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1973-80 arası ekonomik ve siyasal gelişmeler bakımından Türkiye kapitalizminin en bunalımlı 
dönemlerinden biri oldu. Politik olarak tekelci sermaye yanlısı tek parti iktidarının 
sağlanamaması, ülkenin sürekli koalisyonlar ile yönetilmesi kapitalist sınıfı önemli güçlükler 
karşısında bırakırken, sermayenin yoğunlaşma, toplulaşma ve tekelleşmesi de egemen sınıflar 
bloku içinde ek sorunlar yaratmıştı. 1973-80 arasında dışa bağımlı sanayileşmenin tekelci 
yapılanmasının sonucunda tüm çalışanlann nisbi ve mutlak yoksullaşması, mülksüzleşme, 
alabildiğine hızlandı, işsizlik, hayat pahalılığı, anti-demokratik baskı ve uygulamalar arttı, 
emek-sermaye çelişkisi daha açık bir biçimde gözler önüne serilirken, sınıf mücadelesi 
yoğunlaştı.

1973-80, Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihi açısından en yoğun dönem oldu. İşçi sınıfının 
maddi konumu böyle bir gelişime uygun düşüyordu. İşçilerin toplam nüfus içindeki payı, 
imalat sanayiinde çalışanların sayısı ve imalat sanayiinde işyeri başına ortalama işçi sayısı 
artmıştı. Öte yandan köyle olan bağlantı giderek azalıyor, tüketim kalıpları değişiyor, işçilerin 
genel eğitim düzeyi yükseliyordu. Tüm bu faktörler işçilerin sınıf mücadelesini olumlu yönde 
etkileyecekti. Kadın işçiler, genç işçiler, çıraklar, “memur” olarak adlandırılan ve 1971 
sonrasında sendikalaşma haklarını yitiren kamu çalışanları da bu mücadelede yoğun biçimde 
yer aldılar.

İşçi ve memur sayısı ile SSK’h işçi sayısı (1 9 7 7 - 1978’deki sapmalar dışında) sürekli artıyordu. 
Bu durum, çalışanlar mücadelesine daha çok sayıda emekçinin katılması anlamına geliyordu. 
İşçi sınıfının ekonomik mücadeleden elde ettiği kazanımlar 1977’de zirveye ulaşmış, ondan 
sonra gerileme başlamıştı. Bu gelişim grevci sayısının yüksekliğine de denk düşüyordu.

1973-80 dönemindeki grevlere ilişkin daha aynntılı bir inceleme şu sonuçlan ortaya 
koyacaktır: 1963-71 dönemine göre son dönemde grev sayısında iki, grevci sayısında üç, 
grevde geçen gün sayısında 7 misli artış vardır. Grevlerin gerçekleştirildiği işkollan arasında 
imalat sanayii birinci sırayı almaktadır. Toplam grevlerin yüzde 62 .48 ’i, grevcilerin yüzde 
66.57’si, grevde geçen günlerin yüzde 71.07’si imalat sanayiine aittir. Bu işkolunu grev sayısı 
açısından hizmet (yüzde 14.69), ticaret (yüzde 7.54), maden çıkanmı ve taş ocaklan (yüzde 
6.46) izlemektedir. Grev, grevci ve grevde geçen gün açısından özel sektör, kamu sektörünü 
oldukça geride bırakmıştı. İşçiler bu dönemde bazı siyasi partilerde, sendikalarda, tüketim ya 
da yapı kooperatiflerinde, bazı yardımlaşma sandıklannda ve demeklerde üye idi.

1973-80 arasında işçiler işyeri, işkolu ya da Türkiye çapında şu eylem biçimlerine başvurdu: 
Yasal grev, iş yavaşlatma, verim düşürme, oturma grevi, yürüyüş, miting, sakal bırakma, 
yemek boykotu, fazla çalışmaya kalmama, viziteye çıkma, istirahat alma, direniş, işgal, işyeri 
işletme, bildiri dağıtma, açlık grevi, ölüm orucu... İşçi eylemlerinin nedenleri büyük farklılıklar 
gösterebiliyordu. En önemlileri daha yüksek ücret artışı ve sendika özgürlüğünü kısıtlayan ya 
da yok eden engellemelerdi. Nedenler aynntılı olarak şöyle sıralanabilir: Sendikal örgütlenme 
ya da sendika seçmeye yönelik baskıları protesto, daha yüksek ücret isteme, hak grevini 
yaşama geçirme isteği, sözleşme yetkisinin ve sözleşme görüşmelerinin gecikmesini protesto, 
toplu sözleşmenin uygulanmamasını protesto, grev ertelemelerini protesto, işten atılmaları 
protesto, siyasi nedenlerle işçi alınmasını protesto, faşist baskılan ve can güvenliği olmamasını 
protesto, çalışma koşullannın, yemeklerin, koruyucu araçların kötülüğünü protesto, çeşitli 
ekonomik önlemleri ya da yasa taslaklannı protesto, varolan sendikayı protesto, 1 Mayıs’m 
kutlanması için protesto, başka işçilerle dayanışma gösterme, varolan sendikanın çalışmalannı 
protesto...

1973-1980 dönemi genelde kapitalist sınıfın, özelde tekelci sermayenin saldınlan artarken sınıf 
çelişkilerinin keskinleştiği, sınıf mücadelesinin çok yoğunlaştığı bir dönemdi. Özellikle CHP- 
MSP koalisyonu hükümetinin çözülmesinden sonra kumlan MC iktidarlan ve AP azınlık 
iktidan sırasında işçi hareketi düzenli bir faşist saldın karşısında kaldı. Bu iktidarlar 
döneminde Bölge Çahşma Müdürlükleri eliyle işyerlerine işçileri temsil etmeyen san, gerici- 
faşist sendikalar getirildi. 'Çok sayıda “ülkücü”, özellikle KIT’lere ve kooperatif kuruluşlanna 
yerleştirildi. İçeriden bu kişilerin, dışandan örgütlü faşist komandolann saldınlan ile 
işyerlerinde baskı oluşturuldu, işçiler dövüldü, hatta öldürüldü; DİSK üyeleri sendika 
değiştirmeye zorlandı.

Öte yandan işverenler sendikalan olanaksız öneriler ile köşeye sıkıştırmaya, grevleri uzatarak 
ya da toplu grevlere zorlayarak sendikalan çökertmeye çabaladılar. Çok sayıda bilinçli işçiyi 
çeşitli bahanelerle işten çıkardılar. 1973-80 arasında işçi hareketi kazanılmış haklan korumak, 
her şeyden önce can güvenliğini sağlamak için yoğun, kahırlı, oldukça zor bir savunma 
mücadelesi içinde oldu. Ve bu savunma ile kendisine yönelik saldınlan önemli ölçüde 
püskürttü. 1973-80, aynı zamanda işçi hareketinin önemli ekonomik-demokratik kazanımlar
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işçi hareketi ile sosyalist hareket arasındaki ilişkiler, 
1973 sonrasmda sistemin krizi derinleştikçe eskisinden 
farklı bir gelişme eğilimi gösterdi. İşçiler, bu dönemde 

de seçimlerde oylarını geleneksel partiler arasında 
dağıtmakla birlikte esas olarak emekten yana 

politikaları dile getiren sola yöneldi ve solun tek 
temsilcisi konumuna yükselmiş olan 

CHP hükümetlerinin başlıca toplumsal dayanağını 
oluşturdu. Ancak, işçilerin CHP hükümetinden 

beklentileri olan gelir bölüşümünün yeniden 
düzenlenmesi, emekten yana politikaların yürürlüğe 

sokulması, 1974'ten başlayarak şiddeti artan kriz 
içinde çözümsüz kalan CHP hükümeti tarafından 

gerçekleştirilemedi, ithal ikameci sanayileşme 
politikalarının yürütülmesi sırasında burjuvazinin 
yükselen kârlarıyla birlikte örgütlü işçi sınıfının 

ücretlerinin sendikalar tarafından korunabilmesi bir 
ölçüde mümkün olurken, sektörün petrol bunalımı 

dolayısıyla krize girmesiyle birlikte burjuvazi işçi 
sınıfına karşı sSrt b ir savaş içine girdi. Üretimin 

maddi koşullarının sağlanamayışı, petrolün ve sanayi 
için gerekli ithal girdilerin elde edilebilmesi için gerekli 

dövizin yokluğu dolayısıyla üretimin sık sık kesintiye 
uğraması, işçilerin örgütlü gücünü burjuvazinin 

hakimiyeti için bir engel haline getirmeye başladı. 
MESS, TİSK ve TÜSİAD gibi burjuvazinin toplumsal 

örgütlerinin yönettiği saldi'ilar karşısında, CHP 
hükümetinin önerdiği "toplumsal uzlaşma”  işçi 

hareketinden kabul görmedi ve işçiler radikal bir 
direniş çizgisi öneren sosyalist harekteierin çağrılarına 

daha çok kulak vermeye başladılar. Faşist hareketin 
üretimde kesintilere yol açabilecek bir biçimde 

doğrudan doğruya üretim birimlerindeki işçi 
direnişlerine açıktan bir saldırıya girişmemesine 

karşılık, işçi mahallelerinin denetim altına alınmasını 
hedefleyen saldırılan, bu saldırılara göğüs geren 

devrimci grupların işçilerden onay almasına yol açtı, 
işçilerle doğrudan politika alanında kurulan bu 

ilişkiden aldıklan güçle devrimci akımlar sendika 
harekeli içinde işçiler için bir seçenek oluşturmayı 

başardılar. Böylelikle işçi hareketinin sosyalist ve 
devrimci b ir politik örgütteki birliği bu dönem boyunca 

da sağlanamamış olarak kalmakla birlikte, sosyalistler 
işçi Sınıfı hareketi içinde bütün eğilimleriyle birlikte 

temsil edilmeye başladılar. Merkezi sendika 
örgütlerinin sendikacı deformasyonun bir sonucu 
olarak büyük ölçekli sanayi işletmeleri dışındaki 
örgütlenmeler ve direnişlerle ilgilenmeyişleri, işçi 

hareketi içindeki sosyalist eğilimler arasında görünüşte 
bir işbölümü etkisi de yarattı. Küçük işletmelere 

dağılmış işçiler, maden çıkarımı ve toprak işleme 
sanayilerinde çalışanlar daha çok radikal sol 

hareketlerin ilgi alanına girerlerken, İstanbul-İzmit 
metropolünde kalanlar DİSK yönetimi çizgisindeki 
sendikalarda örgütleniyorlardı. Radikal bir hareket 

çizgisi üzerinde yürüyen sendikalar arasında yeralan 
Yeraltı Maden-İş sendikası, geleneksel sendikal 

örgütlenme biçimlerinden farklı bir gelişme göstererek 
işçi hareketini saf ekonomik örgütlenme ve 

mücadelenin dışına toplumsal ve siyasal alana 
taşımakta önemli b ir rol oynadı. Ekonomik mücadeleyi 
de yalnızca ücret artışı için b ir mücadeleden farklı bir 
biçimde sürdüren Yeraltı Maden-İş örgütlediği grev ve 
direnişlerin gerçekleştirildiği maden çıkarım alanlarında 

yöre halkının ve madencilerin ailelerinin de direnişlerle 
ilgilenmesini ve işçilerin direnişini bir toplumsal 

mücadele olarak kavramasını sağladı. Öte yandan 
madenlerin kimi zaman işçi ücret artışlan dolayısıyla 

kapatılması eğilimine karşı, madenleri işgal edip 
üretimi sürdürerek, kapitalistsiz de üretimin mümkün 

olduğunu kanıtlamaya giriştiler. Ancak işçi hareketi ile 
sosyalist hareketin radikal olsa da olmasa da 

ekonomik mücadele alanındaki bu buluşmalan işçi 
smıfının siyasal b ir örgütlenme düzeyine sıçraması 

bakımından yeterli b ir itilim sağlamadı. 12 Eylül 1980 
darbesi geldiğinde darbeye karşı b ir politik çağrıya 

tepki verecek herhangi b ir işçi önderliğinin yaratılmış 
olduğundan söz edilemezdi. Resimde Aşkale’de 

maden çıkarımında çalışan Yeraltı Maden-İş üyesi 
işçiler b ir grev sırasında görülüyor.



İ Ş Ç İ  Hareketleri

elde ettiği mücadelesini kitleselleştirdiği yıllar oldu. O kadar ki, bu niteliğiyle 12 Eylül askerî 
darbesinin baş sınıfsal hedefi oldu.

1973 Sonlannda İşçi Hareketi

12 Mart sonrasmda belli bir “geri çekilme” içinde olan DİSK 12-13 Şubat 1973’de 4. Genel 
Kurulu’nu yapmıştı. 12 Mart dönemini herhangi bir kitlesel etkinlikte bulunmaksızın iç 
sorunlarıyla geçiren Türk-İş’in 28  Mayıs 1973 tarihinde yapılan 9. Genel Kurulu’nda sosyal 
demokrat sendikacılar ayrı bir liste ile seçime girdiler ve seçimi kaybettiler.

Ancak, sosyal demokratların bu yenilgisi Türk-İş'ten ikinci büyük kopmayı getirecekti. Ocak 
1974’te Seyfi Demirsoy’un ölümünden sonra Türk-İş Başkanlığım Nisan 1979’a kadar 
Türkiye’de “partilerüstü sendikacılığın” en becerikli sözcülerinden olan, 1980 sonrasının önce 
DSP’li sonra SHP’lisi Halil Tunç yapacaktı. 14 Ekim 1973’de yapılan milletvekili ve senato 
seçimleri öncesinde DİSK Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak tüm emekçileri “Anayasal 
özgürlükleri ve demokratik haklan ve uygarlıkçı bir anlayışı savunan tek parti durumunda 
olduğu için” CHP’ye oy vermeye çağırdı. DİSK, CHP’ye oy verme çağnsmı 9 Aralık 1973’de 
mahalli seçimler için de tekrarladı. Bu çağnlar nedeniyle DİSK yöneticilerine karşı dava açıldı. 
Aynı günlerde Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği’nce yapılan bir açıklamada DİSK ile Türk-İş’in 
birleşmesi istenince, DİSK, bu çağnyı reddettiğini, ilkelerini kabul eden bir kuruluşa 
kapılarının açık olduğunu bildirdi. Bu arada Petkim-İş, Teknik-İş, Tek Bank-İş, Sosyal-İş gibi 
sendikalar “Bağımsız Sendikalar Dayanışma Konseyi” kurduklanm açıkladılar. 1973 sonunda 
DİSK’e  şu sendikalar üye idi: Barsak-İş, Basın-İş, Devrimci Yapı-İş, Gıda-İş, Hürcam-İş, Keramik- 
İş, Kimya-İş, Lastik-İş, Maden-İş, Turizm-İş, Tümka-İş.
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Türkiye’de, bir “ gecekondu kültürü’’nden, “ köylü” , 
“lumpen” kültürlerinden sözedildiğl yaygınlık ve kolay
lıkla “ işçi sınıfı kültürü” nden söz edilemeyişinin pek 
çok nedeni sayılabilir; ama şu değişmez: Bir sosyal 
olgunun varlığının ya da yokluğunun "nedeni” üzerine 
konuşmak, daima onun etkileriyle ilgili beklentilerimize 
bir cevap arayışıdır.

Özellikle farklı politik erekler söz konusu olduğunda, 
problem nesnesinin tanımı da, onun varlık ya da var 
ediliş koşullarına ilişkin teori kurma çabaları da, kendi
lerinden yola çıkılan tarihsel öncüllerin farklılığından 
çok, farklı etki alanlarının çözümlenmesine yönelmek 
bakımından ayrışacaktır.

Bu açıdan, “ işçi sınıfı kültürü” kavramının içerdiği 
tarihsellik ve “alt-kültür” kavramının sınıflandırıp ta
nımladığı olgular, yalnızca nitelikçe farklı olduklarından 
değil, aynı zamanda, bütün bunları politik erekler açısın
dan mı, yoksa bir sosyoloji nesnesinin “somut varlığını” 
anlamak için mi ele aldığımıza bağlı olarak da farklı 
kategorilerle ifade edileceklerdir.

Egemen toplumsal örgütlenme biçiminin eteklerinde, 
dil, işaret sistemleri, İnançlar ve gelenekler üzerinde, 
özel çevre ve özel ilişkiler dolayısıyla farklı bir biçim 
geliştirebilen grupların sisteme göre konumlarını göste
rebilmek için öne sürülen “ alt-kültür” kavramının, özel
likle “sistem içi” bir oluş ve hareket tarzını yansıttığı 
için, yalnızca politik bir fonksiyon olarak tanımlanabile
cek olan “sınıf kültürü” kavramını kapsayamayacaktır.

Göçmen işçilerin, farklı din, ulus, ırk özelliklerini ka
palı çevre koşullarında sürdürmeye itilen işçi grupları
nın, ya da farklı ve özgül işkollan içinde oluşmuş ilişkile
ri, genel yaşam biçimlerini de kapsayacak kadar geniş 
ve genel kılabilen işçi gruplarının bir alt-kültür oluştur- 
duklanndan söz edilebilir; ama bu, hiç bir zaman sınıfın 
tümüne özgü düşünce ve davranış ve yaşayış biçimleri
ni kapsama gücünü gösteremeyecektir.

Meslek, işkolu, din, milliyet, ırk vs. gibi öğeleri aşan, 
bunlarsız da tanımlanabilen, fakat bunların aşılmış oldu
ğunu bildiren bir kültürün, bugünkü sosyoloji ya da 
kültürel antropoloji kavramlarıyla tanımlanamayacağı 
açıktır. Hemen bu noktada, “ işçi sınıfı kültürü” kavra
mının, bir güncel varoluş halinden çok, ereklerle, toplu
ma ve insan soyuna ilişkin gelecek tasarımlarıyla ve 
bunlara ulaşmanın güçleriyle ve araçlarıyla ilgili bir içe
rikte kurulduğu görülür. Bir başka deyişle, “ işçi sınıfı 
kültürü” kavramı, bir sosyoloji nesnesinden çok, bunu 
da içermek üzere, politik eylemin programı ile belirlen
miştir. Öyleyse, bu kavram, “ alt-kültür” kavramından 
farklı olarak, nesnesini mevcut toplumda olgun haliyle 
bulabilmeyi, varolan bir şey üzerine konuşmayı ummaz. 
İşçi sınıfı kültürünün, ancak sosyalist bir toplumda ger
çekleşebileceği önermesi de, doğrudan doğruya kültür 
ve egemen sınıf kavramları arasındaki ilişkiye dayanır 
ve bir toplumsal yaşam biçiminin, genelleşmiş, kapsayı
cı ve etkin bir duygu, düşünce, davranış bütünlüğünün, 
herhangi bir sınıfla tanımlı olabilmesi için, sözkonusu 
sınıfın “egemen sınıf olarak örgütlenebilmiş” olması 
koşulunu öne sürer.

Şu halde, Türkiye'de bir işçi sınıfı kültürü bulunup 
bulunmadığı tartışılırken, ancak “'alt-kültür” kavramı kap
samında ifade edilebilecek ilişkilerin ve öğelerin eksen 
alınması, her şeyden önce bir yöntem hatası oluştura
caktır. Öte yandan, XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla, XX. 
yüzyılın ilk otuz-kırk yılını İçeren bir yüz yıl Avrupa’sı 
bu tartışmada argüman olarak gösterildiğinde, bu kez

de, “ sınıf kültürü” nün öğeleri, “ alt-kültür” arayışının 
tanım öğeleri halinde düşünülmüş olacaktır.

Çünkü, söz konusu dönem boyunca bir işçi hayatını 
karakterize eden öğeler, ilişkiler ve ürünler toplamı, 
gerçekten “ işçi sınıfı kültürü” kavramının ileri sürülebil- 
mesine, işlerlik ve geçerlik kazanmasına olanak veren 
etkilere, her şeyden önce de, “ kendisi için sınıf” kavra
mının taşıdığı “ evrensellik” boyutunun görülüp teori- 
leştirilmesine temel açan etkilere sahipti. Henüz bir ege
men sınıf olmamakla birlikte, sosyal, politik ve entelek
tüel alanlarda hegemonyasını gerçekleştirebilme gücü
nü ve yeteneğini, yeni bir devrim çağı başlattığı izleni
mini vererek gösteren Avrupa işçi sınıfı, egemen üretim 
ve mülkiyet ilişkileri sistemine karşı duruşu ile kültür 
kavramının kendisine göre bir içerikle tanımlayabilme- 
mizi de mümkün kıldı.

Sınıfın ortak kültürel nitelikler etrafında birleşme ko
şulunu, makinelerle ve fabrika düzeni içinde çalışmakta, 
aynı ortamda, birbirine benzer mahallelerde yalıtılmış 
ve içe dönük bir hayatı sürdürmekte oluşunda, yoksul
luk ve aşağılanmışlıkla belirlenmiş ortak bir “ ruh hali” 
taşımasında görmek, ama söz konusu Avrupa yüzyılı
nın, sınıf açısından kültür kavramının ortaya konulabil- 
mesinde belirleyici olan ihtilalci hareketliliğini ihmal et
mek, sosyal-ekonomik determinizmin yorum tarzına uy
gundur. Böylece, her işçi bireyini bağlayan özel bir 
değerler sisteminin, “ maddi temeller üzerinde” , “ doğal 
olarak” ve sınıfın varoluşunun ayrılmaz bir belirlenimi 
halinde, başlangıçtan itibaren bulunacağına inanmak 
da kaçınılmaz olacaktır. Kuşkusuz bu bakış tarzında, 
Türkiye’de eğer işçi sınıfı kültüründen söz edilemiyor- 
sa, anılan dönem Avrupa’sının koşullarından türetilen 
kategorilerin de, ya henüz gelişmedikleri ya da artık 
geçersiz olduklan sonucuna ulaşılacaktır.

Yalnızca “ işçi sınıfı kültürü” hakkında değil, sınıfın 
tarihsel rolü, sosyal konumu, öncü sınıf olarak anlamı 
vs. gibi konularda da, “ refah ve tüketim toplumu” , 
“ yan-feodal yapı” gibi kavramlara, nedenler ve sonuç
lar arasındaki zorunlu ve değiştirilemez bağıntıyı belirle
yen bir “ maddi temel” değeri yükleyerek tez geliştiren 
determinizmlerin tümü, ancak bir olanaklar toplamı ola
rak anlam ve değer taşıyan bütün nesneleri ve ilişkileri, 
“ maddi nedenler” olarak gören aynı teorik öncüllerden 
yola çıkarlar.

Sorun, sosyal-ekonomik koşullardan zorunlulukla do
ğan bir ideolojik-kültürel biçimleniş ilişkisi olarak değil 
de, bir politik program içeriği olarak ele alındığında 
ise, “ işçi sınıh kültürü” kavramının ifade ettiği ilişkiler
le, sınıfın her düzeydeki bütünsel eylemi arasındaki ba
ğıntı önem kazanacaktır. İşçi sınıfının sosyal varoluşu 
ile, tarihsel bir özne olabilmesinin belirlenimlerinin bir 
ve aynı olmadığından yola çıkarak, diyebiliriz ki, tarihsel 
özne niteliği, ancak politik etkinlik içinde, onun sürekli, 
bağıntılı ve bütünsel kıldığı, ortaya çıkardığı ve geliştir
diği özellikler üzerinde gerçekleşebilir. Öyleyse, işçi sı
nıfının maddi hayat koşulları ile sosyo-kültürel etkinliği 
arasında, doğrudan değil, politik eylemle dolaylanma 
koşuluyla doğabilecek bir bağıntı vardır. Bu saptama, 
ekonomist-determinist açıklama tarzından farklı olarak, 
işçi sınıfının her türden örgüt ve mücadele biçiminin 
bütünlenmesi, genel bir sınıf tavrının somutlanması, 
bu anlamda da bir işçi sınıfı kültürünün doğuş ve geliş
me olanaklarının bulunması için, sınıfın politik örgütü
nün belirleyici rolünü açığa çıkarır.

Böylece, işçi sınıfının ve onun dolaysız varlık koşulla
rının gelişme özelliklerini ve düzeyini hiç gözardı etmek
sizin, ama bunlara uygun ve geçerli politik ifadeler ka
zandırarak genel ve sürekti kılma etkinliğini temel alan 
bir kültür kavramı ekseninde, Türkiye’de olup bitenlere 
bakabiliriz.

Moda oldukları dönemde bile etkileri hayli sınırlı kal

mış kimi “ tarih teorileri” bir yana, Türkiye’de işçi sınıfı
nın ve sınıf mücadelesinin varlığı herkesçe görülebili
yor. İlk elde bu kadarı bile, egemen kültürün içinde, 
fakat ona karşıt bir işçi sınıfı kültürünün olanaklarının 
bulunması demektir. Ne var ki, hiç bir sınıf, toplum 
içine doğuşuyla hemen birlikte, kendisiyle belirlenmiş 
bir kültürü de beraberinde getiremiyor. Her sınıf, ancak 
kendine özgü koşulların gelişmesiyle kendi tanımlayıcı 
karakteristiklerini adım adım oluşturuyor. Daha açıklayı
cı olması bakımından eklenmelidir ki, bu “ tamamlanış” , 
daima başka bir sınıfa karşı açık mücadele koşuluna 
bağlıdır.

Türkiye’de kapitalizmin temelini, ihraç edilmiş emper-

Bir grev sırasında halay çekeri otel ve eğlence yeri 
çaiışanlan. İşçi sınıfının kendi (pre-kapitalist) 
geçmişinden devralmış olduğu ifade biçimlerini yeni 
koşullara uyarlamasındaki bütün başarısına karşın, bu 
uyarlama sürecinden hareketle ve bunun sonucu 
olarak, b ir ‘ ‘işçi sınıfı kü ltü rü" adlandırmasına layık 
kalıcılık ve evrensellikte b ir kültür yaratamamasının 
nedenleri, bu sınıfın kapitalist üretim tarzı içersinde 
oynadığı ikircikli rolle yakından ilişkilidir. Aydın 
Çubukçu, b ir söyleşisinde bu rolün çelişkili niteliğini 
ve bu çelişkinin politika ile ilişkisini şöyle ifade 
ediyor: “ Politik eylem iki farklı dünya ortaya çıkarır. 
Şu anda zaten içiçe geçmiş gibi görünen -görünen

yalist sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi oluştu
rur. Bu gelişme tarzında, pre-kapitalist yapı ve sınıflarla 
devrimci tarzda bir burjuva hesaplaşmanın olmaması, 
modern sınıf ilişkileri ortamında, kendisini bir biçimde, 
ama mutlaka gösteren sonuçlar doğurmuştur. Konu
muzla ilgisi bakımından çerçevelersek, burjuvazi de, 
işçi sınıfı da, yalnızca maddi ilişkiler zemininde değil, 
politik yapılar, gelenekler, töreler, alışkanlıklar bakımın
dan da kırla kent arasında “ kasabalı” bir içeriği taşıya- 
gelmiştir. Bu, kültürün egemen sınıf politikalarıyla ulu
sal bir etkinlik düzeyine yükselen egemen yapısını oldu
ğu kadar, “ alt-kültür” lerln de içerik ve biçimini belirle
yen etkiler doğurmuştur. Ne var ki, bunun karşısında, 
bir işçi sınıfı kültürünün kendisini açık mücadele koşu
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luna bağlı olarak gösterebilen öğeleri de zaman zaman 
parlayıp sönebllmiştlr.

Bir “ işçi hayatı” na özgü değerlerin oluşma koşulları, 
sınıf mücadelesinin en sıradan biçimleri içinde, bir grev 
sırasında bile görülebilir. Grev kararıyla sonuçlanan bir 
oylama, birimdeki işçilerin lıayatına bir kural koyar: Kar
şı oy verenler de dahil, bütün işçiler grevcidir! Karara 
uymayanlar, “grev kırıcı” olurlar. Orada yalnızca eyle
min iç düzenine ilişkin bir kural konmuş olmaz; her 
işçi ilişkisinin “ ruhunu” temsil eden, giderek ethik ve 
politik biçimler içinde de geçerli olacak bir ilke konmuş 
olur.

değil zaten içiçe bulunan- dünyalan farklılaştınr.
Dünyayı proletaryanın dünyası, burjuvazinin dünyası 
diye ayıran, bölen şey politik eylemdir. Barikattır. Bu 
olmaksızın, hayatı bu şekilde bölücü b ir eylem 
sözkonusu olmaksızın proletaryayı kendi içinde 
bütünleştirmek mümkün değildir. Barikatın arkasındaki 
hayat bütünleştirir proletaryayı. Olağan ilişkiler içinde 
zaten bütünleşemez. O noktaya gelindiği anda 
proletaryanın bütünlüğünden, bütünselliğinden ve 
bütünselleştirici bir eylem içinde olduğundan 
sözedilebilir. Onun £ kasında, gerisinde kaldığımız her 
an, içiçe geçmiş dünyaların yaşantısıdır ve b ir proleter 
bir burjuva gibi yaşar. Onu bölen politik eylemdir."

“Grev kırıcılık” , “ muhbirlik” , “ patron adamlığı” gibi 
aşağılanmış ve işçi hayatına yabancılığı ilan edilmiş 
değerlerin tanımlanması, mücadelenin kendine özgü or
ganlar ve örgütler yaratması ile iç içe ilerler. Ve bütün 
bunlar, karşıtlık ve çatışma üzerine kurulmuş bir dünya
nın ürünü olarak doğarlar.

Daha gelişmiş kültür öğeleri ve bütünsel bir sınıf kül
türü, daha yüksek mücadeleler içinde, politika alanında, 
ve bu mücadele daha geniş ve birbirinden farklı alanları 
kapsadığı ölçüde gelişir. Kuşaktan kuşağa aktarılmaları, 
sınıfın genel değerleri haline gelmeleri de, bu öğelerin 
gene yalnızca politik kültür öğeleri düzeyine yükselme
leri ile mümkündür. Burada söz konusu olan, dar anlam

da, yani yalnızca bağımsız bir politikanın geliştirilmesi
ne, örgüt ve mücadele biçimlerinin çeşitlenmesine iliş
kin bilgi, deney, gelenek birikimi anlamındaki politik 
kültür değildir.

Simgesel bir ifade ile, “ barikatın arkasındaki hayat” , 
politik kültür kavramının bütün içeriğini, etkisi ve ereği 
ile birlikte anlatmaya elverişli görünüyor.

Olağan toplumsal-siyasal koşullarda, işçi hayatı, emek 
gücünün yeniden üretimi için, yerleşik toplumsal düzen 
tarafından seçeneksiz sunulmuş, nesneler, ilişkiler ve 
mekânlarla kuşatılmıştır. Ve emek gücü yalnızca kas 
gücünden, yeniden üretilmesi de yalnızca karın doyur
maktan ibaret olmadığına, işçinin kendisini yenileyebil
mesi için gerekli her şeyi kapsadığına göre, işçi, bu 
nesnelerle, bu ilişkilere bu mekânlarda zorunludur. Din
lenmek, yeni bir şeyler öğrenmek, yiyip içmek için, 
burjuva sosyal ve kültürel yapının döküntüleriyle, ucuz
latılıp bayağılaştırılmış kopyalarıyla yetinecektir. Üstelik 
bunları, bir de kendi ortamında kırarak “ temellük” de 
edecektir. Bir işçi sınıfı kültürü çevresi, dolaysız biçim
de, ancak emek gücünün yeniden üretilmesinin ihtiyaç
larına karşılık olarak doğabilecekken, gerçekleşebilme
sinin engeli de, gene aynı alanın hazır bulunuveren 
burjuva niteliği tarafından karşısına dikilir.

Buradan kopuş ve kendine özgü biçimler yaratabilme 
olanağı ise, bütün bu üretim ve yeniden üretim biçimine 
karşı politika düzeyine yükselebilmiş bir tavır ortamında 
doğabilir. Bu anlamda “ barikat” , yalnızca bir sokağın 
kapatılması değildir: iki farklı hayat tarzının, farklı ilişki
lerin ve farklı değerlerin, karşıtlığın apaçıklığı içinde 
bağımsızca gelişebilmelerinin olanaklarının da yaratıl
masıdır. Çünkü, ayaklanma, hayatın yeniden üretileme- 
yişine karşı bir yeni yol arayışının sonucu olarak doğar 
ve bu arayış kategorik ifadesini bulduğu barikat ardın
da, sınıfa özgü biçimler kazanarak, yeni tarzda bir haya
tın üretilebilmesinin başlangıcına ulaşır. Devrimler, yal
nızca bir üretim biçiminden daha ileri bir üretim biçimi
ne geçiş anlamında “tarihin lokomotifi” değillerdir; doğ
rudan doğruya kendi öznesi olan sınıfı da yeniden yarat
tıkları için öyledirler. Tıpkı emek sürecinin bir “ doğal 
varlığı” insanlaştırmasında olduğu gibi, toplumsal dö
nüştürme eylemleri de, omuzlarında yükseldiği sınıfın 
belli başlı niteliklerinin gelişmesinin kaynağıdır.

Ama henüz bu aynşma anına gelmeden, küçük küçük 
oluşumlarda, bütün bir hayatın yeniden ve yeni bir tarz
da üretilebilmesinin ipuçlan, tohumlan olarak değerlen
dirilip geliştirilecek sosyal ve politik biçimler görülebilir. 
Bunlar aynı zamanda, sınıf kültürünün de derece derece 
cisimlenişini temsil eden, sınıfın her türden değişik ör
gütüdür. Yardımlaşma derneklerinden, spor klüplerine 
sendikalardan, güzelleştirme derneklerine kadar, ola
ğan koşullarda belli belirsiz bir sınıf içeriği taşıyan her 
türden örgüt ve bunlann kapsadığı ilişki, ayaklanmalar
da, “ barikatın ardındaki hayatın” somutlanmasında rol 
oynayabilir. Çünkü her bir sınıf örgütü, değişik kültür 
öğelerinin biçim ve etki kazanmasıdır. Bazan bir gelene
ğin, alışkanlığın sürdürülmesi için, bazan yeni bir özellik 
geliştirmek ve bunu kalıcı kılmak için, ama her durumda, 
en geniş anlamıyla emek gücünün yeniden üretilmesi
nin bir öğesine dayanarak veya bir öğesini yaratmak 
için, kendine özgü bağıntıların bir düğümü olarak doğar
lar. Sendikalardan başlamak üzere, sınıfın kendi farkını 
ortaya koyan her türden örgüt, sınıf kültürünün gelişme 
olanaklannın, şınıfın toplumsal varoluşunun boyutlan- 
nın bir göstergesidir. Sınıfı tanımlayan her öğe, onun 
bir niteliği olarak ancak bir örgüt biçimi kazandığında 
anlamlıdır. Bu bakımdan politik örgüt, bütün diğer ör
gütlerin kendisinde kapsandığı ve aşıldığı örgüt olarak, 
işçi sınıfının “ kendisi için sınıf” olmasının son ve en 
gelişmiş belirlenimini temsil eder.

Türkiye’de işçi örgütleri denilince önce ve çoğu kez 
yalnızca sendikalar akla gelir. Kültür-sanat dernekleri,

tüketim kooperatifleri, kütüphaneler vs. gibi değişik tür
den örgütler, dernekler ise, yerel ve geçici olarak doğa
bilmişler, ortaya çıkışlanna zemin hazırlayan olağandışı 
koşullar ortadan kalktığında da “ sönmüşlerdir.” Türki
ye’de, sınıf mücadelesi içinde oluşan, mücadelenin kap
sam ve düzeyine bağlı olarak gelişen, ve mücadelenin 
süresi boyunca etkin rol oynamış örgütler hiç olmamış 
değildir. 15-16 Haziran 1970'in hemen öncesinde ve 
sonrasında fabrikalarda, oyuncusuyla, yazanyla işçiler
den kurulmuş tiyatrolar, her işçinin ilgi gösterdiği kitap
lıklar, düğün-dernek komiteleri; 12 Eylül 1980 öncesi, 
Ümraniye 1 IVlayıs Mahallesinde sert mücadele koşulla
rında ve bunun gereği olarak doğan, eğitim, sağlık, 
güvenlik, yardımlaşma komiteleri. Yeni Çeltek’te işçile
rin üretimi ve denetimi üstlendikleri ocaklarda ve işlet
me çevresindeki köyleri de etkilerine alan yeni, açık, 
demokratik ilişkiler, kadın örgütleri, eğlenceleri, türkü
leri, marşlarıyla kendi sanatlan; Tariş’te, gene üretimin 
işçiler tarafından örgütlendiği “ işgal” koşullannda olu
şan ilişkiler ve değerler toplamı, hemen ilk akla gelen 
örneklerdir. Ne var ki, bunlann hiç biri, mücadelenin 
sonrasında da yaşayabilmiş değildir. Koşullara bağlı 
olarak ve sınıf ayrımının apaçık göründüğü çatışma or

tamlarının bu ürünleri, yalnızca kesintisiz bir politik et
kinliğin ekseninde işlenerek sınıfın belleğine işlenebilir, 
geliştirilebilir ve tekrarlanabilecek yaşantılar olarak sak
lanabilirdi. Öyleyse, Türkiye’de işçi sınıfının kültürsüz
lüğünden sözeden herkes, ister istemez onun gelişmiş 
bir politik örgütünün yokluğundan söz ediyor demektir. 
Sınıfın tarihi içinde, bu saptama ne kadar geriye götürü
lürse, gösterdiği gerçek de o kadar katılaşıyor.

Türkiye işçi sınıfının tarihi, mücadelesiz bir tarih de
ğildir; ama mücadeleler ve sonuçlan kopuk kopuk, sü
reklilik kazanmak ve gelenekselleşmek gücünden yok
sun ve rastlantısal görünüyorsa, bu, sınıfın “doğasının” 
yanlış, çarpık, prematüre vs. olmasından değil, kendisi
ni bir bütünün yaratıcısı olarak toplumsal ve politik 
hayata sokmayı başarabilmiş bir partinin bulunmayışın- 
dandır.

Elbette, bütünleyici politik eylem tarafından birleştiril
miş bir mücadeleler sürekliliğinin ürünü olmadıkça, işçi 
sınıfı, kendi adına ama kendi tarihselliğinin kıyısında 
üretilip kendisine “ sosyalist kültür” ürünleri olarak su
nulan türküleri, şiirleri, marştan benimsememekte haklı 
kalacaktır. Kaynağını bu etkinlikte bulmayan “devrimci 
kültür” yaratma çabalarının, giderek kapalı bir dile dö
nüşen, yapay bir işaretler sistemi içinde ortaya çıkardığı 
ve keskin bir söylemle donatıldığında kabul edilebilece
ği sanılan, böylece de iyice ritüel nitelikler kazanan 
ürünlerinin toplamı ise, çok çok bir “ alt-kültür” ün öğe
leri olmanın ötesine geçemeyecektir. Sorun, ürünün 
niteliğiyle, güzelliği ya da çirkinliği ile değil, üretiliş 
tarzı ile ilgilidir. Ve bu, tek tek hiç bir ürünün ya da 
ürünler birikiminin kendi başına aşamayacağı bir sorun
dur. Her sınıfın kültürünün, onun eylemliliğinin bir so
nucu ve öğesi olması, ve egemen sınıf olarak örgütlen
me mücadelesi içinde üretilmesi bağlamında, denilebilir 
ki, politik örgütten yoksun sınıf, kültürel üretim olana
ğından da yoksun sınıftır. Bir başka deyişle, kendiliğin
den eylemlilik ve “ kendiliğinden sınıf” niteliğinin belir
leyici olduğu koşullarda ortaya çıkmış kültür öğeleri, 
sanat-edebiyat ürünleri, rastlantısal ve geçici olmaktan 
kurtulamayacaktır.

İşçi sınıfı bakımından politik eylem, belli bir sınıfın 
eliyle belli bir biçimde bütünsel kılınmış hayatı parçala
yıp dağıtarak, kendi elleriyle yeni ve daha yüksek bir 
bütünlüğün kurulması demektir. Orada, kültürün öğeleri 
de, sanat-edebiyat ürünleri de, şu ya da bu mücadele 
alanında kendine özgü biçimlerde ortaya çıkmış düşün
ce, davranış biçimleri de, ancak ve yalnızca, bütünsellik 
kavramının eylemli ifadesi olan politik etkinlik içinde, 
sınıf kültürü düzeyine yükselebilecektir.

AYDIN ÇUBUKÇU
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1973 seçimleri sonrasmda sendikacılık hareketinde iki temel konu, işçi-memur aynmı ve 
işçilerin gizli oy-açık sayım ilkesi ile diledikleri sendikayı seçmelerine olanak sağlayan 
referandum oldu. Türkiye 1973-1980 arasında salt referandum nedeniyle çok sayıda işçi 
eylemine sahne olacaktı. DİSK Cumhuriyet’in 50. yıhnda öteden beri savunduğu geniş
kapsamlı bir af konusunu bir kez daha yineledi. 20-21 Şubat 1974’de “Genel Af’ konulu bir
panel düzenledi ve Genel A f adlı bir ide kitap yayınladı. Bu, 12 Mart sonrasmda bir işçi
kuruluşu olarak DİSK’in en anlamlı çabalarından biri idi. 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra
ilk grevi Ankara Tepe Mobilya’da Asis üyesi işçiler gerçekleştirdi. Bu grev sırasında 8 Ocak 
1974’de patronun kaçak işçi çalıştırmak istemesi üzerine çatışma çıktı. 14 Ekim’de ise Ereğli 
Demir Çelik işçilerinin 2.5 aydır sürdürdükleri grev hükümetçe erteleniyordu. 1973 sonuna 
kadar Ankara’da 200 temel enerji işçisi, İstanbul’da Hacı Bekir’in 71 işçisi, Gelibolu’da 200  
Genel Gıda-İş üyesi. Eti Toprak’ta 135 Keram ik-İş üyesi, Yarımca Seramik’te 1.200 işçi greve 
gitti.

1974’ün İşçi Eylemleri

25 Ocak 1974’de CHP-MSP hükümeti kuruldu. DİSK’in  13 Şubat 1974’de Dilson Otelinde bir 
kokteyl ile kutlanan 7. Kuruluş Yıldönümü’ne Başbakan Bülent Ecevit de kutlama mesajı 
gönderdi.

DİSK 7. Kuruluş Yıldönümü Bildirisi’nde “DİSK işçi sınıfının devrimci mücadelesinin bilime 
dayalı, devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olma azminin meş’alesini taşımaktadır” 
deniliyordu. Haziran 1974’de Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin (TSİP) kurulmasından sonra 
“kurulan ve kurulacak partilerle DİSK’in hiçbir ilişkisi yoktur” açıklamasını yapan DİSK Genel 
Başkam Kemal Türkler, daha sonra M aden-İş’in  9. Bölge Temsilciliği Kongresi’nde (1975)
“1973 seçimlerinde CHP’nin desteklenmesi kararı doğrudur. Çünkü CHP, işçi sınıfının 
menfaatlerine en yakın partidir. Bugün Türkiye’de 5 tane sosyalist parti kurulması bu doğruyu 
değiştirmez... Bugünkü ortamda sosyalist mücadele yapılmaz... Bugün ille de ‘sosyalist mücadele 
yapılmalıdır’ diyenler, ayrıca, CHP’yi demokratik güç olarak kabul edip buna rağmen Sosyalist 
Parti kuranlar işçi sınıfına ihanet etmektedirler” diyecekti. Temmuz 1973 tarihli 3 sayüı DİSK 
dergisinde “Yeni Aldatmacalar: Halka Açık Şirketler Efsanesi” başlıklı bir yazı yayınlanmıştı 
ama CHP-MSP hükümetinin kurulmasından sonra DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler CHP 
programında yer alan “Halk Sektörü”nü savunuyordu.

DİSK 1974 Kıbrıs Harekatı’ndan sonra, harekatı destekleyen bir muhtıra yayınladı, işçileri 
devletin Savaş Fonu’na birer brüt yevmiye ile katılmaya çağıran bir kampanya açtı. Öte 
yandan Kıbrıs Harekatı’ndan sonra ilan edilen sıkıyönetim çok sayıda grevi yasakladı. 1974’de 
grevler hızla artmaya başladı. 24 Ocak 1974’de Türk-İş'e bağlı Petrol-İş üyesi 250 işçi EAS’ta,
4 Şubat’ta yine Petrol-İş üyesi bin işçi Mudu Akü’de, 23 Şubat’ta Genel-İş üyesi 2 bin işçi 
EGO’da greve gitti. 22 Şubatta Ulaş-İş'e üye 2 bin şoför Ankara’da çalışmayı durdurdu.
26 Mart’ta Çapa’da çalışan Tüm Has-İş üyesi bin sağlık emekçisi direnişe çıkarken, 1.800 PTT 
işçisinin başlattığı grev, İş Mahkemesi’nce durduruldu.

13-14 Nisan 1974’de 1. Teknik Elemanlar Kurultayı yapıldı. 29 kuruluştan 400 delege 
kurultayda kamu çalışanlannın toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı için mücadele 
kararı aldı.

16 Mayıs’ta Devlet Üretme Çiftlikleri’nde çalışan Türk-İş’e  bağlı 9 bin Tanm -İş üyesi üç hafta 
süreyle greve çıktılar. Tarım işçileri açısından bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Grev 
sırasında bazı işçiler gözaltına alındı. 21 Mayıs’ta aralarında bazı sendikaların (TYS, Basın-İş, 
Sağhk-İş, Petrol-İş İstanbul Şubesi) da bulunduğu 27 Kuruluş “Faşizme Karşı Güçbirliği” 
oluşturduklannı açıkladı. 9 Haziran’da İstanbul Spor Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Özgürlük ve 
Demokrasi” konulu panelde bazı sendikacıların yanısıra sinema sanatçısı Yılmaz Güney de 
konuştu. 30 Mayıs 1974’de İskenderun Demir Çelik inşaatında çalışmayı sürdüren 10 bini 
aşkın işçinin yaptığı mitingin ardından 22 Haziran’da 400 işçi tutuklandı. İskenderun Payas’ta
3. Demir Çelik yapımında 10 bin işçinin direnişe geçmesi üzerine de 22 Haziran’da DGM 60  
işçiyi tutukladı. 10 Temmuzda Petkim işyerinde işçi temsilciliği seçimini kazananlardan Ümit 
Tok, bir sağcı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

18 Eylül 1974’de İstanbul’da Ülker Bisküvi Fabrikası’nda DİSK’e  bağlı Gıda-İş’ten  istifaya 
zorlanan 785 işçi direnişe geçince, polisler panzerlerle fabrika kapısını kırarak içeri girdi, 
çoğu kadın olan işçileri copladı, 20 işçi gözaltına alındı. 20 Eylül 1974’de Adana’da pamuk 
işçilerinin direnişi nedeniyle Çapa-İş’li 7 sendikacı tutuklandı. 6 Ekim’de Çukurovalı pamuk 
üreticileri Adana-İskenderun yolunu 4 saat süreyle trafiğe kapadılar. 7 Ekim 1974’de Lastik-İş 
üyesi 950 işçi Gislaved Fabrikası’nda greve gitti. Bu grev işkolu yetkisine dayanılarak 
gerçekleştirilen ilk grev idi.

8 Ekim’de İzmir Belediyesi’nde çalışan 2.600 işçinin başlattığı grev bir hafta sonra İzmir 
Sıkıyönetim Komutanlığı’nca durduruldu. 1 Kasım 1974’de Ankara’da 4.500 MKE işçisinin 
direnişi de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca yasaklandı ve 117 işçi gözaltına alındı. Aynı 
ay Türkiye Banka ve Büro İşçileri Sendikası'na üye 8 işçi sıkıyönetimin grevleri durdurmasını 
ve işten atılmaları protesto için açlık grevi yaptı.
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Keramik-iş’m örgütlediği b ir grev sırasında tartışnıakta 
oian b ir grup işçi. Kapitalizmin ii. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki uzun süreli istikrar dönemi, değişik 
tempolarda da olsa bütün dünyada, o güne kadar 
hâlâ prekapitalist ilişkiler içersinde yaşayan geniş 
kitlelerin aşama aşama modern kapitalist ilişkiler 
içersine çekilmesine yol açmış; bunun sonucu olarak 
“ eski”  işçi sınıfının yanısıra, yeni, birkaç kuşaklık işçi 
ailelerinden gelme işçilere kıyasla nisbeten daha 
vasıfsız, sendikal örgütlenme ve uzlaşma alışkanlıklan 
daha zayıf, ancak prekapitalist b ir geçmişin değerleri, 
namus ve adalet anlayışıyla yüklü bir işçi sınıfı 
doğdu. Hernekadar Türkiye’de de kente göç 
1950’lerde başladıysa da, ancak sanayi yatırımlarının 
hız kazandığı 1960’ların sonuna doğru yoğun bir 
biçimde işçiieşme sürecine girdiler. Çoğunluğu küçük 
işletmelerde çalışan ve mevcut sendikal yapılardaki 
işçileri örgütlemeye rağbet etmediklerinden, modern 
sanayi dünyası ile sendikal dolayımla da ilişki kurma 
konusunda talihsiz kalan bu işçilerin “ sahipsiz kalma”  
olasılıklan çok yüksekti. Bu koşullarda, sözkonusu 
küçük işyerlerinde çalışan “yen i”  işçiler, sol örgütlerin 
ve özellikle de” orta yolcu”  eğilimlerin 
propagandalannın barındırdığı popülist temalara karşı 
özellikle duyarlı oluyorlardı. Tıpkı 1968’de Avrupa ve 
Latin Amerika'da olduğu gibi 1970’lerde de Türkiye'de 
bu işçiler, sınıfın en mücadeleci ve atılgan kesimlerini 
oluşturuyorlardı. DİSK bünyesindeki orta yolcu 
eğilimlerin etkisindeki sendikalardan biri olan Keramik- 
İş tam da bu tür işçileri örgütleyen kuruluşlardan 
biriydi. Sendika, 1977'de yayınlanan çalışma 
raporunda şu şekide tanıtılıyordu: “ Nasıl ki, Türk-iş7n 
konfederasyon olarak tam sınıf işbirlikçisi bir 
yörüngeye oturması noktasında işçi sınıfımızın 
özündeki ilerici potansiyel bu durumu reddederek, 
DİSK7 yaratmış ise, yani DİSK’/n varoluşundaki 
nesnel olgu, Türk-İşVn gerilemesi, yozlaşması ise.



İşçi Hareketleri

sendikamızın, Keramik-iş'/n varoluş nedeni de, aynı 
işkolunda faaliyet gösteren Türk-İş'e bağlı Çimse-İş 
sendikasının işbirlikçi, sınıf uzlaşmacı tavrıdır. (...) 
Uzlaşmacı, yoz sendikal anlayış ve uygulamalara bir 
tepki olarak varolan sendikamız 9 yılı aşkın bir 
dönemdir, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri 
doğrultusunda önemli kazanımlar elde etmiş ve 
işkolumuz işçilerinin tek ilerici sınıf ve kitle örgütü 
olduğunu kanıtlamış bulunmaktadır. Keramik-lşVn nitel 
yapısı, her geçen gün daha da bilinçlenmekte olan 
işkolumuz işçilerinin ilkeli birliğini çatısı altında 
toplamaya yöneliktir. Bu nedenledir ki, sendikamız 
tüm anti-demokratik baskı ve engellemelere ve hatta, 
düzmece sözde ilerici görünümlü sendika kuruluşlarına 
rağmen nicel olarak da büyük b ir gelişme süreci 
içersindedirler.”  Raporun Eğitim Dairesi’ne aynimış 
tıölümünde ise, yeni dönemdeki eğitim çalışmalarının 
amaçlan şöyle özetlenmişti: "1) Emperyalistlerin, 
egemen sömürücü sınıfın tüm kitle haberleşme 
araçlan, propaganda vasıtalan ile gerçekleştirdikleri 
gerici propagandayı işçilerin gözlerinin önüne sermek, 
işçilerdeki ters şartlanmalan yıkmaya çalışmak. Bu 
gerici propagandaya karşı direnecek gücü, feragati, 
yeteneği, bilinci aşılamak ve bunu yaşantıyla iç içe 
bir biçimde gerçekleştirmek. 2) İşçi sınıfının 
kendiliğinden sınıf olmaktan çıkıp kendi için sınıf 
olabilmesi, toplumumuzdaki sınıfların ve çelişmelerin 
gözler önüne serilmesi, bu çelişmelerin çözümü için 
gerekli örgütlenme ve mücadele biçimlerinin 
öğretilmesi, işçi sınıfının dünya görüşünün işçi sınıfı 
içinde yaygınlaşmasının sağlanması (...) 3) Yalnızca 
soyut bilgiler sahibi işçiler değil, işçi sınıfının 
mücadelesinin anlamını kavrayıp hareketin tümünü 
değerlendirebilen, ülke sorunlarında derhal işçi sınıfının 
dünya görüşü ile tavır alabilen mücadeleye katılan, 
okuma ve araştırma alışkanlığı kazanmış, yön verici, 
eleştirici, işçi kadroian yetiştirmek..."

3 Kasım 1974’de Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç bir açıklama yaparak hükümet 
kurulmasına Türk-İş’in  genel greve gideceğini bildirdi. 17 Kasım’da kurulup güvenoyu alamayan 
Sadi Irmak hükümetinde Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. 19 
Kasım 1974’de İstanbul’da Epengle, Topkapı Melamin, Çehk Montaj işyerlerinde 500 işçi 
direnişteydi. 6 Aralık’ta 20 bin dolayında SSK işçisi yemek boykotu yaptı. 22 Arahk’ta 2 bin 
toplum polisi fazla mesaileri alamadıklan için direnişe geçtiler.

1974 ve 1975’de DİSK
1974 başında 700 dolayında işçi sendikası, 4 işçi sendikalan konfederasyonu vardı: DİSK, 
Türk-İş, Milliyetçi İşçi Sendikalan  Konfederasyonu  (MİSK) ve Ülkücü İşçi Sendikalan  
Konfederasyonu  (TÜRKİYE-İŞ). Çok az sayıda üyeye sahip olan son iki konfederasyondan MİSK
1. MC iktidannm kurulması ile tüm MHP olanaklannı kullanarak DİSK’e  karşı fiziksel saldın 
odağı hahne gelecekti. Dinsel motiflere dayalı sendikacılık anlayışını savunan ve MSP’ce 
desteklenen Hak-İş konfederasyonu ise 1976’da kurulacaktı.

1973 sonrasmda DİSK’in  saygınlığı giderek artıyordu. İşçiler, DİSK üyesi olmak istiyorlardı, 
sendikanın adı çok önemli değildi. Yavaş yavaş DİSK adı işçilerin sendikal umudu haline 
geldi. 1973-75 döneminde 47 işyerinde yapılan referandumun 27’sini DİSK’e, 6’sını Türk-İş’e 
bağlı sendikalar kazandı. DİSK’in  seçimlerde CHP’yi desteklemiş olması da çok sayıda CHP 
yanlısı bağımsız sendika yöneticisinin DİSK’le yakınlaşmasını sağladı. Bazılan aynı işkolunda 
bulunan aşağıdaki sendikalar DİSK Yönetim Kurulu’nca parantez içinde verilen tarihlerde DİSK 
üyeliğine kabul edildi. Sosyal-İş (18  Haziran 1974), Asis, Baysen-İş (30 Eylül 1974), Has-İş, 
Özgür Haber-İş, Tek-İş, Devrimci Toprak-İş (12  Aralık 1974), Petkim-İş, Tekstil, Çapa-İş, Ziraat-İş 
(4 Mart 1973), Yeni Haber-İş, Tek Bank-İş, Kapfer-Genel-İş (22 nisan 1975). Bu katılımlarla 
DİSK’in  üye sayısının 270 bine çıktığı açıklanıyordu.

DİSK’in 21-24 Mayıs 1975 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5. Genel Kurulu’na 137 delege
dışında yabancı sendikacılar da konuk olarak katıldı. Yapılan seçimleri toplam oylan 58 olan
TİP’li, TSİP’li sendikacılar ile sosyalist olarak bilinen bazı sendikacılar terkederken, Kemal 
Türkler yeniden Genel Başkanlığa, Almanya’dan dönen TİP ve DİSK kurucusu İbrahim Güzelce 
Genel Sekreterliğe seçildi.

DİSK 5. Genel Kurulu’nda 33 karar alındı. Bunlardan daha sonra yoğun tartışmalara konu 
olan 33 no’lu kararda faşizme karşı ilerici ve demokratik kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yer 
verilirken “sosyalist bir örgüt olduğu bilinen ve işçi sınıfımızın devrimci pratiği içinde sınıfsal 
görevini sürdüren DİSK...” deniliyordu. Bazı yayın organlarında ise “DİSK’in CHP’lileştirilmesi” 
operasyonunun başladığı yorumu yer alıyordu.

DİSK’in 5. Genel Kurulu’ndan sonra basın çalışmalan yoğunluk kazanırken, kitlesel gösterilere 
de ağırlık verildi. DİSK, 6 Eylül 1975’de İzmir’de 15 bine yakın, 20 Eylül 1975’de İstanbul’da 
40 bin dolayında emekçinin katıldığı “Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele 
Mitingi”ni düzenledi. DİSK, 12 Ekim 1975 ara seçimlerinde de tüm emekçileri CHP’ye  oy 
vermeye çağırdı. Daha sonra “DİSK İstemleri" başlığı altında netleştirilen DİSK taleplerinin de 
sıralandığı seçim açıklamasında şöyle deniliyordu: “Bugün ülkemizde iktidara en güçlü aday 
durumunda bulunan tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt CHP’dir. Bu nedenle DİSK, 
halkımızı ve üyelerini CHP’ye  oy vermeye çağırır. DİSK, CHP’y e oy  vermeyi gerek (...) acil, 
sosyal, ekonomik ve politik dönüşümlerin gerçekleşmesinin, gerekse giderek ileri demokratik 
bir düzen kurulmasının ön şartı sayar.” DİSK’in 1975 Genel Kurulu sonrasmda kullanmaya 
başladığı “ileri demokratik düzen” sloganı böylece seçimlerde CHP’ye  oy verme çağnsında da 
kullanılmış oluyordu.

1975 İşçi Eylemleri

1975’de grev ve greve katılan işçi sayısı 1974’ün iki katma ulaştı. Grevler gelişirken, baskılar 
ve lokavtlar da arttı. 17 Ocak 1975’de İstanbul’da Beko Teknik’te M aden-İş’e  geçmek isteyen 
işçiler Adliye’ye yürümek isteyince polis panzerlerle işçilere saldırdı. 24 Ocak’ta Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığı kapı ve kalorifercilerin grevine izin vermezken 15 Şubat’ta İstanbul’da 
1.500 dolayında İETT işçisinin grevi Sıkıyönetim Komutanlığı’nca yasaklandı. 15 Mart’ta 
İstanbul’da Northern Electric Fabrikası’nda M aden-İş’e  üye olmak için direniş yapan işçilere 
polis saldırdı. 13 Mart’ta 5 bin Sosyal-İş üyesi işçi Türkiye çapında SSK işyerlerinde greve 
gidince Ankara İş Mahkemesi grevi durdurdu. Genel-İş üyesi 6 bin işçinin grevine 24 
Temmuz’da Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı izin vermedi. 16 Şubat’ta TÖB-DER’in  52 ilde 
gerçekleştirdiği “grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı, faşizmi, işsizliği, pahalılığı protesto” 
mitingleri saldırıya uğradı. 17 Şubat’ta Türk-İş'e bağlı TEKSİF üyesi 2.600 işçi greve başladı.
10 Nisan 1975’de Eczacıbaşı İlaç Fabrikası’nda bin dolayında işçi direnişe geçti. 20 Nisan 
1975’de, Nobel İlaç Fabrikası’nda direnişe geçen işçilerden 60’ı kadın 10 işçi açlık grevine 
başladı. 16 Haziran 1975’de, ilginç bir rastlantıyla 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 5. 
yıldönümünde, Türk-iş İzmir’de çok sayıda işçinin katıldığı 8 saatlik Uyan Direnişi yaptı. 
Bölgesel bir genel grev biçimindeki bu eylem, Türk-İş Genel Başkam Halil Tunç’un şalteri 
indirmesi ile başladı. 11 Ağustos günü Berec Pil Fabrikası’da 3 işçinin atılması üzerine 90
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Petkim-İş üyesi direnişe başladı. Polis işçileri evlerinden getirip çalışmaya zorladı. 6 Ekim 
1975’de Nusaybin’de pamuk tarlalarında çalışan işçilerin direnişini kırmak için getirilen 2 bin 
işçinin de direnişçilere katılmasıyla direnen işçilerin sayısı 8 bine yükseldi. ,

Bandırma’da Etibank Süllrik Asit Fabrikası’nda Petrol-İş'Cen ayrılıp DİSK’e bağlı Petrol Kimya-İş’e  
üye olan 16 işçinin sosyal haklarının kesilmesi üzerine 325 işçi 10 Ekim 1975’de direnişe 
geçti. 18 Ekim’de yapılan yürüyüşe binlerce Bandırmalı da katıldı. 21 Kasım’da 850 Asis üyesi 
ELKA işçisi greve başladı. Grevin 100. gününde DİSK greve elkoydu ve grevin yürütülmesini 
Maden-İş’e verdi. Asis Sendikasın ın  toplu iş görüşmelerini tüm işçilerin gözü önünde, işçilerin 
katılımı ile gerçekleştirme çabası çok sayıda sendikacı tarafından eleştirilirken, DİSK’in ELKA 
grevini çözüm biçimi de uzun süre tanışıldı.

İstanbul Sungurlar’da 800 işçinin 114 gündür süren direnişi M aden-İş ile işveren arasmda 
imzalanan protokol gereği 26 Kasım 1975’de sona erdi.

24 Kasım 1975’te Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı’nda çalışan 800 Baysen-İş üyesi sendika 
seçme özgürlüğü için direnişe başladı. Bu direniş daha sonra işyerindeki bazı İtalyan 
işçilerince de desteklendi. 10 Aralık 1975’de İzmir TARİŞ’te bir hafta önce işe ahnan Ülkü 
Ocaklı işçilerden birinin DİSK’e  üye bir işçiye silah çekmesi üzerine olaylar çıktı. 30 işçi 
gözaltına alındı ve fabrika bir hafta tatil edildi. 18 Aralık’ta işbaşı yapan işçiler çalışmadı.

İşveren çalışmaların iş akitlerinin feshedileceğini açıkladı. 6 Ocak 1976’ya kadar TARİŞ’ten 
450 işçi atıldı, 10 işçi DGM’ce tutuklandı. 23 Aralık’ta DİSK’e  bağh Turizm-İş üyesi 450 işçi 
Sheraton Oteli’nde sözleşme yetkisinin Türk-İş’e  bağlı Oleyis Sendikası’na verilmesini protesto 
için direnişe geçti. İşveren işçilere işbaşı için 48 saat mühlet verdi. İşçiler Taksim’de yürüyüş 
yaptılar ve otel bahçesine çadır kurdular. İşveren 5 Ocak 1976’da DİSK üyesi sendikanın 
yetkisini kabul etti. Sheraton Direnişi otel işçileri arasmda militan sendikacılığın tohumlarını 
attı.

Konya’da Maden-İş’e  üye olmak isteyen Seydişehir Alüminyum işçilerinin üzerine 26 Aralık 
1975’de 150 komando ve Türk Metal-İş üyesi ateş açtı. Çıkan çatışmada MHP Gençlik Kolu 
Başkanı öldü. Olaylar yaygınlaştı. TSİP, CHP, TÜTED şubelerine ve işçileri DİSK’e  üye olmaya 
çağıran Özgür Alüminyum İşçileri Sendikası merkezine patlayıcı maddeler atıldı. 7 Aralık 
1975’de Türk-İş, meclis başkanlannm seçimi ile 11 Aralık’a kadar mühlet verme, olmazsa 24 
Aralık 1975 günü yurt çapında bir saat süreyle “genel iş bırakma” karan aldı. Ancak “bazı 
gelişmeler ve alman teminatlar” gerekçesiyle 23 Aralık akşamı bu karar bilinmeyen bir tarihe 
ertelendi.

1976’ya girilirken, DİSK’in önceleri “devrimci sendikacılık” olarak adlandırdığı sendikal 
yaklaşımı “demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı” olarak tanımlandı. Aynı günlerde CHP 
yanlısı sendikacıların yönetimde ağırlıkta olduğu DİSK’e  “bağımsızlık, demokrasi, barış ve 
toplumsal ilerleme” ve “ileri demokratik düzen” sloganları ile yeni bir söylem hakim oldu. 
Bunun ardından da “Yaşasın DİSK", “DİSK çizgisi”, “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” sloganları 
ile DİSK çevresinde bir politik yapılanmanın zorlandığına tanık olundu.

Başlangıçta 15-16 Haziran direnişi, DİSK'/ son 
derecede iidrciidi bir konumda bırakmıştı. En açıkça 
dile getirilen hedefi Konfederasyon'un sürekliliği olan 
bu kendiliğinden kalkışma. Konfederasyon'un kendi 
yöneticileri tarafından belli b ir mesafelilikle 
değerlendirilmişti. Ancak 1970'den sonra, yalnızca 
DİSK değil Türkiyeli işçi sınıfının mücadele geçmişine 
sahip çıkma iddiasında olan her grup, çevre, örgüt ve 
parti için 15-16 Haziran'ı anmak vazgeçilmez bir 
görev haline gelm iştir DİSK de, örgütsel varlığını 
koruyabildiği sürece, bugün de sürmekte olan bu 
geleneğin gereklerini yerine getirmek için çalışmıştır. 
Örneğin resimde görülen 1979 kutiamalan için DİSK’/n 
Merter'deki genel merkezinde yapılan ve katılaniarın 
davetiyeler temelinde belirlenmiş olduğu "DİSK'/n 
Üzerine Düşen Görevler" gündemli bir toplantının 
yanısıra, Diyarbakır ve Ankara'da da bölge 
temsilcilikleri düzeyinde toplantılar düzenlenmişti.
Ancak 15-16 Haziran'ın kazanmış olduğu manevî 
itibar, sözkonusu kutiamalan sol içi rekabetlerin de 
kritik bir konusu haline getiriyordu. Örneğin 
li^erter'deki toplantıda, genel başkan Abdullah 
Baştürk'ün konuşması, Maden-İş mensubu olduklannı 
söyleyen 20 kişilik b ir grup tarafından protesto 
edilmeye çalışılmıştı. Arkadaşlarının salona 
alınmamasını protesto eden grup, DİSK görevlileri 
tarafından salondan çıkartıldıktan sonra, kapının 
önünde bekleyen 200 kadar Maden-Iş’ç/ arkadaşlarıyla 
birleşerek yürüyüşe geçmiş, ancak yürüyüş, 60 kadar 
kişiyi gözaltına alan polis ve jandarma tarafından 
engellenmişti. Baştürk ise konuşmasının daha ileriki 
bölümlerinde protestoyla ilgili olarak şunlan söylemişti: 
"Onlar, işçi sınıfı içindeki kundakçıların kuliandıklan, 
dürüst, namuslu kişiierdir.(...) DİSK'/n içinde bu ve 
benzeri durumlar olmayacaktır. Heyecanla hiçbir şey 
elde edilmez. Ama onlarda ne akıl ne mantık var. 
Sadece işçi sınıfı bilimi diye dillerinden, sadece 
dillerinden düşürmedikleri kelimeleri var." Olaydan üç 
gün sonra ortak bir açıklama yapan Maden-lş, Bank- 
Sen ve Bay-Sen başkanlan Kemal Türkler, Metin 
Denizmen ve Cahit Özhasırcı ortak bir açıklama 
yaparak "DİSK yönetimin meşruluğunu yitirdiği"ni 
iddia ettiler. Diğer yandan, Diyarbakır toplantısından 
sonra, aralarında Konfederasyon genel sekreteri Fehmi 
Işıklar'ın da bulunduğu 22 kişi, sıkıyönetim yasaklarına 
aykın davranıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak 
DİSK 15-16 Haziran'ı kutlayan tek örgüt de değildi. 
Örneğin Trabzon'da Dev-Genç ve Dev-Lis gibi örgütler 
bir yürüyüş düzenlemiş ancak bu yürüyüş polisin 
saldırısına maruz kalmış, olaylar sırasında polisin 
açtığı ateş sonucu dört kişi yaralanmıştı. Olay 
sırasında ise Pol-Bir'// polislerle Pol-Der'// polisler 
birbirlerini copladılar. DİSK dışındaki gruplann eylemi 
taşrayla olmadığı gibi, toplantı ve yürüyüş gibi 
eylemlerle de sınırlı değildi. Örneğin İstanbul girişinde 
Cevizli kavşağına, daha sonra "güvenlik güçleri 
tarafından etkisiz hale getirilen" b ir bombalı pankart 
koyuldu: İstanbul Ticaret Odası çevresinde, bir 
çatışma çıktı; Sirkeci'den Adalar'a giden 
"Dolmabahçe" ve "Fenerbahçe" vapurlarına bomba 
koyulduğu ihban yapıldı, ancak bu ihbar asılsız çıktı.



7 İşçi Hareketleri

1 Mayıs'ın ilk kez kitlesel olarak kutlandığı 1976 
yılında DİSK de büyük b ir atılım yaptı. Bunda 

yaklaşık 120 bin üyesiyle, o güne kadar DİSK'e 
katılmış olan bütün sendikalardan daha büyük olan 

Genel-iş'/n 5 Haziran 1978 tarihinde yaptığı 
Olağanüstü Kongre’de DİSK'e katılma karan alması 

kritik bir rol oynadı. Ancak Genel-İş katılmasıyla da, 
DİSK'de 1 yıl sonra, 6. olağanüstü Genel Kongre’de 

patlak verecek olan bir çelişkinin tohumları atılmış 
idu. Çelişkinin en az üç kutbu vardı. Kemal Türkler, 

reel sosyalizmi savunanlar tarafından “ goşist”  diye 
nitelenen kanatça “ ilerlemeci" ve TKP taraftarı 

olmakla ve solun diğer unsurlarına konfederasyon 
mersinde hayat hakkı tanımamakla eleştiriliyordu. CHP 
milletvekili olan ve işçilerin 15-16 Haziran olaylarında 
ioruğuna ulaşan tepkisine yol açan Genel-İş başkanı 

Abdullah Baştürk ise, bu çelişki açısından büyük 
ölçüde yeni olan bir unsurdu. Goşist diye nitelenen 

taraf, bu koşullarda, Baştürk’le "ilerlemeci”  diye 
nitelediği Türkler yönetimini uzaklaştırmak amacıyla 
uzlaşmayı denediyse de, bu ön görüşmelerden bir 

sonuç çıkmadı. Diğer yandan Kemal Türkler de 
Abdullah Baştürk gibi, seçimlerde CHP’nin 

desteklenmesi gerektiğini düşünüyordu; Kongre’de 
eleştirileri yanıtladığı konuşmasında şunları söyledi: 

“DİSK düşünce özgürlüğünden yana ise bu partinin 
(TKP’nin) kurulmasının savunmasını yapar. (...) Ben 

CHP'nin merkez politikasını eleştirmiyorum. Ama 
Içeierdeki partizan uygulamalardan söz ediyorum. Bu 

Genel Kurul’da da CHP'nin desteklenmesini 
neriyorum. CHP'den beklediklerimiz var. CHP’n/n de 

beklediği işçilerle iktidara gitmek ise, partilerinin 
Içeierde işçilere kapatılan kapılarını açsın. Bu öneriyi 
irine getiremiyor veya getirmek istemiyorlarsa DİSK'// 

işçilere kimsenin TKP'// diye d il uzatmaya hakkı 
yoktur." Bu koşullarda, Baştürk'ün temsil ettiği 

"sosyal demokrat" kanat ile Türkler'in temsil ettiği 
“ ilerici" kanatın uzlaşması daha kolay oldu. Birinci 

turda kendi aldığı 116 oya karşı Baştürk 204 oy 
alınca, Türkler "genel kurula zaman kaybettirmemek 
n" adaylıktan çekildiğini açıkladı. Baştürk ise seçimi 
kazandıktan sonra yaptığı konuşmada “ Sosyalizmin 

tekeline son vereceğiz" derken, b ir yandan da 
Türkler'in kendi konuşmasında sık sık vurgulamış 

olduğu "işçi sınıfı bilimi doğrultusunda gerekli olan 
çalışmalan yapmak" ibaresini kullanmaya özen 

gösteriyordu. Kullanılan yüze yakın boş oy, daha 
başkanlık divanı seçimleri sırasında varılmış olduğu 

anlaşılan bu uzlaşmaya karşı “ goş is fle rin  
protestosunu dile getiriyordu.

13 Şubat 1976’da DİSK’in .̂ Kuruluş Yıldönümü ilk kez kitlesel bir şölen ile kutlandı. Can 
Yücel’in “Hava döndü, işçiden yana esiyor yel” şiirini okuduğu, çok sayıda sanatçının katıldığı 
şölende yaptığı konuşmada DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler şöyle diyordu: “Sınıf 
uzlaşmacılığına ve Amerikan sendikacılığına karşı 13 Şubat 1967 günü kurulan DİSK .asa 
süre içinde sayıca gücünün ötesinde bir prestij ve saygınlık kazandı. Bunda en önemli pay, 
tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinin sendika içi demokrasinin uygulanmasıydı. Yüzlerce, 
binlerce bilinçli işçi, gece gündüz ve yorgunluk bilmeden DİSK’e  sahip çıktı... Görmediğimiz, 
tanımadığımız binlerce işçi sınıfı yandaşı DİSK’in  yücelmesi için yiğitçe kavga ve’rdiler. DİSK’in 
adı, işyerleri duvarlanna, İstanbul sokaklanna, yurt toprağına bu kahırlı, sabırh ve kararlı 
mücadeleyle kazındı.” Bu, DİSK’in  birkaç sendikacının değil, bir toplumsal muhalefetin ürünü 
olduğunu dile getiren çok önemli bir saptamaydı.

I Mayıs 1976

Yeni katıhmlarla, giderek artan grev ve direnişleriyle DİSK, yükselmekte olan sınıf mücadelesi 
içinde işçilerin tek sendikal umudu haline geldi. Özellikle MC iktidannm oluşturulmasından 
sonra işçilere yönelik baskı, ücret ve çalışma koşullanna saldın, işçileri DİSK içinde 
mücadeleye itiyordu. Böyle bir ortamda DİSK, yaklaşık 50 yılhk bir aradan sonra 1 Mayıs 
uluslararası birlik-mücadele-dayanışma gününü kutlayacağım açıkladı ve kutlama hazırhklanna 
girişti.

I I  Nisan 19 76 günü bir hastalık nedeniyle ölen ve çahşma günü olmasına rağmen cenazesi 
40 bin dolayında işçi tarafından kitlesel bir gösteri ile uğurlanan DİSK  Genel Sekreteri 
İbrahim Güzelce, Mart 1976’da DİSK'in 1 Mayıs broşürünün “Önsöz”ünde şöyle diyordu: 
“1976’nm 1 Mayıs’ı sosyahzmden yana değişen bir dünyada kutlanacak Türkiye işçi sınıfını 1 
Mayıs’tan koparmak, emek dünyasından koparmak demektir. Kimsenin gücü yetmez buna. 1 
Mayıs grev değildir. 1 Mayıs tüm dünya emekçilerinin uluslararası birhk ve dayanışmalannı 
gösterdikleri günüdür.

“1 Mayıs, birleştiğinde dünya emekçilerinin yenilmez gücünü burjuvaziye dayattığı ve tüm 
çalışanlara örnek olduğu bir gündür. 1 Mayıs ‘Bahar ve Çiçek Bayramı’ değildir. O gün 
kırlarda eğlenmeyi, çiçek toplamayı biz burjuvaziye ve sınıf uzlaşmacısı sendikalara, Türk-İş’e 
bırakıyoruz.”

DİSK, ilk 1 Mayıs’ın görkemh bir gösteri olması için yoğun bir hazırlık yaptı: Broşürler, 
gazeteler, İstanbul duvarlannı süsleyen afişler, komite çalışmalan, görevli eğitimleri, demokratik 
kitle örgütleriyle toplantılar. Ve işçiler, memurlar, emekçiler, erkeğiyle, kadınıyla, ellerinde 
pankartları ve bayraklarıyla dört bir koldan, sonradan işçiler arasında “1 Mayıs Alanı” olarak 
adlandınlan Taksim Meydam’na yürüdüler. Yüz bine yakın emekçi “Bütün Ülkelerin İşçileri 
Birleşin” pankartı altında sloganlar ve marşlar söyledi. 1 Mayıs 1976 “DİSK’in  İstemleri” ve 
disiplini çerçevesinde özellikle faşizme karşı kitlesel bir gösteri oldu. DİSK aynca aldığı bir 
kararla üye sendikalardan toplu sözleşmelere 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olduğunu vurgulayan 
maddeler konmasını istedi.

5 Mayıs 1976’da Yeni Çeltek kömür madenlerinde çalışan 980 Yeraltı M aden-İş üyesi greve 
gitti. 23 gün süren mücadele sırasında şirkette hissesi olan Pancar Üreticileri Kooperatifi üyesi 
üreticiler ile işçiler arasında yaratılmak istenen düşmanlık aşılarak işçilerle pancar üreticilerinin 
ittifakı sağlandı. 31 Mayıs 1976’da Söğüt Seramik’te Keram ik-İş üyeleri yetkinin başka bir 
sendikaya verilmesi ve işten çıkanimaları protesto için direnişe gittiler.

DİSK, MC iktidan tarafından Meclislere sunulmak üzere Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
yasa taslaklannı, DİSK üyeleri üzerinde yoğunlaşan komando saldınlannı, DİSK’e  bağlı 
sendikalara yetki verilmemesini ve MC iktidan tarafından özerkliği durmaksızın zedelenen 
TRT’nin durumunu görüşmek üzere 9 Temmuz 1976’da Genel Temsilciler Meclisi’ni topladı.
10 Temmuz 1976’da DİSK, Bursa’da faşistlerce öldürülen M aden-İş üyesi ve TOFAŞ işçisi 
Muammer Çetinbaş’m öldürülmesini protesto için Bursa Mitingi’ni gerçekleştirdi. İstanbul’dan, 
İzmit’ten, Ankara’dan, Sakarya’dan gelen onbinlerce emekçi faşist saldınlan kınadı. 12 Ağustos 
1976’da Türk-İş’e  bağlı Yol-İş’e  üye 2.300 işçi Konya hak grevine gittiler. Aynı yıl DİSK, 1 
Eylül’de Dünya Banş Gününü, 11 Eylül’de Şili İle Dayanışma Günü’nü kutladı.

