biten 
dönem. Bu dönem dünya çapında Mao Zedung düşün
cesinin geliştiği ve yaygınlaştığı dönemdir. O yıllarda, 
ÇKP önderliği ABD emperyalizmine karşı kararlı ve tu
tarlı bir mücadele yürüttü. Sovyetier’in ABD’ye teslimi
yetine ve başka ülkelerin içişlerine karışmasına karşı 
çıktı. Solcu hatalarına rağmen, bu dönem Türkiye’deki 
Mao Zedung düşüncesinin de parlak yıllarıdır.

İkinci dönem: 197S’lerden sonraki dönem. Sovyetler'- 
In hegemonyacılığının arttığı bu yıllar, Çin'in milliyetçi 
bir çizgiye sapmasını da beraberinde getirdi. Sovyet 
hegemonyacılığına haklı olarak karşı çıkarken, sapta
malarını ileriye götürdü ve korkuya kapıldı. Bu korku, 
Sovyetler'In Çin'e saldıracağı korkusuydu. Amerika da
hil bütün güçlerle acele bir İttifak çabasına girdi ve 
buna bağlı yeni teoriler geliştirdi. TİİKP de bu politikala
rın etkisi altında kalarak, hatalı ve uzlaşmacı bir yol 
tuttu. Bu Aydmlıkçıiar’m ikinci dönemidir.

Yükseliş yıllarında Türkiye'de Aydmlıkçıiar önemli bir 
aydın birikimine sahiptiler, zengin ve araştırıcı özellikle
riyle ülke siyasi hayatında bir rol oynadılar. Ama aktar
macı tutumları, sekterlikleri adım adım kazandıkları ay
dın potansiyeli yitirmelerine neden oldu. Solla aratan 
giderek açıldı ve yalnızlığa sürüklendiler. Aslında bu 
dünya çapında tüm Maoculuğun kaderi olarak şekillen
di. Maoculuk, 1968'll yılların devrimci kollarından biriydi.
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Mustafa Mordeniz’in öldürülmesi oldu. Diğer silahlı faaliyetler arasında Mayıs 1972’de 
Tunceli’de Jandarma Birlikleri Komutanı Teğmen Fehmi Altınbilek’in evine dinamit atılması, 
Aralık 1972’de Mazgirt Darıkent Bucağı’nda görevli uzman çavuş Ertuğrul Taştemel’in evine 
bomba atılması. Ocak 1973’de Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarına bomba atılması, 
aynı ay Karakoçan ilçesinde görevli uzman çavuş Mehmet Gövde’nin evine bomba atılması, 
Nisan 1973’de Altunizade karakolu bekçilerinden Halil Havvakara’nın öldürülmesi ve Fikret 
Karaçay’ın yaralanması gibi eylemler vardı. TKP-ML/TİKKO  hareketinin kadrolarından Ahmet 
Muharrem Çiçek 10 Mart 1973’de İstanbul Şehremini’de bir örgüt evinde çıkan çatışmada 
öldürüldü. Örgütün yakalanan diğer önder kadroları Muzaffer Oruçoğlu, Aslan Kılıç, Zeki Şerit, 
Sami Sarı, Süleyman Yeşil, Cem Somel, Kaya ve Şükriye Bozoklar ve arkadaşları, toplam 59 
kişilik bir davada İstanbul, Tunceli ve Siverek’te gerçekleştirilmiş çeşitli öldürme ve 
bombalama eylemlerinden sorumlu tutularak yargılandılar.

Kontrgerilla ve İşk en ce

12 Mart’ı izleyen günlerde “yasadışı” ilan edilen ve özellikle “Balyoz Harekatı”yla birlikte sıkı 
takibe alınan örgüt üyeleri, tutuklandıktan sonra, birçoğunun duruşmalar sırasında dile 
getirdiği işkencelere maruz kaldılar. Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en yaygın işkence ' 
uygulamasına tank olundu. İşkence altında alınan ifadeler sonraki mahkemelerin ana 
dayanağını oluşturdu. İşkencenin hukukun önüne geçtiği bu dönem, o güne kadar varlığından 
haberdar olunmayan, devlet içinde ayn bir iktidar odağı olarak faaliyet gösteren yeni bir 
örgütün de varlığını ortaya çıkardı: Kontrgerilla. Sadece “silahlı eyleme giriştikleri” iddiasıyla 
tutuklananların değil, çök sayıda subay, gazeteci, yazar ve aydının da “ziyaret” ettiği ünlü 
Ziverbey Köşkü’nü sorgular için özel olarak hazırlattığını 1 Ekim 1973’de Yankı dergisine 
açıklayan 12 Mart’ın İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün, “iç düşman”ın her türlü 
faaliyetine karşı koymak amacıyla kurulmuş Kontrgerilla’nın köşkü istediği doğrultuda 
kullandığını söylemekten çekinmedi. Ziverbüy Köşkü “konuklan” prangaya vurulma, dış 
dünyadan tecrit, devamlı elektrik ışığı altında tutulma, gözlerinin bantlanarak kapalı tutulması, 
elektrik verilmesi, sürekli dayak, askıda tutulma gibi işkenceler gördüler. Bomba Davası 
sanıklarından Talat Turhan, savunmasında sorgulaması yapıldığı dönemde Ziverbey Köşkü’ne 
götürüldüğünde, kendisini Kontrgerilla’nın teknik sorgulama timi başkanı olarak tanıtan kişinin 
kendisine, örgütlerinin Anayasa ve diğer yasalara hiç bir biçimde bağlı olmadığını söylediğini 
belirterek, Kontrgerilla’nın sınırsız yetkilerle donanmış olduğunu ve her türlü işkence 
yöntemini fütursuzca uyguladığını ortaya koydu.

Mahkemeler

16.7.1971’de Altındağ’da Veteriner Okulu binasında görülmeye başlanan ve yaklaşık iki buçuk 
ay kadar kısa sürede sona eren THKO 1 davasının toplam 25 sanığından 18’i hakkında ölüm 
cezası verildi. Askeri Yargıtay sanıklardan sadece Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan 
hakkmdaki kararları onaylayarak, diğer sanıklar hakkmdaki hükümleri bozdu. Mahkemenin 
karannda ısrarlı olması nedeniyle ikinci kez Yargıtay’a giden dava Yargıtay tarafından kesin 
olarak sonuçlandığında 3 sanığın idam cezasının yanısıra, Ahmet Erdoğan, Metin Güngörmüş, 
Mustafa Yalçıner ve Hacı Tonak’m müebbed hapis cezalan kesinleşmiş oldu. Öteki sanıklar 
Atilla Keskin, Ercan Öztürk, Cengiz Baltacı, Mustafa Çubuk, Metin Yıldınmtürk, Recep Sakın, 
Mehmet Asal, Osman Arkış, Semih Orcan ve Mehmet Nakiboğlu ise 15 yıla mahkum oldular.

THKO 2 (İstanbul) davasında yargılananlardan Nahit Tören ölüm, Osman Bahadır, Yavuz 
Yıldınmtürk, Oktay Kaynak müebbed hapis cezası aldılar. THKO 3 davasında ise Fevzi Bal,
Sefa Asım Yıldız ve Kasan Ataol mü’ bbed hapse mahkum edildiler.

THKP-C davasında yargılanan sanıklardan Ertuğrul Kürkçü, Oktay Etiman ve Ziya Yılmaz 
idam, Yusuf Küpeli, Münir Ramazan Aktolga, Orhan Savaşçı, Necmi Demir, Kamil Dede, İlkay 
Demir, Rüçhan Manas, Kadriye Denizözen müebbed hapse mahkum oldular. 256 sanıklı 
davada yargılanan diğer sanıklar cezaları af kapsamına girdiğinden tahliye edildiler. İdam 
cezası alanlann cezalan 30, müebbed alanlann cezalan ise 24 yıla çevrildi.
TKP-ML/TİKKO davası samklanndan Muzaffer Oruçoğlu, Arslan Kılıç, Zeki Şerit, Sami Sarı, 
Süleyman Yeşil ve Seyithan Dokay önce idama mahkum edildilerse de cezalan müebbed 
hapse çevrildi. Sanıklann cezası Af Yasası uyannca 24 yıl ağır hapse çevrildi.

Denizli soygunundan sanık olarak yargılananlardan Aydın Çubukçu ölüm, Ertan Günçiner ve 
Hikmet Çiçek müebbed hapis cezalanna çarptınidılar.

TİİKP davası sanıklan TCK’nın 141 ve 142. maddelerini ihlalden yargılandıklan sıra çıkan Af 
Yasası uyannca serbest bırakıldılar.

64 sanıklı Denizciler davasından Sarp Kuray, Ahmet Çöker ve Haşan Çetin önce müebbed 
hapse çarptınidılar. Yargıtay’ın bu karan bozmasıyla tahliye edildiler.

Bomba davası düştü, Madanoğlu davası sanıklan ise beraat ettiler.

TİP davasından hüküm giyenler Af Yasası’nın çıkmasıyla tahliye edildiler.
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İbrahim Kaypa!(kaya, Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulu'nda öğrenciyken bir tartışma sırasında. 19 
Mayıs 1973’de yakalandıktaün sonra işkence ile 
öldürülen Kaypakkaya'nm TKP-ML ve TİKKO 
davalarından yargılanan arkadaşlan, 6 Kasım 1973 
günkü duruşmada. Birinci Ordu Komutanlığı 2. No'lu 
Askeri Mahkemesi Başkanlığına önderleri İbrahim 
Kaypakkaya'nm intihar iddialarına karşı şu dilekçeyi 
verdiler: "... İbrahim Yoldaş 16 Mayıs 1973 günü 
saat 10.00'da hücresinden alınarak götürülmüş, bu 
durum hücre arkadaşları tarafından görülmüştür. Daha 
sonra savcılıktaki nöbetçi erler arasından İbrahim’in 
öldüğü haberinin dolaşması üzerine, cezaevi 
müdürlüğüne başvuran tutuklulara cezaevi yönetimi, 
İbrahim'in 16 Mayıs'ta komutanlıkça sorgu için 
istendiği: götürüldükten 2 gün sonra da hiçbir 
gerekçe gösterilmeksizin cezaevindeki kaydının 
silinmesinin bildirildiğini söylemiştir. Aynı günlerde 
askeri savcılığa sorgu için giden tutuklulara, oradaki 
nöbetçi erler İbrahim'in üst katta kurşun yaralarıyla 
delik deşik bir durumda ölü olarak yattığını 
söylediler... İbrahim hücresinden sorguya götürüldüğü 
gün adi bir suçtan askeri savcılıkta sorgu için 
bulunan Cemil Oktay, İbrahim'i gözleri bağlı olarak, 
birtakım sivil şahıslarca askeri savcılıktan çıkarılıp, sivil 
bir otomobile bindirilirken görmüş ve bunu gözaltı 
koğuşuna döndüğünde Seyithan Dokay ve Haşan 
llter'e söylemiştir. Haşan liter, yine İbrahim’le
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yüzleştirilmesi sırasında, savcı Yaşar Değerli’nin 
İbrahim'e 'senin cezanı çok yakın bir gelecekte, kendi 
ellerimizle vereceğiz!' dediğine tanık olmuştur. THKO 
davasında tutuklu bulunan Mustafa Karadağ ise,
MİT’fe kendisini sorguya çeken Yaşar Değerli'nin 
‘Konuşmazsan senin de akıbetin daha geçen hafta 
gömdüğümüz İbrahim Kaypakkaya gibi olur!' dediğini 
cezaevinde karşılaştığı, İbrahim'in en yakın 
arkadaşlarından Arslan Kılıç'a iletmiştir. İbrahim 
Kaypakkaya Yoldaş, Nazi işkence odalarına tavanına 
kanıyla 'Unutmak! sen bir komünistsin' diye yazarak 
falakaya her yatınlışında o yazıyı okuyup, faşist 
cellatlara direnen Dimitrov’ların, Naziier tarafından 
kurşuna dizilirken, Alman askerlerine ‘ben sizin 
kurtuluşunuz için mücadele ettim. Siz kurtuluşunuzu 
öldürüyorsunuz.' diye bağıran Fransız komünistti 
George Politzer'lerin, Nazi kurşunlanna karşı 
korkusuzca göğüs geren Ernest Thelimann’ların ve 
ölümü ‘Yaşasın Ho şi Minh' diyerek gögüsleyen 
Vietnam kahramanlarını her türlü şart altında son 
nefeslerine dek sürdürdükleri mücadelenin 
izleyicisidir... Canını proletaryanın ve halkların 
kurtuluşuna devrimciler, faşist zulüm ve baskılardan 
korkarak intihar etmezler. İntihar bizzat halkın 
devrimci mücadelesinden korktukları için zuipıeden 
laşist köpeklerin seçenekleridir! İşte bütün bu somut 
gerçeklerden ötürüdür ki, önderimiz İbrahim 
Kaypakkaya intihar etmez ve etmemiştir öldürülmüştür...’

256  sanıklı Dev-Genç davası Af Kanunu çıktığında henüz sonuçlanmamış olduğundan, bu 
davada yargılananlar tahliye edildiler. Bazı sanıklann davalan THKP-C davasıyla birleştirildi. 
Dava sonunda verilen cezalar af kapsamına girdiğinden bütün sonuçlanyla birlikte ortadan 
kalktı.

1974 Affı ile birlikte cezaevlerinden serbest bırakılan siyasal tutuklularm nispeten küçük bir 
bölümü aktif siyaseti sürdürdüler, 1974 sonrası yeniden kurulan devrimci siyasal örgütlerin 
önder kadrolanmn bir bölümü bu devrimcilerden geliyordu, ancak serbest bırakılanlann çok 
geniş bir bölümü aktif olarak siyasal mücadele içinde yer almadılar. Zaten Ecevit hükümeti 
de sağ kanattan gelen “anarşistleri yeniden memleketin başına bela etme” suçlamalanna karşı, 
“bu gençlerin topluma ve devlete yeniden kazandınimış olmalan”m kanıt gösteriyordu. Bir 
önceki dönemin toplumsal mücadelelerinde sokakta aktif rol almış olanlardan bir bölümü 
gerçekten de bakanlıklann ve belediyelerin yönetim kademelerinde önemli görevler üstlendiler. 
Bunlar arasında genel müdürlük, bakanlık müsteşarlığı vb. yapanlar da vardı. Bu, 1923 
sonrasında komünist hareketten devlet hizmetine tekil kadrolar aktarma pratiğinin, 1970’lerde 
yeniden üretilmesiydi ve 12 Mart’ta başlayan bu süreç 12 Eylül sonrasında, burjuvaziye kadro 
aktarma olarak yeniden biçim değiştirecekti. Hapiste kalmaya devam edenlerse belki de bir 
bakıma devrimci kalmaktan başka bir seçeneklerinin olamayacağı “daha rahat” bir ortamda 
sayılırlardı. Ecevit hükümetleri hapiste kalanlar için her zaman daha çok havalandırma ve 
daha çok açık görüş demek oldu. Ancak “iyi” hapisane değil, özgürlük talep edenlerden Ertan 
Günçiner Niğde Cezaevi’nden kaçmayı başardı. Aydın Çubukçu ise bir başka teşebbüs 
sırasında yakalanarak cezasının 3/4’ünü yatmaya mahkum edildi. Aydın Çubukçu 1990’da, bir 
başka sosyal demokrat hükümeti seçeneğinden söz edilmekte olduğu sıralarda hâlâ 12 Mart’tan 
kalma tek hükümlü olarak Gaziantep Cezaevinde yatmaya devam ediyordu.