DGM Direnişi

Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ekim 1975’de iptal ettiği Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası’nm 
MC iktidarı tarafından bir yıl içinde yeniden yasalaştınimak istenmesi 1976’da Türkiye işçi 
sınıfı tarihinin en büyük işçi eylemlerinden birine yolaçtı. DGM’nin özellikle işçi sınıfına 
yönelik olduğunu vurgulayan DİSK önce DGM üzerine kam uoyuna çok sayıda açıklam a yaptı ve 
tüm ilericileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

DGM’leri “sınıf mahkemeleri” ve “sıkıyönetimsiz sıkıyönetim” olarak niteleyen DİSK’in  Yönetim 
Kurulu ve Başkanlar Kurulu 16 Eylül 1976’da bir bildiri yayınlayarak Genel Yas ilan etti. 
Bildiride şöyle deniliyordu:
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Türk-İş’ten dışlanmak istenen sendikalardan Maden- 
İş, Basın-İş ve Lastik-İş, bağımsız Gıda-lş Sendikası ile 
birlikte 15 Temmuz 1966’da Sendikalar Arası Dayanış
ma Anlaşması'm  (SADA) oluşturdular. Kimi bağımsız 
sendikalarla yapılan tartışmalardan sonra Maden-İş, 
Lastik-İş, Basın-İş Sendikaları 12 Şubat 1967’de Türk- 
İş'ten ayrılma kararı verdiler ve aralarına bağımsız Gıda- 
İş ve Türk Maden-İş Sendikaları'm  da alarak 13 Şubat 
1967’de DİSK'i kurdular.

Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında, sendikal birliğin 
Türk-İş'te gerçekleştirilmesini savunun kimi “ ilerici” çev
reler, bu iddialarına gerekçeler ararken geriye de döne
rek DİSK’in kuruluşunun yanlış bir çıkış olduğu görüşü
nü öne sürdüler.

Bazıları “ DİSK biraz deneyimsizlik, biraz da aceleci 
kararlar sonucu kuruldu” , “ DİSK’i Türk-İş 'ten  ayrılan 
ya da kendini ihraç ettiren sendikacılar kurdu” diye 
yazarken, kimileri de “ DİSK'e sonradan gidenler Türk-İş 
yöneticilerinin oyununa geldi” gibisine “ komplo 
teorileri” öne sürdü. Bunlar öznel yaklaşımlar. Oysa 
bir bütün olarak DİSK'in  kendisi nesnel bir olgu.

DİSK bir Kuruluş B ild irgesi ile görüşlerini ortaya koy
du. Bu görüşler özet olarak Anatüzük’te de yer aldı. 
Her iki belge incelendiğinde başlangıçta söylenenlerin 
DİSK’in sonradan değişik bir bağlamda geliştirdiği söy
lemden oldukça farklı olduğu görülecektir. DİSK kuru
luşta kendisine “devrimci” nitelemesini uygun görmüş
tü. Ancak bu niteleme Kuruluş Bildirgesi’ndeki Beslen
me Devrimi, Barınmada Devrim, Sağlıkta Devrim, Vergi
de Devrim... gibi başlıklarda yer alan biçimiyle henüz 
egemen devlet ideolojisinden kopuşu içermiyordu. Ni
tekim DİSK, Kuruluş B ild irges i’nde devrimciliği şöyle 
tanımlıyordu: “ Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici, 
ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca 
değiştirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulanma
sı anlamına alıyoruz.”

DİSK'in kuruluş günlerinin söylemi işçilerin Anayasal 
yoldan kendi siyasi partileriyle iktidara gelmesini amaç
layan oldukça siyasi bir retoriğe sahipti. Planlı devletçi
liğin, Anayasanın eksiksiz uygulanmasının, sosyal ada
letin gerçekleştirilmesinin istendiği Kuruluş B ild irgesi'- 
nde “ işçi sınıfının devlet yönetiminin her kesiminde 
söz ve karar sahibi olması” amaç gösteriliyordu. Bura
daki “ karar sahibi olması” tanımlaması oldukça ileri 
bir amaçtı.

DİSK’in Dört Mücadele Yılı adıyla Şubat 1971’de ya
yınlanan bir broşürde ise Kuruluş B ild irgesi'ndeki gö
rüşler tekrarlanmakla birlikte şöyle denilecekti: “ DİSK 
topluluğu... geri bırakılmış Türkiye’de sendikacıların mut
laka ilerici Anayasamızın ilkelerine sahip çıkarak politi
ka yapmaları, kendi partileri içinde görev almaları, kendi 
partilerinin iktidara gelmesi için mücadele vermeleri ge
rektiği görüşünü savunmuştur... İşçi sınıfının ideolojisi 
sosyalizmdir. Bu nedenle sendikalar, bir yandan ekono
mik mücadeleyi sürdürürken, öte yandan da işçi sınıfını 
kendi ideolojisine sahip çıkaracak eğitimi yapmak zo
rundadırlar.”

Aynı broşürde ayrıca “ DİSK ise, Türkiye’nin geri kal
mışlıktan, içine düştüğü emperyalizm ağından, tüm hak
sızlıklardan kurtulabilmesinin tek öncü, devrimci gücü 
olmuştur” biçiminde oldukça tartışmalı bir cümle yera- 
lacaktı.

Daha kuruluş günlerinde 14 Şubat 1967 tarihli ANT  
dergisinde yer alan yazısında Fethi Naci “ Büyük bir

eğitim faaliyetine girişmesi zorunlu olan DİSK  yönetici
lerinin dikkat edecekleri en önemli husus, sendika ile 
parti arasındaki mahiyet farkıdır” diyerek oldukça önemli 
bir ön uyarıda bulunacaktı.

DİSK’ in kuruluş günlerindeki yaklaşımı daha sonra 
DİSK  Davası’nda askerî savcılarca iddia edildiği gibi, 
yasalara uygun sözler kullanma kaygısından kaynaklan
mıyordu. Bu söylem son derece samimi idi ve 1967’deki 
TİP söylemini yansıtıyordu. Bu söylem içinde işçi sınıfı
nın asgari programı ya da azami programında olması 
gereken hedefler aynı anda sıralanabiliyordu.

DİSK'in  başlangıçta ortaya koyduğu görüşler Batı Av
rupa’da sosyal demokrat partiler ile içiçe çalışan sendi
kal merkezlerin yaklaşımlarını andırmakla birlikte, “sınıf” 
sözcüğünü vurgulaması, işçi sınıfına politikada “ karar” 
yetkisi tanıması ile onlardan ayrılıyordu. İşçi sınıfının 
politik mücadele geçmişi çok güçlü olmayan azgelişmiş 
bir ülkedeki bu sendikal yaklaşım 1967 dünya koşulla
rında oldukça doğaldı.

Ancak kuruluş ilkelerindeki eksiklikler, muğlaklıklar, 
çelişkiler ne olursa olsun, Türkiye'de bir sendikal kuru
luş Anatüzüğünde ilk kez sendikal mücadelenin yetmez
liği ve siyasi mücadelenin gerekliliği açıkça vurgulanı
yordu. Bu sendikal hareket açısından son derece önem
li bir gelişmeydi. Böylesi bir yaklaşım “ partilerüstü 
sendikacılık” şemsiyesi altında/tP ya da CHP'de politi
ka yapan sendikacı milletvekilleri başta olmak üzere 
Türk-İş'ii sendikacılar tarafından şiddetle eleştirildi. DİSK 
kuruluş yıllarını kendisine yönelik “ komünist” suçlama
sına karşı yoğun bir savunma ile geçirdi. Henüz TİP 
içinde ayrılıkların su yüzüne çıkmadığı 1967-70 döne
minde ülkenin tüm sosyalistleri, tüm demokratları, tüm 
ilericileri, zaman zaman DİSK’ii sendikacılara rağmen 
DİSK  için çalıştı. Özellikle İstanbul’da '68 Kuşağı’nın 
bir kısmı sürekli fabrika kapılarındaydı.

1967-69 döneminde kimi gençlik kuruluşu liderleriyle 
TİP içinde birlikte olmanın verdiği güven ile DİSK’ii 
sendikacıların gençlik kuruluşlarıyla ortak bildiri yayın
laması, birlikte eyleme girişmesi, üniversite gençliği ku
ruluşlarını desteklemesi DİSK’ in kuruluş yıllarının olum
lu yanlarıydı.

Öte yandan DİSK aynı yıllarda Çemberlitaş'taki bir 
kata hapsolmuştu. Gerekli örgütlenmeyi ve eğitimi ger
çekleştiremiyor, TİP çevresindeki ilerici, sosyalist nite
likli işçileri sendikal mücadeleye kanalize edemiyordu. 
Sendikal örgütlenme esas olarak İstanbul-İzmit hattını 

ve genelde özel sektörü içeriyordu. Henüz Türkiye ça
pında yaygınlık kazanılamamıştı. Grev hakkı olmayan 
memur sendikaları ile gerekli bağlar kurulamamıştı. Ge
nel Başkana aşırı yetkiler tanıyan Anatüzük zaman za
man sorunlar yarattı. Kimi durumlarda da DİSK Anatü- 
züğündeki muğlak yaklaşımlar ile çelişen düzenden ya
na açıklamalar yapıldı.

Çeşitli olumsuzluklara rağmen o günkü koşullarda 
Türk-lş sendikalarının 1 günlük ücrete aldıkları zammı 
DİSK sendikaları 2-3 saat için elde etmeye başlayınca 
işçilerin DİSK'e yönelişi hızlandı. Bu arada DİSK içinde 
işçiler zaman zaman yöneticilere rağmen yeni eylem 
türleri denediler. Derby, Türk Demir-Döküm, Singer fab
rikaları işgalleri bu çabaların unutulmaz örneklerini oluş
turdu.

15-16 Haziran 1970 DİSK için bir dönemeç oldu. 31 
Aralık 1961'deki miting bir yana bırakılırsa DİSK üyeleri 
Türkiye işçi sınıfı tarihinde kez etkin, kitlesel bir eylem 
gerçekleştirdi. Bu, DİSK’ i DİSK yapan büyük eylemlerin 
ilki idi. Direnişin nedeni özelde DİSK’i kapatmak, genel
de sendika özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla AP  iktida- 
rınca getirilen yasa taslağı idi. Bu taslağa aralarında 
sonradan DİSK Genel Başkanı olacak olan Abdullah 
Baştürk’ün de bulunduğu Türk-İş’ii parlamenterler olum

lu oy verdi. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 15-16 
Haziran Direnişi sırasında olayların kendilerinin de bek
lemediği bir konuma girmesi üzerine radyodan işçileri 
uyarırken, o dönemin DİSK  Genel sekreteri Kemal Sül
ker şöyle diyordu: “ Girişilen tahripkar eylemle ilgimiz 
olmadığını İçişleri Bakanı’na söyledik. Ve kesinlikle bu 
tahripkar olayları tasvip etmediğimizi bildirdik. Ayrıca 
işçilere de radyoda bir uyarma yaparak kötü cereyanlara 
alet olmamalarını istedik.”

12 Mart IVlüdahalesi'nden az bir süre önce yayınladığı 
broşürde “ işçi sınıfının ideolojisi sosyalizmdir” diyen 
DİSK, 12 Mart Müdahalesi’ni ise şöyle değerlendiriyor
du: “ DİSK, Atatürk devrimlerinin ve Anayasa ilkelerinin 
korunmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirtmekten kı
vanç duyar. Parlamentodan çıkarılan Anayasaya aykırı 
kanunlar ve hükümetin ısrarla yürüttüğü Anayasa dışı 
uygulamalar, sosyal patlamalara yol açan tutum ve dav
ranışlar memleketi bir kardeş kavgasının eşiğine getir
miştir. İşte böyle bir ortamda memleketin beceriksiz 
ellerde, emekçi halkımızın da perişanlığını artıracak bir 
yuvarlanmayı gören ve Türk Milletinin bağrından oluşan 
Silahlı Kuvvetlerin bu vahim durum karşısında aldığı 
kararlar işçi sınıfımızın devrimci kesiminde büyük bir 
ferahlık yaratmıştır.”

12 Mart askeri müdahalesini ilk günlerde çok sayıda 
ilerici kuruluş da desteklemişti. Ne var ki, konumuz 
açısından yukarıdaki sözler D İSK 'in o günlerde 
“ sosyalizm” sözcüğünü kullanmakla birlikte, resmi ide
olojiden kopamamış olduğunu gösterir. DİSK, bu söyle
mi 12 Mart Dönemi'nde “günü kurtarmak” amacıyla 
kullanmaya devam etti. Bu dönemde DİSK'ii sendikacı
ların tek sorunu doğal olarak “ kapatılmamak”tı.

DİSK, 1967-71 arasında genel olarak TİP’i destekledi. 
DİSK  kurucularından Kemal Nebioğlu ve Rıza Kuas 1965 
seçimlerinde TİP’ten  seçilerek TBMM'ye girdiler. Rıza 
Kuas 1969’da yeniden seçildi. 1968’de DİSK ve Maden- 
lş  Başkanvekili Şinasi Kaya TİP'ten İstanbul Belediye 
Başkanı adayı olmuştu. DİSK 1969 genel seçimlerinde 
ve ara seçimlerde TİP'e oy verilmesi çağrısında bulun
du. 1969’da TİP adına radyodan konuşanlar arasında 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler de vardı ve konuş
masında CHP'yi ve Bülent Ecevit’i çok sert eleştirmişti.

Bu görüntüye rağmen DİSK ile TİP arasında kurulması 
gereken ilişkiler hiçbir zaman oluşturuiamadı. DİSK ile 
TİP hiçbir zaman bütünleşemedi. Daha yüksek ücret, 
daha iyi sözleşmeler nedeniyle DİSK’e kazanılan işçiler 
sosyalizme kazanılamadı. Bu olumsuzlukta en büyük 
pay DİSK’ii sendikacılarındı. Uvriyerist yaklaşımlarını 
TİP içinde yarıdan bir fazla “ işçi” çoğunluğu gerektiren 
tüzük hükmüne dayanarak korumaya çalışan DİSK’ii sen
dikacılar, çeşitli kademelerinde yer almış olsalar bile 
hiçbir zaman tam bir TİP’ii olamadılar. DİSK’ii sendika
cılar açısından önce sendikalizm, sonra TİP geldi. TİP’ii- 
leri günlük sendikal mücadelede sonuna kadar kullanan 
sendikacılar, aynı T/P'lilerin DİSK  tabanında siyasi ça
lışma yapmasını engellediler.

DİSK  Genel Başkanı 1971 deki 4. TİP Genel Kurulu’- 
nda görev almadı. 12 Mart sonrasmda TİP’ in kapatılmış 
olması kimi DİSK'ii sendikacıları politik olarak özgürleş
tirmişti. Artık üzerlerinde TİP'in ideolojik etkinliği kal
mamıştı. 1973 Genel Seçimleri sonrasında koşullar de
ğişmişti. DİSK Genel Başkanı “ Halk Sektörü” nü övü
yordu. DİSK  1973 genel seçimlerinde ve onu izleyen 
yerel seçimlerinde CHP’ye oy verilmesi çağrısında bu
lundu. DİSK bu çağrıyı 1977 ve 1979'da tekrarladı. 
1979'daki tek farklılık, sosyalistlerin baskısı ile CHP'yi 
destekleme kararında sosyalist partilere de oy verilebi
leceğinin belirtilmesi idi.

1974 ile birlikte bağımsız ya da Türk-Iş’ten  ayrılan 
CHP yanlısı sendikacıların etkin olduğu sendikalar DİSK’e
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üye olmaya başladı. CHP ile ilişkiler düzeltildi. Öznel 
olarak tanımlarsak, DİSK’in “CHP’lileştirilmesi’’ başla
mıştı. Gerçekte hem DİSK, hem de CHP bir değişim 
geçirmekteydi. Bu olgu TİP bağlamında nicel olarak 
gellşemeyen DİSK'in üye sayısının artmasına yol açtı. 
Ancak bu nicel gelişme, örgütsüz ya da Türk-Iş 'le  örgüt
lü işçilerin DİSK sendikalarında örgütlendirilmesinden 
çok, sendikalann DİSK'e katılımı ile gerçekleşiyordu.

Yine de 1974 sonrasında DİSK, işçilerin tek sendikal 
umudu idi. 12 Mart öncesindeki geleneğiyle DİSK, sınıf 
içinde direnişin, kavganın adı olmuştu.

Mayıs 1975’teki V. Genel Kurulda sosyalist olarak 
bilinen sendikacılar yönetim dışında kaldı. Genel Kurul 
sonrasında “ ilerlemeciler” olarak adlandırılan politik bir 
yapılanma DİSK'le egemen oldu. Siyasi parti-sendikal 
örgütlenme farklılığı ve ilişkisi açısından son derece 
önemli yanlışlar içeren görüşleriyle bu yapılanma sendi
kal örgüte siyasal işlev yükleyen, ikameci, sekter, ulti- 
matomcu tavırları ile önemli yanlışlar üretti. Bu arada 
DİSK Anatüzüğü gereği birleşmesi gereken üye sendi
kalar arasındaki sorunlar, CHP yanlısı sendikacılar lehi
ne çözüldü. Bazı sendikacılar DiSK'Xen ihraç edildi. CHP’li 
sendikacılar “ ilerlemeciler” ile birlikte muhalif sendika
cıları tasfiye etti.

Örgüt içi olumsuzluklara rağmen 1975-1977 arasında
ki bu dönemde önemli kitlesel eylemler gerçekleştirildi, 
yayın ve eğitim çalışmalarına ağırlık verildi. 1975’teki 
Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingleri'nden sonra 
1 Mayıs İşçi Bayramı 1976'da DİSK tarafından kitlesel 
olarak kutlandı. Aynı yılın Eylül’ünde Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yasa tasarısına karşı Genel Yas Eylemi 
ile direnen DİSK, siyasal içerikli bir genel grevi gerçek
leştirmiş oldu. Ne var ki, DGM Direnişi sonrasında işten 
atılan işçilere yeterince sahip çıkılamadı. “ DGM'yi ez
dik, sıra MESS'de” , “grup sözleşmesine hayır” gibi 
gerçekçi olmayan sloganlar acı sonuçlar getirdi.

Bu dönemde DİSK ilkeleri “ demokratik sınıf ve kitle 
sendikacılığı” başlığı altında yeniden tanımlandı. DİSK'
in “ istemler” paketi oluşturuldu. İstemler arasında en 
önemli olanı TCK’nın 141. ve 142. maddelerinin kaldırıl
ması talebi idi.

V. Genel Kurul sonrasında sosyalist olarak bilinen 
sendikacıların tasfiyesi işinde CHP’li sendikacılar 
“ ilerlemeciler" ile ittifak içindeydi. Ama CHP operasyo
nu tamamlanınca balayı sona erecekti. DİSK  Genei Baş- 
kanı’nın CHP’liler arasında önemli rahatsızlıklara UDC 
çağnsı bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimde yol
lar ayrılıyordu. Üstelik artık yönetimi Maden-İş'ten dev
ralabilecek 120 bin üyeli bir Genel-İş DİSK üyesi olmuş
tu. “ İlerlemeciler” ile birlikte sosyalistleri tasfiye eden
ler bu kez “ ilerlemeciler" ile hesaplaşmaya giriştiler. 
DİSK'le ikili yönetim oluştu. 4'ler, 3’ler tartışması, bası
na kadar yansıyan suçlamalardan sonra. Aralık 1977'deki 
VI. DİSK Genel Kurulu’nda, 2 dönem CHP milletvekilliği 
yapmış, Türk-lş İçindeki 1971-74 döneminin sosyal de
mokrat sendikacılık hareketinin lideri, Genel-İş Başkanı 
Abdullah Baştürk DİSK Genel Başkanlığı’na seçildi.

1966’da Türk-iş içinde yolları ayrılanlar ile, 1966- 
75’lerini Tûrk-İş’te Demirsoy-Tunç ekolüyle, 4'ler Rapo
ru (sonradan 12'ler Raporu, 24'ier Raporu) gibi belgeler
de DİSK’e yönelik suçlamalarla geçiren “ sosyal 
demokrat” sendikacılar sonunda DİSK yönetiminde bi
raraya gelmişlerdi. Ama Türkiye'nin toplumsal ve politik 
gerçekleri, militan, ileri işçilerin baskısı, yine de yeni 
DİSK yöneticilerine “ bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm” dedirtiyordu.

Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile yaptığı ve 
16 Ocak 1978 tarihli M illiyet gazetesinde yayınlanan 
röportajda DİSK genel başkanı şöyle diyordu: ‘ ‘DİSK

bir sendikal örgüttür. DİSK'e  sendikal örgütlere insanlar 
siyasal kanaatları aynı oldukları için değil, fakat ekono
mik çıkarları aynı olduğu için girerler... DİSK, sosyalist 
bir örgüttür. Yani ideolojik yönü belirlenmiş, kendi yet
kili karar organlarında saptanmış bir örgüttür... CHP'nin 
üst düzeydeki yönetimi de, milletvekili seçildiğim seçim 
çevreleri de, parlamento içinde birbirimizi tanıyan mil
letvekilleri de ve partinin pekçok yönetici kademeleri 
de benim bir sosyalist olduğumu bilirler idi."

Ekonomik koşulların ağırlaşması, sömürünün artma
sı, Sosyalist örgütlenmelerin yarattığı ivmeler, kendili
ğindenci mücadelenin militanlaşması, hepsinden de 
önemlisi faşist saldırıların yaygınlaşması nedeniyle 1978- 
80 dönemini DİSK, geçmiş yıllara oranla daha eylemli 
geçirdi. Kanlı 1 Mayıs’ın ardından 1 Mayıs 1978'in yine 
görkemli olarak kutlanması, Türkiye işçi sınıfı tarihinde 
işçi-memur, DİSK’ ii-Türk-İş’ ii 800 bine yakın çalışanın 
katılmasıyla en yaygın işçi eylemi olan 2 saatlik iş bırakı
mı, yani 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi, Kahramanmaraş 
Katliamını Protesto Eylemi, 30 Nisan 1980 Eylemi, 4 
demokrasi mitingi, 12 Şubat, 15-16 Haziran kutlamaları, 
faşistlerce hunharca katledilen DİSK  eski Başkanı Ke
mal Türkler'in cenaze töreni ve katliama yönelik protes
tolar bu dönemin önemli eylemleriydi.

Bu dönemde DİSK’ in CHP hükümetinin getirdiği ve 
Türk-İş 'in  imzaladığı Toplumsal Anlaşma'yı reddetmesi 
ayrıntılarıyla tartışılması gerekli bir başka olgu. Ancak 
DİSK, CHP hükümeti döneminde olabildiğince eleştirel 
davrandı. İstemlerini sık sık yazılı olarak iletti, faşizme 
karşı mücadeleye dikkat çekti. 20 Mart Faşizme İhtar 
Eylemi'ni iktidara rağmen örgütledi. Yine bu dönemde 
DİSK  ile sendikalaşma mücadelesi veren demokratik 
kuruluşlar arasında daha sıcak bağlar kuruldu, birlikte 
önemli çalışmalar yapıldı, DİSK, TÖB-DER'i onursal üye
liğe kabul etti.

Örgütsel olarak kimi üye sendikaların tüzüklerindeki 
tartışma konusu olan anti-demokratik maddeler, ortak 
bir tüzük taslağı ile aşılmak istendi. DİSK Araştırma  
Enstitüsü  ve DİSK E ğ lllm -K ü ltü r Merkezi (DKM) kuruldu. 
DİSK, 1973 sonrasında üyesi olan belediye, banka ve 
bazı kamu sektörü işçileriyle birlikte 1979’da artık Türki
ye’nin en ücra köşelerine kadar örgütlenmişti. Kimi olum
suzluklara rağmen örgüt içindeki iletişim oldukça geliş
ti. Bunun en güzel örneği, çok kısa zamanda örgütlenen
20 Mart Faşizme İhtar Eyiemi'nin başarıya ulaşmasıdır.

1970 sonlarında DİSK, ekonomik mücadeledeki miti- 
lanlığı, faşizme ve emperyalizme karşı kararlı tavır alışı 
ve siyasi içerikli açıklamalarıyla nicel gücünün üstünde 
bir etkinlik kazanmıştı.

“ Sendika ağalığı", ya da öne çıkan militan işçilerin 
budanması türünde suçlamalara maruz kalan DİSK  için
de 1978-80 arasında çok sayıda yıllanmış sendika lideri 
seçimle değiştirildi. Ancak yapılan olumlu işlerin yanısı- 
ra, küçük işyerlerinin örgütlenmemesi, toplu sözleşme 
ve grevlerde kimi taktik yanlışlara düşülmesi, eğitimin 
yeterince yaygınlaştırılmaması, tasfiyelerin varlığı, ey
lemlerden dolayı işsiz kalan işçilere uzun vadede sahip 
çıkılmaması bu dönemin olumsuzlukları arasında sayıl
malıdır.

1975-77 dönemine oranla daha demokratik bir yöneti
min gerçekleştirildiği 1978-80 döneminin en olumsuz 
olayı. Onur Kurulunca 4 sendikanın geçici olarak DİSK'- 
ten ihraç edilmesiydi. Ancak geçici ihraç süresinin biti
minden sonra gerçekleştirilen son DİSK  Genel Kurulu'- 
nda ihraç kararları tartışılmadan taraflar arasında yöne
tim için uzlaşma sağlandı. 2 Temmuz 1980’de sona 
eren VII. DİSK  Genel Kurulu'ndaki en önemli olay ise 
12 üye sendikanın son gün genel kurul çalışmalarına 
katılmayarak, bir basın açıklaması ile yönetimde görev 
almayacaklarını bildirmeleri idi.

1976'da DİSK, “ DİSK, CHP, burjuvazi" üçgeninin bir 
ayağı olarak nitelendirildi. 1979'dan sonra özellikle geli
şen siyasi mücadele bağlamında DİSK yöneticilerinin 
“ ağalığı, teslimiyetçiliği" bazı siyasi gruplann temel eleş
tiri konulan idi. Çeşitli siyasal oluşumlar DİSK sendika- 
lannı yeterli görmediklerinden “ alternatif" sendikalar 
kuruldu. Solun bölünmüşlük ortamında kimi sosyalist 
siyasi partiler “ faşizme karşı DİSK bizi birleştirsin" çağ
rıları yaptı.

12 Eylül 1980’de yeniden “ ordu kılıcını attı” 0/SK'liler 
hapishaneye gönderilirken Türk-lş Genel Sekreteri ba
kan oldu.

Bazı kişisel olumsuzluklara rağmen. Askerî Mahkeme
de DİSK  ve Türkiye işçi sınıfı savunuldu. DİSK'İİ sendi
kacılar askeri mahkemelerde kendilerinden beklenebile
cek ortalama düzeyden daha yüksek bir performans 
gösterdiler. Sonuçta 12 Eylül’e gelirken tabanda say
gınlık yitirmeye başlayan kimi DİSK'İİ yöneticiler 12 Ey
lül sonrasında yeniden itibar kazandılar. Olayın para
doksal yanı da buydu.

Acı olan, yarım milyonluk işçi tabanının hapishanede
ki D/Sf('lilere sahip çıkamaması idi. Tüm baskılar so
nunda mahkeme salonunda boş kalan dinleyici tribünle
ri 1967-80 mücadele döneminin boyutlannı sergiliyordu.

İlk kez DİSK ile birlikte sendikal düzeyde ve kitlesel 
yaygınlıkta işçi sınıfının varlığı ve sınıf mücadelesi savu
nuldu. Temsilcileri seçerek belirleme, toplu sözleşme 
taslağını katılım ile hazırlama, toplu sözleşme ya da 
grevleri oylama ile sonuçlandırma ilkeleri DİSK ile ete 
kemiğe büründü. İşçi konseyleri, işyeri komiteleri DİSK 
sendikalarında tartışıldı. DİSK  ile işyerlerindeki militan 
işçiler öne çıktı. DİSK ile işçiler, işçi olduklarını algıladı.

Bir ülkenin sendikal hareketindeki gelişmelerin kay
nağı işçi kitlelerindeki değişimdir. DİSK'te  gerek kuru
cuların, bir Kemal Türkler'in, bir Rıza Kuas’ın, gerekse 
DİSK'e sonradan gelen sendikacıların katkısı büyük. 
Ama DİSK'in  kuruluşu ve gelişimi, bir avuç sendikacının 
iradi başarısı değil, somut ekonomik, toplumsal ve siya
si koşullarda yeni arayış içinde olan işçi kitlelerinin 
yeni bir sendikacılık anlayışına yönelmelerinin nesnel 
bir ürünü. DİSK  için mücadele eden sıradan işçilerden, 
işçilerin DİSK  üyesi olmaları için uğraş veren öğrenci 
gençliğe, Derby’de, Demir-Döküm'de, Singer’de, Antal
ya’da, Kars’ta, Ceylanpınar'da, Edirne'de mücadele 
edenlere kadar DİSK  tüm işçilerin, demokratların, sos
yalistlerin, bir toplumsal muhalefetin ortak ürünü.

Bu nedenle DİSK'in  üye sayısı kısa zamanda 35-40 
binden yarım milyona ulaştı. DİSK  işçilerin gözbebeği 
olurken, sermaye sınıfının korkulu rüyası haline geldi. 
Hakkından gelinmesi istenen ilk hedef oldu.

Her şeye rağmen, işverenlerden, siyasi iktidarlardan, 
devletten bağımsız sendikacılık anlayışı ile. Tabanın söz 
ve karar sahibi olması ilkesi ile. Sendikal mücadeleyi, 
demokrasi mücadelesiyle içiçe sürdürmesi ile. İşçilerin 
bir sınıf olarak siyasi mücadele hakkını savunması ile. 
Hızla harekete geçebilme ve kitleleri canlı olarak kavra- 
yabilme yeteneği ile. İşçilere işyerlerinde gerçek kimlik 
kazandırması ile. Sendikal birliği “ ilkelerde birlik, ta
banda birlik” ilkesiyle savunması ile. Kısacası DİSK'i 
DİSK  yapan ilkeleri ile.

Bugün gerilere bakıldıkta DİSK'e  ilişkin tüm olumsuz
luklar D İSK'in  ikincil yönünü oluşturur. DİSK'in  birincil 
yönü şudur: DİSK  devlet sendikacılığına karşı ilk ve 
ciddi alternatiftir. Resmi ideoloji ile sendikal bağlamda 
ilk hesaplaşma çabasıdır. Türkiye sendikacılık hareketi 
sınıf için ne kazandıysa DİSK ile kazandı.

FARUK PEKİN
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“1. ülkemizi MCnin yarattığı kanşıklık ve bunalımdan kurtarmak, 2. Hayat pahalılığı artışına 
son verip emekçi halkımızın yüksek seçim olanaklanna kavuşmasını sağlayacak kapılan 
açmak, 3. Demokrasiyi açıkça boğazlamaktan kurtanp demokratik, sendikal ve siyasal hak ve 
özgürlükleri koruyup genişletmek, 4. Ve bu nedenle emekçi halkımızın 1977 Genel 
Seçimleri’nde özgürce oy kullanma ve bu istemleri destekleyen dilediği iktidan seçme olanağı 
sağlamak amacıyla... Bu iktidann anayasal ve demokratik yoldan düşürülmesine ve halktan 
yana bir iktidann kurulmasına kadar tüm ülkede Genel Yas ilanı... kararlaştınimıştır.”

DİSK’in karannda hergün öğleden sonra sessiz matem yürüyüşleri veya mitingleri yapılacağı ve 
işçilerin eylemler için serbest bırakılacağı açıklandı. 16 Eylül 1976’da DİSK Yönetim Kurulu 
Taksim Anıtı’na siyah çelenk koyarken, yüzbinlerce işçi Türkiye çapında üretimi durdurdu. 
Ajanslar 16 ve 17 Eylül günlerinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, 
Diyarbakır, Kayseri, Sakarya, Balıkesir’de işçilerin işi bıraktığını bildiriyordu. 18 Eylül’de 
direnişe Ereğli Demir Çelik işçileri katıldı, İstanbul ve Ankara’da otobüs ve temizlik işçileri 
çalışmaz, çöpler yollarda birikirken, Aliağa ve İpraş Rafinerileri, Erdemir, Türk Demir Döküm, 
Sungurlar, Pirelli, Goodyear, Tofaş, Renault,., fabrikalannda üretim durmuş her yanı “DGM’ye 
Hayır", “MCye Hayır” sloganları kaplamıştı. Bu gerçekte bir genel grev uygulamasıydı.

18 Eylül’de DİSK Yönetim Kurulu karanyia Türkiye’de ilk motorize gösteri 
gerçekleştirildi.Motorlu araçlarla Beşiktaş’ta toplanan işçiler, koma çalarak Taksim Meydanı’na 
ulaştılar. DİSK'in DGM Direnişi TMMOB, Töb-Der, TÜTED, TÜMÖD, TÜMAS, Tüm-Der, Tüs-Der 
başta olmak üzere çok sayıda demokratik kitle örgütü tarafmdan desteklenirken, Türk-İş'e 
bağlı Yol-İş, Harb-İş, Yapı-İş, Petrol-İş’ten  de (Adana, Mersin Şubeleri) dayanışma gördü.

DGM direnişi üzerine işverenler yoğun bir baskıya girişti. Binlerce baştemsilci, temsilci ve işçi 
işten çıkanidı. 20 Eylül 1976’da toplanan DİSK Yürütme Kurulu ertesi sabah yaptığı bir 
açıklamayla “tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi içinde yeniden karar vermesi 
doğrultusunda tabanın uyarılmasına” karar verdi ve işçiler o gün işbaşı yaptı.

21 Eylül’de DİSK Genel Merkezi arandı. DİSK Yürütme Kurulu üyeleri tutuklandı, ancak iki 
gün sonra delil yetersizliğinden salındılar.

DİSK’in DGM Direnişi başta bazı parlamenterler olmak tüm kamuoyunu etkiledi ve 11 Ekim 
1976’da, 26 Haziran 1973’de kurulan ve çok sayıda işçiyi, ilericiyi yargılayan DGM’lerin işlevi 
sona erdi. 27 Eylül 1976’da Ankara’da demokratik kuruluşlar DİSK’in DGM Direnişi’ni 
desteklemek amacıyla bir miting düzenlediler. Aynı biçimde Federal Almanya’da da DİSK'e 
destek mitingi yapıldı. Bu arada gerek DİSK’in eylemini desteklemek, gerekse işten atılmaları 
protesto için çok sayıda uluslararası kuruluş ve çeşitli ülkelerin işçi sendikalan DİSK’e destek 
bildirileri gönderdiler.

DİSK, 5 Ekim 1976’da bir açıklama yaparak “işten atılan tüm DİSK üyeleri(nin) güvence 
altında” olduğunu belirtti ve bu amaçla olağanüstü toplanan DİSK Genel Kurulu DİSK 
Dayanışma Eonu’nun güçlendirilmesi ve DİSK aidatının artıniması karan aldı.

Profılo Direnişi

DİSK’in DGM direnişine İstanbul’daki Profilo Fabrikası işçileri daha farklı bir biçimde 
katıldılar. Profılo işvereninin MESS’in talimatı ile 18 işçiyi işten atması üzerine işçiler 22  
Eylül 1976’da direnişe geçti. Fabrika toplum polislerince kordon altına alındı. 29 Eylül’de bini 
aşkın polis, altı panzer ve gaz bombalan ile işçilere saldırmasına karşın fabrikayı boşaltamadı. 
30 Eylül’de polisin Profilo’yu ikinci kez boşaltmak için giriştiği saldında Yakup Keser adlı işçi 
öldürüldü. Jandarmanın denetiminde 500 işçi polis merkezine götürüldü. Çok sayıda işçi 
gözaltına alındı, bazılan tutuklandı.

Sağmalcılar Cezaevi’nde tutuklu bulunan 6 Profılo işçisi “DGM’yi Ezdik, Yaşasın DİSIC' 
sloganıyla 23 Ekim 1976’da toplanan DİSK Genel Temsilciler Meclisi’ne gönderdikleri telgrafta 
şöyle diyorlardı: “... Bir Yakup ölmüş, bin Yakup var savaşacak. Bu olay ne ilktir ne de son. 
İşçi sınıfımızın mücadele tarihinde bu gibi olaylar çoktur. Binlerce işçi kardeşimiz vurulmuş, 
işkencelere tabi tutulmuş, ama hakim sınıflann baskılanna rağmen sınıf mücadelesi durmadan 
ilerlemiştir. Profilo olaylan neticesinde biz 6 işçi temsilcisi tevkif edildik. Ama biliyomz ki, 
ne işkenceler ne hapishaneler bizleri yıldıramaz. Tam tersine sınıf mücadelesini pekiştirir. 
Hapishaneler bizler için birer okuldur ve bizler bu okulda bulunmaktan dolayı gurar 
duyuyoruz... Kahrolsun Faşizm.”

20 Kasım 1976’da DİSK-Maden-İş üyesi 720 işçinin İZSAL’da sürdürdükleri grevin 1. yılım 
doldurması nedeniyle fabrika önünde şölen yapıldı. 25 Ocak 1977’de ise Altılar PDK’da 
çalışan 305 işçinin grevi 2. yılına giriyordu. 18 ve 20 Arahk 1976’da komandolar, Antalya 
MKE Pil Fabrikası’nda grevde bulunan işçilere saldınp grev çadınnı yaktılar.
1976’da grev, işyeri işgali, direniş, yürüyüş, miting ya da diğer biçimlerde 240 işçi eylemi 
gerçekleştirildi. Bu eylemlerin yaklaşık yüzde 45’i İstanbul’da, yüzde 20 ’si Ankara’da, yüzde 
IS’i İzmir’de yüzde 13’ü Adana’da görüldü. Eylemlerin yüzde 55’i DİSK, yüzde 2 0 ’si Türk-İş 
üyelerince gerçekleştirildi. Eylemler gene ağırlıkla özel sektöre ait fabrikalardaydı.
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TÜRKLER, KEMAL 
( 1 9 2 6 -1 9 8 0 )

12 Eylül öncesinde uğradığı silahlı bir saldırı sonu
cunda ölen, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Türkiye Devrim
c i İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurucu
su Kemal Türkler, Denizli’de doğdu. Tanmla uğraşan 
bir ailenin çocuğu olarak, ilk ve orta öğrenimini burada 
tamamladıktan sonra 1947’de İstanbul’a giderek İstan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Aynı yıl Bakır
köy’de kurulu Emayetaş Fabrikası’nda çalışmaya başla
yan Türkler, iki yıl sonra öğrenimini terketmek zorunda 
kaldı. Bu yıllarda sendikal çalışmaların içine girerek, 
1951’de daha sonra O/SK’in kurucu sendikalarından biri 
olacak Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası'na (son
raki adıyla Türkiye Maden-İş Sendikası) üye oldu. Bu 
örgütün 1952’de yapılan genel kurulunda işkolunda yay
gın bir örgütlenmeyi ve Bakırköy’de şube kurulmasını 
önerdi. Sendikanın Bakırköy şubesinin 13 Eylül 1953’te 
yapılan ilk genel kurulunda şube yönetim kuruluna seçi
len Türkler, önce şube sekreterliğine daha sonra da 
şube başkanlığına getirildi. Bu tarihten sonra 28 Mart 
1954’te yapılan sendika genel kurulunda yürütme kuru
luna girerek, sendika genel sekreteri oldu. Aynı yıl sen
dikanın kurucu üyesi Yusuf Sıdal ile genel başkan Üze
yir Kuran’ın rahatsızlıklarından ötürü görevlerinden ay
rılmaları üzerine 16 Eylül 1954’te Türkiye Maden-lş Sen- 
dikası’mn genel başkanlığına getirilen Türkler, bu göre
vi tam 26 yıl sürdürdü. Bu arada çalıştığı işyerinde 
işçi temsilciliğinde de bulundu. 1953’te işyerinde bazı 
sorunları sözkonusu ederek, iş uyuşmazlığına gitmesi 
üzerine işveren tarafından iş akti feshedildi. Ancak daha 
sonra İl Hakem Kurulu’nun kararı üzerine yeniden işine 
iade edildi.

Sendikanın genel başkanlığına getirildikten sonra ör
gütlenme çalışmalarına hız veren Türkler, 19S8’de yapı
lan genel kurulda örgütün yalnızca İstanbul’da değil 
bütün Türkiye’de örgütlenmesini sağlayacak kararın alın
masında etkili oldu. Aynı kongrede sendikanın adı Türk
iye Maden-lş Sendikası olarak değiştirildi. Bu yıllarda, 
Demokrat P arti iktidarının işçi haklarına, özellikle grev 
hakkına karşı sürdürdüğü politikaya karşı İstanbul İşçi 
Sendikaları B irliğ i içinde bazı sendikacılarla birlikte mü
cadele etti. DP iktidarının güdümlü bir sendikacılık iste
diğini öne sürerek, 19S9’da yapılan Milli Danışma Top- 
lantısı'na katılmadı. 27 Mayıs'tan sonra sendikal örgüt
ler arasında etkin bir mücadele veren Maden-lş Sendika- 
s/’nın Türk-lş içinde öne çıkmasını sağladı. 1961'de, 
Onlar Grubu diye adlandırılan sendikacılarla birlikte İs
tanbul İşç i Sendikaları B irliğ i'n \n  gelişmeler karşısında
ki yetersiz tutumuna karşı çıkarak, birlik başkanı Ziya 
Hepbir'i eleştiren Türkler; sendikaların siyasetin dışında 
tutulmasının yanlış olduğunu, bu örgütlerin toplumsal 
gelişmede mutlaka siyasetle içiçe olmaları gerektiğini 
savundu.

13 Şubat 1961 'de Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, İbrahim 
Güzelce ve Avni Erakalın gibi arkadaşlarıyla birlikte Tür-



işçi Hareketleri

DiSKVn, büyük bir kitlenin katılımıyla gerçekleşen 26 
Ocak 1980’de İzmir’de düzenlediği Demokrasi 

Mücadelesi Yürüyüş ve Mitingi için pankartlarla 
süslenmiş bir inşaat. Tüm ilerici demokratik kitle 

örgütlerince desteklenen ve her kuruluşun kendisini 
temsil edebildiği bu mitingde ABD emperyalizmi ve 
faşizm lanetlenirken DİSK Genel Başkanı Abdullah 

Baştürk de konuşmasında dönemin hükümeti 
tarafından alınan devalüasyon kararını eleştirdi ve 

"Devalüasyon işçi ve emekçilerin sefaletin kucağına 
resmen itildiği anlamına gelmektedir. Getirilen yeni 
düzenlemeyle Türkiye tam anlamıyla emperyalizme 

ipotek edilmektedir (...) Oysa IMF reçeteleri ile 
kurtulabilmiş bir tek ülke yoktur. Açıklanan kararlar 
hayat pahalılığını daha da artıracak, vurguncuların, 

karaborsacıların, ithalatçılann kârlarına kâr katacaktır" 
dedi. Konuşmasını "Burjuvazinin istediği devrimci 

mücadelemizin yok edilmesidir, halkımızın 
susturulmasıdır. Ama bizi asla yenemeyecekler. Bu 

kavgayı biz kazanacağız" sözleriyle bitirdi.

{fc/ye İşçi Partisi’m (TİP) kurarak, bu örgütün ilk genel 
I sekreterliğini yaptı. Türkiye İşçi Partis i’nin 1971’de Ana- 
iyasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasına kadar parti için- 
: de aktif olarak çalışan ve genel yönetim kurulu üyeliğin
de bulunan Türkler, ’60’larda Maden-İş Sendikası’nm 
işkolunda daha iyi örgütlenebilmesi için sendika şubele
rini bölge temsilciliklerine bağlayan bir model geliştirdi. 
1961 Anayasası’nda yeralan grev hakkının gerçekleş
mesi için, Türk~İş içinde birçok sendikacıyla birlikte 
mücadele veren Türkler, 1961’deki ünlü Saraçhanebaşı 
Mitingi’nin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayarak, 
mitingte bir konuşma yaptı.

1963’te Maden-iş Sendikası’nm  Kavei’de başlatmış 
olduğu direnişin yürütülmesinde de aktif olan Türkler, 
bir yıl sonra Singer Fabrikası’nda başlatılan grev nede
niyle Türk-iş genel başkanı Seyfi Demirsoy’la birlikte 
kısa bir süre tutuklandı. Bu yıllarda Türk-İş yönetiminin 
grevlere karşı takınmış olduğu tutumu, yönetim kuru
lunda ve diğer organlarda dile getirdi; konfederasyonu 
işçi sınıfının eylemlerine sahip çıkmadığı için eleştirdi. 
Bu arada 1966’da İstanbul’da Paşabahçe Cam Farikası’- 
nda Kristal-İş Send/kası’nm yürütmüş olduğu greve Türk- 
İş yönetiminin karşı çıkmasına rağmen, sendika olarak 

'grevin desteklenmesini sağladı. Lastik-İş, Basın-İş ve 
TezBüro-İş Sendikalan’yia birlikte bir “ Destekleme Ko- 
mitesi”nin kurulmasını gerçekleştirdi. Aynı yıl 26 Ocak’
da yapılan sendika yönetim kurulunda Türk-İş’e karşı 
muhalefet kararı alan Maden-İş Sendikası’nın 15 Tem
muz 1966’da Lastik-İş, Basm-İş ve Gıda-İş’ le birlikte 
Sendikalar Arası Dayanışma Örgütü (SADA) içinde ye- 
ralmasını sağladı. Bu arada Paşabahçe grevi nedeniyle 
Türk-İş’ten geçici olarak İhraç edilmiş olan Maden-İş 
Sendikası’nm SADA içinde yeralan diğer örgütlerle or
tak hareketini yürüten Türkler, sonunda bu sendikalarla 
birlikte Türk-İş’ten ayrılarak 13 Şubat 1967’de Türkiye  
Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu’nu (DİSK) kur
du. 1977’de yapılan VI. Genel Kurul’a kadar DİSK’in 
genel başkanlığını yapan Kemal Türkler, bu dönem için
de mücadeleci ve aktif kişiliğiyle öne çıktı. Özellikle 
1971'e kadar Maden-İş Sendikası’mn yürütmüş olduğu 
/etki mücadelesinde güçlenen DİSK, 15-16 Haziran’dan 
ionra üye sayısını artırdı. Bu olaylar nedeniyle tutukla
nan Türkler, 12 Mart’tan sonra bağımsız sendikaların 
<atılımıyla üye sayısı daha da artan DİSK  içinde başgös- 
ieren anlaşmazlıkta Ulusal Demokratik Cephe (UDC) yan- 
liarıyla işbirliği yaptı. 28 Temmuz 1977’de yapmış oldu- 
ju açıklama örgüt içinde tartışmalara yolaçtı. DİSK  Yü- 
'ütme Kurulu içinde diğer üyelerle anlaşmazlığa düşen 
Türkler, Aralık 1977’de yapılan VI. Genel Kurul’da genel 
laşkanlığa seçiiemedi. Bu tarihten sonra Maden-İş Sen- 
likası’mn genel başkanlığını yürüttü. Sendikacılık yaşa- 
nında birçok kez tutuklanarak, hakkında çeşitli davalar 
ıçılan Türkler, 22 Temmuz 1980 sabahı Merter’de evinin 
inünde sendikaya gitmek üzere arabasına binerken dü- 
:enlenen faşist bir saldırı sonunda hayatını kaybetti.

1976 içinde “13 Mart Faşist Baskı ve Kıyımları Protesto Miting ve Yürüyüşü” ve “DGM’leri 
Protesto Miting ve Yürüyüşü” gibi eylemleri gerçekleştiren demokratik kitle örgütleri, toplu 
sözleşmeli ve grevli sendikalaşma hakkını elde etme mücadelesine daha fazla ağırlık verdiler.

DİSK’in Nicel Gelişimi ve Tasfiyeler

Türkiye’de 1973 sonrasmda sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi, ekonomik ve demokratik 
mücadelenin zorlaşması ve Türk-İş’in  bir devletçi sendikal merkez olarak yetmezliği, işçilerin 
gözünde bir “san”, “sınıf uzlaşmacısı sendika” haline gelmiş olması çok sayıda bağımsız ve 
Türk-iş üyesi sendika ile binlerce işçiyi DİSK'e yönlendirdi. , 1975 sonrasında şu sendikalar DİSK 
üyesi oldular:

Ges-İş (3 Aralık 1975), Çağdaş Gıda-İş (3 Arahk 1975), Teknik-İş (3 Aralık 1975), Mab-İş 
(sonradan Dev M aden-Sen  3 Aralık 1975), Besin-İş (8 Aralık 1975), Genel-İş (11 Haziran 
1976), Çağdaş M aden-İş (11 Haziran 1976), Gamsen  (11 Haziran 1976), Nakliyat-İş (11 Aralık 
1976), Tis (10 Eylül 1976), Aster-İş (10 Eylül 1976), Ba-Sen  (10 Eylül 1976), İlerici Deri-İş 
(30 Haziran 1977), Oleyis (10 Eylül 1977).

DİSK’e  yeni üye olan sendikalardan o tarihlerde Genel-İş’in  120 bin, Oleyis’in 23 bin üyesi 
vardı. Bazı kesimlerce “transfer” olarak adlandırılan yeni sendika katılımları ve DİSK üyesi 
sendikaların yeni üye kazanımları ile DİSK’in  üye sayısı 1977 sonunda yanm milyona ulaştı.

Aynı işkollarında çok sayıda sendikanın DİSK’e üye  olması, bu sendikalann birliğini anatüzük 
konusu yapınca DİSK’te önemli sorunlar yarattı. DİSK Birleştirme Komisyonu’nun kararlan 
sonucunda, örneğin Sosyal-İş Sendikası gibi üye örgütlerin DİSK üyeliği bir sûre için düştü. 
DİSK üst yönetimi 1975 sonrasmda Birleştirme Komisyonu kararlarını zorlayarak o dönemde 
“tasfiyecilik” olarak adlandırılan işlemlere girişiyordu. Örneğin 1972 sonrasının nitel olarak en 
başarılı sendikalanndan olan 9 bin üyeli T. Petrol Kimya Sendikasın ın  (Kimya-İş) o dönemde 
DİSK Başkanvekili olan ve “toplumsal ilerleme” söylemini kullanan Mehmet Kılmç 
başkanlığındaki 3 bin üyeli Petkim-İş Sendikası’na iltihak etmesi sağlanıyordu. Eski DİSK 
Yürütme Kurulu üyesi ve yeni TİP kurucusu 6 yıllık Kimya-İş Başkanı olan Dinçer Doğu, 
bunu protesto ederek daha önce çalıştığı fabrikaya işçi olarak geri döndü. Kılmç ise eski 
Kimya-İş bünyesinde tasfiyelere girişti.

1975 ve 1976 içinde TİP (Yürüyüş, Yurt ve Dünya), TSİP (Kitle, İlke) yayınlarında Kimya-İş, 
Turizm-İş, Sosyal-İş yöneticileri ile bazı Maden-İş’lilerin DİSK üst yönetimince tasfiye edilmek 
istendiğine ilişkin yoğun bir yayın yapıldı. Devrimci, sosyalist üyelerin tasfiyesi o denli 
sorunlar yaratmıştı ki, DİSK 6. Genel Kurulu’nda “tasfiyecilik üzerine” bir karar alındı.

1977 ’de İşçi Hareketi

1978 kamu çalışanlarının dernekleri açısından çok hareketli geçti. Töb-Der, Tüm-Der,
TÜTED 22  Ocak 1977’de Denizli ve Mersin’de, 29 Ocak’ta Zonguldak ve Bursa’da, 5 Şubat’ta 
da Ankara’da “Ekonomik Demokratik Haklar Mitingi” düzenledi. Bu mitinglere onbinlerce 
emekçi katıldı ve taleplerini dile getirdi.
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Türkiye'de Tekelcilik

Türkiye kapitalizminin karakteristik bir özelliği de te
kelci yapısı. Az sayıda firmanın kontrolünde olan sektör
ler, sanayiden bankacılığa, dış ticaretten ulaşıma bir 
dizi alanı kapsıyor. Alt sektör düzeyindeki hakimiyet, 
ilgili sektörlerdeki hakimiyetle tamamlanınca ortaya “en
tegre tekelleşme’’ dediğimiz olgu çıkıyor.

İmalat sanayiindeki tekelleşmenin boyutları, ileri kapi
talist ülkelerde görülen tekelleşme boyutlarının da üs
tünde. Gazi Üniversitesi araştırma görevlisi IVlesiha Sa- 
at’in bir araştırmasına göre, tekelleşme şöyle bir görü
nüm ortaya koyuyor: Devlet İstatistik EnstitüsU’nün 
1985'de yaptığı “ Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı” ,
25 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsıyordu. 
Her sanayi dalındaki 4 firmanın, o sanayi dalı satışların
daki payının ne olduğu ortaya koymaya çalışıldığında, 
sonuç tekelleşmenin vardığı son boyutlar hakkında bazı 
bilgiler veriyor. Buna göre, incelenen 68 sanayi dalının 
sekizinde, en büyük 4 işyerinin, pazarın yüzde 90’ı ile 
yüzde 100'ünü elinde bulundurduğu görüldü. 4 işyeri
nin, piyasanın yüzde 80-90’ını hakimiyetinde bulundur
duğu sanayi sayısı 4 ve yüzdea 60-70’ini denetlediği 
sanayi sayısı 5’ti.

Dünya normlarına göre, 4 işyeri, o sektördeki satışla
rın yüzde 50'sine hakimse o sektörde ciddi boyutta 
tekelleşmeden sözedilebilir. Bu norm Türkiye’ye uygu
landığında 68 sanayi dalının 28’inde 4 işyerinin satışları 
toplamının, yüzde 50’yi aştığı görülmektedir. Tekelleş
menin en fazla olduğu sanayilere bakıldığında ise şu 
bulgulara ulaşıldı; 4 özel işyerinin satışlarındaki payının 
yüzde 80-100 arasında olduğu sanayi dalları tekerlek 
iç ve dış lastiği, su ürünleri işleme sanayii, halat, ip 
üretimi, deri eşya üretimi, bilgiişlem büro makineleri, 
petrol ve kömür türevleri, motosiklet ve bisiklet üretimi, 
fotoğrafçılık ve optik eşya, saat, müzik aletleri, spor 
alet ve malzemesi üretimi sektörleri. Bu sektörlerden 
sonra tekelleşme derecesi açısından sırayı halı üretimi, 
boya ve vernik, sabun ve temizleyici maddeler, cam 
ve cam ürünleri, metal mobilya sektörleri izliyordu.

Tekelleşmenin ölçüsü olarak tek işyerinin toplam sa
tışlardaki payı da dikkate alınabilir. Bu durumda tek 
firmanın toplam satışlardaki payı yüzde 25’in üzerindey
se, o sektörde de tekelleşmeden sözedilebiliyor. Bu 
ölçüt dikkate alındığında ise 68 sanayi dalından 24'ünde 
tek firmanın pazar payının yüzde 25’in üstünde olduğu 
görülüyordu. Ancak unutmamak gerekiyor ki, bu yön
tem, tekelleşmeyi olduğundan daha düşük gösterebili
yor. DİE'nin Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, işletme 
bazında yapılıyor. Bazı durumlarda aynı şirkete ait bir
den fazla işyeri, ayrı işyerleri olarak alınıyor. Örneğin 
Arçelik'in, Eskişehir, Bolu ve Çayırova'daki üç işyeri 
sektör satışlarının üç birimce paylaşıldığı anlamına ulaş
tırıyor. Oysa üç işyeri tek firmaya ait. Bu yöntemin, 
sözkonusu zaafı dikkate alındığında tekelleşmenin bo
yutlarının çok daha ileri boyutlara ulaştığı görülebiliyor. 
DİE verileri bile dikkate alındığında, Türkiye'de tekelleş
menin boyutları ABD ve Avrupa’daki boyutlardan da 
ileride. ABD'de 4 firmanın pazarda yüzde 50'den fazla 
paya sahip olduğu sanayiler, tüm sanayi dallarının yüz
de 30'unu oluşturuyordu. Oysa, aynı ölçütlerle Türki
ye'deki durum incelendiğinde, bu durumdaki sanayi sa
yısı, tüm sanayilerin yüzde 41 'ini oluşturuyor. Türkiye'
de daha büyük boyutta olan KİT'lere ait işyerleri de 
dikkate alındığında, diğer ülkelerle ortaya çıkan farkın 
daha da büyüyeceği görülebilir.

Nitekim, çeşitli sektörlerde “ işyeri” yerine “ firma” 
egemenliğini dikkate alan bir araştırma, tekelciliğin bo
yutlarını daha açık bir biçimde yansıtabiliyor. Panorama 
dergisinde yayımlanan bu araştırma 100 temel mal ve 
hizmette tek firma kontrolünde 11 sektörün varlığına

işaret ediyordu. “ Pür tekelcilik''in görüldüğü dalların 
bazıları kamusal mallar (içki-sigara, petrokimya, bor ma
deni) olmasına karşılık, cam, kordbezi, orlon gibi dalla
rın, özel tekellerin egemenliğinde olduğu görülüyordu.

100 malın 54'ünde ise tek firmanın pazar payı yüzde
99 ile 50 arasındaydı. Otomotiv sektörü, dayanıklı bazı 
tüketim malları, bakır, çelik türü metal sektörü, bira, 
margarin gibi gıda maddeleri, kağıt, kalem gibi gnülük 
yaşamın ayrılmaz parçalarının üretiminde tek firma payı 
yüzde 99-50 arasında değişiyordu. Bu durumda, incele
meye alınan 100 mal ve hizmet içinde tek firmanın pazar 
yayının yüzde 100 ile yüzde 50 arasında olduğu ürün 
sayısı 65'e ulaşıyordu. İncelenen 100 mal ve hizmetten 
29’unda ise tek firmanın pazar payı yüzde 49-25 arasın
da değişiyordu. Bu mallar, makarnadan şişe suyuna, 
boyadan gazeteye, deterjandan kamyonete, lastikten 
radyatöre, TV'den ampüle kadar uzanıyordu. Tek firma
nın pazardaki payının yüzde 25'in altında olduğu mal 
sayısı ise yüzde 7 idi. Özellikle “ ara ve yatırım malı” , 
tanımına sokulan sektörlerde önemli bir tekelleşme gö
rülüyordu. Buzdolabı, çamaşır makinesi, otomotiv, fırın, 
kaset, termosifon, TV, tekelciliğin açıkça görüldüğü alan
lardı. Bu sektörlerdeki firmaların yabancı sermayeli ol
ması, bir diğer dikkat çekici olguydu.

Zaten Türkiye'deki özel tekeller, çoğunlukla çokulus
lu tekellerin uzantıları olarak ortaya çıkmışlardı. 1950 
sonrasında, önceleri tüketim malları, daha sonra ara 
ve yatırım mallarına yönelen sınai üretime, önceleri ya
bancıların mallarını pazarlarken yeterli birikime ulaşınca 
sanayiciliğe geçiş yapan bugünün dev holdingleri öncü
lük yaptı. Döviz birikiminin 1945-1953 arasında hızla 
tüketilmesinin de etkisiyle ithalat kısıtlamasına gidilin
ce, daha önce ithal edilen mallar, ithalatçı Türklerle 
malı satan çokuluslu şirketlerin ortaklığında kurulan fir
malarca üretilmeye başlandı.

Böylece daha baştan tekelci bir sanayi yapısı inşa 
edildi. Kurulan tesisler genellikle iç pazara dönüktü. 
İzlenen dış ticaret ve kur politikaları da ihracatı değil, 
iç pazarı hedef alıyordu. Dolayısıyla, kurulu kapasiteler 
iç talepçe belirlendi ve bir sahayı önce kapan o sektörde 
hakimiyetini ilan etti. Sonra gelenler, bakir sahalara 
yöneldiler. 1960 sonrasında kurulan Devlet Planlama 
Teşkilatı da sahaları bölüştüren kurum işlevi gördü. 
Teşvik politikaları bu hakemlikte en etkili araç oldu. 
Mevcut bir sanayiye yeni girişler, “ kapasite fazlası orta
ya çıkar” itirazıyla teşviksiz bırakıldı. Böylece her dalda 
pazarın birkaç firmaca paylaşıldığı, pazar hakimiyetin
den dolayı tekelci fiyatla satış yapılan ve kalitenin ikinci 
plana atıldığı bir sanayi yapısı ortaya çıktı.

1960 ve 1970'lerde firma hakimiyeti yatay ve dikey 
bütünleşmelerle holding hakimiyetine dönüştü. Sadece 
malı üretmekle kalmayıp onun pazarlama birimlerini de 
oluşturan, dolayısıyla ticaret kârını da bünye içinde alı
koyan yapılar oluştu. Ayrıca hammaddeyi iç ve dış piya
sadan temin eden birimler bünyeye eklendi. Finansman 
sorununu çözmek, dolayısıyla “ faiz” giderini en aza 
indirmek üzere bankalara sahip olundu. Bunu, sigorta 
şirketleri edinmek izledi. Gruplar büyüdükçe artan inşa
at faaliyetleri için inşaat firmaları, reklam faaliyetleri 
için reklam şirketleri, ulaşım faaliyetleri için taşımacılık 
şirketleri kuruldu. Böylece ekonominin neredeyse her 
dalında faaliyet gösteren “ entegre tekelleşme''nin un
suru “ holdingler, sermaye gruplan” oluştu. Bunların 
egemenlikleri gün be gün artarken ekonomideki daral
ma dönemlerinde koşullara ayak uydurmayanlar da bu 
devlere yem oldu. Böylece, “ kapitalistlerin kapitalistler- 
ce yoksullaştırılması” sonucu tekelcilik ve dev grupla
rın hakimiyet alanı daha da büyüdü. 1988 sonu itibariyle 
holdinglerin hakimiyet alanlarına gözatıldığında şu so
nuçlar görülüyordu:

Başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere birçok 
dinamik sektöre hükmeden Koç Topluluğu 1988 sonun

da satışlarını 8.1 trilyon liraya çıkarmış ve bu satışlardan
688.5 milyar lira kâr elde etmişti. Bu, her 100 liralık 
satıştan 8.5 lira kâr anlamına geliyordu. Türkiye’nin 
önde gelen ihracat şirketlerinden Ram Dış Ticaret'in 
de sahibi olan Koç Grubu 1988’de 552 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirmişti. Grupta o yıl 33 bin 662 kişi 
çalışıyordu. Bir başka ifadeyle 1988’de her Koç çalışanı 
patronuna 20.4 milyon lira tutarında kâr sağlamıştı.

Tekstil, lastik ve bankacılık sektörünün devlerinden 
Sabancı Topluluğu ise 1988’de 6 trilyonluk satış gerçek
leştirmiş ve 150 milyar lira kâr elde etmişti.1988'de her
100 liralık satıştan 12.5 TL .’lik kâr kalmıştı Sabancılara.
30 bin kişiye patronluk yapan Sabancı Topluluğu, çalı
şan başına 1988’de 25 milyon TL. kâr elde etmişti.

Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası’nın 
iştiraki Şişe-Cam ise cam sektörünün tekeliydi. Şişe- 
Cam 1988’de 2 trilyon TL. dolayında satış gerçekleştir
mişti ve 135 milyar kâr elde etmişti. Camın hammadde
sinden satışına kadar tüm birimlerini dikey entegras
yonla bünyesinde barındıran Şişe-Cam, 1935’te aldığı 
bir imtiyaz sonucu şişe-cam tekeline sahip olmuş ve 
egemenliğini bu sayede pekiştirmişti. Şişe-Cam, Avru
pa’nın 4., dünyanın ise 9. büyük cam kuruluşu duru
mundaydı.

Bir diğer büyük tekelci grup “ Akkök Yatırım” ya da 
Dinçkök Ailesiydi. Akrilik elyaf adı verilen orlon piyasa
sının yüzde 90’ını elinde tutan Aksa ile birlikte entegre 
bir sanayi yapısına sahip olan Akkök Grubu, 1988’de
1 trilyon 16 milyarlık satış yapmıştı ve 110 milyar kâr 
elde etmişti.

Salim Tuncer’in b ir karikatürü. Kapitalizmi savunanlar 
sık sık başvurduktan argümanlardan biri, ancak bu 
üretim tarzının üretici güçlerin gelişmesini ve 
dolayısıyla emeğin veriminde hatın sayılır b ir artışı 
sağlayabileceğini iddia ederlerse de, Tuner'in 
karikatüründe ifadesini bulan sezgi rakamlar tarafından 
da doğrulanıyor. Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi oian 
Ege ve Marmara'da bu ölçüt 1968 ile 1974 arasında 
yaklaşık 1.4 oranında artmıştır. Oysa sözkonusu yıllar 
bilgi işlem devrimine bağlı olarak dünyadaki emek 
verimliliğindeki artışın başdöndürücü bir hız kazandığı 
dönemdir. Diğer yandan Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından “ Doğu Anadolu" diye tasnif edilen 
bölgelerde, bu oranın aynı dönem içersinde çok az 
da olsa düştüğü görülmektedir.
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7 İşçi Hareketlen

1980'lerin sonlarında belli sarsıntılar geçirse de İz
mir'in egemeni Yaşar Grubu da tekelci sermayenin İlk 
beşleri arasında yer alıyordu. 1988'l 1.2 trilyonluk satış 
ve 29 milyar kârla kapayan Yaşar Grubu, gıda-turizm 
ve boya sektöründe yoğunlaşmıştı. Tuborg, Pınar Et, 
Pınar Süt, Ege Gübre, Tütünbank, DYO Sadolin gibi 
kunıluşiann sahibi olan Yaşar'ın bünyesinde 10 bin 200 
işçi çalışıyordu.

“Bursa'nın hakimi" olarak bilinen Sönmez Grubu, 
özellikle tekstil sektöründeki entegre yatırımları ile hızlı 
bir büyüme kaydediyordu. Ali Osman Sönmez'in yöne
tim kurulu başkanlığı yaptığı grup, 1988’de 457 milyar 
liralık satıştan 67 milyar lira kâr elde etmişti.

Beyaz eşya ve elektronikteki yatırımları ile Türkiye'
nin en büyük ilk 10 sermaye topluluğu içinde yer edinen 
Profile Grubu ise 1988’de 403 milyar liralık ciro yapmış
tı. Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı Profilo, 1980’lerin son
larında AEG, Thompson, Olivetti gibi çokuluslu Avrupa 
devlerini şirketlerine ortak olarak aldı.

Anahtar teslimi sanayi yapılması, inşaat, turizm yatı- 
nmiannda uzmanlaşan Alarko Topluluğu da 1988’de 
234 milyarlık cirodan 26.5 milyar kâr elde etmişti. Grup
ta 6.500 işçi çalışıyordu.

Böylece Koç, Sabancı, Şişe-Cam, Yaşar, Akkök, Sön
mez, Profilo ve Alarko’dan oluşan 8 devin konsolide 
satışian toplamı 19.5 trilyon liraya ulaşıyordu. Aynı yıl 
Türkiye bütçesinin yaklaşık 21 trilyon olduğu anımsan- 
dığında, 8 devin hakimiyet gücü de ortaya çıkar. Öte 
yandan, bu 8 büyük kuruluşun 1988 ihracatı 2.1 milyar 
dolara ulaşıyordu ki bu, 12 milyar dolayında olan 1988 
Türkiye ihracatının yüzde 20’sine yakındı.

Tekelcilik, dolayısıyla holding hakimiyeti, 1980 sonra
sında hızlandı. 1970’lerin ikinci yarısında yaşanan eko
nomik bunalım, tekelci sermayenin kârlarında azalmayı 
da beraberinde getirmişti. Döviz darboğazı, yüksek enf
lasyonun yanı sıra artan grev ve direnişler kapasite 
kullanımını yüzde 50’lerin altına çekmişti. 12 Eylül dar
besine en büyük desteği veren tekelci sermaye, 12 Ey- 
iül’ün ihracatları sayesinde, kârlılık düzeyini yeniden 
yükseltirken, kendi içinde yaşadığı, “ ayıklama" sonucu 
da 1980’lerden daha da devleşerek çıktı. 1980’lerin özel
likle cunta yönetimine denk gelen İlk yansında yaşanan 
yüksek faiz ve daralan iç pazar koşullan, özkaynaklan 
yetersiz birçok firmayı zor duruma soktu. Bunlar ya 
piyasayı hızla terkettiler ya da bunalıma dayanıklı, özel
likle sırtı bir ya da bir kaç bankaya dayalı sermaye 
gruplanna yem oldular. Bu dönemde “ dökülen” firma
lann çoğunu İş Bankası, Sabancı’nın sahibi olduğu Ak
bank, Çukurova Grubu’nun kontrol ettiği Yapı Kredi 
gibi bankalar ya da Koç, Sabancı gibi iri kıyım gruplar 
aldı. Bu gruplara yem olan görece büyük holdingler 
ise Ercan, Anadolu Endüstri, Haslar, Demirören, Trans- 
türk, Ergür, Sapmazlar, Özakatlar, İzdaş, Mengerler, Oku
muş gibi gruplardı. Ayrıca 12 Eylül döneminde uygula
nan ve izleyen yıllarda kurumsallaştınlan “ anti-sendikal" 
politikalar yoğun bir sömürünün eşliğinde kârlara ivme 
kazandırdı. 1980’lerden 1990'lara geçerken tekelci ser
mayede görülen niteliksel bir değişim, hızlanan bir “gayri 
millileşme” süreciydi. 1992 Avrupa Tek Pazan hedefi
nin ortaya atılmasıyla ileri kapitalist ülkelerde yaşanan 
sermayelerin birleştirilmesi, merkezileştirilmesi, kısa sü
rede Türkiye kapitalizmine de yansıdı ve Türk tekelci 
sermayesi de Batı’daki bir eğilim karşısında güçsüz kal
mamak için hızlı bir “ yabancı şirket entegrasyonu" yo
luna gitti. Büyük firmalann hisselerinin bir kısmına ya
bancıları ortak etmek, dünya pazarında ayakta kalabil
mesinin tek yolu olarak görüldü. Bu merkezileşmeyi, 
sermayenin yoğunlaşmasının izlemesiyle tekelcilikte yeni 
adımlar atılacaktı.

MUSTAFA SÖNMEZ

1977 sonuna doğru yoğun baskı altında tutulan demokratik meslek ve kitle örgüderi miting 
ve yürüyüşlere ağırlık verdiler. 18 Eylül 1977’de Ceyhan’da, 9 Ekim’de Niğde ve Antalya’da, 5 
Kasım’da Trabzon, Bursa ve Denizli’de, 24 Aralık’ta İzmir’de “Taban Fiyatlarını, Hayat 
Pahalılığını ve Faşist Saldınlan Protesto Miting ve Yürüyüşleri” düzenlendi. Bu tür toplantılann 
•■.onuncusu 5 Ocak 1978’de İstanbul’da yapıldı.

1977 içinde Türk-İş üyesi 26 mahalli sendika İstanbul’da Türk-İş İşçi Kurultayı yapılmamasmı 
protesto ederek ayn bir yapılanma yarattı. Bu sendikalara üye 2 bin temsilci 23 Nisan 
1977’de İstanbul’da biraraya gelerek çeşitli işçi sorunlarını tanıştı ve 3 Haziran seçimlerinde 
CHP’ye oy verilmesini karar altına aldı.

2 Mayıs 1977’de Türk-İş'e bağlı 9 bin tekstil işçisi grevdeydi. 25 Temmuz’da İzmir’de Devsan 
işyerinde işçiler polisle çatıştı, 1977’nin ilginç direnişlerinden birini demiryolu işçileri 
gerçekleştirdi. 13 Eylül 1977’den sonra İstanbul Demiryolu İşçileri Sendikası üyeleri başta olmak 
üzere 45 bin DYF-İş üyesi direnişe sürüklendi. İstanbul’da 27 Eylül 1977’de 86 işçinin işten 
çıkanimasmdan sonra işçiler direnişe geçti. Atılan işçilerin daha sonra yeniden işe 
almmalanna rağmen 13 Eylül-12 Kasım arasında özellikle İstanbul’da demiryolu işçileri çeşitli 
biçimlerde direnişlerini sürdürdü. 5 Kasım 1977’de ise sinema emekçileri İstanbul’dan 
Ankara’ya “Yeni Sansür Yönetmeliğini Protesto Yürüyüşü”ne başladı.

1977’nin ikinci yansında en önemli eylemler M adeni Eşya İşverenleri Sendikası’nm  (MESS) grup 
sözleşmesi dayatmasına karşı DİSK-M aden4ş'in  giriştiği grevlerdi. M aden-İş önce 30 Mayıs 
1977’de 31 işyerinde greve gitti. “Grup Sözleşmesine Hayır”, “DGM’yi Ezdik, Sıra MESS’te” 
sloganlan ile sürdürülen bu grevler daha sonra 64 işyerine genişletildi. Ancak 4 Ocak 
1978’de grevler, M aden-İş yöneticilerince “grup sözleşmesine evet” denilerek bitirildi. Bu grevler 
üzerine Aziz Nesin eleştirel Büyük Grev romanını yazdı.

1977’de, işyeri işgali, direniş, yürüyüş ya da miting ve direniş biçimlerinde 260 işçi eylemi 
gerçekleştirildi. Bu eylemlerin yaklaşık yüzde 30’u İstanbul’da, yüzde 3’ü Ankara’da, yüzde 8’i 
Kocaeli’nde, yüzde 7’si İzmir’de görüldü. Eylemlerin yüzde 60’ı DİSK, yüzde 25’i Türk-İş 
üyelerince gerçekleştirildi.

1 Mayıs 1977

19 Ocak 1977’de DİSK’e  bağlı Turizm-İş üyesi Intercontinental (Etap Marmara) Oteli işçileri 
yetkinin Türk-İş’e  bağlı Oleyis’e  verilmesini protesto için direnişe başladılar. 26 Ocak’ta 
Gislaved’d e  bin işçi greve başladı. 13 Şubat 1977’de DİSK kidesel bir şölen ile 10. 
Yıldönümü’nü kudadı.

20 Eylül 1975’te, DİSK'/n düzenlediği Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele mitinginde, diğer sol 
gruplann kendi pankartlarıyla mitinge katılması nedeniyle kavga çıktı ve 20 kadar işçi yaralandı. DİSK’/n Genel 
Kurul Karan’yla düzenlediği miting, işçilerin Şişhane, Kabataş ve Şişli'deki yürüyüşlerinin ardından saat 15’de 
Taksim Meydanı’nda birleşmesiyle devam etti. Başlangıçta sorun olmayan MC iktidannı ve faşizmi protesto eden 
işçilerin taşıdığı pankartlar, DİSK yöneticilerinin Kürt propangasıyla ilgili sloganların atılmaması ve pankartların 
kaldırılması uyarılarının göz ardı edilmesi üzerine b ir çatışmaya neden oldu. Kaldırılması istenen pankartlardan 
biri "Kürt M illeti Özgürlüğüne Kavuşacaktır" biçimindeydi. Polisin müdahale etmediği ve yaklaşık 15 dakika 
kadar sûren çatışmadan sonra miting DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler"ın konuşmasıyla devam etti.
Fotoğrafta, pankart sopalarıyla birbirlerini tartaklayan işçiler görülüyor.
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DİSK, 21 Şubat 1977’de Genel seçimlerde CHP’yi destekleyeceğini açıkladı. CHP’yi destekleme 
karanmn gerekçesinde “DİSK istemleri doğrultusunda ve demokratik ortamdan yana ve tek 
iktidar alternatifi olduğu için” CHP desteklenirken şöyle deniliyordu: “DİSK’in sürdürdüğü daha 
ileri ekonomik, toplumsal ve demokratik haklar savaşımı, her zaman, MCnin demokratik 
yoldan düşürülmesi ve sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzenin kurulması hedefiyle 
bütünleşmiştir.”

1 Mayıs 1977’nin DİSK’in  öncülüğünde daha büyük bir katılım ile kutlanması için aylar 
öncesinden yoğun bir çalışma yapıldı. Ortak basın açıklamaları ve duyurularla Türkiye’nin her 
köşesine ulaşıldı. Ülkenin dört bir yanından gelen 300 bin dolayında emekçi 1 Mayıs 
Alanı’nda toplandı. Beşiktaş ve Saraçhane’de toplanan binlerce emekçi “141-142’ye Hayır”, 
“Faşizme Geçit Yok”, “İşçiyiz Güçlüyüz, Devrimlerde Öncüyüz” sloganlarını haykırarak ve 
demokratik taleplerini dile getirerek alana girdi. Ancak, “kontrgerilla” olarak bilinen devlet 
içindeki gizli terörist örgüt tarafından önceden planlanan bir komplo uyannca emekçiler 
üzerine ateş açıldı ve 1 Mayıs günü kana bulandı. Açılan ateşle ve kaçmaya çalışan 
insanlann birbirini ezmesi sonucunda işçi, öğretmen, öğrenci, kadın, erkek 36 kişi öldü, 
yüzlercesi yaralandı. Olay hem Türkiye’de, hem de dünyada büyük yankı yarattı. Tören 
sonrasmda çok sayıda kuruluş ayn ayrı ya da ortaklaşa' görüşlerini kamuoyuna ilettiler. DİSK 
tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs 1977 katliamının sorumlusu olarak “CIA ve onun yerli 
kardeş örgütü, işbirlikçi tekelci sermaye ve MCnin desteklediği faşistler ve Maocu bozkurtlar” 
gösterildi. DİSK gerekli yerlere tüm ayrıntıları bildirip suçluların bulunmasını istedi. 1 Mayıs
1977 kadiammm sorumlulan günümüzde de ortaya çıkarılmış değil. Başta DİSK olmak üzere 
tüm demokratik kuruluşlar 1 Mayıs’lann engellenemeyeceğini ve 1 Mayıs 1978’in daha güçlü 
bir biçimde kutlanacağını açıkladılar.

UDC Tartışmaları ve DİSK 6. Genel Kurulu

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 28 Temmuz 1977’de, daha sonra DİSK içinde 
bölünmelere yolaçacak Ulusal D em okratik Cephe (UDC) çağnsı yaptı. Türkler, UDC çağnsında 
şöyle diyordu: “Milliyetçi Cephe işbirlikçi tekelci sermayenin en gerici, şoven kesimlerinin 
oluşturduğu gericilik ve faşizm cephesidir. Bu cepheye karşı ve güvenoyu aldığı takdirde 2. 
MCyi bir an önce il<tidardan uzaklaştırmak için, ulusal bağımsızlıktan, demokrasi, banş ve 
toplumsal ilerlemeden yana olan parlamento içindeki ve dışındaki tüm örgüt ve güçlerin 
Ulusal Demokratik Cephe (UDC) içinde bir araya gelmeleri ve UDCyi güçlendirmeleri acil bir 
görev ve zorunluluktur.

“Demokrasi düşmanlannca yaratılan bu cepheleşmenin Demokrasi Bölümü’nde CHP’nin gerekli 
yerini alması, işlev ve görevlerini daha somut biçimde yerine getirmesi önemli bir zorunluluk 
haline gelmiştir.”