12 Mart müdahalesinden sonra gerçekleşen banka 
soygunlarının en büyüğü 27 Temmuz 1971’de İzmir 
Ziraat Bankası’ndan Denizli Şubesi’ne sevkedilen 
aracın Selçuk’a bağlı Çamlık köyü yakınlarında 
durdurularak 4 milyondan fazla paraya el 
konulmasıyla gerçekleşti. Bankanın İzmir şubesinde 
çalışan kadir Kaymaz’ın verdiği bilgilerle aracın önünü 
kesen Aydın Çubukçu (üstte), Ertan Günçiner ve 
Hikmet Çiçek parayı taşıyan personeli teslim aldıktan 
sonra iğneyle uyutup kaçtılar. İzmir’de saklanan 
sanıklar ve yardımcılanndan Kadir Kaymaz, Gülfem 
Yoldaşçan (yanda sağda) ve Yaşar Ayaşlı (yanda 
solda) 2 milyon 232 bin lirayla yakalandılar. 
Sanıklardan elde edilen bilgilerle Ankara’da sürdürülen 
operasyonlarda ise, paranın geri kalanıyla birlikte 
Meltem Yoldaşçan, Osman Yoldaşçan, Fatih 
Öktülmüş, Erhan Ere!, Ümit Ere!, Ercan Erel,
Selahattin Bora, Mehmet Çetintaş, muamrner Uğurei, 
Ahmet Yurtoğlu, Seyfettin Erdiren, Arzu Öktülmüş ve 
Semih Demirtepe ele geçirildiler.
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“Anarşizm, modern toplumun içinde belki ancak ken
disine bir yer bulmakta boşluğa düşmüş eski egemen 
gücünü yitirmenin verdiği şaşkmiıkla tırmanacak duvar 
arayan küçük burjuvazi açısından son sığınak olabilirdi. 
Öyle bir sığınak ki, orada terörü de en sonunda yüreğine 
doğru çevirir ve ateşi İçinde bizzat kendisini yakardı... 
Her biri giderek kendi başına bir eylem ve kuram pey
gamberi olan Türkiye’nin yeni sol küçük burjuvalarının 
adını sık andıkları Marx’i -bir bilgin olarak- yeterince 
okumaya ne takatlan vardı, ne de ellerindeki silahtan 
baş kaldıracak kadar vakitleri... Silahlı bu küçük tanrılar, 
Schumpeter’in ünlü deyişiyle ancak peygamber Marx’la 
ilgiliydiler. Unuttukları Marx'in hiçbir zaman peygamber 
olmak istemediğidir... Kari Marx'in sosyalizmin bir bi
limsellik sorunu olduğunu söyleyebilmesi, teori ve pra
tik arasındaki ayrılmaz birlikten söz etmesi son çözüm
de toplum, tarih, ekonomi, politika, örgüt ya da devrim 
gibi sorunlann ancak bu en karmaşık, nesnel özgül 
tarihsel bağlamları çerçevesinde ele alındıkları takdirde, 
doğru biçimde çözümlemeleri yapılabilecek olgular ni
teliğini taşıdığını belirtmesindedir... Yeni sol peygam
berler, genci, orta yaşlısı ve yaşlısıyla teoriyi -hem de 
bazen Marx’in adını da yanlış biçimlerde kullanarak- 
neredeyse tarihin çöp sepetine atıyorlardı."

THKP-C’n'm de başlıca aktif öznelerinden biri olduğu
12 Mart dönemi siyasal mücadelelerinin toplumsal ve 
tarihsel arka planı üzerine en kapsamlı incelemelerden 
birinin yazan olan -Mahir Çayan'ın belki de kendi mak
sadını aştığı söylenebilecek bir ifadeyle “işbirlikçi-tekelci 
burjuvazinin teorisyeni” olduğunu ima ettiği- Ali Gevgi- 
lili’nin 1970’lerin başında Türkiye’de “devrim”i sahici 
bir imkan olarak gören sosyalistlere biçtiği toplumsal 
ve tarihsel işlev ile onlara Marksizm karşısında tanıya
bildiği konum bundan ibaretti.

THKP-C önderliğinde, önce hareketin teorik evrimi 
sırasında primus inter pares -eşitler arasında birinci- 
olarak parlayan, daha sonra bu fikirlerin hayata uygu
lanması sırasında “eski tüfekler” in hayret dolu bakışları 
arasında hareketin pratik önderliğini de üstlenen Mahir 
Çayan’ın kendi eylemi hakkmdaki kendi düşüncesinin 
bu hükmün tam karşıtı olması şaşırtıcı sayılmaz. Mahir 
Çayan Kartal Maltepe Askerî Cezaevi’nden kaçışıyla 30 
Mart 1972’de Kızıldere'de öldürülüşü arasında geçen 
dört ay içinde sürekli takip altında, her gün yer değişti
rirken kaleme aldığı, Kesintisiz Devrim dizisinin üçüncü 
kitabında, 1990'dan bakıldığında inanılmaz gibi görünen 
bir iyimserlik ve umutla şunlan yazmıştı: “ ...Silahlı pro
pagandayı temel alan örgüt, giderek ezilenlerin tek umud 
kaynağı olur. Bir yandan işsizliğin ve pahalılığın giderek 
artması halkın memnuniyetsizliğini had safhaya ulaştı- 
nrken, silahlı propagandanın karşısında baskı ve terörü
nü iyice arttıran, halkın giderek bütün demokratik hakla- 
nnı rafa kaldıran oligarşi, başta aydınlar olmak üzere 
bütün halkın nazannda değer yitimine uğrar. Gerilla 
savaşını başarı ile yürüten parti, önce soldaki çeşitli 
oportünist fraksiyonların etkisi altında kalmış olan hal
kın uyanık kesimlerini etrafında toplayacak, soldaki pa
razitleri gederek temizleyecektir. Pasifistlerin kafalarını 
kanştıfdığı unsurlar -işçi, köylü öğrenci- giderek silahlı 
propagandanın etrafında toplanacaktır. Yani silahlı pro
paganda önce solu toplayacaktır. Başlangıçta çeşitli 
eğilimlerin etkisi altında olan samimi unsurlar tek bir 
strateji etrafında toplanacaklardır.”

Tarih, üzerinde düşündükleri ve değerlendirdikleri ey
leme İlişkin belirlemeleri ve beklentileri bakımından Ali 
Gevgillli’yi de. Mahir Çayan'ı da pratikte doğrulamış 
görünmüyor. Öncelikle, Mahir Çayan’ın 1970’ler başlar
ken Türkiye’de pratik bir imkan olarak gördüğü devrim 
için mücadele, Gevgilili’nin kategorik olarak dile getirdi
ği şekilde, “küçük burjuva aydını’’nın ’’ateşi içinde biz

zat kendisini yaktığı” , bir azınlık terörizmi olarak kalma
dı. Tersine, eylemi, hayattayken Mahir Çayan’ın kendi
sinin tahayyül bile edemeyeceği kadar kısa bir süre 
içinde, Türkiye solunun tarihinde hiçbir sosyalistin edin
miş olamadığı bir prestiji yaratarak onbınlerce emekçi. 
ve aydının onun adıyla anılan düşünceleri kendi düşün
celeri olarak benimsemesini sağladı. Öyle ki, Gevgilili’
nin Çayan eleştirilerinin onlannkinin yanında entelektü
elce olmaktan iteri gitmediği söylenebilecek olan TKP 
bile, sonunda Mahir Çayan’ı sosyalist kahramanlar gale
risine kabul etmek zorunda kaldı. Ama öte yandan Mahir 
Çayan’ın kendi eyleminden ummuş olduğu gibi, “silahlı 
propaganda(nın) önce solu topladı(ğı)” ve “samimi un- 
suriar(ın) tek bir strateji -yani THKP-C stratejisi- etrafın
da toplandı(ğı)” da söylenemez. Tersine, sonraki yıllar, 
Mahir Çayan’ın öne sürmüş olduğu stratejik ve teorik 
tezlerin varyantlan çevresinde “samimiyet”lerlnden kuş
ku duymak gerekmeyen, çok sayıda devrimci (”Çaya- 
nist”) grubun doğduğuna tanık oldu. THKP-C’nin sür
dürdüğü “ politikleşmiş askerî savaş” ın dolaysız pratik 
sonuçlarından biriyse, orijinai THKP-C örgütünün 
1973’de kesin olarak dağılmış olmasıydı.

Engels’In, Joseph Btoch’a 21 Eylül 1980’de yazdığı 
mektupta sunduğu, imkar ite gerçektik arasındaki itişki- 
nin toptumsat tarih alanındaki maddeci kavranışı, bu 
paradoksal gibi görünen sonuçları anlamamızı kolaylaş
tırabilir: “ ...Tarih, her zaman, nihai sonucun sonsuz 
sayıdaki bireysel iradenin çatışmatarından doğması su
retiyle gerçekleşir, ve her bir irade de, varolduğu haliyle 
bir dizi özel varlık koşulları çokluğu tarafından yaratıl
mıştır, dolayısıyla burada karşılıklı olarak birbirleriyle 
çatışan sayısız güç var demektir. Bu güçlerse, sonsuz 
sayıda bir paralelkenarlar grubu meydana getirirler ve 
bu gruptan bir bütün olarak bilinçsiz ve kör bir biçimde 
işleyen bir kuvvetin ürünü gibi görünebilecek olan bir 
bileşke -tarihsel olay- ortaya çıkar. Çünkü, her bir bire
yin istediğini başka bir birey engeller ve sonuçta ortaya 
çıkan şey hiç kimsenin istememiş olduğu bir şey olur... 
Ama... çeşitli iradelerin istedikleri şeye ulaşamayıp ge
nel bir ortalamada, ortak bir bileşkede kaynaşmaların

dan bunların sıfıra eşit oldukları gibi bir sonuç çıkarma
ya hakkımız yoktur. Tam tersine bunların herbtri bileş
keye katkıda bulunur ve bu nlteliğiyte onda içeritmiş 
durumdadır.”

Engets’in çözümlemesi, Türkiye’nin 1971 ile 1990 ara
sındaki tarihine uygulandığında, bu alandaki sınıf müca
delelerinin arka planı üzerinde THKP-C’nin özgül tarihi
nin de en genel hatianyla tam olarak onu kuran hiç 
kimsenin İstemiş olduğu gibi gerçekleşmediğini, varıtan 
sonucun ancak bir bileşke otabileceğini görmek kolayta- 
şır.

THKP-C ile ilgili olarak varılabilecek en yanıltıcı yargı
lardan biri, onu büründüğü görünümlerinden biriyte, 
sait “askerî” bir aparat , bir “gerilla örgütü” olarak 
görmek olur. Tersine, eylemlerini çevreleyen trajedi ha
lesinin berisine serinkanlılıkla bakıldığında THKP-C'nin 
faaliyetinde en büyük başansızlığının gerillacılığın “at
tın kuraf’ını uygulamakta ortaya çıktığı görülür; THKP- 
C “vur”muş ama “kaç”amamıştır. Bunun pratikteki an
lamı iki “kuşatma”da on üç “öncü savaşçı”nın ölümü
dür, ve bu da THKP-C önderliğinin fiziksel olarak tasfiye 
olmasına yol açmış, örgütsel olarak sonunu getirmiştir. 
Ancak, hareketin idelojik kurgusunu ele veren en önem
li kavramlardan biri olan “politikleşmiş askerî savaş”a 
atıfta bulunarak dile getirilirse, bu “askerî” başarısızlı
ğın -böyle bir sonuç kendi teorisinde hiçbir biçimde 
öngörütmüş olmamakla birlikte- paradoksal bir biçimde 
THKP-C için moral ve “ politik” bir zafere yot açtığı 
söylenebilir. Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-lll'te düzen 
değişikliğinin mümkün oiduğunu düşünen kitlelere bu
nun mümkün olduğunun güvencesini verebilmek için 
“ ...Merkezî otoritenin aslında göründüğü gibi güçlü ol
madığını, kof olduğunu bütün gücünün yaygara ve göz
dağı olduğunu... oligarşiye karşı savaşan silahlı devrim 
cephesinin güçlü olduğunu göstermemiz, bir bakıma 
kuvvet gösterisi yaparak düşmanı yıpratmamız, moral- 
man çökertmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu öncü
nün bir dizi askerî zaferleridir. Sağlanan potansiyelin 
kaybolmamasının, giderek genişlemesinin tek yolu

1) THKP-C'n/n İstanbul’da gerçekleştirdiği tüm silahlı eylemlerde yer alan, eski Dev-Genç !\Aerkez Yürütme 
Kurulu üyesi Oktay Etiman, 2) hem THKP-C, hem THKO, hem de Dev-Genç davalarından yargılanarak hüküm 
giymiş olan İrfan Uçar, 3) Dev-Genç Genel Başkanı ve THKP-C Genel Komite üyesi Ertuğrul Kürkçü, 4) THKP- 
C'n/n yurt dışı ilişkilerini sürdüren Gûiten Savaşçı Mahir Çayan’ia evli, 5) THKP-C Genel Komite üyesi Ziya 
Yılmaz, 6) THKP-C Genel Komite üyesi, Hv. Yüzbaşı Orhan Savaşçı.
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budur” diye yazmıştı. Oysa, bu satırların yazılmasının 
üzerinden çok az bir zaman geçtikten sonra pratikte 
kuvvet gösterisini gerçekleştiren devlet karşısında THKP- 
C giriştiği bütün silahlı çatışmaları kaybetti; “ kitleler” , 
İsrail Konsolosu’nu kaçırıp öldürdüğünde değil -bu 
THKP-C için bir kararlılık gösterisiydi- kendisinden üs
tün askeri güçler tarafından öldürüldüğünde Mahir Ça- 
yan'dan yana çıktılar.

1976’dan bakıldığında, 1971-72’de “askeri” olarak he
men hemen aynı biçimlerde faaliyet göstermiş olan iki 
örgütlenmeden THKO’nun İzini süren, kendisini “Deniz 
Gezmişçi” olarak niteleyen herhangi bir siyasi akıma 
rasianmazken, THKP-C’n\n izini süren ve kendisini Ma
hir Çayan’ın “örgütü”nden kabul eden yüzlerce hatta 
binlerce insanın varlığı, sonraki beş yılda Devrimci Yol, 
Devrimci Sol, Kurtuluş gibi yaygın bir kitle gücü edine
bilmiş devrimci hareketlerin güçlerini hep bu 
“kendiliğinden” Çayan taraftarlarından derlemiş olma
ları, THKP-C’nin gerçekliğinde THKO'ya kıyasla “silahlı 
propaganda” dışında bir başka maddi etkenin varlığını 
araştırmayı gerekil kılar.

Bu maddi etken, THKP-C’nin gerisindeki tarihsel iliş
kilerde bulunabilir. THKP-C’nin karizmatik ve ünlü ön
derlerinin hemen hemen tümünün 1971’de üniversite 
öğrencileri olmaları ve hemen hemen tümünün de “si
lahlı propaganda” eylemleri içinde yer almaları, THKP- 
C’nin bir silahlı “öğrenci çetesi”nden ibaret olduğu 
yanılsamasını sürekli olarak beslemiştir. Oysa THKP- 
C’yi kuran sürecin berisinde sosyalist hareket bakımın
dan son derece yaygın bir alan üzerinde ve çok çeşitli 
toplumsal sınıf ve katmanlar arasında sürdürülmüş olan 
iki, üç yıllık bir özgül çalışma yatıyordu.

Birinci siyasal alan Devrimci TİP Muhaiefeti’yöi. THKP- 
C önderliğini oluşturanların önemli bir bölümü TİP'in 
yerel ve merkezi örgütlerinde 1966’dan beri çalışarak 
en ileri üyelerle ve yerel önderlerle, Ege, Karadeniz 
ve Akdeniz bölgelerinde yakın ilişkiler kurmuşlar, üreti
ci köylü mücadelelerinde yer almışlar ve sayısız temasa 
sahip olmuşlardı.

İkinci siyasal alan Dev-Genç'ti. THKP-C önderliğinin 
Ziya Yılmaz, Sina Çıladır ve Orhan Savaşçı dışındaki 
bütün mensupları gençlik hareketi içinden en aşağıdan 
başlayarak döğüşe döğüşe yukarıya doğru gelen doğal 
önderler ve Dev-Genç yöneticileriydi. Bu görevlerini ara
lıksız olarak sürdürmüşler, öte yandan Dev-Genç’in öte
ki kitle örgütleriyle ortak mücadeleleri ve ilişkileri sıra
sında özellikle öğretmenler, mimarlar, mühendisler ve 
işçiler arasında yakın İlişkiler ve yandaş toplulukları 
oluşturmuşlardı. Bunun türevsei bir sonucu da daha 
özel bir kategori olarak sanatçılar ve yazarlar arasında 
aynı türden bağlar geliştirmiş olmalarıydı.

Silahlı Kuvvetler içinde sağladığı ölçüde bağımsız sos
yalist siyasal güce THKP-C dışında hiçbir sosyalist eği
lim sahip değildi ve bu güç doğrudan doğruya “cuntacı” 
radikalizmle rekabet ve mücadele halinde edinilmişti. 
THKP-C'nin sahip bulunduğu gençsubay rezervinin ge
nişliği ve 8-9 Mart hareketi sırasında “cunta” girişimin
den “krizi derinleştirmek için” yararlanma taktiği dola
yısıyla doğan tartışmalarda İleri sürülebildiğinin tersine, 
THKP-C içinde belki de “cunta”ya karşı en mesafeli 
olanlar askerlerin kendileriydi. Bu da 12 Mart sonrasın
da THKP-C için başka hiç bir grupta olmadığı ölçüde 
sosyalist temelde yaygın bir “silahlı kuvvetler ilişkileri 
ağı” sağlıyordu.

Nihayet bütün bu alanları birbirine şöyle ya da böyle 
bağlamaya çalışan bir koordinasyonun varlığı ve sürekli 
ideolojik yayın, kitle toplantıları, basın ve TV’nIn bu 
kitle örgütleri aracılığıyla kullanımı, ideolojik etkinin ge
ometrik olarak artmasını sağlayan bir başka etkendi. 
Arkasında böyle bir ilişkiler toplamı ve böyle bir tarihle 
yola koyulduğunda THKP-C, gerçekte Türkiye’de her

hangi bir politik grubun olabileceğinden kat kat fazla 
bir t^mas şebekesine ve ideolojik etkileşim alanına sa
hipti. Onun “askeri” yenilgisini “ moral ve politik” bir 
kazanıma dönüştürebilmesini sağlayan bu yaygın -ve 
belki de bu durumda bir avantaja dönüşen gevşek- kitle
sel ilişkiler ağının maddesi oldu. Politik olarak kabaca 
da olsa eğitilmiş, reflekslere sahip olmuş böyle bir ağın 
içinde yer alanlar, THKP-C önderliğinin katliamlardan 
kurtulabilmiş bir bölümünün süreci kavramakta basiret
sizlik, psikolojik ve maddi baskıları bireysel olarak karşı
lama anında kırılganlık gösterebildiği bir dönemde “sıkı” 
durdular ve devletle “silahlı öncü” arasındaki çatışma
nın gizini çözmeye uğraşırken politlze olmaya başlayan 
kesimleri arasında “ anti-propaganda”ya karşı bir set 
oluşturdular.

Ancak, teorik-programatik ve taktik gelişiminin apan
sız sıçramalarla sürmesine ve tabanın, karizmatik önder
lerinin bireysel mizaçlarının bile hareketin pratik yöne
limleri üzerinde İz bırakmasına izin veren piastisltesi 
bir yana, örgütlenme biçiminin hiçbir resmi çerçeveye, 
hatta bir örgütsel biçime sahip olmaması, herhalde THKP- 
C’nin en büyük zaafı, dağıldıktan sonra bir kere daha 
toplanamamasının en büyük kaynağıydı. THKP-C Tüzü
ğü olarak adlandırılan belgenin örneğin, “partinin duru
mu ile ilgili önemli bir kararın alınacağında ve felaket 
anında” toplanmasını öngördüğü “Genel Komite” , ken
disini geçici olarak kurduğu Aralık 1970’ten 30 Mart 
1972’ye kadar bir tek kez olsun bütün üyeleriyle birlikte 
toplanmamış ve bir durum değerlendirmesi yapmamıştı. 
Oysa bu arada 12 Mart Muhtırası verilmiş ve “silahlı 
mücadele”nln resmen başlatılmasına “Merkez Komitesi” 
kendiliğinden karar vermişti. Beri yandan “Genel 
Komite” neredeyse “ mesleki ve işlevsel temsil” esası
na göre kurulmuş olduğundan hareketin toplam siyasal 
faaliyetleri siyasal kararlarla değil “ Merkez Komitesl’- 
'nln “o alandaki” önderlere verdiği "teknik” direktifler
le yürütülüyordu. Kendisine politik parti İşlevini yükle
miş olan önderlik, bu girişimiyle bir devrimci parti İhti
yacını dile getirmiş ve Mihri Belli’den kopuşunu örgüt
sel olarak meşrulaştırmış oluyordu belki, ama, sonuçta 
pratiğini bir “ konspirasyon” örgütü halinde sürdürü
yordu. Hiç kimse, hiçbir güç tarafından “aşağıdan” de
netlenemeyen ve beslenemeyen bir “Merkez Komite’- 
’nin üyeleri arasındaki en küçük bir ayrılığın bile alt 
birimlerde büyük açı farkları meydana getirmemesi ola
naksızdı. Henüz yeni birleşmiş olan ve tam olarak kay
naşmış olmayan grubun teorik ve taktik yönelimlerinin 
sıçramalarla ve yeterli açıklama olmaksızın değişmesi 
de bu yönelimlerin her sektördeki kavranışının eşitsiz 
bir biçimde gelişmesine yol açtı. Örneğin daha sonra 
pratik sonuçlarına çok fazla anlam yüklenecek olan, 
“evrim ve devrim aşamalarının içiçeliği” bahsinde, 1970 
yazında Mahir Çayan, ’’kesin olarak şu söylenebilir, 
her halû kârda belli bir sübjektif birikim olmadan devrim 
konağında olunamaz” derken. Nisan 1971’de “ THKP 
Devrim Stratejisi-1 No.lû Parti Biidirisi”nde “ Emperya
lizmin işgali altındaki ülkelerde evrim ve devrim aşama
ları... birbirinin içine girmiştir” , yargısına varıyordu. Da
ha önce terminolojide herhangi bir biçimde yer almış 
olmayan “politikleşmiş askeri savaş” kavramının orta
ya atılmasıyla uygulanması arasında yalnızca dört ay 
geçmiş ve Aydmhk Sosyalist Dergiye Açık Mektup yazı
sının yanında yer alanlar henüz Dr. Hikmet Kıvılcımlı 
ile birlikte bir parti girişimi tasarlandığını sandıkları sıra
da, Dr.Hikmet Kıvılcımlı’nın bu "strateji” açısından 
“ revizyonist” sayılması gerektiğini Kurtuluş'un 1. sayı
sından öğrenmişlerdi. Bu perspektiflerin teorik tutarlı
lıkları bir yana, temel önemler yüklenen önermelerin 
böyle büyük bir süratle değişmesi, yalnızca THKP-C’nin 
kadroları arasında değil, önderliği arasında da sürekli 
bir kafa karışıklığı doğurdu. Bu perspektiflerin çalışma 
alanları açısından nasıl yorumlanacağı ve “asıl doğrul- 
tu”ya nasıl tabi kılınacağı ise, sürekli bir bilinmeyen 
olarak kaldı. Bu anlamda THKP-C’nin ideolojik bütünlü
ğü kurulmuş organik bir parti örgütlenmesi halinde ya
şamış olduğunu söylemek çok güçleşir. Öyle kİ, Mahir

Çayan'ın temel tezleri olduğu söylenebilecek olan Ke
sintisiz Devrim dizisinin birinci kitabına 26 Nisan 1971’de 
sıkıyönetim ilan edildiğinde matbaada el konulmuştu. 
İkinci ve üçüncü kitaplar ise ayrılık sırasında Mahir Ça
yan’la saf tutmuş olanların büyük çoğunluğunun ileti
şimden yoksun olmaları ve henüz yazılmakta olan met
nin el yazmalarının Ankara’da bırakılması dolayısıyla 
Kızıldere’de ölenlerin çoıu tarafından okunup tartışıla- 
mamıştı. İç ideolojik hayatın bu kesintlliliği ve yalıtıklığı 
örgütteki ideolojik karışıklık bakımından kayda değer 
örnekler oluşturur. Sonunda gerçekten bütün öteki ça
lışma kolları “silahlı propaganda”ya bağlanmıştır ama, 
bu çalışmaların “silahlı propaganda” nın “ lojistik 
desteği” olması anlamında.

THKP-C’nin Mihri Belli ayrılığı sonrasında edindiği 
yeni yönelimin yalnızca Mahir Çayan’ın kafasından çık
mış olan bir fikirler manzumesi olduğu yargısı onun 
teorik evrimini değerlendirmek bakımından sık sık dü
şülen bir başka yanılsamadır. THKP-C’nin siyasal ve 
teorik kavramlar portföyünde yer alan kavramların ve 
mücadele biçimlerinin büyük bir çoğunluğu, 1960’ların 
sonu ve 1970’lerin başında Latin Amerika’nın birçok 
ülkesinde, Sri Lanka’da (Seylan), Yemen’de, Omman’da 
da hareket halinde olan birçok Halk Kurtuluş Cephesi’- 
nin, Ordusu’nun, Partisi’nin t>enimsedlği bir genel stra
tejik hattın, önderliğini Küba Komünist Partisi’nin ve 
onun öncülüğünde kurulmuş olan OLAS (Latin Amerika 
Halkları Dayanışma örgütü) ve OSPAAAL’ın (Asya, Afri
ka ve Latin Amerika Halkları Dayanışma örgütü) yürüt
tüğü bir uluslararası devrimci akımın içinden geliyordu. 
Bu bakımdan THKP-C’nin birçok eleştirici eğilim tarafın
dan “sol sapma” olarak değerlendirilmesi ile Küba Ko
münist Partisi’nin bu eleştiriden bağışık kılınması ara
sında bir çifte standartlılık olduğuna dikkati çekmek 
gerekir. Üstelik bu eleştiri sahiplerinin hiçbir zaman 
bir devrim ve devrimci örgütlenme planına sahip olma
mış oluşları, Türkiye’de Marksist hareketin gelecek per
spektiflerini, parlamenter ya da “darbeci” bir ilerici de
ğişme projesine bağlamış olmaları, herşeyden önce bur
juvazinin dünyasından kategorik olarak kendisini ayır
mış bir Marksist hareketin yaratılması zorunluluğunu 
bir devrimde birincil görev olarak gören genç devrimci
ler için Küba perspektiflerini kabul edilebilir biricik per
spektif kıldı.

THKP-C’nin kendi özgül tarihi İçinde hiç kimsenin 
kendi tezlerini Mahir Çayan kadar kuvvetli bir biçimde 
ve Marksizmin genel bağlanulçine yerleştirerek savuna
bilmiş ve ilerletebilmiş olduğu söylenemez. Bu nedenle, 
Mahir Çayan’ın ölümünün hemen ardından THKP-C’nin 
geride kalan kadroları arasında bu tezlerin vulger bir 
savunusu ile kategorik olarak reddi biçiminde süren 
tartışmalar bu tezler üzerinde “orijinal kadrolar” ın her
hangi bir reorganizasyon imkanını inrakmadı.

1990’dan bakarak şu söylenebilir: 1970-1971 Türkiye- 
sl’nde hiçbir sosyalist politik çizgi, toplumun sosyalist 
dönüşümü bakımından bir devrimci perspektifi THKP- 
C’ninkinden daha tutarlı olarak kuruyor değildi. THKP- 
C’nin bu somut andaki önemi, devrimcinin Marksist, 
Marksist'in de devrimci olabileceğine ve olması gerekti
ğine işaret etmiş olmasındaydı. 1970-71'de başka hiçbir 
yolla alt sınıfların gençliğinin dikkatlerinin devrime ve 
sosyalizme yöneltilmesi olanağı yokken, özellikle ve 
öncelikle Mahir Çayan'ın iradesinin ürünü olan bir atı
lımla kendisini bütün baskı aygıtlarıyla birlikte egemen 
sınıfın iktidar yapılarının karşısına koyan THKP-C, dev
let bahsindeki yanılsamaların sona erdirilmesinde ve 
sosyalist hareketin ideolojik bağımsızlığının sağlanma
sında tarihsel bir adım oldu. Bu nesnelliğinin ötesinde 
THKP-C buğun herkesten çok, o yolla Marksizmin alanı
na adım atmış devrimci kadroların eleştirel bir yeniden 
değerlendirilmesine her zamankinden fazla muhtaç gö
rünüyor.

ERTUĞRUL KURKCü
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Kahn ÇizgileHe 
: Edebiyaianm n Dünü

1 Haziran 1971’de İstanbul’da Maltepe’de Mahir 
Çayan’la 'birlikte sarıldıkları evde vurularak 
öldürülen Hüseyin Cevahir’in Yeni Eylem 

dergisinin Nisan 1968’deki İlk sayısında çıkan 
yazısından bölümler;

Türkiye düşün tarihinin en devingen yılları yaşanıyor 
şimdilerde. Bir taraftan eyleme dönüşen ve halkın bi
linçli desteğini sağlama yolunda olan toplumcu düşün
ce diğer taraftan bu düşünce biçiminin kuramını yapan 
düşünürlerin kitapları, yazıları, incelemeleri.

Günden güne değişen, oluşan bu ortam içinde okurlar 
ve yazarlarca en çok tartışılan, konuşulan, üzerinde 
llerigeri söz söylenen bir başka konu da sanat -özellikle 
edebiyat- oluyor. Açık oturumlar, soruşturmalar gün 
geçmiyor kl bir dergide yer almamış olsun. Herkes ken
dine göre, işin derinine inmeden ucuz, pahalı karşılıklar 
veriyor bu sorulara. Kimi çıkmazda olduğunu, battığını 
kabul ediyor. Ama “çıkmazın güzelliklerine” dalıp gidi
yor. Kimi daha dipdiri, sapasağlam olduğunu, aslan 
gibi olduğunu söylüyor. -Öyleyse nedir bü telâş- Kimi
1961 Anayasa’sının getirdiği özgürlüklerin okuyucuyu 
toplum-bllimle uğraşmaya ittiğini söylüyor, kimi keşke 
“basitlik yapsaydık” diye düşünüyor, yazıyor. Kimi de 
birşeyler yazıyor ama hiçbir şey diyemiyor. (...)

1925’lerin ve sonrasının edebiyatı genellikle belirli 
koşulları benimsemiş topluluklardan çok, bireysel çıkış
larla doludur. Değersiz bir sürü yazarın, ozanın yanında 
değerlilerin isimleri ve etkileri şimdi de sürmektedir. 
Tek çıkışlan toplu bir şekilde vermenin güçlüğü göz 
önüne alınarak, bunlann birer birer alınıp incelenmesi 
daha az güç ve daha yararlı olur. -Hatta masallar, halk 
şiirleri. Dede Korkut türküleri köklü incelemelerle bu
günkü yazarlarımıza hem ışık tutar, hem Anadolu edebi-' 
yatının geniş bir değerlendirilişi yapılmış olur.-

Toplumcu anlayış geleneğini dışarda bırakırsak -bu 
görüşün yazarlığını yapanları da guruplandırmak iyi 
olacak- ilk kuşak Garip hareketidir. -Hecenin beş şairi. 
Yedi Meşaleciler, Fecr-I Âti... bir yana. Bunlar hem tam 
bir anlayışın sürdürücüleri, hem de bir gurup niteliği 
taşımazlar. Daha öncelerde Servet-i Fünun-

Aruza ve heceye karşı özgür koşuk Nazım Hikmet,
H. i. Dinamo, Ercüment Behzat, A. H. Çelebi tarafından 
benimsenmeye başlanır. Yine de şiirin biçiminde yapı
lan bu değişiklik yer yer uyaklarla zenginleştirildiği için 
Garipçilerin uyandırdığı büyük tepkiyi uyandırmaz. Ga- 
ripçller tüm olarak bir geleneğin dar kalıplarına karşı 
çıkarlar. Şiirlerinde de sanki istediklerini veriyorlarmış. 
Ya da eleştiriyorlarmış gibi bir hava sezilir. Özellikle 
Orhan Vell’de bu belirginlik açıktır. -Bir bakıma Garip 
denince sacayağından ilk akla gelen isim Orhan Veli 
oluyor. Belki öldüğünden, belki de Melih Cevdet-Oktay 
RIfat İkilisinin daha sonraları aynı anlayışı sürdürmeme
lerinden.- (...)

Kendilerinden önceki kuşakların büyük duyarlılığına, 
sözcük oyunlarına karşı bir başkaldırmadır Garipçilerin 
şiiri. Bir başka ince duyarlılıktır da aynı zamanda. Şekil
de herhangi bir sınıriamayla zorlanmaksızın “yeni 
güzellikler” vermenin yolunu denerler. Günlük yaşantı
nın, belki de en büyük kavganın küçük kesintilerini bir 
bıçak keskinliğiyle örerier. İğnelemeleriyle, alaylarıyla 
faşizme başkaldıran kişilerdir. -Nitekim Oktay Rıfat’ın 
ve Melih Cevdet’in daha sonraları toplumcu- gerçekçi 
şiirier yazmalan daha o günlerde böyle bir öz taşıdıklan-
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üstte: 2 Haziran 1971 tarihli Hürriyet gazetesinde 

Sibel Erkan olayı. Altta: Maltepe Cezaevi’nden Mahir 
Çayan ve arkadaşlarının firar haberini veren 1 Aralık

1971 tarihli Hürriyet gazetesi.

nm kesin kanıtıdır.- Gücünün yetmediğiyle alay etmek
tir, Garipçilerin şiiri. Çocukluğun güzelliğini taşıyarak- 
tan. Ve o güç yetilmiyenler göçüp gitmişlerdir. Oysa 
Orhan Veli vardır. Melih Cevdet-Oktay RIfat olacaklar
dır. (...)

Bir yandan edebiyat adına çağımızın çok dışında kal
mış bayağılıklara, ucuzluklara kanat geren bir anlayışın 
adamı olarak süregelenler vardır. Geniş maddi olanakla
rıyla edebiyatımıza çağdışı bir tutuculuğu sistemli ola
rak yerleştirmek istemektedirler. Diğer taraftan bellrii 
bir kadronun değişmezliğine İnanıp, başka bir biçimde 
tutuculuk sürdürülmektedir. Yıllardır hiç değişmiyen 

• -değişen koşullara, anlayışlara karşın- anlayışlarıyla va
rolanlar da öte yandan eleştirinin ve incelemenin azlığı, 
üstüne üstlük oturmamışlığı da bir başka sorun.