Türkler, bu çağrısını daha birçok yerde, özellikle de 6-10  Eylül 1977 arasında toplanan 
Maden-iş 22. Genel Kurulu’nda yineledi. Çağrı son bölümü itibariyle CHP’yi fazlasıyla 
ilgilendiriyordu, ancak DİSK’e  ekonomik örgüt olmanın çok ötesinde politik misyon 
yüklüyordu. UDC çağrısının kamuoyunda' yankı yaratmasından sonra CHP yanlısı ve- Kemal 
Türkler ekibine karşı sendikacılar Kemal Türkler’i eleştirmeye başladılar. DİSK Yürütme Kurulu 
4’ler”, “3’ler” olarak ikiye ayrıldı. DİSK Yönetim Kurulu yeni bir genel sekreter atadı. Basında 

“DİSK’te iki başh yönetim” başlıkları kullanılıyordu. Bu tartışma günlerce kamuoyunu meşgul 
etti. Bu arada DİSK’te “ilerleme” ya da “ulusal demokratik devrim” yaklaşımının miman olan 
uzmanlar DİSİCten uzaklaştınidı. Yoğun tartışmalardan, karşılıklı suçlamalardan ve geçici 
uzlaşmalardan sonra DİSK 6. Genel Kurulu Arahk’a ahndı. DİSK 6. Genel Kurulu 22-29  
Aralık 1977 arasında İstanbul’da yapıldı. Toplantıya 35’i doğal, 361 delege katılıyordu.
Bunların lOO’ü Genel-İş, 64’ü M aden-İş delegesiydi.

Genel-İş Başkanı Abdullah Baştürk’ün DİSK Genel Başkanlığı’na, Genel Kurul’dan bir ay 
öncesine kadar Kemal Türkler ekibiyle birlikte davranan Fehmi Işıklar’ın DİSK Genel 
Sekreterliğine seçildiği DİSK 6. Genel Kurulu 46 karar aldı. En önemli karar olan cephe 
karan önerisi altında Mehmet Ertürk, Kemal Doysal, Abdullah Baştürk, Kemal Nebioğlu ve 
Celal Küçük imzalan vardı. Bir Genel Kurul delegesi şöyle diyordu: “Aylardan beri ‘cepheyi 
savunanlar’ ile ‘provoke edenler’ olarak kamuoyunda kavga ettiniz. Fabrikalardaki işçileri, 
emekçi halkımızı meşgul ettiniz, DİSK’i bunalımlara sürüklediniz. İki dakikada anlaşacak 
idiyseniz bütün bunlara- ne gerek vardı.”

1978 İşçi Hareketleri

1978’de işçi hareketleri yoğunluğundan bir şey yitirmedi. 14 Şubat 1978’de Türk-İş üyesi 
Teksif dönemin sahibinin faşist hareketin yöneticilerinden biri olmasıyla ünlü işyerlerinden 
Sancak Tül’de greve başladı. 23 Nisan 1978’de Türk-İş’e  bağlı Hava-İş’in 6  bin üyesi THY’de 
jreve başladı. Kamuoyunda büyük yankılar yaratan grev ikinci gün hükümetçe 30 gün 
ertelendi. Bu erteleme daha sonra 2 ay uzatıldı. 6-7 Mayıs 1975’de l. Teknikerler Kurultayı 
:oplandı.

1978 ortalannda 1977’de başlayan çok sayıda grev sürüyordu. Örneğin 1 Temmuz 1978’de, 
Genel-İş üyesi 150 işçi 274 gündür Afyon Belediyesinde, Keram ik-İş üyesi 50 işçi 325 gündür
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BUDAK, KENAN  
( 1 9 5 2 -1 9 8 1 )

12 Eylül’den sonra düzenlenen bir komplo sonucunda 
polis tarafından vurularak öldürülen, DİSK’e bağlı İle ric i 
Deri-lş  genei başkanı Kenan Budak, Erzincan’ın Tercan 
ilçesinde doğdu. 1956'da ailesiyle birlikte İstanbul'a gel
di. Zeytinburnu’na yerleşen ailesinin yanında 1958’de il
kokula başlayan Budak, küçük yaşta çalışmak zorunda 
kaldı. 1963’te Zeytinburnu Ihsan Mermerci Lisesi’nde or
taokula başladı. Ancak ikinci sınıfta öğrenimini terkede
rek, işçilik yaptı. Bir süre için, daha sonra kendisi gibi 
sendikacılık yapacak ve DİSK'e  bağlı Tekstil Sendikası'- 
nm genel başkanlığına getirilecek olan amcaoğlu Rıdvan 
Budak’la birlikte Kürkçü Han’da tezgâhtarlık yaptı. Bu
nun ardından Kazlıçeşme'deki deri atelyelerinde çalıştı. 
Burada özellikle Erzincan'lı olan deri işçileriyle iyi ilişki
ler kurdu ve ilerde girişeceği örgütlenmenin temellerini 
attı. Bu işkoiundaki kötü çalışma koşullanndan ve aşırı 
sömürüden etkilenerek Türk-İş'e  bağlı Derl-İş Sendlka- 
sı'na girdi. 12 Mart ve sonrasına kadar Deri-Iş'te  etkinlik 
gösteren Budak, bundan sonra Türk-İş'in dışında yeni bir 
örgütlenme çalışmasını yürüttü. Bu amaçla 1975'ten son
ra bağımsız Bağırsak ve D eri İşç ile ri Sendikası (Bar Der
iş) içinde etkinlik göstererek, bu sendikanın çalışmaları
nın DİSK’e yönelmesine yardımcı oldu. Bu amaçla 
1976’da kurulan DİSK'e bağlı İle ric i Deri-İş Sendlkası'nm  
genel başkanlığına seçildi. Aynı yıl yapılan genel kurul
da Bar Der-İş 'in İle ric i Deri-İş 'e  katılarak, örgütlenmenin 
tek bir sendikada toplanmasını sağladı.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'n in  (TSİP) kuruluşunda Kı- 
vılcımlı'nın görüşleri kısmen egemen olduğu için 1974'te 
bu partiye girdi. Kendisiyle aynı görüşleri paylaşan 
DİSK'e  bağlı Basm -Iş'in  genei başkanı Burhan Şahin’le 
birlikte davrandı. 1976’da ise bu partiden ayrılarak Va
tan Partis i'ne  giren Budak, bir süre bu örgütte siyasal ça
lışmalarda bulunduktan sonra parti içinde çıkan görüş 
ayrılığı sonucunda kurulan Sosyalist Vatan Partis i'nde  
görev aldı (1979). Sendikal çalışmalarda kısa süre içinde 
öne çıkmayı başaran Kenan Budak, Aralık 1977’de yapı
lan ve Abdullah Baştürk'ün genel başkanlığa getirildiği 
6. Genel Kurul'da DİSK yönetim kurulu üyeliğine seçil
di. Bundan sonra DİSK içinde sosyalist sendikacılarla bir
likte davrandı ve 1980’e kadar konfederasyon içinde 
çeşitli görevlerde bulundu. Temmuz 1980'de yapılan 7. 
Genel Kurul'da yönetime karşı muhalefet eden onbir sen
dikayla birlikte davranarak, genel kurulu terketti. 12 Ey- 
lül’den sonra diğer sendikacılarla birlikte aranmaya 
başlayan Budak, bu dönem içinde dışarda kalan sendi
kacı arkadaşlarıyla birlikte işçi sınıfını askeri darbeye kar
şı örgütleme çalışmalarını sürdürdü. 22 Temmuz 1981'de 
Yedikule'de bir tamirci dükkanının önünde daha önce 
planlanan tertibe uygun bir biçimde, “dur ihtarına 
uymadığı" gerekçesiyle polis tarafından öldürüldü.



T U
işçi Hareketleri

Maden-iş’/n 1977'de toplanan 22. Genet Kurut çatışma 
raporunda da belirtildiği gibi, 1970'lerde “ dünyanm 

her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de metat işçileri, 
ağır sanayi işçileri işçi sınıfının ve sendikal hareketin 

en savaşkan, en bilinçli örgütlü çekirdeği" otarak 
davranıyordu. DİSK’/n kurucu sendikalarından biri olan 

Maden-İş 80 bin üyesiyle, 1976'da Genel-iş’/n de 
katılmasına kadar konfederasyonun en büyük 

sendikası durumundaydı. Aşağıda, Maden-İşVn Koç'un 
Arçetik fabrikasında düzenlediği grevden bir görüntü 
görülüyor. Ancak metal işçilerinin pratik ve sendikal 
düzeylerdeki mücadeleciliği ile sendikacıların siyasal 
stratejisinin uzlaşmacılığı arasında ilginç b ir gerilim 
vardı. Sözü edilen çalışma raporunda dile getirilen 

"ulusal demokratik cephe" stratejisi işçi sınıfının 
yalnızca "geniş köylü yığınlan, az ve orta topraklı 

köylüler, küçük üreticiler, şehir orta tabakaları, 
memurlar, aydınlann büyük çoğunluğu" ile değil, 

"emperyalizmle işbirliği içinde olan tekellerin 
varlığından zarar gören ulusal burjuvazi" ile b ir çok 

konuda birleşebileceğini öngörüyordu. Bu perspektifin 
sendikal mücadele düzeyindeki stratejik yansıması ise 

‘Türk-lş7n içinde sınıf sendikacılığını egemen kılmak 
isteyen, DİSK ile ekonomik ve demokratik istemler 

uğruna iş ve eylem birliğine gidilmesi için çaba 
gösteren "Sosyal Demokrat Hareket" adlı eğilim " 

birleşme zemininin yaratılması çabasıydı.

İstanbul Veziroğlu Beton Fabrikası’nda, Oleyis üyesi 230 işçi 241 gündür Ankara Dedeman’da, 
yine Oleyis üyesi 65 işçi 471 gündür Varan Bolu Tesisleri’nde, Yeraltı M aden-İş üyesi 411 işçi 
281 gündür Hekimhan, Bilfer Madenciler işyerinde grevdeydi. Bir hafta içinde de yaklaşık 
toplam 3.900 M aden-İş üyesi grevlere başlayacaTitı. 13 Temmuz’da ise 800 Mersin Soda işçisi 
greve başladı. 29 Eylül’de 500 Sheraton Oteli işçisi, direnişe geçti. 29 Kasım’da 300 dolayında 
TMMOB üyesi Ereğli Kömür İşletmeleri’nde 3 günlük direniş gerçekleştirdi.

1978 içinde DİSK’e  bağh 27 sendikanın 14.240 üyesi 90 işyerinde greve, 16.530 üyesi de 41 
işyerinde direnişe gitmişti. DİSK üyesi 3 .255 işçi yeni yıla grevde girerken, 9 işyerindeki 920 
işçi de yılbaşını direniş çadırlarında kutlayacaktı. 31 Arahk 1978’de Dev-Maden-Sen üyesi 5 
işçinin Sivas, Beşer Madencilik’te sürdürdüğü grev 900. gününde idi.

20 Mart “Faşizme İhtar” Eylemi

Töb-Der’in  4-11 Şubat 1978’de düzenlediği Demokratik Eğitim Kurultayı’ndan işçi hareketini 
ilgilendiren pekçok konu ile birlikte kamu çalışanlannın grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
hakkı tartışıldı. 13 Şubat 1978’de DİSK’in  11. Kuruluş Yıldönümü yine kidesel olarak 
kutlandı.

Faşist çetelerin 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi’nden çıkmakta olan öğrencilere 
saldırması sonucunda 7 öğrencinin ölümüne DİSK’in tepkisi çok sert oldu. DİSK ertesi gün 
yaptığı bir açıklama ile faşist saldın ve cinayetleri protesto için 2 saariik iş bırakacağını 
açıkladı. DİSK, 500 bin bildiri, 250 bin DİSK’in Sesi ile karan tabana iletirken, demokratik 
kuruluşlar gazete ilanlan ile üyelerini 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi’ne katılmaya çağırdı.

20 Mart 1978’de saat 08 .00-10.00 arasında Türkiye’nin dört bir yanında çarklar durdu, 
makineler sustu. Birçok ilde elektrik, su kesildi, trafik kilitlendi, radyo sustu, okullarda ders 
verilmedi, avukatlar mahkemeye girmedi. DİSK’in  çağnsım Töb-Der, TMMOB, Türk Tabibler 
Birliği, TÜTED, TÜMAS, İstanbul Barosu  başta olmak üzere çok sayıda demokratik meslek ve 
kitle örgütü de destekledi. Türk-İş’e  bağh ve bağımsız çok sayıda sendika üyesi de Faşizme 
İhtar Eylemine katıldı. Yaklaşık 1 milyon dolayında insanın katıldığı ve bir biçimde bir genel 
grev olan bu eylem o güne kadarki emekçi katılımı açısından en büyük eylem olmuştu.

DİSK’in  bu eylemini sağcı basın “ihtilal provası”, Türk-İş “işçiler üzerinde oynanan oyun” 
olarak tanımlarken, en sert tepkiyi CHP Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit gösterdi. Eylemi 
yasadışı ilan etti ve eyleme katılan işçileri işten atmakla tehdit etti.
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1 Mayıs 1978

1 Mayıs 1977 katliamının sorumlularının, katillerinin henüz bulunmadığı, faşist saldın ve 
cinayetlerin sürdüğü bir ortamda DİSK, işçi sınıfının mücadeleden korkmadığını göstermek için 
“1 Mayıs’da 1 Mayıs Alanına” sloganı ile 1 Mayıs 1978’e hazırlandı. Bir afiş yarışması 
düzenledi. Demokratik kitle örgütleriyle çok sık toplantılar yapıldı. Sonunda 200 bine yakın 
işçi, teknik eleman, öğretmen, sağlık emekçisi, kamu görevlisi, sanatçı, öğrenci, köylü, 1 Mayıs 
Alam’nda 1 Mayıs 78’i kutladı. Kudamaya Türk-İş üyesi Hava-İş, Petrol-İş ile bazı CHP’liler de 
katıldı. Böylece 1 Mayıs 77 katliamı nedeniyle büyük burjuvazinin basını ve ideologları 
tarafmdan bir kargaşa günü olarak karalanan 1 Mayıs işçilerin ve sosyalistlerin istediği gibi 
coşkulu bir biçimde kutlanarak, işçi sınıfına ve DİSK’e  yönelik suçlamalar geri çevrildi.

20 Temmuz 1978’de CHP Hükümeti ile Türk-İş arasmda bir Toplumsal Anlaşma imzalandı. 
DİSK ise Toplumsal Anlaşma’nın işçi ücretlerini dondurmayı amaçlayan ve bunalımın yükünü 
işçi ve emekçilere yükleyen bir uzlaşma olduğunu bildirerek. Toplumsal Anlaşma’yı reddettiğini 
açıkladı.

19-21 Ekim 1978 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nca  düzenlenen I. Ulusal İşçi Kongresi’nde 
işçi sağlığı ve işgüvenliği konusu ayrıntılarıyla tartışıldı.

13 Ekim 1978 günü DİSK Genel Sekreteri Türk-İş Genel Merkezi’ni ziyaret ederek “faşist 
saldırı ve cinayedere karşı eylem birliği” önerdi. Türk-İş bu öneriyi reddetti. Türk-İş’in bu 
tavn TGS, Yol-İş, Hava-İş sendikalarınca eleştirildi.

1980'e giriidiğinde toplum artık tamamen 
“ denetlenemez”  bir hale gelmişti. Her kesimden 

insanlar, kendi hayatlarını etkileyecek kararların kendi 
aktif katılımları olmadan alınmasına karşı aktif 

protestolara girişiyorlardı. Yeni yıl girerken Tekel'in 
Cevizli ve Cibali ambalaj fabrikalarında başlamış 

olan grev sürüyordu. Yeni yılın ilk iş gününde, 2 
Ocak'ta Intercontinental ve Pera Palas otelleri 

çaiışanlan grev karan aldılar. Ay sonuna doğru, 22 
Ocak'ta Türkiye'nin en uzun sürecek işçi 

direnişlerinden biri Tariş'te başladı. Olay ertesi gün 
Ege Üniversitesi'ne sıçradı. 1 Şubat'ta vapur 

biletlerine yapılan zamlardan ötürü, önce vapura bilet 
almadan binme şeklinde başlayan protestolar akşama 

doğru iskelelerde yapılan gösterilere dönüştü. 
Yolcularla polis çatıştı. 3 Şubat 1980'de, Demirci- 

Salihli yolunun güzergâhının değiştirilmesini protesto 
etmek üzere 18 köyden yaklaşık 5 bin kişi yollara 

döküldü. Resimde görülen protestocular, Demirci- 
Salihli arasında yapımına başlanan yolun güzergâhının 

değiştirilmesi üzerine yoldan yararlanamayacaklarını 
öne sürüyorlardı. Resimde sağ baştaki kadının taşıdığı 

pankartta yazılı olan slogan, çok farklı kesimlerden 
çalışanlara o günlerde egemen olan ruh halinin bir 

boyutunu belki de en iyi yansıtan işaretlerden biriydi: 
“ Biz halkız hakkımızı alırız.”

Demokratik Platform

DİSK 6. Genel Kurulu’nda alınan “Cephe” kararı uyannca anti-faşist, anti-emperyalist ve anti- 
şovenist güçlerin eylembirliği için Demokratik Platform çağrısı yaptı. 25 Kasım 1978’de 
yapılan toplantıya şu kuruluşlar katıldı: DİSK, Töb-Der, TMMOB, Halkevleri, TRT-Der,
TÜMÖD, TÜMAS, Banş Demeği, İM-DER, Türk Tabipler Birliği, TÜM-DER, Görsel Sanatçılar 
Demeği, DSDF, Tüm-Or-Der, TÜTED, Tüm Teknikerler Demeği, AKD, İKD, DKD, PİM, Sosyalist 
Gençlik Birliği (SGB), Sosyalist Gençler Birliği (SGB), DHKD, GENÇ-ÖNCÜ, Devrimci Gençlik 
Demekleri Federasyonu (Dev-Genç), DÖB, Dev Gör, Genç Emekçiler Birliği, IGD, GENÇ-GÜÇ. 
Ancak bu geniş katılıma karşın Demokratik Platform çahşmaian “ajitasyonda birlik”, 
“ajitasyonda serbestlik” tartışmaları içinde istenilen verimi sağlamadı.

Olumsuz Y a n la rıy la  
DİSK^fe 1 9 7 S  Dönem i

Bilindiği gibi DİSK, 12 Eylül 1980 asiteri hareitetiyie 
büyüi( bir darbe yedi. Konfederasyonun ve ona bağlı 
sendil<aların çalışmaları durduruldu, mallarına elicondu, 
çeşitli i<ademelerdeki yöneticileri uzun süre hapislerde 
tutuldular. Darbeci generallerin başı Kenan Evren, em- 
rindeiti televizyonu ve diğer iletişim araçlarını da kulla- 
narai< yargı sistemimizde alışılmış bir savcı edasıyla 
DİSK yöneticilerine karşı sık sık ağır ithamlarda bulun
du, mahkemeyi etkileyecebilecek konuşmalar yaptı.

12 Eylül hareketinden bu yana 10 yıla yakın bir süre 
geçti. D/SK üstündeki yasak hâlâ sürmekte. Yöneticile
rin tutuklulukları sona erdi ama yargılama devam edi
yor. Kuşkusuz bu durum, DİSK'i irdeleyecekler için de 
sınırlı davranma sorumluluğu getiriyor.

DİSK 1967’de, Türk-İş 'in, işçileri devlete ve siyasî 
iktidara bağımlı kılıp düzenle bütünleştirme geleneğine 
karşı çıkan sendikalar tarafından kuruldu. Kuruluşuyla 
birlikte, DİSK üyesi işçiler, sermayenin ve onun temsil
cisi siyasî iktidarın ağır baskılarıyla karşılaştılar. Ne ki 
DİSK üyesi sendikaların dayanışması, kısa zamanda iş
çiler arasındaki dayanışmayı da yarattı. Türk-İş 'in  hantal 
sendikacılığına karşı sınıfın dinamiğine yakışır çoşkulu 
bir beraberliğe doğru gidiliyordu. “ Tabanın söz ve karar 
sahibi olması” DİSK içinde sıkça söylenir oldu.

Yazık ki bu durum uzun sürmedi. 1975’de yapılan 
Genel Kurul’da, genel sekreter Kemal Sülker görevden 
düşürüldü. Daha önce ki kısa süreli bir genel sekreter

likten sonra Almanya’ya işçi olarak gidip orada da sen
dikacılık yapan İbrahim Güzelce, Maden-lş"m delege ağır
lığıyla Türkiye’ye döner dönmez genel sekreter seçildi. 
Güzelce, '60’ların Türkiye İşçi P artis i'n i kuran 12 sendi
kacıdan biriydi. Ne ki, ülkeden uzak kalışı onu TİP’ in 
politik çizgisinden de uzaklaştırmıştı.

Güzelce’nin genel sekreterliğinde DİSK'e  “ uzman” 
sıfatıyla birçok atamalar yapıldı. Bundan sonra eğitim, 
yayın işleri, örgütlenme politikası gibi konular ve çeşitli 
eylemler ağırlıklı olarak bu “ uzman” lar tarafından yürü
tülüyordu.

1975’ln son aylarında Taksim IMeydanı’nda yapılan 
“ Demokratik Hak ve Özgürlüleri Koruma Mitingi” DİSK 
içindeki dayanışmaya, ilerici, demokrat ve devrimci çev
relerin DİSK'e duydukları sempatiye atılan ilk dinamit 
oldu. Mitingde alışılmamış yüzler, mücadeleyi sınıf te
melinden kaydırmayı amaçlayan garip sloganlar atıyor
lardı. Bu sloganlara karşı çıkanlar saldırıya uğradılar. 
Saldıranlar İşçi değillerdi.

D İSK'te  önemli bir değişme başlıyordu. Sendikaların 
içişlerine karışma, kongrelerine egemen olma çabaları 
yönetimin uğraşları haline gelmişti. Merkezin amaçları
na uygun insanlar yetiştirmeye yönelik eğitimlerle taba
nın söz ve karar hakkı kadrolara devredilmeye çalışılı
yordu. Grevlere, miting ve yürüyüşlere, sendika duvar
larındaki afişlere damgasını vurmaya çalışan sulta ağır
lığını iyice hissettirir olmuştu.

Bütün çabalar DİSK’ i misyonu dışına çekmekti. Kuş
kusuz kapitalist rejim içindeki sınıf mücadelesi, işçilerin 
çalışma şartlarını iyileştirmenin yanısıra daha başka bo
yutlara da sahip olmalıdır. Ama bu, sendikalara, işçile
rin ideolojik ve siyasi mücadelelerini de bünyelerinde

toplama görevi vermez. Oysa tepeden inme bir siyaset, 
egemenliğini kurmaya çalışarak, DİSK’i, böyle bir görev 
yükümlenmeye zorluyordu. DİSK ilk kez böylesine yo
ğun bir zorlamayla karşı karşıyaydı. DİSK’i kuranların 
büyük çoğunluğu aynı zamanda TİP'i kuran insanlardı. 
’60’lı yıllarda birçoğu aynı zamanda hem TİP’in hem 
de DİSK’in yönetiminde bulunuyorlardı. Böyle bir du
rumda bile TİP, egemeıi olmaya yeltenmemiş, o süre 
içinde DİSK  bağımsızlığını koruyabilmişti. 1975’de baş
layan örgüte egemen olma çabaları, zaman zaman tep
kisel de olsa kimi başka siyasetlerin de iştahını kabart
mıştır.

Kadrocu bir anlayışın örgüt içi demokrasi diye bir 
sorunu olamazdı kuşkusuz. Bu durumdaki sendikaların 
bürokratik, katı merkezci kimliğe bürünmesi kaçınılmaz
dı. Öyle de oldu. Kimi sendikalarda üyelerin işverenle 
aralarındaki mesafe ne ise, sendika yöneticileriyle me
safesi de oydu.

Diğer kimi sendikalar ise demokratik yapılarını koru
yup geliştirmek için çaba gösteriyorlardı. Herhalde bun
ların en ilginci tüzüğünde hiçbir sendikada olmayan 
ilkelerin bulunduğu A sis  sendikasıydı.

A sis  tüzüğüne göre: Hiçbir sendika yöneticisi üstüste 
iki dönemden çok yöneticilik yapamaz.

Hiçbir sendika yöneticisi en çok ücret alan bir kalifiye 
işçiden daha fazla ücret alamaz.

Toplu sözleşme görüşmeleri İşyerinde çalışan tüm 
üyelerin işveren karşısında söz ve oy sahibi olmaları 
koşuluyla yapılır.

Her işyerinde, görev ve yetkilerle donatılmış işçi kon-
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şeyleri ve bunlardan oluşan şube işçi Iconseyleri oluştu- 
ulur.

Şube konseyleri, gerek görürse, yöneticileri görev 
süresi dolmadan geri çekebilir.

Bu yapıdaki bir sendikaya bürokratik bir yönetimin 
sıcak bakması düşünülemez. O yüzden A sis  sendikası 
için de çeşitli önlemler alınmalıydı. DİSK, 100. gününde 
4s/s'in bir grevine el koydu. 3.5 ay sonra başarısız 
jiçimde bıraktı. Üstelik grevde yaptığı giderleri, işçi 
ödentilerini haczedip bunu işverenlere bildirerek geri 
alma yolunu seçti. DİSK İzmir temsilcilik binasını adres 
jöstererek Asis karşısında sendika kurdurmuştur.

İçe dönük bir mücadeleyi bu düzeyde sürdüren Kemal 
Türkler yönetimi önemli işkollarında örgütlenme gibi 
asıl görevini bir yana itmiştir. Devlet sektöründe örgüt
süzdür. İSDEMİR, ATAŞ, Aliağa, İpraş gibi işkollarında, 
enerji ve ulaştırma işkollarında örgütlenme için pek ça
ba harcanmamıştır. Varolanla yetinilmiştir, ta ki sonra
dan Türl(-lş’ten kopup DİSK'e katılan genellikle sosyal 
demokrat çizgideki sendikaların gelişine kadar.

1975’de başlayan DİSK’in bu döneminde etkileri 1980’e 
i(aran yanlışlıklar yapıldı. Peki Türkler ekibi gidince 
7/SK devrimci çizgiye mi oturdu? Hayır öyle de değil. 
} başka bir zamanın yazı konusu. Ama şu her zaman 
jüşünülmeiidir: 1967’den 1980’e kadar birçok eylemle- 
in yaratıcısı DİSK 1980 darbesini işçi sınıfının direncine 
takışır biçimde karşılayamadı. DİSK  ve ona bağlı sendi- 
(aların yönetiminde bulunan gelmiş geçmiş herkes de- 
jişik oranlarda da oisa bundan ortaklaşa sorumludur.

CENAN BIÇAKÇI
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Mersin Soda işçilerinin yürüyüşü, İstanbul’da otel, nakliyat amban işçilerinin grevleri, TMMOB 
üyelerinin 19 Eylül 1979’da gerçekleştikleri 1 günlük iş bırakma eylemi, 29 Kasım’da 9 bin 
İETT işçisinin 2 günlük direnişi, 1.200 Ülker işçisinin 28 Temmuz’da başlayıp 7 aya yakın 
süren direnişi 1979’un önemli eylemlerini oluşturdu.

5 Ocak Faşizmi Lanetleme Eylemi

CHP ağırlıklı koalisyon hükümeti faşist terörü zamanında ve kararlı biçimde önleyemediği için
26 Arahk 1978’de Kahramanmaraş olaylan nedeniyle 13 ilde sıkıyönetim ilan etti. DİSK
Kahramanmaraş katliamım ve o güne dek öldürülen insanlan anmak ve faşizmi lanetlemek
için 5 Ocak 1979 günü işçileri saat 11.00’de 5 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. 5 Ocak 
Faşizmi Lanetleme Eylemi’ne Töb-Der, TMMOB, TÜTED, TÜMÖD üyeleri ve üniversite 
öğrencileri de katıldı.

13 Şubat 1979‘da DİSK 12. Kuruluş Yıldönümünü, Şili İşçileri Merkez Birliği CLTTun 26. 
Kuruluş Yıldönümü ile birlikte kutladı. Tribünleri dolduranlar “Venceremos-Zafer Bizimdir”i 
Şilili bir sanatçı ile birlikte söyledi.

DİSK Onur Kurulu 15 Mart 1979’da çeşitli çalışmalarda DİSK disiplinine uymayan Yeraltı 
M aden-İş’i 4 ay, Maden-İş, Baysen, Banksen  sendikalannı 1 yıl süreyle DİSK’ten ihraç etti. 
Süreleri tamamlayan sendikalar yeniden DİSK üyeliğine kabul edildiler. Bu geçici ihraç karan 
DİSK içinde önemli tartışmalan getirdi.

12-18 Nisan 1976’da 10. Genel Kurulu’nu yapan Türk-İş 16-22 Nisan 1979’da toplanan 11.
Genel Kurulu’nda Başkanlığa Halil Tunç yerine, TİP’in kuruluşunda bulunan İbrahim Denizcier 
seçildi.

1 Mayıs 1979

Ecevit hükümeti 1 Mayıs 1979’un Taksim Meydam’nda kutlanmasına izin vermedi. DİSK 
Başkanlar Konseyi “DİSK Yönetimi ve bağlı sendikalanmızm başkan ve yöneticileri olarak 1 
Mayıs 1979’da 1 Mayıs Alanı’nda olacağı” açıklaması yapınca DİSK Genel Merkezi arandı, 1 
Mayıs afişlerine ve gazetelerine el kondu. 28 Mayıs’ta DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk
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ve Yürütme Kurulu, üyeleri gözaltma ahndı ve 1 Mayıs günü 'çin sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. DİSK Başkanı’nm mesajında ise “tüm İstanbul 1 Mayıs Alanıdır” dendi.

1 Mayıs 79 günü çok sayıda kişi İstanbul’un çeşith yerlerinde 1 Mayıs’ı kutlarken, TİP 
Başkanı Behice Boran ve bir grup partili Merter’de DİSK Binası önünde yürüyüş yaptılar. DİSK 
üyesi Maden-iş, Banksen ve Baysen sendikalan ise 1 Mayıs’ı izinli olarak İzmir’de kuriadılar.

1979 ortalanndan sonra Türkiye İşveren Sendikalan  Konfederasyonu  (TİSK), Türkiye O dalar 
Birliği işverenlerin militan örgütü MESS (o dönemde Başkanı Turgut Özal idi) ve TÜSİAD hep 
birlikte işçilere karşı saldırıya geçmişlerdi. Bu kuruluşlann sendikal mücadeleye 
ilişkin taleplerinin neredeyse tamamı 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra Anayasa ya da 
yasa hükmü olacaktı.

1980’in en önemli olayı, madeni eşya, cam ve dokuma işkollannda grup sözleşmeleri 
kapsamında süren grevlerdi. DİSK üyesi Maden-İş, Tekstil ve Hür Cam-İş sendikaları ile Türk-İş 
üyesi Kristal-İş (1.100 Çayırova, 2.600 Paşabahçe Cam işçisi) birlikte mücadele ediyorlardı.

1979 ve 80’de DİSK’in  çaiışmalannı eleştiren bazı sol gruplar “alternatif’ sendikalar kurdu, 
bazılan DİSK yöneticilerince anarko-sendikalizm olarak tanımlanan Devrimci Sendikal Muhalefet 
(DSM) adıyla bir hareket başlattı.

Tariş Direnişi

1980 içinde grevler dışında en önemli işçi eylemleri TARİŞ ve Antbirlik direnişleri oldu. MC 
iktidarları sırasında tarım satış kooperatifi birliklerine çok sayıda MHP militanının işçi olarak 
yerieştirilmek istenmesi çeşidi olaylara yol açmıştı. 1979 ara seçimlerini izleyen Demirel 
azınlık iktidarının kurulmasından sonra da aynı olaylar yaşandı.

1979 sonunda TARİŞ’te işçi çıkarmalar başladı. Ardından MHP’li militanlan toplu sözleşme ve 
yasa hükümlerine aykırı olarak işe almak isteyen Genel Müdürlük 22  Ocak 1980’de “arama” 
adı altında bir polis operasyonu gerçekleştirdi. Jandarma desteğinde panzerler TARİŞ’e girdi. 
İşçilere ateş açıldı. İplik işçileri başta olmak üzere işçiler 22 Ocak’ta direnişe geçtiler. İzmir’de

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert ve en uzun 
süreli direnişi olan TARİŞ olayları, 22 Ocak 1980'de 
başlayıp ara ara şiddetlenerek aylarca sürdü. TARİŞ'İ 
faşistlerin karargahı yapmak isteyen TARİŞ 
yetkililerinin planları, TARİŞ'in ve işçi gecekondulannın 
tam bir kan gölüne dönüşmesine neden olmuştu. 22 
Ocak’ta TARİŞ'i aramak isteyen polisler işçilerin 
direnişiyle karşılaşmış ve 50 kadar işçi yaralanırken 
600 kadarı da gözaltına alınmıştı. Genel Müdür İsmail 
Hakkı Gürün, işletmeyi DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası 
ve Gıda-İş üyelerini sindirmeyi, arama bahanesiyle 
içeriye polis sokup işçilerle çatıştırmayı ve böylece 
istenmeyen işçilerin atılması için gerekçe bulmaya 
çalışıyordu. Pamukyağında işçilerin çıkarılması için 
bölümün müdür ve teknik müdürüne önceden yazılı 
olarak işçi çıkarma istemi bildirilmiş ve bu iki müdür 
de bu talebe sert b ir şekilde karşı çıkarak, işçi 
çıkartmanın yasadışı olduğunu Gürün'e bildirmişlerdi. 
Olaylan izleyen CHP ve AP yetkilileri, "İzm ir olaysız 
bir kent, üretimin aksaksız sürdüğü TARİŞ'te kimi 
çıkar çevreleri işçiyle polisi karşı karşıya getirmek 
istiyorlar "  diyerek birleştikleri tek konuyu 
belirtiyorlardı. Ertesi gün TARİŞ’te üretim dururken, 
birçok kuruluş TARİŞ olaylarını protesto ediyordu: 3 
günlük boykot karan alan Ege Üniversitesi 
öğrencileriyle polis arasında çıkan çatışmada yaklaşık 
80 kişi yaralanırken 200 kadar öğrenci gözaltına 
alındı. 11 bin işçinin katıldığı direnişi destekleme 
gösterileri bir gün sonra da İstanbul'da devam etti. 6. 
Şubat'ta, TARİŞ Genel Müdürlüğü bazı gazetelere ilan 
vererek, zarar tesbiti yapmak amacıyla kuruluşa bağlı 
tüm işletmelerin bir hafta süreyle kapatıldığını ve 
direnişe katılan işçilerin iş akitlerinin feshedileceğini 
ilan ederken, sendikalar bu karan tanımadılannı 
bildirdiler. Bunun üzerine işçiler üretimi sürdürerek 
fabrikadan çıkmama karan aldılar. TARİŞ işçilerine bu 
aşamada en büyük destek bu kez TMMOB'ye bağlı 
odalann da bulunduğu 17 demokratik kitle örgütünden 
geldi. Ertesi gün 3 bini aşkın işçinin çıkışı yapılırken, 
bazı üniteler de polisin yardımıyla boşaltıldı. Üzüm 
işletmesinde işçinin yoğun direnişiyle karşılaşan 
operasyon sonucu 50 kişi yaralanırken, aralarında 
kadın ve yaşlıların da bulunduğu 600 işçi gözaltına 
alınarak Atatürk Stadyumu'na götürüldü. Bunun 
üzerine İzmir'de 55 bin üyesi bulunan DİSK’e bağlı
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sendikalar, TARİŞ çalışanlarını desteklemek amacıyla 
direnişe geçtiler. Gültepe'de izinsiz yürüyüş 
düzenlendi. Yine Gültepe’de kalabalığın içinden 
polislere ateş edildi ve b ir polis memuru yaralandı 
ardından 100 kadar kişi gözaltına alınmak 
gerekçesiyle Atatürk Stadyumu’na götürüldü. Gözaltına 
alınanlar arasında CHP7/ belediye başkanı Aydın 
Erten de vardı. İzmir Belediye Başkanı Ihsan Alyanak,
9 Şubat’ta yaptığı konuşmasında hükümete yakın 
çevrelerde sıkıyönetim hazırlığının yapıldığının dillerde 
dolaştığı söylüyor ve “ Bu buhranın acısını İzmirlilerden 
çıkartmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. İzmir'de 
sıkıyönetim istemiyoruz”  diyordu. 10 Şubat'ta 
çatışmalar barikatlar arkasında giderek şiddetlenerek 
devam ediyordu. Çiğli İplik Fabrikası'm boşatmak 
isteyen polis ve askeri ekiplerle, yollarda barikat 
kuran silahlı ve maskeli kişiler arasında yer yer uzun 
süreli çatışmalar oluyordu. Yaklaşık 100 kişilik silahlı 
grup, çatışmadan sonra Çimentepe Mahediesi içinden 
geçerek yüksek tepelere doğru kaçmaya çalışınca 
polis 100 bin nüfuslu mahalleye girmeye çalıştı: 
Güvenlik kuvvetleri, karşılarında bu kez yollarda 
barikat kurmuş, ellerindeki sopalarla kadın ve 
çocuktan buldu. Yaklaşık 3,5 saat süren
çatışmanın ardından güvenlik kuvvetleri büyük çapta 
bir operasyona giriştiler ve tek tşk her evin 
aranmasından sonra aralarında kadın ve çocukların da 
bulunduğu 500 kişi gözaltına alındı. Saat 18.00'e 
doğru yıkılan barikatlardan sonra havanın kararması 
üzerine polis operasyonunu TARİŞ iplik Fabrikası 
önünde durdurdu. Çatışmaların ve tepkilerin yer yer 
devam etmesi 13 Şubat'ta TARİŞ'in 3 ünitesinin 
açılmasını ve hasta ve raporlu da olsa direnişe 
katıldığı gerekçesiyle 6 bin dolayında işçinin işten 
çıkarılıp, yerine MHP'Iİ militanların alınması 
engelleyemedi. 15 Şubat'ta Çiğli'deki iplik fabrikası,
10 bin dolayındaki askerin desteğiyle boşaltıldı. 
Aralarında kadın işçilerin de olduğu 1500 kadar işçi 
gözaltına alındı. Olaylar yine de devam etti: 17 
Şubat'ta Çimentepe'de güvenlik kuvvetlerinin giriştiği 
operasyondan sonra 3 polis ölürken 100'e yakın kişi 
de yaralandı. 19 Şubat'ta polisin gözetiminde açılan 
birçok işletmede üretim yapılmadı ve çatışmalar 
devam etti. Fotoğraflarda, TARİŞ olaylarından iki 
görüntü sergileniyor.

Çimentepe ve Gültepe gibi gecekondu bölgelerinde halk sokağa döküldü, Ege Üniversitesi 
öğrencileri, üniversiteyi işgal ederek, TARİŞ işçileriyle dayanışma içinde olduklannı ve güvenhk 
kuvvetlerinin tavnnı protesto ettiklerini bildirdiler. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı,

25 Ocak’ta İzmirli işçiler 2 saatlik işbırakma ile dayanışmalannı gösterdiler, 26 Ocak’ta 
DİSK’in daha önceden planlanan “Demokrasi Mitingi” yapıldı. DİSK yöneticilerinin araya 
girmesi ile 31 Ocak’ta direniş kaldınidı, Fabrikaian boşaltmadan üretime devam etmek isteyen 
işçiler kısa bir süre sonra yeniden direnişe geçtiler. 7 Şubat’ta polis operasyonu yeniden 
başladı. 3 saat süren bir çatışma oldu. Polis fabrikayı boşaltarak yaklaşık 700 işçiyi Alsancak 
Stadyumuna götürdü, İfadeleri alman işçilerden yalnızca ikisi tutuklandı. Ardından gazetelerde 
Genel Müdürlüğün işten çıkardığı işçilerin listesi yayınlandı, İplik ünitesini boşaltmak isteyen 
güvenhk kuvvetleri Çiğli-Çimentepe halkının barikatıyla karşılaşü, Gültepe ve Altındağ’da halk 
protestoya başladı, DİSK üyesi diğer işçiler bir günlük direnişe geçti, Gültepe’de Belediye 
Başkam ile birlikte 400 kişi gözaltına alındı. Yağ kombinası işçilerle polis arasmda bir kere 
daha el değiştirdi, İplik Fabrikası işçileri barikatlar kurarak “Tariş’de faşistlere yer yok” sloganı 
ile direnmeye devam etti, 14 Şubat günü iplik fabrikası karadan ve havadan sanidı. Anonslar 
sonunda işçiler dışanya çıktı. 270 kişi gözaltına alınarak Karşıyaka Stadyumuna götürüldü.
Daha sonra 200 dolayında işçiye dava açıldı,

TARİŞ’te gerçekleştirilen operasyonların benzerleri Çukobirlik ve Antbirlik’te de tekrarlanmak 
istendi. Antbirlik’te güvenlik kuvvetlerinin bir saldın ile Genel Müdürlük binasını tahrip 
ederek ele geçirmesi işçilerin direnişi ile karşılandı, 8 Şubat’ta Antalya’da tüm işçiler, direnen 
Antbirllk işçileri ile dayanışma içinde olduklannı göstermek için 2 saatlik işbırakma eylemine 
giriştiler. 9 Şubat’ta Antalya’da DİSK’in  Demokrasi Mitingi’nde işçiler teslim olmayacaklannı 
haykırdılar.

31 Ocak-1 Şubat 1980 tarihlerinde Ören’de DİSK ve bağlı tüm sendika yöneticilerinin katılımı 
ile yapılan toplantıda geçmiş eylemlerden elde edilen dersler vurgulanarak bölgesel çapta 
grevler yapılması. Ortak Davranış Komiteleri’nin güçlendirilmesi ve DİSK Merkezi Eylem 
Komitesi kurulması karan alındı.

DİSK, 26 Ocak’ta İzmir’de, 9 Şubat’ta Antalya’da, 23 Şubat’ta Ordu’da, 22 Mart’ta İzmit’te “İşçi 
Kıyımına, Zamlara, Pahahhğa, Sürgünlere, Anti-demokratik Baskı ve Uygulamalara, Faşist 
Saldırılara Karşı Demokrasi Mitingleri” gerçekleştirdi. Onbinlerce işçinin katıldığı bu mitinglerde 
konuşan DİSK Başkanı Abdullah Baştürk “Burjuvazi bizi açlığa, yokluğa, işsizliğe, sefalete 
boyun eğmeye çağırdı. Bizi teslim olmaya çağırdı. Ya teslimiyet ya da mücadele. Teslim 
olacak mıyız? Hayır. Elbetteki hayır. Bin kere hayır... Meydanı egemen sınıflara 
bırakmayacağız. Onlar bir avuç biz ise milyonlarız” diyordu.
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Devrimci İşçi Sendiicaiarı 
Konfederasyonu : 
1 9 6 7 ^ 1 9 8 0

DİSK, 12 Şubat 1967’de Türkiye Maden-lş, Basın-İş, 
Lastik-lş, Türk-Maden-İş ve Gıda-lş sendikaları tarafın
dan kurulduğunda 30 bin üyeye sahipti. Yeni konfede
rasyon, bir yandan "işçi sınıfının yurt yönetimine ağırlı
ğını koymasını” , “ işçilerin İnsanlık onuruna yaraşır bir 
yaşama ulaşmasını” amaçladığını ilan ediyor, öte yan
dan “anayasanın sözü ve özüyle uygulanmasını” bu 
amaçlara ulaşmanın yolu olarak benimsiyordu. DİSK 
Kuruluş Bildirisi, kofederasyonun adının başında yer 
alan “devrimciliği” , “ tutucu, gerici ekonomik, sosyal 
ve politik ilişkilerin. Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve 
(...) hayata uygulanması, (...) hepimizin mülk sahibi ol
ması ve uygarlık nimetlerinden eşitçe yararlanması” 
olarak tanımlıyordu.

Sınıf ve kitle sendikacılığı açısından böyle bulanık 
bir üsluba sahip, nicel olarak da küçük bir örgütlenme 
olan DİSK kısa süre içinde büyük yığınlara ulaştı. Türk- 
İş'ten ayrılıp DİSK’e geçen işçilerle, sendikasız işçilerin 
örgütlenmesiyle gerçek bir toplumsal güç haline geldi. 
Çok kısa bir sürede gerçekleşen bu gelişmenin ana 
dinamikleri herşeyden önce yükselen toplumsal muha
lefette ve bunun içinde işçi sınıfının yerini almasında 
aranmalıdır. DİSK kurucularının sendikacılık geçmişle
rinde kimi olumlu özellikler bulunsa da, ’47 sendikacılık 
geleneğinden anlamlı bir kopuşu temsil etmekte olduk
ları, DİSK’in kurulmasından önce varlıklarını böyle bir 
kopuşla temellendirdikleri söylenemez. DİSK, tanımlan
mış yeni bir sendikal anlayışın temsilcisi olmaktan çok, 
önce Paşabahçe grevi ve Kristal-lş  olayında örnekle
nen; ardından daha ısrarlı ve sonuç alıcı ücret mücade
lelerinde ortaya konan militan bir sendikacılıkla İşçileri 
kendine çekti. İşçiler, “ devrimci” kavramının DİSK’in 
belgelerinde nasıl anlamlandırıldığını sorgulamadan, böy
le bir ihtiyacı hiç duymadan, Türk-lş sendikacılığının 
uzlaşmacılığına tepkiyle DİSK'e aktılar. DİSK’ in ilk yılları 
özel sektöre ait işyerlerinde direniş ve grevlerle, yoğun 
bir mücadele İçinde geçti. Bu mücadele içinde DİSK, 
bir yandan Türk-İş'in  birkaç katı ücret artışı kopararak 
işçilerin gözündeki İtibarını güçlendirirken, bir yandan 
da solun her kesiminin sempatisini ve desteğini aldı. 
Kazandığı bu toplumsal itibar, yükselen her yerel, ken
diliğinden işçi hareketliliğinin yüzünü DİSK’e çevirmesi
ni de sağladı. İşçiler DİSK üyesi sendikalara katılmak 
için sert çatışmaları göze aldılar, fabrika işgalleri, dire
nişler düzenlediler. DİSK, kuruluşunun ilk yıllarında, 
işçi sınıfının uyanışının ve Türkiye’nin toplumsal hayatı
na ağırlığını koymasının adı oldu.

DİSK işçi sınıfının uyanışının adı oldu ve bu özelliğini 
korudu; kimi zaman kurucularına ve yöneticilerine rağ
men:

15-16 Haziran’da DİSK'i yoketmeye yönelik yasa tas
lağına karşı, Türkiye işçi sınıfının en radikal ve kitlesel 
eylemi sürerken, DİSK yöneticileri “ bu tahripkar eylem
le hiçbir ilgilerinin olmadığını ve bu tahripkar olayları 
tasvip etmediklerini” İçişleri Bakam’na bildirdiler. Ge
nel Bakan Kemal Türkler, işçileri yatıştırmak İçin radyo
dan konuşma yaparak işçileri “ tahriklere karşı” uyardı. 
12 Mart’ın hemen ertesinde DİSK Yürütme Kurulu muh
tıranın “ işçi sınıfımızın devrimci kesiminde büyük bir 
ferahlık” yarattığından sözeden, DİSK’in Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yanında olduğunu "kıvançla” belirten bir 
açıklama yaptı.

DİSK’ i kuran sendikacılar, işçileri düzene karşı sefer
ber etme, böyle bir amaçla işçileri siyasi mücadele ala
nına çekme iradesiyle ortaya çıkmış değillerdi. Böyle 
bir konumu üstlenmeye hiçbir zaman aday da olmadılar.

Bu açıdan yukarıda örneklenen tavırlar istisna olmaktan 
çok, radikal bir siyasi hattan uzak durmayla, mücadeleci 
bir ücret sendikacılığını birleştiren genel bir anlayışın 
somut ürünüdür. Bu sendikacıların TİP’e üye olmaları, 
burada yönetici konumlarda bulunmaları da burada çizi
len çerçeveyi bozacak bir nitelik taşımamaktadır. Çün
kü, birincisi, TİP işçi kitlesini sosyalizmle tanıştırmak 
ve siyasi mücadeleye çekmek için yaptığı bütün olumlu 
katkılara rağmen, devrimci sosyalizmden uzak kimliğiy
le sınıf mücadelesine dar ve kısır bir ekonomist yaklaşı
mın ötesine geçememiştir. TİP'in  işçi sınıfına vermek 
istediği mesaj, hiçbir zaman “ burjuva devlete karşı 
ayaklanma” düşüncesini içermemiştir. Öte yandan, İkin
cisi, “ solcu” , “ TİP’i i ” , hatta “ TİP yöneticisi” bu sendi
kacılar, “ önce” sendikacıydılar ve TİP içinde özerk bir 
konum taşıyorlardı. Bu konumlarıyla Türk-İş’ in partiler 
üstü politikasının bir benzerini “ güncel politik mücade
leler üstü politika” olarak TİP içinde ürettiler. Tutumları 
sendikal mücadele ile politika arasında sağlıklı bağların 
kurulamamasına yol açtı; ama 12 Mart badiresini hasar 
almadan atlatmalarını da sağladı.

12 Mart döneminde, bütün sol siyasi örgütler ağır 
darbeler yediler. Ancak 12 Mart öncesi kitle mücadelele
ri içinde sosyalistlerin ortaya attığı düşünce ve görüşler 
emekçilerin kafasında canlılığını korudu. Kitleler nez
dinde hiçbir zaman yeterince meşru olamayan 12 Mart 
darbecilerinin onca propagandası solun prestijini orta
dan kaldırmadı. 12 Mart öncesi devrimci propaganda 
ve eylemlerin dolaysız ve dolaylı olarak yarattığı, darbe
cilerin yaygın bir onay görmekten uzak uygulamalarına 
karşı tepkinin de güçlendirdiği demokratik birikim 1973 
sonrasında hızla açığa çıktı. Emekten yana ve “ düzeni 
yıkma” perspektifinden uzak, dönüşümcü niteliği ağır 
basan bu hareketlilik, sosyaldemokrasinin atılımının ze
minini oluşturdu.

DİSK'in  CHP’lileşmesl olarak adlandırılan sürecin ar
ka planında, sosyal demokrasinin doğuşu da denilebile
cek bu atılım yatmaktadır. 12 Mart’a gelinirken sol içi 
ayrışmaların derinleşmesi ve TİP’ in “ sosyalist gruplar
dan biri” haline düşmesi ile DİSK’ ii sendikacıların parti
leriyle ilişkisi zaten zayıflamıştı. 12 Mart ertesinde TİP'in  
kapatılması DİSK  için bir darbeden çok, bir yükün omuz
lardan kalkması anlamına geldi. CHP’nin sosyal demok
rat bir kimlikle yaptığı çıkış DİSK  yöneticilerini de etkisi 
altına aldı. 1973 Genel Seçimlerinde DİSK  (sonradan

her seçimde yinelenen) CHP’ye oy verme çağrısı yaptı. 
1974’de sosyal demokrat eğilimli sendikaların Türk-İş'ten 
koparak DİSK'e  katılmaları başladı. 1975’te yapılan V. 
Genel Kurul DİSK'in  tarihinde bir dönüm noktası oldu. 
Seçimlerde TSİP, TİP üyesi sendikacılarla sosyalist ola
rak tanınan başkaları Yürütme Kurulu’na giremedi. Ge
nel sekreterliğe seçilen İbrahim Güzelce ve yardımcılığı
na atanan Aydın Meriç’le birlikte ’’barış, demokrasi ve 
toplumsal ilerleme” sloganıyla kendini ortaya koyan, 
yer yer CHP kimliğinin arkasına sığınılarak ve CHP ile 
hassas dengeler gözetilerek geliştirilen bir “ TKP etkinli
ği dönemi” başladı. Bir süre sonra Genel Başkan Kemal 
Türkler de “ barış, demokrasi, toplumsal ilerleme” slo
ganını kullanmaya başladı. Bu dönem boyunca “CHP’nin 
oylarını bölenler” oldukları için TİP ve TSİP'iiierin, “ Go- 
şist, Maocu” ve benzeri suçlamalarla da Kurtuluş, Dev
rim c i Yol ve diğer çevrelere eğilim duyanların sendikal 
yönetim kademelerinden dışlanmasına çalışıldı. Aynı iş- 
kolundaki sendikalann birleştirilmesinde CHP yanlısı sen
dikalan kayıran, sosyalistlerin tasfiyesini amaçlayan bir
leştirme çahşmaian yapıldı. Bu çalışmalarda çıkan so
runlar CHP yanlısı olmayan sendikaların DİSK'ten İhraç 
edilmesiyle çözülmeye çalışıldı.

Bu dönemde 1 Mayıs’lann Taksim Meydam’nda kut
lanması geleneği DİSK  tarafından başlatıldı. Ancak 
CHP’nin yeşil ışık yaktığı DGM direnişi dışında hiçbir 
antifaşist etkinlikte bulunulmadı. Faşist cinayetlere kar
şı en sonuç alıcı cevap işçi sınıfını kitlesel olarak hare
kete geçirmek olmasına rağmen T/(P’nin yönettiği sen
dikalarda onbinlerce İşçi kavga dışı kaldı. TKP’II sendi
kacılarla sosyaldemokrat sendikacılar arasında sosya
list olarak tanınan sendikacıların tasfiyesinde başlamış 
olan kader birliği 1977 Aralık’ında sona erdi. Kemal 
Türkler ve ekibi seçimi kaybetti; 1974’de DİSK'e katılan 
sosyaldemokrat sendikalann en büyüğü olan Genel-İş 
genel başkanı Abdullah Baştürk, DİSK genel başkanlığı
na seçildi. "D İS K 'in  CHP’llleştirlImesInin” tamamlan
masını izleyen dönemde önceki sloganların terkedllme- 
si dışında DİSK’ in ana doğrultusunda, politikalarında 
ve sürdürdüğü mücadelelerde köklü bir değişiklik ya
şanmadı. DİSK’ in kuruluşu sırasında ABD çalışma ata
şesinin umutla dile getirdiği “ ABD'nin teknik, taktik, 
hatta felsefe olarak sağladığı unsurlardan pek çoğunun 
yalnızca Türk-İş’ in değil, aynı zamanda ilk sendikacılık 
deneylerini ücret bilincine dayalı sendikacılık içinde ge
çirmiş olan üyelerin oluşturduğu DİSK’in politikasını

DİSK 7. erken Genel Kurulu’nda yapılan ittifaklan ilkeli bulmayan ve “ toplumsal ilerleme" grubuyla 
“ reform istler" arasında yapılan ittifaka karşı olduklarını bildiren 11 sendika temsilcisi üstte görüldüğü gibi 3 
Temmuz 1980’de düzenledikleri basın toplantısıyla son tur seçimlerden çekildiklerini açıkladılar. Bu 11 sendika 
devrimci sendikacılık anlayışının DİSK içinde temsil edilmediğini ve işçi sınıfının bağımsız siyasal eyleminin 
ortaya konmadığı fikrindeydi. Son tur öncesi Yönetim Kurulu’na seçilen Çetin Uygur, Burhan Şahin ve Müslim 
Şahin istifa ettiler.



İşçi Hareketleri

muhtemelen etkilemeyi sürdüreceği” öngörüsü haklı 
çıkmaya devam etti; DİSK, “ ücret bilinci” yüksek bir 
mücadele İle CHP destekçiiiğini birarada yürüttü. Her- 
şeye rağmen, DİSK, 1971 sonrasında, hem yönetiminde 
TKP'nin etkin olduğu dönemde, hem de Baştürk’ün 
genel başkanlığı sırasında, işçiler ve devrimcilerin göz
ünde sahip olduğu itibarı büyük ölçüde korudu. Bunda, 
militan ücret sendikacılığını sürdürerek Türk-İş 'e  kıyas
la daha yüksek ücret ve daha çok sosyal hak kazanması
nın payı büyüktür. Ancak bunun yanısıra, her zaman 
DİSK'in resmi görüşlerine, açıklamalarına, belgelerine 
yansıyanın ötesinde bir devrimci potansiyel barındırma
sından da söz etmek gerekir.

Çıkış noktasında işçi sınıfının bir kabuğu çatlatmasına 
araç oluşuyla DİSK ilan ettiğinden fazlasını ifade ediyor
du. Üzerinde yükseldiği işçi sınıfı hareketliliği başından 
beri sahip olduğu kimi eksiklikleri gölgede bıraktı. 12 
Mart döneminde yaşanan eylemsizliğin ertesinde bu ek
siklikler daha göze çarpar bir hale geldiler. Ancak DİSK, 
yönetiminde kim olursa olsun, tabanındaki sosyalist ka
nallarda politikleşmeye açık öncü unsurların yoğunlu
ğuyla, mücadeleci sendikacılığı simgeleyişinin işçi yı
ğınları içinde yarattığı etkiyle dostun ve düşmanın hesa
ba katmak zorunda olduğu bir potansiyel güçtü.

Bu potansiyelin, olayların seyrini belirleyecek bir tarz
da eyleme dönüşmemesinde, yeterince “ radikal” , 
“kararlı" yöneticilerin işbaşında bulunmamasının belir
leyici olduğu düşünülebilir. Oysa asıl neden, yukarıda 
sözü edilen “eksikliklerin” kaynağı sık sık telaffuz edil
meye başlanmış olmasına rağmen, “ tabanın söz ve ka
rar sahibi olması” ilkesinin, tekil örnekler dışında haya
ta geçirilememiş, DİSK'in örgütlenme ve mücadele tar
zına damgasını vuramamış oluşudur.

Sendikal alanda sınıfın ve mücadelenin örgütlenme
sinde D/SK, esas olarak Türk-İş'den  devraldığı gelenek
lerin sürdürücüsü oldu. Bir taraftan atamayla gelen, 
ya da vakti gelince “ vekalet almakla” yetinen sendika 
yöneticileri, diğer tarafta mücadele sürecinin yalnızca 
sonucuyla ilgilenen işçilerden oluşan sendikal işleyiş 
DİSK'le kınlamadı. Bu işleyiş içinde “vekalet ettiği” 
işçileri daha büyük bir kararlılıkla, daha dürüstçe savu
nan ve onlan memnun eden DİSK'İİ sendikacılar, uzlaş
macı sarı sendikacıların karşısında elbette daha onurlu 
bir konumdaydı. Ancak böyle bir sendikal işleyişin mü
cadelenin asıl öznesi olması gereken işçileri gelişmeleri 
seyretmekle yetinmeye itmesinden, bu yöndeki kötü 
bir alışkanlığı beslemesinden kaynaklanan pasifleştirici 
etkisi her kritik dönemeçte tekrar tekrar ortaya çıktı. 
DİSK, Türk-İş’ten bu alanda bir kopuşla ortaya çıkmadı
ğı gibi, hiçbir zaman bu olumsuz gelenekle köklü bir 
hesaplaşma içine girmedi. Atamayla gelen yöneticilerin 
oranının, DİSK üyesi sendikalarda Türk-İş içinde oldu
ğundan pek aşağı olmaması, DİSK  için sorunun boyutla- 
nnm göstergelerinden yalnızca biridir.SO’iı yıllann so
nunda işçi sınıfı hareketliliğindeki genel yükselişle yı
ğınsallaşan DİSK, bütün eksikliklerine rağmen sendikal 
mücadelede bir atılımı, canlı ve gelişmekte olanı temsil 
ediyordu. Eksikliklerini tabandan gelen dinamizme da
yanarak, bu canlılığı örgütsel varoluş biçimine dönüştü
rerek aşabilirdi. ’70’li yıllann sonuna doğru yaklaşırken 
bu dönüşümü gerçekleştiremediği ölçüde tıkanmaya baş
ladı. Sendikacılık alanında yine diğer konfederasyonlar 
karşısında “ ileriyi” temsil ediyordu ama işçi kitlesinin 
öz eylemliliğini geliştiren bir işleyişten yoksun bir du- 
mmda, işçi kitlesini yakıcı talepler doğrultusunda müca
deleye sevkedemiyordu. Bu tıkanıklık, siyasi mülahaza
larla yeni bağımsız sendikalar kurma, DİSK içinde mu
halefet platformlan geliştirme ve benzeri girişimlere ze
min oldu. Bütün iç çekişmelere rağmen taban inisiyati
finden aldığı güçle işleyen ve mücadeleyi sürdürmeye 
yetenekli bir yapı yaratılamadığı için DİSK 12 Eylül’ü 
“ileri” ama “ tıkanmış” bir konumda karşıladı.

KEMAL ÜMİTLİ

30 Nisan ve 1 Mayıs 1980

DİSK, 1980’de 1 Mayıs’ın kutlanması için tüm Türkiye’nin 1 Mayıs Alanı olarak 
yorumlanmasına, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersin’de de DİSK önderliğinde 
kutlanmasına karar verdiğini açıkladı. DİSK, 1 Mayıs 1980’i Danıştay karanyla izin alabildiği 
tek yer olarak Mersin’de kitlesel biçimde kutlayabildi.

1 Mayıs’a doğru DİSK ve üye sendikalanna yoğun baskılar başladı. Ankara’da Dev Maden-Sen 
ve Yeni H aber-İş sendikalan mühürlendi, İstanbul’da Gıda-İş arandı. CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit Sakarya Mitingi’nde işçileri 1 Mayıs toplantılanna katılmamaya çağırdı. Olaylar böyle 
gelişirken, DİSK Yürütme Kurulu karan gereği DİSK üyeleri 30 Nisan 1980 günü değişik 
sûrelerle üretimden gelen güçlerini kullanıp iş bırakarak 1 Mayıs’ı, tüm baskılan işyerinde 
protesto ederek kutladılar, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün 1 Mayıs Mesajı’m 
işyerlerinde okudular. 30 Nisan ve onu izleyen günlerde başta DİSK Yürütme Kurulu üyeleri 
olmak üzere değişik illerde 515 DİSK üyesi gözaltma alındı. Daha sonra bazılanna dava 
açıldı.

1978 sonrasmda Yeraltı Maden-İş, Limter-İş, Fındık-İş, Sine-Sen, Taper-İş adlı sendikalann 
katılımıyla üye sendika sayısı 29 ’a çıkan DİSK'in 25 Haziran-2 Temmuz 1980 tarihlerinde 7. 
Genel Kurulu toplandı. Tek Tip Demokratik Tüzük Taslağı’nm kabul edildiği ve DİSK 
Anatüzüğüne “bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm” sözcüklerinin ilave edildiği Genel Kurul’da 12 
üye sendika bir açıklama yaparak kurullarda görev almayacaklannı bildirdiler.

Kemal Türkler’in Cenaze Töreni

22 Temmuz 1980’de TİP ve DİSK Kurucusu, DİSK’in 11 yıl Genel Başkanlığını yapan Maden- 
İş Başkanı Kemal Türkler Merter’deki evinin önünde faşistlerce hunharca öldürüldü. 23 
Temmuz günü tüm ülkede DİSK üyesi işçilerle bazı bağımsız sendika ve Türk-İş üyelerinin iş 
bırakarak katıldıklan protesto eylemine yüzbinlerce işçi katıldı. Bazı kaynaklar bu eyleme 
katılan işçilerin sayısını 1 milyon olarak gösteriyordu. 24 Temmuz günü onbinlerce işçi 
çalışmayı bırakıp DİSK Genel Merkezi’nde Kemal Türkler’in katafalkı önünde saygı duruşunda 
bulundular.

25 Temmuz günü DİSK’in düzenlediği olağanüstü bir yürüyüşe katılan yaklaşık 1 milyon 
işçinin eşliğinde Kemal Türkler’in cenazesi Aksaray’dan Topkapı Mezarhğı’na getirildi. Kemal 
Tûrkler’e sıkılan kurşunu işçi sınıfına sıkılan kurşun olarak yorumlayan emekçilerin 25 
Temmuz yürüyüşü 12 Eylül 1980 öncesindeki son görkemli işçi eylemiydi.

Bu sıkılmış yumruklar. 1970-80 arası döneminin, 12 Eylül rejimi tarafından bütün halkın b ir kâbus olduğuna 
inandırılmaya çalışılacağı bir dönemin simgesi halini aldı. Burjuvazinin nisbeten daha ılımlı ve "ile ric i" sözcüleri 
bile dönemi en hafifinden "harcanmış yılla r" olarak nitelendirdi. Oysa bu yıllar aym zamanda Türkiye tarihinde, 
kendisini OsmanlI mirasından devralınmış öğeleri de yeniden üreterek süreklileştiren korporatist yapının ve bu 
yapmın üzerine yaslandığı sınıflar dengesinin tersinmez bir şekilde çözüldüğü, çalışanların ilk kez kendilerini her 
türlü vesayetten kurtulmuş bir sınıf olarak kurmaya yöneldiği dönemdi de. 15-16 Haziran, kanlı 1 Mayıs, Fatsa 
ve Tariş gibi kitle eylemlerinde smıf, yenilgileriyle ve kısmt zaferleriyle, bedeli çoğu zaman çok pahalı olabilen 
bir kuruluş ve olgunlaşma süreci yaşadı ve böylelikle tarihin halen sürmekte olan bir evresinin yolunu açmış 
oldu.

2303
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DİSK 5 . G enel K uru l K a ra n

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) 21 Mayıs 1975’te yapılan ve dört gün 
süren 5. Genel Kurulu sonunda 33 tane karar 
aldı. Bu kararlardan sonuncusu olan "Faşizme 
Karşı ilerici ve Demokratik Güçlerle Yapılacak 

Güçbirliği” karan:

FAŞİZNIE KARŞI İLERİCİ VE DEMOKRATİK GÜÇLERLE 
YAPILACAK İŞBİRLİĞİ

Şu tıusus kesinlikle bilinmektedir ki, Türkiye Sosya
list hareketinin tarihçesi, daha gerilere dayanmakla be
raber, İnişli çıkışlı dalgalanmalarla, ancak 1929’dan bu 
yana kalın çizgilerle belirlenmeye başlamıştır. 1961'den 
bu yana da, toplumcu sendikaların sınıfsal görevleri 
doğrultusunda omuz vermeleriyle, bu belirginlik en ke
sin bir doğruya ulaştırılmıştır.

DİSK, 1961'den sonra, gittikçe yükselen bu grafiğin, 
hiç unutulmaması gereken ve sosyalist hareketin önem
li bir taşıyıcısı olan büyük potansiyel gücü olmuştur. 
Ve gelecekte de, Türkiye koşullan içinde böyle olacaktır.

Bu potansiyel güç, şimdi, önemli bir sorunla karşı 
karşıyadır:

Sosyalist bir örgüt olduğu bilinen ve işçi sınıfımızın 
devrimci pratiği içinde sınıfsal görevini sürdüren DİSK'
in strateji ve taktik hatalan ile zedelenmemesi, yara 
almaması gereklidir. Kaldı ki, DİSK'in  devrimci niteliği 
olan ve etkin ekonomik bir mücadele sürdüren sendikal 
bir örgüt olarak da varlığını titizlikle koruması, Türkiye 
sosyalist hareketinin geleceği bakımından önemlidir.

Bu itibarla ülkenrizin, bugün içinde İMjtunduğu somut 
koşullar özellikle dikkate alınarak, çeşitli sol partiler 
yelpazesi karşısında D İSK'in  mevcut yerinin açıkça sap
tanmasında ve bu doğrultuda çaba ve eylem sürdürme
sinde büyük faydalar vardır.

Dünyamızda, artık, sosyalist uygulamanın, 50 yılı aş
kın t>ir pratiği var. Çeşitli ülkelerde, bu pratik, bir torna
dan çıkmışçasına birbirinin aynı değildir. Hele geri kal
mış, az gelişmiş ülkelerde, sosyalizme giden bu pratiğin 
başka başka yöntem biçimleri vardır. Bu itibarla, Sayın 
Kongremizin bütün bu koşullan dikkate alarak, günü
müzde, ilerici, yurtsever, demokratik güçlerin, kısa sü
reli amaçlar içinde demokratik özgürlüklerin yerleşmesi 
ve faşizme etkin biçimde karşı konularak halkımızın can 
güvenliğinin sağlanması için, birlikte somut eylemler 
sürdürülmeli, öncelikle, işçi sınıfımızın bu eylemde bü
tünleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu bakımdan, DİSK'in, sol partiler ve tüm demokratik 
ilerici güçler yelpazesi karşısındaki durumu saptanır
ken, saydığımız gerekçenin, özellikle, devrimci pratiğin 
doğniian içinde dikkate alınması tarihi bir sorumluluktur.

Bu itibarla,

— 12 Mart döneminin verdiği derslerden yararlanıl
ması ve Türkiye’nin bugünkü koşullannı unutmayarak, 
aynca laşizmin kendi doğrultusunda bir düzen kurmak 
için fırsat kolladığını da hesaba katarak, Türkiye'de de
mokratik hak ve özgüriüklerin tam anlamı ile yerleşmesi 
ve pekiştirilmesi için, bütün ilerici ve yurtsever demok
ratik örgütlerie işbiriiğine gidilmesi, bu amaçla bu konu
larda somut bir işl>iriiğini de sağlamak amacıyla gerekli 
çalışmalarda tHilunulması,

D İSK İN  
1977 GENEL 

SEÇİMLERİNDE 
C H P'Yİ 

DESTEKLEME 
KARARININ 
GEREKÇESİ 

VE
NEDENLERİ

üstte: DİSK'/n 19T7 seçimlerinde CHP’y; destekleme 
kararının gerekçesini açıklayan broşürü. Altta: 1 Mayıs 

1979’da tutuklanan TİP genel başkanı Behice 
Boran’m ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını 

isteyen Yürüyüş dergisinin kapağı.

— Anayasamızın içinde yer atan özgüriüklerin başın
da düşünce özgüriüğünün geldiğini, bugünkü yasal du
rum ve uygulamanın Anayasanın doğal özgüriükler ilke
sine ters düştüğünün hayatın her kesiminde görülüp, 
saptandığı, bu İtibarla salt düşüncenin bir suç olması 
ve cezalandırılmasımn ortadan kaldınlması için en etkin 
biçimde t>ir çaba gösterilmesi,

— Türk Ceza Kanunu’ndaki sınıfsal bilinçlenmeyi sı- 
nıriayan ve salt düşünceyi suç sayıp cezalandırmayı 
amaç edinen, 1930 tarihli Italyan faşist kanunundan 
alınan 141. ve 142. maddelerin, 1961 Anayasası ile geti
rilen doğal özgüriüklere ve çağımızın içinde yaşadığı 
uygariık düzeyine ters düştüğünü, aynca adı geçen mad
delerin, faşist İspanya hariç, hiçbir Avrupa ülkesinde 
bulunmadığı, Portekiz ve Yunanistan'da bile son geliş
melerden sonra o ülkelerin Ceza Kanunianndan da atıl
dığı bilindiğinden DİSK'in  bu çok önemli ve ölüm cezası
nın yasadan kaldırılmasını hedefleyen konular üzerinde 
de etkin bir mücadele vermesini,

— İşçi sınıfımızdan ve tüm emekçi kitlelerden yana 
olan Anayasamızın getirdiği özgüriükierden tedirgin olan
lann 12 Mart döneminden yararianarak, 1961 Anayasa
sını üç kez değiştirdiklerini ve Anayasada yer alan hak 
ve özgürlükleri işlerlikten alıkoymuş oldukları açık ve 
seçik bilindiğinden, Anayasal özgürlüklerin korunması 
ve geliştirilmesi için DİSK'in  etkin bir mücadele sürdü
rerek Anayasamızın 1961’deki özüne kavuşturulması 
doğrultusunda bir eylem sürdürülmesini,

— Sermaye sınıfının emekçi sınıflar üzerindeki açık 
dlktatörtüğü demek olan ve ucu emperyalist tekellere 
dayanan insanlığın baş belası faşizmin dünyamız ve 
Türkiye'miz için de büyük bir tehlike olduğunu, yurdu
muz dahil, birçok ülkede, bugün de faşizmi tezgahlamak 
İçin emperyalizmin ve yerli işbiriikçiierinin fırsat kolla
dıkları asla unutulmayarak, O/SK'infaşizme karşı yoğun 
bir mücadele sürdürmesi gereklidir.

Bütün bu konularda, günümüzün koşulları içinde ve 
kitlelerte yukarıda t>elirttiğimiz hedefler doğrultusunda 
bütünleşen ilerici ve önemli bir demokratik güç olduğu 
inkâr edilemeyen CHP ile de, güç birilği yapma doğrul
tusunda eylem içinde olmanın büyük yararian olacaktır.

Bu İtibarla DİSK'in  bu doğrultuda eylem sürdürmesi
ne oy birliği ile karar verildi. •

DİSK ö . G enel Kurul 
K a ra rla n

22-27 Arahk 1977'de yapılan DİSK 6. Genel 
Kurulu'nda daha sonra tartışmalara ve örgüt 
içinde anlaşmazlıklara neden olacak 1 No'lu 

cephe kararı İle bazı önemli karariar:

CEPHE KARARI

Karar 1; Ülkemizin bunalımdan kurtulması, ulusal ba
ğımsızlığımızın sağlanması, tekellerin egemenliğinin her 
alanda kıniması, halktan yana temel ekonomik dönü
şümlerin gerçekleştirilmesi, her türiü faşist girişimin 
saf dışı edilmesi, demokratik hak ve özgüriüklerin ge
nişletilmesi için;

Katılanlann t><rt>irlerinin örgütsel bağımsızlığına ve gö
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rüşlerine saygı duyma, kitlesel eylemleri esas alma, 
eşit haklara saygı gösterme ilkelerini gözeterek,

Bu genel çerçevede anlaşan tüm ulusal, İlerici, de
mokrat, yurtsever örgüt ve güçlerin anti-faşist, anti- 
emperyalist ve anti-tekel cephede savaşım birliğinin ku
rulmasının,

Böylesi bir cephenin kurulması için D İSK'in  üzerine 
düşen tarihsel ve sınıfsal görevini, kendi örgütsel ba
ğımsızlığından ve ilkelerinden en küçük bir taviz verme
den, işçi sınıfının birliğini, özellikle DİSK  çatısı altında 
sendikal birliğini gözeterek, faşizme, emperyalizme ve 
tekellere karşı olan tüm sendika, parti, dernek, meslek 
örgütü ve kişilerle ikili ve çok yönlü ilişkilere vakit geçir
meden gidilmesini.

Bu kararın gerçekleştirilmesi için DİSK  karar organla- 
nnın görevli kılınmasını karar altına alır. (...)

İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ VE TASFİYECİLİK ÜZERİNE:

Karar 3: Ülkemizde burjuvazi, işçi ve emekçi sınıflar 
üzerindeki ekonomik sömürüsünü devam ettirmenin yo
lunu, emekçi kesimleri ekonomik ve politik baskı altında 
tutmak, onları politik karar ve yönetim organlarından 
uzak tutmakta görmektedir. Bunun için de burjuvazi 
işçi sınıfı üzerinde sürekli bir böl-yönet politikası güt
mektedir.

İŞÇİ SINIFININ BİLİMİNDEN HAREKETLE OLAYLARA 
YAKLAŞAN KONGREMİZ:

*
1. İşçi sınıfının birliği yolunda, bugün her zamankin

den daha aktif ve kararlı çalışılmasının gerekli olduğuna 
inanır. Bu yolda bütün güçleri seferber ederek çalışaca
ğını ilan eder.

2. Egemen sınıfların, işçi sınıfını ve emekçi halkı böl
me oyunlarını sergilemeyi ve bu oyunları bozmayı görev 
bilir.

BU NEDENLE:

a) İşçi sınıfının, sermayenin ve faşizmin saldırılarına 
karşı en önemli siperlerimizden biri olan sendikalarımız
da işçilerin ve sendikaların birliği sağlanmalıdır.

b) Bu nedenle, DİSK her işkolunda bir tek sendika 
ve ülke çapında anti-faşist, anti-emperyalist nitelikte 
bir tek sendika, konfederasyon olması yolunda çalışma 
yapılmalıdır.

c) Sendikaları birleştirmede tek prensip: Sermayeye 
ve faşizme karşı mücadele, sendika demokrasisi için 
savaşmak olmalıdır. Bu ilkeler ışığında işçi sınıfının bir
liğinin gerçekleştirilmesi için DİSK  her türlü çabayı sar- 
fedecektir.

AYRICA KONGREMİZ:

1. İşçi sınıfının birliğini, konfederasyonumuzun bü
tünlüğünü bozmaya yönelik her türden tasfiyeci girişim
leri mahkum eder.

2. Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu 
okluğunu kabul eder. (...)

TABANIN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMASI GENEL İLKE
LERİ

Karar 10: Sendikalarımızın sürdürdükler! ekonomik 
mücadeie gerçekte işçilerin genel çıkarlarını da kapsa
maktadır. Verilen kavganın gerçek sahibi sendikalarımı
zı oluşturan güçtür. Hem genel çıkarın sahibi ve hem 
de gerçek gücün yönetimde söz sahibi olması örgütleri
mizin gerçek niteliğini gösterir. İşçi sınıfının kurtuluşu 
yine kendisinin eseri olacaktır. Yani kurtarıcı işçi sınıfı
nın dışında değildir. Sorunlara bu doğrultudan yaklaşıl
dığında kendilerini ilgilendiren konularda işçilerin söz
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Üstte: 1 Mayıs Marşı'nm notası. Ortada: Orhan 
Taylan’ın çizdiği DİSK’/n 1 Mayıs 1976 afişi. Altta: 

ŞeWp Davaz'm çizdiği 1 Mayıs 1978 afişi.

ve karar sahibi olması ilkesi vazgeçilmez bir ilke olarak 
çıkmaktadır.

Bu genel ilkelerin uygulamalarını sendikalarımızın İçe 
dönük demokrasiyi merkezi demokratik işlerliği gözardı 
etmeksizin en geniş anlamda uygulamalarıyla gerçek
leştirirler.

Bu durumun somut olarak hayata geçirilmesi için de 
tüzüklerde ve değişikliklerle birlikte sorunların çözüm
lenmelerinde izlenecek yollar belirlenir.

Kongremiz; Genel Yönetim Kurulu ve üye sendikalar
dan birer temsilcinin katılacağı ortak toplantıya bu ge
nel ilkelerin uygulama yöntemlerinin tespiti için görev 
verir. •

I  M a y ıs  M ars ı

Sözleri, Brecht’in oyunlaştırdığı Gorki’nin Ana 
romanından alınmış, müziğini Sarper Özsan’ın 

yaptığı 1 Mayıs Marşı.