Bütün bunlar için 1950-60 kuşağı kendini yargılıyor. 
Yürekliliklerine ve içtenliklerine diyecek yok. Ama öz

eleştiri geleneği olmaya bir yerde -en azından çevrede- 
adamın kendisini yargılaması öznellikten kurtulmuyor 
doğal olarak. Önce kendimizi eleştirme geleneği edin
meliyiz bence. Hiç olmazsa genç kuşak bunu yapmalı. 
1950-60 kuşağı bu yürekliliği gösterdiği için - 
eksikliklerine, bir takım duygusallıklardan kurtulmama- 
sına karşın- kutlamaya değer. Aynca genç kuşağın ka
zançlı yanı az da olsa toplumcu bir eğitimden geçebil
mesi ve bu olanağı bulabilmesidir. Önceki kuşaklann 
bir başka olumsuz yanı da birbirierini iyice tanımaması, 
okumamast ama eleştirmesi -hoş buna pek eleştiri de 
denmez yal Dedikodular, kemirmeler, yüze gülüp arka
dan vurmalar- (...)

1950-60 kuşağı gerçekten talihsiz midir? Talihsizliğini 
genç yaşta yazmalarına bağlıyabilir miyiz? Bağlarsak 
doğru olur mu? Bence böyle bir değerleme yanlış olur. 
1950-60 döneminde toplumcu şiir anlayışının kavgasını 
sürdürenler baskılann, kovuşturmalann kahramanlan ol
muşlardır. Onlara hiçbir zaman ozan gözüyle bakılma
mış, hep büyük patlayışların hazırlayıcılan olarak bakıl
mıştır. Oysa 1950-60 dönemi toplumcu ozanlar için -şiir 
açısından- pek başanlı sayılmaz. Bir iki iyi örnekten 
sonra sindirmelere göğüs gerilememiş, üstü kapalılığa, 
anlaşılmazlığa doğru gidilmiştir. Bu konuya da sırası 
geldikçe aynntılanyla değineceğim. (...)

1951’lerde, 1952’lerde ümitli çıkışlaria gençlerin Türk 
şiirine giderek yazınına soluk getirdiği sanıldı. Ama ara
dan beş-altı yıl geçmeden bu sanının tutarsızlığı kendili
ğinden ortaya çıktı. Belitildi de. Yazımın başında 
da söylediğim gibi, şiirimiz tıkandı, yeni sözler, yeni 
düşünceler bulamadı. Bu bunalım şiirimizi derdemez 
bugünkü duruma götürdü; buna zorladı.” Muzaffer Er- 
dost. Pazar Postası. 30 Aralık 1956.

Şu anlaşılıyor. 1950-60 kuşağının ta 1956’larda tutar
sızlığı, bunalım ortaya konuyor. Bu 1950-60 kuşağı tara
fından Ocak 1967’de yani 11 yıl gecikme ile yeniden 
ortaya konuyor. Toplu bir soruşturmaya gidilme gereği 
duyuluyor. “ Yeni Ufuklar, sayı 176, Ocak 1967” ve 
bu soruşturmalar 11 yıl boyunca sürüp geliyor. Tek 
tek dergilerin çeşitli sayılarında hep bu konu tartışılıyor. 
Sonuç değişiyor mu? Değişen genellikle aynı tür yazı 
yazanların eleştirel tutumu oluyor.

Soluma İle Boğuntulu Sokaklar arasında büyük ayn- 
lıklar, değişmeler olmadığı halde; Demir Özlü’nOn eleş- 
tfrileri, soruşturma yanıtlan arasında büyük çelişkiler 
oluyor. Biz elbet insana durağan gözle bakmıyoruz. Ama 
eleştirel görüşlerini değiştiren bir yazann yazış biçimini 
ve özünü değiştirmesi de gerekmez mi?-

Örneğin 3 Şubat 1957 tarihli Pazar Postası’ndaki bir 
yazısıyla Ocak 1967 tarihli bir soruşturma yanıtı kesin 
çelişkiler gösteriyor. Bu yalnız Demir Özlü için söz ko
nusu değildir. Yazış yöntemini ve ereğini değiştirmeyen 
birçok ozanın, yazann düşünceleri incelendiğinde aynı 
sonuç görülecektir.

Diyeceğim; bu denli gürültüye, çatırtıya bakarak Tür
kiye’de birkaç yazarın, ozanın dışında sanatın işlevi ve 
yarariilığı su götürmektedir. Bütün yakınmalar, didişme
ler bundan çıkmaktadır. Bunlar çatırtının gürültüleridir. 
Ve yeni bir çıkışın da güriemesiyle biriikte olmaktadır. 
Son bir kaç aydır -bir yıl ya da- olumlu birtakım çıkışlar 
olmaktadır. Bir önceki kuşağın yazariannda da bu tür 
olumlu çıkışlar görülmektedir. Örneğin: Ülkü Tamer’in 
Giyotin adlı uzun şiiri. Belki şiir yaşantısının en uç nok
tasına varmıştır burda ÜHcü Tamer. Ve bu çıkış 1950’lafln, 
'60’lann, ’63’lerin değil, '67’lerin, ’68’lerin çıkışıdır bir 
bakıma.
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Genç azaıılann sıkı izleyiciliği, araştıncıiığı. Türkiye 
gelişen okuyucu kitlesi. Bilinçli bir toptumcu 

yayılması. Bütün bunlar edebiyatımız için bugün 
yararlı gibi gözükmüyorsa da, ıslında ilerde çok 

kalkılan olacı^ı inancındayız.

Baştan da belirtmiştim. 1940-68 dönemini derinliğine 
ncelemenln olanağı yoktur bir dergi yazısında. Ama 
funu belirteyim ki tek tek ozanlan, yazarlan ete alıp 
ncetedlkçe, eleştirdikçe yazar-okur çelişkisi, değerlen- 
tlrmelerdekl zıtlıklar, terslikler kendiliğinden ortaya çı- 
lacaktır. Bu yazımı da aslında ilerde yapacağım incele- 
netere ışık tutacağı umuduyla hazırladım. •

Türkiye Halk Kurtuluş 
Cephesİ'nrn BİUiHsi

TH/CC’in İsrail Konsokjsu Efraim Eirom’un 
l<açırılmasından önce yapılan eylemleri açıklayan 

bildirisi:

işçiler. Köylüler, Askeıter, yurtsever Aydınlar, Halkı- 
Mz;

Amerikan emperyalistleri ve onun köpekleri uzun yıl- 
ınhr ülkemizi talan edip yağmaladılar; Neyimiz var ne- 
imlz yoksa alıp götürdüler. Emekçi halkımızın ve bütün 
■hşanlann alın terini ve emeğini çaldılar. Bütün zengln- 
Merlmize, petrolümüze, kromumuza, bakırımıza... bü- 
taı doğal-kaynaklanmiza el koydular. Geride bize açlık, 
ıhammüt edilmez bir sefalet, blnlercemizi kırıp geçiren 
ulaşıcı hastalıklar, halkımızı karanlıkta yaşamaya.mah- 
ûm eden bir cehalet bıraktılar.

Bugün ülkemizde işgalci düşmanın ziyafet sofraların- 
a kalan artıklarla beslenen, bir avuç hain, bir avuç 
öpek, bu alabildiğine iğrenç düzeni sürdürmek Amerl- 
an emperyalizmine gerektiği gibi uşaklık için kurdukla- 
zulüffl çarkını insafsızca çeviriyoriar. Soygun ve talan- 
ınna karşı duran her yurtsever meydantarda kurşunla- 
lyor. İşçilerin ve köylülerin, ekmek ve toprak isteyenle- 
n sesi kan ve zulümle susturulmak isteniyor. Yarattığı- 
ıız ve ürettiğimiz zorla elimizden alımyor.

Amerikancı faşist köpekler, bu iğrenç söntörO dfizani- 
daha iyi yürütebilmek için asayişi sağlama^ıaravanası 

Itında şimdi de sıkıyönetim ilan ettiler. Halkımızın en 
ımel hak ve hürriyetlerini lükstür diye rafa kaldırdılar.

Bugün ülkemizde hukuktan, kanun devletinden, ana- 
■sadan, insanlık ve vatandaşlık haklanndan bahset- 
lek iğrenç bir demagojiden başka bir şey değildir.

Kendi topraklanmız tizerinde köle bir halk yerine geti- 
Mik.

Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir?

Hayır Bin Kere Hayırl

Bu durum böyle sürüp gidemez. Artık İsyan etmek, 
ilaha sanlmak, İşgalci düşmanı alaşağı etmek İçin hare- 
ete geçmek zamanı gelmiştir.

Onlann bugün büyük görünen güçleri ve imkanları 
ize vız gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybe- 
eceğimiz hiç bir şey yoktur ama kazanacağımız koca 
ir dünya vardır.

Biz THKC olarak diyoruz ki:

1. Amerikan emperyalizminin hakimiyetini ve yerH uşa- 
I sömürücü sınıflann iktidannı yıkmak, bağıımızlığı 
Banmak için tek yol Silâhlı Kurtuluş Savaşıdır.

T .C
SIlCIYfiNETİM KOMOTANUCl 

A SKERİ SAVCILlCl 
İ S T A N B U L

İDDİANAME
(F.K.F.. DE\’ .GENÇ) 

Sonı»lunnay) yOrOlcn askeri «avcılar ;

Hâkim Yarbay NACİ CÜR
Hâkim Yarbay DOfiAN DÜLCERCİL
Hâkim Kd. YUtbajı METİN VURDABAX
Dz. Hâkim Kd. Yiizbafi ÜLGE.V SÖZER

TÜRKİYE
GERÇEKLERİ
» S o  o

m
Li E

A«RAIIA«1f73

üstte: 28 Haziran 1972’de İstanbul Sıfnyönetim 
Komutanlığı Askerî Savcılığınca FKF, İDev-Genç davası 

için hazırlanan iddianamenin kapaği. Altta: 1973'de 
Ankara'da Başbakanlık emri ile basılan Türkiye 

Gerçekleri ve Terörizm kitabının kapağı.

T m C  bu yolda mücadeleye kararlı bütün yurtseverle
ri kttcakteyan, halkın «avaşçı öncülerinin örgütüdür. 
T İH U f  HaHc KurttOuş Cephett mücadelelerinde, Türki
ye İŞÇİ smıfmm savaş örgütü olan Türkiye Halk Kurtuluş 
Partlsl’v»n önderNğM katxil eder ve mücadelelerini onun 
emir ve kumandası altında yürütür.

2. Jûrldy» Halk Kurtuluş Cepheâl Amerikan emperya
lizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar mücadele 
etmeye ve lw  şait altmda «n son savaşçısı ölünceye 
kadar savaşını sürdürmeye kararlıdır.

3. Türkiye HaMc Kurtuluş Cephesi'tün düşmanlan, Ame
rikan emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak ağaları, 
aracı ve tefeciler, Amerikancı asker-slvil bürokratlar ve 
bütün haHc düşmanlarıdır.

4. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesl'n\n temel görevi. 
Amerikan emperyalistleri ve yeril müttefiklerinin oluş
turduğu düşman cephesini çökertmek ve yıkmak, halkın 
sırtından elde edilen bütün mülklert kamulaştırarak Cep
henin savaş gOeOnO yükseltmek, gerekli malzemeyi ele 
geçirmek; baskı ve zor kuvvetlerini parçalamaktır.

THKC kendi saldın noktalan dışında kalan hedeflere 
yönelen ve halkın saflarına da zarar veren hiç bir mace
raperestin ve gangsterin sorumluluğunu üzerine almaz. 
Çocuk kaçırmak, kadınlara İtişmek, emperyalizmle doğ
rudan doğruya ilişkisi olmayan kimselere, esnafa, para 
babası bir avuç hain dışındaki orta derecedeki zenginle
re, yani orta burjuvaziye saldırmak, zarar vermek dev
rimci eylemler olamaz. Bunlar adi gangsteriik olayian- 
dır. THKC bu gibi eylemleri şiddette kınar. Amerikalı 
emperyalistlere, finans kapitalizmin temsltellerine, za
limlere ve halk düşmanlarına yönelen her harekete ise 
saygı duyar ve bunları sonuna kadar destekler. THKC 
savaşçılarının bütün eylemlerini kendi bültenleriyle hal
ka açıklar. THKC halk düşmanlarını, işkencecileri, za
limleri, soyguncuian yargılar, cezatandınr. Onlardan dök
tükleri kanın ve yaptıkları zulmün hesabını sorar.

5. Bu amaçla THKC halkımızın ekonomik ve demokra
tik mücadelesini yönlendirme gayretleri yanında son 
aylarda şu askeri hareketleri yapmıştır;

1. Ziraat bankası Küçükesat şubesinin günlük hasılatı 
halkımızın devrimci savaşında kullanılmak amacı ile ka
mulaştırılmıştır.

2. Kanlı pazarda şehit düşen devrimcilerin anılarına 
düzenlenen 16-17 Şubat devrimci terör harekatında:

a) Amerikan askeri malzeme deposu Tuslog'un Zincir- 
likuyu merkezi

b) Tuslog’un Şişli şubesi

c) Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankasının Elmadağ şu
besi

d) ABD başkonsolosluğu

e) İngiltere başkonsolosluğu

f) Emperyalist Amerikan kurutuşu /BM’in Gümüşsu- 
yundaki merkezi bombalanmıştır.

3. Satıpazarındaki Amerikan askeri botu bombalanmış 
ve tahrip edilmiştir.

4. Ticaret bankasının Erenköy şubesinin günlük hası
latı halkımızın devrimci savaşında kullanılmak amacı 
iie kamulaştırılmıştır.

Ve bu harekatta kutlanılan Amerikalı Subay A. Do- 
natd'ın arabası yakılarak imha edilmiştir.

5. Coca-Cola, Pereja, Elvan, Mercedes Benz, Otosan 
Fabrikası, Akbank, ve daha pek çok şirket ve teşekkülün 
hissedar sahipleri olan Kadir Has, Mete Has, Adanalı 
büyük toprak ağası Talip Aksoy’un günlük hasılattan 
halkımızın devrimci kavgasında kutlanılmak amacı İte 
kamulaştınlmıştır.

6. 1 Mayıs harekatı düzenlenmiştir.

Türkiye Halk Kurtuluş Cephe»! bağımsızlık savaşında, 
bütün gerçek yurtseverieri kendi saflarına çağırır. Türki
ye Halk Kurtuluş Cephesi bütün ihtilalcilerin yurtsever
lerin, Türkiye Halkının Kurtuluş Cephesidir.

Kurtuluşa Kadar Savaş. •

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 
Tüzüğü

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi tüzüğü:

BÖLÜM 1
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GENEL PROGRAM

THKP proletaryanın siyasi partisidir. THKP’nin başlı
ca amacı dünyada insanın insan tarafından sömürülme- 
diğl, lıer çeşit baskı ve sömürünün kalktığı bir toplumsal 
düzenin kurulmasıdır. Bu amaç gerçekleşene kadar THKP 
Türkiye proletaryasının siyasi partisi olarak mücadelesi
ni sürdürecektir.

BÖLÜM 2

PARTİ ÜYELERİ

Md-1) Partinin tüzük ve programım kabul eden dev
rimci çalışmayı rahatlıkla yürütebilecek seviyede 
Marksist-Leninist oian ve ülke gerçeklerini bilen, parti 
teşkilatianndan birine katılıp, içinde faal olarak çalışan, 
partinin kararlarına ve disiplinine uyan herkes THKP’ai- 
ne üye olabilir.

Md- 2) Partiye Giriş Şartları:

İki parti üyesinin tavsiyesi, o.çalışma alanındaki yetki
linin merkez komiteye sunuşu ve merkez komitenin olum
lu karan ile, parti üyesi olunur.

Md- 3) Parti disiplinine aykın hareket edenlere çeşitli 
kademelerdeki parti teşkilattan, kendi yetkileri çerçeve
sinde somut duruma göre şu cezalan verirter: İhtar, 
parti içi görevden çıkarma, cephe içinde sınama ve 
tardetme, parti içi görevden ve parti üyettğinden çıkar
ma karannı Merkez Komitesi atır. Genet Komite onaylar.

Bölüm 3

Partinin Teşkitat Prensipleri ve Organian

Savaş çok yönlüdür. Çeşitti haik kesimterinin kitlevi 
hareketinin örgüttendiritip, yöntendiritmesinden, ideo
lojik savaştan, silahlı savaşa kadar bütün mücadele bi
çimlerini aynı anda yürütmek gerekmektedir.