Günlerin bugün getirdiği 
Baskı zulüm ve kandır 
Ancak bu böyle gitmez. 
Sömürü devam etmez 
Yepyeni bir güneş doğar 
Bizde ve ülkelerde

1 Mayısı 1 Mayıs!
İşçinin emekçinin bayramı 
Devrimin şanlı yolunda 
İlerleyen halkın bayramı

Yepyeni bir güneş doğar 
Dağların doruklarından 
Mutlu bir hayat filizlenir 
Kavganın ufuklarından 
Yurdumun güneşli günleri 
Mutlak gelen gündedir

Gün gelir gün gelir 
Zorbalar kalmaz gider 
Devrimin şanlı yolunda 
Bir kağıt gibi erir gider

1 Mayıs! 1 Mayıs!
İşçinin emekçinin bayramı 
Devrimin şanlı yolunda 
İlerleyen halkın bayramı

Vermeyin insana izin 
Kanması ve susm::<;ı için 
Hakkını alması için 
Kitleyi bilinçlendirin 
Yurdumun mütlu günleri 
Mutlak gelen gündedir

1 Mayıs! 1 Mayıs!
İşçinin emekçinin bayramı 
Devrimin şanlı yolunda 
İlerleyen halkın bayramı
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GeHeilik ve  Faşizm Cephesine 
Karşı U lusal D em okratik  

Cephe
K E M A L  T Ü R K LER

DİSK içinde tartışmalara yolaçan Ulusal 
Demokratik Cephe,(UDC) ill< kez genel başkan 
Kemal Türkler’in 28 Temmuz 1977’de yaptığı 

açıklamada dile getirildi. Bu açıklamadan 
bölümler:

DİSK’in tüm düşünce ve davranışlannın temelinde 
işçi sınıfmın emekçilerin çıkarları ile hak ve özgürlükleri
nin korunması, genişletilmesi vardır. Emekçilerin insan
ca yaşam koşullarına kavuşması ancak emekçilerden 
yana bir toplumsal düzen ve siyasal yönetim değişikliği 
ile olanaklıdır. Oysa 2. U C  birincisi gibi mevcut ekono
mik, toplumsal ve siyasal bunalım, emekçilerin sorunla- 
nnı daha da ağırlaştıracaktır. Bunun en başta gelen 
savunucuian ve siyasal temsilcileri olmalarıdır. Ayrıca 
daha düne kadar ülkeyi yönetemediklerini ilan ederek 
erken seçim isteyenlerin bugün bir kez daha aynı dene
ye başvurmaları bile ülkenin misli görülmemiş felaketle
re süriikieneceğinin açık belgesidir. (...)

2. MC ortak hayat pahalılığı, işsizlik, artan vergi yükü 
olacaktır. 2. MC, Kıbrıs sorununun daha da ağırlaşması, 
Amerikan emperyalizmine bağımlılığın artması, NATO’
nun militarist çevrelerinin müdahalesinin yoğunlaşma
sı, ulusal onurumuzun yeni ağır yaralar alması demektir.
2. MC, devlet kademelerinin daha büyük bir hızla faşist
leştirilmesi, gericiieştirilmesi ve evlat acısı, sönen yuva
lar, terör, korku ve güvensizlik demektir. 2. MC, işçi- 
memur-öğretmen-sağlık personeli-kadın-teknik eleman- 
gençlik-avukat-köylü-öğretim üyesi gibi çeşitli meslek 
kuruluşlannın bombalanması, kapatılması ve yüksek yar
gı organlarının karariarının ayaklar altına alınması de
mektir. 2. MC’de devleti, MHP’lileştirme, MHP’yi de dev
letleştirme girişimleri hızlanacaktır. Geçen dönemden 
daha hızlı ve şiddetli bir biçimde DİSK’ i işyerlerinden 
söküp atmak için sahtecilikler meşruiaştınlacak, san 
ve faşist sendikal örgütlenmelere hız verilecek, işyerleri 
komando karakollanna dönüştürülerek işçiler üzerinde 
faşist baskı yoğunlaştıniacaktır. Kredi ve pazar zoriukla- 
n gittikçe artarak küçük ve orta işletmelerin iflası hızla
nacak, böylece tekelleşme ve işsizlik yeni boyutlara 
ulaşacaktır. (...)

2. MC’nin kurulması kimseyi umutsuzluğa düşürme
melidir. Artık tam bir gerici sağ partiyle iktidar olmayıp 
gerici-faşist koalisyonlara başvurmak zorunda kalması 
ve toplumun hiçbir sorununa çözüm getirmemesi işbir
likçi tekelci sermayenin ülkeyi yönetmekteki beceriksiz
liğini göstermektedir. Emekçi halkımızın çıkar ve özlem
leri İle gerici sermaye yönetimleri ve partilerinin İzledik
leri politika arasındaki çelişki büyümektedir. Hangi par
tiye oy vermiş oluriarsa olsunlar, geniş kitlelerin kendi 
ve ülke sorunianna gerçekçi, köklü ve kalıcı çözümler 
getirecek siyasal yönetimlere olan ihtiyacı artmaktadır. 
İŞÇİ sınıfımızın başını çektiği bağımsızlık, demokrasi, 
banş ve toplumsal ilerieme savaşımının durmadan yük
selmesi emekçi halktan yana kalıcı çözüm yolunu gös
termekte ve bu yolda birieşenler çoğalmaktadır, işçi 
sınıfımızın örgütlü güçleri, toplumun en geniş kesimle
riyle biriikte 2. MC belasının saf dışı bırakılmasını ve 
yerine işçi ve emekçilerin acil sorunianna çözüm getire
cek, faşist tırmanışı önleyecek, demokrasinin sınıriarını 
genişletecek bir siyasal yönetim önermektedirler. Ger
çekten ve içtenlikle böylesi bir siyasal yönetimden yana 
olaDiar kendilerini bugünkü pariamento aritmetiğiyle sı- 
nıriamamalıdır. Gerici tekelci sermaye partileri arasın
daki çelişkileri demokrasi ve ilerieme savaşımından geri 
adım almaksızın değeriendirerek ve ulusal demokratik 
güçlerin eylem biriiğine öncelikle güvenerek 2. MC’nin 
Smrünü daha da kısalmak olanaklıdır. DİSK’in  emekçile
rin çıkariannın, demokratik hak ve özgürlüklerin koru- 
lup genişletilmesinden yana bir politika izlemeyen hiç
tir hükümeti desteklemesi beklenmemelidir. İlerici de-

‘ ONU MOCADHffllİZOE
Y»$ıırAGASiz mm

E R B R İIU U U « ,İŞ 1 ^  
MAHAIIHOIİ 

fAŞİZME KARŞI 
BİRER KAIE HAIİNE 

EEÜREGEfiİZ DEMEKTİR.'

DİSKİ

ÖREN
TOPLANTISI
KARARLARI
( i - 5 / i 4 i m r o s  i 9 7 S )

üstte: Kemal Türkler’in öldürülmesinden sonra 
yayınlanan DİSK dergisinin arka kapağı. Altta: DİSK’/n 
"Ören Toplantısı Kararlan"m içeren yayınının kapağı.

mokratik bir iktidann oluşması ise, ancak işçi sınıfımızın 
kendi siyasal temsilcileriyle böylesi bir iktidarda yer 
almasını önleyen koşuilann değiştirilmesiyle olanaklıdır.

MiHiyetçI Cephe işbirilkçi tekelci sermayenin en geri
ci, şoven kesimlerinin oluşturduğu gericilik ve faşizm 
cephesidir. Bu cepheye karşı ve güvenoyu aldığı taktir
de 2. MC’yi biran önce iktidardan uzaklaştırmak için, 
ulusal bağımsızlıktan, demokrasi, banş ve toplumsal 
İlerlemeden yana olan parlamento içindeki ve dışındaki 
tüm örgüt ve güçlerin Ulusal Dem okratik Cephe (UDC) 
İçinde bir araya gelmeleri ve UDC'yi güçlendirmeleri 
acil bir görev ve zorunluluktur. •

D em o kra tik  S ın ıf ve  K itle  
Sendika€ihğının Tem el İlk e le r i

DİSK’in 1-4 Ağustos 1978 tarihleri arasında 
Ören'de yapılan yönetim, yürütme, onur, denetim

kurulları, bölge temsilcileri ve sendikaların yürütme
kurulları toplantısında kabul edilen raporda yeralan 

ilkelerden bölümler:

SINIF SENDİKACILIĞININ TEMEL İLKELERİ

DİSK, Türkiye işçi sınıfının bağımsız, demokratik, sı
nıf ve kitle sendikal örgütüdür. DİSK’ in bu nitelikleri 
adının başındaki "devrimci” sözcüğünde de belirtilmek
tedir.

1967'de sendikal alanda sınıf uzlaşmacılığı anlayışına 
karşı kurulan ve kuruluş ilkeleri sınıf sendikacılığına 
dayanan DİSK, 11 yılı aşkın mücadele sürecinde işçi 
sınıfının en militan, en yiğit, en fedakar, en bilinçli un- 
surlannı bağnnda toplamıştır.

DİSK’in gücü, sayısal çokluğundan ya da bazı strate
jik işkollannda örgütlü olmasından değil, sınıf sendika
cılığı temeli üzerinde yükselen bir örgüt olmasından 
gelmektedir.

İşçilerin henüz belli bir oranda sendikalaşabildiği Tür
kiye’de sendikasız ya da san sendikalarda örgütlenmiş 
işçiler sürekli olarak DİSK  üyesi sendikalarda örgütlen
mek İstemekte ve bu amaçla eylemlere girişmektedirler.

İşçilerin devrimci sendikalarda örgütlenme isteğini en 
hızlı bir biçimde karşılamak DİSK'in  ana görevidir. An
cak, DİSK  sayısal olarak büyürken, nicel olarak gelişir
ken, nitel olarak zayıflamadan, sınıf sendikacılığı ilkele
rinden en küçük bir ödün vermeden, işçi sınıfının sendi
kal biriiğini ön planda tutar.

DİSK, işçi sınıfının bilimi rehberiiğinde, sınıf sendika
cılığı ilkeleri temelinde çalıştığı sürece İşçi sınıfını kitle
sel bir biçimde bünyesinde toplayacaktır. (...)

UZLAŞMACI SENDİKACILIK VE. SINIF SENDİKACILIĞI

İşçi sınıfının sendikal alandaki mücadelesinde bugün 
İki temel sendikal anlayış egemendir: Uzlaşmacı Sendi
kacılık ve Sınıf Sendikacılığı.

İşçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolo|ik mücadele
sinin bütünlüğünü gözardı eden ve yalnızca göstermelik 
ekonomik mücadeleyi amaçlayan sendikalar sınıf uzlaş
macılığını sürdüren san sendikalardır.

İşçi sınıfının ekonomik, politik ve İdeolojik müca'dele- 
slnin bütünlüğünün bilincinde olarak, sömürüyü sınır
landırma mücadelesini, sömürüyü ortadan kaldırma mü
cadelesinin bir parçası olarak gerçekleştiren sendikalar 
İse sınıf sendikalarıdır, devrimci sendikalardır. (...)

Bugün Türkiye ’de DİSK  ve DİSK'e üye sendikalarda 
somutlaşan sınıf sendikacılığı egemen sendikal çizgi 
olarak gelişmektedir. DİSK’ in büyümesi gerçekte bunun 
kanıtıdır. DİSK’i DİSK  yapan sınıf sendikacılığı ilkeleri
dir, devrimci sendikacılıktır. -

İşçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadele
sinin bütünlüğünün bilincinde olma ve sendikal müca
deleyi bu temel üzerinde sürdürme ilkesine dayalı sınıf 
sendikalannın temel nitelikleri İse şunlardır:

SENDİKALAR KİTLE ÖRGÜTLERİDİR

Sendikalar kapitalizmin sömürü ve baskısına karşı iş
çilerin ortak çıkarian için biriikte mücadele verme zo
runluluğundan doğan ekonomik-demokratik mücadele 
örgütleridir. Bu nedenle sendikalar dünya görüşü, siya
sal düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dit, cinsiyeti, 
ırkı, derisinin rengi ne olursa olsun tüm emekçilere 
açıktır. (...)
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Sendikaların çıkarları ortak, hedefleri aynı olan en 
geniş yığınları bir örgüt içinde toplamaları, sendikaların 
kitle örgütü olma niteliğini ortaya koyar. (...)

SENDİKALAR SINIF ÖRGÜTLERİDİR

Sendikalar kitle örgütleridir, ama aynı zamanda sömü
rü ve baskıya karşı mücadeie eden, kapitalist sömürü
nün temeline yönelen işçi sınıfının örgütleridir.

Dünya görüşü, siyasal düşüncesi, dinsel inancı, ko
nuştuğu dil, cinsiyeti, ırkı ne olursa olsun işçileri sendi
kalarda bir araya getiren ortak çıkarlar sınıf çıkarlarıdır.
( . . .)

Ekonomik-demokratik mücadelenin araçları olan sen
dikalar kendilerini politik parti yerine koyamazlar, ancak 
sendikaların sınıfsal niteliğini de unutmazlar. Sendika
lar İşçi sınıfının politik mücadelesi doğrultusunda müca
dele vermek, işçi sınıfı bilimine ters tüm eğilimlere karşı 
sendikal düzeyde ideolojik mücadeleyi sürdürmek zo
rundadırlar. Bu sınıfsal yaklaşım, sendikaların temel gö
revleri ile uyum içindedir.

Sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma nitelikleri birbi
ri ile çelişmez, tam tersine birbirine tamamlar. Bu iki 
nitelikten birbirini inkarı devrimci sendikacılığın redde
dilmesi demektir. Sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma 
niteliklerinin içiçeliği doğru kavranıp uygulanmalıdır. (...)

Sendikaların sınıfsal niteliği sendikalara ideolojik mü
cadelede önemli görevler yükler. Sendikalarda bir yan
dan yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz sapmalara karşı, 
öte yandan işçileri etkileyen burjuva ideolojisine karşı 
sürekli mücadele verilmelidir. Gerici partilere bağlı olsa 
bile kitlesel olarak sendikalara üye işçilerde İdeolojik 
mücadele ile, ikna yöntemi ile, sürekli eğitim ile sınıf 
bilinci yaratılmalı ve bu işçiler işçi sınıfının mücadelesi
ne kazanılmalıdır.

SENDİKALAR DEMOKRATİK ÖRGÜTLERDİR

Çağımızda gerçek anlamda demokrasinin en kararlı 
savunucusu işçi sınıfıdır. Bu demokrasi anlayışı işçi 
sınıfının tüm örgütlerinde yansır ve sendikal demokrasi 
anlayışında somutlanır. (...)

Sendikal çalışmalarda en genel anlamıyla demokratik 
merkeziyetçilik ilkeleri egemendir.

Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz;

• En alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm sendika 
organlan seçimle işbaşına gelirler.

• Kararlann hazırlanması, alınması, uygulanması ve 
uygulamasının denetlenmesinde tabanın görüşleri alı
nır. AK düzeydeki organlar üst düzeydeki organlara bilgi 
verirler, üst düzeydeki organlar alt düzeydeki organlar
dan gelen önerileri gözönünde bulundururlar.

• Üyeler örgüte, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst 
organlara uyar. Kararların oluşmasında azınlıkta kalan
lar çoğunluğun karanna uymak zorundadırlar.

• Tartışmalarda eteştiri-özeleştiri-ikna yöntemi uygu
lanır.

Demokrasi ve merkeziyetçilik aynlmaz bir bütündür. 
Sendikalarda yalnoca “ merkeziyetçilik” ilkesinin uygu
lanması yöneticilerin kesin egemenliğine yol açar. Yal
nızca “demokrasi” İlkesinin uygulanması ise sendikal 
disiplinin yok olmasını getirir.

Sınıf uzlaşmacısı sendikalarda demokrasi yoktur. Ger
çek bir sınıf sendikası tüm üyelerin çeşitli düzeylerde 
çahşmalara etkin bir biçimde katıldığı demokratik tHr 
örgüttür. Özgürlük ve disiplin, demokrasi ve merkezi
yetçilik sınıf sendikalannın can damarıdır. (...)

GÖÇMEN 
İŞÇİLER SORUNU
ıila M in M i» s im u H (W )ta n B ^

Üstte: DİSKVn "G ^ m e n  İşçiler Sorunu" broşûrünürt 
kapağı. Altta: DİSK’/n Ören toplantısından sonra 
yayınladığı Tek Tip Demokratik Tüzük'ün kapağı.

Demokratik meılceziyetçilik ilkelerinin hayata geçiril
mesinde eğitim çalışmaları, pratikte elde edilen deney
ler büyfik bir önem taşır. Üyelerin kararlann hazırlanma
sına, kararlann alınmasına, kararların uygulanmasına, 
kararların uygulanmasının denetlenmesine etkin bir bi
çimde katılacak duruma getirilmeleri sürekli bir sınıfsal 
eğitimle mümkündür.

Sendikal çalınmalarda kararlarda azınlıkta kalan üye
lere karşı tasfiye değil, eğitim ve ikna yöntemi uygula
nır. Eleştiri ve özeleştiri yöntemi en canlı bir biçimde 
işletilir. Sıradan üyeden en üst yöneticiye kadar tüm 
üyeler hata yaptıklannda özeleştiri ilkelerine uygun dav
ranırlar. Eleştiri ve özeleştiri olmadan sendikal demok
rasi Hkesl hayata geçirilmez. (...)

SENDİKALAR BAĞIMSIZ ÖRGÜTLERDİR

Sendikalar burjuvaziden, onun siyasi iktldanndan, baş
ta devlet aygıtı olmak üzere sömürü ve baskı düzeninin 
sürmesine katkıda bulunan tüm örgüt ve kurumlardan, 
siyasi partilerden, burjuva ideolojisinden t>ağımsız ör
gütlerdir. (...)

Ancak bu bağımsızlık, örgütsel bağımsızlıktır. Örgüt
sel bağımsızlık işçilerin politik görüşlerini özgürce sa
vunmalarını önlemek, İşçileri politik mücadeleden ala- 
koymak ve ideolojik mücadeleyi yok saymak değildir. 
Örgütsel bağımsızlık, sınıf işbirliğini savunan sendlkala- 
nn uyguladığı gibi sınıf mücadelesinde "tarafsızlık” , 
sınıf mücadelesine kayıtsızlık, politikaya düşmanlık de
ğil, sınıf mücadelesine bağımlılık anlamını taşır. (...)

DİSK’ \n örgütsel ilkeleri şunlardır:

1. Sendikal biriik İlkesi,%

2. Gerçekçilik ilkesi,

3. Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi.

Türkiye işçi sınıfı tarafından titizlikle sahip çıkılan 
bu ilkeler sendikal mücadelenin her alanında; örgütlen
me aşamasında, toplu sözleşmelerde, direnişlerde, grev
lerde, kitlesel eylemlerde hayata geçirilmiştir. DİSK üyesi 
sendikalann nicel ve nitel olarak gelişip güçlenmesine 
neden olmuştur. (...)

İŞÇİ sınıfının birliği sorununda işçi sınıfının burjuva 
İdeolojisinin etkilerinden kurtarılması, işçi sınıfı bilimi 
İle donatılması, sınıf mücadelesinin başarılı olmasında 
en önemli koşuldur.

Sendikalar, bu anlamda İşçi sınıfı içinde yeşertilmek 
istenen sapmalara ve burjuva ideolojisine karşı ideolojik 
mücadelede sendikal düzeyde görevlerini yerine getirir
ler.

İşçi sınıfının mücadelesinde sendikal biriiğin sağlan
ması önemli bir yer tutar. Sendikal birilk ise işçilerin, 
tüm çalışanlann aynı sendikal çatı altında toplanmalan- 
dır. Sendikal biriiğin temeli işyerlerindeki biriiktir.

D/S/C’in-sendikal birlik İlkesi dört düzeyde gerçekleşir:

1. İşyerinde biriik,

2. işkolunda biriik,

3. Ülke çapında biriik,

4. Uluslararası çapta biriik. (...)

DİSK, EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI MÜCADELE 
EDER

D İSK 'in  temel mücadele İlkeleri arasında emperyaliz
me ve faşizme karşı mücadele de önemli bir yer tutar. 
D İSK'in  11 yıllık mücadele tarihi bu alandaki sayısız 
eylem örnekleriyle doludur. Anti-emperyalist mitingler
den, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemine kadar sıralanan 
bir dizi eylem DİSK'in  özellikle bu mücadelede ne denli 
kararlı olduğunu göstermiştir. (...)

DİSK bu alanda üzerine düşen her görevi yapmaya 
hazırdır. Kurulduğu günden bu yana faşizme karşı mü
cadelede kararii okluğunu eylemleriyle göstermiş olan 
DİSK’ in  sorumluluğu en son 6. Genel Kurul karannda 
da somutlanmış Inılunmaktadır. 6. Genel Kurul'da alı
nan 1 no’hı kararda “ tüm ulusal, İlerici demokrat, yurt
sever örgüt ve güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist ve 
anti-tekel ceptıede savaşım birtiğinin kurutmasının”  zo
runlu olduğu belirtilmişti.-.



537

"Faşizm e İh t a r . . , "

DİSK Genel Başkanr Abdullah Baştürk'ün 20 Mart 
1978’de düzenlediği “Faşiznne ihtar" eylemiyle 

ilgili değerlendirmesi:

20 Mart 1978 günü saat OS.OO’den 10.00’a kadar 
“Faşizme İhtar” eylemi işçi sınıfının disiplini içinde ba
şan ile uygulanmış ve demokrasimize yeni boyutlar ka
zandırmıştır.

DİSK’in “Faşizme İhtar” eylemi Anayasa'nın tanıdığı 
hakka dayanılarak DİSK Yürütme Kurulunca kararlaştı- 
nlmış ve gerçekleştirilnniştir.

Zamanın darlığına rağmen, eylemin uygulanmasında 
önemli bir aksama olmamış ve DİSK’in direktifine harfi
yen uyulmuştur- İşçi sınıfının bu kararlı ve onurlu eyle
mi; memurlar, öğretmenler, gençler, hukukçular, teknik 
elemanlar ve demokrasiden yana olanlarca desteklen
miştir. Böylesi insancıl ve bir o kadar da bilimsel olan 
bu demokratik tepkimiz, demokrasiden yana olduğunu 
söyleyen kurum ve kişilerce en azından saygıyla karşı
lanmalıdır.

Faşizmin, güçlendiği ve giderek iktidar olduğu ülke
lerde, hangi yollarla ve kimleri kullanarak başarıya ulaş
tığı artık herkes tarafından bilinmektedir.

FAŞİZME KARŞI MÜCADELEDE BİLİMSEL 
DAVRANIYORUZ...

Olaylara gerçekçi açıdan bakan işçi sınıfımız, faşizm 
tehlikesine de bilimsel olarak bakmakta ve faşizme karşı 
mücadelesini buna göre vermektedir.

Biz D/SK yöneticileri olarak “ faşizme ihtar” eylemine 
karar verirken ve uygularken sorumluluğumuzun bilinci 
içinde davrandık. Bu nedenle ne işçi sınıfımız ne DİSK 
ve ne de onun yöneticileri kimseden bugüne kadar ko 
ruyuculuk beklemedi, bundan böyle de beklemeyecektir

DİSK yöneticileri demokrasi mücadelesini verirken anti 
demokratik uygulamaları da göze alarak vermektedir. 
İşçi sınıfının ve emekçi halkımızın çıkarları açısından 
olaylara bakan DİSK, herhangi bir diyet bekleyerek de
mokrasi mücadelesi vermez.

DİSK, demokratik hak ve özgürlükler konusunda işçi 
sınıfımıza ve emekçi halkımıza söz vermişlerden, bu 
sözlerinde durmalarını ısrarla bekleyecektir. Bu bakım
dan atılacak adımlar dikkatle izlenecektir.

EYLEMİN KAYNAĞI ANAYASA VE "DOĞA YASASI 'DIR

Demokraside görüşlerini bir başkasına zorla kabul 
ettirme ilkesi yoktur. Hele öldürerek hiç yoktur.

Faşizme ihtar eylemimizin dayanağı, Anayasa’dır, 
Anayasa’mızın başlangıç ilkesidir, faşizme karşı "uya
nık bekçiliğimizin” yüklediği vazgeçilmez bir görevin 
yerine getirilmesidir, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’dir, 
insanlarımızın can güvenliğini sağlamayı tüm yasaların 
üstünde kabul eden "doğa yasasıdır” .

Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesini istiyoruz. 
Eylemimiz bunu sağlamak içindir. Hukuka aykırı ise bu
nun sonuçlarına katlanacağız. Yeter ki çocuklarımız öl
dürülmesin. Yeter ki Anayasa’mız çiğnenmesin, yeter 
ki faşizm kanlı diktasını kuramasın.

İŞÇİLERİN TEPKİ BİÇİMİ VE TUZAK

Sayın Başbakan öğrencilerin tepki gösterme biçimle
rini beğeniyor. İşçilerin "aktif direniş” saydığı iki saatlik 
iş bırakmalarını beğenmiyor. Elbette işçilerin tepki gös
terme biçimleri öğrencllerlnkine benzemez. Biz tepkile
rimizi en azından İşyerimizde böyle gösterebiliriz. Üste
lik bu eylem biçimimiz en pasif olanıdır. Sayın Başbaka-
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üstte: DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası'mn Yeni Ses 
gazetesi. Altta: DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası’rtın 

yayın organı: Emek gazetesi.

nin bunu aktif direniş biçimi sayması yanlıştır. Faşizme 
karşı dünya işçilerinin nasıl direndiklerini bilmemeye 
imkan yoktur. Faşizm, işçi sınıfının şanlı direnişleri İle 
yuvalarından sökülebilrnektedir. "Biz sağa da sola da 
karşıyız” diyerek faşizmi önlemek mümkün değildir.

Asıl tuzak budur. Bu tuzağa düşmemek gerekir.

DİSK’ in “ Faşizme İhtar” için yaptığı güç ve eylem 
birliği çağrısı bütün ilerici, devrimci, yurtsever ve de
mokrat kişi ve kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve 
alkışlanmıştır.

Bu duyarlılığı gösteren kişi ve demokratik kurutuşlara 
karşı uygulanacak baskı yöntemleri, bugüne kadar bu 
yola başvuranlara yarar sağlanmamıştır.

Bu demokratik ve görkemli “ Faşizme İhtar” eylemine 
katılanları, DİSK olarak kutluyoruz ve saygıyla selamlı
yoruz.” •

D İS K 'in  İs tem leri

DİSK’in yürütme kurulu tarafından hazırlanan ve 
üye sendikaların yetkili kurullarınca incelendikten 
sonra 13-15 Şubat 1979 tarihti yönetim kurulu 

toplantısında kabul edilen istemleri: .

- Faşist ve ırkçı yuvalar dağıtılmalı, devlet kademeleri 
faşistlerden temizlenmeli, bugüne değin yapılan işken
celerin, siyasal cinayetlerin ve 1 Mayıs 1977 komplosu
nun sorumlularından hesap sorulmalıdır.

- Üniversite ve öğrenim kurumlarında can güvenliği 
sağlanmalı, öğrenim özgürlüğü gerçekleştirilmelidir.

- TRT ve Üniversite gibi kurumlar gerçekten bu ba
ğımsız ve özerk kuruluşlar haline getirilmeli, yönetimle
rinde demokratik bir işlerlik sağlanmalıdır.

- Hangi görevde ve meslekte olursa olsun 18 yaşında
ki herkese oy hakkı tanınmatı, seçilme yaşı indirilmelidir.

- Yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçme ve seçilme 
hakkı tanınmalıdır,

- İşkence uygulanamamalı ve işkenceciler yargılan
malıdır.

- “ Bağımsız yargı ilkeleri” hayata geçirilmeli, sivil, 
askerî olağanüstü yargılama ve ihtisas mahkemeleri gi
rişimlerinden vazgeçilmelidir.

- Düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı mahkum 
edilen siyasal tutuklular başta otmak üzere tüm tutuktu
lar için genel af çıkarılmalıdır.

- Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Yasası, İş Yasası, Dernekler Yasası, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası başta olmak üzere temel hak özgür
lükleri düzenleyen yasalarda yeralan anti-demokratik 
hükümler kaldırılmalıdır.

- İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve daya
nışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak yasalarda 
yaratmalıdır.

- Sendikaların uluslararası sendikalarla ilişkilerini ve 
dayanışmalarını geliştirici yasa değişiklikleri yapılmalıdır.

- İşçi sınıfının serbestçe örgütlenmesini ve biliminin 
açıklanmasını engellemeye yönelik TCK’nın 141. ve 142. 
maddeleri kaldırılmalıdır.
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- Kamu görevlilerinin siyasal faaliyetlerini engelleyen, 
siyasal partilere girmelerini yasaklayan yasa maddeleri 
kaldırılmalıdır.

Tarım işçileri ve orman işçileri için iş yasaları çıkarıl
malı, İş Yasası kapsamı dışında bırakılan tüm çalışanlar 
İş Yasası kapsamına alınmalı, İş Yasalarının birliği amaç- 
lanmalıdır.

-12 Mart’tan.bu yana Anayasa’da yapılmış değişiklik
ler kaldırılmalı, 1961 Anayasa’sı eski durumuna kavuş
turulmalı, uygulanmayan maddeleri eksiksiz uygulan
malı Anayasa işçi sınıfı ve emekçi halk yararına gelişti
rilmelidir.

■ Basın özgürlüğünü kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır.

■ Halkımız üzerindeki ırkçı ve şcven baskılara son 
verilmelidir.

0/SK'İN SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜK İLE İLGİLİ 
İSTEMLERİ

Çalışanlar arasında İşçi-memur gibi yapay ayrımlar 
kaldırılmalı, tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sen
dikalaşma hakkı tanınmalıdır.

G'ev hakkının kullanılmasının toplu sözleşme düze
nine üağlı olmaktan kurtarılıp genel grev, dayanışma 
grevi, uyarı ve sempati grevi hakkı tanınmalı, grev hakkı 
üzerindeki tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Anayasada yeri bulunmayan ve toplumsal suç olan 
iokavt yasaklanmalıdır.

- İşçilerin istedikleri sendikayı seçme hakkı olan ve 
gizli oy açık sayım ilkesine dayalı referandum yasallaştı- 
rılmalıdır.

İşkollan sayısı 16’ya indirilmelidir.

Toplu sözleşmeler işkolu düzeyinde yapılmaktan çı
karılıp işyeri düzeyinde yapılacak bir düzene kavuştu
rulmalıdır.

D/SK’İN ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARININ 
DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN, İSTEMLERİ

İş Yasası demokratikleştirilmeli, başta 13., 17. ve 
24. maddeler olmak üzere anti-demokratik tüm madde
ler işçiler lehine yeniden düzenlenmelidir.

İş Yasasında öngörülmüş olduğu halde bugüne ka- 
)ar çıkanimamış tüzük ve yönetmelikler çıkarılmalı, yü- 
ürlükteki tüzük ve yönetmelikler D İSK'in  de görüşü 
ılınarak yeniden düzenlenmelidir.

İş Yasasında işverenler için getirilen yaptırımlar ha
lis cezalarıyla birlikte ağırlaştırılmalıdır.

Hileli iflas, tasfiye gibi durumlarda işçiler lehine 
reni yasal düzenlemeler getirilmelidir.

Fazla mesaiyi ve gece çalışmalarını belirleyen esas- 
ar yeniden işçiler lehine gözden geçirilmelidir.

- Haftalık çalışma süresi 140 saate indirilerek hafta 
atili tüm işyerleri için iki gün olmalıdır.

- Yıllık ücretli izin süresi en az bir aydan başlamalı 
ıra dinlenmelerin tamamı iş süresinden sayılmalıdır.

• Çalışanlar arasında kadın-erkek, genç işçi ayrımı 
apılmaksızın eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.
- İş teftişi etkinleştirilip demokratikleştirilmeli. Bölge 

lalışma Müdürlükleri tarafsızlaştınlmalıdır.

Çırak ve genç işçilere 8 saatlik işgününde 2 saatlik 
icretli eğitim izni sağlanmalı ve bu eğitimin gerçekleş- 
nesi için zorlayıcı hükümler getirilmelidir.

n»liAisıı 
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üstte: DİSK’e bağlı Asis’/n yayın organı 1 Mayıs 
gazetesi. Altta: DİSK’e bağlı Yeraltı Maden-lş 

Sendikası’mn bir eğitim broşürü.

- Uluslararası Çalışma Ö rgütü  (ILO), Asgari Ücret Ko
misyonu, SSK Gene! Kurulu ve SSK Müdürler Kurulu, 
Yüksek Sağlık Kurulu, TRT Danışma ve Denetim Kurul
ları, gibi çalışma hayatı ve toplum sorunlarıyla ilgili 
tüm komite, komisyon, kurul ve konseylerde DİSK  tem
sil edilmelidir.

- Asgari ücret iki yıllık bir süre içinde değişmez olmak
tan çıkarılmalı, tespit edilen asgari ücret paranın satın 
alma gücündeki değişiklikler oranında artırılmalıdır.

- Kıdem tazminatı işe başlanıldığından itibaren her 
yıl için 40 günlük ücret tutarında olmalı ve işten istifa 
yoluyla ayrılma halinde dahi, tazminat alma hakkından 
yararlanılmalı ve bu tazminatların miktarı ne olursa ol
sun vergi dışı bırakılmalı. Kıdem Tazminatı Fonu tasarısı 
geri alınmalıdır.

- Hamile kadınların ve yeni doğum yapmış kadınların 
ağır işlerde çahşmaian önlenmeli, kadın emekçilerin fazla 
mesaiye zorlanmaları ve gece çalıştırılmaları yasaklan
malıdır.

- İşyerine, mahallelere, kreş, çocuk yuvası, emzirme 
odaları açılmalı, bunların masrafları işverenler, devlet 
ve belediyeler tarafmdan karşılanmalıdır.

- Eğitim ve öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin bu 
kurumlarda yönetime katılmaları sağlanmalıdır.

- öğretim kurumlarındaki disiplin yönetmelikleri de- 
mokratikleştirilmelidir.

- Eğitim ticaretine son verilmeli, özel okullar ve ders
haneler kapatılmalıdır.

- Eğitim emekçilerinin özlük sorunlan çözümlenmelidir.

- öğrencilere boş zamanlarını değerlendirecek ola
naklar sağlanmalı, kitle sporu ve kültürel hizmetler emek
çi çocuklarına ulaşacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

- Çıraklar ve genç işçiler mesleki ve teknik eğitimden 
geçirilmelidir.

- Eğitim sistemi yeniden düzenlenmeli demokratik ve 
yeterli bir eğitim düzeni getirilmelidir.

- Eğitim üretime yönelik bir biçime sokulmalı, mesleki 
eğitim yaygınlaştırılmalıdır.

- Okuma yazma kampanyasına girişilmen, ilkokul ça
ğına ulaşmışlar arasında okuma-yazma bilmeyen kişi 
bırakılmamalıdır.

- Devlet her öğrencinin öğrenim ve eğitim masraflarını 
karşılamalı işçi ve emekçi çocuklarına karşılıksız burs 
sağlanmalıdır.

DİSK'İN  KÜLTÜR İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

- Kitap toplatma, oyunları sahneden kaldırma uygula
malarına son verilmelidir.

- Sanat ve düşün yapıtlarından, kitaplardan elde edi
len gelirler vergiden muaf tutulmalıdır.

- Halk yararına yapılan sanat ürünlerinin en geniş 
kitlelere ulaşması sağlanmalı, sanatçıların bu yolda ürün 
vermeleri teşvik edilmelidir.

- Tüm kültür ve sanat ürünlerine uygulanan sansür 
kaldırılmalıdır.

- Halkımızın kültürü üzerindeki emperyalist etkilere 
son verilmeli, kültürel mirasına eleştirel bir biçimde 
sahip çıkılmalıdır.

O/SK’İN SANAYİİ İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

- Yeni yatırımların teknoloji seçiminde emperyalist 
ülkelerin dayattığı geri teknolojiler seçllmemelidlr.

- Sanayiinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlan
malı, bölgesel dengesizlikler yaratılmamalı, tarım ve sa
nayii arasında dengeli bir birlik kurulmalıdır.

- Ülkemizde varolan yabancı sermayeye tanınan bü
tün imtiyazlar kaldırılmalı, yabancı şirketler devletleşti- 
rllmelidlr.
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- Sanayileşmede ağır sanayllye ve tarım malları üreti
mine ağırlık verilmelidir.

- Sanayi dışa bağımlılıktan kurtarılmalı, yabancı ülke
lerle yapılan dış ticaret anlaşmaları yeniden gözden ge
çirilmeli, sosyalist ülkelerle ve Üçüncü Dünya Ülkeleriy
le ticarete önem verilmelidir.

DİSK'm TOPRAK MESELESİ VE TARIM SORUNU İLE 
İLGİLİ İSTEMLERİ

- Üreticiye ürettiği ürünün gerçek karşılığını sağlaya
cak bir taban fiyat tesbit etme politikası uygulanmalı, 
taban fiyat tesbitinde demoKratik köylü örgütlerinin ka
tılımı sağlanmalıdır.

- Varolan tüm kooperatiflerde küçük üretici ve yoksul 
köylülerin etkinliği arttırılmalı, bu örgütler demokratik- 
leştirilmelidir.

- Topraksız ya da topraklı köylülerin çıkarlarını göze
ten demokratik ve gerçek bir toprak reformu yapılmalıdır.

- Tüm ürünlerinin pazarlanmasında aracıların ve top
tancı tüccarların kaldırılması için mücadele edilmeli, 
ürünler tüketiciye dolaysız yolla ulaşmalıdır.

- Tarımsal krediler küçük ve orta köylüye verilmeli, 
bunlann işletilmelerine teknik yardımlar sağlanmalı, ta
rımsal girdileri ucuz fiyatla almaları sağlanmalıdır.

- Kırsal kesimde yaşayan kitlelerin sosyal güvencesi 
sağlanmalı, tarım sigortası çıkarılmalıdır.

• Ülkemizin ormanları, mer'aları, balıkçılık alanları ka- 
mulaştınlmalı, bu alanlarda çağdaş teknoloji uygulana
rak, halk yararına bir düzenleme getirilmelidir.

D/S/CİN KAMU İKTİSADİ VE TEŞEKKÜLLERİ İLE İLGİLİ 
İSTEMLERİ

- (C/Y'lerin ürettiği mallar üreticiye dolaysız bir biçim
de ulaşmalı, bu kuruluşlarda üretim malları ile temel 
tüketim malları üretimine öncelik tanınmalıdır.

- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işveren sendikalarına 
üye olmaları yasaklanmalıdır.

- K/T’lerin yeniden düzenlenmesi, K /T’lerdeki tüm ya
bancı ve özel sermaye ortaklıkları tasfiye edilmelidir.

DİSKİH DOĞAL KAYNAKLARIMIZ, ENERJİ SORUNU İLE 
İLGİLİ İSTEMLERİ

- Emperyalist bir kuruluş olan Uluslararası Enerji A jan- 
sı'ndan çıkılmalıdır.

- Orman ürünleri emekçilerin yararına değerlendiril
meli, orman işçi ve köylülerin tüm borçları kaldırılmalı, 
ormanlarımız halk yararına işletilmelidir.

- Ülkemizin doğal kaynakları halkımızın çıkarları doğ
rultusunda değerlendirilmeli, yeraltı ve yerüstü kaynak
lanma, başta petrol ve madenler olmak üzere devletleş- 
tirilmelidir.

- Ülkemizde faaliyet gösteren tüm emperyalist petrol 
şirketlerinin anlaşmaları fesh edilmeli... arama ruhsatla- 
n iptal edilmelidir.

- Su kaynaklanmız değerlendirilmeli, hidroelektrik sant- 
rallanna önem verilmelidir.

- Enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmalı, do
ğal kaynaklanmız değerlendirilmelidir.

DİSK’ lN DIŞ TİCARET VE BANKACILIK İLE İLGİLİ 
İSTEMLERİ

• Uluslararası tekellere ayncalık tanıyan gümrük Indi-
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rimi ve vergi iadesine son verilmeli, dış ticaret devlet- 
leştirilmelidir.

- Kredi düzeni yeniden ele alınmalı, tekelci sermayeye 
tanınan ayrıcalıklar kaldırılmalı, banka kredilerinden ger
çek üreticilerin yararlanması sağlanmalı, küçük üretici
lere uzun vadeli düşük faizli kredi olanakları tanınmalıdır.

- Bankalar ve sigortalar devletleştirilmelidir.

OİSK'İH ULUSAL BAĞIMSIZLIK ve DIŞİLİŞKİLER 
KONUSUNDAKİ İSTEMLERİ

- Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, siyonizme, şove
nizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele veren dünya 
halkları desteklenmelidir.

- Ülkemizi emperyalizmin boyunduruğu altına sokan 
NATO, CENTO OECD ve Enerji A jansı gibi askert ve 
ekonomik örgütlerden çıkılmalı, AET  ve IMF ile olan 
ilişkiler kesilmelidir. (...) •

M u h a lif  S endikalann  
Açıklam ası*

DİSK /n 7. genel kurulunu, reformist diye 
niteledikleri sendika yöneticilerini suçlayarak 

terkeden 12 sendikanın ortak açıklaması:

"Basın-İş, Keramik-İş, Deri-İş, Yeraltı Maden-İş, Asis, 
Dev-Maden-Sen, Sine-Sen. Dev Yapı-İş, Dev Sağlık-İş, 
Lim ter-İş, Taper-İş, Nakliyat-İş Sendikaları Genel Baş- 
kanları DİSK'in  7. Genel Kurulundaki gelişmeler ve ge
nel kurul u son günü terketmeieriyie sendikalanndan 
DİSK'm  çeşitli organlarına seçilen üyelerinin bu organ
lardan istifalan üzerine ve ortaklaşa olarak aşağıdaki 
açıklamayı yapmışlardır.

DİSK'in 7. Genel Kurulu. Divan Başkanlığına verdiği
miz önergede de belirttiğimiz gibi delegelerin özgür 
iradelerinin doğrultusunda değil, fakat üst düzeyde Re
formist sendika yöneticileri tarafından belirlenen so
nuçla bitmiştir.

Bizler, bugün bir yol ayrımına gelmiş bulunan başta 
İşçi Sınıfı ile diğer emekçi kesimlerin egemen güçlere 
karşı verecekleri mücadelenin bu Genel Kurul’da vurgu
lanması ve iyice belirlenmesi yolunda ilkeli bir uğraşa 
girdik. Ancak, Sendikaları düzenin uysal kurumlan ola
rak kavrayıp egemen sınıfların reformcu alternatifini işçi 
sınıfının devrimci mücadelesiymişçesine göstermeye ça
lışan anlayışlar, şimdilik DİSK 7. Genel Kuruluna dam
gasını vurmuştur.

Kongre'nin ilk gününden itibaren. Genel Başkan Ab
dullah Baştürk'ün bu Genel Kurui'un (ilkesiz, içi boş 
kof bir birlik) toplantısı olmadığını söylemesine karşın, 
sonuca ilkesiz, içi boş, kof bir birlik anlayışı ile ulaşıl
mıştır.

Ancak hemen belirtelim ki, İşçi Sınıfrnın ve özellikle 
DİSK üyesi işçilerin mücadelesi, bu uzlaşmacı sendikal 
anlayışların koalisyonu ile geriletemez noktaya gelmiştir.

İlkesiz davrandıkları için, DİSK Yöneticilerine fiilen 
saldırdıklan için, O/SK'in son 2,5 yıldır tüm eylemlerini 
provoke ettikleri için D/SK’ten kesin ihraç edilmiş kişile
re DİSK Yürütme ve Yönetim Kurulu’nda yer verilmesi 
varılan sonucun, DİSK’in nereye götürülmek istendiği
nin açık göstergesidir.

Taban’da yeralan tüm DİSK Üyesi işçilerin önümüzde-
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d zor günlere en etkin biçimde girebilmesini, en geniş 
planda verilecek mücadele içinde aktif olarak yeralabil- 
tnesinin İlk engeli DİSK Yürütmesini paylaşan Refor- 
mist'ler tarafından böylelikle oluşturulmak istenmektedir.

Genel Kurul’un seçimlere geçilmesinden sonraki çe- 
^  tutum ve davranışlar; giderek Genel Kurul’da Sendi- 

to Yöneticilerinin delegelerin iradesine ambargo koy- 
;masına kadar giden yola girmiştir.

Diğer yandan da, çoğu bugüne kadarki mücadelenin 
en önünde yeralmış delegeler bir yana itilerek onlann 
İradeleri dışmda pazarlıklar yapılmaya girilmiş ve Genel 
Kurul’un demokratik olması gereken yapısı zedelenmiştir.

Kişi olarak bile varoluşlarının nedeni, oturdukları sen
dika koltukları olanlarla, siyasi varlıklarını D İSK'in  bir
kaç koltuğunu elinde tutmakla sürdürebilen teslimiyet
çiler, bu Genel Kurul’da kişisel ve siyasal olarak bütün
leşmişler ve işçi sınıfının önüne engel olarak çıkmak 
cüretini göstermişlerdir.

CHP'nin, parçalanmış olan yapısının DİSK  içindeki 
uzantılan da bu sonuçta birleşmişler, tam bir teslimiyet 
cephesi oluşturarak yönetime gelmişlerdir. Genel Baş- 
kan’m bu yapı içinde, kendisinin de Genel Kurul’da 
söylediği gibi (İşçi Sınıfına Karşı) görevlerini yerine geti
rebilmesi olanağı olmadığı İnancındayız. Kendisinin et
rafında yeralmak istemini en isterik biçimde sergileyen
ler, yani CHP ve CHP’nin tehlikesiz sol olarak gördüğü 
yılgınlar topluluğu (llerlemeciler)’ln İşçi Sınıfı'na söyle
yeceği tek bir sözü bile kalmamıştır.

Delegeleri oy deposu olarak görenlerin oluşturduğu 
bu yönetimin temelinde tasfiyecilik yatmaktadır. 2,5 yıl
dır mücadeleyi etkin biçimde sürdürmek gayretindeki 
Baştürk, bu mücadelede en fazla katkısı bulunan sendi
kalar yerine, Genel Kurul'da baştan beri karşı çıktığı 
(Yoğunluklara göre temsil) ilkesizliğine aktif biçimde 
tavır almayarak, hazırlanan bu oyunu bozmayarak ne 
yazık ki, önümüzdeki zor dönemleri yiğitçe aşabilecek 
tek güç olan İşçi sınıfının önüne önemli bir engel dikil
mesine neden olmuştur.

Diğer yandan Genel Kurul'u terk ettiğiıtıiz andan son
ra gene de sendikalarımızdan çeşitli arkadaşlarımıza 
DİSK yönetim kademelerinde görev verildiğini ve Genel 
Kururdan bu arkadaşlarımızın seçildiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu ilkesizler cephesinin böyle bir şey yapa
bileceğini beklediğimiz için. Divana verdiğimiz önerge
de hiçbir görev kabul etmediğimizi, görev teklifi gıyabı
mızda Genel Kurul’a sunulursa da, kabul etmeyeceğimi
zi açıklamıştık. Buna karşın yine de arkadaşlarımız seçi
me sokulmuş ve haberi olmadan seçilmişlerdir.

Nitekim bu arkadaşlarımızın kişisel istifaları da bu 
görevi kabul etmediklerini açıkça belirtmektedir. Böyle 
yapısal bozukluk içindeki anti-demokratik yöntemlerle 
sürdürülegelen genel kuruldan seçilmiş olmanın arka- 
daşlanmıza getireceği onursuzluk bir yana, fakat iki 
uzlaşmacı sendikal anlayışın çok yakında ortaya çıkacak 
olan çıkar kavgalarında tarafların arasında paratonerllk 
yapmama kararlılığındayız. Kaldı ki bunların arkadaşları
mızın aday gösterip seçtirmeleri aralarındaki çıkar çatış
masını ideolojik çatışma olarak göstermek istemlerin
den de kaynaklanmaktadır. Ve kısaca ilkesizliğin onul
maz biçimde kendilerinde yer etmişliğinin de somut 
göstergesidir.

Bu çıkar kavgasında hiçbir arkadaşımız taraf olmaya
caktır. Zira bunlar bu tavıriarıyla açıkça göstermişlerdir 
ki egemen güçlerin istediği alanda yürüyeceklerdir. Bun
larla biriikte sendikalarımızın, yani mücadelenin en et
kin biçimde ancak, işçi sınıfının düzenden kopuşturula- 
rak verilebileceğinin bilincinde oian Devrimcilerin yöne
tim organlarında birarada bulunmasının olanağı yoktur.

Devrimcileri, (Hain, goşist, anarko-sendikalist) gibi 
suçlamalarla karalayıp lekelemeye çalışanlaria yönetim 
kademelerinde birarada olunamayacağı açıktır.

Sm f VB Küle 
Soıdikactliğınııi 

CMpIhı Mteleri Açtsmdan

ONUR KURULU 
KARARI

üstte: DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası'mn bir broşürü. 
Altta: Maden-İş, Bank-Sen, Baysen ve Yeraltı Maden- 
Iş’e verileri çeşitli cezalan içeren DİSK Onur Kurulu 

l<aran.

Bir kez daha yineleyelim ki, işçi sınıfı ve ezilen halkı
mız kesin bir yol ayrımına gelmiştir. Ya mücadele, ya 
teslimiyet.

DİSK’i teslimiyetten yana gibi gösterecek bu uzlaşma
cılığa karşı devrimci mücadelenin ortak ilkeler ışığında 
bundan böyle de en kararlı biçimde sürdürüleceğinin 
ve sorumluluğumuzu tüm üyelerimizce de ortak imzala
rımızla duyurmayı karar altına almış bulunuyoruz.

Bilinmesini isteriz ki, bizim Genel Kurul’u anlattığımız 
nedenlerle terk etmemiz DİSK’ i yapma uğraşımızın ilk 
adımıdır.” •

D em okrasi Bildirgesi

D lSKm  Şubat 1980’de toplanan Bölge Temsilciler 
Meclisi toplantısına sendikal örgütlerin yanısıra 

demokratil< kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
Bu toplantıdan sonra yayınlanan Demoi<rasi 

Bildirgesi:

Ülkemiz yakın tarihin en büyük ekonomik, toplumsal 
ve siyasal bunalımını yaşamaktadır. Bu bunalımın teme
linde Türkiye’nin emperyalist-kapitalist sisteme bağım
lı, az gelişmiş ülke olması gerçeği yatmaktadır. Aşırı 
hayat pahalılığı, işsizlik ve cangüvenliği olmayışı bu 
bunalımın en somut belirtileridir.

İşte böyle bir ortamda emperyalistler ve başta tekelci 
sermaye olmak üzere egemen sömürücü sınıflar, işçi 
sınıfı ve emekçilere karşı bugüne dek görülmedik yo
ğunlukta ekonomik, politik ve ideolojik saldırıya geç
mişlerdir.

Bunalımdan çıkışın faturasını tamamiyle emekçilere 
ödetmek üzere son aşırı zamlar yapılmış, işçi ücretleri 
dondurulmak İstenirken, gerçek işçi ücretleri görülme
dik düzeye düşürülmüştür.

Öte yandan faşist saldırı ve cinayetler sürmekte, işye
rinde, sokakta, okulda, konutlarda, yaşamın her alanın
da anti-demokratik baskı ve uygulamalar sürmektedir. 
Sendikal çalışmalarımız engellenmekte, sendika şube
leri bûasılmakta, sendika yöneticileri gözaltına alınmakta 
ya da tutuklanmaktadır.

Anayasal çalışma hakkı çiğnenerek, kooperatif birlik
lerinde ve K/T’lerde korkunç işçi kıyımı ve sürgünlere 
girişilmekte, işçiler devlet terörü ile sindirilmek isten
mektedir.

Irkçı, şoven baskılar artmaktadır.

Ancak daha önemlisi baskı ve zulmü artıracak yasa 
değişiklikleri ve yeni baskı yasaları meclislerin günde
mindedir.

Biz, DİSK işyeri temsilcileri, “ anarşi ve terörü” önle
me bahanesiyle getirilen yeni önlem paketinin ve düşü
nülen diğer yasal değişikliklerin ne anlama geldiğini 
bilecek deney ve bilince sahibiz.

MC’Ierin devamı geri-baskıcı AP  İktidarı “ anarşi ve 
terörü” önleme sözleri ardına gizlenerek temel hak ve 
özgürlüklerimizi boğmaya girişmiştir.

“ Anarşi ve törürün” kaynağı temel hak ve özgüriükler 
değildir. Temel hak ve özgürlüklerin budanması ile terö
rü önlemek mümkün değildir.

Yapılması amaçlanan değişikliklerie özel hayatın ko
runması ve gizliliği, konut dokunulmazlığı haberleşme 
hürriyeti, düşünce hürriyeti, toplantı ve göstçrt yürüyü
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şü, dernek kurma, kişi güvenliği sendika kurma ve grev 
yapma gibi temel hak ve özgürlüklerimiz ortadan kaldı
rılmak İstenmektedir.

Gerçek anlamda bir polis devletinin temellerinin atıl
ması amaçlanmakta ve devlet kademeleri faşistleştiril- 
mektedlr.

Yapılmak istenen değişikliklerle zaten sınırlı olan hak 
ve özgürlükleri genişletmeye çalışan tüm çalışanlar, 
emekçiler susturulacak, ezilecektir.

Bu değişikliklerle elimizden alınmak istenen işimizdir, 
ekmeğimizdir, haklarımızdır.

Yapılacak değişiklikler Anayasa'ya, İnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesl'ne, Avrupa Sosyal Sözleşmesi'ne aykı
rıdır.

Ancak varolan iktidar Anayasa'yı da değiştirmeyi amaç
ladığını yıllardır söylemektedir.

Türkiye'de egemen-sömürücü sınıflar İnsan Hakları 
Evrensel Biidirgesi'ni ellerinden düşürmüşler, burjuva 
demokratik özgürlükler bayrağını bir yana atmışlardır.

Bu nedenle aşağıdaki acil ve ivedi istemlerimizi bir 
kez daha duyuyoruz.

Öncelikle yaşama hakkı sağlanmalıdır.

■ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal 
Sözleşmesi tümüyle uygulanmalıdır.

- Anayasadaki eşitlik, kişi dokunulmazlığı, özel haya
tın korunması ve gizliliği, konut dokunulmazlığı, seya
hat ve yerleşme, haberleşme hürriyeti, düşünce, söz, 
yazı, ifade hürriyeti, gazete ve dergi çıkarma, kitap ve 
broşür çıkarma, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma, 
dernek kurma, kişi güvenliği, kanuni yargılanma sendi
ka kurma ve grev yapma, çalışma hakkı temel hak ve 
özgürlükler hiçbir sınırlama görmeden kullanıln>alıdır.

• Çocuklar korunmalıdır.

- Faşist ve ırkçı yuvalar dağıtılmalıdır.

-1 Mayıs 1977 komplosu ve Kahramanmaraş soykırı
mı başta olmak üzere tüm cinayetlerin sorumlularından 
hesap sorulmalıdır.

- Eğitim ve öğretimdeki engeller ve ayrıcalıklar kaldı- 
nlmalı ve demokratikleştirilmelidir.

- Korkusuz yaşama hürriyeti sağlanmalıdır.

- "Bağımsız ve tabi yargı ilkeleri" hayata geçirilmelidir.

- Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan tüm yasalar 
demokratikleştirilmelidir.

- TCK'nın 141. ve 142. maddeleri kaldırılmalıdır,

- Kamu görevlerinin siyasal partilere girmelerini ya
saklayan yasa maddeleri kaldırılmalıdır.

- Tanm ve orman işçileri yasal güvencelere kavuştu
rulmalı, yasal güvence dışında hiçbir emekçi bırakılma
malıdır.

• 12 Mart'tan sonra Anayasa'da yapılmış değişiklikler 
kaldırılmalıdır.

- Anayasa tastamam uygulanmalıdır.

- Basın özgürlüğünü kısıtlayan tüm engeller kaldırıl
malıdır.

- Halkımız üzerindeki ırkçı ve şoven baskılara son 
verilmelidir.

1 MAYIS
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NOTLARI

demokratik 
sınıf ve kitle 
sendikacılığı

| )tSKYAVm i-:V 'I

üstte: DiSKVn 1 Mayıs 1980 için hazırladığı broşür. 
Altta: DİSK’te VI. Genel Kurul’dan önce basılan ve 

tartışmalara neden olan eğitim notlan kitabının kapağı.

- Çalışanlar arasında işçi-memur ayrımı kaldırılmalı, 
tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
hakkı tanınmalıdır.

- Tüm yurttaşlara sosyal güvence getirilmelidir.

- Genel grev ve tüm grev türleri yasalaşmalıdır.

- Uluslararası Çalışma Örgütü'nisn tüm tavsiye ve ka
rarlarına uyulmalıdır.

- Lokavt suç sayılmalıdır.

- Sendika seçme özgürlüğü Referandum’la sağlanma
lıdır.

- Sıkıyönetim kaldırılmalıdır.

- Demokratik kitle ve meslek örgütleri üzerindeki bas
kılar kaldırılmalı, kapatılan örgütler açılmalı, yöneticileri 
serbest bırakılmalıdır.

1. Sendikalara karşı girişilen baskılara son verilmeli, 
gözaltına alınan, tutuklanan sendika yöneticileri ve işçi
ler serbest bırakılmalıdır.

2. Çalışma hayatı demokratik ilkelere kavuşturulmalıdır.

3. Asgari ücret İnsanlık onuruna yakışır bir düzeye 
çıkarılmalıdır.

4. Ve de işyerlerindeki ve kamu kuruluşlarındaki işçi 
memur kıyımına son verilmelidir.

Yukarıdaki talepler için yoğun bir mücadele vereceği
mizi belirtirken temel hak ve özgürlüklerimizi yoketmeyi 
amaçlayan yasa değişikliklerine şiddetle karşı çıkıyoruz 
ve tüm demokratik güçlerin bu değişikliklere karşı çık
masını istiyoruz.

Başta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul köylüler, küçük 
esnaf ve zanaatkarlar, sendikal hakları ellerinden alınan 
eğitim emekçileri, sağlık emekçileri, teknik elemanlar, 
kısacası tüm kamu çalışanları, demokratik hakları kısıt
lanan öğrenci gençlik bu tasarılara karşı çıkacaktır. Top
lumun tüm anti-faşist, anti-emperyalist ve anti-şovenist 
güçleri bu mücadelede birlikte saf tutacaklardır.

Bu mücadele temel hak ve özgürlüklerin savunulması 
ve geliştirilmesi ile sınırlı değildir. Temel hak ve özgür
lüklerin korunması, bağımsızlık ve demokrasi mücade-, 
leşinin bir parçasıdır. Temel hak ve özgürlüklerin hiçbir 
kısıtlama ve koşul olmaksızın kalıcı biçimde kullanılması 
sömürüsüz ve baskısız bir toplumun kurulmasına bağlı
dır.

Biz DİSK Yöneticileri ve İşyeri Temsilcileri,

Bu inanç, kararlılık ve bilinçle.

Daha ileri haklar ve özgürlükler için,

İnsanın insan tarafından sömürülmediği bir toplum için,

Hiçbir baskınm olmadığı, toplumsal değerleri yaratan
ların toplumun siyasal ve ekonomik bütün karar alma 
süreçlerine sınırsız ve bilinçli biçimde katıldıkları, işçile
rin ve emekçilerin demokrasi için,

Mücadele ettiğimizi unutmadan.

Uzun yıllar süren inançlı bir mücadele boyunca işçi 
sınıfı tarafından söke söke koparılıp alınan demokratik 
kazanımlara gözbebeğimiz gibi sahip çıkacak ve onları 
ödün vermeksizin savunacağız ve bu kazanımlarm ge
nişlemesi için azimle mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede 15-16 Haziran'lar, 1 Mayıs'lar, DGM 
Direnişleri, 20 Mart’lar bize ışık tutacaktır.

Önümüzdeki günler, zor günler olabilin

Sınıfımızın bilimi bize yol gösterecektir.

Bu mücadeleyi biz kazanacağız.

Şimdi Türkiye işçi sınıfının temsilcileri olarak sesleni
yoruz.

İlericiler;

Demokratlar,

Yurtseverler,

Sosyalistler, Demokratik Hak ve Özgürlüklerimizin Sa
vunulması ve Genişletilmesi İçin Görev Başına •



Türkiye

1971-1980 Arasında Kürt Sorunu
Doğu Duruşmalarının Özellikleri
1971 Doğu Duruşmalannda Kürtler, sıkıyönetim savcılığında ve sıkıyönetim mahkemelerindeki 
savunmalarında kendi kimliklerini, Kürt dili ve Kürt kültürünü öne çıkartan bir çizgi 
izleyerek öncellerinden kopma yolunda bir adım atmışlardı. 1971’de Diyarbakır’da açılan 
Devrimci Doğu Kültür O caklan (DDKO) ve Türkiye Kürdistan D em okrat Partisi (KDP) 
davalarından DDKO ile ilgili operasyon, 16 Ekim 1970’de Ankara ve Hınıs’da gerçekleştirilmiş, 
15 kadar genç gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Basının büyük bir gürültüyle, 
“Kürtçülük”, “vatana ihanet” gibi manşetlerle kamuoyuna duyurduğu tutuklamalardan sonra 
Ankara’da başlayan dava Diyarbakır-Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı’nın el koymasıyla 
Sıkıyönetim Savcılığınca tekrar incelemeye alındı. Soruşturma genişletilerek İstanbul, Ergani, 
Silvan, Batman, Kozluk, Diyarbakır DDKO ile ilgili soruşturmalar davaya eklendi. Bu arada,
KDP ile ilgili operasyonlar da sürdürülürken 1971 sonlanna doğru davalar yeniden açıldı.

DDKO davasında 100, KDP davasında, 30’a yakın Kürt yargılanıyordu. Tek başına, üçer-beşer 
gruplar hahnde yargılananlar, Erzurum-Kars ve Diyarbakır Dev-Genç davalan ile birlikte tutuklu 
olarak yargılanan toplam 250 civannda insanın yüzde 90 ’ı Kürttü. İddianame her zaman 
olduğu gibi ö.nce, Kürtçülük tehlikesine, “vatana-millete ihanet edenler”in artışına dikkat 
çektikten sonra Kürtlerin Türk olduğu, Kürtçe diye bir dilin olmadığı, “Kürtçe diye bilinen 
dil”in Türkçe’nin bir lehçesi olduğunu “bilimsel” yollarla açıklamaya çalışıyordu. 1971 
iddianamelerini daha öncekilerden ayıran özellik Kürt’lerin aslının Türk olduğu, Kürtçe diye 
bağımsız bir dil olmadığı konularına, daha geniş, daha ayrıntılı bir yer verilmesiydi.

23 Ekim 1971’de DDKO iddianamesinde şöyle deniyordu: "... 20. yüzyıl dilbilimcileri 
tarafından şu gerçek artık isbatlanmış durumdadır ki, “Kürt dili bir dil olmaktan çok bir söz 
yığınıdır. Kürtçeyi hiçbir politik çıkara ve düşünceye sapmadan inceleyen dilbilimciler,
Kürtçenin bir özel dil olduğu sonucuna varmışlardır.

“Bugün yakından konuşup incelediğimiz Komanci-Kürtçe dili o kadar karışık ve anlaşılmaz bir 
hale gelmiştir ki, onu herhangi bir milletin dili olarak vasıflandırmakta hata vardır. Kürt dili 
aslında, tarihte var olan ve herhangi bir millete mensup tarihi bir dil değildir. Çünkü artık 
bu da isbatlanmıştır ki, Kürt’ler özbe-öz Türk soyundan gelmektedir. Türkün öz dili de 
Türkçe olduğuna göre, soydaşlarımız olan Kürt’lerin de öz dillerinin Türkçeden başka bir dil 
olmadığı ortaya çıkar. Az önce söylediğimiz gibi bu dil aslında Türkçe’den ve sonrası birçok 
milletlerin dillerinden toplanmış özel bir dildir. Dağlı Türklerimizin ataları olan Halti-Hororto 
Türklerinin Asurlular çağında Türk dili ile konuştuklannı 20. yüzyıl dilbilimcileri ve bilginleri 
yaptıklan inceleme sonucunda ortaya koymuşlardır.

“Tarihin hiçbir devrinde. Doğu illerimizde, bugünkü sakinlerini tortu olarak bırakacak yabancı 
bir göz olmamıştır. Dünya üzerinde Kürt diye adlandırılabilecek, başlı başına yabancı bir ırk 
da yoktur. Kürt’ler yalnız vatandaşlanmız değil, aynı zamanda soydaşlarımızdır... Fakat asırlarca 
devam eden, devletlerarası olsun, kendi iç bünyemizdeki politik çıkarlann çarpışması olsun ve

"Kürt topluiul< ve aşiretleri dil, geienei< ve sosyai 
durumlar yönünden dört büyük kısma ayrılırlar: Birinci 
kısım, Kurmanç; ikinci kısım. Lor; üçüncü kısım, 
Kelhur; dördüncü kısım, Goran. Kürt topluluklarının 
çoğu aşın cesaret ve tehevvürle, alabildiğine mert ve 
cömert olmakla tanınmışlardır. Aynca yaradılıştan, 
büyük b ir hamiyete sahip, son derece onurlu ve aşın 
derecede mağrurdurlar. Bunda o kadar aşın giderler 
ki, dağlarda ve ovalarda açıkça yol kesmekle ve 
gasp yapmakla tanınmayı, hırsızlık yapmaya ve aniden 
saldırıya geçmeye tercih ederler; bu da son derece 
büyük b ir cüret ve nadir rastlanılan b ir cesaret ister. 
Çünkü bu kibar sıfatlan ve seçkin nitelikleri elde 
etmek uğrunda birbirlerini yokederier. Başkalannın 
verdikleriyle sürdürülecek değersiz bir hayat elde 
etmek uğrunda namertlere avuç açmamak ve iyilik, 
yardım isteyerek eğilmemek için canlarını tehlikelere, 
vartalara atarlar. (...) Onlar adeta, "sonuçlan düşünen 
adam cesaret sahibi olmaz" diyen ünlü söze uymak 
için candan çalışırlar; işlerin sonuçlarını çoğunlukla, 
hatta bazen hiç düşünmezler. Bu yüzden dünyanın 
genel işlerinden ve önemli meselelerinden uzak 
kalırlar; hatta çoğu zaman bu işlere ve meselelere 
önem bile vermezler. Kürt topluluklarının çoğunluğu 
Sünnîdir ve İtnam-ı Şafiî -Allah’ın rahmeti üzerine 
olsun- mezhebine bağlıdır. (...) Kürtlerin akılcı bilimler 
öğrenimine, nakil bilimleri ikmaline, özellikle hadis, 
fıkıh, sarf ve nahiv, kelam, mantık ve edebiyata karşı
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büyük tutkuları vardır. Islami bilimlerde kullanılan 
kitapları aralarında büyük b ir şevkle incelerler ve bu 
kitaplara alabildiğine sarılırlar. Onların bu bilimlerin bir 
kısmı alanında çok değerli eserleri vardı: ama bu 
eserler, büyük şöhrete ulaşmamışlardır. (...) Kürtler 
birbirlerinin sözüne uymazlar: aralarında ittifak ve 
işbirliği yoktur. Merhum Sultan Murad Han’ın 
müderrisi Mevtana Sadeddin, OsmanlI ailesinin olay 
ve tarihlerini yüksek, düzgün bir ibareyle kapsayan 
Türkçe tarihinde, bu duruma işaret ederek, Kürtler’in 
niteliği ve yaradılışı konusunda şöyle diyor: “ Her biri, 
dağ doruklarında ve vadi derinliklerinde tek başına ve 
özgür olarak yaşamayı tercih ederek, keyfince ve 
münferit yaşama bayrağını kaldırır. A llah’ın birliğini 
ifade eden Müslümanlıktaki kelime-i şahadetten başka, 
onlan birbirine bağlayan b ir bağ yoktur." Yukarıdaki 
satırlar, 12 yaşında Şirvan’a bağlı Salyan ile 
l^ahmudabad bölgelerinin Bey’i ünvanını alan Şeref 
Han’ın 1597 tarihinde tamamlamış olduğu Şerefname 
adlı kitabından alınmıştır. Mehmet Emin Bozaslan’ın 
çevirisini 1971’de 12 Mart darbesinden hemen önce 
yayınladığı ve hakkında açılan davanın beraatle 
sonuçlandığı Şerefname Kürtler’in gerçek ve 
efsanevî tarihi hakkında kapsamlı bilgilerin yanısıra, 
yukarıda anılan türde hatırı sayılır bir sürekliliği ve 
değişime direnci olan gündelik hayatlanna dair 
gözlemler içeriyordu. Resimlerde, Kûrtler'in bu 
geleneksel gündelik hayatlarından görüntüler görülüyor.

bu soydaşlanmızın kapalı yaşama gelenekleri, maalesef bugünkü sonuçlan doğurmuştur. Türk 
milletini ve Türk vatanını parçalayarak yok etme sevdasında olanlar bu sonuçdan 
faydalanmanın yollarını aramışlardır. Türk vatanının bütünlüğüne inanan ve bu toprağın 
nimetlerini yiyen her vatandaş şunu kesin olarak bilmelidir ki, Kürtlük tahriki düşman 
tahriklerinden fışkırmakta ve milli bütünlüğümüzü yıkmayı hedef tutmaktadır.

“... Yaptığımız bu kısa açıklamadan anlaşılıyor ki, soydaşlanmız olan Gurlar’ın öz be öz Türk 
oldukları ve öz Türkçe konuştukları ancak sonradan geçen yüzyıllar boyunca politik ve şahsi 
menfaatler yüzünden yaratılmak istenen ikilik sonucunda Kurmanci dilinin Araplar, Acemler, 
ve Ermenilerle olan ilişkiler sonucunda bozula bozula bugünkü konuşulan Kürtçeye 
dönüştüğüdür.

Bugünkü Ortaasya’nın Hazar gölü ile İtil ırmağı boylannda Yakutlar tarafından konuşulan 
Yakutça ile Urallarda yaşayan Çavuşlann konuştuklan Çavuşça’nun Ural-Altay dil ailesi olduğu 
nasıl şüphe götürmez bir gerçekse, Kormanci dilinin de katıksız bir Türk lehçesi olduğu, ve 
Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.”

Bugün, Medler’in Kürt’lerin atalan olduğu herkes tarafından bilinmektedir. DDKO 
iddianamesindeyse bu konu şöyle ifade edilmektedir: “... Arkeolojik eserlerde, Med’lerin 
istilasından önce Kürdistanda, Kürt’lerin mevcudiyeti isbat edilmektedir. Bu da Kürt’lerin 
menşeine ışık tutmaktadır. Filhakika Med krallığından önce kendi tarihi devrini bilmeyen 
Kürt’ler, kendilerinin Medler’den geldiklerini sanmışlardır, Medler ise Ari ırkından olduklan 
için kendilerini Ari ırkından saymışlardır. Fakat, Kürt’lerin bugünkü memleketlerine, Medler’in 
gelmesinden 2200 yıl önce yerleştiklerini belirten tarihi kayıtlar yanında, arkeolojik
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dokümanlar da isbat ediyor ki, Medler, Kürt’ler’in yanlış inanışlannm aksine Kürt ecdadından 
değildirler...” (Devrimci Doğu Kültür O caklan  Dava Dosyası I, Komal Yayınlan, Ankara 1975 s. 
17-19)

Öğrenciler, topraksız köylüler, az topraklı köylüler, işçiler, memurlar, serbest meslek 
mensupları, terziler, berberler, ayakkabıcılar, şeyhler, toprak sahipleri, aşiret reisleri, mollalar 
vb. den oluşan Kürt tutuklular kimliklerinin inkar edilmesine ve Kürtçe’nin yok sayılmasına 
genel olarak tepki duymakla birlikte DDKO davası sanıklan örgütlü ve ısrarlı bir siyasal 
savunma ile askeri savcılann iddianamelerine cevap verdiler.

Bu savunma dilekçesinin baştarafındaki bazı hukuksal itirazların ardından gelen “Genel olarak 
Cumhuriyet’ten zamanımıza kadar Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve politik durumu” başlıklı kısa 
bir bölümü izleyen ana bölümün başında, “Kürt halkı var mıdır Yok mudur?” diye temel bir 
soru soruluyordu. “Cevap: Kürt halkı vardır” denildikten sonra, geniş ve ayrıntılı açıklamalarla 
Kürt toplumuyla ilgili bilgiler veriliyordu.

“Tarihi gelişim içinde Kürt’ler” diye başlayan bölümde, “Arap yayılmasından önce Kürt’ler”, 
“Türklerin Anadolu’ya gelişleri”, “Safeviler ve Osmanhlar Dönemi” gibi alt başlıklar vardı. “19. 
asırda, Kürt-Osmanlı ilişkileri”, “19. Asırda Kürt-Ermeni ilişkileri”, “Osmanlı’nın son dönemleri” 
yine alt başlıklar halinde incelenmişti. “Kurtuluş Savaşı öncesinde Kürt halkı” diye başka bir 
ana başlık vardı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde Kürt’lerin rolleri üzerinde duruluyordu.
“Lozan konferansı” ayrı bir başlık altında incelenmişti. “1923-1945 döneminde Kürt halkı” ana 
bölümünde, “Doğu isyanları” “Sürgünler” ayrı ayrı başlıklar altında inceleniyordu. “Çok Partili 
düzen ve sonrası” yine ayn bir başlık altında incelendikten sonra “Bugünkü durum”dan söz 
ediliyordu. “Bugünkü Durum” bölümünde, “Toplumsal dinamikler”, “Feodal yapı çözülmektedir”, 
“Bölgelerarası dengesizlikler” üzerinde duruluyordu. Bu bölümün sonunda, “Dünyada Kürt halkı 
vardır” biçiminde bir sonuca varılıyordu. 167 sahifelik “İddianameye Cevap” dilekçesinin 71-86  
sahifeleri arasında dil ile ilgili bir bölüm vardı. Burada şöyle deniyordu: “Dünyada ve 
Türkiye’de Kürt halkı var oldukça bu halkın konuştuğu dil de mutlaka olacaktır. Kürt’lerin 
konuştuğu dil ise, dünyada bütün dilbilimcilerin kabul ettikleri Künçedir.” Bu ana bölümde 
“Genel olarak dilin ortaya çıkışı”, “Dilin karakteristik özellikleri”; “Dil ve asimilasyon sorunu”, 
“Kürt dili ve Türk asimilasyoncular”, “Asimilasyon araçlan”, “Dünyada Kürt halkı var olduğu 
sürece Kürtçe var olmuştur” deniyordu.

“Kürtçe ve Türkçe”, “alfabe” bakımından, “fonetik” bakımdan karşılaştırılıyordu. “Kürtçe müştak, 
Türkçe eklemeli bir dildir” deniyordu. Kürtçe ve Türkçe’nin karşılaştırılması, “sentaks” 
bakımından, “erillik-dişilik” bakımından, “kişi zamirleri” bakımından, “fiiller” bakımından da 
yapılıyordu. “İsimler” ve “İsim soylu sözcükler” ayrı bir başlık altında inceleniyordu. “Hint- 
Avrupa dil grubu ve Kürtçe”, “Kürt dilinin Fars dili ile ilişkisi”, “Kürt edebiyatı, dergiler 
gazeteler” ayn ayn ele almıyordu.

Bu dava ile ilgili olarak mahkemenin 11 Aralık 1972 tarihli mahkumiyet hükmünün 
gerekçesinde ise şöyle deniyordu: “... Ortaasya’da bir Türk bölgesi olan Curcanan eyaletinde 
ve meşhur Türk şehri Belh dolaylarında böyle bir koloninin iki asır sonra tarihinin 
öğretilmesi “Kürt” diye isimlendirilen boyun, bir Ortaasya boyu olduğu ve dolayısıyla Turani 
ırka bağlı oldukları anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, 1938’de Brüksel’de toplanan milletlerarası kongrede yapılan ilmi tartışmalar ve 
alınan kararlar ile, bazı Batı ülkelerinin ansiklopedilerinde ve tarihi eserlerinde, yukarıda 
dercolunan sonucu tekzip edecek herhangi bir görüşe rasdanmamaktadır.

“Halihazırda tesbit edilmiş bu ilmi gerçeklerin ışığında kendilerini ısrarla “Kürt” sayan bazı 
sanıklann beyan ve dilekçelerinde, kaynakları, asıllan hakkında ileri sürdükleri görüşlerin, 
tamamen yalın ve hatta yanlış olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.”

Hüküm mahkemesi gerekçeli karannın başka bir yerinde de şunlan söylemektedir: İlmi
gerçekler karşısında “Kürt” olarak isimlendirilmeye çalışılan yurttaşlanmızfn “fu rk ” asıllı 
olduğu, açıklıkla ortaya konulmalı ve bu konuda maksatlı ideolojik görüşlere engel 
olunmahdır...

“... Vatan bütünlüğü millet birlik ve beraberliğini bozmaya ve TC’ni temelden yıkmaya 
yönelik ırkçı-bölücü nitelikteki çabaların, güvenlik kuvvetleri ve daha çok Milli İstihbarat 
Teşkilatı tarafmdan, en son teknik araçlar ve yetenekli personel kullanmak suretiyle yakından 
izlenmeli ve fiillerin yargı merciine intikalinde zorunlu tüm delillerin toplanıp, tesbitlerin 
yapılmasına önem verilmelidir.

“... Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Anayasanın öngördüğü bütün tedbirler uygulanmalı... Bu 
bölgelerde çalışan tüm devlet memurlannın kendi memleketlerinde görevlendirilmemeleri esas 
İke olmalıdır.

‘... Atatürk ilkelerinin ve “Atatürkçülüğün” hakiki anlamları ile tüm toplumca benimsenmesi 
çin, bütün olanaklar seferber edilmelidir.
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Kendisini "Aylık Siyasi Dergi" olarak tanıtan ve 
1975'te yayın hayatına başlayan Özgürlük Yolu dergisi 
Türkçe ve Kürtçe olmak üzere toplam 44 sayı çıkabildi. 
Türkiye ’de uzun bir süre yayınlanabilen nadir dergilerdendi. 
Yaklaşık 10 bin tiraja sahip derginin başlıca yazarlan 
A. Baran, Ihsan Aksoy, Kemal Burkay, Faruk Aras ve 
Hüseyin Sarıtaş'tı. Rızgari ise Türkiye’de ancak 9 sayı 
çıkabildi. Sahibi Ruşen Arslan’dı. Mehmet Uzun,
Hatice Yaşar ve Şefik Dündar yazı işleri müdürlüğünü 
yaptılar. Dergi sürekli olarak baskılara maruz kaldı; 
okuyucuları gözaltına alındı, matbaada bazı sayılarına 
el kondu, yazı işlen müdürleri hakkında dava açıldı.
13. sayıdan itibaren Kürdistan Kurtuluş Örgütü’nün 
organı olarak çıkmaya devam etti. Kürdistan işçi 
Partisi'mn illegal yayın organı olarak yayınlanan ve 
bazı sayılarında Kürtçe yazılar olmakla birlikte 
çoğunlukla Türkçe yayınlanan Peşeng Bo Şoreş ise,
13. sayısından bu yana PPKK (Kürdistan Öncü işçi 
Partisi)’nin Merkez Komite yayın organı olarak yayınını 
sürdürmektedir Derginin kapağında, “ Karkeren Hemü 
Welatan Yek B in i" (Bütün Dünya İşçileri, Birleşin!) 
ibaresi yer almaktadır. İsveç’te yayınını sürdürmekte 
olan dergi'nin 70’i aşkın sayısı çıkmıştır. Xebat Jı Bo 
Rızgariya Kurdistan, Türkiye Kürdistam Demokrat 
Partisi'ran illegal yayın organı olarak çıktı. Türkiye 
Kürdistam Demokrat Partisi, 1981’de bir konferans 
düzenledi. Bu konferans’ta parti ismini değiştirerek, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) oldu. Ve 
bundan sonra KUK’un yayın organı olarak yayın 
hayatını sürdürdü. “Aylık Gençlik Dergisi" olarak 
yayın hayatına başlayan ve 10. ve 11. sayısında 
“Aylık Türkçe ve Kürtçe Siyasi Gençlik Dergisi" 
olarak çıkan Devrimci Demokrat Gençlik dergisinin 
kapağında “ Yaşasın Gençliğin Örgütsel ve Hareket 
Birliği" ibaresi yer almaktadır. İlk üç sayısından 
sohra, yönetim yeri İstanbul’dan Diyarbakır’a kaydırılan 
dergi üst üste 11 sayı yayımlanabildi. 10 bin 
dolayında satış yapıyordu. Derginin sahipliğini Medeni 
Marşlı, yazı işleri müdürlüğünü de Selim Bakaç 
yapıyordu. 10. sayısından sonra derginin sahibi ve 
yazı işleri müdürü tutuklandı. Dergi İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı’nm emriyle 1979'da kapatıldı. 
Sahipliğini İkram Delen, yazı işleri müdürlüğünü 
Hatice Yaşar’ın yaptığı Ala Rizgari ise, iki özel sayı 
ve 7 özel ek olarak çıkarılmış, 15 günlük siyasi 
dergidir. Derginin ilk sayısı, Mart 1979’da henüz 
hazırlık aşamasındayken, polis tarafından el konuldu 
ve bu sayı Haziran 1979’da ancak çıkabildi. Derginin 
yazı işleri müdürü Hatice Yaşar hakkında davalar 
açıldı. Derginin sahibi İkram Delen 29 Mayıs 1979’da 
Van’da gözaltına alındı. 18 ay hapis cezasına 
çarptırılarak Diyarbakır Askerî Cezaevine gönderildi ve
2 Ekim 1980’e kadar burada tutuklu kaldı. Daha 
sonra 1982’de “ Türk vatandaşlığı’’ndan atıldı. Jina 
Nû, Türkçe yayınlanan b ir “ Aylık Siyasi Dergi"dir. 6 
sayı çıkabildi. Sahipliğini Mehmet Ece, yazı işleri 
müdürlüğünü ise Eyüp Kemal Adsız yapmıştır.
Yönetim yeri Van'daydı. Jina Nû, 5. sayısından sonra 
İsveç’te yayınlandı. 6. sayısı PPKK'nin teorik yayın 
organı olarak çıkarıldı. Derginin sahibi Mehmet Ece 
bir süre Van DDKD şube başkanlığını da yapmış; 19 
Ocak 1980'de tutuklanarak, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Tirej Kürtçe kültür ve edebiyat dergisi olaran 
yayımlanmış ve 4 sayı çıkabilmiştir. İlk üç sayisı İzmir de 
çıktı. 12 Eylül 1980'den sonra 4. sayısı Stockholm'de 
çıkarıldı. Türkiye'de yayımlanan ilk Kürtçe kültür ve edebiyat 
dergisidir. 5 bin dolayında satış yapan dergi, her 
sayısının son sayfalarında Kürtçe-Türkçe ve Zazaca- 
Türkçe sözlük vermekteydi. Derginin sahibi Enver 
Yüzen, 1979'da İzmir'de DDKD yöneticisi olmaktan iki 
defa tutuklandı. Siyasi bir dergi olarak Türkçe 
yayımlanan ve 5 sayı çıkabilen Tekoşin ilk 3 sayısında 
tarih, sayı ve adres yazılmamıştı. 4 sayıda sahipliğini 
Raşit Aslanoğlu, yazı işleri müdürlüğünü de Yaşar Unutkan 
üstlendi. Derginin 7. ve 8. sayılan Stockholm'de 
yayınlandı. Yurtdışında yayınlanan sayıların kapağında 
“ Tekoşin Hareketinin Merkez Komite Yayın Organı" 
ve "Bütün Dünya işçileri B irleşin!" ibareleri yer 
almaktadır. 1979'da yayınlanan derginin ilk sayısı 
Türkçe’dir. Bu ilk sayısından önce, b ir özel sayısı da 
çıktı. Derginin kapağından “ Bütün Dünya İşçileri ve 
Ezilen Halklar Birleşin!" ibaresi yer alıyor. Derginin 
sorumlusu Ferit Uzun’dur. Sahibi Remzi Özgezer, yazı 
işleri müdürü de Abbas Cebe idi. Derginin sahibi 1979'da 
tutuklandı, Ferit Uzun da 1978’de Siverek'te öldürüldü.

"... Çeşitli nedenlerle, yurtdışında toplu olarak bulunan yurttaşlann bu yönde etkilenmemesi 
bakımından gerekli çarelere başvurulmalıdır.” (s .539-340)

Hüküm mahkemesinin bu karan Askerî Yargıtay tarafından çok kısa zamanda onaylandı; 16 
yıla kadar varan mahkumiyet hükümleri kesinleşti.

Türkiye İşçi Partisi’nin  Anayasa Mahkemesi’ndeki Savunması

TİP, 29 Ekim 1970’de düzenlenen 4, Kongresi’nde Kürtlerle ilgili önemli bir karar almıştı. Bu 
yüzden TİP hakkında, kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Fakat, TİP 
Anayasa Mahkemesi’de 4. Kongre’de almış olduğu kararı savunmadı. Buna rağmen TİP, yine 
de kapatıldı.

1971’de, TİP Genel Başkanı Behice Boran ve Başkan Yrd. Şaban Yıldız imzasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne verilen yazılı savunmanın bir yerinde şöyle söyleniyordu: “... Türkiye İşçi Partisi 
hiçbir zaman Kürt asıllı vatandaşlanmız için azınlık hakkı veya statüsü istememiş, yalnızca bu 
yurttaşlanmıza uygulanan Anayasa dışı baskıların kaldınimasını talep etmiştir. Kaldı ki, kongre 
karar tasansı üyeleri Hüseyin Ûrgün ve Necati Eral Yazıcıoğlu’nun Başsavcılıkda verdikleri 
ifadede Kürtlerin azınlık olmalan gerektiği yolundaki bir düşünceyi ileri sürmedikleri, 
süremeyecekleri açıktır. Her iki karar tasansı komisyonu üyesi de tabii asimilasyona taraftar 
olduklannı beyan etmişlerdir. Partinin ye kendilerinin değil ayrılma hakkına, azınlık statüsüne 
bile karşı olduklarını belirtmişlerdir.”

Öte yandan, TİP Genel Başkanı Behice Boran’m Ankara’da Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yaptığı 
savunmada da şöyle deniyordu: “... Sırası gelmişken burada bir parantez açarak belirtmek 
isterim ki, söz konusu bildiriden, yukanda aldığım son ibarede, “Kürt halkı Anayasa’nm 
kendisine tanıdığı haklardan mahrum kalmakta devam edecek” sözlerinden, bir bir bilirkişi 
raporunda iddia edildiği gibi, Kürt halkı için, halk olarak özel haklar istendiği sonucu hiçbir 
mantık kuralına göre çıkarılamaz... Anayasa’nın tanıdığı haklan sözkonusu ettiğimize göre ve 
Anayasa’da Kürt asıllı yurttaşlanmıza halk olarak ayn bir toplumsal bütün anlamında aynca 
özel haklar tanınmadığına göre, Kürt halkına halk olarak ayrı haklar tanınmasını önerdiğimiz 
sonucu nasıl çıkanlabilir?” (Behice Boran, İki Açıdan Türkiye İşçi Partisi Davası, Bilim 
Yayınları, İstanbul, 1975, s.185) Oysa, TİP, 4. Kongre’de, Kürtlerle ilgih olarak aldığı kararda 
Kürt halkının her türlü anayasal demokratik haklannm tanınması gerektiğini vurguluyordu. Bu 
kararda, “Kürt halkının anayasal vatandaşlık haklannı kullanmak ve diğer tüm demokratik 
özlem ve isteklerini gerçekleştirmek yolundaki mücadelesi desteklenmelidir” biçiminde ifade 
ediliyordu.

Bu tutum Kürtlerde TİP’e karşı hayal kınkhğı yarattı. Ve Kürtlerin kendi tarih ve 
coğrafyalannı bizzat kendilerinin anlamalan, kavramaları ve yorumlamalan bakımından önemli 
bir uyancı oldu. 30 Mayıs 1975’de TİP yeniden kurulurken, Kürtlerin önemli bir kısmı yeni 
oluşumda yer almadı.

Kürtlerde Kendi Tarihlerini Kavrama İhtiyacının Belirmesi
1971 yargılamaları sırasında Kürt kimliğinin ve Kürtçe’nin ısrarla inkar edilmesi, Kürt 
olduklannı dışa vuranlann ağır cezai müeyyidelerle karşılaşması, yargılanan Kürtlerin düşünce 
yapılarını, tavır ve davranışlannı etkiliyordu. Bu da Kürtlerin toplumsal ve tarihsel ilişkileri 
üzerinde yeniden ve daha ciddi bir şekilde düşünmelerine yol açtı. 1974 başından itibaren, 
Güney Kürdistan’da, ulusal kurtuluş mücadelesi yeniden başladı. Irak devletiyle süren 
mücadelenin başarılan, Kuzey’deki Kürtleri sevindiriyor, yenilgiler ve başansızlıklar ise, onlan 
üzüyordu.

Temmuz 1974’deki Genel Af ile birlikte, Kürtlerin kendi bayatlan hakkında yeni bilgilere 
duyduklan ihtiyacı karşılamak için yeni etkinlikler başladı. Örneğin daha çok Kürt öğrenciler 
tarafından 1974 ortalarında kurulan Devrimci D em okratik Kültür D em ekleri bu ihtiyaçtan doğdu. 
Bu sırada Kürtler üzerindeki devlet terörü de büyük bir hızla sürüyordu. Örneğin, l i  Aralık 
1974’de Viranşehir’de Suriye sınmnda bir kaçakçı grubuyla güvenlik güçleri arasındageçen 
olayda grup, jandarmanm ateş sahası dışında teslim olmasına karşın, 9 kaçakçı, sınıra bir km. 
mesafedeki bir alan üzerine götürülüp kurşuna dizildiler. Bu olay Devrimci Dem okratik Kültür 
D em eği, Viranşehir Yüksek Tahsil Talebe D em eği gibi örgütler tarafından basit bir kaçakçılık 
olayı olarak değil, Kürtlere karşı eskiden beri uygulanan baskı ve terörün yeni bir görünümü 
olarak değerlendirilmişti.

Kürtlerin Güney Kürdistan’da yürüttükleri ulusal kurtuluş mücadelesi 1975 başlannda önemli 
bir darboğaza girdi. İran ve İrak, Cezayir ve Türkiye’nin aracılığıyla bir anlaşmaya vardılar. 
Anlaşma gereği, İrak, Şattülarap su yolu üzerindeki haklannı İran’a devredecek, o bölge 
üzerinde artık, hiçbir hak iddia etmeyecekti. İran da. Irak smınnı. Güney Kürdistan’daki 
Kürtlerin geçişlerine kapatacak, Kürtlere yapılan yardımların onlara ulaşmasına engel olacaktı. 
Şah Rıza Pehlevi ve Saddam Hüseyin tarafından imzalanan bu anlaşma Kürtleri zor durumda 
bıraktı. Türkiye’nin de örtük olarak önemli bir tarafı olduğu bu anlaşma hükümleri Kürtlerin
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lojistik desteğinin tam anlamıyla kesilmesi, Kürtlerin dünyaya açılan tek kapılannm da 
kapanması demekti.

Molla Mustafa Barzani önderliğindeki Güney Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin bu 
nedenlerle uğradığı büyük bozgun Şubat ve Mart 1975’de doruğuna çıktı. Irak ordusu, karadan 
ve havadan Kürtlere karşı giriştiği yoğun saldından sonra KDP yönetimi mücadeleyi 
durdurmak zorunda kaldı. Yüzbinlerce Kürt, İran ve Türkiye sınırlarına dayandı ve siyasal 
sığınma istedi. Türkiye’de Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak başkanlığındaki hükümet siyasal sığınma 
hakkı tanımadı. Yüzbinlerce Kürt, zorlu kış koşullarında İran’a sığınma yollarını ararken 
Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan peşmergeler de güvenlik güçleri tarafından yakalanıp Irak’a 
teshm edildi. Teslim edilenler, derhal sınırda. Irak ordusu tarafından kurşuna dizildiler.

Güney Kürdistan’daki ulusal kurtuluş mücadelesinin böylesine bir yenilgiye uğraması, Kürtler 
arasında bu başansızlığm, ve yenilginin nedenlerini de araştırmak, incelemek, soruşturmak 
ihtiyacını doğurdu.

“Sömürge” Tezinin Gelişmesi

1970’lerin ortalarında, 1974-1975’den başlayarak, Kürtler, Kürdistan’ın sömürge olduğu 
düşüncesini ileri sürmeye başladılar. “Sömürge”, Kürdistan’ın tarihsel geçmişini, bugünkü 
pohtik, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini kavramak sürecinde kullanılan önemli bir kavramdı. 
1970’lerin ortalarından başlayarak ortaya çıkan veya yeniden örgütlenen Kürt politik 
hareketlerinin hemen hemen tümüyle, Kürdistan’m “sömürge” olduğu saptamasını yaparken 
Türklerin çoğunlukta olduğu politik hareketler bir ikisi dışında hemen hemen tümüyle 
“sömürge” saptamasına karşı çıktı. Bu çevrelere göre, kendisi zaten yan sömürge olan 
Türkiye’nin sömürgesi olamazdı: “Sömürgecilik tezi, aynhkçı burjuvazinin pazara egemen olma 
tezidir.” (Ürün, Sosyalist Dergi, “Ulusal Baskı ve Ayncalık”, Sayı 36, 1977; “Yine Ulusal Sorun 
Üzerine”, Sayı 39, 1977.)

“Kürdistan’ın sömürge olduğu meselesi de ayrı örgütlenmeyi meşru gösterebilmek için, burjuva 
milliyetçi görüşlere geçirilmek istenen bir kılıftır.” (Aydınlık, “Milliyetçi Görüşleri Terkeden Bir 
Arkadaşın Özeleştirisi”, Sayı 75, 1977; “Sömürgecilik Açısından Emperyalizm Kitabının 
Eleştirisi” (Bayram Çiçek) Sayı 77 1978; “Sömürge Teorisinin Eleştirisi", Sayı 84, 1978.)

“Bilerek veya bilmeyerek örülen bu ihanet zinciri de, bu zinciri sömürgecihkle, ebediyyen 
yaparak örenlerin boynunda tarihi bir yüz karası olarak asılı kalacaktır.” (Emeğin Birliği, 
“Türkiye’de Ulusal Sorun, Sınıfsal Mücadelenin Bir Parçası Haline Gelmiştir” Sayı 11, 1977;

Geleneksel aşiret yapısı ve tarikat ilişkileriyle çok 
yakın bağlan olan Molla Mustafa Barzani, II. Dünya 
Savaşı sırasında b ir isyan başlattı. Kendisine karşı 
gönderilen Irak kuvvetlerini yenilgiye uğratan Barzani 
Ingilizlerin de hoşgörüsünü sağlamayı başardı; savaş 
sonunda İngilizlerin desteğiyle Irak yönetimine gelmiş 
olan Nuri Said ile Barzani'nin temsilcileri arasında 
aşağıdaki maddeleri içeren bir anlaşma imzalandı: "1) 
Kürdistan’m Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Dehok,
Hanikin şehirlerinin tevhidi; 2) Hükümetin vüzera 
heyeti arasına Kürdistan umurundan mesul Kürdistan 
veziri Naimi ile b ir Kürd'ün ithali; 3) Her vezarete bir 
Kürt vezir muavininin tayini; 4) Maarif, iktisad. Ümran 
şehirlerinden Kürdistan'm istiklali." Ancak Nuri Said 
yönetiminin anlaşmaya tepkisi, Kürdistan'a 30 bin 
piyade ve 12 bin polis göndermek oldu. Barzani, 16 
Ağustos 1956’da kurmuş olduğu Irak Kürdistan 
Demokrat Partisi (IKDP) ile birlikte sığındığı Mahabad 
Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra, SSCB’ye geçti. 
Irak'ta 1958'de gerçekleştirilen, görünürdeki Nasır’cı 
darbe IKDP önünde yeni ufuklar açtıysa da, fiilen 
parti içindeki en önemli bölünmelerin doğmasıyla 
sonuçlandı. Devrimden sonra yayınlanmasına izin 
verilen Xebat, Kürdistan, Roja Nû, Azad, Sevtülekrad, 
Zanistî ve Hewad gibi dergilerin yayını 1961’den 
sonra yasaklanmakla kalmadı; sözgelimi yüzyıllardır 
Bağdat’a gönderilen "Kürt buğdayı", "kuzey buğdayı" 
diye anılmaya başlandı. Bu koşullarda Mart 1961'de 
toplanan parti kongresinde, iç savaşa hemen 
başlanması gerektiğini savunan ve kendisi de köklü 
aşiretlerden birine mensup olan Celal Talabani 
(sağda) önderliğindeki grup ile Molla Mustafa Barzani 
önderliğindeki yönetim arasındaki ilk çatışma su 
yüzünden çıktı. Ancak Barzani'nin bütün uyarılarına 
karşın, 11 Haziran 1961'de güney Kürdistan’m büyük 
ve belki de umutsuz direnişi başladı. Kimi aşiretlerin 
de desteğini kazanarak güney Kürdistan’ı bombalayan 
rejim, Barzani’nin de içinde yer almak zorunda kaldığı 
muhalefet hareketini gerilemek zorunda bıraktırdı. 
Ancak 1960’ların başında çeşitli darbeler aracılığıyla 
yerleşen BAAS rejimi, kendi rızası hilafına da olsa 
Kürt hareketinin varlığını tanımak zorunda kaldı. Kürt
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Hareketi

harekelinin kendisini nisbeten özgürce ifade edebildiği 
bu dönem, aynı zamanda IKDP’n/n Barzani ve 
Talabani kanatları arasındaki ayrımın derinleştiği 
dönem de oldu. 18 Ekim 1963’te yönetimde olan 
BAAS hükümeti yeni bir askerî darbe ile devrildi ve 
Celal Talabani'nin yeni yönetimle imzaladığı anlaşma, 
kendisinin ve temsil ettiği kanatın IKDP’den İhraç 
edilmesine yol açtı. 1966’da ise IKDP ile Irak 
hükümeti bir anlaşmaya vardı. İmzalanan bütün bu 
anlaşmalara karşın 1960'larm ikinci yarısı. Irak 
yönetimi ile Kürtler arasında sıcak mücadelenin bütün 
şiddetiyle sürdüğü bir dönem oldu. Bu dönem 
1970'de Irak yönetimi ile IKDP arasında bir 
anlaşmanın imzalanması ve Talabani ve kanadının 
tekrar IKDP'ye dönmesi ile son buldu. Yine de 
1970'le sıcak savaşın yeniden patlak verdiği 1974 
arasında geçen dönem sakin olmaktan uzak oldu. 
Örneğin 29 Eylül 1971’de Molla Mustafa Barzani'ye 
suikast girişiminde bulunuldu; daha sonra oğlu idris 
Rar7 3o ' sjdbası tarandı ve 1974'te sıcak savaş 

..adı. Aradan geçen süre içersinde başka 
değişmişti: örneğin Irak 1963’lerde “ kızıl 

s t" diye nitelendirdiği SSCB İle b ir dostluk
il imzalamıştı. Sovyetler buna rağmen 

le sürdürdüğü dostluk ilişkilerini sekteye 
uğratmadı. Barzani “ gerici b ir kaynaktan yardım aldığı 
halde o kaynağa teslim olmayan ender kimselerden 
biri”  olarak övülmeye devam edildi. Ancak “ balayı”
1975 yılında sona erdi; İran ve ABD Kürt hareketine
o zamana kadar vermiş oldukları desteğe son 
verirken, Irak'takI Saddam yönetimi “ Kürdistan sefe ri" 
için yoğun bir yığınak yapmaya başladı. Bu 
seferberliğin sonuçlan, Kürt kurtuluş hareketi için 
kesin bir yenilgiyle sonuçlandı. Kısmen bu yenilgiye 
bağlı olarak. Molla Mustafa Barzani’nin oğlu Mesud 
Barzani’nin (soldaki resimde ortada) önderliğine 
geçmiş olan IKDP parçalandı; aralarında en 
büyüğünün Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler 
Birliği olduğu bir dizi yeni örgüt kuruldu. Sözkonusu 
örgütler 1980'in sonunda Yurtsever Ulusal Demokratik 
Cephe'nin kuruluşuna kadar, ve hatta daha da sonra 
varlıklannı sürdürdü.

“Anti-Faşist Mücadele ve Sömürge Kürdistan”, Sayı 11, 1977; “Sömürgecilik Üzerine I”, Sayı 
12, 1977 Sömürgecilik yazısı daha sonraki 6 sayıda da devam etmiştir.)

“Kürt halkının bağımsız örgütlenmesi ve bilinçlenmesi, Kürt işçilerinin ve diğer emekçilerin 
menfaatlerine aykındır. Bu hak Kürt işçi ve emekçilerini, diğer milliyetlerden ayırmak ve 
kendi peşinden sürüklemek isteyen Kürt burjuvazisinin ve toprak ağalannın menfaaderine 
uygundur. Milletin haklan için de bu sınıflann çıkarlarını yansıtıyordu.” (Partinin Yolu, “Milli 
Mesele Ve Sömürgecilik Meselesi Üzerine” Sayı 1, 1977.)

“Türkiye koşullannda, ayrı örgütlenmeyi çıkış noktası yapmak milliyetçilik akımının 
temsilciliğini üstlenmekten başka bir anlama gelmiyordu.” (Devrimci Yol, “Türkiye’de Kürt 
Meselesi ve Devrimci Hareketin Görevleri”, Sayı 9, 10 1977; “Sömürgecilik Tartışması 
Üzerine”, Sayı 16, 17.)

Öte yandan bu tartışmalarda Kürt aydınlan ve sosyalistleri arasında kendi özgül tarih ve 
kültürlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yeni siyasal tezlerin geliştirilmesinde bazı yayın 
çevreleri ve politik harekeder önemli roller oynadılar.

Komal Yayınlan

1974 sonlannda, Ankara’da kurulan Komal Yaymevi’nin Ocak 1975’in başlannda yayınladığı 
ilk kitabı, “Devrimci Doğu Kültür Ocakları Dava Dosyası I” duruşma tutanaklarını içeriyordu. 
Mart 1975’de yayınlanan Irak Kürt H alk H areketi ve Baas Irkçılığı ikinci kitabı, İsmail 
Beşikçi’nin yargılanması ile ilgili Bilimsel Yöntem, Üniversite Özerkliği ve D em okratik Toplum 
İlkeleri Açısından İsmail Beşikçi D avası adını taşıyan Nisan 1975’de yayınlanan üçüncü kitap 
izledi. Komal Yayınevi Kürtlerle ilgili çok önemli çalışmalar yayınladı. Ziya Gökalp’in Kürt 
Aşiretleri Üzerinde Sosyolojik İncelem eler (Haziran 1975) kitabı da bunlardan biriydi. Koçgiri 
Halk H areketi 1919-1921 (Eylül 1975, Mart 1976) önemli bir tarihsel incelemeydi. Halfin’in 
19. Yüzyılda Kürdistan Üzerinde M ücadele (1976) isimli eserinin ardından Komal’m yayınladığı 
öteki kitaplar da şunlardı:

Felsefe İncelemeleri, D oğaya, Topluma ve Olaylara Bakış Yöntemi, Haziran 1976; Minorski,
Kürtler, Ocak 1977; Ksenofon, Onbinlerin Kürdistan’dan Geçişi Anabasis, Ocak 1977; İsmail 
Beşikçi, Bilim Yöntemi, Nisan 1976; İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi, Türkiye’deki Uygulama 1; 
Kürtlerin Mecburi İskanı, Mart 1977; İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi, Türkiye’deki Uygulama 1, 
Türk Tarih Tezi, Cüneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, Haziran 1977; İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi, 
Türkiye’deki Uygulama 3, Cumhuriyet H alk Fırkası’mn Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu, Mayıs 
1978; Bir Kürt Devrimcisi Edip K arah an ’ın Anısına, Nisan 1977; M.Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, 
Temmuz 1977; Seyit Alp, Welat, İskancımn Türküsü, Nisan 1977; Özeleştiri, Hedef-Engel 
Üzerine, Temmuz 1977; Ü ründeki Bir Yazı Üzerine, Temmuz 1977; Celadet AU Bedirxan, 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kem al Paşa Hazretlerine Açık Mektup, 1933, Ocak 1978; 
Lucien Rambout, Kürdistan 1918-1946, Ekim 1978; Komal’m son kitabı, Recep Maraşh 
tarafından hazırlanmış olan Kürdistan Üzerinde Örgütlü Devlet Terörü ve İsmail Beşikçi, Biyografi, 
Savunmalar, M ektuplar Temmuz 1980 adını taşıyordu. Kürtlerin tarihlerine, bugünkü toplumsal 
yaşantılanna ilişkin yeni bilgiler veren bu kitaplann gerek önsözlerinde, gerek, içerdikleri 
açıklamalarda, “sömürge” tezi üzerinde sık sık duruluyordu.

Özgürlük Yolu Dergisi

Haziran 1975’den itibaren yayuılanmaya başlayan aylık Özgürlük Yolu dergisinin son, 44. sayısı 
Ocak 1979’da çıktı. İlk sayısında “Acil görev demokratik ortama geçiştir” başhklı bir yazı 
vardı. A.Baran, “Değişik yönleriyle Irak Kürt Ulusal Kurtuluş Savaşı”nı inceliyordu. İhsan 
Aksoy’un, “Yola Çıkarken”, Kemal Burkay’ın “Faşistler, Alevi-Sünni çatışması yaratıyorlar” 
yazılan da ilk sayıdaydı. İkinci sayıda, C. Aladağ, “Doğu’da Feodalite ve Aşiret” isimli bir 
yazı yayınlamıştı. Bu yazı üçüncü sayıda da devam etmiş, “Milli Mesele ve Doğu’da 
Feodalizm-Aşiret” adı altında Eylül 1976’da kitap olarak yayınlanmıştı. Dördüncü sayıda, (Eylül 
1975) yine C. Aladağ tarafından, “Milli Meselenin Evrimi ve Sömürgeler Sorunu” adlı bir yazı 
yayınlanmıştı. Bu yazı da 5,6,7. sayılarda sürmüştür. Yukanda sözü edilen kitap da “Milli 
Mesele” adı altında biraraya getirildi.

Dergi’nin 21,22,23,24 ve 25. sayılannda C.Aladağ, “Kürdistan’ın Geri kalışının Şekillenmesi ve 
Kürt Ulusal Hareketleri” adıyla bir dizi yazı yayınlamıştı. Bu yazılar da daha sonra, 
“Kürdistan’ın Sömürgeleştirilmesi ve Kürt Ulusal Hareketleri” adıyla kitap olarak yayınlandı. 
(Kasım 1978) C.Aladağ’m yazılannda sömürge sorunu, sömürgeleştirme olayı etraflı bir şekilde 
inceleniyordu

Roja W elat

Ankara’da Roja W elat adında Kürtçe ve Türkçe yayın yapacak 15 günlük bir gazete çıkarmak 
isteyen Özgürlük Yolu çevresinden Mustafa Aydın ve gazetenin sorumlu müdürü olarak 
başvuran Sıddık Bozarslan, dilekçelerini tebellüğ etmekten başka bir yasal görevleri olmayan 
emniyet 1. Şube görevlileri tarafından baskı altında tutuldular. Ancak Mustafa Aydın, aynı gün
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PKK Tarihine  
Kısa B ir Bakış

1960'lardan sonra Kürdistan'da sömürgeci Türl< Icapi- 
talizminin hızlanan gelişmesi temelinde eski feodal yapı 
kısmen parçalanarak modern sosyal güçler gelişmeye 
başladı. Kürdistan’daki modern düşünce dönemi ise 
bu sosyal güçlerin gelişimine bağlı olarak daha çok 
1970'lerden itibaren; mevcut ekonomik ve toplumsal 
yapıyı, feodal geriliği ve ulusal baskıyı eleştirme teme
linde ve ağırlıklı olarak da Türkiye sosyalist ve demokra
tik hareketi içinde bazı cılız çıkışlar biçiminde açıldı.

12 Mart darbesinin etkilerinin hafiflemeye yüz tuttuğu 
1973'lerden itibaren yeniden başlayan gelişme ortamın
da 1975’lere gelindiğinde, Kürdistan gerçekliğini şu ve
ya bu oranla kendisine temel almaya çalışan çeşitli un
surların, sınıfsal konumlarına uygun olarak, rollerini, 
öncelikle bir ideolojik eğilim geliştirerek oynamak iste
dikleri görülmeye başlandı. Başlangıçta böyle olması 
da kaçınılmazdı; sosyal güçlere ulaşmak için işe önce
likle onların çıkarlarına uygun ideoloji ve programlar 
geliştirmekle başlamak dışında bir yol yoktur. Ulusal 
kurtuluş sürecinde bile kitlelerin kendiliğinden hareketi, 
devrimci bir ideoloji ve örgüt üretemez ve bu hareket 
ancak, örgütlendirilmemiş bir ayaklanmaya varabilir. 
Kuzey-Batı Kürdistan’da durgun bir dönemin yaşandığı 
ve kendiliğinden hareketin bulunmadığı böyle bir ortam
da 1975’lerde, sınıflarından çok uzakta olan, ama onun 
ağır etkisini taşıyan ve çoğunlukla da aydın-gençiik için
de başlayan ideolojik gruplaşmaların kendilerini hisset
tirmeye başladığı görüldü. Yeni şekillenmekte olan bu 
ideolojik eğilimler üzerinde de etkisini duyuran mevcut 
iki eğilim vardı. Bunlardan daha güçlü olanı, Kemaliz
min etkisini taşıyan Türkiye devrimci hareketinin ulusal 
sorun karşısındaki sosyai-şoven yaklaşımıydı, ve bu an
layış Kürdistan gerçeğine yönelmek isteyen aydınlan 
etkiliyor, görüşlerini çarpıtıyordu. Diğeri ise, gelişmesi
nin zirvesinde bulunan Güney Kürdistan hareketiydi, 
ve bu hareketin ilkel milliyetçi ideolojisi de bu aydınları 
etkiliyordu. Gerek ulusal kurtuluşa bağımsız bir biçimde 
yaklaşma, gerekse bunun yol gösterici ideolojisi olarak 
Marksizm-Leninizmi hakim kılma çabaları, ve bunu tem
sil eden proletarya eğilimi henüz zayıftı. Böyle bir eğili
min gelişmesi ve ülke gerçekliğine ulaşması için her 
şeyden önce hızlı ve doğru bir teorik çalışmanın yapıl
ması, Kürdistan gerçeğini ve onun kurtuluş sorunlarını 
aydınlatacak devrimci bir teoriye ulaşması ve buna da
yanarak, yanlış ve tehlikeli ideolojik eğilimlerin Türki
ye’den kaynaklanan sosyal-şovenizm ile Güney Kürdis- 
tan’dan kaynaklanan feodal komprador ilkel- 
miliiyetçiliğin kapsamlı ve doğru bir eleştirisinin yapıl
ması gerekiyordu. Teorik çalışma ve ideolojik mücade
le, bu dönemin zorunlu ve önemli çalışma biçimi idi. 
Halka gitmeden önce, onun bilinçli hareketi formüle 
edilmeli ve bu bilinç ışığında devrimci örgütlenmenin 
çekirdeği yaratılmalıydı. Bu gerçek, yoğun baskı, yok
sulluk, çürümüşlük yüzünden örgütsüziüğün, çok gerici 
düşüncelerin ve kişisel çıkarların toplumu tam bir karga
şa içine ittiği, ve bu nedenle devrimci harekete ışik 
tutacak kendiliğinden bir hareketin gelişmesinin müm
kün olmadığı Kürdistan gibi bir ülke için daha çok önem
li ve geçerli idi. Kuzey-Batı Kürdistan hakim sınıflarının 
tutarlı bir milliyetçilik geliştirmeleri şurda kalsın, onlar 
Türk milliyetçiliğini ve hem de gönüllü olarak benimse
mişlerdi. Kısaca, hem ulusal kurtuluş hareketi ve hem 
de bunun öncü gücü olarak Marksist-Leninist hareket 
için geçmişte belli bir miras ve tecrübenin bulunmadığı, 
bu meselelere ilginin bile son derece sınırlı olduğu, 
yaratılan baskı ve aşağılamalardan ötürü meseleye yak
laşmanın bile büyük bir cesaret ve fedakârlık istediği 
bir ortamda, teorik çalışma ve ideolojik mücadele büyük 
bir önem taşıyordu. Ve devrimci eğilimin içine girdiği 
durum da bu oldu.

Devrimin objektif şartlarının olgun olduğu Kürdistan’
da, proletarya eğilimi, 1975’lerden itibaren hızla devri
min sübjektif şartlarını hazırlamaya koyuldu. Her şey
den önce teorik çalışmaları derinleştirerek ve bununla 
birlikte aydın-gençlik içinde yürüttüğü propaganda ve 
eğitimle kadrolaşmaya giderek, bu temelde halka ulaş
mayı amaçladı. Geliştirdiği ideolojik mücadeleyle ilkel 
milliyetçiliği teşhir etmeye ve Marksist-Leninist maske
ye bürünen reformist küçük-burjuva milliyetçiliğinin mas
kesini düşürmeye çalıştı. Yine sosyal-şovenizme karşı 
yürüttüğü ideolojik mücadele ile, onların gerçekte Türk
iye proletaryası ve halkının devrimci mücadelesinin ge
lişimi açısından da nasıl tehlike olduğunu gösterdi. Böy
lece, Türkiye’de demokrasi savaşımının gerçek güçleri
nin ve her şeyden önce de proletaryanın öncüsünün 
ortaya çıkması için yardımcı oldu. Çeşitli güçlerce Türk
iye sathında yanlış olarak yürütülen politik çalışma bi
çimlerini eleştirerek, bu alanda da doğru biçimlerin bu
lunmasına yardımcı oldu. Ve bütün bu konularda doğru 
anlayışı oturtabilmek için Kürdistan somutunda ısrar 
etti. 1975-1977’lerde bu uğurda yürütülen yoğun teorik 
çalışma ve ideolojik çalışma; ortaya çıkardığı gelişmeler 
bakımından büyük bir tarihi öneme ve derin bir anlama 
sahiptir. Öyle bir devrimci çalışma süreci içinde 1977'de 
Kürdistan proletaryasının devrimci siyasal programının 
şekillendiği bilinmektedir. Programın ortaya çıkarılması 
ve kitlelere sunulması, her şeyden önce ideolojik müca
delenin politik mücadeleye dönüştürüleceğini ve buna 
cesaret edileceğini, toplumun devrimden çıkarı olan ke
simlerine gidilerek bunlar arasında siyasal çalışmanın 
yapılacağını açıkça ortaya koyuyordu.

Böyle soylu devrimci gelişmelere rağmen, sosyal- 
şovenizm, hâlâ ulusal soruna doğru bir biçimde yaklaş- 
mamakta ısrar ediyor, en haklı ve soylu çıkarları bile 
“ bölücülük” , “ ayrılıkçılık” gibi adlar altında sorumsuz
ca eleştirebiliyordu. Yine reformist küçük-burjuva milli
yetçiliği, bir dergi ya da dernek etrafında kümelenerek, 
program sorununa karşı ciddi bir yaklaşım içine girmi
yordu. Küçük-burjuva dargörüşlülüğünün bir sonucu 
olarak devrimci gelişmenin nasıl hızlanacağını hesapla
mak bir yana, tüm hesaplarını devrimci çıkışların devlet 
tarafından hemen ezileceği, ve hele hele bu çıkış Kür
distan adına yapılıyor ise bunun ömrünün ancak birkaç 
aylık olabileceği üzerine kuruyor, bu noktada kendile
rince yapılması gerekenin, Türkiye’de “ burjuva 
demokrasisi” sınırları dahilinde tamamen parlamento 
ve seçim taktikleriyle, teoriden ve sosyal-şovenizm ile 
milliyetçiliğin eleştirisinden yoksun, Türkiye’deki küçük- 
burjuva reformistlerinin bir uzantısı biçiminde Kürdis

tan’da at oynatmak ve böylece güçlü devrimci potansi
yeli eritmek olduğu hesabını yapıyorlardı. Siyasal prog
ram temelinde içine girilen politik ve pratik çalışmalar 
1978’de önemli gelişmelere yolaçıp, devrimci bir taktik 
çizgi ortaya çıkmaya başlayınca, eleştiri, yerini tam bir 
düşmanlığa bıraktı. 1979’a gelindiğinde reformist küçük- 
burjuva milliyetçiliğin devrimci proletarya hareketine kar
şı bu düşmanlığı zirveye ulaştı. Ama buna rağmen ka
zanmakta olanın reformist yöntem değil devrimci yön
tem olduğu, devrimci yöntemin teorisinin, parti anlayışı
nın, politik, örgütsel ve mücadele çizgisinin Kürdistan'
da yankı ve destek bulduğu; reformist güçlerin devrimci 
gelişme karşısında hiçbir alanda tutunamayacağı artık 
anlaşılmaktaydı.

Sömürgeci Türk burjuvazisinin Ecevitçilik, eliyle Kür
distan'da 1978-79'larda oynamak istediği oyun sonuç 
vermeyince, özellikle 1978’in sonları ve 1979'un başla
rında Partiya Karkerân Kürd istan  (Kürdistan İşçi Partisi
- PKK) (kuruluş 27.11.1978) biçiminde yansısını bulan 
devrimci Marksist-Leninist hareketin engellenemeyece
ği açığa çıkınca, Türk burjuvazisi için, daha değişik 
bir yöntem, sert baskı yöntemi uygulayarak, Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesini yaratması kaçınılmaz olan 
bu hareketi ezme dönemi geldi çattı. Bunun için artık 
sivil kliklerin yönetimi yetmiyor, askeri kliklerin yöneti
me getirilmesi, askeri-faşist diktatörlüğün oturtulması

gerekiyordu. Ancak böyle bir yönetime dayanarak Kür- 
distan'dakl klasik sömürgecilik sistemi yaşatılabilir ve 
PKK  hareketi ezilebilirdi. İşte diğer birçok nedenin yanı- 
sıra en önemli bir neden olarak da, çeşitli oyunlarla 
ve reformist yöntemlerle gelişmesi engellenemeyen PKK 
hareketini, bu sefer sert askeri şiddet yöntemleriyle 
engelleyebilmek için 12 Eylül askeri-faşist darbesi yapıldı.

Sömürgeciler devrimci proletarya hareketinin ve onun 
önderliğindeki ulusal kurtuluş eyleminin üzerine böyle
sine yürüdüğünde, politik ve pratik çalışma dönemine 
henüz girilmişti. 1973-77 döneminde yoğun bir teorik 
çalışma ve İdeolojik mücadele süreci yaşanmış, ortaya 
çıkarılan siyasal program temelinde 1978-79’larda bir 
politik mücadele ve pratik çalışma dönemine geçilmişti. 
Ancak böyle kısa bir süreyi kapsamasına rağmen, dev
rimci teori hayli gelişmiş, devrimci taktik çizgi ortaya 
çıkmaya başlamış ve özellikle Urfa, Mardin, Siirt, Der
sim, Bingöl, Kars yörelerinde kitlelerin bilinçsizliğinin 
ve örgütsüzlüğünün çok sınırii bir biçimde giderilmiş 
olması karşısında, gerçekleşen kitlelerin mücadeleye 
katılımı, kitlelerin direnme eğiliminin çok güçlü bir şekil
de gelişeceğini ortaya çıkarmıştı. İşte çok kısa bir süre
de, çok az bir tecrübeye dayanan sınırlı bir kadroyla 
ağır ulusal inkarcı ve teslimiyetçi bir ortamda, uzlaşma
ların ve örgütsüziüğün çok güçlü olduğu bir ortamda 
yapılan bu sınırlı devrimci faaliyet, hiç kimsenin inanma
dığı böyle büyük devrimci gelişme ortaya çıkardı.

Bu gelişme karşısında, genelde sömürgeci devlet dü
zeni önemli bir darbe yediği gibi, en reformistinden 
en devrimcisine kadar Türkiye’nin tüm sol güçleri kendi 
ideolojik, politik ve pratik çizgilerini yeniden gözden 
geçirmek zorunda kaldılar. Yine bu devrimci gelişme 
karşısında, Kürdistan’daki egemen sınıfların konumu 
ait-üst olduğu gibi, küçük-burjuvazinin konumu da bü
yük bir sarsıntıya uğradığından onun sözcüleri de, ken
di ideolojik, politik ve örgütsel eğilimlerini yeniden göz
den geçirmeye, ortaya çıkan şartlar karşısında ne yap
mak gerektiği konusunda bir durum değerlendirmesi 
yapmaya zorlandılar. Uluslararası alanda da, Kuzey-Batı 
Kürdistan’da yeni kıpırdanmaların olduğu, önemli geliş
melerin başladığı görülerek, bu durumun değerlendiril
mesi yapılmaya çalışıldı. Devrimci gelişim gerçeği bu 
denli açığa çıkmıştı.

Ama iş bununla bitmiyor, devrimci gelişmenin daha 
ilerilere götürülmesi gerekiyordu. Fakat devrimci hare
ketin eğer gereklerini yerine getiremezse, böylesine güç
lü bir gelişme içinde tanınmaz bir duruma da gelebilme
si, özellikle bilinçli ve örgütlü yapının tabana doğru 
dayanmaya çalıştığında çok yetersiz kalabilmesi, devle
tin biçim değişikliğine bağlı olarak baskının artmasıyla 
birlikte eski çalışma tarzı, eski önderlik -ki, çoğu propa
ganda çalışması içinde oluşmuş bir önderliktir- ve eski 
taktik çizginin mevcut koşullarda yetersiz kalması gibi 
olumsuz durumların ortaya çıkması mümkündü. Ve öyle 
de oldu. Teorik yetersizlik, taktik çizgiyi yürütmedeki 
donatım eksikliği, politik ve örgütsel çalışmadaki tecrü
besizlik etkisini açıkça bu yıllarda göstermeye başladı. 
Devrimci hareketin kitle tabanındaki kabarma ve artan 
baskılar ortamında kitlelerin yönetiminin güçleşmesi kar
şısında devrimci kadroların, önderierin dayanamamala- 
n, amatöriüğün, ilkelliğin, tecrübesizliğin çeperierini aşa
mamaları -yani örgüt önderiiğindeki yetersizlik- nitelik 
gelişmedeki düşüş, ama buna rağmen, atılan devrimci 
tohumların çok bereketli sonuçlar vermesi, kitlelerin 
bilinçlenmesinin artan bir hızla devam etmesi, ulusal 
kurtuluşçu çizginin toplumun hemen tüm kesimlerinde 
yankı bulması ve temsilciler ortaya çıkarması, artan sa
yıda insanın devrimci mücadeleye katılması -yani nice
lik gelişmedeki yükseliş-; 1980'lere gelindiğinde tablo
nun ana özellikleri böyleydi. Kısaca, devrimci hareketin 
siyasal ve toplumsal bir güç haline gelmesi; bunun düş
manda uyandırdığı dehşet sonucu, düşmanın tam bir 
savaş ilan etmesi, katliam ve işkencelerie sürdürülen 
karanlık bir dönemi egemen kılmaya başlaması; örgütün
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te çalışma tarzının mevcut koşullardaki yetmezliğinin 
jrtaya çıkması, 1980’ler artık bu durumların yaşandığı 
le bir anlamda da bu tarzda yaşanılması kaçınılmaz 
ilan yıllardı. Özellikle Kürdistan somutunda gerçekten 
(açınılmaz olan bir durumdur bu. Ve hatta, ilk hızla, 
Ik çekirdeklerin atıldığı ve kitle çalışmasının yapıldığı 
dönemin ardından, böyle bir dönem yaşamadan ulusal 
kurtuluşa yönelmiş ve bunu başarmış bir klasik sömür
ge ülke örneği dünyada gösterilemez.

PKK ve Kürdistan halkı, herkesin tanık olduğu gibi, 
^akın dönemde hemen hemen hiçbir ülkede görülme
miş baskı, işkence ve barbarlıklara maruz kalmıştır. Te
kelci Türk burjuvazisi, 1970’ierden itibaren hızlanan çö
zümsüzlük ve çöküntü sürecini durdurmak, varlığını teh
dit eden Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi ve Türkiye 
devrimci-demokratik hareketi ile bu hareketlerin önder 
güçlerini ortadan kaldırmak ve emperyalizmin Ortadoğu 
politikasını hayata geçirmekte etkin bir rol alabilmek 
amacıyla 12 Eylül 1980'de askeri-faşist bir diktatörlüğe 
yöneldi. Darbeyi gerçekleştiren generaller çetesinin önü
ne koyduğu en acil görevlerden biri de Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketi ve öncü gücü PKK 'yi imha etmekti. 
Bu nedenle cunta, 1980 12 Eylül'ünden sonra içerde 
ve dışarda, sempatizan ve kadro düzeyinde PKK  men
suplarının şahsında tüm halkımıza ve yurtsever güçlere 
görülmemiş bir zulüm ve vahşet uygulamaya başladı. 
Cuntanın amacı açıktı. Katliamlardan, asimilasyonlar
dan geçirilmiş; katı sömürgeci bir egemenlik altında 
kendi varlığına karşı yabancılaştırılmış bir halkın ve ulus
lararası planda varlığı dahi unutturulmuş bir ülkenin 
temsilcisi olarak ortaya çıkan bu güç, eğer Türk burju
vazisi yaşamak istiyorsa, ne pahasına olursa olsun orta
dan kaldırılmalıydı. Önemli oranda kürdistan'da sömür
geci egemenliği sayesinde varoiabiien ve ayakta durabi
len Türk burjuvazisi elt>etteki sömürgecilik ve emperya
lizm ile tüm köprüleri atan ve dünya ilerici insanlığının 
yanında bağımsız ve özgür bir geleceğe yönelen bilinçli 
ve örgütlü bir gücü affetmeyecek ve nefes almasına 
dahi izin vermeyecekti. İşte buradan kalkarak zaten .geri 
ve dayanılmaz olan ülkemizdeki hayatı 12 Eylül'le birlik
te zincirlerden boşanmış bir zorbalıkla, halkımız ve onun 
önder güçleri için yaşanılmaz hale getirilen faşist Türk 
burjuvazisi, operasyon, işkence, katliam ve idamı tek 
yaşam biçimi haline getirdi.

Bütün bunlarla alınmak istenen sonuç, devrimcilerin 
ve lıalkın sahip oldukları düşünce ve inançlardan vazge
çerek, ulusal ve sınıfsal değerlere ihanet ve kendi varlı
ğını inkar etmek temelinde sefil bir sürü halinde Türk 
burjuvazisi ve onun temsil ettiği çevrelerin çıkarlarına 
hizmet eder hale getirmesi ve Türk ulusunun İçinde 
eritilmesidir.

Ve işte PKK, tüm gücüyle üzerindeki tüm baskı ve 
imhaya rağmen, dayatılan bu ihanete karşı dikilmiş, 
düşmanın tüm yoketme çabalarını boşa çıkararak bu 
direniş mücadelesi içerisinde her alandaki varlığını da
ha da güçlen ırmiştir. Faşist Türk sömürgeciliğinin hal
kımızı tam çağa açılmaya çalıştığı İçinde yaşadığımız 
dönemde karanlıklar içinde boğma çabalarına karşılık, 
partimiz, yaptığı 1. Konferansı ile, bu dönemi nihai kur
tuluş için her alanda güçlü hazırlık dönemi olarak değer
lendirme kararı almış, ulusal kurtuluş devrimimizin gö
revlerini doğru bir biçimde ortaya koyarak, geçmişin 
sağlıklı bir özeleştirisi temelinde direnişi yükseltmek 
için hazırlık çalışmalarını hızlandırmaya koyulmuştur. 
1. Konferanstan itibaren parti çizgisini her alanda net
leştirip yeni dönemde her türlü reformist-teslimiyetçi 
uzlaşmacı yönelim ve girişimlere yolu tıkayan PKK, pra
tik planda da bir yandan kadrolarını her alanda eğitip, 
direniş temelinde partinin yeniden inşasına yönelirken, 
diğer yandan da gerek Türkiye ve Kürdistan'ın diğer 
parçalarındaki ve gerekse bölge ve dünya ilerici ve dev
rimci güçleri ile ilişki ve ittifaklarını geliştirmeye çalış
mıştır. Bu alandaki çalışmalarını, tüm sosyal-şoven şart
lanmalara ve reformist-teslimiyetçi eğilimlere karşın, te

orik planda aydınlatıp bir programla ortaya koyduğu, 
doğru stratejik bir temelde Türkiye sosyalist ve demok
ratik hareketiyle anti-faşist bir cephe birliği ile sonuç
landırmıştır. Enlya Rizgariya Netewa Kurdistan  (Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Cephesi - ERNK) (kuruluş 21.05.1985) 
için de yine bir yandan soruna yaklaşımını açıkça ortaya 
koyup, bu alandaki anlayışını bir program ve ilkeler 
bütünlüğü halinde ortaya koyarken, diğer yandan da 
kendine yurtsever diyen tüm güçlerle böyle bir program 
temelinde biraraya gelmeye hazır olduğunu ilan etmiş 
ve bunu sağlamak görevini, sözkonusu güçlerin keyfi 
davranışlarına terketmeden, tıöyle bir cephenin yaratıl
ması için bizzat önderlik etme anlayışına bağlı olarak 
bu yoldaki hazırlıklarını sürdürmüştür.

Ancak PKK'nin  dönemin tüm olumsuzluklarına ve düş
manın azgın tüm çabalarına rağmen sürdürdüğü ve 
sömürgeci-faşistlerin imha politikalarını sonuçsuz bıra
kıp, yeni dönemdeki mücadelenin üzerinde yükseleceği 
en emin zemini oluşturan içerdeki ve dışardaki soylu 
direniş çabalarına ve gittikçe devrimi bu temelde ilerlet
mekteki kararlı tutumuna karşılık, Türkiye ve Kürdis- 
tan'daki çeşitli güçlerin dönemi aynı anlayışlarla karşıla
yıp, aynı biçimde karşılık verdikleri ve yine dönemin 
özelliklerine uygun bir hazırlık ve çaba içine girdikleri 
söylenemez.

Özellikle Kürdistan'daki milliyetçi eğilimlerin geçmiş
ten beri içine girdikleri ve hatta geçerli tek anlayış ve 
tutum olarak benimsedikleri teslimiyet ve uzlaşma eğili
mi, bu dönemde başta cezaevlerinde olmak üzere, içer
de ve dışarda daha da belirginleşmeye başladı.

Bu eğilimin doğal gereği olan örgütlenmeme, ülke 
ve halk gerçekliğine ve buna dayalı öz mücadelelerini 
temel alma yerine dış güçlere dayanarak yaşamaya ça
lışma gibi özellikleri, eğilimin temsilcisi olan güçleri, 
halkımızın durdurulamaz iradesi haline gelmiş olan ulu
sal kurtuluş umutları önünde dikilen engeller durumuna 
getirdi. Ancak halkımız ve onun önder gücü PKK'nin, 
geçmiş mücadelelerinden de çok iyi tanıdıkları bu güç
lerin engellerine takılıp kalması mümkün değildi. Nite
kim karşı karşıya bulundukları her'türlü olumsuzluğa 
rağmen, mücad«leye adım adım devam etmekle bunu 
kanıtladılar.

Türkiye sosyalist ve demokratik hareketi de ağırlıklı 
olarak bu dönemde de olumsuzluklarını sürdürmeye de
vam etti ve önemli oranda tasfiyeye uğramaktan kurtu
lamadı.

Egemen sınıflar işlerini faşist diktatörlükler altında 
ve halklarımıza karşı savaş açarak yürütmeye çalışmak
tadırlar. Peki ya halk güçleri, demokrasi ve ulusal kurtu
luş güçleri açısından sorunlar nasıl çözümlenecektir? 
Bu konuda biz, özellikle 12 Eylül sonrası mücadelemiz, 
15 Ağustos eylemleri ile halk savaşının ilk dönemini 
ve gerillayı başlatmamız, ERNK bayrağı altında Kürdis- 
tan'ın yurtsever ve ulusal kurtuluştan yana tüm kesimle
rini örgütlememiz; sorunlara yaklaşımımız ve önerdiği
miz çözüm yolları ile ister Türkiye'de ister Kürdistan'da 
olsun faşist Türk sömürgeciliğine karşı mücadele etmek 
isteyen tüm güçlere sağlam perspektifler ve devrimci 
çıkış yolları sunduğumuz, halklarımızı sürüklediği gir
dapta boğmaya çalışan düşmanın alçakça çabalarına 
rağmen, Kürdistan ve Türkiye halklarına mücadele, ön
derlik vb. her alanda alternatifler yaratabildiğimiz inan
cındayız.

Sonuç olarak, Kürdistan proleter devrimci hareketinin
12 Eylül 1980’e kadarki tarihi üç döneme ayrılır.

Birinci dönem, 1973’lerde bir ideolojik eğilim olarak 
doğuşla başlar. Ve 1977'de program taslağının ortaya 
çıkarılmasıyla sona erer. Genel olarak hareketin teori 
ve program alanında geliştiği dönemdir. Başlıca çalışma 
biçimi, araştırma ve incelemelerle sürdürülen teorik ça

lışmadır. Ve teorik gelişmeye bağlı olarak ideolojik mü
cadele yürütülmüştür. Hareketin bir ideolojik grup ola
rak örgütlenmesi, bir rüşeym hali sözkonusudur. Dar 
bir grubun yoğun teorik çalışma yapması ve ideolojik 
mücadele yürütmesiyle bu dönem ciddi hatalar işlenme
den başarıyla tamamlanmıştır.

İkinci dönem, 1977’lerin sonlarında program taslağı
nın ilanıyla başlar ve 1979’larda örgütsel yetersizliğin 
ortaya çıkmasıyla sona erer. Bu dönemde hareketin 
toplumsal, politik bir kuvvet haline gelmesi sözkonusu
dur. Ve gelişmesinin gençlik aşamasındadır. Bu dönem
de siyasal programın ilan edilmesiyle program etrafında 
ajitasyon faaliyetlerinin ve Parti varlığına musallat olan 
ajan-provokatörlere, işkencecilere karşı devrimci şidde
tin geliştirilmesi temelinde kitlelere gidilmeye başlandı. 
Geniş aydın-gençlik kesimi Hareket saflarına akın eder
ken, Parti programı tüm halk kesimleri içinde yankısını 
buldu ve halk kitleleri hızla mücadele bayrağı altında 
toplanmaya başladı. Hareket bir grup olmaktan çıkarak, 
programı ve eylem çizgisiyle resmi bir parti seviyesine 
yükseldi. Ve bu temelde yavaş yavaş Kürdistan'da dev
rimci parti örgütleri yaratılmaya geçildi. Bütün bu geliş
meleri farkeden TC, başlangıçta hareketin geliştiği tüm 
alanlarda sıkıyönetim ilan etti.

Üçüncü dönem, 1979'larda örgütsel yetersizliğin orta
ya çıkmasıyla başlar. Dönemin özgün özellikleri kısaca 
şöyle formüle edilebilir; İlk paniği atlatan ve hızla kendi
ni toparlayan düşmanın imha ve ezme amacı ile yoğun 
bir saldırıya geçmesi ve sömürgeci bir savaşı geliştir
mesi; devrimci gelişme karşısında tahammülsüzlüğü ar
tan küçük-burjuvazinin, Türkiye'den kaynaklanan sosyal- 
şovenizmin ve Kürdistan’dan kaynaklanan reformist mil
liyetçiliğin Harekete karşı birçok noktadan saldırıya geç
mesi; dönemin başlangıcında gelişmesini hızla sürdü
ren kitle hareketinin istediği devrimci önderliği bulama
yınca giderek yavaş yavaş düşüş göstermesi; Partinin 
halk nezdindeki siyasal prestijinin, itibarının sürekli ar
tış göstermesine rağmen devrimci örgütlenmenin yete
rince geliştirilememesi; düşman saldırıları karşısında 
dayanamayan örgütlerin, ulusal kurtuluş mücadelesin
de halka önderlik etme görevlerini yerine getiremedikle
ri gibi, kendilerini de koruyamayarak yavaş yavaş dağıl
maya başlaması; yoğun tutuklamalar ve katliamlar orta
mında çok sayıda kadro kaybının ortaya çıkması; henüz 
çok genç, tecrübesiz ve eğitim eksikliği içinde olan 
kadroların mücadelenin artan sorunlarına çözüm getire- 
meyerek bunalım içine düşmesi ve devrimci önderlikte 
amatörlüğün, ilkelliğin açıkça görülmesi; vb. hızlı geliş
menin ortaya çıkardığı bu olumsuzluklar, hastalıklar özel
likle kadrolar ve önderlik düzeyinde görüldü. Büyük 
devrimci gelişmelerin çapına hakim olabilecek, kitleleri 
toptan bir ulusal kurtuluş savaşına hazırlayabilecek, bu
nun ihtiyaç duyduğu devrimci örgütsel önderliği yarata
bilecek kadroların, önderlerin eksikliği duyulmaya baş
landı.

Böyle bir ortamda, özellikle kadro düzeyinde çok sayı
da devrimcinin yakalanması ve yeni kadroların da kolay 
yetişmemesi ile önderlikte yetersizliğin kendini daha 
da açık olarak hissettirmesi, daha da yoğunlaşan baskı, 
tutuklama ve işkencelerin adeta bir panik havasına yo- 
laçması, bu durumdan kurtulmak için kısmen ülkede 
kalınsa bile. Hareketin tam güvenliğinin sağlanabilmesi 
ve bu sert baskı döneminde de varlığını sürdürebilmesi 
açısından yakın alanlarda yeni üsler aranması, Hareke
tin ağırlıklı olarak bu alanlarda üslendirilerek mücadele
nin buralardan geliştirilmesi ve yeni dönemin özellikleri
ne uygun olarak Hareketin durumunu gözden geçirip 
gerekli hazırlık çalışmalarını yapmasının zorunluluğu 
açıkça ortaya çıktı. Ve 1979'ların sonlarından itibaren 
ağır baskı ve olumsuzluklara rağmen yapılmakta olan 
da buydu.

ABDULLAH ÛCALAN
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noter kanalıyla, gerekli belgeleri Ankara valiliğine gönderdi ve bununla ilgili beyannameyi de 
eklerim Valiliğe “tebliğ” etti. Böylece Roja W elat (Yurdun Güneşi) gazetesini çıkarmak için 
gerekli yasal formaliteyi yerine getirdi.

Rızgari Dergisi

1970’li yıllann ortalarından itibaren Kürtlerin düşünce hayatını zenginleştiren yayınlardan biri 
de Kürtçe ve Türkçe yayınlanan Rızgari dergisi oldu. Ayhk bir yayın organı olmasına karşın 
düzenli aralıklarla yayınlanmayan Rızgari dergisinin ilk sayısı 21 Mart 1976’da, son sayısı
1979 sonbaharında yayınlandı. Derginin ilk sayısında “Neden yeni bir yayın” diye başlayan 
bölümde, dünyadaki sosyalist mücadeleler kısaca açıklandıktan sonra şöyle deniyordu:

“Somut şartlann somut tahlili sonucu ve çelişmelerin evrenselliği ile özgüllüğünün iyice 
hesaplanması aşağıdaki belirlemeyi yapmamızı zorunlu kılmaktadır:

Türkiye şartlannda,

a) Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Türk halkından başka, Kürt halkı da 
yaşamaktadır.

b) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt halkmırı, diğer halklar gibi sürekli 
gelişim ve değişim içinde olduğu ve bu nedenlerle özgül ve farklı sorunlan bulunduğu 
açıktır. Kürt halkının farklı ve özgül olan sorunlarını çözebilmek için evrenselden özgüle 
inmek ve bilimsel dünya görüşü ile bu halkın meselelerini somutlaştırıp, çözmek zorunludur. 
Bu çözüm Kürt halkının kurtuluşunun ulusal, demokratik programıdır.

Ortadoğu’nun jeopolitik konumuna göre,

c) Tarih içinde istikrarlı bir birlik göstererek günümüze kadar gelen Kürt ulusu, sömürgeci- 
emperyaUst bölüşümler sonucu, biçimsel ve sun’i sınırlarla birbirlerinden aynimış ve 
parçalanmış durumdadır. Ancak dinamik bir gerçek olarak, toprak, dil ve kültür birliği 
içindedir.

d) Kürt ulusunun dil ve kültürü asimilasyona uğratılmış, bütün teknolojik olanaklara kapalı 
tutularak gelişmesi engellenmiştir. Buna karşılık ortadan kaldırılamamış, ancak kısırlaştınlarak 
kehme hâzinesinin köklerine indirgenmiştir.

e) Bütün folklorik ürünleri çalınan ve yozlaştınlan Kürt ulusu önemli bir yozlaştırmaya 
sokulmuş, tüm folklorik ürünleri başka bir kültür değeri olarak piyasaya sürülmüştür.

f) Bütün değerleri elinden alman ve ulusal demokratik hakları gasbedilen Kürt ulusu baskı ve 
sömürü altında tutularak sömürgeleştirilmiştir.

Bu nedenlerle, emperyalist-sömürgeci politikanın yönlendirdiği, çağ-dışı uygulama altında, 
Ortadoğu’da Kürt ulusu günümüzde kendi kaderini tayin etmek için mücadele etmektedir.”

“Çıkarken” diye başlayan bölümde ise, derginin ilk sayısının neden 21 Mart 1976’da 
yayınlandığı anlatılıyordu ve Kürtçe-Türkçe olarak Newroz konusunda bir yazı vardı.Rzzgari’nin 
ilk sayısında, “İlhan Selçuk’un Bir Yazısı ve Ezen Ulus Milliyetçiliğinin İrkçı Şoven Karakteri 
Üzerine” başlıklı bir incelemede, İlhan Selçuk’un 28 Ocak 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
yazdığı, Barzani ve Türkeş’i aynı kefeye koyan “Barzani ve Türkeş” yazısı eleştiriliyordu. 
Selçulc’un bu yazısı Özgürlük Yolu dergisinde de eleştirilmişti. (Sayı 11, Nisan 1976 s. 81) 
Rızgari dergisindeki eleştirinin girişi şöyleydi: “Günümüzde en çok çarpıtılan konulardan biri 
milliyetçiliktir. Ortaya çıkışı itibanyla kapitalizmin bir ürünü olan milliyetçilik, feodal 
despotluğa karşı burjuva devrimler çağında ilerici bir karakter taşımasına rağmen, kapitaUst 
dönemde bu ilerici niteliğini kaybederek iflas etmiştir. Kapitalistler emekçi sınıf ve tabakaları 
sömürebilmek için milliyetçiliği gerici bir silah olarak ellerine almışlardır. ‘Vatan-millet’ 
edebiyatının tantanası ile, “imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle” yalanının arkasında yatan 
gerçek burjuvazinin sömürüsüdür,

‘Birden fazla ulusun bir arada yaşadığı ve bir ulusun egemenliğine dayanan, kapitalizmin bir 
üretim biçimi olarak yerleştiği toplumlarda, burjuvazinin elinde gerici bir silah haline gelen 
bu milliyetçiliğe ‘ezen ulus milliyetçiliği’ diyoruz.

“Çağımızın temel bir olgusu ise, “ulusal kurtuluş savaşlan” olgusudur. Bu olgu çok uluslu 
toplumlarda ezen ulus milliyetçiliği olarak ortaya çıkan burjuva milliyetçiliği gericiliğine karşı, 
sömürge halklann çağdaş milliyetçiliğini oluşturmuştur. Ezilen ulus milliyetçiliği “dünya 
devrimci pratiğinin” tartışmasız olarak ortaya koyduğu üzere, ilerici, devrimci ve anti- 
emperyalist, anti-faşist niteliği nedeni ile sınıfsal karakterini tarifinde bulan, çağdaş 
ulusçuluktur.”

Bu eleştirinin önemli bölüm başlıklan şunlar: “Ezen ulus milliyetçiliği ile ezilen ulus
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Bugün sayılarının 100-150 dolaylarında olduğu tahmin 
edilen ve Suriye, İran, Irak ve Türkiye sınırları içinde 
yaşayan Süryaniler, kökenlerini havarilerden Şemun 
Petrus (St. Pierre) ve arkadaşı Thomas aracılığıyla 
Hıristiyanlığı ilk benimseyen Aramı cemaate 
dayandırırlar. Kendilerini putperest Aramilerden 
ayırdetmek için Süryani (Suriyeli) adını alan cemaat,
5. yüzyılın sonunda Meryem’e İsa’nın annesi 
denemeyeceğini iddia eden ve diğer kiliseler 
tarafından mahkûm edilen Nestorius’un görüşlerini 
benimsedi. O tarihten beri, özellikle Mezopotamya 
havzasında, Kürtler, Araplar, Farisiler ve daha sonra 
Türklerle içiçe yaşayan küçük Süryani nüfus, özellikle 
Birinci Dünya Savaşı sırasındaki soykırımlarda hatın 
sayılır kayıplar verdi. Bu dönemde özellikle İran ve 
Türkiye’den kaçan Süryaniler Irak’a yerleştirildi. Ancak 
bu şekilde iskân edilen Süryaniler bir yandan Arap 
yönetimini protesto ederken, b ir yandan da geleneksel 
anayurtlarına dönme taleplerini dile getirdiler. 1933’te 
Irak’m bağımsızlığı ilan edilince, Süryaniler bu kez 
Fransız mandasındaki Suriye’ye göç etmeye 
başladılarsa da orada da hoş karşılanmadılar. Bir 
kısmı geri dönmeye çalışırken onları silahsızlandırmaya 
çalışan Irak ordusu tarafından durduruldu. Çıkan 
çatışmada 50 kişi öldü. Bunun üzerine, önce Irak 
ordusunun teşvikiyle oluşturulan Kürt milislerle 
Süryaniler arasında çatışmalar çıktı, daha sonra 
çatışmalar giderek iki cemaat arasındaki b ir iç savaşa 
dönüştü. Olaylara müdahale eden Irak ordusu 2 
Süryani köyünü basarak yaklaşık 100 köylüyü öldürdü: 
civardaki Kürt, Arap ve Yezidî aşiretler köyleri 
yağmaladı; bir karakola sığınan 315 erkek, 4 kadın 
ve 6 çocuk İrak ordusunun askerleri tarafından 
makineli tüfeklerle taranarak öldürüldü. Kürt Süryani 
ve Yezidilerin yoğun olduğu Mardin ilinde benzer 
olaylar yaşanmadıysa da, özellikle sınırların henüz 
mutlaklaşmamış olduğu o dönemde Irak’ta cereyan 
edenler, burada da cemaatler arasındaki ilişkileri 
gerginleştirdi: Kürtlerle Süryaniler arasındaki ilişkilere 
karşılıklı b ir endişenin egemen olmasına yol açtı.
Daha sonraki yıllarda, özellikle 1946’dan sonra “ laik 
de v le f’in sağladığı korumadan da yoksun kalan 
Süryaniler giderek, hem devlet hem içinde yaşadıklan 
toplumun çoğunluğundan baskı gören bir çifte azınlık 
statüsüne doğru itildiler ve büyük b ir çoğunluğu buna 
göçerek tepki gösterdi. Yukarıda bir Süryani kilisesi 
görülüyor.



Hareketi

1970'ler boyunca gerek kendisini Özgürlük Yolu ve 
Roja Welat dergiieri aracılığıyla ifade eden TKSP, 
gerekse Peşeng Bo Şoreş dergisini illegal olarak 

ayıplayan Kürdistan İşçi Partisi Sovyetçi olarak anılan 
kampta yer alan ve demokratik mücadele yöntemleri 
perspektifini benimseyen örgütlerdi. Ancak 1980’den 

onra demokratik mücadele yöntemlerinin tıkanması ve 
PKK’nın silahlı mücadelesinin yarattığı cazibe, her iki 
örgüt içersinden bazı kesimlerin mücadele yöntemleri 

konusundaki görüşlerini değiştirmelerine yol açtı. 
Bunlar 1986’da birleşerek Tevgera Sosyalist a 

Kürdistane'y/ kurdular (Kürdistan Sosyalist Hareketi - 
TSK) ve Bekaa vadisinde silahlı mücadele için 

hazırlanmaya başladılar. Lübnan’daki eğitim 
kamplarında gerilla yetiştiren örgütün genel sekreteri 
K. Saleh, "tarihsel olarak ulusal demokratik devrim 

aşamasında”  olduklarını belirtiyor ve hedeflerinin 
"kesintisiz olarak ülkede sosyalizmi inşa etmeye 
geçmek”  olduğunu söylüyor. Silahlı mücadeleyi 

benimserken, barışçı mücadele biçimlerini de 
reddetmeyen örgüt, ilk aşamada "silahlı 

propaganda”yı esas alacaklarını ve ‘ ‘ekonomik ve 
askeri üslere yönelik eylemler”  düzenleyeceklerini 

çıklıyorlardı. Eylemleriyle "devletin otoritesini sarsmayı 
ve onu zayıflatmayı”  b ir yandan da "yöre halkında 

güven uyandırmayı”  planlayan TSK, diğer Kürt 
örgütleriyle ilişkileri konusunda "PKK da dahil, 

yunsever konumdaki tüm Kürt örgütleriyle sıkı bir 
dayanışma örülmesi”  gerektiğini savunuyor ve 

örgütler arası ilişkilerin yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi 
için yoğun bir çaba harcadıklarını”  bildiriyordu. 

Fotoğraflarda, "silahlı mücadele”ye başlayacaklannı 
ileri süren, TSK militanlan Bekaa vadisinde eğitim 

yaparken görülüyor.

milliyetçiliğini aynı kefeye koymak, sonuç olarak ezen ulus hakim sınıflarına hizmet etmektir. 
Bu bakımdan gerici bir tavırdır.” “Bilim olgulardan hareket eder. Kavramlarla sistemleşir. 
Kavramsal sistemleri tekrar olgulara dönerek test eder. Kendisini eleştirir. Dogmalara karşı 
durur.” “Kemalizm ezen ulusun milliyetçiliğidir. Zulmedenlerin felsefesidir. Bunun adı da 
şovenizmdir.” “Emperyalist sömürgeci İngilizlerden Güney Kürdistan’ı devralan Bağdat 
haramileri, sömürgeci tahakküm ve sömürüyü sonuna kadar sürdürdüler. Hâlâ da 
sürdürüyorlar.” “Bütün bir sıkıyönetim boyunca hiçbir aklı başında yazar, gazeteci, bilim 
adamı ve benzerleri Diyarbakır yargılamalarını izlemedi. Neden?” “Yapılan herşey resmi 
ideolojinin yani Kemalizmin gereğidir. Apaçık bir burjuva ideolojisi olan Kemalizmin 
ideologları, Türk halkının devrimci demokrat (ulusal) mücadelesini saptırdıkları gibi, sosyalist 
(sınıfsal) mücadeleyi de çarpıttılar.” “Diyarbakır sıkıyönetim mahkemelerinin kararları, ezen 
ulus milliyetçiliğinin kaynağı olan Kemalizmin savunulmasıdır. Sanıklar bu gerçeği teşhir 
ettikleri için cezalandırıldılar.” “Kemalizm egemen ideolojidir. Türk ırkçılığı bu egemenliğe 
dayanır. Türk solu yıllar boyu Kemalizme süt emzirdi. Bugün bu çarpıklığa karşı çetin bir 
mücadele sürecindedir.” “Emperyalist tuzaklara karşı devrimci dayanışma zorunludur. Daha 
doğrusu bir görevdir. Bu görevi yapmayanların kaçanların, kendilerine emin korunaklar 
arayanların devrimci saflarda yerleri olamaz.”

Daha sonra dergide Osman Sabri’nin Kürtçe bir şiirine yer verilmiştir. Bu şiirden sonra, 
Gregorio Ortega’nın “Lenin ve Ulusal Kurtuluş Hareketleri” başlıklı bir yazısı yer alıyordu.

Rızgari dergisinin ilk sayısı, yayınlandığı gün toplatıldı ve yazı işleri müdürü tutuklandı. İkinci 
sayıda, “Ezen Ulus Milliyetçiliğin Irkçı-Şoven Gerici Karakteri Üzerine II” denilerek birinci 
sayıdaki inceleme sürdürülüyordu. Rızgari’nin  iki yazıdan oluşan bu dizisi Kürt aydınlan 
arasında ilgi uyandırdı. Türk sosyalistleri bu yazılara tepki gösterdilerse de Kürtler ve Kürt 
sorunu konusunda yeniden düşünmelerine yol açan bu ve benzeri tartışmalar oldu. Dergi, 
ikinci sayısında, “Sömürgecilik: Kapitalizmin İnsanlık Tarihine Vurduğu Yüz Karası” isimli bir 
inceleme yer almıştı. Rızgari dergisinin bu sayısı matbaadayken toplatıldı. Dağıtımı tamamen 
engellendi. Derginin ancak. Mayıs 197^’de yayınlanabilen üçüncü sayısı tek bir konuya 
aynimıştı: “Kürt Halkının Anti-Sömürgeci Ulusal Demokratik Mücadelesinin Seçim Siyaseti”.

Kurtuluş Dergisi

Kürdistan’ın “sömürge” olduğu saptamasını yapıp bu konuda fikir üreten yayınlardan biri olan 
Kurtuluş Sosyalist Dergi idi. Dergide konuyla ilgili olarak yayınlanan yazıların bazılan şöyleydi: 
“Türkiye’de Ulusal Sorun Sayı 1, Ulusal Sorun Üzerine Eleştiriler”, Sayı 3, “Sömürgecilik 
Sorunu” Sayı 6 (Kasım 1976), “Ulusal Sorun Üzerine Eleştiriler”, Sayı 14 (Temmuz 1977), 
“Sosyal Reformizm ve Ulusal Sorun”, Sayı 17 (Ekim 1977), “Ulusal Sorun ve Sömürgecilik 
Sorunu Üzerine Eleştiriler”, Sayı 23 (Nisan 1978), “Ulusal Sorun ve Sömürgecilik Sorunu
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üzerine Eleştiriler”, Sayı 24, (Mayıs 1978), “Kürdistan Tarihi ve Kürt Ulusal Hareketleri 
Üzerine Bir Yaklaşım”, Sayı 25, 26, 27, “Güney Kürdistan’daki Direniş ve Hakkari Olayları 
Üzerine” (Sayı 28), “Şöreş Çıkarken”, Sayı 29 (Kasım 1978), “Enternasyonalizm ve Örgütlenme 
Açısından Kürdistan’daki Mücadelenin Bazı Sorunlan Üzerine”, Sayı 29, 31), “İran Olayı”, Sayı 
31, “Seçimler ve Kürdistan Gerçeği”, Sayı 34 (Ekim 1979), “Kurtuluş Dergisi ve Kürdistan 
Devrimi Üzerine”, Sayı 35, (Kasım-Aralık 1979), “Halkın Kurtuluşu” Halkların Kurtuluşuna 
Önderhk Edemez, Sayı 35.

Tekoşin

1978 ortalannda. Kurtuluş Sosyalist dergiden Tekoşin  adıyla yayınladığı dergi ile anılan bir 
grup aynidı. Kurtuluş “sömürge” tezini savunuyordu. Fakat birlikte örgütlenmeden yanaydı. 
Tekoşin de öteki Kürt örgütleri gibi “sömürge” tezini savunuyordu, fakat ayn örgütlenmeden 
yanaydı. Tekoşin 4 sayı yayınlandı. Birinci sayı, “Ulusal Sorun ve Örgütlenme Sorunu Üzerine 
Görüş ve Eleştirilerimiz” konusu ile ilgili idi. Tekoşin’in  ikinci sayısında, “Neden Ayn 
Hareket?” sorusuna cevap aranıyordu. Tekoşin’in  4. sayısı (Eylül 1979) “Kürdistan Devrimi 
Üzerine Toplu Görüşlerimiz” konusunu içeriyordu. Bu incelemenin üçüncü bölümü, “Kuzey 
Kürdistan’da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Toplumsal Sınıflar Üzerine” başlığını taşıyordu.
Dördüncü bölüm ise “Kuzey Kürdistan’da Kapitahst Gelişimin Kısa Tarihi” başlıklıdır. 
İncelemenin beşinci bölümünün başlığı, “Kürdistan Devrimi Üzerine”dir. bu bölümün ara 
başlıklan şunlardır: 1. Kürdistan Devriminin Niteliği, 2. Kürdistan Devriminin İtici Güçleri ve 
Hedefleri, 3. Kürdistan Devriminin Görevleri, a) Bağımsızlık Sorunu, b) Demokrasi Sorunu, c) 
Birleşme Sorunu.

KAWA

“Sömürge” tezini işleyen Kürt çevrelerden biri de KAWA idi. KAWA dergisinin ön kapağında 
Kürtçe olarak “Dünyanın Bütün Ezilen Halklan Birleşin!” biçiminde bir ibare yer alıyordu.

İlk sayıda, Kürtçe ve Türkçe bir Önsöz yer almıştı. Ondan sonra, “Sömürgecilik ve Milli 
Mesele” konusunda bir inceleme vardı. “Sömürgecilik Kavramının İçeriğine Genel Bir Baklş”dan 
sonra Kürdistan’daki durum inceleniyordu. Çin ile ilgih yazıda, “Çin Yönetimi Emperyalist 
Süper Güç Olmaya Yönelmiştir” deniyordu. Daha sonra, Kürdistan D em okrat Partisi-G eçici 
Komite ile, Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki çatışmalar ve bu çatışmalann Hakkari’deki 
uzantılan inceleniyordu.

KAWA dergisinin ilk sayısında, “İran. Haklarının Mücadelesi Durdurulamaz" şeklinde, İran’daki 
gelişmeleri inceleyen bir yazı da vardı. Sanat sayfasında Cogerxwin’in bir şiiri Kürtçe ve 
Türkçe yayınlanmıştı.

Ocak 1979’da ikinci sayıda, “Sömürgecilik ve Milli Mesele” konusundaki yazı devam ediyordu. 
“Emperyalizm ve Sömürgecilik” başlığı altında ayrı bir inceleme de yer almıştı.

Devrimci D em okrat

’’Sömürge” tezini benimseyen başka bir yayın organı da Devrimci D em okrat idi. 1978- 
1979’larda 15 sayı kadar yayınlandı. Kürtçe’nin Zazaca lehçesine ağırlık veriyordu.