Md- 4) İçinde bulunduğumuz dönemde partinin teşki
lat prensibi mericezcilik yanı ağır basan, demokratik 
merkeziyetçiliktir. Ancak, kurtanimış bötgeler tesis edil
dikten sonradır ki demokratik merkeziyetçilik tam otarak 
uygulanır.

Md- 5) Partimizin bu çok yönlü mücadeleyi yürütebil
mek için, her alanın en tutartı ve en sivrilmiş elemanları 
ile, bütün bu alanlar arasında itişki ve güdümü sağlamak 
ite yükümlü merkez komitesi üyeterinin de katıtdığı bir 
genel komitesi vardır.

Genet komite, çok seyrek toptanır, çok otağanüstü 
durumtann varlığında (mesela, merkez komite üyeleri 
arasında bir ihtilaf çıktığında, partinin genel durumu 
ile ilgili önemli bir kararın atınacağında ve fetaket anında 
vs.) toplanır ve karar verir.

Genet komite, partinin en üst organıdır. Merkez komi
tesini tayin eder. Merkez komitesi, partinin bütün çatış- 
matanndan sorumtudur. Parti çatışmatarının düzenli git
mesini sağiar.

Bunun dışında, genet komite üyelerinin herbtri, betirti 
bir çatışma komitesinin yöneticisidir. Buntar, işlerin düz
gün gitmesi için her alanda yardımcı komite kurarlar.

Şimdilik genel komite 10, merkez komite 3 kişiden 
oluşur.

Gelişen mücadeleye göre, bu sayılar artabilir. 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi

Partinin yönetim organian, cephenin de yönetim or- 
ganlandır.

Md- 6) Cephe üyesi olmanın şartlan:

G İ Z L İ

DEVLET BRÎFÎNGÎ

t m m

3 -K A s a ı .» n
A N K A R A

G İ Z L İ

M l l l i u e t K »
^m dıkzade'de 03,15'de, A rn avu tköy 'de  saba.

;,t|JLAŞ{)LÜ,ZİYA YARAM
a E:afişm a _

G E Ç T İ - '

'■i ■ii’g - ■-!

Üstte: 3 Kasım 1972’de Sıkıyönetim Komutanlığı 
tarafından yapılan "Türkiye’de Yıkıcı Faaliyetler" 

konulu brifingde dağıtılan kitabın kapağı. Altta: Ulaş 
Bardakçı’nm ölü. Ziya Yılmaz’m yaralı olarak ele 

geçirilmesi olayını veren 20 Şubat 1971 tarihli Milliyet 
gazetesi.

a) Öğrenciler İçin: Belli bir Marksist-Leninist formas
yona sahip olmak, partinin İlkelerini, ilke otarak benim
semek. Ciddi ve disipllnli olmak, belli bir alanda çalışmak.

b) İşçiler, köylüler ve diğer haik kesiminden gelenler 
için: Partinin kılavuzluğunu kabul etmek, örgüt disiplini
ne tabi olmak.

Md- 7) THKC’sine giriş şartlan; Cephenin iki elemanı
nın tavsiyesi ve partinin o alandaki yetkilisi İle merkez 
komitesinden herhangi bir üyenin onayı ile olur. •

İhHlalin Yolv

THKP’nin Erim HükümetI’nin kurulmasından sonra 
yayınladığı bildiriden bölümler

Türkiye, yeraltı kaynaklanndan dış ticaretine, ekono
misinden politikasına, kültüründen sanatına kadar Ame
rikan empetyaflzmlnin denetimi altında bir ülkedir.

Amerikan emperyaNzminin sömürge ve yan-sömOıge 
bir ülke için wdami ülke zanginlikleıinin talan edilmesi, 
halkın açhğı, aeiMeÜ ve ukısai onurun hayasızca Ameri
kan poataten attmda çiğnenmesldlr. (...)

D&zm) pomkacılannın “ lıâkümet buhranı” olarak ad- 
landırdıMan şey, temsM demokrasinin düzen partileri
nin, Amethan «mperyalizminin ve yeril hakim sınıflann 
sömürülerini kolaylaştırmakta gösterdikleri yetersizlik
ten başka bir şey değikür. Düzen partilerinin düzeni 
korumakta gösterdikleri yetersizliğin oluşturduğu boş
luğu oNgvşinhı askni kanadı doldurdu. Bugünkü hükü
metin arkasında oKgarşMn bu kanadı yer almaktadır.

Bu durum da geçicMttr. Emperyalist sömürünün dö
nen çartdan emekçi halkın sefaletini, yaşama şartlannın 
zorluğunu daha da arttıracaktır. Oligarşi, halkın memnu
niyetsizliğinin sebebini bu sefer de Erim kabinesinin 
yetersizHfibıe bağiayatak onu düşürüp yerine yeni Ur
kadroyu yönetime getirec^lr.

Çark dönmesine devam edecek, cuntalar birbirini ta
kip edecektir. Kimileri “Atatüricçü, laik" kimileri 
“ reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her 
defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlaya
cak, sonra yanıMiManm anlayacaklar, tekrar bir “ ilerici” 
atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep 
böyle döner. Ülkemizde de bu çark parçalanana kadar 
hep böyle dönecektir. (...)

Emperyalizmin tahakkümüne, karşı-devrimin şiddeti
ne karşı, silaha sanlmaktan başka çare yoktur. Partimiz 
kurtuluşun yolunu halkın silahlı savaşında görmektedir. 
Kuftuhiş savaşmam bugünkü biçimi gerilla savaşıdır.

Bütün yurtsa 1 ortak çabası sonucu, uzun, yo
rucu v * kanh bir halk savaşı ile düşmanın alt edilebUece- 
ğini dOfikıen partimiz haik savaşının bu aşamasında 
şahir gerile s a v a ^  temel almaktadır.

BugiMdi obiekW ve sObiektif şartlar gerilla savaşının 
şahirtarde yOrOtaimesini zorunlu kılmaktadır. İçinde bu

lduğu c dönem halk kurtuluş savaşının birinci aşa
masıdır.

Büyük şehirierde yürütülen gerilla savaşı:

1. Halk kitlelerine hainlerin yönetiminin ne kadar kof 
ve çürük okluğunu göstermektedir.

2. Her an patlamaya hazır bir volkan gibi kıvılcım 
bekleyen ha» kitlelerine vurduğu yerden ses çıkartabi
lecek, zalimleri cezalandıracak, kendi devrimci diktator- 
yasını kurabilecek nltellkieri taşıyan bir teşkilatın var 
okluğunu göstereceictir.

3. Partimizi çeşItH tecrübelerden geçirerek halkın sa
vaşçı örgütü olma yolunda sağlamlaştıracaktır.

Savaş örgütü savaş maydanlannda çıkar.

Kısacası içinde bulunduğumuz bu aşama başla işçi 
sınıfımız olmak ü »re  bütün halk kitleierinde var olan 
memnuniyetsizlik ve başkaMırma duygularmı gOçlandir- 
me, onlan silahlı mücadeleye ajita atma va parttanizin 
teşkilat yapısını sağlamlaştırma aşamasıdır.

Savaşın İkinci aşaması, gariNa aavaşmm yurt çapında



508

yayılması, şehir gerillası yamnda kır gerillasının başlatıl
ması aşamasıdır.

Üçüncü ve dördüncü aşamalar, gerilla kuvvetlerinin 
düzenli orduya dönüşme aşamasıdır.

Bu evrelerin süreleri hakkında şimdiden bir şey söyle
mek imkansızdır. Bütün bunları şimdiden kestiremeyiz. 
Şu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yılmadan 
savaşmaktır.

Başta işçi sınıfımız oimak üzere, bütün halk sınıfları
nın kurtuluş yolu gerilla savaşından geçmektedir. (...)

Partimiz, sınıf mücadelesini dergi çıkarmak ve yasai 
hareketleri organize etmek şeklinde gören bütün sağ, 
paslfist eğilimlere ve gruplara karşı olduğu gibi, sınıf 
savaşını sadece gerilla savaşı şeklinden ibaret gören 
"sol" fokocu eğilim ve gruplara da karşıdır, Her iki 
sapma da emekçi halkın kurtuluşunu geciktiren, engel
leyen zararii akımlardır.

Ülkemizdeki paslfistler evrim aşamasında olduğumu
zu, bu yüzden içinde bulunduğumuz evrede silahlı sava
şın objektif şartlarının mevcut olmadığım İddia etmekte
dirler. Bu iddialar temelden sakat ve yanlıştır. Bu şekil
deki tahlillerin tek amacı teslimiyetçiliğe ideolojik kılıf 
giydirmektir. Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde 
evrim ve devrim aşamaları bu şekilde bıçak gibi birbirin
den ayrılmazlar. Bu aşamalar birisirinln içine girmişler
dir. Aynca, emperyalizmin İşgali, karşı tarafın bizzat 
zora, şiddete, silaha başvurması demektir. Bu ise, silah
lı savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir.

Şu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz, iktidarı 
alabilecek güçte ve aşamada değildir. Ancak, düzenli 
Oldular savaşı aşamasında bütün yurt çapında yönetimi 
ele geçirmekten söz etmek mümkündür. Ve biz, bu 
aşamayı yaşadığımızı asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, 
halkımızın ihtilalci savaşının bu aşamaya gelebilmesi 
için gerilla savaşının şart olduğunu iddia ediyor ve bu 
amaçla da döğüşüyoruz.

İçinde bulunduğumuz dönem, halk kurtuluş savaşının 
şehir gerillası biçiminde yürijtüldüğü dönemdir. Parti
miz poHtik savaşın bu mücadele biçimini tıelli kurallara 
bağlamıştır. Şehir gerillası savaşında hedef, emperya
list güçler, teketel burjuvazi ve onlann köpekleridir. Bu 
hedeflere vuran bOtün hareketleri destekleyen partimiz, 
bu hedeflere yönelmeyen adi gangsteriik niteliğindeki 
eylemleri şiddetle kmar. Tûrtdye Halk Kurtuluş Partisi, 
poHUk ve askeri Hderliğin biıtlğl ilkesini esas almaktadır. 
Tûridye Halk Kurtuluş PartM’nin önderiiğinde yürütü
len, uzun ve çeşitli ara evrelerden geçen gerilla savaşı 
halkın gerçek ordusunu doğuracaktır.

Türkiye İhtilalinin yolu, partimizin yoludur. Partimizin 
yolu halkımızın Kurtuluş yoludur.

... Kurtuluşa Kadar SavaşI •

Türkiye Halk Kurtuluş 
Ceplıesİ'ıt/n B İU M sI

THKC'mn İsrail Konsolosu Efraim Eirom’un 
kaçırılmasından sonra yayınladığı bildiri:

17.5.1971 

Saat: 17 00

Amerikancı Bakanlar Kuruluna;

TûrUy» Halk Kurtuluş Caphaa! 1 Mayıs Harekatı’nda,

‘ Nasıl hurtuldum, bilmiyorum,,

Cumhuriyet
rrr rr. rrrr

Canilerden biri 
öldürifldü diğeri yaraiı

ım m  BEKİai$ 
sı sAit Sum.

. -BSkiAr bü dureng
& t.fcıp imkinınıi«n ı .~ v  B u y o  wttiideki hole |its>el«nn

den öoctr Çayuı U n fın d an  daire i»p ısı. Cevahir tarafından ise m  salon gıiney 
cephesi silâhta taranm iftır. Cevahir ve Ça>an hoJde sırttan birbirlerine donuk 
şekilde güneydeki ve knaeydeU y*U k  odatann emniytte almak istejnifter, ba «rad a mutfak 

giren ve arica n k » »  gd ea Ba«k >mis(r IMehmet Bayrak'! görerek hole açılan ka- 
puun tarafında Cevahir, weA yöniinde Çayan oklu|u halde gelen şahıala miİMdemeye girifil 
n iftir. B ir  ara Mahir Çayaa iç û i giren fahi3İa ailihlı mücadelede ik o ı O vah ir de bina kuzey 

ceptua balkonu aol tarafmdaki merdivenden binaya girmek iateyen Cavit Acar ve Ahmet 
Demtr’e  do^ru etindeki to m *» la  Wr tarama ati|i yapnuştu-. Kar^tdan da ta a  d o jn ı atı? 
vukabotanoftıır. Karplıkb a lU ı kallanmanm » r  aralık hamiçme«nden istifade eden 
komiser Mehmet Bayrak elinde tomsonla bany > holıine geldiğinde soi yandaki yatak odası ka- 
pm  önündı ba^i o ta n fa  ayaklan banyoya d o ^  Cevahirin hol aağ U rafatda im  Mah 
ÇayM 'ın  yar ^  otaıiJc yattıfuu görmüş; b ilih a-e a^nı mahalle binaya girmeye muvaffak ul.nn 
dig«- g ö re\ }iteT _^ ^ ™ ^ rd ^

ma rvlidım. Bak ben teni 6u kadar büyijiti 
2el bir çocuklun, ntye böyle oldun evlâdım.

>. bunlar için roi yaptım. Sen çok fü- .

Mafair — Bak ben lif  anhjc'^m. görtnkıktlt derrimciUk naaıimı göreeekalnlz

Üstte; Hüseyin Cevahir’in ölü, Mahir Çayan’ın yaralı 
olarak yakalanması olayını ve/en 2 Haziran 1971 

tarihli Cumhuriyet gazetesi. Altta: Sıkıyönetim 
Savcılığının Sibel Erkan’ın kaçırılması eylemi ile ilgili 

iddianamesi üzerine Mahir Çayan’ın kendi el yazısı ile 
düştüğü notlar.

Ortadoğu halklannın baş düşmanı Amerikan emperya
lizminin maşası Siyonist İsrail'in Türkiye Başkonsolosu 
olan ve de ülkemizdeki Siyonist hareketlerin organizas
yonunda önemli rolü olan Efraim EIrom’u kaçırmıştır.

Efraim EIrom'un hayatına karşılık, derhal şu şartların 
yerine getirilmesi gerekmektedir;

1- Tutuklu bulunan bütün devrimcilerin derhal serbest 
bırakılması, (Yer sonra bildirilecektir).

2- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesl’nin 1 No.lu bülteni
nin 7.30,13.00,19.00 ve 22.45 TRT Haber Bültenlerinde 
3 gün devamlı ve eksiksiz anons edilmesi,

3- Mühlet doluncaya kadar polisin ve diğer zabıtanın 
hiçbir takibe girişmemesi ve aleyhte yayın yapılmaması.

Mühlet bu ültimatomun verildiği tarihten itibaren 3 
gündür. Şartlar yerine getirilmezse derhal Efraim Eirom 
kurşuna dlzllecektir. (Mühlet: 20.5.1971 Saat 17.00’e 
kadar.)

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Meri<ez Komitesi •

Örgütten İh ra f K aran

THKP içinde başgösteren anlaşmazlıktan sonra 
örgütün genel komitesinin Yusuf Küpeli ile I ' 

Münir Aktolga’yı örgütten ihraç karan:

Partimizin ideolojik - politik - örgütsel - stratejik ilkele
ri Kurtuluş’un l.nci Sayısında, Parti ve Cephe bildirile
rinde ve de Parti Tüzüğünde net ve açıktır.

Partimizin çizgisi Marksizm - Leninizm’in dünyanın 
ve Türkiye'nin şartlanna uygulanması sonucunda orta
ya çıkmış olan uluslararası devrimci hareketin çizgisidir.

Partimiz, yeni sömürgecilik çağında Dünya ve Türkiye 
halklarına karşı enternasyonal ve milli görevini yerine 
getirme savaşında gerilla savaşını temel almıştır.

Gerilla savaşını politik mücadelenin en üst ve etkili 
biçimi olarak ele alan partimizin stratejik çizgisi, politik
leşmiş askeri savaş çizgisidir.

Bu çizgi gerilla savaşını birieşik devrimci savaş ilkesi
ne uygun olarak ele alır.

Birieşik devrimci savaşın henüz kitlelerin aktif deste
ğini almadığı savaşın oligarşi iie halkın devrimci öncüle
ri arasında geliştiği bu ortamda, partimizin örgütsel ilke
si politik ve askeri lideriiğin biriiği ilkesidir. Örgüt şema
sı da yeni sömürgecilik döneminin bolşevik şemasıdır.

Partimizin ideolojik - politik - stratejik - örgütsel ilkele
rini "Narodnizm" “ Marksizm ile Narodnizm’in eklektik 
birieştirilmesi, en tehlikeli sol sapma" diye niteliyerek. 
Partimizin devrimci çizgisi yerine uluslararası sosyal 
pasifizmin çizgisini, partinin genel komitesinden haber
siz tezgahlama gayretleri içinde olan sîzlerin partimizde 
kalmasına artık fiilen imkan yoktur.

Bu nedenle, genel komite üyeleri olarak, bizler parti
deki bütün yetki ve görevlerinizin iptaline ve de partiden 
ayrılmanıza karar verdik.

Bu sağcı görüşü l>enlmsemiş olan örgütün bu veya 
şu kademesinde görevli olanlar da aynı işleme muha- 
taptıriar. (Karan alan genel komite üyelerinin imzalan) •

TİİKP M erkez Kemitesi'nin  
BiHn€İ Trofkist Tas&yeeiler 

H akkında Görüşü

1971’de çıkan anlaşmazlık sonucunda partiden 
kopan ve Parti MK'sı tarafından “ Birinci Troçkist 

Tasfiyeciler" diye adlandınlan İbrahim Kaypakkaya 
ve arkadaşlarının görüşleri hakkında TİİKP merkez 

komitesinin görüşleri:

Bilindiği gibi Troçkist hainler, Lenin ve'Stalin’e karşı 
çıkarken, yoksul köylülüğün devrimciliğini ve işçi-köylü 
ittifakını reddetmişlerdi. Yurdumuzda köylülüğü hor gö
ren Aren-Boran oportünistlerinin yanında türeyen bu 
yeni Troçkist beylerimiz ise, oportünizmin batağına baş
ka yoldan gidiyorlar; İşçi sınıfını tamamen terketmeyi 
savunarak, işçi-köylü ittifakını reddediyoriar. Hem de 
bunu Türkiye gibi 2,5 milyonun üzerinde sanayi prole
taryasının bulunduğu, bunun yarısının İstanbul'da top
landığı, proletaryanın yüzde 50 kadannın 500 kişiden 
fazla İşçi çalıştıran fabrikalarda yoğunlaştığı bir ülkede 
savunuyoriar. (...)

Mao Zedung düşüncesi ancak ülke şartlarıyla yaratıcı 
bir şekilde kaynaştınidığı zaman dünyayı değiştiren bir 
silah haline gelir. “Şehirleri terk ederek köylere gidelim" 
borusunu öttürdükten sonra, gide gide Kadıköy veya
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Airnavutköy’e yerleşenler, Mao Zedung düşüncesini ne 
kadar okusalar öğrenemezler. Zamanında kendilerini 
uyarmak içitı Başkan Mao'nun “Kitaba Tapmayla Müca
dele Edelim” yaztsmı örnek gösterdik (PDA, sayı 33), 
Başkan Mao, bu yazısında sırf kitap okuyarak teoriyi 
kavrayacağını sanan, araştırma ve inceleme yapmayan 
ve sınıf mücadelesine katılmayanları şiddette eleştiri
yor. (...)

PRATİK ALANDAKİ TUTUMLARI

Bütün bu ideolojik kargaşalık, pratikte iflah olmaz 
pasifizme, sınıf mücadelesi kaçaklığına ve disiplinsizli
ğe dönüşüyordu. Partinin gereğini, propaganda ve ya
yın çalışmalarını reddeden, şehirleri tamamen terk bo
rusu öttüren bu baylar, köy çalışmalarından da kaçıyor
du. “Hepimizi onbeş sene hapiste yatıracaklar” şeklin
de sızlanan (A), karısı olduğu için köylerde çalışmayı 
reddetmişti. Bir diğeri (B), fabrika çalışmalarında disip
linsizlik, laçkalık ve küçük burjuva bunalımları göster
miş, görevini bırakmış, daha sonra gönderildiği köy 
çalışmasını da terk etmişti. “Şehirlerde durumun nasıl 
okluğunu merak ettiğini” söyliyerek şehire dönmüş ve 
proleter devrimci hareketimize karşı bölücü faaliyeti ken
dine iş edinmiştir. Burjuvaca tutumları sebebiyle şiddet
le eleştirilen ve bu eleştiri altında ezilerek, kendine karşı 
devrimci bir tutuma giremeyenler, soluğu bölücüler kam
pında atarak, burjuvaziye iltihaklarına ideolojik kılıf giy- 
dirmişlerdir. Bugün hepsi şehirlerde, burjuva ve küçük 
burjuva yaşantısına gömülmüş dürümdalar. (...)

Yol arkadaşlanndan annarak, bünyesindeki zararlı un
surlardan, solucan ve sülüklerden kurtulan Partimizin 
yaşama ve mücadele gücü yükselmiştir. Proletarya ve 
devrimci köylülerden “taze kan” alarak Partimizin safla- 
n çelikleşiyor ve partimiz daha büyük devrimci görevleri 
yerine getirecek gücü kazanıyor.

Bütün yoldaşlar. Partimiz saflarından temizlenen bur
juva unsurlara karşı proleterce davranacaklardır. Halkın 
en kıymetli varlığına, proletaryanın örgüttü öncü müfre
zesine düşmanlık güden bu unsurlara karşı, küçük bur
juva bir tutumla veya vefa hissiyie hoşgörü olamaz. •

"Mao"€wluğun Üç Şekli
YUSUF KÜPELİ

 ̂ Yusuf Küpeli’nin imzasız olarak yayınladığı 1965-1971 
Türkiye'de Devrimci Mücadele ve Dev-Genç adlı 
broşüründe PDA çizgisinin evrimini eleştirerek 

anlattığı bölümler:

Proleter Devrimci (i) Aydmiık oportünizminin bu kısa 
dönem içinde çizdiği büyük zigzaglar, “ Mao”culuğun 
görülmemiş enteresan tipleri, entelektüel bozuntusu şı- 
mank burjuvalara has bu Campus “Mao”culuğu ana 
hatianyla şöyle özetlenebilir:

“Mao”culuğun birinci şekil:

“İşçi sınıfının öncülüğünün objektif şartları yoktur. 
Türkiye'nin bugün erişmiş olduğu ekonomik gelişme 
seviyesi, milli demokratik devrimde proletaryanın öncü
lüğüne yeterli değildir. Doğan Avcıoğlu’nun dediği gibi, 
mllliyetçi-devrimciler bir kez daha ön plânda rol oyna
maya aday gözükmektedirler. Zaten bu gün de yurt 
çapında esas mücadele, işbirlikçilerle Kemalistler ara
sında olmaktadır. Önder Kemalistler olduğuna göre, milli 
cephe politikası da dostluk-destek-eleştiridir. İçinde bu
lunduğumuz dönem, milli demokratik devrim değil, milli 
demokratik hareket dönemidir. (...) Proletaryaya ve yok
sul köylülüğe sosyalist siyasi bilinç vie diğer milli sınıfla
ra da anti-emperyalist bilinç götürmekten bahsetmek 
‘sol’ oportünizmin ta kendisidir. Proletarya partisinin 
kurulamayacağı içinde bulunduğumuz milli demokratik

C u m h u r iy e t
1 1 0  A n a r ş i s i  s i l â h h  ç a l ı ş m a  s o n u n d a  
iiilii o l a r a k  oIc
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ANARŞİSTLER 3 INGILIZI 

ÖLDÜRDÜ

Cumhuriyet
Sıkıyönetim
Komutanlığı 

İnönü'ye 
cevap verdi

Cürkçü samanlıkta sağ 
olarak ele geçti

üstte: 30 Mart 1972'de Kızıldere olayını veren 31 
Mart 1972 tarihli Cumhuriyet gazetesi. Altta: 

Ertuğrul Kürkçü'nün sağ olarak yakalanması hat>erini 
veren 1 Nisan 1972 tarihli Cumhuriyet gazetesi.

hareket döneminde ana görevimiz, milli cepheyi oluş
turmaktır. 27 Mayıs anayasasının meşruiyet sınırlannı 
aşan bu anarşist gençler fazla ileri gitmeye başlamışlar
dır. Bunlar milli cephe yıkıcılarıdır. Eylemlerimizi anaya
sanın meşruiyet sınırları içinde yürütmemiz gerekmek- 
tedirl..” (...)

“ Mao”culuğun ikinci şekli:

“Türkiye milli demokratik devrim aşamasındadır. İşçi

sınıfının öncülüğü olmadan milli demokratik devrim ola
maz. İŞÇİ sınıfının pratikte önderliği, (fiili önderliği) milli 
demokratik devrim çizgisinin can alıcı noktasıdır. Türki
ye'de de işçi sınıfı vardır. Yalnız, İşçi sınıfının objektif 
varlığı başka şeydir, öncülük için objektif şartlar başka 
şeydir. İşçi sınıfının öncülük için objektif şartlarının var
lığını ancak pratik gösterecektir. Tek ölçü pratiktir. İşçi 
sınıfının öderliğini tayin eden üretici güçlerin gelişme 
seviyesidir. Milli demokratik devrim aşamasında tek bir 
doğru politika vardır: Milli cephe politikası. İlerici cunta
larla halk savaşı aynı şeydir. MIHI demokratik devrim 
özünde köylü devrimi değildir. Devrimin temel gücü 
köylüler değil, İşçilerdir. Belirleyici olan kırlar değil, 
şehirlerdir. Proletaryanm öz örgütünde işçiler mutlak 
bir çoğunluğa sahip olmalıdır. Dünyada üç çizgi. Prole
ter Devrimci, modem revizyonist, Castro-Guavera-Debray 
çizgisi vardır. Castro ve Guavera “sol” sapık, küçük 
burjuva anarşistidirl..” (...)

“ Mao”culuğun üçüncü şekli:

“Devlet ve devletin bütün kurumlan her şart altında, 
her yerde ve her zaman egemen smıflann kesin denetim 
ve emrinde, devrimci sınıfın ve devrimcilerin üzerinde 
kayıtsız ve şartsız bir baskı unsurudur. Türkiye'de de 
ordu, kesin olarak işbirlikçilerin ve patronların denetimi 
altındadır. Türk ordusu da. Yunan ordusu. Iran ordusu, 
Latin Amerikan ordulan gibi faşisttir... Sovyetler Blrilği 
de Amerika gibi emperyalist bir ülkedir. Hem Amerika'ya 
hem de Sovyetler BIriiği’ne yönelmiş bir mücadele veril
melidir. (Burada verdikleri mücadelenin (I) Sovyetlere 
dönük yanı çok daha ağır bastı.) Örgütlenmek için, iste-' 
yen herkesin katılacağı sosyalist bir kurultaya gidilmeli
dir!..” •

N otlar
MAHİR ÇAYAN

Mahir Çayan’ın Efraim EIrom’un kaçırılması ile 
öldürülmesinden sonra örgüt üyeleriyle birlikte 
yapılan durum değerlendirilmesi İçin hazıriık 

notlan...

1950, Türkiye’de karşı devrimdi. Çünkü tefeci bezir
gan, finans kapital temsilcileriyle yönetime geliyordu. 
Yönetime gelen Anadolu ticaret burjuvazlslydl. Kaeaba 
kodamanı yönetime gelmişti. Bu asalak zümre, kendisi 
gibi asalak bir zümre ile ittifak kurarak iktidara geWI. 
İşte hakim ittifak bu idi.

1960,27 Mayıs harekatı bir devrimdi. Reformist burju
vazi, feodal artıklan, tefeci bezirgan hegemonyasını yı
kıp yerine bir hakim ittifakı iş başına getiriyordu. Teketel 
burjuvazi ve emperyalizm neden 1950’de reformcu bur
juvaziyi hakini ittifaktan atmadan tefeci bezirgan ve top
rak ağasına omuz verdi? Neden 1960’da tefeci bezirgan 
ve toprak ağası takımının yönlendirici rolünü reformist 
burjuvazinin almasına en azından göz yumdu? Ve neden 
reformist burjuvaziyi tali plana İterek bu kalıntılaria itti
fak kurdu? Durum son derece açıktır.

Türkiye'de devlet 1970'e kadar burjuvazinin hiçbir 
zümresinin kesin hakimiyeti altına girmemiştir. 1919-23 
harekatı reformist burjuvazinin harekatıydı. Cumhuri
yet, reformcu burjuvazi, küçük burjuvazi, radikaller, te
feci bezirgan ve eşraf devletiydi. Hakim ittifak burjuvazi
nin bütün frakslyonlanyla, toprak ağalanndan oluşmak
taydı. Yönlendirici güç milli burjuvaziydi (reformist bur
juvazi). Tekelci kapitalizm şartlan içinde yıllar ilerledik
çe reformcu burjuvazi ekonomik hayatta etkisini yitiri
yordu ve dışa bağımlı unsuriar egemen oluyordu. Emper
yalizm İyice içeriye sızıyordu. Ve daha çok toprak ağala
nna ve tefeci bezirganlara dayanıyordu. Teketel burju
vazi de yavaş yavaş güçleniyordu.
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1950 harekatı oldu. Emperyalizm tam yönetim sağla
dı. O anda dayanacağı temel güç tekelci burjuvazi değil
di. Tefeci bezirgan ve toprak ağaları takımı idi.

Tekelci burjuvazinin durumu temel dayanak olabile
cek seviyede değildi. Vıllar ilerledi, emperyalizm çıkar
tan açısından, kapitalizm açısından, bu müttefekin tasfi
ye edilmesi şart oldu. Emperyalist üretim İlişkileri tekel
ci burjuvaziyi de güçlendiriyordu, Nihayet 1960 harekatı 
oldu. Tekelci burjuvazi daha temel güç olma durumun
da değiidl. Bu yüzden ABD reformist burjuvaziye dev
rimde destek oldu. Nasıl olsa ’60 dünyasında reformist 
burjuvazinin ekonomik, idari ve sosyal bütün tedbirleri 
tekelci burjuvaziyi güçlendirecekti. Ve öyle oldu.

Kısa bir süre sonra 1963'de reformist burjuvazi tekel
ci burjuvazi ile yer değiştirdi. Tekelci burjuvazi refor
mist burjuvaziyi hem tasfiye etmeyerek ona belli haklar 
tanıyarak (çünkü gücü yoktu) hem de tefeci bezirgan 
takımını eskisi gibi oimasa da imtiyazlı duruma getirerek 
üikedr garip bir yönetim dengesi kurdu. Buna nisbi 
denge dönemi de diyebiliriz. Bu nisbl denge ikilidir:

1. Hakim İttifaklar ile reformist burjuvazi arasında - 
yansıması '61 Anayasası. Belirleyici yön hakim İttifak.

2. Hakim ittifakın kendi içinde, tekelci burjuvazi ile 
tefeci bezirgan arasında, -belirleyici yön tekelci burjuvazi:

Böylece Türkiye yarı sömürgeler arasında bir istisna 
oidu. Çünkü hiçbir ülkede Türkiye’deki Sınırlı demokra
tik haklar ycktu. Tıpkı Fransa gibi. Fransa'nın daha 
aşağı seviyedeki kopyası idi.

5. Devre-1971 12 Mart harekatı, bu nisbi denge döne
minin sonu hakim ittifak içinde tekelci burjuvazinin tam 
denetim kurması. Artık ideolojisiyle her şeyi ile tefeci 
bezirgan ve toprak ağaları siyasi hayatta etkinliğini kay
bediyordu. Laik tekelci burjuvazi tam bir denetim kuru
yordu, feodaliteyi tasfiye ediyordu. Türkiye tam bir La
tin Amerika ülkesi haline geliyordu. Bu 5 devrenin yöne
tici kişileri de, bu 5 devreyi karakterize ediyor;

1. Devre-Reformcu burjuvazi, adam Atatürk, sağa ka
yıyor; adam İnönü.

2. Devre-Tefeci bezirgan ve feodal unsurların adamı 
■Menderes

3. Devre-Reformlst burjuvazi (MBK)

4. Devre-Tekelci burjuvazi, emperyalizm ve tefeci be
zirgan ittifakı, adam; Demirel

5. Devre-Emperyaltzm ve tekelci burjuvazi diktatörlü
ğü adamı-Koçaş, Erlm-Kuvvet Komutanları

içinde bulunduğumuz dönem tekelci burjuvazinin çe
şitti hizipleri arasındaki çelişkinin en minimum seviyede 
olduğu, dolayısıyla karşı-devrim cephesinin en kuvvetli 
olduğu devredir.

kibarlı olmasının nedeni:

1. Kesin denetim ellerindedir ve rakip fraksiyonları 
iyice ezmişlerdir. O yüzden güçlü adam pozlarını iyi 
oynuyorlar.

2. Feodal artıkları (belli ölçülerde) hem ekonomik, 
hem de siyasi kültürel hayatta temtzleme gayretleri için
de (talk tavır) bu da asker-slvil-aydın zümrenin geçici 
da olsa desteğini sağtamaktadır.