Bir bütün olarak 13 büyük projeden oluşan 
Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde, 15 baraj ve 

18 hidroelektrik santralın yapılması öngörülüyor. Her 
ne kadar GAP’ın geçmişi, 1930'larda başlatılan Keban 
barajı ön hazırlıklarına uzanıyorsa da, ülkede hummalı 

bir baraj ve santral yapım faaliyeti ancak 1970'lerde 
başladı. Örneğin 1970'de sadece 3 olan hidroelektrik 
santral sayısı 1983'te 10'a, toplam üretim kapasitesi 

ise 147 mws'den 8,250 mws'ye yükseldi; 55 katlık bu 
artışın yanında Türkiye'deki elektrik üretimi ancak 2.20 

kat artmıştır. Kuşkusuz bu projeler aynı zamanda 
hem yoğun bir mülksüzleşme hem de işçUeşme 

süreçlerinin yaşanmasına yol açtı. Örneğin 1975'de 
baraj ve santrallerin yapım ve üretim işlerinde 7 bin 

dolayında işçi çalışırken 1990'da aynı işkolunda 30 
bini aşkın işçi çalışıyor. Bu sürece kırda ise, üretim 
ilişkilerinin kapitalistleşmesi ve tarımın makinalaşması 

eşlik etmektedir. Örneğin 1965'e kadar yüzde 65 
dolaylarında olan yıllık traktör artış hızı, 1965-82 
arasında yüzde 1231'e çıkmıştır (aynı dönemde 

Türkiye'de bu oran yüzde 767'dir). Buna paralel 
olarak 1950'de yüzde 26 olan topraksız köylü oranı, 

1967'de 35.8'e, 1980'lerin sonunda ise yaklaşık yüzde
41 'e çıktı.

Türkiye’deki Sosyalist Kürt Politik Partileri ve Hareketleri
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP)

TKSP 1974’te aralarında Temmuz 1971’de lağvedilmiş olan TİP’in  bazı yöneticileri de olan 
Kürt ilericileri tarafından kuruldu. Irak Kürtlerinin başkaldmsının ezilmesinden sonra 
umutsuzluğa düşmüş olan Kürtler karşısında yeni kurulan parti işçi ve köylüleri harekete 
geçirme görevine öncelik verdi. Kuruluşundan Eylül 1980’de polisin partinin varlığını açığa 
çıkarmasına kadar, parti tam bir gizlilik içinde çalışmayı seçmişti. Haziran 1975’ten başlayarak 
biri Kürtçe Riya Azadi, öteki Türkçe Özgürlük Yolu adıyla yayınlanan dergilerin perspektifleri 
TKSP perspektifleriyle örtüşüyordu. Teorik olarak, hareketin üyelerinin kimlikleri bilinmemekle 
birlikte bu derginin çevresinde bir açık siyasal hareket oluşturulduğu gözleniyordu Ankara’da 
yayınlanan ve Kürdistan’da yan-legal olarak dağıtılan bu dergiler, Kürt halkının bilinçlenmesi 
ve Türk ilericilerinin Kürt solu karşısında duyarhlaştınimasında önemh bir rol oynadı. Bu 
kültürel-siyasal dergi gerek Türkiye’de gerek Türkiye dışındaki Kürtleri ilgilendiren sorunlan ve 
Türk solunun bütününü ilgilendiren siyasal teorik sorunlan ele alan makaleler yayınladı. 
1976’dan başlayarak Devrimci H alk Kültür D em eği adıyla kurulan yasal gençlik örgütü, partinin 
düşüncelerini benimseyen gençlerden oluşuyordu. 1977’de ülkede köylüler ve işçiler nezdinde 
önemli bir toplumsal ve siyasal rol oynayan yirmiden fazla DHKD bulunuyordu. Parti 
1977’den başlayarak kidelere yönelik iki dilde Roja W elat (Vatan Güneşi) adında bir dergi 
yayınladı. Bu dergi 1977 ile 1978 arasında Kürtçe yayınlanmasının yasaklanmasına, yazı işleri 
müdürünün tutuklanmasına ve bürolannm sık sık aranmasına rağmen yayınını sürdürdü.
Arahk 1978’de sıkıyönetim ilanından sonra derginin yayını ve satışı yasaklandı, bürolan
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kapatıldı. Sıkıyönetim sonrası Roja W elat ve DHKD kapatıldı. Riya Azadi daha sonra 
Avrupa’da basıldı ve Kürdistan’a gizli olarak sokuldu. 1980 darbesinden sonra parti bir bildiri 
yayınlayarak TKSP’nin varlığını yığınlara duyurduysa da Türk ve Kürt sosyalisrieri arasında 
Riya Azadi ve Özgürlük Yolu olarak anılmaya devam etti. Partinin çok sayıda yöneticisi ve 
militanı darbe sonrasında tutuklandı. Parti Genel Sekreteri Kemal Burkay yurt dışına kaçarak 
parti faaliyetlerini koordine etmeyi sürdürdü.

İdeoloji ve Program

Dünya sosyalist sistemi yanlısı ve Marksist olduğunu ilan eden parti “işçi ?mıfı ve köylülüğün 
öncüsü” olduğunu açıklıyordu. “Kürdistan toplumu(nu) prekapitalist ve yan feodal” olarak 
analiz eden partinin kısa vadedeki hedefi, “Kürdistan’ı sömürgeci baskıdan kurtarmak” ve 
Türkiye Kürdistanı’nda demokrasi ve özgürlüğü kurmak için Kürt toplumu içindeki gerici 
güçleri tasfiye etmekti. Bu amaçla parti “Kürdistan’da milliyetçi demokratik bir tek cephenin 
oluşturulması”nı savunuyordu. Bu cephe, “her iki ulusun kendi kaderini tayin hakkını elde 
etmek amacıyla Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci hareketleri biraraya getiren anti-emperyalist 
ve demokratik bir cephenin parçası” olmalıydı. Kökenleri ne olursa olsun bütün sosyalist ve 
ilerici hareketler anti-emperyalist, anti-sömürgeci ve anti-feodal olmaları koşuluyla cepheye üye 
olabilirlerdi. Parti, verili koşullarda silahlı mücadeleye başlama anının gelmediği 
belirlemesinden hareketle siyasal faaliyetini ideolojisinin propagandasını yapmayla sınırladı.
Şubat 1980’de parti, diğer ilerici Kürt hareketleri, DDKD ve KUK ile Ulusal Demokratik 
Güçbirliği adı altında bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyon, Türkiye Kürtlerinin 
örgütlerinin üzerinde birleşecekleri platformu tanımlıyordu. Deklarasyona göre çağımız 
kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıydı. “Emperyalizmin yeni müttefikleri”, Çin Halk 
Cumhuriyeti yöneticileriydi. İşçiler, köylüler, küçük burjuvazi ve aydınlardan oluşan Kürdistan 
emekçi halkı, ulusal demokratik devrimi zafere ulaştıracaktı. “Kürdistan devrimi anti- 
emperyalist, anti-feodal, anti-faşist ve anti-sömürgeci” bir devrim olacakn. Emperyalistler 
tarafından sömürülen Türk ve Kürt halklannm dayanışması zorunluydu. Ulusal Demokratik 
Güçbirliği, kendisini oluşturan örgütler arasmda bir güçbirliğinin gelişmesine karşın bir tasarı 
halinde kaldı. Parti, “Kürt örgütlerinin güçbirliğinin kalıcı bir hale gelmesi için zorunlu olan 
uzlaşmalara girişmeye hazır olmaması nedeniyle”, bu güçbirliğinin koşullannın henüz 
olgunlaşmamış olduğunu düşünüyordu. Güçbirliğinin öteki unsurlan ise, mücadele araçları,
Kürt toplumunun tahlili ve mücadele araçlan üzerindeki görüş aynlıklarının birliğin önündeki 
en önemli engel olduğunu düşünüyorlardı. Partinin sosyalist devrime ulaşmak için öngördüğü 
devrimin ulusal ve demokratik aşamadan geçmesi gerekiyordu. Partinin, bağımsızlığı savunması 
uzlaşmaz bir tarzda yapılmıyor, Sovyet modelinde bir Kürt cumhuriyetinin, aynı modeldeki bir 
Türk Cumhuriyeti’yle federasyon kurabileceği kabul ediliyordu. Parti, “Kürt sorunun en iyi 
çözümünün soyut bir biçimde bulunamayacağını, bunun tarihsel koşullara ve proletaryanın 
çıkarlanna bağlı olduğunu” ileri sürüyordu. Böylece iki demokratik devlet arasındaki
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federasyon, ya da toprak ağaları ve burjuvalar tarafından yönetilen bağımsız bir Kürdistan 
konusunda tercih yapılabilecekti.

Öteki Kürt Örgütleriyle İlişkiler

Özerklik talebini yetersiz bulan parti bununla yetinilmesinin ve mutlaklaştırılmasının yanlış 
olduğu düşüncesindeydi. “Kürdistan’ın dört parçasında ortak bir mücadele yürütebilmek” 
amacıyla, Kürt halkının ilerici ve yurtsever bütün partileriyle birliği öne çıkartıyordu. Parti 
PKICyı Kürdistan’ı yönetmeye yetenekli olmayan “anarşist ve terörist” bir örgüt olarak 
değerlendiriyordu ve düzenli ilişkilere sahip değildi. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
PKfCyı en ciddi rakibi olarak kabul ediyordu. PKK’yı buıjuva sistemiyle mücadele yerine 
Türkiye ve Kürdistan’daki devrimci hareketlere karşı saldırgan bir politika izleyen karşı 
devrimci bir konuma sahip terörist bir parti olarak tanımlıyordu. 1975-80 arasında PKK ve 
TKSP miHtanlan arasında silahlı çatışmalar oldu. Parti PKICyı militanlara saldırmak ve Mustafa 
Çamhbel adındaki militanını öldürmekle suçladı. Yayınladığı bir broşürde PKKmn saldın 
yöntemlerini mahkum ederken örgütün MİT tarafından yönetildiğini iddia etti. Darbe sonrası, 
iki örgüt arasındaki hesaplaşma hâlâ sürüyordu. Parti 1978’den sonra öteki Kürt örgütleriyle 
işbirliği yaptı. Öteki Kürt örgütleriyle düşünce aynlıkları Kürdistan’ın- ekonomik ve siyasal 
tahlili, mücadele biçimleri ve özellikle de partinin bir cephe oluşturması bakımından 
koşuilann henüz olgunlaşmamış olması konulanndaydı. Partinin İran Kürdistam D em okrat 
Partisi (İKDP) ile iyi ilişkileri vardı. Parti uzun vadede, “ilk kurtulan Türkiye Kürdistan’ı 
olduğu takdirde Kürdistan’m öteki parçalarındaki kurtuluş mücadelesine yardımcı olma”yı 
programına almıştı.

Partinin Yurt dışı örgütlenmesi

Darbe sonrasında yurt dışına kaçan parti militanları, yurt dışında yaşayan Kürt emekçilerinin 
siyasal ve ekonomik örgütlenmelerinin büyük önem taşıdığı kanısındaydı. Faaliyetlerini yurt 
dışındaki Kürtler arasında yoğunlaştıran parti, 1979’da Türkiyeli işçilerin en yoğun olarak 
yaşadığı Federal Almanya’da kurduğu K om kar adlı demekle faaliyetini sürdürdü. Fransa’daki 
faaliyetleri daha az olan parti buradaki etkinliğini de Fransa’da Kürt İşçi ve Öğrenci Birliği 
bünyesinde sürdürdü. Partinin yayın organı Riya Azadi İsveç’te yayınlanıyor.

Partiya Karkeren Kürdistan (Kürdistan İşçi Partisi - PKK)

1979 başında PK^nın kuruluşunu ilan eden bildiriyi izleyerek çıkan 58 sayfalık bir Türkçe 
broşürde şöyle deniyordu: “Asırlardan beri Kürdistan halkı yabancı egemenliği ve yerel 
işbirlikçilerine karşı bir kurtuluş savaşı yürüttü. Koşuilann olgunlaşmasıyla mücadeleyi bir 
ulusal kurtuluş savaşı düzeyine yükseltmek ve mücadeleyi sınıf mücadelesiyle birleştirmek 
amacıyla PKK kurulmuştur. PKK Kürdistan proletaryasının yeni örgütüdür,”

1970’lerin ortalannda, Ankara’da etkinlik gösteren A nkara Yüksek Öğrenim D em eği (AYÖD) 
yönetiminde 1975’de Kürtler de yer alıyordu. O sıralarda Kürtler arasında üniversiteye 
girememiş, öğrenime devam edemeyen çok sayıda işsiz insanlar, genç yığınlar vardı. 1975’ten
başlayarak Ankara’daki öğrencilerle bu yığınlar arasında ilişkiler kurulmaya başlandı. Bu
ilişkiler giderek gelişti. Bu çevrelerin önderliğini ise SBF öğrencisi Abdullah Öcalan yapıyordu.
O sıralarda, Urfa, Antep gibi yörelerde faşistler örgütlenmeye çalışıyorlardı. Urfa’daki Toprak 
îeformu Müsteşarlığı faşist hareketin önemli bir karargahıydı. Urfa’daki Toprak Reformu 
Müsteşarlığı dolayısıyla binlerce faşist bölgeye yerleşmeye başlamıştı. Örgütlenme çabalannı 
ürdürüyorlardı. İşte yeni Kürt örgütlenmesi, yani Ankara’da oluşan ideolojik grup, bölgeye 

yfani Kürdistan’a açılmaya, bölgedeki insanlarla bağ kurmaya bu ortamda başlamıştı. Bu 
deolojik gruba “Apocular” deniyordu.

îu grup faşistlerle çetin ve sürekli kavgalara girdi. Bu mücadelede çok başanh sonuçlar da 
aldı. Bu onlann tabanını daha da genişletti. 1977-1978 içinde, bölgeden, özellikle Urfa’dan 
aşist hareketin dışan sürülmesinde “Apocular”ın oynadıkları rol hem grubun kendine inancını 
lekiştirdi, hem de onlara, faşist hareketin saldınlarmdan yılan kitleler içinde saygın bir 
)opülarite kazandırdı.

Abdullah Öcalan’ın 1977 sonlannda yazdığı “Kürdistan Devriminin Yolu” başlığını taşıyan 
pazısı grup tarafından da onaylandı. Bu ideolojik ve politik grup Kasım 1978’in sonlarında 
jartiye dönüştü. Partiya Karkeren Kürdistan (Kürdistan İşçi Partisi - PKK) kuruldu. Parti 
)iyarbakır’m Lice ilçesinin Fis köyünde doğdu. Kurucular, “Kürdistan Devriminin Yolu”
)aşlıkh yazıyı parti programı olarak kabul ettiler. Merkez Komite seçildi. Merkez Komitesi ilk 
oplantısını, bu tarihten 5 ay kadar sonra Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Faaliyetlerin duyurulması 
çin Serxwebun isimli bir derginin çıkaniması kararlaştınidı.

Curuluşundan başlayarak PKK sadece Türk faşistlerine karşı değil feodal unsurlara karşı da 
devrimci şiddet” uyguladı. 1979’dan başlayarak Kürdistan’ın çeşitli yörelerinde “Apocular”a 
tfedilen bombalı saldınlar hiçbir zaman bu örgüt tarahndan yadsınmadı. Bu şiddet eylemleri 
erU ve dış basında PKICnm  adını kötüye çıkarmakla birlikte, Kürdistan’ın en çok ezilen ve 
lorlanan toplumsal tabakalan, arasındaki popülaritesini artırdı. Kendisini enternasyonalist olarak
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Boyunduruk altına alınmış milletlerin bastırılan, çarp
tırılan ve iıer fırsatta budanan tarihsel ve toplumsal 
dinamiklerinin gelişmesi son derece çetin, zikzaklı ve 
ağır bedelli bir yol izler. Var olmaya, kimliğini bulmaya 
ve gelişmesinin önünü açmaya çalışan bu milletler kök
lerinden koparılmanın ve kendi gerçeklerine yabancılaş- 
tırılmanın yarattığı ciddi engelleri aşmak, ataletten ve 
gerilikten silkinecek geleceği yakalamak, kısacası tarih
lerini ve kültürlerini yeniden yaratmak zorundadır. Sü
rekli istilalar, yabancı yönetimler ve mücadeleler altında 
yaşayan, Ortadoğu'nun cenderesinde uluslararası bir 
dayatmayla parçalanan, acımasız eritme politikalarına 
hedef olan, ama bir türlü tarihe gömüiemeyen Kürtlerin 
gündemini belirleyen sorunların düğüm noktası da ken
di kaderini eline alma mücadelesidir.

Türkiye’de 1925-38 arasındaki sindirme harekatıyla 
“ omurgası kırılmak istenen” Kürt milli hareketi, 
1960'larda kısmen direniş geleneğiyle, kısmen de Türk 
sol hareketiyle bağlantılı dar bir aydın çevrede doğrul
maya başladı. Doğu Mitingleri, Devrim ci Doğu Kültür 
Ocakları ve 12 Mart Duruşmalarıyla somutlaşan müca
deleler, 1970’lere taşan küçümsenmeyecek bir birikim 
yarattı. Özellikle gençliği kucaklayan, siyasal deneyim
den yoksun bu körpe birikim, 1970'lerin ortalarında ken
dine bir yol çizme sorunuyla yüz yüze geldi. Irak'taki 
Kürt milli hareketinin uğradığı ağır yenilginin ve Türk 
solunun etkisinden sıyrılmanın getirdiği arayış süreci, 
sömürgecilik, ayrı örgütlenme, milli hareketin programı 
ve mücadele tarzı gibi konuların tartışıldığı oldukça ha
reketli bir ortam doğurdu. Bu tartışma ortamında boy 
gösteren siyasal eğilimler hızlı ama bir ölçüde sağlıksız 
bir ayrışma sürecine girdi.



Hareketi

Humeyni rejimi, Şah'ı deviren toplumsal alt-üst 
sürecinde etkin bir rol oynayan sosyalist örgütler ve 
Kürtlerle hesaplaşma anını iyi yakalayabilmenin 
avanlajlarını sonuna kadar kullandı. Kürtlerin özerk bir 
yönetim kurma eğilimi ve merkezi iktidarın otoritesini 
sarsıcı davranıştan, Humeyni yönetiminin Kürt 
bölgesine sık sık askeri operasyon düzenlemesine ve 
üste görüldüğü gibi tutuklanan Kürtlerin kurşuna 
dizilmesine yol açtı.

tanımlayan PKK bünyesinde az da olsa Türk militanlara rasdamak mümkündü. Bunlar 
arasında en tanınmışları, Eylül 1982'de bulunduğu Diyarbakır Cezaevinde ölüm orucu sonunda 
baskıları protesto için kendisini yakarak öldüren Merkez Komitesi üyesi Kemal Pir’di. Pir, 
Yargılanması sırasında “Türk sömürgeciliğine karşı Kürt devrimcilerinin mücadelesine 
katılması”nm gerekçesini “Türkiye’nin kurtuluşunun ancak Kürdistan’ın kurtuluşuyla mümkün 
olduğunu” görmesi olarak açıklamıştı. PKK 1979’da başlayıp süregiden tutuklama dalgası 
yanında 12 Eylül rejiminin baskı ve teröründen en çok etkilenen örgüt oldu. Bugün örgütün 
çok sayıda yönetici ve militanı tutuklu bulunuyor. Mayıs 1983 ile 1984 arasında sadece tek 
bir mahkemede 86 idam cezası verildi. FKÖ’nün Beyrut’u terketmesinden sonra Lübnan’daki 
kampları boşaltan PKK militanları Bekaa Vadisi yanısıra, İran, İrak ve Suriye’de yerleştiler. 
Ağustos 1982’deki ikinci kongreden itibaren yurtdışmdaki yönetici ve militanların büyük 
çoğunluğu ülkelerine dönerek örgütlenmeye başladılar. 1984 yazından sonra Eruh ve Şemdinli 
baskılanyla gerilla savaşı başlatıldı.

İdeoloji ve Program

PKK’nin yürüttüğü “Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi”, örgüt tarafından “sosyalist ülkeler, 
ulusal kurtuluş hareketleri ve kapitalist ülkelerdeki işçi sınıflarının oluşturduğu dünya sosyalist 
devriminin aynlmaz bir parçası” olarak görülmektedir. PKK için emperyalizm, çağımızdaki 
bütün kötülüklerin, ırkçılığın, toplumsal eşitsizliğin ve Kürdistan’ın bölünmüşlüğünün nedenidir. 
PKK kendisinin yalnızca bir ulusal kurtuluş hareketi olarak değil işçi sınıfının uzun vadeli 
kurtuluş hareketi olduğunu ileri sürüyor.

PKK kuruluş bildirgesinde hedeflerini ve mücadele araçlarını şöyle tanımlıyordu, “Hedefler:
Kürt halkının mücadelesini örgütlemek ve yönetmek, Kürdistan’ı emperyalizm ve 
sömürgecilikten kurtarmak (bundan “Türk sömürgecileri” ve Kürt feodalleri anlaşılıyor), birleşik 
ve bağımsız bir Kürdistan’da proletaryanın diktatörlüğünü kurmak, sınıfsız toplumu 
gerçekleştirmek. “PKK  komünistleri, emekçileri, ezilenleri, sömürülen yoksul köylüleri, umudunu 
ve ulusal kimliğini yitirmiş gençliği, sınıflı bir toplumda bmbir eziyerie karşılaşan ve satılan 
kadınları, kendi yönetimi altında yoksulluktan ve sefaletten kurtulmak, daha mudu bir 
geleceğe ulaşmak, baskı ve sömürüden sıyrılmak, özgürlüğe ve toprağa kavuşmak ve ortaçağ 
karanlığından aydınlık bir geleceğe ilerlemek için mücadeleye çağırıyor.”

Adını zulme karşı direnişin simgesi bir Kürt efsane 
kalıramanından alan KAWA hareketi, Marksizmden etki
lenmiş ve sınırlı yerel kitle bağlarına sahip bir gençlik 
kümelenmesi olarak ortaya çıktı. KAWA’nin ortaya çıkı
şını belirleyen temel yönelim, büyük ölçüde 1960’lar 
kuşağına dayanan ve birkaç odağa ayrılan çizgiye (KA- 
WA'nin söyleminde “ revizyonizm” ve “ milliyetçilik'’) 
tavır almaydı. Başlangıçta radikal bir doğrultuyla kendi
ni dışa vuran bu tavır alış, çok geçmeden “ sosyal 
emperyalizm” teorisini öne çıkaran ve hareketin “ Mao- 
culuk''la nitelendirilmesine yol açan bir kopuş biçimini 
aldı.

eski “ radikal" tavrını güçlerini dağılan “ eylemci" bir 
çizgiye taşıdı.

Genel hatlarda kaldığı için derinlemesir>e bir değer
lendirmeden uzak olduğunu çok iyi bildiğim bir gelişim 
çizgisinde, bence üzerinde durulması gereken asli nok
ta, 1970’lerin Kürt aydın ve gençlik hareketinin “ kanat"- 
iarından biri olarak KAWA’nin geride bıraktığı birikim 
ve bundan çıkarılabilecek derslerdir. Kürt grupları için
de belki de “ yayın" çalışmasını en çok ihmal eden 
hareketlerden biri olan KAWA'nin temel bakış açısını 
genel özen olarak birkaç başlıkta toplamaya çalışacağım.

KAWA kendi gerekçelerini yakalama yönünde küçük 
de olsa bazı adımlar attı. İdeolojik bakımdan Türk solu
nun yönlendiriciliğinden bütünüyle kurtulmamakla bir
likte Kealizmin resmi öğretilerine cephe aldı, gericilik 
karalamalarına karşı milli hareketleri savudu, kendi tari
hini incelemeye ve parçalanmışlık olgusunun sonuçları
nı değerlendirmeye çalıştı. Ama bu alandaki birikimi 
kalıcı çalışmalara dönemediği gibi milli mücadelenin, 
özünde bir “ kütür örgütlenmesi" ve “ kurumlarını oluş
turma süreci" olduğunu kavrayamadı. KAWA öbür grup
lara nazaran oldukça nitelikli sayılabilecek aydın potan
siyelini bir bakıma harcadı.

Kürt gruplarının henüz yeni kitleselleşme sürecine 
giren bir “taban" nezdinde güç toplama yarışına girdiği 
bu dönemde, KAWA hareketi de dayandığı gençlik biri
kimini “halkın sömürgeciliğe ve feodalizme karşı müca- 
dele"yle birleşin me çabasına yöneldi. Derneklerden pa
muk tarlalarına, mitinglerden topraksız köylülerin ey
lemlerine, seminerlerden eğitim çalışmalarına kadar uza
nan bu “mücadele”nin kendiliğinden ve dar pratikçi 
niteliği, KAlVA'nın hatırı sayılır biçimde genişlemesini 
sağlarken, siyasal planda netleşerek olgunlaşmasını ön
leyen bir tıkanıklığa yol açtı. Bu tıkanıklıktan doğmakla 
birlikte değişik tezahürlerle kendini belli eden sıkıntıla- 
nn yaşandığı bir sırada başlayan “ Üç Dünya Teorisi" 
tartışması, KAWA’yi dar bir “ ideolojik" temelde şekille
nen bir bölünmeyle karşı karşıya getirdi. Siyasal sorun
lara eğilme açısından belirli bir canlılık kazandırmakla 
birlikte hareketin sınırlı kitle bağlarının zayıflamasından 
önemli bir dönüm noktası olan bu bölünmeden sonra 
iki kanat farklı düzlemlerde de olsa, Kürt milli hareketin
deki “soğurma"ya bağlı olarak gelişen bir çözülme sü
reci yaşadı. Üç Dünya Teorisi'ni savunan Denge Kawa 
milli kurtuluş çizgisini bu teoriyle bağdaştırma çabasın
da bocalarken, ret kanadını oluşturan KAWA, hareketin

KAWA’nm bazı grupların ideolojik (ve yer yer milli) 
saldırılarına hedef olmasına yol açan “ sosyal 
emperyalizm" tezinin önemli yanı, Kürt milli hareketinin 
dünyadaki güç dengelerine daha bağımsız bir biçimde 
yaklaşmasının gereğini ortaya çıkarmasıydı. Bu tezin 
savunulmasında Türk ve dünya solundan etkilenmenin 
varlığı çok açık olmakla birlikte, başlıca çıkış noktası 
SSCB'nin Kürt milli hareketine karşı tutumu, özellikle 
de Irak Kürt hareketinin bastırılmasında oynadığı roldü. 
KAWA’nm bencil ve tekmerkezci büyük devlet hege- 
monyacılığını ve “ reel sosyalizm "deki çürüme ve yoz
laşmayı eleştirme noktasında yürüttüğü mücadelenin 
haklılığı, günümüzde SSCB’de (ve öteki “ sosyalist" ül
kelerde) yaşanan büyük kaosla açıkça gözler önüne 
serilmiştir. Milli hareketin herhangi bir “d e v le fin  çıkar
larına tabi kılınması ve sosyalizmin sorgulanması bana 
göre bugün de savunulması gereken bir noktadır. Ama 
KAWA'mn “ sosyal emperyalizm" tahlili -sosyalizmin ge
nel sorunlarını ele almada yetersiz ve hatta yanıltıcı 
kalması bir yana- ters uçta bir savrulmayı ifade ediyor
du. “ Sosyal Emperyalizm"i baş düşmanlar arasında say
ma anlayışı, KAWA'yi milli hareketin hedeflerinden sap
maya, milli güçlerle çatışmaya ve bağımsız bir kafayla 
düşünmekten uzaklaşmaya götürdü.

Kürt grupları içinde KA WA'nin geleneksel milli akımla 
bütünleşme konusunda kendi çapında önemli bir çaba 
gösterdiği söylenebilir. “ Maoculuk" görüntüsüyle mar
jinal bir uca itilmesine karşın, “ milliyetçi" çevrelerle 
sıcak ilişkiler kuran KAWA’nin bu eğiliminin temelinde, 
başından beri izlediği “ milli cephe" anlayışı yatıyordu. 
Bu çerçevede milli burjuvazinin varlığını gündeme getir
mesinin, kasabalardaki güçlü potansiyele milli bilinç 
taşımasının ve köylülüğe ulaşmaya çalışmasının günü
müz açısından olumlu değerlendirilebilecek ipuçları ol
duğunu sanıyorum. Aynı yaklaşım doğrultusunda öteki 
ülkelerde Kürt milli örgütlerine gösterilen ilgi de değer 
taşımaktadır. KAWA, Barzani'nin ölümünde onu “ milli 
önder" olarak anmakla cesur bir tavır göstermiştir.

KA WA'nin yapısından gelen bir özellik de kendi içinde 
“ demokrasi" konusunu gündeme getirmesi ve zaman 
zaman bastırmakla birlikte “ farklı görüşlerin tartışılma- 
sı"na oldukça yaygın biçimde yer vermesiydi. Eğer KA
WA'üa çoğulculuk ve hoşgörü daha köklü olsaydı, bu
nun güçlerini korumasına ve yaratıcı biçimde yönlendir
mesine büyük katkıda bulunacağı rahatlıkla söylenebilir.

NURETTİN ELHÛSEYNİ
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Kürt Solu y e  Ulusal 
H a re k e li h in d e  PSKT 
(Ö zgürlük Yoluf

Türkiye Kûrdistanı Sosyalist Partisi (PSKT), belli bir 
hazırlık aşamasından sonra, 1974’ün son gününde, yurt
içinde kuruldu. PSKT, üzerine polis terörünü çekme
mek, zaman kazanıp örgütlenmek için kuruluşunu ve 
adını uzun süre kamuoyuna duyurmadı. Ama çeşitli le
gal, yarı-iegal araçlarla görüşlerini, programında belirle
diği hedef ve istemleri açıkladı, kitleler arasında yaydı; 
böylece taban edindi ve örgütlendi. Haziran 1975’de 
yayın hayatına başlayan Özgürlük Yolu dergisi bu legal 
araçlardan biri idi. Dergi, sıkıyönetim tarafından tümüy
le kapatıldığı Ocak 1979’a kadar, düzenli olarak 44 sayı 
yayınlandı. Kamuoyu, sözkonusu yıllarda PSKT'yi bu 
adla tanıdı. Polis, daha 12 Eylül darbesi öncesinde, 
Mart 1980’de PS/CT’ye karşı geniş bir operasyon başlat
tı. Bu tarihten itibaren Parti, kamuoyunun önüne asıl 
adı ve açık programıyla çıktı.

PSKT, hem genel olarak Türkiye ve Kürdistan solun
da, hem de Kürt yurtsever hareketinde belli bir gelişme 
-aynı zamanda ayrışma- sürecinin ürünü olarak ortaya 
çıktı.

Türkiye solu, kendi tarihinde ilk kez 1960'larda kitle
sel bir yaygınlık kazandı. Bilimsel sosyalizmin görüşleri 
ilk kez bu dönemde aydınlar, gençlik, işçi, köylü kesim
lerinde derinliğine yansıdı ve sol, eskiye oranla çok 
daha yaygın biçimde örgütlendi. Aynı dönem Kürt yurt
sever hareketinin de canlandığı, yurtsever görüşlerin 
Kürt aydınları ve emekçileri arasında dal-budak saldığı, 
Kürt hareketinin, yılların suskunluğundan sonra yeni
den ve üst bir düzeyde örgütlenmeye başladığı dönem 
oldu.

1960’larda Türkiye’de Kürt toplumu özellikle ilk geliş
meden etkilendi. Bunlardan biri Türkiye işçi hareketin
deki, diğer bir deyişle soldaki canlanış, ötekisi ise Irak 
Kürdistam’nda yeniden canlanan ve bir partizan savaşı
na dönüşen ulusal kurtuluş hareketi idi. Türkiye Kürdis- 
tani’nda da ulusal hareket canlanınca, hem dış etkenler, 
hem de -doğal olarak- Kürt toplumunun kendi sınıf yapı
sı nedeniyle, bu hareket içinde kanatlar belirmeye baş
ladı. Bir kesim, soruna salt ulusal sorun olarak yaklaşır
ken, diğer kesim işçi sınıfının bakış açısını esas aldı. 
Böylece bu dönemde Kürt hareketinde ilk kez “ mil
liyetçiler" ve "sosyalistler” diye nitelenen bir ayrışma 
belirdi.

Kürt milliyetçileri, ya da sosyalist görüşler taşımayan 
yurtseverler olarak niteleyebileceğimiz bu kesim, 1965'de 
Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’ni kurdular. Sosya
lizm görüşlerini benimseyen Kürt aydınları ve emekçile
ri ise Türkiye İşçi Partisi'nöe Türk Marksistieri ile birlik
te örgütlenmeyi seçtiler. Bu grup, Kürt ulusal sorununa 
sosyalizmin çözüm getireceğini savunmakta ve Kürt hal
kının kurtuluşunu aynı zamanda bir toplumsal kurtuluş 
olarak değerlendirmekte idi. Ne var ki Türk ve Kürt 
solunun bu birlikteliği çok sürmedi; 12 Mart döneminde 
ve bunu izleyen yıllarda Kürt solu ayrışarak bağımsız 
örgütlenme yolunu seçti.

Bu ayrışmanın kanımızca birkaç nedeni var: Birincisi, 
1960’ların sonlarında ve 1970’lerin başlarında Türkiye 
solunda ortaya çıkan aşırı bölünme ortamıdır. Bu, ister 
istemez Kürt solunun da ayrışmasını etkiledi, en azın
dan bunu hızlandırdı. Diğer bir neden, Türk solunun 
Kürt sorununu ulusal boyutlarıyla kavrayıp tanımlama
da ve Marksizme uygun bir çözüm önermedeki yetersiz
liği oldu. Burjuva milliyetçiliğinin derin izlerini taşıyan 
Türk solu bu konuda kendine düşeni yapamadı. Örneğin 
TİP, 4. Büyük Kongresi'nde, kendi içindeki Kürt kanadı
nın etkisi sonucu, Kürt sorununa ilişkin oldukça ileri 
bir karar aldığı halde, bu kararı Anayasa Mahkemesi

önünde savunma tutarlılığını gösteremedi. TİP, 12 Mart 
sonrası yeniden kurulduğunda ise, Kürt sorunu yüzün
den bir kez daha kapanmamak için, onu programının 
ve propagandasının dışına itti. Türk Ceza Kanunu’nun 
141-142. maddeleri ile öteki bir dizi yasal engel, öteden- 
beri, isteseler bile, kürt sorununun yasal sol partilerin 
programlarında gereği gibi yer almasını önlemiştir.

Tüm bu nedenler Kürt solu bakımından hem illegalite- 
yi, hem ayrı örgütlenmeyi zorunlu kılmıştır. Gelişmeler 
Marksist Kürt aydınlarını 1970’lerin başlarında, Kürdis- 
tan’ın ekonomik ve sosyal yapısını inceleme, Kürt tarihi
ni ve edebiyatını ortaya koyma, ulusal baskı ve sömürü 
mekanizmasını açığa çıkarma, toplumu ulusal ve sosyal 
kurtuluş amaçları doğrultusunda örgütleme görevleriyle 
karşı karşıya getirdi. Bu ise devrimci bir programı ve 
devrimci bir örgütlenmeyi gerektiriyordu.

PSKT işte bu gerekliliğin ürünü olarak ortaya çıktı. 
O, Türkiye Kürdistam’nda KOP’den sonra örgütlenen 
ikinci partidir. Ondan farkı ise, Kürt toplumunun tüm 
sınıf ve tabakalarını temsil etme iddiasında olmayıp, 
sınıf temeli üzerinde kurulmuş ve bilimsel sosyalizmi 
rehber edinmiş olmasıdır. PSKT, programında belirlen
diği üzere, Kürdistan işçi sınıfının ve yoksul köylülerinin 
partisidir. Ulusal kurtuluşun yanısıra, Kürdistan’da sos
yalist bir toplum kurmayı amaçlamıştır.

PSfCT'nin ideolojik tespitlerinin özü, 1973’de Ronahi 
Yayınları arasında çıkan Hıdır Murat imzalı ve “ Türkiye 
Şartlarında Kürt Halkının Kurtuluş Mücadelesi” adlı in
celemede vardır. Bu çalışmada Kürt ulusal sorunu tarih
sel gelişim süreci içinde ele alınmış, Kürdistan’da eko
nomik ve sosyal yapı, sınıflar tahlil edilmiş ve kurtuluş 
mücadelesinin stratejisi tartışılmıştır. Partl’nin kurulu
şundan kısa bir süre sonra yayın hayatına giren Özgür
lük Yolu dergisi ise, bu konuları ele alan ve derinleştiren 
bir dizi yazılar yayınladı. Sorunun böylesine tarihi, eko
nomik, sınıfsal ve kültürel boyutlarıyla ele alınışı, buna 
yönelik derli toplu teorik çalışmalar ve sorunun çözü
müne ilişkin bir devrim stratejisinin belirlenişi ilkti.

PSKT Kürdistan'ın toplumsal yapısının yarı-feodal ka
rakterde olduğu görüşündedir. Kapitalizm Kürdistan’a 
sızmış, ama geçmişten kalan yapıyı ortadan kaldırama
mıştır. Feodal nitelikteki büyük toprak sahipliği, bunun 
yanısıra, şehlerde somutlanan dini feodalite hâlâ canlı
dır. Kürdistan’da yaygın biçimde varlığını sürdürmekte 
olan aşiret kurumunun kökleri ise feodalizmden önceki 
döneme uzanmaktadır.

Kürdistan ayrıca birkaç devlet arasında bölünmüş ve 
sömürgeleştirilmiş bir ülkedir. Yeraltı ve yerüstü kay
nakları yağmalanmıştır ve bu durum günümüzde de hâlâ 
sürüp gitmektedir. Örneğin Türkiye Kürdlstanı’nda Türk 
devletinin yaptığı yatırımlar daha çok madencilik ve enerji 
alanındadır ve bölgeyi sömürmeye yöneliktir. Kürdis
tan’da biriken sermaye sürekli olarak Batı’ya (Türkiye'
ye) akıyor. Bunun gibi Kürdistan'dan Batı'ya sürekli 
bir işgücü ve beyin göçü var. Sözkonusu sömürü, Kür- 
distan'ın geri kalışının başlıca nedenidir. Feodal yapının 
ayakta kalışının asıl nedeni de Kürdistan’ın bu sömürge 
durumudur. Devlet Kürdistan'da ulusal uyanışı önlemek 
için feodal güçlerle işbirliği yapmakta, onların imtiyazla
rına dokunmamakta, örneğin bir toprak reformunu göze 
alamamaktadır.

Özetle, Kürdistan yarı-feodal ve sömürge bir ülkedir. 
Kürt toplumu ağır bir ulusal baskı altındadır. Birçok 
sömürgede bile görülmeyen biçimde varlığı inkar edil
mekte, dilini özgürce kullanmasına bile fırsat tanınma
maktadır. Bu durum, Kürt toplumunun önündeki dev
rimci aşamayı ulusal demokratik devrim olarak belirle
mektedir. Yani, Kürt toplumu öncelikle ulusal baskıdan, 
yabancı boyunduruğundan kurtulmalı; bir toprak refor
mu ve öteki demokratik tedbirlerle köylü özgürleşmeli, 
feodal ilişkiler temizlenmeli; ülkede ulusal demokratik

bir yönetim oluşmalı, toplum ekonomik, sosyal ve kültü
rel bakımdan gelişme yoluna girmeli. Sosyalist devrim 
ise ikinci aşamadır. Eğer ulusal kurtuluş devrimine Mark
sist nitelikte bir parti öncülük edebilirse, onu sürdürmek 
ve sosyalist devrimle tamamlamak mümkün olabilir.

PSKT, ulusal demokratik devrim aşamasında Kürdis
tan'da ulusal güçlerin geniş bir cephesini zorunlu görü
yor. Ulusal Cephe çıkarları sömürgeci yönetimle çeli
şen, Kürt halkının özgürlüğünden yana olan ve Kürdis
tan'da demokratik bir toplum isteyen tüm yurtsever 
güçleri içermelidir. PSKT aynı zamanda, ulusal kurtu
luş, demokrasi ve sosyalizm için mücadele sürecinde, 
Kürt halkının yanyana yaşadığı halklarla ortak bir cephe 
oluşturmasına büyük önem vermektedir. Örneğin Türki
ye Kürdistam bakımından Türk halkıyla anti-emperyalist 
ve demokratik cephe öneriyor. Bu, başından beri, PSKT 
programının temel taşlarından biridir.

PSKT, kurtuluşundan bugüne dek, tüzük ve progra
mında belirlenen sözkonusu amaçlara ve ilkelere uygun 
bir çalışma yürüttü. Yurtsever güçlerin birliği için yoğun 
çaba gösterdi. Bu çabalar sonucu üç yurtsever örgüt
1980 başında biraraya gelerek Ulusal Demokratik Güçbir- 
liği’n\ (UDG) oluşturdular. Ne yazık ki UDG uzun ömürlü 
olamadı. PSKT, 1980 sonrası, beş yurtsever örgütün 
katıldığı Hevkari çalışması İçinde yeraldı. Daha sonra 
ise Türkiye Kürdistam'ndan sekiz örgütün katıldığı Kür
distan Kurtuluş Hareketi (TEVGER) oluşturuldu.

PSKT, Türkiye sol güçleriyle dayanışma ve ortak cep
he için de başından beri yoğun çaba gösterdi. Özgürlük 
Yolu dergisinde ve Parti'nin 1977’de yayın hayatına 
soktuğu Roja Welat gazetesinde buna ilişkin birçok ya
zılar çıktı ve diğer sol ve demokratik örgütlere somut 
öneriler götürüldü. PSKT 1984'de Türk ve Kürt solun
dan altı örgütün oluşturduğu sol birlik içinde yeraldı. 
Ne yazık ki bu birlik de uzun'ömürlü olamadı. PSKT’n\n, 
her İki halkın devrimci ve demokratik güçlerinin daya
nışması ve ortak cephesi yönünde çabaları bugün de 
devam ediyor.

PSKT'nin Kürt ulusal sorununun çözümü İçin önerisi, 
esasta, Kürt halkının kendi kaderini serbestçe belirle
mesidir. Bu iki biçimde olabilir: Ayrı devlet, ya da eşit 
haklara sahip iki cumhuriyetli bir federasyon. Bize göre 
her iki durumda da Kürt halkı ulusal baskıdan kurtula
cak ve bağımsız olacaktır. Federasyon önerisi başından 
beri PSKT’nin programında vardır ve PSKT, Türkiye 
Kürdistam örgütleri içinde federasyon öneren tek örgüt
tür. Elbette, Kürt halkı bakımından ayn devlet veya fe
derasyon, tarihsel koşullara bağlı bir şeydir. Belli tarih
sel koşullarda her iki halkın ortak çıkarları birliğe denk 
düşebilir. Bu durumda PSKT birlikten yana tavır takına
caktır. Kürdistan’da da bir cumhuriyet kurulmalı ve eşit 
haklara sahip iki cumhuriyetin demokratik birliği oluş
malıdır. Bunun gerçekleşmesi, daha çok da, Türkiye'de
ki yönetimin niteliğine ve tutumuna bağlıdır. Ama böyle
si demokratik bir birliğin koşulları yoksa, Kürt halkının 
ayrılıp kendi devletini kurması doğaldır. Her iki durumda 
da karar verecek olan Kürt halkının kendisidir. Kendi 
kaderini tayin hakkı da zaten böylesi bir kararı verebil
me hakkıdır.

Mücadelenin biçimleri ve araçları bakımından PSKT 
sınanmış Marksist görüşe bağlıdır. Marksistler ekono
mik, ideolojik ve politik mücadele biçimlerinden gereği 
gibi yararlanmalıdırlar. Bunlar içinde politik mücadele 
temeldir. Kitleler kazanılmadan, iç ve dış koşullar dev
rim için olgunlaşmadan devrim yapılamaz. Kitleleri ka
zanmak ise onların önüne doğru bir program koymaya 
ve yoğun, sürekli politik çalışma yapmaya bağlıdır.

Marksizm-Leninizm devrimler için hazır reçeteler öner- 
memiştir. Lenin, Marksist teoriyi belli tarihsel ve somut 
koşullara başarıyla uyguladı ve böylece, Rusya’da ve 
bağlı ülkelerde devrimi zafere götürdü. Bunu izleyen

2318



Hareketi"

yıllarda dünyamızda yeralan başka devrimler ve sömür
gecilik sisteminin çöküşü Lenin’i doğrulamaya devam 
etti. Günümüzde elbet koşullar yüzyılın başından ve 
ortalanndan farklıdır; bir ülkeden diğerine de durum 
değişiyor. Ama bugün de doğru olan ve bize düşen, 
teoriyi günümüzün ve kendi ülkemizin somut, tarihi ko- 
şullanna yaratıcı biçimde uygulamaktır.

Legal-illegal, barışçı-barışçı olmayan, silahlı-silahsız 
mücadele yöntemlerinin, somut koşullara göre birarada 
veya tek tek kullanılması mümkün ve gereklidir. Türkiye 
koşullarında illegal örgütlenmeye mecburuz; çünkü bize 
legal örgütlenme hakkı tanınmamıştır. Eğer egemen güç
ler kitlelere, devrimci ve yurtseverlere karşı şiddete baş
vurmayı temel bir yöntem haline getirmişlerse, onlara 
karşı şiddete başvurmak da doğaldır, meşrudur, kaçınıl
mazdır. Diğer yandan, bir şeyin meşru ve haklı olması, 
ona hemen başvurmayı gerektirmez. Devrimci hareketin 
silahla olur olmaz oynamaması gerekir. Zamansız ey
lemler halkın mücadelesine yarardan çok zarar verebilir. 
Kitlelerden kopuk bu tür eylemler maceraya dönüşür 
ve karşı tarafın çok daha ağır saldırılarına yol açar.

PSKT silahlı mücadelenin, ancak yığınsal eylemin bel
li bir aşamasında ve onun bir parçası olarak gündeme 
geleceği görüşündedir. Bu, aynı zamanda bir dizi iç 
ve dış koşulun uygun düşmesine bağlıdır. Koşulların 
ne olup olmadığına bakmaksızın, her durum ve şartta 
silahlı mücadele öneren ve bunu temel alan görüşler 
yanlıştır. Bunlar, kısa vadede belli yararlar sağlasa bile, 
uzun vadede büyük zararlar ve düş kırıklıkları yaratır.

PSKT başından beri bu görüştedir. Kürdistan'ın uzun 
tarihsel mücadele deneyiminin yanısıra, son 10-15 yılın 
olaylannın da bizi doğruladığı kanısındayız. Kürdistan'- 
ın kendine özgü koşulları var ve zafere ulaşmak için 
onları dikkatle göz önüne almak zorunludur. Güncel 
durumun akışına kapılmamak, uzun vadeli, sağlıklı, za
fere götürecek bir strateji izlemek gerekir. Bunun için; 
a) Mücadelede en başta halk kitlelerine güvenmeli, onla- 
n örgütleme çalışmasını başa almalı; b) Kürdistan'ı bö
lüşmüş devletlere dayanılarak kurtuluş mücadelesi veri
lemez. Oysa son 20-30 yılda bunu deneyenler oldu ve 
hâlâ da böyle bir duruma düşmüş olup onu sürdürenler 
var. Bu tür ilişkiler yurtsever güçlere ve halka felaket 
getirebilir ve getirmektedir; c) Her parçada ulusal güçle
rin geniş bir birliğini, cephesini oluşturmalı ve dört par
çadan yurtsever güçler arasındaki dayanışmaya önem 
vermeli; d) Kürt halkı ile onun yanyana yaşadığı halkla- 
nn (Türk, Arap, Fars, Azeri vs.) devrimci ve demokratik 
güçleri arasında dayanışmaya, ortak bir cepheye gerek 
var. Bunun için çaba göstermeli; e) Uluslararası düzey
de anti-emperyalist, demokratik, barışsever güçlerle da
yanışmaya önem vermeli.

Böyle bir strateji ile yığınlar kazanılabilir, uluslararası 
düzeyde geniş destek yaratılabilir ve mücadele zafere 
götürülebilir. PSKT 19R0 başında I. Kongresi'ni, 1985 
yazında II. Kongresi'ni topladı. Yine 1989 sonbaharında 
bir yurtdışı konferansı düzenledi. Bu kongre ve konfe
ranslarda parti politikası tartışıldı; eksiklere, hatalara 
işaret edildi ve yeni hedefler kondu. Son iki-üç yıl için
de, özellikle de son yılda olup bitenlerden sonra, geç
mişte reel sosyalizmi değerlendirmede ciddi hatalar yap
tığımızı görüyoruz. Sovyetler Biriiği'nde başlayıp diğer 
Doğu Avrupa ülkelerini alt üst eden değişim süreci de
vam ediyor. Biz bu gelişmeleri kavramaya çalışıyoruz. 
Hem dünyamızda dünden bugüne değişen durum, hem 
de kimi ülkelerde sosyalizmin kuruluş sürecinin pratiği
ni doğru biçimde kavramak sosyalistler için son derece 
önemlidir. Geçmişe eleştirici bir gözle yaklaşmak, teori
yi günümüzün koşullarına yaratıcı biçimde uygulamak, 
sosyalizmin ve uluslararası devrimci hareketin bugün 
karşı karşıya olduğu güçlü sorunları aşmak ve daha 
ileriye yürümek için gereklidir.

KEMAL BURKAY

Kürt kurtuluş hareketinin önde gelen şahsiyetlerinden bazılan. 1970 öncesinde çeşitli Kürt örgütleri özellikle 
belediye seçimlerinde gösterdikleri bağımsız adaylarla hatırı sayılır seçim başarılan elde etmişlerdi. Örneğin, 
Özgürlük Yolu çevresinden Mehdi Zana (ortada) 1977’deki yerel seçimlerde Diyarbakır belediye başkanlığını 
kazanmıştı. Ancak 12 Eylül’den hemen sonra örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak 24 yıla mahkûm olan 
Mehdi Zana halen, 1990'da hapiste bulunmaktadır. 1979 ara seçimlerinde Ağrı belediye başkanlığı seçimlerini 
kazanan Urfan Alparslan ise, daha seçimlere katılmadan önce 75 arkadaşıyla birlikte olmak üzere iki kez 
tutuklanmıştı. Ardından suikaste uğrayan ve ağır b ir şekilde yaralanan Alparslan, belediye hizmetlerini özellikle 
gecekondu mahallelerine götürmeye çalışırken, b ir taraftan da karaborsacılara ve vurgunculara karşı savaşıyor ve
o dönemde çok sık görülen kuyruklara son vermek için mücadele ediyordu. Seçim zaferinin hazmedilememesi 
sonunda dönemin içişleri bakanı tarafından 12 Eylül 1980'den önce, hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden 
alındı. Bunun üzerine o dönemde bağlı olduğu örgüt TKSP tarafından İran'a gönderildi. Ardından İsveç'e giden 
Alparslan TSK'nın kuruluş çalışmalarına katıldı. Ortadoğu'ya geçerek, “ silahlı mücadele”  çizgisinde örgütsel 
faaliyetlerine devam etti ve 1 Ekim 1988’de, Uludere'de b ir çarpışma sırasında öldü. 1982-86 yıllan arasında
36.5 yıla mahkûm olan Recep Maraşh (solda) ise 1979'da kapatılan Kürt kültürünün tanınması ve Kürt sorunun 
ideolojik b ir meşruiyet kazanmasında kritik b ir rol oynamış olan Komal Yayınları'nın sahibiydi. Recep Maraşh'nm 
aldığı cezaların 17.5 yılını yayınlardan, 8 yılını b ir illegal örgüt üyesi olmaktan, 3.5 yılını ise savunmasından aldı. 
Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, tutukluluk sırasında gördüğü işkenceden ötürü, Recep Maraşlı'da 
görme rahatsızlığı, felç ve beyinciğin hasara uğraması nedeniyle hareket sinirlerinde bozukluk meydana gelmiştir 
Kuşkusuz Komal Yayınları'nın yayınladığı en önemli yazarlardan biri, ilk kitabı Doğu Anadolu'nun Düzenl'nden 
ötürü 13 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan ve ondan sonra da yayınladığı her kitabı toplatılan İsmail Beşikçi'ydi 
(sağda).

Mücadele Araçlan

PKK için devrimci terör Türk devletine olduğu kadar burjuvalara ve feodallere karşı da 
tartışılmaz bir mücadele yöntemidir: “Gerici şiddete karşı, biz, Kürt halkının ulusal onurunu 
korumak için devrimci şiddeti öneriyoruz.” PKK şiddeti özel olarak “Türk polisine ve faşist, 
sosyal şoven, ğerici sömürgeci ve emperyalist olarak nitelediği ve kendi varlığını tehdit eden 
ajan provokatörlere karşı” kullandığını vurguluyordu. Kürt toplumunun çelişkilerinin çözümüne 
gelince PKK banşçıl ikna yöntemini kullanmayı savunuyordu. PKK bazı Kürt örgütleri 
tarafından bağımsızlık istemi konusunda kendi içinde çelişkili olmakla eleştirildi. Gerçekten de 
PKK belgelerinde “Kürdistan için aranan çözümün bağımsızlık” olduğu açık olarak belirtiyor 
olsa da, PKK’nin kendisinin de bir parçasını oluşturduğu Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi 
programında bağımsızlığın yanısıra federasyon da öngörülebileceğini kabulleniyor. PKK 
kendisini Marksist-Leninist olarak nitelemekle birlikte TKSP onun bu niteliği üstlenmesini 
sürekli olarak eleştirdi.

PKK Ağustos 1982’de Şam’da ikinci kongresini topladı. Kongrede “Kürt ulusunun ulusal 
kurtuluş mücadelesinin çıkarlannın ve proletaryanın çizgisinin bir ifadesi” olduğu ileri sürülen 
ideolojik çizgisi değişmeksizin kaldıysa da devrimci taktikte değişiklikler yapıldı. Bundan 
böyle, PKK çabalannı Ortadoğu halklannm ideolojik, politik ve devrimci formasyonunda 
yoğunlaştırdı ve “Kürdistan’ı emperyalizme, Türk faşist sömürgeciliğine ve Uzak ve Yakın 
Doğu’daki gericiliğe karşı devrimci bir mücadele cephesine dönüştürme”yi öne aldı. Başka 
deyimlerle PKK partiyi sömürgeciliğe karşı güçlü bir direniş hareketine dönüştürmek istiyor ve 
Kürdistan’ı devrimci bir mücadele alanı haline getirmek istiyordu.

Öteki Kürt Hareketleriyle İlişkiler

PKK kendisini “kör terörizm”le suçlayan öteki Kürt hareketleri tarafından tecrit edildi. Bu 
örgütlere göre, PKK, “devrimci şiddet”! öteki örgütlerin üyelerine de uyguluyordu. Bunun 
gerekçesinde bu örgütleri “gerici ve reformist olmalan” yatıyordu. PKK’ya göre, Kürt toplumu 
içinde üç ana siyasal akım bulunuyordu. Birinci olarak ülkede egemen burjuvaziyi temsil 
eden, “sosyal şoven ve şoven” akımlar vardı. Bü kategoriye aşırı sağcı veya aşın solcu
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Türklerin egemenliğindeki örgütlere üye olan Kürtler giriyordu. “Sosyal şoven” deyimi,
Kürderin vazgeçilmez kendi kaderini tayin hakkmı desteklemeyen sosyalist ve komünist 
örgütleri özellikle de TKP’yi niteliyordu. “Ulusal reformist akımlar” kategorisinde Kürt 
toplumunun komprador burjuva ve feodal tabakalarına yaslanan bütün Kürt örgütleri yer 
alıyordu. PKK bu konuda özellikle de Riya Azadi, DDKD ve Rızgari çevresini sayıyordu. Son 
olarak Marksist-Leninist akımlar vardı ancak PKK bu kategoride kendi dışında hangi akımların 
bulunduğunu saymıyordu. Bu kategoride belirleyici olarak yalnızca, kendi kaderini tayin 
hakkını savunmayı ölçüt olarak ileri süren PKK diğer örgütlerle ilişkilerini bu belirlemelerden 
de görülebileceği gibi, sınıf mücadelesi ölçütlerinden çok, Kürdistan’ın bağımsızlığım 
savunmaya göre belirliyordu.

PKK, diğer Kürt örgütleri tarafından feodallerle mücadelesinin yanısıra onların kimilerine 
yaslanmakla da suçlanıyordu. PKK “Milliyetçi feodaller” arasında DDKD, Rızgari, ve Özgürlük 
Yolu’nu sayarken KUK’u bu kategoride saymıyordu. Oysa KUK ötekilere göre çok daha tutucu 
olarak biliniyordu. Gene bu kategoriye sokulmayan Türkiye KDP’sinin feodal çevrelerle olan 
ilişkisi ise çok belirgindi. “Marksist-Leninist ve enternasyonalist” parti PKK, kendisine Marksist- 
Leninist diyen öteki örgütlere karşı çıkarken, feodal çevrelere bağlı öteki partilerle işbirliğini 
kabulleniyor. Örneğin Türkiye KDP’si ve kamplarından yararlandığı Irak  KDP’si. Mayıs 1983  
sonrasında Türk ordusunun Irak Kürdistan’ına girmesinin ardından PKK ve Irak KDP ortak 
bir deklarasyon yayınladılar. Avrupa’da da PKK diğer Kürt hareketlerinden tecrit edilmiş 
görünüyor. Bir dönem için PKK’nin diğer Kürt hareketleriyle ilişkilerini normalleştirmeye 
yöneldiği sanılmıştı, ancak 1984 yazında PKK ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da şiddet 
uygulamaya girişti. Örneğin İsveç’te partiden aynlan bir parti yöneticisinin PKK tarafından 
öldürtüldüğü suçlaması yapıldı. Tüm bu eylemler Türkiye Kürtlerinin Avrupa’da kendilerinden 
söz edilmesini hedefliyorsa da teröre başvurmayı ilke olarak reddeden diğer Kürt örgütlerinin 
tepkisini çekiyor.

Yurtdışı Örgütlenmesi

Özellikle 1984’ten sonra PKK, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, İsveç, Filistin, Lübnan ve 
Suriye’de çok iyi örgütlenmiş durumdaydı. Ocak 1982’den beri Köln’de partinin yayın organı 
olarak iki dilde yayınlanan aylık Serxwebun (Bağımsızlık) dergisini çıkartıyor. Yurtdışı 
örgütlenmesinin rolünün bir yandan da kamuoyu oluşturmak olduğuna inanan PKK bunu 
gerçekleştirmek için basınla çok yaygın ilişkiler kurdu. Gazetelerin Türkiye Kürdistanı’ndaki 
olaylar ve politik tutuktular hakkında verdiği bütün bilgiler PKK tarafından sağlanıyor. PKK 
Avrupa’da dev gösteriler, açlık grevleri, işgaller düzenliyor. Örneğin 1982 ve 1983’te Fransa’da 
PKK militanlan Fransız Sosyalist Partisi'ni, Le Monde, Le Matin ve Liberation  gazetelerini işgal 
ettiler. PKK öte yandan yurtdışında yaşayan Kürtleri bilgilendirmeye ve harekete geçirmeye 
çalışıyor. Bu amaçla Avrupa’nın birçok kentinde işçi dernekleri oluşturuyor. PKK Avrupa’da en 
çok Kürdistan’ın en yoksul bölgelerinden gelen vasıfsız işçiler arasında taraftar buluyor.
PKK’nm TKP dışında tüm Türk soluyla, Ortadoğu’nun bütün sol örgütleri ve özellikle 
Filistinlilerin yanısıra Irak Komünist Partisi, Irak KDP ve ASALA ile de iyi ilişkileri var.
Fransız Komünist Partisi ve Fransız Sosyalist Partisi'yle de oldukça iyi ilişkiler içinde olan PKK 
yurtdışmdaki faaliyederi nedeniyle bazı militanları çeşitli ülkelerden sınır dışı edilse de çok 
geniş bir kitle desteği kazanmış durumda. Kasım 1983’te Hamburg’da düzenlenen PKK 5. 
kuruluş yıldönümü toplantısına Filistinliler, Irak Kürtleri, Latin Amerikalılar ve Avrupa’nın 
çeşidi kentlerinden gelen PKK sempatizanları katıldı.

Türkiye Kürdistanı D em okrat Partisi (TKDP)

1965’te Urfa milletvekili avukat Faik Bucak ve muhasebeci Sait Elçi tarafından kurulan TKDP, 
Kürt örgüderinin çoğunluğu taraftndan “burjuva milliyetçisi” olarak niteleniyor. 1969’da Sait 
Elçi ile birlikte partiyi yöneten Barzanici eğilim karşısında Dr. Şıvan’m önderlik ettiği bir 
grup partiden koptu ve Türkiye Kürdistan D em okrat Partisi’ni kurdu. Bu parti 1977’de 
Kürdistan İşçi Partisi, 1983’te ise Kürdistan Öncü İşçi Partisi adını aldı.

Türkiye KDP, Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi kurulduğu sırada militanlarının bir kısmının 
yeni partiye katılmasından ötürü yeniden güç kaybetti. Barzanici eğilim de 1979’da bölünmeye 
uğradı. Barzani’ye sadık militanlar partide kalırken diğerleri Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan’m  
(KUK) kurdular.

Türkiye KDP Ekim 1977 kongresinde Marksist-Leninist ilkelere açık olduğunu ilan ederek 
Kürdistan’ın bağımsızlığından yana olduğunu açıkladı. Bu parnnin Türkiye’de önemli bir 
dayanağı yok ve daha çok Irak  KDP’sinin bir seksiyonu gibi görülüyor.

Partiya Peşenga Karkeren Kürdistan (Kürdistan Öncü Partisi - PPKK)

PPKK Şubat 1983’teki Kongresinden sonra bu isimle tanındı. Bu partinin kökleri 1969’da 
Türkiye KDP’sinin yönetimindeki Barzanici eğilimin savunucusu Dr. Şıvan’ın parti yönetimiyle 
anlaşmazlığa düşüp yönetimden ayrılmasına kadar indirilebilir. Yeni parti, ilk kongresini 
1975’te toplamasına karşın, ancak 1977’de PKK adım aldıktan sonra gerçekten örgütlendi. Bu 
adı daha sonra “Apocular” aldılar. 1983 kongresinde ise parti PPKK adını aldı.
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1930'da doğan Abdurrahman Oasımlo, genç yaşınaa 
Je Kaf örgütü saflarında Kürt kurtuluş hareketine 
katıldı. Mahabad Cumhuriyeti’nin kuruluş çalışmalarına 
aktif olarak katıldı; cumhuriyetin düşmesinden sonra 
Barzani ile birlikte SSCB'ye sığındı. Daha sonra Paris 
ve Prag'da iktisat eğitimi gördükten sonra, Prag 
Üniversitesi’nde iktisat dersleri vermeye başladı. 1968 
“ Prag Bahan'’nın destekçilerinden biri olan Oasımlo, 
Sovyet işgalinden sonra Fransa'ya kaçtı ve buradaki 
çeşitli üniversitelerde ders vermeye devam etti.
1970'de İran Kürdistan Demokrat Partisi’n/n yönetim 
kademesinde görev aldı ve 1973'te partinin 3. 
kongresinde genel sekreterliğe seçildi. Sık sık 
yakınlarına, babasının kendisine verdiği “İranlI bir 
yönetici görürsen, ya öldür veya kaç, İranlIlarla 
görüşme yaparsan ve görüşmeler uzarsa, güvenme, 
bir bit yeniği vardır”  öğüdünü nakleden Oasımlo, 
1978'de Şah'ın devrilmesinden sonra İran'a geri 
döndü ve İslam Cumhuriyeti Danışma Meclisi'ne 
seçilen tek üye oldu. Daha sonra Humeyni rejimine 
karşı mücadele etmeye başladı. Öldürüldüğü 1989'da 
Medya Güneşi dergisi ile yaptığı bir söyleşide “ Biz iki 
şeyle işbirliği yapmayız: Iran Cumhuriyeti'nin yanında 
yer alan güçlerle işbirliği yapmayız ve Şah’ın geri 
gelmesini isteyen güçlerle de işbirliği yapmayız.”  
demiş “ İran'da ya diktatörlük ya da liberalizm oldu. 
Diktatörlük ve liberalizmden sonra demokratik bir rejim 
gelecek" umudunu ifade etmişti. Ancak bu tavır 
İran'la her türden görüşmenin toptan reddi anlamına 
gelmiyordu. Aksine; b ir başka görüşmesinde “ Tahran 
yöneticileri görüşmeyi kabul ederlerse reddetmeyiz. 
Ama iki koşulumuz var. Önce masaya rejimi temsil 
eden gerçekten tam yetkili kişilerle otururuz. Yoksa 
şu ya da bu eğilimin temsilcileriyle değil. İkincisi, 
Tahran bizim "Iran için demokrasi, Kürdistan için 
özerklik" biçiminde özetlediğimiz siyasi isteklerimizden 
hareketle görüşmeyi kabul etmelidir" demişti. Bu 
söyleşi yapıldığında, aslında Rafsancani'nin özel 
temsilcisi ile ilk tur görüşmeler yapılmış, ancak 
Rafsancani'yi güç durumda bırakmamak için 
görüşmeler gizli tutulmuştu. Oasımlo'yla birlikte İKDP 
f^K  üyesi ve Avrupa genel temsilcisi Abdullah Oadiri 
ve ilişkiyi kurmuş olan Dr. fadıl Resul'un katıldığı 
ikinci tur görüşmeler 12 Temmuz 1989'da Viyana'da 
başladı. Ertesi günkü görüşmenin sonuna yaklaşıldığı 
bir sırada, saat 19:20'de İranlIların özel muhafızı.
Amir Mansuri Zurdiyan “ mutfaktan içecek bir şeyler 
getirmek iç in " dışarıya çıktı ve hemen ardından içeri
3 Ha 6 kişi girerek Oasımlo ve arkadaşlarını taradı. 
Olaydan sonra yakalanan ve diplomatik pasaport 
taşıyan Zurdiyan b ir kaç sonra serbest bırakıldı ve 
Iran büyükelçiliğine sığındı. Büyükelçilik polisin 
sorgulama taleplerini reddetti.
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: Lübnan’daki kamplarda eğitim gören ve 1984'den beri 
Hakkari, Siirt, Mardin, Muş, Adıyaman, Diyarbakır, 
Bingöl, Kars, Tunceli ve Elazığ bölgesinde gerilla 

i savaşı yürüten PKK'lılar. Doğu Perinçek'in PKK Genel 
: Sekreteri Abdullah Öcalan ile yaptığı ve ikibine Doğru 
! dergisinde 15 Ekim 1989’da yayınlanan röportajda

kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında Öcalan 
şunlan söylemişti: “ Bir Ali Galip olayı var. Gazeteci 
Ali Galip sonuna kadar ulusal kurtuluşçulara saldırdı 

I ve sonradan linç edildi. Maalesef bugün AH Galip 
adayları var, tıpkı onun gibi saldırıyorlar. ■ Sevr artık 

kendileridir. Sevr emperyalizmin güdümünde değil 
, midir? (...) Özellikle bu gözünü kapatmış olanlara
I soruyorum: lüklerine kadar NATO’ya, ABD’ye,
\ Avrupa’ya bağlı olanlar kimdir? Askeri destek nereden 
I geliyor? Ve yine Kürt meselesinin Avrupa'daki

çözümünü kim destekliyor? Afnerika’nın çözümü 
nedir? (...) İkincisi PKK'ya yakıştırılan şeye bakın. 

PKK Sevr’i dayatıyormuş. Hayır, PKK halk desteğine 
I dayanıyor. Hani Özal “ Ben de yakında Kürtlere 
' özerklikten yana olabilirim" diyor. Bunlar biraz daha 

zorlanırlarsa “ABD federasyon istiyor, ona aracı 
I olabiliriz" diyeceklerdir. Şimdiden bszı Kürt
i işbirlikçilerini yedeğe almak istiyorlar. Bunların
I çözümü, ABD’nin ve Avrupa’nın yardımıyla Sevr’e

benzeyen bir çözümdür ve bugün Sevr suçlaması 
yapanlar tıpış tıpış Sevr’e yürüyor. (...) Buna karşın 

PKK’nın temel bir çözümü vardır. PKK Türk Kurtuluş 
Savaşı’m değerlendiriyor, onun sınırlı anti- 

emperyalistliğini görüyor. Diğer yandan Kürtlere 
yapılan oyunu da görüyor. “ Başlangıçta birlik 

f beraberlik’’ ama ardından yok etme! Bunu da iyi
i biliyoruz. (...) Aynı zamanda Mustafa Kemal’in anti-
t  demokratikliğini de biliyoruz. Feodaliteyi devrimci bir 
I temelde tasfiye etmedi; onunla uzlaşarak, kendi
! halkına ve Kürdistan halkına nasıl baskı yönelttiği
[ ortada. Dolayısıyla çok sınırlı da oisa, bu Türk

devriminin çok çok zayıf olduğunu biliyoruz. (...) Kürt 
halkı inkar ve imha sürecine alınmıştır. Bu statüyü 

f kabul etmiyorum. Hatta başlangıçta Kürtlere verilen
; sözlerin yerine getirilmemesinin hesabını soruyorum. 
f (..) Daha da öteye, sınırlı anti-emperyalistiiği bile bir 
^tarafa bırakarak, 1950’lerden başlayarak emperyalizmin 
i denetimine girmenin, hesabını da soruyorum."

Kuruluşundan başlayarak parti yasa dışı olduğundan militanlar yasal gençlik öıgüderinde toplandılar; DDKD 
ve DDKAD. Bu iki demek de kadınların, öğrencilerin, işçilerin ve köylülerin toplumsal ve 
iktisadi taleplerini savunuyordu. Bu demekler partinin örtüsü gibiydiler. Gerçekten de gerek 
yurtiçinde gerek yurtdışında bu örgüt DDKD adıyla anıldı. 1982’de parti içinde bir bölünme 
yaşandı. Şubat 1983 kongresinde ise ayrılık kesinleşti. Darbe sonrasında tutuklanan genel 
sekreter görevinden alındı ve yerine başkası seçildi. Kongreye katılmayan parti fraksiyonu yeni 
sekreteri tanımadı ve partiyi kendisinin temsil ettiğini ileri sürdü. 1980 sonrası tutuklamaları 
izleyen bu bölünme partinin gücünü iyice zayıflattı. Bölünme parti örgüdenmesi, Türkiye’deki 
iktidarın niteliği, Kürdistan’ın iktisadi ve toplumsal yapıları konulannda ortaya çıktı.

Kapatılmadan önce DDKD’ler Türkiye’de Tirej adlı bir edebiyat dergisi. Devrimci Demokrat 
Gençlik ve Ocak 1980’den Eylül 1980’e kadar teorik politik bir yayın olan Jin a  Nu adlı 
dergiyi yayımladı. Günümüzde partinin merkez komitesinin Peseng Bo Sorej adlı aylık bir iç 
politik organı var. Merkez Komite’nin teorik yayın organı J in a  Nu Mart 1984’te üç aylık 
olarak yeniden yayımlanmaya başladı. Partinin ayrıca Helin adlı bir çocuk yayın organı var. 
Parti’ye bağlı işçi dernekleri ise, Armanc adlı bir popüler yayın organı yayımlıyor.

İdeoloji ve Programı

PPKK kendisini “proletarya enternasyonalizmi ve Markism-Leninizm ilkelerine bağlı, dünya 
komünist hareketinin ayrılmaz bir parçası ve Kürdistan işçi sınıfının partisi” olarak niteliyor. 
“Burjuva ideolojisinin, şağ ve sol revizyonizmin, reformizmin, Maoculuğun ve Troçkizmin her 
türlü görüntüsüne karşı mücadele” yürüttüğünü iddia ediyor. Partinin “kısa vadeli hedefi 
Kürdistan’da ekonomik politik ve askeri egemenliğe son vermek ve ulusal demokratik halk 
devrimini gerçekleştirerek bağımsız ve demokratik Kürdistan Cumhuriyeti’ni kurmak”; uzun 
vadeli hedefiyse, “Kürdistan proletaryasının diktatörlüğü altında sosyalizmi kurarak sömürüsüz 
bir toplum yaratmak” olarak ifade ediliyor. Partiye göre, devrim iki aşamah. olacaktır. Birinci 
aşama olan “ulusal demokratik halk devrimi”nin amacı “yabancı sömürücü güçleri kovalamak, 
ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek ve işçi sınıfının önderliği altında köylülük ve işçi sınıfının 
eseri olacak radikal demokratik reformlan yapmak”. İkinci aşamadaysa, Kürdistan halk 
yığınlarıyla Türkiye işçi sınıfi arasındaki işbirliği sayesinde Kürdistan’da sosyalizmi inşa etme 
amacı güdülecek. Bu hedefine varmak için parti, koşullara bağlı olarak, yasal, yarı yasal, 
yasadışı, banşçı ve banşçı olmayan mücadele yöntemlerini kullanmayı kabul ediyor. “İşçi ve 
köylü ittifakı temelinde bütün Türk ve Kürt ulusal ve demokratik güçlerinden oluşan bir 
cephenin oluşturulması”nı savunuyor. Demokratik devrim, “Kürdistan’da demokrasiyi 
yerleştirmek” amacını güdüyor. Bu devrim “yasama, yürütme ve yargı erkine sahip Kürdistan

■
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ulusal meclisi aracılığıyla iktidarı halkın elllerine verecek, kamusal özgürlükler güvence altına 
alınacak, devrimin savunulmasını halk ordusu ve gönüllülerden oluşan halk milisi üstlenecek; 
bankalar ve kişisel servet ulusallaştırılacak, ağır sanayi geliştirilecek, kamu sektörü 
özendirilecek, büyük toprak sahipliğine son verilecek bir toprak reformu gerçekleştirilecek, 
kadınlar, gençler ve azınlıkların kültürel haklan güvence altına alınacak”. Dış politikada ise, 
“demokratik halk devrimi emperyalizm, faşizm, Siyonizm ve ırkçılığa karşı, her türlü 
mücadeleyi destekleyecek”. Parti, “başını Sovyetler Birliği’rün çektiği sosyalist blokun dünya 
devrimci hareketinin merkezi olduğu” görüşünde. Devrim, ulusal hakkaniyet ve ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkı temelinde bağımsız bir dış politika güdecektir. Parti Kürdistan’da 
kapitalizmin egemen olduğunu ileri sürüyor. Kapitalizm ise ancak bir ulusal davrimle alaşağı 
edilecektir. Partinin görüşüne göre yalnızca bir tek parti silahlı mücadele yoluyla nihai hedefi 
bağımsızhk olan devrimi gerçekleştirebilir. 1982’de DDKD içinde meydana gelen aynhk esas 
olarak 12 Eylül rejiminin faşist ya 'd a  askeri diktatörlük olup olmadığı tartışmasına 
dayanıyordu.

Öteki' Kürt Hareketleriyle İlişkiler

1980 darbesi öncesi, PPKK’nın TSİP ve TKP ile yoğun ilişkileri vardı. Darbe sonrası ise,
TKSP, KUK, Tekoşin, Rizgari ve Ala Rızgari ile ilişkilerini geliştirdi.

Yurtdışı Örgütlenmesi

Çoğunluğu yurtdışına gitmiş militanlar, örgüt içindeki bölünmeden sonra Fransa, İsveç ve 
Almanya’da işçi dernekleri kurdular. 1982’deki bölünmeye kadar 3 sayı çıkan yayın organı 
Armanç ancak 6 ay sonra yayınım sürdürebildi.

Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan (KUK)

KUK, 1974-80 arasmda Türkiye KDP’sinin sol kanadı taraftndan kuruldu. Örgüt, Kürdistan’ın 
yurtsever mücadelesini hedefliyor. Kuruluşundan bu yana KUK, Türkiye Kürdistan Sosyalist 
Partisi ile işbirliği yapıyor. İlk kongresini Ekim 1982’de Şam’da toplayan KUK, Kürdistan 
sorununun çözümünün “bağımsızlığın kazanılması” olduğunu kabul etti. Avrupa’nın birçok 
ülkesinde Kürt emekçileri örgütleyen dernekler kurdu.

Rızgari

Rızgari 1976’da bir grup Kürt aydını tarafından kuruldu. Kürdistan’ın bağımsızlığı için 
mücadele eden örgüt aynı isimde bir dergi çıkardı. İki dilde yayınlanan dergi ilk sayısından 
hemen sonra yasaklandı. 1979’dan itibaren Rızgari açık olarak amacını belirledi: Bağımsızlık 
için mücadeleyi yönetmek ve Çin ve Sovyetler Birliği’nden bağımsız Kürdistan Komünist 
Partisi’nin kuruluşu. 1 Mart 1983’de İsveç’te sürgün bulunan örgüt sorumlusu Kürdistan 
Komünist Partisi’nin^ kurulduğunu ilan etti. Partinin kuruluş bildirgesinde sosyalizme ve 
Kürdistan’ın bağımsızlığına inanan herkesin birleştirilmeye çalışılacağım açıkladı. Rızgari’nin 
Özgürlük Yolu ile temel ayrılığı onun Sovyet yanlısı olmasıydı. Bir başka aynhk noktasıysa, 
Kürdistan toplumunun tahlilindeki farklılıkta yatıyordu. Rızgari için Türkiye’deki Kürt toplumu 
sömürgeciliğe bağımlıydı. Kürt sorununun çözümü için Rızgari Kürdistan’ın 4 parçasının da 
bağımsızlığının kazanılmasını öngörüyordu. PPKK ile arasındaki ilişkiler ise bu örgütün 
Sovyetler Birliği’ni desteklemesi nedeniyle son derece zayıftı. Rızgari’nin Irak  KDP’si ile yoğun 
ilişkileri var. İsveç, Almanya, Hollanda ve‘ Fransa’da sürgünde bulunan militanlar parti’nin 
yayın organı olarak Yekîtfyi çıkartıyorlar.

Ala Rızgari

Ala Rızgari, Kürdistan Komünist Partisi'nin kuruluşundan önce Rızgari’den ayrılan bir grup 
tarafından oluşturuldu. Ayrılık esas olarak partinin rolü üzerine sürdürülen tartışmalar 
sonucunda oluştu. Rızgari’ye  göre bağımsızlık mücadelesini sadece Komünist Partisi 
yürütebilecekken Ala Rızgari bu rolü demokratik kuruluşların üstlenebileceğini ileri sürüyordu. 
Bu grubun sorumlusu Suriye’de yaşıyor, militanlar ise esas olarak Avusturya ve İsveç’te 
sürgünde yaşıyor.

KAWA ve Denge KAWA

Kawa ve Denge Kawa  birisi Çin diğeri Arnavutluk yanlısı iki grup. Kürdistan’ın bağımsızlığı 
için mücadele eden bu gruplar Sovyetler Birliği’ne karşı mücadeleyi de politikalarının 
merkezine koyuyorlar. İsveç’te ve Avusturya’da sürgünde bulunan militanlar K aw a  ve Denge 
Kawa adh iki ayn dergi çıkartıyorlar.