3. Ülkemizde sınırii demokratik özgüriüklertn rehaveti 
içinde revlzyonizmin etkinliği altında bir sol, hazır olma
dığı için dağıtılmıştır. Tıpkı 1905-1908 devresi gibi. Sol 
yenilmiş, gericilik hakim duruma gelmiştir. Böyle du- 
njmtarda Bolşevik taktiği hepimizin biMIği gibi ricattır, 
ricat taktiği sönme değildir. Ricat taktiği güç toplama,
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üstte: Deniz Gezmiş. Ortada: THKO davasının karar 
haberini veren 10 ESdm 1971 tarihli Hürriyet gazetesi. 
Attta: İdam edilmeden önce Yusuf Arsian’ıri ailesine 

yazmış olduğu mektup.

güçlerini kaptırmama taktiğidir. Bu devrede HSD/P’ln 
Bolşevik hizbi de en zayıf olduğu devredir (nicel olarak). 
Yöneticilerinin bile birçoğu yurtdışına gitmiştir.

İşçi sınıfı içinde çalışma vs. hepsi ortadan kalkmış, 
sadece yurt dışında basılan bir guetenin yurt içinde 
dağıtılması, partizan savaşı (şehir gerillası).

Bugün aynı durum blzler İçin de sözkonusudur. O 
dönemde Narodniklerle bolşevikler arasındaki farklar;

1. Narodnikler savaşın, sadece sabotaj ve suikast 
bölümüne ağırlık veriyorlardı...

2. Narodnikler için devrimci yayın önemli değildi. Yurt 
çapında çıkan bir gazetenin önemi yoktu.

3. Narodnikler ideolojik eğitimi reddediyorlardı.

İçinde bulunduğumuz devre ricat devresidir. Öz gücü
müzü ezdirmeme, güç toplama, savaşı gücüne göre 
sürdürme devresidir. Partizan savaşı aşamasının gerilla 
savaşı dönemi:

Bu dönemin ilk evresi geçirilmiştir. Dostun düşmanın 
ciddiye aldığı vurduğu yerden ses çıkartan, dediğini 
yapan bir örgütün .var oiduğunu ispat ettik. Belli bir 
6-7 l̂ işilik kadroyu kısa da olsa eğitimden geçirdik, fakat 
asla güçlü bir yan örgütlenmemiz yoktur.

Şehir gerillası yaratılması aşaması geçilmiştir; şehir 
gerillası geliştirme aşamasına girdik. Artık daha karma
şık daha komplike bir örgütlenmenin içine girmemiz 
gerekiyor. Herkesin her şeyi ve herkesi bilmediği bir 
örgütlenme içine girmemiz gerekiyor. •

Gerilla

boğan Avcıoğlu, 23 Şubat 1971 tarihli genel 
yayın yönetmenliğini yaptığı haftalık Devrim 
gazetesindeki başyazısında, şehir gerillası 

eylemlerinin meşruiyetini diie getiriyor.

Nato’nun Kuzey'den gelecek her saldınya karşı Türki
ye’yi korumayacağı, ünlü Johnson mektubuyla anlaşı
lınca, Genelkurmay’da bir ulusal savunma stratejisi çiz
me ihtiyacı doğdu: Türk vatanı, üstün hasım karşısında 
kendi olanaklarıyla nasıl korunacaktı? Bu sorunun ceva
bı, gerilla idi. Bütün mazlum milletlerin, süperdevlet 
saldırıları karşısında tek savunma yolu gerilla İdi. Çok 
başka koşullarda yürütülen Kurtuluş Savaşımız dahi, 
bir gerilla hareketi olarak başlamış değil miydi?

Gerilla savaşı için hazırlanma zorunluluğu Genelkur
may’da herkesçe teslim edildi. Fakat bu yolda ciddi 
bir adım atılmadı. Gerilla savaşı, Johnson mektubuyla 
biriikte unutuldu gitti...

Şimdi Türkiye’de başka tip bir gerilla savaşının ilk 
belirtileri görülüyor. Bu, ülke içinde, siyasi iktidarlara 
egemen sınıflara ve emperyalistlere karşı bir savaş... 
Adına “şehir gerillası” deniyor ve devrimci gençliğin 
bu savaşı başlattığı ileri sürülüyor.

Oysa, devrimci gençlik kitlesi, üç-dört yıl öncesine 
kadar, yürürlükteki hukuk düzeni içinde, Devrtm’ln san
dıktan çıkacağı Inancındaydı. Enerjisini, ilerici saydığı 
siyast partilerin saflarında harcıyordu. Bu tutumda belir
li ilk değişiklik, 1968 yılında görüldü: Gençlik, üniversi
tede reform istiyordu. Aradan üç yıl geçti, hiçbir şey 
yapılmadı. Gençlik, kurulu düzen taraftarlarının reform 
yapamıyacağını gördü. Reform yerine, iktidariar, dev
rimci gençliğin karşısına silâhlı komandolar dikti. “Fru- 
ko”lar, kırmızı görmüş boğa gibi devrimci gençliğin
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üzerine sürüldü. Vahşet, son SBF ve Hacenepe oiaylan 
ile görülmemiş ölçülere ulaştı. Silahlanmak ve savaş
mak, “nefis müdafaası”nm gereği oldu.

Gençlerin İlerici saydığı siyasi partiler, giderek gençli
ğin aleyhine döndüler. Antiemperyallst eylemleri kınadı
lar. “Haytalar, serseriler” edebiyatı başladı. Silahlı ça
tışmalardan devrimci gençlik suçlu tutuldu.

Politikacılar, oybirliği ile gençliği suçlamaya koyulur
ken, ülkede ekonomik ve toplumsal bunalım şiddetlen
di. Toprak ve fabrika İşgalleri hızlandı. Köylüler, barikat
lar kurdular; işçiler, sokaklara döküldüler. Yargıçlar yü
rüdüler, vali ve kaymakamlar dahi direnişe geçtiler. “Şel- 
lefyan düzeni” bütün pislikleriyle gözler önüne serildi.

Bu iflâs tablosuna rağmen, iktidarı ve muhalefetiyle 
birlikte siyasi parti yöneticileri, gaflet ve dalalet çizgl- 
sindedirier. Bunlar, içine düşülen çıkmaza bir çözüm 
getirmekten âcizdirler. Ne Demirei’in düşmesi, ne de 
erken seçim hiçbir şeyi değiştirecek değildir. Parlamen
to, partilere ve meb’uslara Hâzineden para sağlamak 
amacıyla Anayasayı değiştirmeye kalkışacak kadar akıl 
almaz bir vurdumduymazlık içindedir. Millet Meclisinde 
Abdülhamit övülmekte, Atatürk yerilmekte ve inşa olu
nacak Meclis Camiinde Cuma namazı kılınıp kılınamaya
cağı tartışılmaktadır.

Manzara-i Umumiye, 1919 yılını hatırlatacak kadar ka
ranlıktır. Devrimci gençlik, bu duruma haklı olarak isyan 
etmektedir." Artık hiçbir etki uyandırmayan bildiriler, top
lantılar, gösteriler dönemi geçmiştir. Polis vahşeti, bu
nu en açık biçimde göstermektedir. Gençliğin kurulu 
düzeni protestosu -istense de, istenmese de- en şiddetli 
biçimlere dönüşmektedir. İktidarın vahşet tedbirleri, ka
çınılmaz biçimde devrimci şiddeti körükleyecektir.

Şehir gerillası, bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. 
Ve hatırlanmalıdır ki, egemen sınıfların yayılmasından 
pek korktukları gerilla, toplumun aynı isyanı paylaşan 
uyanık kesimlerinden destek gördüğü takdirde müm
kündür. İktidarın vahşetine karşı dikilen toplumun uya
nık kesimleri, devrimcilerin safında cesaretle yer aldığı 
ölçüde, gerilla, yenilmez bir güç haline gelir.

Türkiye’de şimdi bu koşullar hızla oluşmâktadır. Ülke
de devrimci bir iktidar iş başına gelene kadar bu koşul
lar değişmeyeceğine ve hatta ağırlaşacağına göre, geril
la eylemlerinin büyümesi ve genişlemesi beklenmelidir. 
Ancak devrimci bir iktidar, devrimcilerin bugün şiddete 
yönelen enerjisini, ülkenin inşasına çevirebilir.

Faşizmin artan vahşetine de son vermek üzere, vargü- 
cümüzle devrimci bir iktidar için mücadele edelim... •

Dev-Genç Bildirisi

Dev-Genç’in 12 İ\i1art 1971’den sonra yayınladığı 
ilk bildiri;

Devrimci gençliğin Amerikan emperyalizmine ve yerti 
köpeklerine karşı yürüttüğü amansız mücadele her ge
çen gün etkisini göstermektedir.

Gençliğin yaktığı ateş, giderek işçi ve köylü kitlelerini 
de sarmış, İşçilerin ve köylülerin ekonomik ve demokra
tik mücadeleleri görülmemiş biçimde artmıştır.

Emperyalizm döneminde zaten var olan buhran, genç
lik, işçi köylü hareketleriyle giderek daha derinleş
miştir.

Kendi aralarında çeşitli menfaat gruplanna bölünen 
hakim sınıflar, ülkeyi yönetemez hale gelmişler, kendi
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İJstte: ham edilmeden önce Hüseyin İnan’m ailesine 
yazdığı mektup. Ortada: Hüseyin İnan Altta: Yusuf 

Arslan

yaptıklan kanunlan çiğneyerek her türlü zor metodlan- 
na başvurmaya başlamışlar; örgütledikleri resmî ve sivti 
güçleriyle devrimci gençleri, işçileri, köylüleri öldüme- 
ye, hapishanelere doldurmaya, üniversiteleri polis kara- 
kollan haline getirmeye başlamışlardır.

Bu şartlar altında, doğal olarak, ordudaki radikal su
baylar da harekete geçmişlerdir. Giderek ordu ve bütün 
devlet kurumlannda emperyalizmin lehine, kendi aleyh
lerine bozulan dengeyi düzeltme; anti-emperyalist yön
de bir çıkış yapma hazırlıklarına girişmişlerdir.

Türkiye'mizdeki varlığını herşeye rağmen sürdürmek 
istiyen Amerikan emperyalizmi de, yıpranan sağcı De
mirel İktidarının yerine bir yenisini getirme; radikal genç 
subaylara oyun oynama; Türkiye'mizdeki sınıf mücade
lesini durdurma çabalarına hız vermiştir.

Amerikan emperyalizmi,milllyetçl-devrimci diyellânse 
ettiği bazı yüksek rütbeli subaylar vasıtasıyla, radikal 
sut>aylann hareketini kontrol altına alma; onlann bağım
sız örgütlerini dağıtma; hareketlerini paslflze etme oyu
nunu ustalıkla oynamaya başlamıştır.

Genel Kurmay Başkanının ve Ordu Komutanlannın 
verdiği muhtıra sonucu, yıpranan sağcı Demirel hükü
meti istifa ettirilmiş ve böylece radikal subaylann hare
keti bir süre daha ertelenmiş. Amerikan emperyalizmi 
oynadığı oyunda zaman kazanma fırsatına sahip olmuş
tur.

Anti-emperyalist mücadelesini sürdüren ve olaylann 
gelişmesini dikkatle izleyen devrimci gençlik, ancak şu 
şartlar yerine getirildiği takdirde ordudan gelecek her 
ilerici hareketi sonuna kadar desteklemeye hazırdır. Dev
rimci gençlik, bütün yurtseverieri bu ilkeler uğruna so
nuna kadar mücadeleye çağmr.

1- Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki bütün üsle
rine derhal el konulmalı, ikili anlaşmalar feshedilmen 
ve Nato'dan çıkılmalıdır.

2- Bütün yabancı sermaye, dış ticaret ve bankalar 
derhal mlllileştlrilmelldir.

3- Ağalann elindeki bütün topraklar derhal yoksul 
köylülere dağıtılmalıdır.

4- İşçilerin üzerindeki bütün baskılar derhal kaldınl- 
maiı ve genel grev hakkı tanınmalıdır.

5- İşsizliğe, pahalılığa, konut problemine acil çareler 
bulunmalı; gelir dağılımı adaletli bir şekle sokulmalı; 
sanayileşme yolunda ciddi adımlar atılmalıdır.

6- Bugüne kadar devrimci gençlere, İşçilere ve köylü
lere karşı işlenen cinayetler ve yapılan zulümler derhfil 
durdurulmalı ve bunlann hesabı sorulmalıdır.

7- Toplum polisi teşkilatı ve bütün faşist kuruluşlar 
derhal dağıtılmalıdır.

S- Ceza kanunundaki 141. ve 142. maddeler kaldınl- 
malı ve derhal bir genel af çıkartılmalıdır.

9- Doğu'da yoksul Kürt köylüleri üzerindeki zulme, 
hakim sınıflann ve emperyalistlerin uyguladığı şoven 
ırkçı politikaya, asimilasyona son verilmelidir. (Ancak 
böyle bir politika bütün Türkiye halkını emperyalizme 
karşı birleştirebilir. Emperyalizmin İstediği Doğu halkına 
baskılann arttıniması ve şoven (ırkçı) politikanın şiddet
le uygulanmasıdır. Böylece onlar, Türkiye halkını birbi
rine düşürmek, bölmek ve sömürü düzenlerini kolayca 
sürdürmek Istemektedirier. Türkiye halkını emperyaliz
me ve gericiliğe karşı tek blrieştlrlei ve emperyalizmin 
oyununu bozucu politika, zulmü ve baskıyı durduran, 
şoven olmayan politikadır.)

10- Emperyalizme karşı mücadele veren mazlum dün
ya halklannın yanında yer alınmalıdır.
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11- Sosyalistlerin işçl ve köylü kitlelerini devrimci 
l>lr ruhla örgütlemelerine herhangi bir şeklide karşı çıkıl- 
mamalı; hiçbir devrimci örgütün varlığma dokunulma- 
malıdır.

Devrimci gençlik, ancak bu kısaca sayılmaya çalışılan 
şartlar yerine getirildiği takdirde hareketin anti- 
emperyalist ve demokratik yönde geliştiğine İnanır ve 
onu sonuna kadar destekler.

Devrimci gençlik, Türkiye’nin gerçek kurtuluşunun 
işçilerin, köylülerin, gençlerin, devrimci askerlerin ve 
bütün sömürülen halk kitlelerinin ortak ve zor bir müca
delesi sonucu gerçekleşeceğine inanır.

Devrimci gençlik, her şart altında, eskiden t>eri verdi
ği amansız anti-emperyalist mücadelesini sürdürmeye 
kararlı ve hazırdır.

Yaşasın İşçilerin, köylülerin, gençlerin ve bütün yurt
severlerin anti-emperyalist mücadelesi! Yaşasın dünya 
halklannın emperyalizme karşı verdikleri halk savaştan!

THKO BUdiHsi

THKO'nun 4 H^art 1971’de Ankara Ahlatlıbel’deki
Amerikan Radar Üssünden kaçırılan dört Amerikalı 

havacı asker için TRT, Anadolu Ajansı ile Türk 
Haberler Ajansı'na yolladığı "THKO'nun Bütün

Dünya Halkianna ve Türkiye Halkına Çağrısı" adlı 
bildiri.

b- Yayınlanan bildirilerde:

Sanıklardan Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Sinan Cem
gil ve Hüseyin İnan tarafından hazırlanıp yayınlanmak 
üzere TRT, Anadolu Ajansı ve T. Haberler Ajansına 
verilen bildirilerden;

1- Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun bütün dünya 
halkianna ve Türkiye Halkına çağrısı başlıklı ve 4.3.1971 
tarihinde yayınlanmak üzere TRT’ye tevdi edildiği anla
şılan bildiride şöyle denilmektedir.

“Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun Sesidir.

1- Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu halkımızın bağımsız
lığının silahlı mücadeleyle kazanılacağına ve bu yolun 
tek yol olduğuna İnanır.

2- Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bütün yurtseverleri 
bu kutsal mücadele saflarına çağırır ve hainlere karşı 
giriştiği kavgada en son savaşçısına kadar devam ede
ceğini bildirir.

3- Amacımız Amerika’yı ve bütün yabancı düşmanlan 
temizlemek, hainleri yok etmek ve düşmandan temiz
lenmiş tam bağımsız Türkiye’yi kurmaktır.

4- Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ezilen halkımızın 
öncü gücüdür, halkımızın kurtuluşu dışında hiç bir hare
kete girişmez.

5- Halkımıza şunu duyuruyoruz. Düşmanın zenginliği
ne, sayısına, Imkânlanna ve dehşetine aldırmayınız. Düş
mana boyun eğmeyiniz, haklarımızı zorla alacağız, çün
kü onlar her şeyi bizden zorla alıyorlar.

Bütün Yurtseverler: Şerefsiz yaşamaktansa şerefle 
ölmek, yalvarmak yerine zora başvurmak, başkasına 
değil kendine ve kendin gibi olanlara güvenmek, nerede 
ve nasıl olursa olsun hainlere boyun eğmemek parola- 
mızdır.

DÜNYANIK 6ÜZU TÜRKİYE'DE
Ankara'da 4 Amerikalı asker kagnldı

I K açm lan 4 Amerikalı için
4 . - Î ! l _____ I?____ l ' J - . -

K e p n is n  AmerOtetı e itw b o y va « rt«

milyon lira üdye istendi
İril H « ik X w t « İM  Ordw iM  im w  Um

üstte: 5 Mart 1971 tarihli Günaydın gazetesinir) 
THKO’nun 4 Amerikalıyı kaçırması haberi. Altta: 1B 

Mart 1971'de Ankara Emniyet Müdüriûğü'nden 
çıkarılan Deniz Gezmiş'i seyreden meraklı memurlar.

Devrimciler: Banşçıl şartlar İçinde mücadele metotla
rını bırakınız. Halk kitlelerini kurtuluşa götürecek olan 
şiddet politikasını temel alan silahlı mücadeleye THK 
Ordusu’nun saflannda katılınız. Ulusal kurtuluş savaşı
nın haklı bayrağını emperyalizmin saldırgan politikasına 
karşı hep beraber dalgalandıralım.

İşçiler, Köylüler: Hainler sürüsünün Jandarması ve 
polisi her gün yeni katliamlar hazırlamaya devam edi
yor. Doğudaki Komando saldınlannda, 16 Haziranda, 
Bossa'da ve daha birçok yerlerde, kurşunlanan ve iş
kence edilen kardeşlerimizin İntikamını henüz alamadık. 
Alın terimize el koyan hainler sürüsüne karşı İsyan bay
rağını hep beraber açalım.

Öğretmenler, Küçük Memurlar: Bir kuru ekmek para
sını zorla veren, hesabına gelmeyince diyar diyar sür
gün çocuğu yapan ve sîzleri elinin altında bir uşak gibi 
kullanmak İsteyen bu satılmışlardan aman dilemeyiniz. 
Ezilenlerin tek kurtuluş yolu ezenlere karşı giriştikleri 
kutsal İsyandır.

Daha şimdiden polisinden. Devlet Başkanına kadar 
hiç birisi evinde rahat uyuyamaz, çoğu ise evine rahat 
gidemez olmuştur. Onlar yann ne olacağını çok İyi bili
yorlar ve bugün bir avuç savaşçı olan Türkiye Halk 
Kurtuluş Ordusu'nun, yarın binler ve milyonlar olduğu 
zaman ne yapacaklarını düşünüyorlar. Tekrar ediyoruz: 
Düşmanın sayısına, zenginliğine', dehşetine ve Imkânla- 
nna aldırmayınız. Onun elindeki silah ve İmkânlarına 
aldırmayınız. Onun elindeki silah ve Imkânlannı aldığı
mız zaman, bizi durduracak hiç bir güç kalmayacaktır. 
Kendimize ve kendimiz gibilere olan güvensizliği yok 
edelim. Şunu İyi bilelim kİ, halkın, yani bizlerin gücü 
karşısında hiç bir kuvvet dayanmaya muktedir değildir. 
Bu şerefli kavgada, kutsal görevimizi alalım. Yannın 
Türkiyesi bize cennet, düşmana zindan olacaktır. Türki
ye Halk Kurtuluş Ordusu, bu mücadeleye en son neferi
ne kadar ve kanının son damlasına kadar devam edece
ğini bildirir.-' •

Deniz Oezmis'in Baltasına 
Mel€tubu

Cemil Gezmiş'in oğluna yazmış olduğu 18 Ocak
1971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 

açık mektubuna, Deniz Gezmiş'in 29 Ocak 
1971’de Cumhuriyet gazetesinde çıkan cevap 

mektubu.

Baba,

Sana her zaman İçin müteşekkirim. Çünkü Kemalist 
düşünce ile yetiştirdin beni.

Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı 
anılanyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan 
nefret ettim.

o Bat», biz Türkiye’nin 2. Kurtuluş Savaşçılanyız. El- 
lıette kİ hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı
1. Kurtuluş Savaşında olduğu gibi. Ama bu topraklan 
yat>ancılara bırakmıyacağız. Ve bir gün mutlaka yenece
ğiz onlan.

Düşün baba, bugün hükümet, İşini gücünü bırakmış 
bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhale
fet kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist çizgiden sap
mışlar. Ve tarih önünde hüküm giymiş durumdadıriar. 
Biz çoktan onlan tarihin çöplüğüne atmış durumdayız.

Baba, mektubuma son verirken seni, annemi, Bora'yı, 
Hamdl'yl devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklanm. •
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Ibrahim K aypaUeaya'nm  
Sorgusu

29.1.1973’de İbrahim Kaypekkaya’nin
yakalandığında verdiği sorgucan bir bölüm;

Ben devrimciyim, biz devrimci olarak siyasi konu
larda hiç bir şeyi prensip olarak gizlemeyiz ve fikirlerimi
zi açıkça söyleriz. Ancak örgütsel faaliyetlerimizi ve 
örgüt içerisindeki bize inanan arkadaşlarımızı ve örgüt 
İçersinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupla
rı açığa vurmaktan katiyyen kaçınırız, ve söylemeyiz, 
bu sebeple örgütsel faaliyetlerim hakkında hiç bir şey 
açıklayamam. Ve zaten herhangi bir örgüte mensup 
olmadığım gibi açıklanacak örgütsel bir faaliyetim de 
yoktur. Biz devrimciler yoksul halkı büyük burjuvazi, 
Işbiriikçi emperyalistler ve büyük toprak ağalannm sö
mürüsünden, işçi, yoksul köylü, orta köylü, küçük esnaf 
ve sanatkariarı ve milli burjuvazinin devrimci kanadını 
bu sömürü ve tahakkümden kurtarmak istiyoruz, ben 
bu sebeple buralara kadar geldim. Biz devrimciler birin
ci derecede işçi sınıfına güveniriz. İkinci derecede yok
sul köylülere ve sırası ile orta köylü, küçük esnaf ve 
sanatkArtara güveniriz. Ben bu ideal ile bilhassa yoksul 
köylüleri bilinçlendirmek için buralara kadar geldim. Fa
kat muhitin tamamen yabancısı olduğum İçin kimse ile 
temas kuramadım. İki hafta kadar önce, Jandarmalaria 
müsademeye tutuştuğumuz Gökçe Köyü’nün Vartinik 
Mezrası’na geldik. Bu mezrada metruk bir eve yerteştik. 
Oraya yiyeceklerimizi kimlerin getirdiğini bilmiyorum ve 
yanımdaki arkadaşlan da tanımıyorum. Tanımış olsam 
dahi bunu yine de söylemem. Gayemiz yoksul köylü, 
orta köylü, esnaf ve sanatkârian, halk düşmanlan saydı
ğımız toprakağalan büyük burjuvazi ve yaiıancıiaria iş
birliği yapmış emperyalistlerin elinden kurtarmaktır. Bu
nun için de amacımız bu üç kuvveti eritip bütün üretim 
araçlarını toplumun malı yapmaktır. Bu hedefe ulaşmak 
için çeşitli yollar vardır. Bu halkın tüm olarak bilinçlen
mesi ve siyasal yolla iş başına yani idare eden duruma 
gelmesi ile olabileceği gibi fikir yönünden bu hedefe 
ulaşmak mümkün olmayınca zor kullanma kaçınılmaz 
ve normaldir. Tarihte bunun çeşitli örnekleri vardır. Bize 

göre 1789 Fransız ihtilali bir burjuva ihtilalidir. 1917’de 
burjuvazi yok edilmiş tamamen işçilerin eline geçmiştir. 
Bugünkü Türkiye’de bu felsefeye ve arzu edilen idareye 
meşru yollardan gelmemiz mümkün olmadığı ve bize 
hayat hakkı tanınmadığı için dağlara çıkmaya icbar edil
dik ve dolayısıyla silahlı mücadeleye İtildik, bu silahlı 
mücadeleye girmiş olmamız sebebiyle artık yukanda 
hedef olarak saydığımız üç kuvvete karşı mücadele ve 
silahlı çatışmayı meşru kataıi ediyoruz. Vartinik mezra
sında ben müsademe esnasında uykuda idim, silah ses
leri üzerine uyandım, dört arkadaş kaçmaya başladık, 
diğer arkadaşianmın akıbeti hakkında malumatım yok
tur. Ve bende silah da yoktu, jandarmaya karşı tHi se
beple ateş etmedim. Vartinikteki evi terk ettiğim zaman, 
cebime bir parça ekmek bırakmıştım, bu ekmeği yemek 
suretiyle ayın 24’ünden 29’una kadar dağda yaşayabil
dim, kariann içerisinde yattım. Tanımadığım bir köye 
gittim ve orada yakalandım. Müsademe esnasında en
semden ve boynumdan yaralandım. Kariarda yatmam 
sebebiyle elim ve ayağım üşüdü, şişti. Yukanda da söy
lediğim gibi yanımdaki arkadaşları tanımıyorum ve tam
sam da söylemem. Bu evde iki hafta kadar kaldık. Ek
mek ve yiyecekleri temin ediyorlardı, nereden geldiğini 
bilmiyorum. Diğer arkadaşianmı da müsademe esnasın
da kaybettim, bir daha buluşamadık. İçerisinde yattığı
mız battaniyeleri de tanımadığım şahıslardan satın al
dık. Ben örgütteki arkadaşlarımı tanımıyorum ve tam
sam da söylemem, yukarıda söylediğim aibi gayemiz 
ve hedefimiz tüm üretim araçlannı toplumun malı yap
maktır dedi, sorulan bazı suallere cevap vermemekte 
ısrar etti, kafasında üstü yırtık ve yamalı kahve renkli 
bir kasket, sırtında yerii bir askeri parka altında ceket, 
kazak ve diğer elbiselerin bulunduğu, paçasında üst 
üste giyinmiş üç tane pantolonun ayağında bir çift be
yaz yünden yapılmış ve köylerde elle örülen çorap ve 
onun üzerinde naylon çorap ayağında bir çift 45 numara 
çelik marka lastik ayakkabının bulunduğu müşahede

Clstte: Denizli soygunu faillerinden Kadir Kaymaz 
yakalandığında. Altta: Başbakanlığın Erim hükümetinin

1 yılını değerlendiren kitabı.

edildi. Merkez Jandarma Biriik Komutanı Üsteğmen Feh
mi Aitınbilek’e maznunun fotoğrafının çekilerek banyo
sunu müteakip fotoğraf ve filmin memuriyetimize ver
mesi hususunda talimat verildi. Şimdilik İfadesi okundu 
imzası alındı. 29.1.1973 C.Savcı Yardımcısı 16381 Meh
met Seyhan. •

Sorgu
İBRAHİM KAYPAKKAYA

İbrahim Kaypakkaya’nın TKP-ML, TİKKO ve 
TMLGB Davası’nda Klasör No 3, Dosya No 1,
Sıra No 4’te yeralan sorgu zaptından bölümler:

“Getirildiği görülen sanık İbrahim Kaypakkaya huzura 
alındı, hüviyet tesbitinden sonra suç konusu olay ve 
örgütsel lüşkller hatıriatılarak sanıktan soruldu: Sanık 
cevaben: Ben yoksul bir ailenin çocuğu olarak, 6 yıllık

Hasanoğian ilköğretmen Okulu’nda yatılı okudum. Ha- 
sanoğlan’daki başanlı öğrenciliğim nedeniyle Yüksek 
Öğretmen Okulu'na gönderildim. Bir yıl hazıriık sınıfın
da okuduktan sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulu'na ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’ne g lm ^  ohlum. Bundan sonra devrimci genç
liğin demokratik ve devrimci gençliğin demokratik ve 
devrimci eylemterine katıldım ve devrimci düşüncemi 
geliştirdim. 1967'de 9 aricadaşla biriikte Çapa Fikir Kulü
bünü kurduk. O dönemde FKF (Fikir Kulüpleri Federas- 
yonu)nun ve TİP'in bir üyesi olarak, onlann düzenlediği 
bütün toplantı, forum, miting ve gösterilere katıldım. 
1968'de okulun gerici yönetimi tarafından önce muvak
kat ve daha sonra da kati olarak uzaklaştırıldım. Buna 
karşı Danıştaydan yürütmenin durdurulması karan al
mama rağmen okulun faşist İdarecileri bu karara uyma
dı. Benim düşünce yapım, katılmış olduğum eylemler 
ve gençlik ör^'ütündekl çalışmalanm, okuldan uzaklaştı- 
nlmamın ba; uca nedenleri olarak gösterildi. Hatıriadı- 
ğım kadanyla o zamanlar katıldığım, NATO’ya Hayır 
ve Amerikan 6. Filosunu protesto eylemleri, Halk Aşıkla- 
n Gecesi düzenlemeye çalışmam, bazı bikiirilerin dağı
tılması ve işçi yürüyüşlerine katılmam öğrencilik sıfatı
ma zarar getiren hareketler olarak telakki edilmişti. Oy
sa bunlar, yurdunu ve halkını seven herkesin, kendi 
inancı ve bilinci doğrultusunda sürdürmesi gereken ve 
kişisel sorumluluğu olan çalışmalardır. (...)

Daha sonra 1969'da FKFnin Dev-Genç’e dönüştüğü 
kurultayda, Dev-Genç ve Aydınlık Sosyalist Dergi İçinde 
de aynlık oldu. Ben bu aynlıkta Proleter Devrimci Aydın
lık ve IşçI-Köylü dergi ve gazetesi çevresindeki aricadaş- 
lann grubunda yer aldım. Bu dergi ve gazetenin çıkışı
na, dağıtımına yardımcı olmaya, savunduğumuz görüş
leri işçiler, köylüler ve gençlik içerisinde yaymaya çalış
tım. Yine bu arada Trakya’daki topraksız köylülerin, 
ellerinden toprağı jandarma gücüyle gaspetmiş l>ûyük 
çiftlik sahiplerinin topraklanın İşgal etmesi eylemlerine, 
İstanbulda Demir Döküm, Sunguriar, Horoz Çhri, Pert- 
riks, Ege Sanayi, EAS Akü, Gıslaved, Gamak, Singer 
ve Derby fabrikalanndaki işçilerin haklı grev ve direniş
lerine yardımcı olmak İçin elimden geleni yaptım. 15-16 
Haziran büyük İşçi yürüyüşüne katıldım ve fırsat buMuk- 
ça da faşistlerin üniversitelere yaptığı saldınlara karşı 
savunma mücadelesi veren devrimci gençliğin bu mü
cadelesine ve diğer demokratik eylemlerine katkıda bu
lunmaya çalıştım. Ben buraya kadar anlattığım şeyleri 
söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bütün bunlar, o 
dönemdeki legal ve kanunen de suç olmayan faaliyetler
di. Ben de, bir devrimci olarak bu faaliyetler içerisinde 
yukarda anlattığım çerçeve içerisinde yer aldım. Bu ça- 
lışmaianmı, Marksizm-Lenlnizme inanan tılr komünist 
devrimcinin halkın kurtuluşu için yapması gerekli çalış
malar olduğu kadar, devrimci gençliğin örgütü Dev- 
Genç’in üyesi olan bir devrimci gencin halka ve gençli
ğe karşı sorumluluğunun gereği olarak :<a sürdürdüm. 
Ancak şahsımı ilgilendiren konular ve hakkımdaki isnat
tan taşan hususlardan gayri, gençlik örgütü ve çalıştı
ğım devrimci gruplar içinde başkalannı etkileyebilecek 
bir beyanda bulunamam. Anlatmış olduğum şeyler, genç
lik ve içinde bulunduğum devrimci gruplar saflarında 
kendi çalışma ve düşüncelerimle ilgili bulunmaktadır. 
Başkaları hakkında beyanda bulunmayı, kişisel sorum- ' 
luluk sahamı aşan bir hareket sayarım. Sıkıyönetim ila
nına kadarki faaliyetlerim bunlardı. (...)

Esasen biz komünist devrimciler, prensip olarak siya
sî kanaatlerimizi ve görüşlerimizi hiç bir yerde gizleme
yiz. Ancak örgütsel faaliyetlerimizi, örgüt içinde bizimle 
biriikte çalışan arkadaşlanmızı ve örgüt içerisinde olma
yıp da bize yardımcı olan şahıs ve gruplan açıklamayız. 
Kişisel sorumluluğum açısından gerekeni zaten söyle
miş bu!unuyorum. Ben buraya kadar anlattıklanmı sami- 
mlyeı-s inandığım Marksist-Leninist düşünce uğruna yap
tım. Ve sonuçtan asla pişman değilim. Ben bu uğurda 
her türlü neticeyi göze alarak ve can bedeli bir mücade
leyi öngörerek çalıştım ve neticede yakalandım. Asla 
pişman değilim. Bir gün sizin elinizden kurtulursam ge
ne aynı şekilde çalışacağım” dedi. Başka bir diyeceği 
olmadığını söyledi ve biriikte tutulan işbu ifade zaptı, 
okunup imzalandı (21 Nisan 1973). •