Tekoşin

Tekoşin, Kürdistan’da küçük bir grup. Avrupa ve Ortadoğu’da az sayıda militanı hareketin 
dağılmaması için büyük bir çaba içindedir. Tekoşîn, Özgürlük Yolu ile yakın ilişkiler içinde 
bulunuyor.
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Rızgar i

Baskı ve terör karşısındaki ağır suskunluk döneminin 
ardından yavaş yavaş cılız da olsa sesler çıkmaya başla
dı ve bu, yeni direnişlerin tomurcuklandığını gösteriyor
du. Önce 49’lar Olayı ve ardından daha güçlü ve örgütlü 
olan DOfCO’lar olayı sessizliği parçalamıştı. DDKO sa
nıklarının bir grubu (1971 dönemi Diyarbakır Askeri Ce- 
zaevi’ndeki DDKO Komünü) tarafından programlanan 
gizli bir deklarasyon ile ortaya çıkıldı. Tüm Kürdistanlı 
yurtsever, demokrat ve sosyalist unsurlarla (milliyetçi 
olarak bilinenler de dahil) tek tek görüşülüp tartışıldık
tan sonra, tarihsel konularda bir merkezi yayınevi ve 
siyasal-teorik-ideolojik sorunların tartışılması düzeyin
de de bir dergi planlandı. Rızgari böyle ortaya çıktı. 
Birçok unsur bu programa katıldığını belirttiği halde, 
daha sonra çeşitli nedenlerle desteklerini geri çektiler.

Hazırlanan bu deklarasyonun legal kısımları 1. sayıda 
yayınlandı. Yayının temel amacı günün koşullarına ve 
yasal olanaklara göre mümkün olduğu kadar verildi. 
Özetle “ Neden Yeni Bir Yayın”  başlığını taşıyan belirle
me şöyleydi: “ (...) Türkiye şartlarında a) Türkiye’nin 
Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgelerinde Türk halkın
dan başka Kürt halkı da yaşamaktadır, b) Kürt halkının 
diğer halklar gibi sürekli gelişim ve değişim içinde oldu
ğu ve bu nedenlerle özgül ve farklı sorunlan bulunduğu 
açıktır. Kürt halkının özgül ve farklı sorunlarını çözebil
mek için evrenselden özgüle inmek ve bilimsel dünya 
görüşü ile bu halkın meselelerini somutlaştırıp çözmek 
zorunludur. Bu çözüm Kürt halkının kurtuluşunun ulusal- 
demokratik programıdır. Ortadoğu’nun jeo-politik konu
muna göre; c)Tarih içinde istikrarlı bir birlik göstererek 
günümüze kadar gelen Kürt ulusu, sömürgeci bölüşüm- 
ler sonucu biçimsel ve suni sınırlarla birbirinden ayrıl
mış ve parçalanmış durumdadır. (...)

Kürdistan’ın 4 devlet tarafından paylaşıldığı ve sö
mürge olduğu olgusu üzerinde ısrarla durularak, düzen
lenen bilimsel bir metinle tüm Kürt ve Türk demokrat 
ve sosyalistleri ile tartışma açılmış, üçlü beşli ilişkiler 
ile tümüne sorun, anlatılmıştır. Tartışmalarda ısrar ve 
hatta Kürdistan’ın bir ülke ve Kürtlerin bir ulus olduğu 
tezi dışlanmış, Rızgari hareketi tecrit ile karşı karşıya 
bırakılmıştır. Şimdi ise muhtevada bir değişiklik olma
masına rağmen gelip dayatan olgular karşısında (Detant 
ve AT programları) bu kez seksiyon örgütlenmeleri ve 
“ Kürtlerin ulusal kültürel hakları” gündeme getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu temel olgu aynı zamanda sorunu 
Türkiye’nin bir iç sorunu olarak da sunmaktadır. (...)

Rızgari hazırlanan deklarasyonu esas alarak Mart 
1976’da yayınına başlamıştı. 9. sayısında en detaylı bi
çimde aşağıdaki konuları tartışmıştır: Ezen ulus milliyet
çiliği ve ırkçı-şoven yapısı, Kürdistan’da ulusal diren
meler, sömürgecilik ve Kürdistan’ın sömürge yapısı, 
seçim siyaseti, CHP’nin ırkçı-şoven konumu, demokra
tik kitle örgütleri siyaseti, ittifaklar siyaseti, Türkiye’de
ki sosyal-şoven yapının teşhiri, Kemalizmin teşhiri ve 
belgelenmesi, sağ oportünist yapının teşhiri ve Kürdis
tan’daki durumu, Kürt halkının anti-sömürgeci ulusal 
demokratik mücadelesinin sorunları, faşizm, devlet- 
demokrasi, antMaşist görevler, Kürt dili ve kültürü ile 
ilgili Kürtçe yayın ve Kürtçe gramer çalışmaları. (...)

Rızgari 9 sayı dergi yayını dışında 10 tane de broşür 
(ayrıca geniş bildiriler ile bazı konulara açıklık getirmiş
tir) yayınlamış ve bunlarda da yukarıdaki konulara ek 
olarak “ Eğitim Emekçileri ve DEK Kurultayı’nın Analizi” 
(Dil ve Kültürel Haklar, Kendi Dilinde Eğitim), "Ürün’ün 
Sosyal-Şoven Yapısının Teşhiri” , Özgürlük Yolu Opor
tünizmine İstediği Bir Cevap” vb. konularını işlemiştir.

İcazetli Türk “ solu” nun Rızgari’ye ve mücadelesine 
karşı saldırısı büyük oldu. Tüm demokratik kitle örgütle
rinde sağ oportünist akımlar ve Narodnikier\e birliktelik
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sağlanarak Rızgari tezleri baskı altına alındı. Rızgarl’nir\ 
Barolar Birliği, DİSK, Öğrenci Örgütleri vb. içindeki ça- 
lışmalan dışlandı. Bu nedenle, Rızgari bağımsız anti- 
sömürgeci kitle dernekleri kurmak zorunda kaldı. Sö
mürgeci TC’nin Türk ve Kürt Demokratik Devrimci ve 
Yurtseverleri ile Sosyalistlerine karşı giriştiği baskı ve 
şiddet, Rızgari üzerinde de gerçekleşti. Ancak, Rızgari’- 
nin üzerinde özel baskı yöntemleri uygulandı... Rızgari'- 
nin tüm sayıları daha dağıtıma çıkarılmadan toplatıldı, 
matbaada basıldı, tüm yönetici ve sorumluları tutuklan
dı. Rızgari dolaştıran, evinde ve iş yerinde bulunduran
lar gözaltına alındı, her türlü baskı ve işkence ile karşı 
karşıya geldiler... PTT merkezlerine emir ve talimatlar 
verilerek, Rızgari’r\in dağıtımı engellendi.

Her şeye rağmen Rızgari kitlelerle bağ kurabildi ve 
bu engellenemedi. Kürdistan’da büyük yankılar uyan
dırdı. O zaman kendisine “örgüt” “ parti” diyen birçok 
kuruluş vardı ama, kitleleri kucaklayacak bir örgütlülük 
oldu. Rızgari bunu amaçlıyordu... Siyasal inşa geHp da
yatmış ve Rızgarl'nin birinci gündem maddesi olmuş
tu... Ancak tam örgütlenmeye geçilmesi gerektiği bir 
sırada Rızgarl'de ayrışma başgöstermişti. Bu, Kürdis
tan’daki örgtüienmenin ayaklarını kırmıştı. Birçok yanı 
tarafından adeta alkışlanmış ve desteklenmişti...'Rızga- 
r/’nin dişe diş verdiği mücadele sonucu kazanılan bir
çok kadro ve mevzi telef olmuştu... Binlerce militan 
Orta-Doğu’nun batakhanelerine çekilerek, ahtapot gibi 
yere serildi. Geri gelenler cezaevlerini doldurdu. Bunun 
sonuçlan daha sonraları görüleblldi. 1978’deki ayrışma
dan sonra Rızgari kendisini kısa sürede toparladı ve 
1979’da tümüyle örgütlenmeye geçti. 12 Eylül daha gel
meden, ortalığın karmaşaya girdiği durumda Rızgari bü
tün Kürdistan siyasal güçlerine (Türk devrimcilerine de 
durumu açıklamış ve ittifak önermiştir) geniş bir gerek
çe ile oluşturduğu protokolü açmış, ortak bir deklaras
yon ile birleşme önerilmiştir. Gerekçesi geniş olduğu 

: için, buraya kısaca deklarasyon ve ilkeleri aktarmak 
i yeterli olacaktır... 
i

“Kapitalist Köleliğe karşı Marksist-Leninist Mücadele 
Temelinde Anti-Sömürgeci Demokratik Mücadele Birli- 
ğı’nin ilkeleri şöyle sıralanmıştı. 1- Emperyalizme ve 
faşizme karşı; 2- Sömürgeciliğe ve Türk/Arap/Fars Bur
juvazisinin Kürdistan’daki sömürgeciliğine karşı; 3- İş
birlikçi (Kürt Ticaret Burjuvazisi, ağalık, şeyhlik, seyitlik- 
dedelik kurumlarına, her türlü feodal baskı ve sömürü
ye) ve bütün biçimleri içindeki gericiliğe karşı; 4- Şove
nizme ve Sosyal-şovenizme karşı; Devrimci proletarya
nın dünya düzlemindeki toplumsal devrim stratejisinin 

I genel-temel ve vazgeçilmez ilkeleri doğrultusunda mü- 
[cadale eder.”

I Protokol ise şöyleydi: “ Türkiye özgülünde anti- 
i sömürgeci ulusal demokratik mücadele birliği aşağıdaki 
protokol hükümlerine uyar: a- Militarist-sömürgeci Türk 
burjuvazisinin antl-komünizm ve anti-Kürdizmine karşı 

i mücadele eder; b- Sosyalist siyasal güçlerin birliği ve 
i önderliği temel olmak üzere, tüm devrimci güçleri, yurt- 
> severleri, demokratları deklarasyon ilkeleri düzeyinde 
1 örgütlendirir; c- Sayısal çokluğa göre değil, niteliklere 
 ̂göre (nesnel olarak ortak payda etrafında yeralan) grup- 
1 lann eşit olarak temsilini öngörür, bunun için, d- De
mokratik inşa ve kolektif önderliği esas alır, e- Yatay 
ve dikey örgütlenme bütünselliğini gerçekleştirmek için 
çalışır, f- Siyasal çalışma alanını öncelikle işçi sınıfı 
ve yoksul köylülük içinde yoğunlaştırır, g- Toplumsal 
devrimin mihveri etrafında, ulusal ve demokratik muha
lefete bilinçli bir ifade verir, h- Grup çıkarlarını redde
der, dar grupçu anlayışları teşhir ve mahkum eder, I- 
Propaganda ve ajitasyonda serbestliği reddeder, bu faa
liyetleri deklarasyon ilkeleri çerçevesinde merkezileşti
rir, j- Merkezi yayını, deklarasyon ilkelerinin siyasal ça
lışması ve nesnel teorik bilgilenme İçin kullanır, k- Türk 

\ Soiu’nu temsil eden gruplar, kolektif önderlik kurumun-
I da temsil edilemezler, ilişkiler ittifaklar düzeyinde ele
I alınır, I- İlkeleri ihlal eden, deklarasyona ters düşen
i gruplara karşı kolektif olarak mücadele eder.”

1980'de KK Partisi Örgütlenme Planı kamuoyuna açıl
dı. Turtdışmda Yekitl yayını İle İdeolojik sorunlar ve 
siyasal sorunlar tartışmaya açıldı. KUKC programı su
nuldu... 1983’e'kadar gerek ideolojik ve gerekse siyasal 
örgütlenme sürdürüldü, eylemler ile mücadele destek
lendi... Ve Rızgari kadroları ülkeyi terketmedi. Bu tarih
ten sonra büyük operasyon yiyen Rızgari kadrolarının 
bazıları cezaevine, bazıları da yurtdışına çıktılar, müca
deleyi devam ettirdiler...

12 Eylül ve Militarist Bürokratik Cunta “ koskoca 
örgütleri” kısa sürede yerle bir rtti. Askeri darbeye 
karşı direnilemedi. Türkiye ve Kürdistan'da bu askeri 
darbeden her siyasal akım gibi Rızgari de nasibini aldı. 
^2  Eylül beklenilen bir şeydi ve daha sıkı bir örgütlenme 
gerekiyordu. Onbinlerce insanımız zindanlarda çürütül
dü, işkence tezgahlarında ömür tüketti...

KUKM'nin genel ve vazgeçilmez tezlerini tartışırken 
Rızgari neleri yerine getirebildi neleri getiremedi. Bu 
tartışma konusudur, ancak şunu söyleyebiliriz ki, he
men hemen temel bütün tezlerini tartışmış ve hayata 
geçirmiştir. En önemli eksik olarak siyasal örgütlenmeyi
o güne kadar başaramamıştır.

Rızgari sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli 
sorunlardan biri de, dışta ve içte şablonculuğa karşı 
tavizsiz sürdürdüğü mücadeledir. SSCB, Çin ve Arna
vutluk'ta yağan yağmura göre şemsiye açmadı; sınıfa, 
ülkeye ve ulusa bağlı ve bağımlı olarak, bağımsız bir 
dış siyaset yürüttü.

Yaratılan teorik ve ideolojik zeminin ve yaşanan zen
gin deneyimin parti gibi bir araca sahip olması eylemini 
gündeme getiren Rızgari, 1987'de Kürdistan Kurtuluş 
Örgütü (Rexistina Rızgariya Kürdistan) gibi bir yapıya 
ulaştı. Daha sonra Genişletilmiş Merkez Komitesi karany
la Kürdistan Kurtuluş Partisi adını alarak sürece devam 
etti. Kamuoyuna açılan siyasi programın giriş kısmında;

“ Devrimci bir grubun, gerçek anlamda bir programa 
sahip olması, uzun ve çetin bir mücadeleyi, ideolojik 
ve siyasal İnşa süreçlerini gerektirir. Sorun, acele ile 
bir programa sahip olmak değil, ihtilali gerçek hedeflerine 
ulaştırabilecek savaş örgütünün yaratılmasıdır” “ bugün 
ve yarını belirleyecek olan yalnız bizim programımız 
değil, aynı zamanda; ülkemizin içinde bulunduğu du
rum, uluslararası İlişkiler, toplumumuzn sosyo-ekonomik 
yapısı gereği kitle talebinin somut ve pratik bir işlerliğe 
ulaştırılmasıdır da. Bu program, bütünsellik içinde ulusal 
kurtuluşun toplumsal kurtuluş İle birleştirilmesini de 
gerektirmektedir” . Bu amaçla kapitalist ve sosyalist dün
yanın durumuna değinilerek, “sosyalist ülkelerin ulusal 
kurtuluş savaşlarını yalnız başlarına bıraktığı” vurgu
lanmaktadır.

“ Ermeni, Pontus (Rum) ve Kürt halklarının” kaderleri
nin benzer olduğu, TC’nIn Jenosit eylemleri ile bu halk
ları yurtlarından kovarak, Kürtleri de sömürgeleştirdiği 
belirtilmektedir. Buna bağlı olarak “ Türk-Yunan Savaşı, 
ulusal kurtuluş savaşı değil, çünkü başka halkların köle- 
leştirilmeleri ve Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi gibi 
bir sonucu yaratmıştır” denilmektedir. “ Türk-Yunan Sa- 
vaşı” nın hiçbir anti-emperyalist yanının bulunmadığı 
açıklanmaktadır. Türk Burjuvazisl'nln gelişen bu yapı 
üzerinde palazlandığı ve bunların temsilcilik görevini 
de Kemalistlerin yüklendiği, OsmanlIların kalıntıları üze
rinde ve kan-revan içinde “ Misak-ı Milli” nin kurulduğu 
saptanarak, İzmir İktisat Kongresinden sonra Kemaliz
min palazlanan ve işbirlikçi hale dönüşen Türk Burjuva
zinin ideolojisi olarak kendini ortaya koyduğu tartışıl
maktadır... Programda Kürdistan'ın sömürge statüsü 
ve bunun resmileşmesi, Lozan Emperyalist Paylaşımı, 
Musul, Kerkük Sorunu, Hatay Meselesi ele alınmakta; 
Dersim de, direnmenin bastırılmasına kadar Kuzey Kür- 
distan'a açık girllemediği söylenmektedir. Program bu 
yapısal durum İçinde Kürdistan'daki üretim biçimini.

sınıfların konumlanmasını detaylı açıklayarak, devrim
den yana olan ve olmayan sınıfları ayırdetmekte, işbir
likçilere karşı mücadeleyi sömürgecilere karşı mücade
leden ayırmamakta, aynı saymaktadır...

"Ulusal-demokratik ve sosyalist nitelikli bir kitle 
partisi”  önererek; Partinin “ ulusal-demokratik program 
hedefinin bağımsız, birleşik, demokratik bir Kürdistan 
için ülkenin askeri işgalden arındırılması hedefini” açık
lamakta; “ Kürdistanlı tüm yurtsever, demokrat ve sosya
list siyasal güçlerin Tek Bir Ortak Taarruz Cephesi'nde 
(KUKC) birleştirilmeleri, genel, acil ve stratejik siyasal 
hedeflerin saptanıp çözümlenmesini amaç saymakta ve 
kendisini bu sürecin en önemli aracı” kabul etmektedir. 
Partinin sosyalist'program hedefi is e ,/“ eşit haklar 
ve görevler temelinde örgütlenmiş; sınıfsız, sömürüsüz 
bir topluma ulaşmak” amaçlanmaktadır.

Kürdistan'da devrimin kitlelerin gönüllü katılım ve rı
zalarına dayanmak zorunda olduğu ve demokratik bir 
muhteva göstereceği; Kürdistan'da bütün sömürgeci 
ilişki ve bağımlılıklara son verilmesi ile ulusun özgürlü
ğü ve ülkenin bağımsızlığı aşamasının dayatan somut 

-bir hedef olduğu saptanmaktadır. Bu bağlamda azami 
ve asgari program hedefleri ayırtedllerek; genel müca
dele ve stratejik hedefler açıklanmaktadır. “ Sömürgeci
ler ve işbirlikçilerinin en kılcal damarlarına girmeyi, be
yinlerini parçalamayı, iskeletlerini dağıtmayı ve örgüt
lenmelerini alaşağı etmeyi” görev saymaktadır. Ulusal 
Kurtuluş mücadelemize “ katılan, destek veren, daya
nışma içinde olan bütün güçleri (devletler, partiler, kişi
ler) dost” saymakta, mücadeleye “ karşı olan ve geliş
mesini, gürbüzleşmesini engelleyen bütün güçleri 
düşman” olarak görmektedir. Bu anlayışına uygun ola
rak Ulusal Kurtuluş Cephesi Siyaseti ve İttifaklar Siyase- 
f/’ni belirlemekte; “ Ülkemizdeki ulusal ve sosyalist siya
sal güçlerin askeri işgali ortadan kaldırmak için Ortak 
Bir Taarruz Cephesi’nde birleştirilmeleri” İle; “ 4 parça
daki egemen ulusal devrimci, demokrat ve sosyalist 
hareketleri ile ittifaklar kurmayı, daha yakın düzeylerde 
güç ve eylem birlikleri oluşturmayı” amaç saymaktadır. 
Bu birliklerin oluşmasında “ egemen ulus devrimci, de
mokrat ve sosyalistlerine görevlerini anlatmak ve onla
rın şartsız-terclhsiz mücadele vermelerini” önermektedir.

Kürt Ulusuna dayanan savaşın haksız bir savaş oldu
ğunu belirlemektedir. Genel stratejinin “ barış ve 
demokrasi” olduğu, ancak dayatılan bu haksız savaş 
karşısında da bütün gücü ile savaşmak zorunda olduğu
muzu açıklamaktadır... Savaş taktikleri ve Kurtarılmış 
Bölgeler konularına da değinilerek. Kurtarılmış Bölge
lerde yönetimin nasıl olacağı detaylı belirtilmektedir... 
Kurtarılmış Bölgelerdeki uygulamanın, devrim sonrası 
kurulacak toplumsal yapının “ bir ön modeli olacağı” 
nedeniyle önemini vurgulamaktadır...

“ Siyasal iktidar perspektifi. Savunma perspektifi, Dü
şünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Din ve İbadet Özgürlü
ğü, Azınlık ve Etnik grupların Hakları, Kürdistan Ekono
misinin düzenlenmesi. Emekçi Halkın Haklarının Güven
celeri, Köylülerin Haklarının Güvence altına alınması. 
Konut Durumu, Sağlıklı bir toplum yaratmak görevi. 
Kadınların Güvence Altına alınmaları. Gençliğin Güven
ce altına alınması. Bilimsel Faaliyetler, Kültürel değerle
rin korunması ve geliştirilmesi vb ...” konularını detaylı 
somut biçimde açıklamaktadır...

Sonuç olarak Rızgari: “ Kürdistan'daki ulusal diren
meler ve siyasal hareketlerin olumlu ya da olumsuz 
yanları ile bıraktıkları mirasın üzerinde, ona sahip çıka
rak şekillenmiş ve gelişmiştir” denilmektedir. (...)

Rızgari ülke İçinde ve dışında mücadelesine devam 
etmektedir. 12 Eylül sonrası yargılamalar sonucu Türki
ye'nin birçok yerinde ağır cezalara çarptırılmış birçok 
kadrosu halen cezaevlerinde bulunmaktadır.

ORHAN KOTAN
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K ürt D Hi'ne Önsöz
S.ŞIVAN

Nisan 1976'da Kava Yayınlan arasmda çıkan 
Zmanâ Kurd-Kûrt Dili adlı kitap asıl adı Sait

Kırmızıtoprak olan Dr. Şıvan tarafından daha önce 
bu alanda çalışmalar yapmış olan Celadet ve 
Kamuran Bedirxan'in yapıtları temel alınarak 

iıazırlandı. Bu kitaba Şıvan'ın yazdığı önsözden 
bölümler:

Her şeyden önce, genel bir kuş bakışı ile, bu sorunun 
üzerinde biraz durmamız ve onunla meşgul olmamız 
gerekir. Bütün bilginler ve düşünürler tarafmdan da 
teyid edildiği ve açıklandığı gibi, dil herhangi bir sosyo
ekonomik sistemin ürünü değildir. Yani bir milletin dü
zeni ne olursa olsun, o milletin sahip bulunduğu dilin 
temel çatısı daima ana yapısını koruyarak, bahse konu 
milletin bütün fertlerinin hizmetinde, yaşamaya devam 
eder. Başka bir deyişle dil ekonomik sisteme bağlı de
ğildir ve üstelik herhangi bir üst yapı (supra-strustura) 
müessesesi gibi de kabul edilmez. (...)

Evet, bütün eski milletler gibi, Kürt milletinin de bir 
dili vardır ve ona Kürtçe denir. Nasıl ki, binlerce yıldan 
çok önceleri Kürt milleti tarih sahnesine çıkmış ve bü
yük tarihi dehalardan Kiaksarlar, ve Selahaddin’i  Eyubi- 
ler zamanlarında ünlü devlet ve imparatorluklar kurmuş, 
ö günlerden günümüze dek, Kürt dilide Kürt milleti gibi 
yaşamakta devam etmiştir.

Nasıl ki, soy itibarıyla, Kürt milleti tarihi kökenleri 
itibarıyla Hindo-Avrupa milletlerinin (Aryen) bir kolu ise; 
Kürt dili de bu aileye mensuptur. Yani Ari (Aryen) dilleri 
familyası arasmda yeraimaktadır. Kürt dili ile diğer Orta
doğu milletlerinin özellikle Irani kavimlerin dilleri arasın
da, çok yakın ilişkiler ve etimolojik (kelimelerin kaynak
ları ve temelleri) akrabalıklarla kelime alışverişi vardır. 
Diğer taraftan, Islâm Dinl'nin ve özellikle Kuran Dili'nin 
tesiri altında günümüzde bile diğer birçok diller meya- 
nında; meselâ Türkçe, Acemce, ve hatta Hindistan ve 
Endonezya diliert gibi, Kürtçede de bazı Arapça kelime 
ve deyimler vardır. Bunun dışında Kürtçe tamamen ba
ğımsız yaşayan ve özel bir kelime hâzinesi ile gramere 
sahip bir dildir. (...)

Kürtçede iki büyük lehçe vardır; Kurmancıya Bakur 
(Kuzey Kurmancası): Kuzey ve Kuzey-batı Kürdistan’da 
yani Türkiye, Suriye ve Sovyet Kürtleriyle, Kuzey Irak 
ve Kuzey Iran Kürtleri arasında, bu lehçeyle konuşul
maktadır. Öbürü Kurmanciya Nivro (Güney Kurmancası) 
dır ki buna Sorani de denmektedir. Bu lehçe ise. Güney 
Kürdistan’da yani Irak ve Iran Kürdistanlılarının güne
yinde konuşulmaktadır. Her iki lehçe arasında. Büyük 
Zap adeta nispi bir hat çizmektedir.

Diğer sayıları daha az olan bazı Kürtler; meselâ Zaza’- 
lar özel bir lehçe ile (Gorani ya da Hevramani de den
mektedir) konuşurlar. Söylenebilir ki, bu lehçe farkları
nın yanı sıra, büyük aşiretlerin ve vâdilerin de kendileri
ne özgü bir takım şive (ağız)ları vardır. Fakat, bu olay 
son derece normaldir. Zira bu tip lehçe ve şiveler halin
deki dil farkları, diğer bütün dağlı halklarda ve hatta 
bütün milletlerde, tıpkı Kürtler gibi mevcuttur. Meselâ, 
Meğreb Arapları Irak Arapçasını anlayamazlar ve hatta 
Mısırlılar Lübnanlılarla konuşmakta çok güçlük çekerler. 
(...)

Esefle belirtmek yerinde olur ki, Irak ve İran Kürtleri 
arasında, yaygın ve geçerii alfabe, Arap alfabesidir... 
Bugün Irak Kürdistam'nda ilkokuldan üniversiteye ka-

Ulusal Demokrank

lUDGl
D H IE İM »M

üstte: Kava Yayınları arasında çıkan Kürt Dili 
kitabının kapağı. Altta: UDG broşürünün kapağı.

dar, resmi bir şekilde ve Kürt yetkililerinin sorumluluğu 
altında ve devlet eliyle, bütün milli eğitim hizmetleri 
ve öğretim Kürtçe olarak yapılmaktadır. İran’da resmi 
kanallardan bu konuda bazı adımlar atılmaktadır; fakat 
yine Arap harfleriyle. Artık bilmiyoruz Irak Kürdistanı 
yetkilileriyle. Iran Kürtlerinin öncüleri ve dilbilenleri, la- 
tin alfabesine dönüş yapacaklar mı? Ya da bu böyle 
devam edip gidecek mi?... Kanaatimizce, bu alfabe işi 
düzenlenir ve tek alfabe üzerinde karar kılınırsa -ki bu 
birliğin mutlak olarak latin, özellikle Hawar alfabesi üze
rinde kurulması şarttır. Zira gerek Irak Kürtlerinin yetki
lileri ve gerekse Iran Kürtlerinin liderleri de, hem kolay 
yazı ve telâffuz bakımından ve hem de bu alfabenin 
evrenselliği dolayısıyla üstünlüğünü ve büyük avantaj- 
annı kabul ve teslim etmektedirler. Bu alfabe birtiğinin 
jerçekleşmesinin, Kürtçenin gelişip olgunlaşmasında 
/e  tabi! zenginliğiyle inceliğini okuyucunun hizmetine 
daha geniş şekilde sunmasında etkili bir rol oynayaca
ğından şüphe edilmez. Ayrıca asıl mesele olarak, bu 
sayede, Kürt halkının geniş kitleleri ve özellikle işçiler, 
köylüler ve rençberler, yayınlanmış eserlerden yararla
nabilir ve kısa zamanda genel kültürierini geliştirebilirier.

Bu son yıllara kadar, Türkiye'de de durum trayle idi. 
Zira 1924 yılından sonra, Türkiye Kürtleri arasında Kürt
çe okuyup yazma olanağı yoktu. Fakat günümüzde, her 
ne kadar çok yavaş ve çetin zorluklaria da olsa, Hawar 
alfal>esi Türkiye okuyucuları arasında tanınabilmiş ve 
hatta mutlulukla t>elirtmek yerinde olur ki, bu değerli 
alfabe, köylere kadar sağlıklı bir yayılma yapabilmiştir, 

t - )

Bu kitabın özü, 1941 Hawar'inda, Celadet Bedirxan 
tarafından ilk kez düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu 
seri makalelerin başlığı “ Grameri Kurmanci" idi. Daha 
sonraları, Celadet'in kardeşi Kamuran Bedirxan, 1947 
yılında, Paris "Doğu Yaşayan Diller Milli Okulu"nda 
(l'Ecole National des Lengues Orientales Vivantes) Kürt 
dili profesöriüğüne getirildi. O günden bu yana da. Cela
det Bedirxan ve Roger Lescot'nun müştereken geliştir
dikleri ve temelini attıkları sistem, Kamuran Bedirxan'in 
yönetimi altında, günden güne olgunlaşarak ve Avru
pa’nın daha başka Kürdoloji Enstitülerinde de l>enim- 
senmek suretiyle, günümüze dek gelmiştir. (...)

Bu kez, bu elinizde tuttuğunuz kitabın hazırianmasın- 
da, biz yine Celadet ve Kamuran Bedirxan'larin metodu
nu esas tuttuk. Fakat, ilk iş olarak, Fransızca olarak 
yazılmış bütün izah ve tarifleri kaldırarak onları önce 
Kürtçe ve sonra da, okuyucu için -hiç değilse bu 
aşamada- kolaylık olsun diye, Türkçesiyle biriikte alt 
alta sıraladık. "F iil” bölümünü, sistematik bakımından 
ve "ön-arka edatlar” ile "zart, bağlaç ve ünlem” bölüm
lerini ise tamamen değiştirdik, misâlleri çoğalttık ve 
genişlettik. Bu çalışmada, özellikle Celadet Bedirxan
- Roger Lescot'nun kitabından da çok yararlandık. Ayrı
ca, son bölümlerinde yeralan Kürtçe misâllerin bir kısmı 
ya kendimizindir ya da Kürtçe eserlerden, bizzat kendi
miz derleyip çıkardık. Bu nedenle de, bu çabamızın 
değeri ne kadar az ve mütevazı olursa olsun, elinizde 
tuttuğunuz bu yapıt için, Kamutan çok hoşlanacak ve 
kısaca onu elinden düşürmeyecektir. •

D eklerasyon  U lusal 
D e m e k ra lik  G üçbirliğ i (UDG)

1979'un sonlannda Kürdistan İşçi Partisi (KİP), 
Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan (KUK) ve Türkiye 
Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP) deklarasyon

yayınlayarak bir platform oluşturmaya çalıştılar. Bu 
deklarasyondan bölümler:

Emperyalizmin ve faşizmin Türkiye ve Kürdistan halk
lan üzerinde saldınlannın yoğunlaştığı, devrimci, de
mokrat, yurtsever tüm örgüt, kuruluş ve kişilerin güç 
ve eylem birliğinin acil bir görev haline geldiği günümüz 
koşullarmda biraraya gelen ve Ulusal Demokratik Güç- 
blrllğl’ni sağlayan Özgürlük Yolu, Devrimci Demokratlar 
ve Devrimci Ulusal Demokratlar, kamuoyuna aşağıdaki 
açıklamayı yapariar;

Türkiye'de hayatın her alanında çok önemli günler 
yaşanıyor. Yıllar boyu emekçi halk yığınlannı iliklerine 
kadar sömürerek ve insanlarımız üzerinde en hayasızca 
bir zorbalığı uygulayarak sürdürülen sömürü ve zulüm 
düzeni temellerinden sarsılıyor. (...)

Sömürücü sınıflann sözcüleri, en azgın gericiler, mili
taristler ve onlann emrindeki basın, radyo ve televizyon
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sürekli olarak komünizm ve "bölücülük” yaygarası ya
pıyor. Türkiye işçi sınıfına, devrimci ve demokratik güç
lere ve başta işçi sınıfımız olmak üzere Kürdistan fıaikı- 
nın tüm ulusal demokratik güçlerine daha da azgın bi
çimde saldırmak için kamuoyu oluşturuluyor, hazırlıklar 
yapılıyor. Devlet kadroları faşist militanlarla donatılırken 
ilerici memurlar, kitleler halinde işlerinden alınıyor, ora
dan oraya sürülüyor. Demirel hükümeti, polisi ve Jan
darmayı öğrencilerin, öğretmenlerin, işçilerin, Kürdis
tan yurtseverlerinin ve tüm emekçi halkın üstüne hınçla 
saldırtıyor. Gerici güçler ve onların şu andaki Demirel 
hükümeti açıkça halka savaş ilan etmiştir. (...)

İran ve Afganistan'daki gelişmelerle büyük bir darbe 
yiyen emperyalist güçler, şimdi Ortadoğu’da tutunabil
mek, eski konumlarını kazanmak için Türkiye’ye daha 
da önem vermeye başladılar. Emperyalistler Türkiye’yi 
sağlam bir üs olarak elde tutmak, bu nedenle de Türk 
ve Kürt halklannın hertürlü anti-emperyalist, ilerici ha
reketinin ezilmesini, devrimci ve yurtsever güçlerin et
kisiz hale gelmesini istiyorlar.

Emperyalistler, Iran devriminden, özellikle de Afga
nistan'daki son gelişmelerden sonra yeni bir soğuk sa
vaş dönemi başlattılar, görülmemiş bir anti-komünizm 
propaganda kampanyasına giriştiler. Onlar, Ortadoğu’
da gericiliği güçlendirmek, kendi politikalarını hayata 
geçirmek için seferber oldular. Emperyalistlerin politi
kası ile Türkiye gerici güçlerinin politikası böylece çakı
şıyor ve Türkiye’de faşist bir dikta kurmaya yöneliyor. (...)

KÜRDİSTAN-TARİHSEL GELİŞİM VE BUGÜNKÜ DURUM

Halkımızın binlerce yıldan beri üzerinde yaşamakta 
olduğu ülkemiz Kürdistan, bugün birkaç devlet arasında 
paylaşılmış durumdadır ve halkımız, örneğine az rastla
nan ağır bir ulusal zulüm altındadır. (...)

Kürdistan’ı aralarında bölüşen devletler, halkımıza kar
şı görülmemiş bir ırkçılık ve ulusal baskı politikası uygu
ladılar, halkımızı imha etme ve asimile yöntemlerini yeri
ne göre ayrı veya birlikte kullandılar. Halkımızın tarihini, 
kültürünü yoketmeye çalıştılar, dilini kullanmasını bile 
engellediler.

Kürdistan, tarihi boyunca uğradığı sayısız istilâya, 
saldırıya karşı inatla direndi. 19. yüzyıl başlarından iti
baren Kürdistan’ın özgürlüğüne yönelik ulusal hareket
ler biribirini izledi. OsmanlI ve Iran devletleri bu ayak
lanmaları bastırmak ve Kürdistan’ı "yeniden fethetmek” 
için birçok kez savaştılar ve bu ayaklanmaların bastırıl
masında, 19. yüzyılın sonuna doğru Kürdistan'a el uza
tan emperyalist devletler de bir yandan onlara yardımcı 
olurlarken, diğer yandan kendileri fiilen işgal eylemleri
ne giriştiler. (...)

Halkımızın ulusal özgürlüğe kavuşması için sömürge
ci boyunduruk kırılmalı ve her türlü ulusal baskıya son 
verilmelidir. Bunun gibi, geri feodal ilişkiler son bulma
dan, ağalık, şeyhlik ve benzeri kurumlar ortadan kalk
madan, bir toprak devrimi yapılmadan köylü özgürleşe
mez, ulusal birlik sağlanamaz. Ayrıca sömürgecilik ve 
feodal gericilikle bütünleşen ticaret ve toprak burjuvazi
sine karşı mücadele edilmeden, demokratikleşme süre
cindeki görevler yerine getirilemez. Özgür ve demokra
tik bir toplumun kuruluşu, ulusal ekonominin gelişmesi, 
ulusal kültürün İlerici bir kanalda gelişip serpilmesi, 
geniş emekçi halk yığınlarının toplumun politik hayatına 
etkin biçimde katılabilmeleri buna bağlıdır.

Ulusal demokratik devrimin başarılması, devrimin bu 
temel hedefleri için geniş halk kitlelerinin seferber edil
mesini gerektirir. Bu, ulusal demokratik cephe sorunu
dur.

Devrimin kesintisiz biçimde devam ettirilerek toplum 
yaşamında her türlü sömürü ilişkisine son verilmesi, 
diğer bir değişle sosyalist bir topluma ulaşılması, önce
likle devrimin bu İlk aşamasını gerçekleştirmeye bağlı
dır. (...)

h d d m lta n  g m i

lio y ıs ı ç iç e ğ i v e  f â fiz m

y e r a l t ı  m a d e n / i ş

v a y ı n î a n

ijstle: DİSK'e bağlı Yeraltı Maden-iş Sendikası'n/n 
Hekimhan grevine ilişkin broşürü. Altta: DİSK'e bağlı 

Oleyis Sendikası'n/n bir broşürü.

ORTAK MÜCADELE HEDEFLERİ

Sömürgeciliğe ve onun müttefiki her türden gericili
ğe, emperyalizme ve faşizme karşı güç ve eylem birliği 
yapmaya karar veren siyasetlerimiz, Kürdistan’da özgür 
ve demokratik bir toplum kurulması için şu ortak hedef
ler yönünde mücadele ederler:

Kürdistan’da yaşayan diğer halkların da dil ve kültür
lerini özgürce kullanıp geliştirmeleri, eşit demokratik 
haklara sahip olmalan İçin gerekli koşulları sağlamak. (...)

Ulusal Demokratik Güçbirliğrmiz, Türkiye ve Kürdis
tan Halklarının şu kısa vadeli ortak talepleri için müca
dele eder:

Sıkıyönetimin kaldıniması ve işkencelere son verilmesi;

İlerici-devrimci siyasi tutukluların serbest bırakılması;

ilerici basın üzerindeki her türlü baskı ve yasaklama
lara ve Kürtçe basın-yayın hakkı üzerindeki engelleme 
ve zorbalığa son verilmesi;

Her halka anadilinde eğitim hakkının tanınması, eğiti
min ırkçı-şoven, asimilasyoncu ve gerici içeriğinden ann- 
dırılarak demokratikleştirilmesi;

141-142. maddelerin. Siyasi Partiler ve Seçim Yasala
rındaki gerici, şoven, anti-demokratik diğer hükümlerin; 
yine düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önünde engel 
oluşturan diğer tüm anti-demokratik yasa ve uygulama
ların kaldırılması;

Kapatılan demokratik kitle örgütlerinin açılması, de
mokratik kitle örgütleri, sendikalar ve ilerici partiler üze
rindeki baskılara son verilmesi;

Tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak 
ve özgürlüklerin sağlanması;

Genel grev ve dayanışma grevi hakkının tanınması;
Sendika seçmede referandum hakkının yasal güven

ceye kavuşturulması;

İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü olan
1 Mayıs'ın yasalaştırılması. (...)

Bu güç ve eylem birliğini oluşturan siyasetlerimiz:

Kürdistan'ın öteki parçalarında özgürlük ve demokra
si için mücadele eden halkımızın haklı mücadelesini 
destekler ve onların ilerici güçleriyle dayanışma içinde 
olduğunu belirtir.

Ulusal Demokratik Güçbirliği'm\z, Filistin halkının, ül
kesini parçalanmışlıktan kurtarmak ve bağımsız bir dev
let kurmak için siyonizme ve emperyalizme karşı ver
mekte olduğu haklı mücadeleyi destekler.

Güçbirliğimiz, halkların barış, demokrasi, silâhsızlan
ma, ulusal kurtuluş yolunda verdikleri mücadeleyi des
tekler. { . . . ) •

 ̂O rtak  B ild iri

14 Ekim 1979’da yapılan seçimlerde Türkiye 
Sosyalist İşçi Partisi ve Devrin^ci Demokratlar 
işbirliği yaparak, bunu bir bildiri ile açıkladılar.

Ekim 1979'da aylık Jina Nû adlı dergide 
yayınlanan bildiriden bölümler:

Yurtseverler, Demokratlar, Sosyalistler...

Yaklaşan 14 Ekim 1979 Kısmi Senato ve Milletvekilliği 
ara seçimleri dolayısıyla Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 
ve Devrimci Demokratlar tam ve kapsamlı bir seçim 
işbirliği yapmış bulunmaktadırlar. Taraflar 14 Ekim 1979 
Kısmî Senato ve Milletvekilliği ara seçimlerinden sonra 
ortaya çıkacak engellere ve zorluklara karşı da birlikte 
mücadele etmenin kararlılığı ve İlkesel anlaşması için
dedirler.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Demokratlar 
ilan eder ki: günümüz şartlarında seçimler gibi milyonla
rı ilgilendiren siyasi bir olay karşısında emekçi halk 
güçlerinin örgütlü birliği ve mücadelesi zorunludur. An
cak bu birlikte mücadele sayesindedir kİ, sınıfsal ve 
ulusal baskılar geriletilebilir, emekçilerin demokratik hak 
ve özgürlükleri genişletilebilir. Buradan hareketle;
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Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ile Devrimci Demokratlar 
arasındaki bu seçim işbirliğinin temel dayanağı, her 
iki tarafın da bilimsel sosyalizmin olayları çözümlemeye 
ve dünyayı devrimci bir şekilde değiştirmeye yetecek 
tek bilimsel öğreti olduğuna olan inançları ve Proletarya 
Entemasyonalizmi’ne duydukları yüreklen t>ağlılıktır. (...)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Demokrat
lar, kendileri dışında kalan tüm sosyalist, ilerici, yurtse
ver güçleri ve örgütleri 14 Ekim 1979 Kısmî Senato 
ve Milletvekili ara seçimlerinde Imi deklarasyonda ifade
sini bulan görüşleri ve onun maddi somutlanması olan 
seçim işbirliğini desteklemeye çağırırlar. Ve yine top
lumsal işlev taşıyan tüm ilerici siyasal güçlerle, bölge
sel, yerel ve Türkiye çapında (merkezî) işbirliği yapmak 
İçin görüşmeye her zaman açık olduklarını birlikte ya- 
yınladıklan bu deklarasyon aracılığıyla tüm kamuoyuna 
duyururlar.

EMPERYALİZM GERİLİYOR 

işçiler. Emekçiler, Kardeşler...

Dünyamız, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını ya
şıyor. Dünya sosyalist sisteminin engin gücü, kapitalist 
ülkelerdeki işçi sınıfının mücadelesi ve ulusal kurtuluş 
mücadeleleri, emperyalizmin savaş, saldırı ve sömürü 
dünyasını her gün biraz daha daraltıyor. Başta ABD 
emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalist güçler dün
ya devrimci güçleri karşısında geriliyorlar. Emperyaliz
min egemenliğini kıran emekçi halklar sosyalizmin bay
rağını ülkelerinde yükseltiyor, savaşsız, sömürüsüz bir 
dünyanın inşaasına katkıda bulunuyorlar. (...)

HER TÜRLÜ BURJUVA SİYASETİNE KARŞI SOLUN 
BİRLİĞİ

Yurtseverler, Demokratlar, Sosyalistler...

14 Ekim 1979 Kısmî Senato ve Milletvekili ara seçimle
ri yaklaşıyor. Oy verme günü yaklaştıkça bütün burjuva 
partileri yine halkın karşısına çıkıp oy istiyorlar. Bunlar 
arasında düzenin koruyucusu MC partileri, gene düze
nin savunucusu CHP'ye karşı kendilerini alternatif diye 
sunuyorlar. Oysa emekçilere yaşamı zindan eden ve 
Türkiye’yi kan denizine döndüren ilfC’nin asıl yüzünü 
emekçi halk güçlerimiz çok iyi bilmektedir. Çünkü emekçi 
halk hareketimiz MC gericiliğine vura vura bugünlere 
gelmiştir. Bu nedenle, ilerici güçlerimiz MC’ye oy ver
meyecek oylannı faşizme ve işbirlikçilerine karşı bilinç
le kullanacaklardır.

Buna karşılık, kendisini düzenin MC partileri önünde 
bir alternatif olarak tanıtan diğer düzen partisi CHP 
de hiçbir soruna çare bulamadığı gibi, emekçi halk hare
ketlerimizin de karşısına geçmiştir. Bu nedenle CHP’nin 
solundaki güçler ve ileri halk kitleleri, oylarıyla CHP'ye 
Hayır demesini bileceklerdir.

Hükümet ve tüm burjuva partileri tam bir açmaz için
dedirler. Ekonomik krize bağlı olarak siyasal bunalım 
her gün biraz daha derinleşerek sürmektedir.

Emperyalizme bağımlı gizli-açık faşist mihraklar, açık 
faşist diktatörlüğü tezgâhlamanın hazırlığı içerisindedir
ler. Sosyal demokrasinin demokratik haklara tarihsel 
ihanetinin açığa çıkması, militarist güçlerin son günler
de saldırganlığını artırmaları, “ bölücülük” edebiyatına 
hız vermeleri bilinen gerçeklerdendir.

İşte bu koşullarda, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve 
Devrimci Demokratlar olarak faşizme geçit vermemek, 
MC’nin iktidar heveslerini kursağında bırakmak, “ parti
ler üstü hükümet” , “ara rejim” vb. gibi tertipleri boşa 
çıkarmak, militarist ırkçı-şoven girişimlere dur demek, 
haklarımızın demokratik ve siyasal kazanımlarını koru
yup geliştirmek, daha özgür ve demokratik bir ortamın 
kazanılmasına katkıda' bulunmak için Halk Güçlerinin 
Örgütlü Biriiği'nin zorunlu olduğuna inanıyor ve belirti
yoruz ki;

İstanbul 
demiryolu memur 
derneği

MEMUR
MÜCADELESİ
VE
DEMİRYOLCULAR

Program önerileri: I 
(kazanılmış hakların 
kullanılması)______

NA ık ̂ iy o s ı d e rx ^ i

r i k i m  İ979  S a y ı / i  l

üstte: İstanbul Demiryolu Memur Derneği'n/Vı bir 
broşürü. Altta: Jina Nû dergisinin l<apağı.

SEÇİM PLATFORMUNU BİRLİĞİN HİZMETİNE SUNALIM

14 Ekkn 1979 Kısmî Senato ve Milletvekili ara seçimle
ri platformu, halk güçlerinin örgütlü birliğinin sağlanma
sında bir araç görevi görebilir. Mücadelenin öz biçimle
rini somut şartların somut tahlilinden çıkaran, hiçbir 
mücadele biçimini reddetmeyen ya da mutlaklaştırma
yan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Demokrat
lar oiarak, belirtiyoruz ki, bugün halk güçlerimizin kalıcı 
güç ve eylem birliği sadece bilimsel ve güncel olarak 
zorunlu değil, aynı zamanda mümkündür de... (...)

SOLUN BİRLİĞİ SEÇİMLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Bugün biz sosyalistlerin en ivedi siyasal görevi, geniş 
emekçi kitleleri işçi sınıfı önderiiğindeki mücadeleye 
sevketmek ve bu amaçla halk güçlerinin beraberliğini 
sağlamaktır. Bunun da bugünkü seçimlerdeki somutla- 
nışı solun biriiğini savunan ve kısmen de olsa gerçek
leştirilmiş bulunan eğilimlerin desteklenmesidir.

Bu nedenle vurgulamak isteriz ki: Türkiye Sosyalist

İşçi Partisi ve Devrimci Demokratlar arasında oluşturu
lan bu seçim işbiriiği, sadece gerici-faşist partilerin poli
tikalarını ve CHP'nin reformist oyalamalannı teşhir et
mekle kalmayacak, işbiriiğinin önüne çeşitli bahaneler 
koyanların da yanlışlarını göstermek, onları uyararak 
kalıcı işbirliğine kazanmak olacaktır.

Seçim işbiriiğimiz, özellikle CHP'den kopan kitlelere, 
sosyalist güçler arasında biriiğin sağlanabileceğini ka
nıtlayacak, bu biriiğin mümkün olduğunun anlaşılması
na yarayacaktır. Emekçilerin, ayrılıklardan ve soldaki 
sürtüşmelerden duydukları hoşnutsuzluk ve siyasal sı
nıf mücadelesine katılmada gösterdikleri güvensizlik ve 
kararsızlık önemli ölçüde giderilme yoluna girecektir. 
Yine seçimlerde mutlaka başarı kazanacak olan böylesi 
bir işbiriiği emekçiler arasındaki güveni ve dayanışmayı 
güçlendirecek, onların sosyalizme duydukları inancı ve 
umudu pekiştirecektir.

Aynca bütün bunlara ek olarak böylesi bir işbiriiği, 
burjuvazinin yıllardır bütün araçlarla körüklediği, emek
çi halklarımız arasındaki düşmanlığı geriletmeye, burju
vazinin, yeni ve çeşitli oyunlar tezgahlamasına mani 
olmaya hizmet edecektir. Halklarımızın ortak düşmana 
karşı mücadelesinin önündeki pürüzler temizlenecek, 
sosyalistler başta olmak üzere ilericiler, yurtseverier 
arasındaki birlik, mücadele ve dayanışma azmi pekişe
cektir. (...)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Demokrat
lar, arasındaki, bu işbiriiği nesnel koşullann dayatması 
kadar bugünkü koşullarda çeşitli sorunlar karşısında 
her iki tarafın da ortak yaklaşımlar ve çözüm yolları 
hakkındaki anlayış birliği içinde olmalanndan doğmuştur:

• Faşizme geçit vermemek,

• MC'nin yeniden iktidar olmasının önüne geçmek, her 
türiü “ ara rejime” , faşist dikta emellerine karşı koymak.

•  Demokratik hak ve özgürlükler üzerinde önemli bir 
engel olan Sıkıyönetimin kaldıniması için verilen de
mokratik mücadeleyi güçlendirmek.

• Ceza Yasasındaki faşist nitelikli 141-142. maddelerin 
kaldırılması yolundaki mücadeleyi etkinleştirmek.

• Demokratik bir ortamın kazanılmasına katkıda bulun
mak.

• Anti-emperyalist talepleri yükseltmek.

• Halklar arasında düşmanlığı körükleyen “ bölücülük”  
demagojisini etkisiz kılarak, ezilen ulusun kendi gelece
ğini özgürce belirleme hakkı önündeki engellerin kaldı- 
nlması yolunda “ tekelci burjuvazi” nin ırkçı-şoven- 
militarist girişimlerine dur demek, böyleci İnsan Hakları 
Evrensel Biklirgesi’nin ilgili maddesini geçerii kılmak. (...)

•  Sandık başına mutlaka gidelim, oylanmızı faşizme, 
gericiliğe ve reformizme karşı kullanalım.

•  Burjuva partilerinin işine yarayacak olan “ Seçime 
Boykot” görüşüne karşı çıkalım. Oylanmızla mahkûm 
edelim.

•  Halk düşmanı AP'ye, MSP'ye, MHP’ye oy vermeyelim.

• Halkımıza sahte umutlar vaad eden CHP'ye de oy 
vermeyelim. Böylece reformist düşlere ve sosyal de
mokrat oyalamacılara Hayır diyelim.

• Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Demokratlar 
arasındaki işbiriiğini destekleyelim. Bu şekilde, solun 
biriiğine ve. soldan merkezî siyasal işbiriiğine katkı geti
relim. Birliğine yanaşmayanları uyarmış olalım.

•  Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ile Devrimci Demokratlar 
ve tüm demokrasi güçlerinin zaferi için onlann biriikte 
mücadelesine omuz verelim. (...) •
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TBM M 'de G izli Oturum

1975’te Irak’tan kaçarak Türkiye’ye sığınanlar ve
dört ilde ilan edilen sıkıyönetimle ilgili olarak 27
Mart 1975’te yapılan gizli oturumu yorumlayarak
yerveren Özgürlük Yolu’m n  Mart 1976’daki 10. 

sayısından tıölümler:

^  27.3.1975’te, itticalar ve dört doğu ilinde ilân edilmek 
İstenen sıkıyönetimle İlgili olarak TBMM'de yapılan gizil 
oturum birçok bakımdan ilginçtir.

Sadi Irmak Hükümeti, parlameritoya sunduğu sıkıyö
netim gerekçesinde 100-150.000 kişilik bir kitlenin Tür
kiye’ye ilticası halinde, “Zuhuru muhtemel olaylan önle
mek için” sıkıyönetim ilân ettiğini ve ilânın onanması 
İçin meclislere konuyu sunduğunu belirtmektedir. (...)

Bu gizli oturumda konuşma yapan Doğulu milletvekil
lerinden (Siirt Mv.) İdris Ankan şöyle diyor:

“ tnsan Hakları Evrensel Beyannamesine İmzasını koy
muş bir ülke olarak İltica hakkını kabul etmeyen Devleti
mizin bu davranışı konusundaki tartışmayı bir kenara 
bırakarak, Sayın Başbakanın maruzatlarına değinmek 
istiyorum."

“ İltica hakkı istenmiştir, kabul edilmemiştir. Sayın 
Başbakan demektedirler ki: ‘İltica hakkı isteyen bu grup, 
İltica hakkını zor kullanmak suretiyle ve zora başvurmak 
suretiyle fiilen İcra etmek İstemektedir'.”

“Eğer İltica hakkı isteyen bu grup ellerindeki silâhlar
la bu haklarını zorla, silâhla tahakkuk ettirmek emelinde 
iseler ve Anayasanın 124'üncü maddesine göre de bu
nun kesin belirtileri mevcut ise, dört ilimizde ilânı iste
nen sıkıyönetim mi bu müdahaleyi önleyecektir? Buna 
biz şahsen inanmıyoruz. Şayet, böyle zora başvuran 
bir teşebbüs varsa, bu dört İlde sıkıyönetimin İlânı ve 
meriyeti bunu sureti katlyede telafi edemeyecektir.”

“Benim naçizane kanaatim şudur: Bu konudaki temel 
düşünce, sıkıyönetimin ilânı İstenen bölge halkına karşı 
duyulan güvensizliktir. {CHP sıralarından ‘Bravo' sesle
ri, alkışlar.)”

"... Diyorum ki; bölge halkına karşı duyulan bir gü
vensizliktir. Bu neticeye nasıl varıyorum? Sayın Başba
kan, böyle bir tenkitle karşılaşacaklarını ümit ederek, 
(konuşmalarını dikkatle dinledim) iki defa tekrar etmiş
lerdir. Demişlerdir ki: 'Sıkıyönetim ilâm isteğinin teme
linde, bu Doğu ve Güneydoğu bölgesi halkına duyulan 
herhangi bir düşünce veya Doğu ve Güneydoğu halkını 
İlgilendiren bir mefhum yoktur.' İşte biz, bu düşüncele
rinden ve bu konuşmalarından bu neticeye vanyoruz. 
Öyle ya, geçen sene ve evvelki senelerde de aynı şekil
de Batı illerimizde, en son Kıbrıs Harekâtı sırasında 
yine Batı ve Güney İllerimizde sıkıyönetim ilân edilmiştir 
ve o sıkıyönetim ilânı konusunda İzahat veren Başba- 
kanlann hiçbirisi bu şekilde ifade kullanmamışlardır.”

İdris Ankan konuşmasında, gerçekleri yansıtmaktan 
uzak bulunan MİT raporlanna İtibar edilerek durumun 
abartıldığını, 12 Mart döneminde de, İnsanlann aynı 
gerçek dışı beyanlarla yargılandıklannı ve zindanlara 
alıklıklarını; oysa bu yanlış ve hiçbir belgeye dayanma
yan raporlann sıkıyönetim mahkemelerinde belge sayıl
dığına bir avukat olarak tanık olduğunu söylemiş ve 
devamla:

"Dosyada, Millî Emniyetin beyaz kâğıda yazılmış bir 
ibaresi var. Diyor kİ; ‘Bu şahsın Irak’ta falan keşle ilişki
si olduğu tespit edilmiştir, bu adama şu tarihte şu mek
tup gelmiştir, bu adam şu tarihte şu mektubu gönder
miştir ve Irak'ta bulunan bazı kişilere yardım vaadinde 
bulunmuştur,' diye mücerret bazı beyanlar yeralmak- 
taydı o raporlarda ve altlannda sadece kuru bir mühür 
yatmaktaydı. Sıkıyönetim mahkemelerinde, İşte o altla
nnda kuru mühür yatan o belgelere İstinaden, şahıs

KURTULUŞ

üstte: Özgürlük Yolu dergisinin 25. sayısının kapağı. 
Altta: Kurtuluş dergisinin 35. sayısının kapağı.

hak ve hürriyetleri kısıtlanmış, cezalar verilmiştir. Biz 
avukat olarak o zamanlar sayın mahkeme heyetine di
yorduk ki, ‘Peki’bu sanık hakkında, sanıkla İlgisi olduğu 
iddia edilen bu mektuplar nereden ele geçirilmiş? Ne 
zaman yakalanmış? Kimin evinde tutulmuş? Bu sanığın 
evinde yapılan aramalarda böyle bir şey ele geçmiş 
mi?’ Diye sorduğumuzda, sıkıyönetim savcıları bize şu 
cevabı veriyoriardı dlyoriardı kİ: ‘Bu konuda tahkikat 
istemek. Millî Emniyetin İstihbarat çaiışmalannı öğren
meye matuf kasıtlı bir t>eyandır, bu nedenle bunu araş
tırmaya lüzum yoktur ” demiştir.

Arıkan'ın bu sözleri Başbakan Sadi Irmak tarafından, 
"Arkadaşlar, yapmayalım, asıl bunlar işte bölücülüktür, 
böyle yollara gitmeyelim, böyle manalar aramıyalım ol
mayan yerlerde” , biçiminde, bölücülükle suçlanmıştır...,

Bu oturumda. Adalet Partls l'nden  Van Milletvekili Kin- 
yas Kartal da konuşmuştur. Kendi yöresinde güçlü bir 
ağa olarak bilinen Kinyas Kartal’ın, bu konuda kürsüde 
konuşurken ezilip büzülmesi, bir yalvarma üslubu kul
lanması gözden kaçmıyor. Bilindiği üzere Kinyas Ağa 
55’lerden biridir. Her ne kadar kürsüye çıkmak zorunlu- 
ğunu duymuşsa da, t>öyle tatsız işlerin bir daha başına 
gelmemesi için böyle bir üslup kullanıyor belki de... 
Kartal, konuşmasında şöyle diyor:

"Şimdi, dört vilayette daha evvelce sıkıyönetim ilân 
edilmiştir. Diyoriar ki, ‘İlân edildiği zaman, acaba bu 
vilayet halkına itimatsızlık mı var idi?'

"Hayır beyler, itimatsızlık yok. Bu karşıda Yunan Dev
leti vardır. Şevsek de sevmesek de, onların sempatizan
ları vardır. Fakat 10.000 kuvveti geçmeyen Barzani as
kerlerine, kuvvetine karşı bu tedbiri almak, bence, an
cak o vilayetteki halka olan İtimatsızlıktır.

"Beyler, Atatürk önderimizdir, Atatürk şefimizdir, Ata
türk büyüğümüzdür. (CHP sıralarından alkışlar ve ‘Bravo’ 
sesleri) Merhum Atatürk buyurmuşlardır ki; ‘Kürt kavmi 
namında bir kavim yoktur. Bunlar Türktür.’ (CHP sırala- 
nndan alkışlar ve ‘Bravo' sesleri).

“ Aziz arkadaşlanm, İltica etmiş, 10.000 kişiyi geçme
yen fakir, zavallı Türklere kapılan kapamak, Türklük 
şerefiyle bağdaşmaz. (CHP sıralarından alkışlar ve 
‘Bravo’ sesleri)” . •

" K D "  VB Kürdistan D evrim i 
Ü zerine

Kurtuluş dergisinin Kasınn-Aralık 1979’da 
yayımlanan 35. sayısında o yıllarda kendilerini 
“Kürdistan Devrimcileri" diye tanımlayan PKK 
hareketi üzerine yazılan bir yazıdan bölümler:

Son dönemlerde değişik burjuva gazetelerinde 
“ Apoculuk” adıyla tanıtılan bir siyasi hareket sık sık 
manşetlere çıktı. Sömürgeci partilerin sözcüleri. Başba
kandan, muhalefet lideri Demlrel'e varıncaya kadar 
“ Apoculuk" üzerinde ve bunlara karşı alınacak önlem
ler konusunda görüşler ileri sürdüler. Hatta bu sözcüler, 
“ Apoculuk” konusunda farklı düşünmeleri (I) nedeniyle 
birbirlerini suçlama yarışına bile girdiler. Sömürgeci AP'- 
ye mensup Urfa milletvekili C.Bucak’a yapılan saldırı 
günlerce kamuoyu önünde tartışma konusu oldu ve 
bu saldın nedeniyle İlgili olarak tekrar “ Apoculuk” tar- 
tışmalann ana noktası haline geldi. (...)

Sömürgeciler, Kürdistan halkının bilinçlenmesinden 
çok korkmaktadırlar. İran Kürdistanı'ndaki direnişin on
lan endişelendirmesi, bu direnişten Türkiye Kürdistam'-
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m etkilenmesi nedeniyledir. Sıkıyönetimin ilân edildiği
9 şelırin 16'sının Kürdistan şehirleri olması bile, başlı 
nşına sömürgecileri en çok rahatsız eden olgunun Kürt 
lusal Hareketi olduğunu ortaya koymaktadır. (...)

Sömürgeciler ve onlann basını tarahndan “Apoculuk” 
iye tanıtılan grup, bugüne kadarki faaliyetlerinde ge- 
ellikle “Kürdistan Devrimcileri” adını kullanıyordu. Eli- 
lizdekl broşürde ise; “ belli bir program, strateji ve 
ıktiğe dayanan” yeni bir örgüt oluşturulduğu açıklan- 
laktaydı. Sazı sol gruplar taraftndan da kullanılan 
Aooculuk” nitelendirmesine karşıyız v« bu gurubun 
enSsini tanıttığı adla bilinmesinden yanayız. Broşürde 
u grup, kendi örgütlenmesinin de adını koymuş. Ancak 
roşürle ilgili görüşlerimizi kısaca açıklayacağımız bu 
ölümde “KD” adını kullanacağız. Bunu devrimci so- 
ımluluğun bir gereği olarak zorunlu görüyoruz. Kaldı 

KD” adı, belirttiğimiz gibi bizzat bu grup tarafından 
B sahip çıkılan bir olgu olduğu için, bu konuda bizim 
;ımızdan söylediklerimizle çelişen bir sorun ortada kal- 
amaktadır. (...)

Bilindiği gibi “ KD” nin Kürdistan’daki örgütlenme an- 
yışı, ayn örgütlenme temeline dayanıyor. Ayn örgüt- 
nmenin gerek'^eleri konusunda bugüne kadar yazılı 
r görüşleri olmadığı için ne söylediklerini sağlıklı ola- 
k bilmek olanağına sahip değildik. Ancak, Kürdistan’- 
sömürge olduğu, çelişkilerin farklı olduğu, vb. neden- 
rin hareket noktası olarak ele alındığı söylenmekteydi, 
.ynı durum, ayn örgütlenmeyi savunan diğer gruplann 
ığunluğu için de geçerlidir.) Biz, Türkiye ve Kürdis- 
n’ın somut koşullannda, doğru örgütlenme anlayışı
nı birlikte örgütlenmede olduğunu savunuyoruz. (...)

“KD”nin yayınladığı broşürde de, ayn bir örgütlen
enin niçin zorunlu olduğu ve Kürdistan'ın her bölge-
1de mi veya Türkiye Kürdistam'nda mı bir örgütlen- 
eyi savunduktan belli değildir. (...)

Bağımsız, Birleşmiş ve Demokratik bir Kürdistan” 
rali, ne ölçülerde doğrudur? Marksist-Leninistler duy- 
ısal hesaplar üzerine değil, gerçekler üzerine oturtur- 
r hedeflerini. Eğer Kürdistan’ın parçalanmışlığı bir ol- 
lysa ve bu parçalan birieştirebilmenin objektif koşul- 
n varsa önümüzde, elbette hedefimiz, “ Birleşmiş bir 
irdistan” olacaktır. Yok eğer bu parçalanmışlığı orta- 
n kaldırabilmenin yolu, parçalardan birini kurtarmak- 
n geçiyorsa o zaman hedefimiz de buna uygun bir 
çim alacaktır.

Birleşmiş bir Kürdistan” uzak vadede gözönünde 
lundurabileceğlmiz bir hedefimiz olabilir, olmalıdır, 
ıkın hedef olarak ise Türkiye Kürdistam'nın kurtuluşu- 
hedef olarak önümüze koymak zorundayız. Çünkü 

svcut koşullarda en doğru yol budur. Aksini iddia 
lenlerin, Kürdistan’ın tümünde bir örgütlenme ve mü- 
deleyi nasıl omuziayacaklannı ve bugünden bu İşi 
sil omuzladıklarını somut pratik içinde göstermelidir- 

( ...)

Türkiye ve Kürdistan genelinde Anti-Oligarşik Demek
tik Halk Devrimi’ni savunuyoruz. Bunun anlamı şudur: 
ırkiye ve Kürdistan’daki mücadeleye önderiik edecek 
ın örgütlenme; Kürdistan özgülünde devrimci müca- 
leyl geliştirirken, burada ek bir programa, kendi Için- 
merkezi bir özerk örgütlenmeye sahip olacak ve 
sal kurtuluş hareketini yürütürken (bölgenin somut 

pısı ve devrimci hareketin önündeki hedefler nede
nle) ayn bir ittifaklar politikası izleyecektir. Böylece 
ırdistan’daki devrim dalgası; bh’leşik, merkezi bir si
si örgütlenme aracılığıyla Türkiye'deki devrimci mü- 
deleyle bütünleşecek ve her İki hareket (Türkiye dev- 
1Cİ hareketi ile Kürt ulusal hareketi), tek bir devrimci 
Iga haline dönüşerek ollgarşlk diktatöriüğü esas he- 
f alıp siyasi iktidan ele geçirmeye çalışacaktır.

(ısacası, Türkiye’deki mücadelenin sınıfsal yanının

Apocular nasıl ortaya çıktı ?

Ad. .Apocular (U L U S A L  K U R T U L U Ş  O R D U SU  
-U K O )

OrUya çıkışı; 1 9 7 4 ’ T E N  SO N R A  A Y Ö D 'D E N
A Y R IL A N  A B D U L L A H  O CA LA N  V E  
A R K A D A Ş L A R I T A R A F IN D A N  
O L U Ş T U R U L D U

GöriişJerifii sjvünan ve etkili olduğu tfcfnekler: Y O K

19774ien sonra karanlık iKşkiier 
kıvan Apocular 

şiddet eylerrrierirıe başladılar
(ŞSİZ  GÜÇSÜZ K İŞİLER E DAYANAN APOCUU^R SALI»IRIİARINI 

SEYYAR VURUCU TİMLER A RAGUĞ IYLA YÜRÜTÜYORLAR

"Hakfctmuda y>ym yj^arsane 
hepinisl öMiireceguf

Gtı^Eter çetelerinin («hditterinı 
hatoriaUn bu sözü Dogodalû gruplar 
içinde ' ApocûUr' ıdıyta bilinen gru
ba mensup kişiler sÖytuyor.Ancak 
Apocuianii cyl«n)«ri yanmdt, g ö s 
ter çetelerinin eylemleri çok küçük 
kalır. Apocular, onlarca ciaayet tşte- 
yerek. soygunlar yaparak, kahvcini 
kuifuniaym k, kendûeıindeo aynlan* 
to ı  İdam «^erek Oo|uda kaifa«ab|t 
köıüklerneye çalışan « ı  tehlikeli ve 
kannbk frupludan biri. Aynı saman
da Dogu halkının en çok nefret etliği 
grup.

Apocufaum eylemleri ve giküşleri 
o kadar halka kasşı ki, bu cinayet çe- 
tMi gdcüflerinb ve eyloniericio yazı( 
masadan son dervce telaşa kapılıp 
yayn yaparsanız ' öldüRim '' gibi 
tebditter savuruyorlar.

APO D lYE BİRİ 

^>oeular adı bu grubu oluş
turan kİşiAin admdan gehyor. Kal- 
kuı bnnlaı* taktığı bu isim bıie Apo- 
culânn nasıl siyasi bir temelden yok
sun bir aUtap tek keti olduğunu göS' 
teriyor.

Apocular kendilerine “Ulusal Kur
tuluş Ordusu <UKO} ' diy<mar. Bii- 
dirikflnin attma ' Ulusal Kurtuhışçu- 
lar" ya da *KSiıdistanlı Devrimciler" 
â ıu M m i i  «tıyoriu. Doğudaki yetki
liler, Apoculvın 1978'den sonra par
ti kurma çalışroalanna girdiklerini ve 
1979 başndan it t tu m  'Kürdistan 
tşçi fmetM O^İP) admı aktıklarmı be- 
Urttyorlar.

AiKiculann ortaya çdcışı bu gru- 
'bun şimdi de bUyift şefi durumunda 
buhman Abdullah Ocalan'la <Apo) 
başİMİi. 1974'teni sonra k ın la n  An
kara Yiftaek öğrenim Demeğinim 
(AYOO) YöneUm Kunılunda yer 
alaa Apo daha sonra demek içind^i 
Doğuhı geeçİMi kendi çenetmde 
toptomaya çalıştı. Bu yüzden deme
ğin Öteki yöneticileri ile arasında çe- 
Hfiı» «İkil TC A Y Ö O 'lin  atudı.

A po'«m  T« çevreâne topladığı 
geaçItfiB AYöD'den atılmasıyla 
birlikte Apocular gmbu oluşmuş 
oMo. Bu içinde önde gelen ki- 
füerdea baxdan Siyasal Bilgiler Fa 
Uüte« ötıeftdsi PüMmârtü AU Hay
dar K a g ^  Gaxiantep'te ecratengiz 
bir «câade öfaiUiiilea Ankara ünirtr- 
d M  Fee Fakültesi öğrencili kân*- 
d ta ltü  Haki Kaıer fa  şimdi Urta'da 
tBtokla bıthraaR Kcmaİ K r’dL

19r71>BN SONRA BAŞLAYAN 
SALMRGANUK

göıüşler ipe sapa gelme* şeylerdi.
Apo, AYöD'den aynidıktan sonr> 

Doğu Anadolu illerini dolaştı ve bu* 
ralarda tek tek baa  kişâed safluına 
kazandı. Bunlar arasında, bir süre öa- 
ce Elazığ'da yakalanan ve Apoculana 
Doğu Anadolu sorumlusu okluğu b*- 
brtilen Şahin Dönmez, Elazığ sorun
lusu olduğu belirtilen Hamili Yıid- 
rım ve daha önce TlKKO'nun görüş
lerini savunan ve şimdi Apocular 
içinde . karanlık kişilerden biri oldu
ğu söylenen Metin Güngöze de bulu
nuyordu.

Bu kişilerden Şahin Dönmez ön
celeri Apoculara tepki-gösleriyor ve 
Apo için KürdisUn'm Türkeşi' di
yordu. Ancak ne oldu bilinmez bir
den bire Apocu kesildi.

Apocular 1977'ye kadar önemli 
bir faafıyette bulunmadılar.Ancak bu 
tarihten sonra bir saklın çeteâ olarak 
cMtaya çıktılar. Ardarda soygun ve 
cinayetle» başladılar, öteki gruplarla 
sürekli silahlı çatışmalar çıkarttılar, 
batı ağalara ve aşiretlere fedailik yap
maya başladılar.

Apoculann faaliyetlerindeki bu 
değişiklik, grubun bir dönemde MİT 
ve Kontı^eriUa içindeki bazı unsur
larla ilişkiler kurma^na bağlaoıyoE 
Doğuda kargaşalık çıkannak isteyen 
güçlerin Apoculardan daha uygun 
bir alet bulamayacakları ekleniyor. 
Apoculardan ayıılan i» 'da, bu grup 
içinde MtT ve KontrgerilUyU ilişki
si olan kişilerin buhınduğunu ve 
grubu bunlann yönettiğini belirti
yor.

Apo'oun 1977'd« evlendiği Kara- 
koçanlı Kesite adb kızm babasınm 
MİT mensubu ya da muhbir olduğu 
söyleniyor.

i ş s i z  G ü ç s ü z  tAKDyflN a
DAYANIYOR

Apoculann saflanrula kişiler 
^netlikle işsiz guçsiz, lumpei) 
unsurlar. Apocular. Hişki kurduk' 
Un az sayıda iş sahibi insanı da he
men işiadeo aymyoriar. Apo saflan- 
na aldığı kişilere şiddet fikrini iş
liyor ve hemen bir sllab wrtyor.

Apoculann eBnde çok miktarda 
silah var. Bu sÜaUarm çoğu Klaşia- 
kof ve tomson. Apocular saktınlannı 
»-6 kişilik vunıcu timlw aracılığıyla 
yürütüyofiar. Bu Önler belirii bir 
yerde dunnuyor. kaaba kanba g«fi>
yor.

ApocuIarm< 
UrCa. Gı
Marat ySıriarind* toplaaiyor.

daha çek 
Tuacafi w

SİAHUEYL£M
»CRŞEYOİR

Aydınlık gazetesinde “ Belgelerle ve Olaylarla 
Doğu’daki 15 Grup”  başlıklı dizi yazıda "Apocular 
(İIKQ?” başlığı altında yazılan yazıda yeralan b ir 

çerçeve.

ağır basması ile Kürdistan’daki mücadelenin ulusal ya
nının ağır basması (yani bölge özgülünde sömürgeciliği 
ve yerli gericiliği tıedef alan bir ulusal hareketin gün
demde olması) birlikte örgütlenme önünde engel değil
dir. Tam tersine Türkiye ve Kürdistan özgüllerinde çeliş
kiler ne kadar farklı olursa olsun; birleşik, merkezi bir 
proletarya partisinin bünyesi içerisinde bu birbirinden 
farklı olan mücadeleleri birleştirebilmek mümkündür. (...)

Devrimciler, Kürdistan’daki propaganda, ajitasyon ve 
örgütlenme faaliyetlerinde bu durumu duyarlı bir biçim
de gözönünde bulundurmak zörundadıriar. Ve özellikle 
aşiretlerin tabanında sağlıklı bir çalışma biçimi uygula
yarak onları ulusal harekete kazanmak, birbirlerine duy- 
dukları düşmanlığı ortadan kaldırmak ve güçlerini sö
mürgecilere ve işbirlikçilerine yöneltmek zorundadırlar. 
Kaldı ki bu aşiretlerin çoğunun liderleri toprak ağasıdır, 
şeyhtir veya değişik karakterde işbirlikçilerdir. Kürdis
tan’da tutarlı bir hareket, toplumdaki emekçi kitlelerin 
sınıfsal kurtuluşu için aşiretlerin tabanındaki geniş ke
simleri kazanmak bilinciyle davranmalıdır. Ve bu aşiret
lerin tabanını kendi beylerine, ağalarına karşı harekete 
geçirebildiğimiz gün, Kürdistan’da çok şeyler değiştire
bilmişiz demektir.

“ KD” nin bu konudaki pratiği çarpıcıdır. “ KD” , yuka
rıda özetle belirttiğimiz doğrultuda değil, tam tersi bir 
çizgiyi takip etmektedir. Yani aşiretler arasındaki çalış
mada, onlann arasındaki çatışmalardan yararlanarak ken
dine göre “ gerici” olanına karşı eyleme geçmektedir. 
Böylece ortaya şöyle bir durum çıkıyor: Aşiretlerin birbi
rine karşı düşmanlığı olduğu için, “ KD” bunlardan biri 
içinde ilişkilere ve sempatiye sahip olabilmekte, ancak 
diğer aşireti de bir bütün olarak karşısına almaktadır. 
Çünkü o aşirete mensup olanların arasındaki kan bağı, 
kendilerine yönelik bir saldırı karşısında (bu saldırı aşi
retin llderierine yapıldığı zaman eğer aşiretin tabanı 
bu liderlerinin işbirtikçi olduğu, kendisini sömürdüğü 
bilincinde değilse) hemen güçlerini birleştirmelerine ve 
kendilerini korumak veya saldırıya geçmek için topar- 
lanmalanna neden olmaktadır. (...)

Son dönemlerde “ KD” ile ilgili gelişmeler, birçok gu
rubu, bu siyasi hareketi her yönüyle olumsuz olarak 
nitelendirmeye götürdü. “ KD”nin karanlık güçlerin kont
rolünde olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta bazılan “ KD” 
üzerine özel bildiriler, broşürier kaleme aldı. Bu siyasi 
hareketten ayrılanların söyledikleri temel alınarak, 
“ KD” nin nasıl "sömürgecilerin ajanları tarafından 
yönetildiği” vurgulandı.

“ KD” ise, tüm bu görüşlere ve kendisine yönelik 
suçlamalara şiddetle karşı çıktı. Bu suçlamaların sahip
lerini sömürgecilerin, M /T’in, vb. ağzıyla konuşmakla 
itham etti. Hatta bazı gruplar için "U İT , Kontrgerilla 
hareketi”  tesbitinde bulundu.

Bugün Kürdistan'da, birçok grubun tabanında “ KD” 
hareketi konusunda kesin yargılayıcı düşünceler ege
mendir. Bu tür düşüncelerin yaygınlaşmasına, “ KD” , 
başvurduğu mücadele yöntemleriyle adeta yardımcı ol- 
muştur. (...)

Sorunu eğer bir bütünlük içinde değerlendireceksek 
varacağımız sonuçlar, “ KD” nin M /T’le vb. örgütlerle 
içlİKiışlı olduğu suçlamalarının inandına olmadığını or
taya koyar. Ve bu tür iddia sahipleri de söylediklerini 
kanıtlamadıkça, sübjektif değeriendirmeleriyle yalnız ka
lacaklardır. Bizim açımızdan, bu iddialara destek olmak 
diye bir yaklaşım sözkonusu değildir. Ama buradan 
“ KD”yi koruduğumuz, onlara destek olduğumuz sonu
cu da çıkmaz. Biz sömürgeciliğe, yeril gericiliğe karşı 
olan her eylemin ve eylem sahiplerinin yanındayız. Biz 
anti-sömürgeci gruplann ittifakını amaçlayan her davra- 
mşın yanında ve destekçisiylz. Bunlann ötesindeki dav
ranışları teşhir etmek ve tecrit etmek görevini de ihmal 
etmeden kendi bağımsız siyasi çizgimiz doğrultusunda 
hareket tarzımızı yine kendimiz saptanz, •
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1978-80: Faşist Terör ve Anti-Faşist Direniş
MHP’nin Bunalımı ve Egemen Bloktan Tecridi
1978’e CHP ağırlıklı hükümetin yönetimi altında girilirken, MHP, 1977 seçimleri sonrasında 
başlamış bulunan bir bunalımla yüzyüzeydi. MCler içinde iktidarı paylaşmaktan doğan 
imkanları kullanarak, devlet içinde güçlenme ve egemen bloka “memleketi idare edebilirliğini” 
kanıtlama yolu tüketilmişti. Bu imkanlar salt “adamlarını” barındırmaya dönük dar bir 
kadrolaşma stratejisi çerçevesinde kullanılmıştı. 2. MC yıkıldıktan sonra AP yönetiminin, MHP’yi 
bir suç örgütü olarak gösterebilecek bir yaklaşımdan daima kaçınmakla birlikte, onunla 
arasındaki hattı kalınlaştıran bir söyleme yönelmesi; egemen blokun MHP’yi ehlileştirip 
yedekte tutma arayışının yansımasıydı. Öte yandan, 1977 seçimlerindeki oldukça büyük bir 
gelişmeye rağmen, partinin oy artışı Orta-Doğu Anadolu’yla sınırlı kalmış, bu bölgede de 
ulaşabileceği sınıra ulaşmıştı. Bu durumda, MHP’ye seçimle ve/veya devlete “sızma” yoluyla 
iktidara ulaşma yolları kapalı görünüyordu. Yaşanan tıkanıklık, faşist hareketi bocalatıyor ve 
hem kendi hem kendi içindeki, hem de egemen sınıhn öteki siyasal eğilimleriyle çelişkilerini 
keskinleştiriyordu.

İlk aşamada, Türkeş ve MHP üst yönetimine hakim olan klik demagojik bir “demokrasi” 
söylemine ağırlık verdi. Böylece, rejimin olağan işleyişi içinde güçlenme ve meşrulaşma 
imkanları yoklanırken öte yandan, militan gençlik tabanında etkin olan ülkücü odaklar daha 
radikal bir söyleme yöneldiler; soy anti-kapitalist demagoji palazlandı, MC içinde verilen 
ideolojik-siyasal tavizlerin eleştirisi ön plana çıktı. Bu koşullarda faşist saldırganlık tırmanmayı 
sürdürdü; üstelik iç tartışma ve bocalamanın getirdiği panik koşullannda kısmen merkezin 
denetimi ve tercihi dışına çıkarak gemlenemez, kendiliğindenci bir karaktere bürünmeye 
başladı. CHP iktidara geçtikten sonraki ilk üç ayda tam 187 kişi öldürüldü.

Kontrgerilla ve Faşist Terör

CHP Erzincan senatörü Niyazi Ünsal’m 23 Ocak 1978’de parlamentoda yaptığı konuşma, 
Kontrgerilla tartışmasını ve bu tartışmayla birlikte faşist hareket-Kontrgerilla ilişkisini gündeme 
getirdi. Ûnsal, Türkiye’de Kontrgerilla örgütlenmesinin, ABD ve CIA nezaretinde Genelkurmay 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Özel Harp Dairesi (Bakınız; Faşist Hareket ve MC İktidarları) 
ve gene ordu bünyesindeki Seferberlik Tetkik Kurulunun  çatısı altında gerçekleştiğini ortaya 
koydu. Şubat başında. Başbakan Ecevit’in Mayıs 1977’de Cumhurbaşkanı Korutürk’e Özel Harp 
Dairesi ve Kontrgerilla konusunda sunduğu raporun Hürriyet gazetesinde yayımlanması, 
tartışmaları kızıştırdı. Raporda, 1974’e kadar “gizli olarak Amerikalılardan destek alarak, 
demokratik hukuk devleti dışında, gizli çalışan” bu “örgütün” faşist terörle ilişkisini 
düşündüren şu satırlar yeralıyordu: “Bu örgütte iyi niyetli kimselerin dışında siyasal 
düşünceleri yönünden yurt savunması için gördükleri eğitimi Türkiye’deki şiddet eylemlerinde 
kullananların bulunabileceği güçlü olasılıktır.(...) Bu örgütte görev almış, yönetici olarak 
çalışmış kimselerden bazılannın, emekliye a>Tildıktan sonra da, bilgilerini ve yetiştirdikleri 
elemanlan, siyasal nitelikteki eylemler için kullandıklarını gösteren belirtiler vardır.” AP önderi 
Demirel, Ecevit’i, yaklaşık bir yıldır gündeme getirdiği Kontrgerilla konusunu hükümet olmanın 
gücünü kullanarak açıklığa kavuşturmaya çağırdı. Ecevit’in “dışa dönük olarak değerlendirilmek 
üzere oluşturulmuş bu gayrınizami savaş veya savunma modelinin geçmiş yıllarda belli bir 
bunalım döneminde maalesef içe dönük olarak kullanıldığı” şeklindeki bazı açıklamalarından 
sonra, tartışma tavsadı. Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’den “bu sivil 
örgütün dağıtılmasını, demokratik bir devlete uygun biçime sokulmasını” istedi; “kaygılanacak 
bir şey yok, müsterih olun” cevabını aldı.

Ecevit’in Şubat başında açığa çıkan raporundan önce de, CHP milletvekili Süleyman Genç 
“MHP’nin, Kontrgerilla’nın sivil kuruluşu olduğu” iddiasını ortaya atmıştı. Sonraki günlerde, 
gerçekten, “emekli” veya faal Kontrgerilla güçlerinin faşist hareketle ilişkisini açığa çıkaran bazı 
veriler ortaya döküldü. 16 Şubat 1978’de, Kontrgerilla hizmetinde görev yapmış olan Mehmet 
Ali Çeviker adlı bir emekli yüzbaşı, evinde askeri donanım ile yakalandı. Çeviker çok büyük 
miktarda askeri patlayıcı depoları oluşturmuştu; Aralık 1978’de büyük kadiamın yaşanacağı 
Kahramanmaraş’a da donanım sevkediyordu. Kahramanmaraş’ta kullanılanlardan başka, 16 Mart 
katliamında atılan bomba da, Çeviker’in depolanndaki Amerikan modeli askeri dinamit 
malzemesiyle imal edilmişti. Bu Kontrgerillacı emekli yüzbaşının MHP’li olduğu ve faşist 
hareketin kurmaylarıyla ilişki içinde bulunduğu. Ağustos 1978’de ülkücü Ali Yurtaslan’ın 
itirallanyla ortaya çıkacaktı.

Faşist hareketin önder kadroları, Çeviker’in konuşup fazla bilgi vermemesi için büyük çaba 
harcadılar; sahte evraklarla hapishaneden tahliyesini sağlamaya çalıştılarsa da başaramadılar.
Daha sonraki yıllarda, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Sarıkamış’ta askeri yetkililere 
Kontrgerilla’nın yerel örgütlenmesini sorduğunda, bu örgütlenmenin başında MHP Kars il 
başkanınm bulunduğu bilgisini aldığını açıklayacaktı! Faşist terörün kullandığı ordu malı 
silahlar ve donanım yanında; uyguladığı iç savaş, sabotaj ve saldın yöntemleri de 
Kontrgerilla’yla organik ilişkisinin varlığını tartışma gündeminde tutacaktı. CIA’in “gayrınizami
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MHP’n/n ve faşist fıareketin örgütlenmesi, giderek 
silahlı faaliyetlerin ve terörün gerektirdiği özel biçimleri 

almaya, uzmanlaşmış yapılar oluşmaya başladı. 1980 
öncesinde Aydınlık gazetesinde açıklamalarda bulunan 

Ali Yurtaslan ve Ömer Tanlak adlı (eski) ülkücülerin 
açıklamalarıyla ortaya çıktığı gibi; Parti'de ve Ülkü 
Ocakları bünyesinde oluşturulan "hukuk masaları" 
yargıçları tehditle, şantajla, rüşvetle vs. etki altına 

alarak, tanıkları yıldırarak ülküdaşlarının yargılamalan 
olabildiğince sorunsuz atlatmalarını sağlıyorlardı. 

1978’den itibaren, gene ağırlıkla bu “ masa’’lann 
koordinasyonuyla çok sayıda faşist militanın 

hapishanelerden kaçışı gerçekleştirildi. 1978'de 
aralarında AH Bülent Orkan ve Erdal Kabakum gibi 

iki önemli militanın da bulunduğu çok sayıda ülkücü 
mahkum, hapishane yönetimlerine sahte tahliye 

evrakları gönderilerek kaçırıldı. Bu sahtekarlığın açığa 
çıkması üzerine başka yöntemlerle kaçışlann 

örgütlenmesine devam edildi. Örgütlenme ağı, gerek 
hapisten kaçırılanların, gerekse aranan kaçaklann 

saklanmasını sağlıyordu. Birçok kaçak, faşist hareketin 
Erzurum, Elazığ, Yozgat gibi "kurtarılmış bölge’’lerinde 

saklanıyordu. Gene 1978’de, CHP iktidarının faşist 
cinayetlerin üzerine görece daha fazla gitmesine ve 

terörün hacmindeki artışa bağlı olarak; Ülkü Ocakları 
ve diğer ülkücü örgütler illegal bir yapılanmaya 

girdiler. Ûikücü militanlara "poliste nasıl 
davranacakları" üzerine seminerler verilmeye başlandı. 

Bu seminerlerde kullanılan Gizlilik, Baskı ve ihanet 
Üzerine adlı broşürde yazılanlar, faşist hareketin 

tabanına b ir tür yeraltı mücadelesi ahlakı aşılamaya 
çalıştığını belgelemektedir. "Bütün militanların 

birbirlerini tanımalarına ve herşeyden haberdar 
olmalarına asla imkan verilmemesi gerektiği; 

tecessüsün Türk töresine uygun bir duygu olmadığı”  
vazedilen broşürde; “poliste, savcılık ve mahkemede 

olanlar sokaktaki savaşımızın bir parçası olduğu” , 
“ illegal şartlarda milliyetçi hareket olarak millete 

ulaşmak, onu şuurlandırmak ve teşkilatlandırmanın çok 
daha zor olduğu" belirtiliyordu. Faşist terör 

devrimcilerin toplu halde bulunduklar işyeri, kahve 
gibi yerlerin bombalanmasıyla (üstte) kitle katliamı 

boyutuna ulaştığında Veli Can Oduncu (yanda üstte) 
ve Cengiz Ayhan (yanda altta) gibi psikopat ve ruh 

hastalarından oluşan illegal örgütlenmesine 
yaslanıyordu.
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savaş” ve Kontrgerilla kuramcısı David Galula’nm A yaklanm aları Bastırma Hareketleri-Teori ve 
Tatbikatı ve bu kuramı uyarlayarak Gayrınizami Kuvvetlere Karşı H arekat broşürünü kaleme 
alan Türk Kontrgerilla taktisyeni Cahit Akyol’un yazdıklanndaki eylem stratejisi; faşist terörün 
askeri-taktik özellikleriyle birçok noktada uyuşuyordu. Özellikle faşist hareketin 1979’dan 
itibaren artırdığı, kitlelere “rastgele” ateş açılan, bomba atılan saldınlar; bu kuramlarda 
vazedilen “şuursuz terörizm” yöntemiyle uyum içindeydi.

Faşist Teröre Karşı İlk Direnişler

1974 sonrası hızla sola savrulan yığmlann ülkenin dört bir yanında yaygınlaşan faşist terör 
karşısında başlangıçta kendiliğinden nitelikli, ama sonradan örgütlü hale gelen direnişinin 
düzeyi, ülke içinde örgütlü bulunan çeşitli sol gruplann faşizm ve faşizme karşı mücadele 
anlayışıyla doğrudan orantılıydı. 12 Mart sonrası uzunca bir süre yaşadığı aynşma 
döneminden çıkarak saflaşma dönemine geçen sol hareket, içinde hareket ettiği zeminin 
elverişliliği ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kitleselliğe ulaşmanın coşkusuyla siyasal 
iktidara giden yolun bir anti-faşist mücadeleden geçtiği ve kendi iradelerine rağmen dayatılmış 
bu mücadelenin gereklerini yerine getirme çizgisine ulaşma ve sosyalizm anlayışlanyla anti- 
faşist mücadele arasındaki bağıntıyı arama çabalannda da bir kopuş yaşadı. Bu kopuşun 
önemli ayaklanndan birisini de ittifaklar politikası oluşturdu. Bazı sol gruplarca “burjuvazinin 
yedek gücü” olarak tanımlanan CHP ile faşizme karşı ittifak yapılabileceğini savunanlarla bu 
fikrin karşıtları arasında daha 1974’de CHP iktidan sırasında bu partinin düzenlediği 
mitinglerde “Halklara Özgürlük” sloganının atılıp atılmaması konusunda boygösteren tartışma 
12 Eylül darbesine kadar süregeldi. Öte yandan faşizme karşı aktif bir direniş çizgisinin 
oldukça geniş bir yelpazede benimsenmesi, “provokasyona gelmeme” ve “faşistleri güvenlik 
güçleriyle baş başa bırakma” politikalanmn rağbet görmemesi faşist hareketin öngörmediği bir 
ölçekteki direnişin gelişip yaygınlaşmasının önkoşullanm oluşturdu.

Faşist terörün “kendisinden olmayan herkese saldırma” politikasının öncelikle öğrenci gençlik 
üzerinde yoğunlaşması ilk örgüdü direnişin bu kesimler tarafından gündeme getirilmesine yol 
açtı. Devlet destekli faşistlerin okullan işgal altına alması karşısında öğrenim özgürlüklerini 
korumak amacıyla birleşen öğrenciler okullara toplu halde gidip gelmeğe başladılar. Devrimci 
öğrencilerin bu tutumu okullarda ve okul güzergahlannda hemen her gün çıkan çatışmalarla 
sonuçlandı. Faşistler ya okullara giden öğrencilerin üzerine ateş açıp kalabalığı dağıtıyor, ya 
da erkenden okul kapılannı tutup öğrencilerin girişini engelliyorlardı. Okullara girmeyi başaran 
öğrenciler, okul girişlerinde kendi üstlerinin aranmasına rağmen, polisin sağladığı/sağlanmasına 
göz yumduğu çeşitli silahlarla saldınya uğradıklannda ise ellerine geçirebildikleri her türlü 
malzemeyle faşistlere karşı koyuyorlardı. Öte yandan silahlı saldınlar karşısında elleri kollan 
bağlı kalmanın teslim olma anlamına geleceğini düşünen öğrenciler arasında silahlanma eğilimi 
güçlendi. Okullara gidilirken koruma ekipleri gerekli tertibatı almaya ve saldınlara karşılık 
vermeye başladılar. Böylece silahlı çatışmalar bütün okullara sıçradı.

Faşisderin ilk işgal ettiği okullar Eğitim Enstitüleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
tamamlanan faşist kadrolaşma eliyle yukardan aşağı doğru örgütlenen işgal eylemleri 
sonucunda bu okullarda okuyamayan binlerce öğrenci, okuma hakkını elde edebilmek için 
çeşidi yasal yollan denediler. Danıştay “can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü” olmadığı 
gerekçesiyle okullardan atılan öğrencilerle ilgili olarak “yürütmeyi durdurma” karan verdi. MC 
hükümetlerinin bu kararlan uygulamaması, bir yandan öğrencilerin yasal yolları sonuna kadar 
kullandıklan halde sorunulanna çözüm bulamamalan, öte yandan ise ortak davranışlar içinde 
kendi kollektif güçlerinin farkına varmalan aktif bir direniş dışında etkili bir yol bulunmadığı 
görüşünün geniş kesimlerce benimsenmesini sağladı.

Önceleri büyük kenderdeki yüksek okullarda yoğunlaşan saldınlann giderek taşra kenrierine ve 
orta öğrenim kurumlanna kadar yayılmasıyla bütün ülke bir çatışma alanına döndü. Devrimci 
öğrencilerin savunma halinde bulunduğu bu dönemde faşist saldınlar sonucu çok sayıda insan 
hayanm kaybetti. 6 Ocak 1977’de Gaziantep Atatürk Lisesi’nden çıkan öğrenciler üzerine ateş 
açan faşistler Yaşar Çatalbaş’ı öldürdüler. Ağır yarah öğrencilerden Rıfat Çiçek ise 14 Ocak’ta 
kaldınidığı hastanede öldü. 7 Ocak’ta Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 3 devrimci 
öğrenciye saldıran faşisder birisinin gözünü çıkanp diğer ikisini ağır yaraladılar. 11 Ocak’ta 
yarah arkadaşlanm ziyaret için Tıp Fakültesi’ne giden öğrencilerin üzerine açılan yaylım 
ateşiyle Ahmet Söken öldü. 22 Ocak’ta İstanbul DMMA kantini basılarak Levent Ersoy, 23  
Ocak’ta Manisa’da Yay-Kur öğrencisi Ali Rıza Yerli bıçaklanarak, 24 Ocak’ta İskenderun’da 
Yavuz Çalışkan adlı lise öğrencisi üzerine dinamit atılarak, 25 Ocak’ta İstanbul’da Cenahpaşa 
Tıp Fakültesi öğrencileri Hüseyin Yavuz ve Baki Ünlü silahla taranarak öldürüldüler.

16 Mart’ta Uşak’ta başlayan olaylar üç gün boyunca sürdü. Eğitim Enstitüsü’ndeki kız 
öğrencilere saldıran faşistlere okul içinde nöbet bekleyen polislerin hiç bir müdahalede 
bulunmaması ve öğrencilerin çığlıklannm civar mahallelerden duyulması üzerine halk ve 
kentin devrimcileri’ okul önünde toplandılar. Çevrede pusuya yatan faşistlerin açtığı ateşle 
yaralanan devrimci öğrenci Haydar Öztürk MHP’li doktorlann ihmalleri sonucu kan kaybından 
ölünce galeyana gelen halk hastanenin önünde toplandı ve doktorlann arabalannı tahrip etti. 
Düzenlenen cenaze töreninden sonra Yay-Kur’da toplanan öğrencilere saldıran polis Semiha 
Özakar adlı öğrenciyi öldürünce barikat kuran öteki öğrenciler direnişe geçtiler. Daha sonra
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gözaltına alman öğrencilere işkence yapıldığı haberleri üzerine yaklaşık 8 bin kişilik bir 
kalabalık Vilayet’e doğru yürüyüşe geçti. Üzerlerine açılan ateşe rağmen dağılmayan halk 
gözalnndaki öğrencilerin serbest bırakılmasını sağladı.

2 Şubat’ta İstanbul’da Kurtuluş grubunun önderlerinden Zeki Erginbay adh devrimci İTÜ 
öğrencisi kaçırılıp işkence edilerek, 5 Mart’ta Buldan’da Mehmet Yelesen ve 11 Mart’ta gene 
bir İTÜ öğrencisi Salih Deniz kurşunlanarak, 27 Mart’ta Adana’da Rıfat Kurt yakılarak 
öldürüldü. 6 Nisan’da Hacettepe Yurdu’nu basan faşistlerin yaraladığı Süleyman Aktağ 12 
Nisan’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı gün İskenderun Lisesi basıldı ve Hikmet 
Umur bıçaklanarak öldürüldü. 1 Mayıs afişlemeleri yapan Avni Ece İzmir’de, Mehmet 
Küçükdağ, Sadık Canaslan ve Ali Güngör ise İstanbul’da faşistlerin saldırıları sonucunda 
öldüler. Mayıs içinde ayrıca Gaziantep’te Ali Melek, Ankara’da Mehmet Bilgen ve Osman 
Aktaş, Çorum’da Hüseyin Yılmaz ve Mustafa Kuru, İstanbul’da Çiğdem Yıldır ve Tamer 
Saatçioğlu faşistlerce öldürüldüler. 25 Temmuz’da Cafer Avcı Uşak’ta, 29 Temmuz’da Seyit 
Akçan Turgutlu’da, 2 Aralık’ta Nevzat Bulut İstanbul’da, 5 Arahk’ta Murat Dertli Eskişehir’de, 7 
Arahk’ta Abdülkadir Adanur İstanbul’da, 22 Aralık’ta Fevzi Azırcı İstanbul’da, 23 Aralık’ta Ali 
Uslu Siverek’te faşistlerce vuruldular. Bu dönemde saldırılara karşı koyan devrimci öğrencilerin 
direnişi sonucunda, ölen devrimcilerin sayısıyla karşılaştırıldığında sayıları heyli az da olsa 
bazı faşisderin de ölmesi, kendilerine karşı konulamayacağı inancıyla hazırlanmış olan faşist' 
hareketin militanları üzerinde moral bozucu bir etki yarattı ve MHP’nin ülke çapında bir iç 
savaş yoluyla iktidara yönelme stratejisinin önüne hatırı sayılır bir direniş potansiyelinin 
ortaya çıkması faşist hareketin yeni bir arayış içine girmesine yol açtı.

1978 başında iktidara gelen CHP yönetimi altında 16 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden çıkan 
öğrencilerin üzerine atılan bomba sonucu 7 öğrencinin ölümü, bütün ülke çapında güçlü bir 
direniş eylemine yol açtı. DİSK’in  “Faşizme İhtar” eylemi bütün sol grupların katılımıyla 
gerçekleştirildi. İşçiler, öğrenciler, teknik elemanlar, öğretmenler iş bıraktı, gösteriler düzenledi. 
Yaşamı bütünüyle felç eden eylemler sol grupların birlikte davranma alışkanlıklarını 
güçlendiren ve faşizme karşı birleşik bir mücadelenin imkanlarını açığa çıkartan bir nitelik 
kazandı.

MHP’mn Bunalımı ve İç Savaş Stratejisi
Mart 1978’den itibaren, faşist hareket daha bütünlüklü bir eylem programı benimsemeye, 
mevcut siyasal birikimin üzerine inşa ettiği yeni bir iktidar stratejisi tanımlamaya yöneldi. Bu, 
“sağ”da olabildiğince geriiş bir tabanı, tırmanan anti-komünist şiddet ve komünist/anti- 
komünist kamplaşması içinde kemikleştirerek hegemonya altına almaya dönük, dolayısıyla 
siyasal-toplumsal gerilimi sürekli tırmandırmayı hedefleyen; bu niteliğiyle son kertede iç savaş 
perspektifine dayanan bir stratejiydi. Oluşumunda MHP tabanındaki den'etimden çıkmış terörizm 
ve radikalizmin büyük pay sahibi olduğu bu stratejinin belirtileri, Mart’ta görülmeye 
başlamıştı. 16 Mart’taki, genel öğrenci kitlesine dönük faşist saldmlarm o zamana kadar en 
kanlı olanı bu yeni stratejinin açılış hamlesiydi. Ünlü, saygın ve “yüksek mevkideki” kişileri 
hedef alan faşist cinayetler de bu günlerde başladı. Bir yönüyle, çok güçlü ve korunaklı 
sanılan kişilerin bile “terör”den kaçınamayacağı mesajı vererek “kalburüstüler”le birlikte 
“sokaktaki adam”ı iyice yıldıracağı varsayılan; diğer yönüyle faşist hareketin kudretini ve 
pervasızlığını hem kendi tabanına, hem mevcut ve potansiyel “düşman”larına bildirme amacı 
taşıyan bu stratejinin ilk kurbanı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz oldu. Öz 
Ülkü Ocaktan ile ilgili soruşturma başlattıktan sonra. Mart başında faşisderin egemen olduğu 
Site öğrenci yurdunda polisin de direnmesine rağmen arama yaparak silahlar ele geçirmişti.
Bu olay üzerine MHP yöneticilerinden İhsan Kabadayı parlamentodaki konuşmasında Doğan 
Öz’ü “maksatlı, kasuh bir tertibin içine girmekle” suçladı. Savcı yardımcısı, 24 Mart sabahı 
öldürüldü. Bir süre sonra yakalanan ülkücii militan İbrahim Çiftçi, tanıklarca kesin olarak 
defalarca teşhis edildikten ve ilk ifadesinde cinayeti Ankara ÜOD yöneticilerinden aldığı 
talimatla işlediğini itiraf ettikten sonra dört kez idama mahkum edildi. Karar üç kez 
Yargıtay’dan döndü. 1983 yazmda Askeri Yargıtay idam kararını onayladı; ancak bu kez, idam 
kararında dört kez direten başsavcılık onaya itiraz ederek dosyayı Askeri Yargıtay Daireler 
Kurulu’na gönderdi. Bu Kurul 7’ye karşı 8 oyla Çiftçi’nin beraatine karar verdi.

Türkeş’in 19 Mart’ta İzmir’de yaptığı konuşma, faşist hareketin iç savaş stratejisinin resmiyet 
kazandığım belgeler gibiydi. Türkeş, “büyük yürüyüş”ü başlattığını ilan etti ve Mart sonunda 
Kınkkale’de Türkiye’nin heryerinden gelecek ülkücülerin katıldığı büyük bir gösteri yapılacağını 
açıkladı. Daha sonra, bu yürüyüşün 15 Nisan’da Ankara’da yapılacağı ilan edildi. Cebeci’den 
Tandoğan Meydam’na yapılacak bu yürüyüş, yalnızca iktidara karşı büyük bir gövde gösterisi 
olarak tasarlanmıyordu. Faşist hareket bu gösteride, Mussolini’nin Roma’ya Yürüyüş’ünden 
ilhamla, “solcu” hükümetin fiili iktidarsızlığını sergileyecek; gerçek “gücün” kendisinde 
olduğunu' gösterecek, bizzat bu gösteriyi, en geniş sağ tabanı güçlülüğüne ikna etmek için 
kullanacaktı.

Faşistler, “büyük yürüyüş”ün birkaç gün öncesinde Malatya, Adıyaman ve Pazarcık’ta bombalı 
paketli provokasyonlan örgütlediler. Bu provokasyonlann gerçekleştirildiği yerler, faşist 
hareketin iç savaş stratejisinin ana dinamiğinin yerleşik olduğu bölgedeki, “hassas” kent ve
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İPEKÇİ, ABDİ 
( 1 9 2 9 -1 9 7 9 )

1950’lerden başlayarak öldürüldüğü 1979’a kadar çok 
etkin bir .gazeteci olarak döneme damgasını vuran Abdi 
İpekçi 1929’da İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Işık 
Lisesi’nin ilkokul bölümünde yaptı. 1940’da Galatasaray 
Lisesi’nde orta öğrenimine başladı. Galatasaray Lisesi’- 
ndeki öğrenimi sırasında karikatür çizip, spor dergileri
ne yazılar yazdı. Sekiz yıllık Galatasaray öğrenimi bo
yunca okul yıllıklarında, broşürlerde, okul gazetelerinde 
sürekli imzası görüldü.

Yüksek öğrenim için İstanbul Hukuk Faküitesi’ne kay
dolan Abdi İpekçi’de gazetecilik ve yazarlık duygusu 
ağır basmaya başladığından ilkin ailesi tarafından Vatan 
gazetesi saiıip ve başyazarı Ahmet Emin Yalman’ın ya
nına yerleştirildi. Bir süre sonra kendisinde gazetecilik 
yeteneği görmeyen Yalman’ın yanından ayrılarak Yeni 
Sabah gazetesine istihbarat servisi muhabiri olarak gir
di. Yeni Sabah'takı muhabirliğin yanında ayrıca yazı 
işlerinin çeşitli seksiyonlarında çalıştı. 1949’da o dönem 
için Türk basınına teknolojik bir yenilik getiren Habib 
Edip Törehan’ın Yeni İstanbul gazetesine transfer oldu. 
Buradaki görevi iç haberler sorumluluğuydu. Bir süre 
sonra Yeni İstanbul’dan da aynlan Abdi İpekçi, Mithat 
Perin’in kurduğu İstanbul Ekspres gazetesine geçti. Bu
rada gazetenin kadrosunu yöneterek İstanbul Ekspres’e 
atılım yaptırdı. Gazeteciliğinin ilk başlangıcından bu dö
nemine dek, muhabirlik, sekreterlik, yazarlık ve yazı 
işleri müdürlüğü görevlerinde yoğun şekilde çalıştığın
dan Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

1954’de, Ali Naci Karacan’ın 1950’den beri yayınlama
ya başladığı Mllllyet'm  yazı işleri müdürü oldu. Bir süre 
sonra da Milliyet’in Genel Yayın Müdürlüğü görevine 
getirildi. İzlediği yayın politikasıyla 1960’ların başında 
Milliyet’] artık saygın bir gazete haline getirmişti. 
1961’den itibaren “ Durum” başlığı altında başyazı yaz
maya başladı. “ Her hafta bir sohbet” genel başlığı altın
da da çeşiti konularda söyleşilerini gelenekselleştirdi. 
’60’ların sonuna doğru Abdi İpekçi gazetedeki etkinliği, 
gazetesinin politik gücü nedeniyle politikayla neredey
se içli-dışlı olmaya başlamıştı. Başbakandan muhalefet 
partilerinin liderlerine varıncaya kadar, hemen tüm poli
tikacılarla hergün diyalog içinde olması İpekçi’ye başya
zılarında ve gazetesinin etkinliğinde ülkenin politik çiz
gisinde önemli bir rol yüklüyordu. Ekonomi-poiitika dün
yası ve kamuoyunun çeşitli kesimlerince; siyasi partiler
den, parlamentoya, öğrenci eylemlerinden, işçi hareket
lerine varıncaya dek pekçok konuda İpekçi’nin “ Durum” 
başyazısında ne dediği sorulur olmuştu... Bütün bu yıl
lar içinde bağlı bulunduğu mesleki örgütlerin pek ço
ğunda görev aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası baş
kanlığı, Basın Ahlak Yasası’nı hazırlayan komisyonda 
üyelik, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği, Türkiye 
Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Gaze
tecilik Enstitüsü’nde üyelik, İstanbul Gazeteciler Cemi
yeti İkinci Başkanlığı yaptı. Uluslararası Basın Enstltü- 
sü’nün (İPİ) Yönetim Kurulu üyeliğine ve ikinci başkanlı
ğına seçildi.
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Ayasofya'da gösteri yapan faşistler. Yurtdışında 
öldürülen diplomatların intikamı ve Yunan düşmanlığı 
üzerine kurulu faşist söylem örgüt muhaliflerine karşı 
yürütülen mücadeleyi perdelemeye yönelikti. Türkeş, 
ilk olarak CKMP’n/n 1967 kongresinde dağıtılan bir 

broşürde kullandığı ve unutulan bir deyişi, Devlet’/I? 1 
Ekim 1973 sayısındaki bayram mesajında yinelemişti: 

“Emanet olan davayı kucakladım. Hiçbir şeye 
aldırmadan yürüyorum. Beni takip edin. Geri 

dönersem vurun. Davaya katılıp geriye dönen herkesi 
vurun." Türkeş’in fotoğrafı olan bir afişe de yazılan 

bu söz, hızla yaygınlaşmıştı. 1975/1976'daki iç 
çatışmalar ve mücadelenin sertleşmesi üzerine 

“ dava"dan ayrılan lann çoğaldığı ve bunların bir 
kısmının gerçekten de vurulduğu görüldü. Aynca, ilişki 
ağının “ hassas”  bir noktasında bulunan ve “ fazla şey 

bilen" birçok militanın da; ülkücülere dönük adli- 
polisiye koğuşturma çemberinin bunaltıcı olduğu 

anlarda ortadan kaldınlabildiği ortaya çıktı.

Abdi İpekçi, 12 Mart dönemindeki “ Durum” başyazı
larında generallerin muhtırasmdan itibarenki gelişmele
ri şöyle değerlendirdi: “ Kuvvet Komutanian, alttan git
tikçe artarak geldiği belli olan baskılar karşısmda yapıl
ması istenen müdahaleyi önlemek üzere parlamenter 
rejimi yaşatabilmek için bir imkan tanınması yolunu seç
mişler, bu davranıştan ile de demokrasiye bağiıiıklannı 
göstermişlerdir." Nihat Erim’in başbakanlığa atandık
tan sonra verdiği “ baiyozlu" beyanatını İpekçi “ Du- 
rum"unda şöyle değerlendiriyordu: “ Erim indireceğin
den söz ettiği ‘Balyozlar’ için hangi hedefi seçmiştir? 
Bazı çevrelerin hoşuna gitmeyen fikirler mi susturuia- 
caktır? 1961 Anayasası’nın getirdiği haklar mı geri alına
caktır? Yoksa hedef mala ve cana karşı sistematik bir 
şekilde geliştirilen zorbalık ve şiddet eylemleri midir?” 
İsrail'in İstanbul Başkonsoiusu Efrahim Eirom’un kaçırı
lıp öldürülmesinden sonraki “Durum"u da şöyleydi: “ Öl
dürdünüz... Ne oldu? Ülkemiz tam bağımlıydı da tam 
bağımsız mı oldu? Demokrasi sahte idi de, gerçeğine 
mi kavuştuk'? İç ve dış sömürüleri mi önlediniz? Sosyal 
adaleti mi gerçekleştirdiniz? Türkiye'nin şanını, şerefini 
mi yükselttiniz?" (24 Mayıs 1971).

12 Mart döneminde CHP içinde yaşanan liderlik müca
delesinde açıkça Ecevit'i destekleyen İpekçi; gerek Ekim 
1973 seçimlerinde gerekse daha sonra kurulan CHP- 
MSP koalisyonunda hep Ecevit’in politikasından yana 
oldu. Bu dönemde Başbakan Bülent Ecevit'ie her gün, 
hatta günde birkaç kez görüştüğü oluyordu. Ecevit ge
lişmeler hakkmda İpekçi'ye bilgiler veriyor, önerileri olup 
olmadığını soruyordu. İpekçi de olayları kendi görüşüne 
göre değerlendiriyor ve alınması gerekli önlemleri Ece- 
vit'e aktanyordu. Bülent Ecevit’in; ölümünden sonra 
İpekçi’yle ilgili değerlendirmesi şöyleydi: “ Abdi İpekçi, 
inançlannı gazetecilik kurallanna karıştırmayan, bunu 
mesleğine bulaştırmayan bir gazeteciydi. Ancak bütün 
bunlann yanında zaman zaman gazeteciliği aşan işlevle
ri üstlendiği olmuştur.”

CHP-MSP koalisyonu bozulduktan sonra 1. Milliyetçi 
Cephe hükümeti sırasında başlatılan MHP’nin yürüttüğü 
faşist terör hareketi, 2. MC döneminde tümüyle tırman- 
dınlarak ülke bir iç savaş görünümü almaya başlatmıştı. 
İpekçi'nin bu durumda getirdiği kendine göre “ ılımlı” 
ve “sağduyulu” önerileri toplumda hiçbir yankı bulma
yınca, terör sonunda kendisine dek uzandı. 1 Şubat
1979 akşamı İstanbul’un Maçka semtindeki evine yakla
şırken arabasının içinde kurşunlanarak öldürüldü. İlk 
başta öldürdüğü “ kanıtlanan” faşist militan Mehmet 
Ali Ağca'nın dava sonuçlanmadan tutuklu bulunduğu 
askerî cezaevinden kaçmasından sonra, bu güne dek 
Abdi İpekçi’nin öldürülüşü pek çok yönüyle bir ‘giz’ 
olarak kaldı.

Abdi İpekçi'nin eserleri: Röportajlannı; Afrika (1955), 
Dünyanın Dört Bucağından (1971), İnönü Atatürk'ü An
latıyor kitaplarından topladı. İhtilalin İçyüzü (Ömer 
Sami Coşar'la 1965).

kasabalardan bazılanydı. Bu stratejinin asli nesnesi, Orta-Doğu Anadolu’nun Sünni orta 
sınıfları; müdahale ettiği temel çelişki ve hassasiyet alanı ise, Alevi-Sünni aynmıydı. Orta ve 
Doğu Anadolu illerinde bütüni geleneksel mülk sahibi sınıflar, 70’lerde ivme kazanan 
kapitalistleşme süreci içinde ekonomik-toplumsal istikrarlannı yitirmeye başlamışlardı. Gelişen 
kapitalistleşmeyle birlikte, büyük burjuvazinin bu bölgedeki “yerli” sermayenin soluk alacağı 
alanı giderek kısıtlaması; buralarda sınıflar arasında mevcut bulunan göreli dengenin ayakta 
kalmasını güçleştiriyordu. Ülke ölçeğinde kapitalist sistemle bütünleşerek varlığını sürdürme 
şansına sahip olan sanayi ve ticaret erbabı; konumunu değişen koşullara uyarlı bir istikrar 
içinde tanımlama şansına da sahipti. Bu kesim, sınıfsal-fraksiyoner çıkarlarını azamileştirmeye 
dönük talepler öne sürerek, MSP’nin “milli sanayi” programına destek vermekteydi. Bu, 
sistemin rasyonelleri içinde, parlamenter demokrasinin siyasal-sınıfsal pazarlık ve mücadele 
rutinine uygun bir tavır alıştı. Oysa, iktisadi faaliyetleri kapitalistleşme süreci içinde 
geçersizleşen zanaatkarlar, küçük sanayi ve bir kısım geleneksel ticaret erbabı, aynı “şans”a 
sahip .değildi. Bu kesimler oldukça hızlı bir mülksüzleşme, proleterleşme “tehdidini” 
hissediyorlardı. Ekonomik bakımdan ve toplumsal prestij yönünden gerileyen geleneksel orta 
sınıfların Sünni kesimi; iktisadi bunahmın “sorumluluğunu”, toplumsal-dini-kültürel bakımdan 
aşağı veya marjinal saydığı Alevilerin üzerine yıkmaya yatkındı. Çoğunluğu, kentlere ve 
kasabalara cumhuriyet dönemiyle birlikte kırlık, dağlık yörelerden gelmiş olan (önemli bir 
kısmı da ’70’lerdeki kapitalistleşme süreciyle buralara göçen) Alevi nüfusu zaten bir anlamda 
“göçmen/yabancı” sayılıyordu. Dini inanıştaki ve örfteki farklılıklar ve Aleviliğin ulusal “azınlık” 
konumu, bu yabancılamanın; horlamaya, giderek düşman saymaya dönüşmesi potansiyeUni 
içeriyordu. Sermaye birikimi bakımından geleneksel olarak nispeten geri konumda bulunan 
Alevilerin öteden beri yöneldikleri bürokradığın ve işçiliğin ’70’lerde -en azından geleneksel 
orta sınıflann gözünde- görece istikrarlı ve yükselen “kariyerler” görünümüne sahip olması; 
Alevilere karşr belirli bir tepkiyi de besliyordu. Üstelik o kentte, kasabada Aleviler arasında 
küçük üretim, ticaret vb. soluğu daralan işlerle uğraşan “rakipler” bulunması, bu tepkiyi 
am ncı etki yapabiliyordu. Bu ortam Sünni nüfusta, Aleviliğe ve onun sağ siyasal demagojideki 
eşdeğerleri olan komünizme, kafirliğe, solculuğa karşı saldırgan bir söyleme duyarlılığı 
artırmaktaydı.

MHP 1977 seçimlerinde, genelde dini motifleri işlerken, özel olarak bu tepki potansiyeline 
seslendiği bölgede, çok yüksek oy oranlanna ulaşmıştı: Yozgat yüzde 22, Erzincan 19, Elazığ 
18.7, Çankın 17, Kahramanmaraş 15.5, Sivas 13.2, Çorum 12,7. Ancak, bu gelişme ne MHP’yi 
parlamenter yoldan iktidara taşıyacak düzeydeydi; ne de MHP bu oy oranının kahcılığına ve 
sürekliliğine güvenebilirdi. Bu seçmen desteğinin MHP’ye yönelmesi, ivme kazanan 
kapitalistleşmenin getirdiği iktisadi-toplumsal değişim sürecine ve bu sürecin “yerel” mülk 
sahibi sınıflarda yarattığı tepkiselliğe bağlı, konjonktürel bir olaydı. Söz konusu süreç göreU 
bir sınıfsal-toplumsal istikrar ürettikçe; MHP’nin kide ve seçmen desteği çözülerek, AP veya 
MSP’nin rasyönel sınıfsal-toplumsal-iktisadi programlanna yönelmesi doğaldı. Dolayısıyla MHP, 
mevcut kitle desteğini hem siyasal olarak değerlendirmek, hem mümkünse geliştirmek, hem 
de olabildiğince kalıcılaştırmak için; bu desteği eylemlilik içinde mihtanlaştırmak, 
kemikleştirmek zorundaydı. 1. MCnitı kuruluş arefesinde Orta-Doğu Anadolu illerinde 
gerçekleşen anti-komünist, anti-Alevi saldmlarda geniş AP’li, MSP’li Sünni kirielerin MHP’nin 
sloganlan ve ajitasyonu altında seferber olduğu görülmüştü. Faşist hareket, bu deneyimin 
Sünni kitlelerin kolektif belleğindeki izini sürerek ve bu deneyimlerin beslediği Alevi-Sünni 
gerilimini tırmandırarak; mümkün olan en geniş sağ taban üzerinde etkinlik kurmaya yöneldi.
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Siyasal-toplumsal mücadelenin olağan işleyişi dışmda serdeşerek “sokak” kurallarmın 
hakimiyetine girmesi, MHP’nin AP ve MSP tabanı üzerindeki hegemonyasını geliştirirken, 
siyasal inisiyatif de faşist hareketin eline geçecekti.

Bu koşullarda, faşist terör Orta-Doğu Anadolu’da, büyük kentlerdekinden farklı bir çizgi izledi. 
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer “modern” kentlerde faşizmin terör örgütlenmesi profesyonel 
bir yapı içinde, öncelikle düşmanı ve genel kamuoyunu sindirme, yıldırma amacıyla 
yürütülüyordu. Taşradaki çalışma ise, kitle desteğini geliştirip kalıcılaştırmaya dönüktü.
Buralarda, AP-MSP tabanını yükselen siyasal gerilim ve eylemlilik içinde MHP güdümüne 
sokmayı hedefleyen kitlesel provokasyonlar ve faşist terörü gündelik hayata yedirme çabası 
yürürlükteydi. Malatya olayı, bu çizginin ilk önemli adımıydı.

Malatya-Sivas-Elazığ

Malatya olayı, “büyük yürüyüş”ün hemen öncesine denk gelecek bir zincirin son halkası 
olarak tasarlanmıştı. Malatya’da patlayacak olan bomba, 14-15-16 Mart’ta ardarda gelen 
olaylarla, Alevi-Sünni geriliminin bütün bölgede olağanüstü tırmandınidığı bir sürecin son 
halkası olacaktı. Bu tırmanışın ardından yapılacak olan “büyük yürüyüş”, bu konjonktürde 
“milletin tepkisine” ve “otoriter, güçlü idare özlemine” tercüman olacaktı. Ancak Malatya’dan 
önce Pazarcık ve Adıyaman’a gönderilen bombalı paketin patlamaması, Malatya’ya gönderilen 
bombalı paketin ise gecikmesi; bu planın istenenden çok daha küçük ölçekli bir 
provokasyonla sonuçlanmasına; “büyük yürüyüş” tasansının da fiilen iptaline yol açacaktı. 14 
Nisan’da Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesinin CHP ilçe başkanı, büyük bir Alevi aşiretinin önderi 
Memiş Özdal’a gönderilen bombalı paket postanede patladı. 15 Nisan’da Sünni kesimden,
MSP’li bilinen Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı (günümüzde içişleri bakanı) Abdülkadir 
Aksu’ya gönderilen bombalı paket etkisiz hale getirildi. Bombalı paketlerin gönderildiği yerler 
Alevi-Sünni nüfusun içiçe yaşadığı bölgeler; hedefler ise Sünni veya Alevi kesimde saygınlığa, 
önderlik konumuna sahip kişilerdi.

17 Nisan akşamı, Malatya belediye başkanı Hamit Fendoğlu, Ankara’dan adına postalanmış 
olan bombalı paketin patlaması sonucunda, gelini ve torunuyla birlikte parçalanarak öldü. 
1952’de Ahmet Emin Yalman’a karşı ünlü suikastin düzenlenmesinde yer alan; 1975 yılı 
başında Töb-Der toplantısının basılmasıyla başlayan anti-komünist, anti-Alevi saldırılarda 
kışkırtıcı rol oynayan Hamit Fendoğlu, Malatya’da Sünni muhafazakar kesimde büyük 
saygınlığı olan bir önderdi. “Hamido” lakabıyla anılıyordu. Hamido’nun ölümü, haftalardır 
faşist hareketin gerginleştirdiği ortamı alevlendirecek kıvılcım oldu. Birkaç gün önce Malatya’da 
üç solcu öğrenci faşistlerce öldürülmüştü. Kentte peydah olan, devrimcilerin üslubuyla yazılmış 
imzasız bildirilerde “Alevi ve Kürt halkı, faşist diktatörlüğe karşı ayaklanmaya” davet edilmişti.. 
Bu sahte bildirileri, ÜGD-MHP imzalı karşı bildiriler izlemişti: “Din, iman elden gidiyor. İslam 
için silaha sarılmazsan bir gün minarelerden komünist marşları dinleyeceksin.” 17 Nisan 
akşamı, “komünistler Hamido’yu öldürdü” şayiasının yayılmasıyla, kent merkezinde Alevilere ve 
devrimcilere dönük saldınlar tahrik edildi. Ertesi gün, saldırılar sis|ematikleşti. CHP’lilere, 
Alevilere ait işyerleri, Töb-Der ve Tüm-Der lokalleri yakıldı; dükkanlar yağmalandı; saldırıların 
Alevi mahallelerine yönelmesi üzerine sokak çatışmalan tüm kenti sardı. 18 Nisan’da üç Alevi 
lise öğrencisi kurşunlanmış olarak bulundu. Valiliğin sokağa çıkma yasağı ilanına ve askeri 
birhklerin müdahalesine rağmen saldırılar, çatışmalar 19 Nisan günü de sürdü. 21 Nisan’da 
Hamido’nun cenazesine bütün MC önderleri katıldı. Ancak toplanan büyük kitle, yalnızca 
Türkeş için tezahürat yaptı. (Bir süre sonra, Hamido’nun, suikasta öngelen günlerde MHP’nin 
politikasını eleştirdiği ve AP’den aynhp CHP’ye geçmeyi tasarladığı ortaya çıkacaktı.) Özdal,
Aksu ve Fendoğlu’ya gönderilen bombalı paketlerin üçü de aynı teknik özelliklere sahipti.
Ecevit olaydan hemen sonra, Hamido’yu öldüren bombalı paketin Ülkü Ocakları D em eği eski 
başkanı Muharrem Şemsek tarahndan gönderildiğini ileri sürdü. Gözaltına alman Şemsek 
suçlamaları reddetti; ancak MHP’li Ali Yurtaslan 1980’deki itiraflarında bu bombanın Şemsek’in 
gözetiminde Fen Fakültesi Atom Araştırma Merkezi’nde imal edildiğini söyleyecekti.

Nisan içinde faşistler Kahramanmaraş, Tokat, Muş, Elazığ, Erzurum, İğdır’da CHP’lilere ve 
devrimcilere dönük silahlı, bombalı saldırılarda bulundular, işyerlerini tahrip ettiler, 
yağmaladılar. Mayıs’da Malatya-Doğanşehir ve Urfa’da benzeri olaylar oldu. Aleviliğe karşı 
Sünni taassubunun körüklenmesi, bütün bu saldmlarda rol oynadı. Kars-Iğdır’da, Azeri-Türk 
şovenizmi tahrik edilerek Kürt azınlığa karşı saldırılar gerçekleşti. Müslüman kitleleri 
‘komünizme karşı cihad” motifiyle seferber etme stratejisi, 1978 ilkbaharında Ege’de de 
yürürlüğe konmaya çalışıldı. Faşistler 27 Mayıs’ta, Manisa’nın İslami alt-kültürün güçlü olduğu 
ilçelerinden Demirci’de, başka yerlerden getirdikleri vurucu güçlerin de katkısıyla devrimcilere 
ve CHP’hlere karşı küçük çaplı bir ayaklanma başlattılar. İsparta’da da benzeri girişimler oldu. 
Ancak bu strateji, kapitalistleşme sürecinin Doğu Anadolu’ya göre büyük mesafe aldığı; kırsal- 
kentsel orta sınıfların ve genel olarak sınıfsal aynmlarm, ilişkilerin görece stabilize olduğu; 
toplumsal-siyasal çeUşkilerin görece “modernleştiği” Ege’de kendisine sağlam bir zemin 
bulamadı.

1978’de Malatya’dan sonra ikinci önemli parlama. Eylül başında Sivas’ta oldu. Faşistler,
Ramazan ayı boyunca Alevilerin oruç tutmadığı, tutturmadığı, silahlanarak ayaklanmaya 
hazırlandıklan doğrultusunda propagandalarla gerilimi tırmandırdılar ve AP’li, MSP’li Müslüman
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YURDAKUL, CEVAT 
(1 9 4 2 ^ 1 9 7 9 )

12 Eylül öncesinde faşist terörün en yoğun olduğu 
illerden biri olan Adana’da faşist milislerin cinayetleri
nin üzerine gitmeye çalışırken öldürülen Adana Emniyet 
Müdürü Cevat Yurdakul, 1942’de Ordu’nun Ulubey ilçe
sinde dünyaya geldi. Orta öğreniminden sonra Polis 
Enstitüsü’nden mezun oldu. 196S'de Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nde Komiser Muavinliği görevine atandı. 
1966-1968'de askerlik görevini yaptı. Askerlik görevin
den önce bir süre Kars’ta ve daha sonra Ankara Polis 
Eğitim Merkezi’nde görev yaptı. Bundan sonra Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdür Yardımcılığı’na terfi 
etti. Bu görevinden Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne atan
dı. Buradan 1978’de Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atan
dı.

Adana faşist terörün en yoğun biçimde sürdürüldüğü 
illerden biriydi. Faşistler burada çok sayıda cinayet işle
mişlerdi. Yurdakul, göreve geldikten sonra Adana’daki 
faşist terör hareketlerine karşı etkili bir mücadele yürüt
meye çalışıyordu. Yurdakul, daha önceki görev yerlerin
de de faşistlerin cinayet ve katliamlarına seyirci kalma
mıştı. Burada da, sadece "isan 1979’dan (Yurdakul’un 
kendisinin de öldürüldüğü) Eylül’e dek biri polis 32 
kişi faşistlerce öldürülmüştü.

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul 28 Eylül 1979 
sabahı, Reşatbey Mahallesi’ndeki lojmandan görevine 
gitmek üzere yanında kayınpederi olduğu halde makam 
arabasına binerek ayrıldı. Keresteciler Çarşısı’na geldi
ğinde, Adalet Caddesi'nin Cumhuriyet Caddesi’yle ke
siştiği kavşakta otomobil yavaşladı ve pusuda bekleyen 
saldırganlardan biri, otomatik silahlarla şoförün bulun
duğu kısma ateş etti, diğer bir saldırgan da Yurdakul’un 
oturduğu sağ arka köşeyi taradı. Lojmanına 150 metre 
uzaklıkta meydana gelen bu saldırıdan sonra Yurdakul 
başından ve göğsünden yediği kurşunlarla hemen öldü. 
Kayınpederi ve makam şoförü de ağır yaralandı. Bu 
arada sıkılan kurşunlardan işine gitmekte olan bir yurt
taş da can verdi. Katillerden ikisi ters yönlere yaya 
olarak kaçtılar, diğerleri de kendilerini bekleyen taksiye 
binerek olay yerinden uzaklaştılar.

12 Eylül'den sonra Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 
mahkemesinde görülen MHP davasında Yurdakul’un öl
dürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklar ifadelerinde, Yur
dakul'un Adana’daki Ülkücülere baskı yaptığını, bu ne
denle Türkeş’in verdiği emirle öldürüldüğünü belirttiler. 
Yurdakul'un öldürdüğü belirlenenlerden biri bugün hâlâ 
firarda. Cinayete katılanlardan bir kısmı ise adi suç hü
kümlerine göre çeşitli cezalara çarptırıldılar. Yurdakul’
un öldürülmesi için emir verdiği belirtilen MHP yönetici
lerinden Türkeş dahil hiçbiri ise sorumlu tutulmadı.



7 Anti-Faşist Direniş

Kahramanmaraş katliamından sonra Itentten, göç 
edenler. Katliamı izleyen günler Alevilerin yoğun 

olarak şehri terketmelerine tanık oldu. Adana 
Sıkıyönetim 1 No'lu Mahkemesince görülen 

Kahramanmaraş Davası’nm gerekçeli hükmünde Alevi 
yurttaşlara yönelik saldırılar ve Alevilerin direnişi şöyle 

anlatılıyor: "23.12.1978’de sabah erken saatlerden 
itibaren ellerinde silah, sopa ve bayraklar bulunan 
Sünni topluluklar Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 

önünde toplanarak çeşitli sloganlar söyleyip 
hastanenin üst tarafında yer alan Yörükselim 

mahallesine doğru ilerledi. Doğumevi önüne gelen bu 
saldırgan topluluk ancak Moro ve Kulaksız Mehmet 

isimli Alevi şahısların evleri ile Mustafa Boyacı isimli 
Alevi yurttaşın inşaat halindeki evi üzerinde 

mevziienen şahıslarca uzun menzilli otomatik silahlarla 
sürekli ateş edildiğinde durdurulabildi ve çok sayıda 

saldırgan Sünni yurttaş burada hayatını kaybetti.”

kitle üzerindeki etkilerini geliştirdiler. İlk olarak 5 Ağustos’t a ' “komünistler camiyi bombaladı” 
söylentisi yayılarak camilerdeki cemaat sokağa dökülmeye çalışıldı; bu ilk deneme, 3 kişinin 
yaralandığı görece küçük bir çatışmayla sonuçladı. 19 ve 21 Ağustos’ta Eğitim Enstitüsü’nden 
çıkıp Ali Baba mahallesine giden Alevi öğrencilere ateş açıldı, 4 kişi yaralandı. 1 Eylül’de ÜGD 
ve MHP tarafından dağıtılan bildirilerde “komünistler camilerimizi bombalıyor, onlara Sivas’ı 
terkettireceğiz” mesajı veriliyordu. Bu arada çevre köylerden ve illerden ülkücü militanlar 
getirilerek yerleştirilmişti. ÜGD ve MHP üst yöneticileri sık sık Sivas’a gelip gitmekteydiler. 
Ramazan (Şeker) bayramının arife günü olan 3 Eylül’de, bu birikimi infilak ettirecek kıvılcım 
çakıldı. Öğle namazında gene “Aleviler camiye bomba attılar" tahrikleriyle ve yayılan 
“hükümet birşey yapmayacak, dinsizleri yok edersek rrialları bize kalacak” söylentileriyle, 
camilerdeki kitleler Alevilerin, devrimcilerin ve CHP’lilerin mahallelerine, lokallerine, 
kahvelerine, işyerlerine saldırtıldı. Sünni CHP’lilerin mahalleleri de hedef alındı, “komünistlerin 
cami demeği” denilerek, Yeşilyurt M ahallesi Cami O nanm  ve Güzelleştirme D em eği tahrip edildi. 
Bir süre sonra, kalabalık Ülkü O caklan 'yh  “iyi geçinmeyen” AP’li ve MSP’lilerin işyerlerine de 
yöneltildi. Saldırılar için, jandarma tugay komutanının kent dışında olduğu günün seçilmesi, 
askeri birliklerin müdahalesini geciktirdi ve tahriplerin, yağmalann 5 saat sürmesine yardım 
etti.

Saldınlann odağı sonraki aylarda Sivas’tan Elazığ’a ve Malatya’ya kaydı. Malatya’da Hamido 
olayıyla başlayan sola karşı kitlesel saldınlar, “profesyonelleştirilerek” sürdü; Eylül’de 7 kişi 
öldürüldü. Ölenler arasında devrimciler, Töb-Der’liler  ve CHP’lilerin yanında “saçı uzun olduğu 
için” cezalandmlan bir genç de vardı. Elazığ’da faşist hareket, heryerdeki gibi Sünni-Alevi 
ayrımını çelişkiye, çatışmaya dönüştürmeye çalışırken; aynca Kürtler arasında da çelişki
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Türkiye Öğretmenler 
Sendikası

Tös, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyo- 
nu’nun (TÖDMF) devamıdır. TÖDMF, 1946’da Cemiyet
ler Kanunu'nda yapılan değişiklilde “ sınıf esasına daya
lı cemiyet” kurma olanağının doğmasıyla kurulmaya 
başlanan yerel derneklerin üst örgütü olarak 1948’de 
kuruldu. Ne var ki 27 İMayıs'ı izleyen Genel Kurul’una 
değin siyasal iktidarların gerici politikalarıyla uyum için
de oldu. Bu niteliğinin en belirgin göstergesi Köy Ensti- 
tüleri’ne ve bu kurumlardan yetişen öğretmenlere yöne
lik saldırıları desteklemesi, en azından “ anlayışla” kar
şılamasıdır. Nitekim Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler 
bu nedenle coğrafi bölgelere göre Köy Öğretmen Der
nekleri kurmuşlar ve bu dernekleri Türkiye Köy Öğret
men Dernekleri Federasyonu’nun çatısı altında toplaya
rak, aynı zamanda komünizm düşmanlığı ile birlikte yü
rütülen Köy Enstitüsü düşmanlığına karşı amansız bir 
mücadele vermişlerdir. Giderek TÖDMF’ye bağlı yerel 
derneklerin yönetimlerini ele geçirmişler, 1950’lilerin 
sonuna doğru TÖDMF’yi de gerici yönetimden kurtarma 
aşamasına oldukça yaklaşmışlardır. 27 Mayıs’ı izleye ı 
ve Sivas’ta yapılan ilk Genel Kurul’unda ise, yönetime 
gelerek TÖDMF’yi gerici kadrolardan kurtarmışlardır. 
TÖDMF, artık bu tarihten itibaren resmi eğitim poiitika- 
lanyia çelişen bir yapılanma sürecine girmiş, ülkemizin 
toplumsal ve siyasal yaşamında varlığı kabul edilen bir 
kuruluş durumuna gelmiştir. TÖDMF'nin 20 Şubat 
1963’de Ankara’da yapılan ve 17 bin öğretmeni kapsa
yan Büyük Eğitim IMitingi, örgütlü öğretmen hareketinin 
doruk noktalarından biridir.

TÖDMF, sendikaya geçiş hazırlıklarına daha bu yasa 
çıkmadan önce başlamıştı. Onun içindir ki TÖS, TÖDMF 
üyesi 92 öğretmen tarafından, 624 sayılı yasanın kabu
lünden tam bir ay sonra 8 Temmuz 1965 günü Ankara’
da ilk memur sendikası olarak kuruldu. 12 Mart askeri 
rejimince çıkarılan 20 Eylül 1971 gün ve 1488 sayılı 
yasa ile 1961 Anayasa’sında yapılan değişiklik sonunda 
Anayasa’nın 46’ncı maddesinde bulunan “ çalışanlar” 
sözcüğünün yerine “ işçiler” sözcüğü konulunca da di
ğer bütün memur sendikalarıyla biriikte TÖS’ün de (ku
ruluşundan yaklaşık 6 yıl sonra) varlığına son verilmiş 
oldu.

TÖŞMF’nin Genel Kurul kararına göre TÖS’ün şubele- 
rinın^çııdığı yerlerde TÖDMF’ye bağlı dernekler son 
bulaçak ve en sonunda TÖDMF kendisini feshedecek, 
yerirtt: tamamen TÖS'e bırakacaktı. Ama, sonradan 
"TÖS’e bir şey olursa yolumuza TÖDMF ile devam ede
riz” , gerekçesiyle bu kararın uygulanmasına TÖDMF 
yönetimlerince karşı çıkıldı. TÖDMF’nin feshi bu neden
le oldukça uzadı. Ancak TÖS yöneticileri TÖDMF’nin
4-6 Temmuz 1968’de Ankara’da yapılan 21’inci Kurulta- 
yı’nda aynı zamanda TÖDMF yönetimine de seçilince 
fesih yolu açılmış oldu. TÖDMF en sonunda, TÖS’ün 
kuruluşundan 4 yıl sonra, 12 Temmuz 1969'da feshedl- 
lebiidi.

TÖS döneminde 400’ü aşkın memur sendikasına tanık 
olunmuştur. “ Bunlardan 151’i sendika üyelerinin hak 
ve çıkarları için yönetimi uyarmış, 69 sendika yazılı 
bildirilerle yönetimi protesto etmiş, 37 sendika protesto 
yürüyüşleri düzenlemiş ya da bu tür eylemlere katılmış,
2 sendika'üyelerini boykot eylemine götürmeyi başar
mıştır.” Bu boykot TÖS'ün Genel Öğretmen Boykotu’- 
dur ve bu eyleme İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İLK
SEN) da katılmıştır.

Sendikalı yıllardaki memur sendikalarından 80 kadarı 
öğretmen sendikasıydı. Ancak bunlardan TÖS ve İLK- 
ŞEN’in dışında kalanların çoğunun üye sayısı 10-20’yi 
geçmemiştir ve kamuoyunda varlığı bile hissedilmemiştir.

TÖS, iikoku dan üniversiteye değin öğretmenlerin tü
münü tek bir sendikada örgütlemeyi amaçlıyordu ve 
bu haliyle “ merkezi” ya da “ millî” tipte bir sendikaydı. 
Oysa TÖS kurulduktan sonra, öğretmenlerin öğretim 
kademelerine göre örgütlenmeleri tezi ortaya atılmış 
ve İLK-SEN bu teze dayanılarak kurulmuştu. Bu iki ör
gütlenme biçimi TÖS’lü ve İLK-SEN'\İ öğretmenler ara
sında sert tartışmalara neden olmuş, ama İLK-SEN’in 
de öğretmen sendikacılığında ilerici bir çizgi izlemesi 
sonucunda bu tartışmalar, yerini diyalog ve yakınlaşma
ya bırakmıştır. Giderek, TÖS ile İLK-SEN’in birleşmesini 
amaçlayan bir “ Ortak Kurultay” yaşanmıştır. Ne yazık 
ki 6-7 Ağustos 1970’lerde Ankara’da toplanan bu kurul
tay amacına ulaşmamıştır.

Bu konuda burada şu kadarını diyebiliriz ki TÖS döne
mi, aynı zamanda grevli, toplu sözleşmeli işçi sendikala
rı dönemidir. İşçi sendikalarımız grev ve toplu sözleşme 
haklarını kullanarak bu dönemin toplumsal ve siyasal 
yaşamına gerçekten bir dinamizm getirmişlerdir. Bunun 
dışında, 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi, aynı yılda 
yayımlanmaya başlanan Yön Dergisi de toplumsal devi
nimin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Ayrıca 
gençlik hareketlerinde görülen ve o döneme adeta dam
gasını vuran canlılık da anımsanmalıdır. TÖS’ün kurulu
şunu izleyen yıllarda (1967’de) kurulan DİSK ile biriikte, 
sendikal yaşamda başlayan dinamizmin daha bir artış 
gösterdiği, bunun toplumsal ve siyasal yaşamdaki yan
sımaları anımsanmalıdır. Toplumdaki bu uyanışın ve de
vingenliğin yanısıra devletin ithal ikamesine dayanan 
dışa bağımlı, özellikle Amerikan emperyalizmine bağım
lı ekonomi politikası ve bu politikanın yarattığı tepkiler 
de düşünülmelidir.

Diğer bütün devlet personeli sendikaları gibi TÖS de 
grev ve toplusözleşme haklarını içermeyen bir sendika 
idi ve bu statü ile dernekten farklı bir kuruluş değildi. 
Ama ne de olsa öğretmenler, TÖS’le birlikte adı 
“ sendika” olan bir örgüte sahip olmuşlardı. Çoğuna 
göre bu içi boş sendika bile, sendika, grev ve toplusöz
leşme haklarından oluşan sendikal haklardan biriydi ve 
bir kazanımdı.

TÖS’ün tüzüğünde yazılı amaçları şunlardır: 1. Eğitim 
hizmetinde çalışanların, özellikle üyelerinin ekonomik, 
hukuki ve sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak 
ve sağlamak. 2. Eğitim mesleğinin, çağdaş eğitim- 
öğretim ilkeleri, öğretmenin mesleğe ilişkin hak ve ödev
leri, yurt çıkarları, insan hakları ve ilgili Anayasa hüküm
leri yönünde gelişmesine çalışmak. 3. Eğitim mesleği

nin gelişmesine, bu meslekte hizmet görenlerin ekono
mik, hukukî ve sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının koru
nup çoğalmasına ilişkin genel yurt sorunlarının çözüm
lenmesinde, ilgili demokratik kurumiara yardımcı olmak.'

Evrensel ve pedagojik değerlerden oluşan, ulusal ba
ğımsızlık ilkesine dayanan TÖS’ün bu amaçları, kuşku
suz ki öğretmen örgütçülüğünün onurlu geçmişinde ka
zanılan nice deneyimlerin ışığında düşünülüp getirilmiş 
olmalıdır. TÖS ve TÖS’lü öğretmenler, bu amaçlar doğ
rultusunda yürüttükleri mücadelede hemen her zaman 
hükümetlerin ve egemen çevrelerin saldırısına uğramış
lardır.

Siyasal iktidarlar sürekli bir biçimde TÖS’ün ve TÖS’
lü öğretmenlerin üstüne gitmişler, yakın geçmişimizde 
“ öğretmen kıyımı” olarak bilinen uygulamalarla TÖS’iü 
öğretmenleri oradan oraya sütmüşler ya da açığa almış
lardır. Hattâ TÖS’de bir yönetim bunalımı yaratmak üze
re Ankara dışına sürgün edildikleri için TÖS’ün genel 
başkanlan da (Fakir Baykurt, Feyzullah Ertuğrul) öğret
men kıyımına uğrayanlar arasındadır.

Gerici siyasal partiler ve İktidarlar bununla da yetin
memişler mezhep ve din sömürücülüğü iie, şovenizm 
ve anti-komünizm kışkırtmalarıyla kandırdıkları masum 
İnsanlan TÖS'iü öğretmenlerin üzerine sürmüşlerdir.

Kayseri olayları, bunun en çarpıcı bir örneğidir. 7-9 
Temmuz 1969’da TÖS'ün 2. Olağan Genel Kurulu'nun 
yapıldığı Kayseri’de kongre binası kışkırtılmış bir kala
balığın saldırısına uğramış, yurdun dört bir yöresinden 
gelip Kongreye katılan yüzlerce TÖS’lü öğretmen asker
lerin girişimiyle diri diri yakılmaktan kurtarılmıştı. Bu 
yüzden Kayseri'de bitirilemeyen Genel Kurul Ankara'ya 
taşınmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı'nca her üç yılda bir toplanması 
gereken ve en son 1962'de toplanan Eğitim Şûrası, 
süresini 3-4 yıl aştığı halde toplanmadığı için TÖS bir 
Eğitim Şûrası toplamaya karar vermiştir. Yüzlerce öğret
men, bilim adamı ve uzmanın aktif katılımıyla gerçekleş
tirilen ve 5 gün süren Şûra'nın çalışmaları, daha sonra 
bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Genel Başkan Fakir Baykurt, Şûra’yı açış konuşma
sında Şûra’nın amaçlannı şöyle tanımlamıştır: “ ... Ülke
mizin genel koşullan ve temel çelişkileri içinde bugünkü 
eğitim düzenimizi, ilkeleri ve kurumiarıyla toplu bir eleş
tiriden geçirmek; ondan sonra toplumun ihtiyaç duydu
ğu yeni eğitim biçimini genel ilkeleri, amaçları ve bu 
amaçlara vardıncı metod ve kurumiarıyla saptamaktır. 
Bir üçüncü amacımız ise, yeni eğitim biçiminin uygula
masıyla ilgili metod ve görüşleri ortaya koymaktır.”

Açış konuşmasında, bu amaçlara ulaşmak için Şüra’- 
da ele alınacak konular şöyle sıralanmıştır; 1. Ülkemizin 
temel çelişkileri ve bu çelişkilerin eğitime etkileri. 2. 
Geri kalmış ülkelerde eğitim sorunlan ve devrim ihtiya
cı. 3. Türk kültür ve eğitiminde emperyalist etkiler. 4. 
Kapitalist düzende eğitim kurumlan ve işleyiş biçimleri. 
5.1961 Anayasası’nda devrimci eğitimin kökleri. 6. Türk 
devrimci eğitiminin amaçlan, ilkeleri, metodu ve ulusal 
tercihler. 7. Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni eği
tim ve kültür kurumlan. 8. Eğitim devrimini gerçekleştir
me ve toplumu yeni amaçlara ulaştırmada siyasal ve 
toplumsal kuruluşların izleyeceği yollar. 9. Cahilliğin 
ve teknik yetersizliğin giderilmesinde Köy Enstitüleri 
uygulamasından çıkan sonuçlar. 10. Ülkemizin teknolo
jik açığını kapamak için eğitim kurumianmızı nasıl dü
zenlemeli ve çalıştırmalıyız? 11. Öğretmen yetiştirme, 
yerleştirme, geçim, güvenlik ve örgütlenme.

Büyük Eğitim Mitingi’nde taşınan kimi dövizlerdeki 
sloganlar şunlardır: Fabrika işçinin, toprak köylünün, 
Torbalı köylülerine selam, 6. Filo it, geldiğin gibi git, 
zam zam zam, yolculuk ne zaman? Kahrolsun Amerika, 
kahrolsun sömürücüler, bağımsız Türkiye, halk için eği
tim, devrim için eğitim, köyde okul yok, özel okul çok.

Öğretmen boykotları önce yurdun çeşitli yörelerinde 
kendiliğinden bir eylem biçiminde başlamış, TÖS Genel 
Yürütme Kurulu’nun karanyia daha sonra yurt çapında 
bir eylem biçimine sokularak disipline edilmiştir.

TÖS Genel Yürütme Kurulu’nun “ Bütün Öğretmenler 
Boykota” sloganıyla başlayan ve kamuoyuna açıklanan 
“ ihtar boykotu” kararında sıralanan istekler özetle şöy- 
ledir: 1. Hükümet bir temsilcisi aracılığıyla TÖS iie ortak 
bir protokol imzalamayı kabul ve beyan etmelidir. 2. 
Bu protokolde; a. ilk iş olarak yabancı uzmanların ve 
barış gönüllülerinin bütün eğitim kurumiarından atılaca
ğı ve zehirleyici niteliğini saptadığımız yabancı malze
meli beslenme eğitiminin durdurulacağı belirtilmelidir, 
b. Bütün öğretmenlere, eğitmenlere ve diğer eğitim gö
revlilerine ödenen maaşlann günün koşullarına denk 
duruma getirilmesi için hazırlanmış tasanlann hemen 
görüşme konusu yapılarak kanunlaştırılacağı belirtilme
lidir. c. “ Millî Eğitim Mensuplan Yardımlaşma Kurumu” 
Yasa Tasansının, öğretmen temsilcilerinin görüşlerine 
de yer verilerek en seri bir şekilde TBMM’ye verileceği 
ve yasallaştırılmasına çalışılacağı belirtilmelidir, d. Ana- 
yasa'ya aykın 624 sayılı yasanın değiştirilmesi ve kamu 
personeli için de özgür sendikacılık olanakiannın (grev
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hakkı dahil) sağlanacağı belirtilmelidir, e. Sendikal ça
lışmalarından, yasaların suç saymadığı davranış ve gö
rüşlerinden dolayı yönetimce cezalandırılmış, sürülmüş, 
çıkarıiınış veya kendi isteğiyle ayrılmak zorunda bırakıl
mış öğretmenlerin, sendikamızca, verilecek listelere gö
re eski yerlerine ya da razı oldukları bir göreve döndürü
lecekleri belirtilmelidir, f. Yediyıidır toplanamayan Eği
tim Şûrası’nın toplanma tarih ve biçiminin temsilcileri
mizle görüşülerek ilan edileceği belirtilmelidir, g. Eğitim 
öğretim sorunlarının bundan böyle resmt öğretmen tem
silcileriyle konuşularak karara bağlanacağı ve uygula
nacağı bir ilke olarak benimsenmeli ve bunun yasalaştı-; 
nlması için çaba harcanacağı belirtilmelidir, h. Bu boy
kotlar dolayısıyla meslekî şeref ve gururunu ortaya koy
muş olan öğretmenlerimize ceza uygulaması yoluna gi
dilmeyeceği ilkesi de yeralmalıdır.

Boykot için Genel Yürütme Kurulu’nca belirlenen slo
ganlar şunlardır: Gerçekten milli bir eğitim istiyoruz, 
eğitimin yönetiminde söz hakkı istiyoruz, zam değil, 
âdil ücret istiyoruz. Baskı değil, âdil yönetim istiyoruz, 
özgür sendikacılık olanakları istiyoruz, bütün öğretmen
ler kolkola, bütün öğretmenler uygun adım, tek ses, 
bütün öğretmenler halkla yanyana, cancana.

Aynı gün TÖS ve İLKSEN  Boykot Merkez Komitesi 
adına, TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'la İLK-SEN 
Genel Başkanı Kenan Keleş imzasıyla, TÖS ve İLK-SEN 
Genel Merkezlerinin bütün yurtta ve bütün okullarda
4 günlük bir ihtar boykotu kararı aldıkları açıklanmıştır 
ve bu açıklamada yukarıdaki istekler yinelenmiştir.

Boykota 109 bin öğretmen katılmıştır. Bu sayı tüm 
öğretmenlerin yüzde 80'idir. Boykot, kamuoyunda ge
niş yankılara yolaçmış, yönetim boykota katılan öğret
menleri İdarî ve adlî merciler önünde sigaya çekmiştir. 
Boykot eylemine katılan kimi öğretmenlerden, aradan
10 yılı aşkın bir zaman geçtiği halde 12 Eylül döneminde 
bile hesap sorulmuştur.

Genel öğretmen boykotuna katılan öğretmenlerin çarp- 
tınldıkları cezalar ve sayıları şöyledir: 50.300 öğretmene 
adlî kovuşturma (Bunların 19.250’si takipsizlik kararı 
almıştır). 2118 öğretmene açığa alınma. 65 öğretmene 
bakanlık emri. 45.520 maaş kesimi. 3.900 öğretmene 
kıdem indirimi. 590 öğretmene II dışı sürgün. 6.600 
öğretmene il içi yer değiştirme. 400 öğretmene derece 
indirimi. 1 öğretmene ihraç. 400 müdüre, okul müdürlü
ğünden uzaklaştırma.

TÖS, profesyonel sanatçılardan oluşan bir tiyatro kur
muştur. Tiyatro-rÖS olarak bilinen bu tiyatro TÖS yöne
timince seçilen oyunları TÖS şubelerinin örgütleyicili
ğinde II ve ilçelerde sahnelemiş, halkın da ilgiyle izlediği 
bir etkinlik olarak öğretmen ve genel kamuoyunda kabul 
görmüştür.

Öğretmen örgütçülüğünün ve örgütlü öğretmenlerin 
ekonomik bir dayanağı olarak TÖS tarafından kurulan 
ve TÖYKO olarak bilinen bu kooperatif, her ne kadar 
TÖS'ün amaçladığı bir biçimde çok yönlü bir kuruluş 
damadıysa da örgütçü öğretmenlerin yönetiminde bir 
arsa ve konut kooperatifi olarak varlığını hâlâ sürdür
mektedir. 12 Mart askerî harekâtı diğer demokratik ku
rum ve kuruluşların yanısıra TÖS’ü de hedef almış, 
yöneticilerini hapsetmiştir. 12 Mart harekâtında 3600 
TÖS’lü öğretmen gözaltına alınmıştır. Ünlü TÖS davası, 
askerî mahkemede sürerken çıkartılan af yasası sonu
cunda düşmüş ama TÖS yöneticileri ‘ ‘af değil, beraat 
istiyoruz” diyerek davanın sürmesini istemişlerdir ve 
de yeniden yargılama sonucunda aklanmışlardır.

TÖS, üyelerine, sağlık sorunlarının, “öğretmen kıyımı” 
sorunlarının çözümünde kendinden önceki dönemde gö
rülmemiş ölçüde maddî destek sağlamıştır.

FEYZULLAH ERTUĞRUL

yaratmayı hedefliyordu. Çoğu Palu kökenli olan Sünni Zaza Kürtleri, Alevi Kürtlere karşı 
kışkırtma çabası vardı. Mart 1978’de, çocuklan faşist harekede iyi ilişki içinde olan Zaza 
kesimin önder isimlerinden Mustafa Pilot’un oğlu Yavuz’u öldürüp cinayeti “Alevi 
komünistlere” yıkarak bu yönde atmak istedikleri adım başansız olmuştu. Eylül öncesinde bir 
kez de bitpazanna konulan bombanın çok sayıda dükkanı tahrip etmesi üzerine anti- 
komünist, anti-Alevi bir “harekat” başlatılmıştı. Eylül’de tahrikler yoğunlaştı. “Alevilerin 
silahlandığı” söylentileri yayıldı; cami hoparlörlerinden “Alevi komünistler şehrin içme suyunu 
zehirledi” duyurulan okundu. Kentte Eylül’de 15, Kasım’da 9 kişi öldürüldü, solcular uzunca 
bir süre kent merkezine inemez oldular. 1978 sonbahannda faşist hareketin taşrada örgütlediği 
bir başka önemli kalkışma; 9 Ekim’de Niğde-Aksaray’da belediye hoparlörlerinden MHP’lilerce 
yapılan konuşmalann tahrikiyle CHP ve demokratik kitle örgütleri binalan ile 60 kadar 
dükkanın tahrip edilmesiyle sonuçlanan saldınlardı.

1978’den başlayarak, konumu stratejik önemde olan ve MHP’nin görece güçlü kitle desteğine 
sahip olduğu iller bir tür “bölge üssü” haline getirilmeye çalışıldı. Belediyenin MHP 
yönetiminde bulunduğu Elazığ ve Yozgat, bu hamlenin ilk yapıldığı yerlerdi. Elazığ valisi 
Güngör Aydın, faşist hareketin ilde kurumlaştırdığı ve devlet aygıtıyla da içselleştirdiği 
egemenliğini, buradaki toplumsal olaylarla ilgili bir yargılamadaki açıklamasında ortaya 
koymuştu: “Varolan Anayasal düzeni hiçe sayarak, öngördükleri devlet düzenini zorla terör 
yoluyla gerçekleştirmeye yönehk olarak başta kolordu, MİT Bölge Müfettişliği, Jandarma, Polis, 
Üniversite, okullar, PTT olmak üzere, tüm ildeki kamu kurumlannı, fabrikalan, bir kısım 
sendika ve dernekleri, değişik kademelerdeki yöneticilerini, etkileme, baskı ya da teslim alma 
yoluyla, genelde güdüm ve denetimleri altına almışlardı.” Faşist hareket, bu yığınaklan 
yaparken tam anlamıyla “iç savaş jeo-stratejisine” göre hareket ediyor, özellikle başkent 
Ankara’yı kuşatacak ve Ankara’ya giden yollan tutacak bir çember oluşturmayı hedefliyordu.
Bu uğurda çaba sarfedilen Yozgat, Niğde/Aksaray, Nevşehir, Çankın, Kırşehir hep “yol üzeri”, 
“geçit” konumundaki illerdi. Elazığ, Orta ve Doğu Anadolu arasında hem “askeri” bakımdan, 
hem toplumsal ilişkiler bakımından, hem de somut iktisadi trafik bakımından geçiş köprüsü 
olma özelliğine sahipti. Faşist hareketin egemenliğini kurumlaştırdığı kentlerde halk üzerindeki 
baskısı ve terörü, bizzat faşist önderliğin tepkisini çekecek ölçülere varabiliyordu. Örneğin
1980 ilkbahannda faşisderin egemenhk altına almaya çahştıklan Kırşehir hakkında MHP genel 
merkezine gönderilen raporda “zafer sarhoşluğundan kurtulamamış arkadaşlann gereksiz yere 
adam dövdüklerinden, havaya ateş etmelerinden, esnaftan zorla para aldıklanndan, vatandaşa 
hor baktıklanndan” yakınılmıştı. Çankın ve Yozgat’ta CHP giderek “tabela partisi”ne 
indirgenmiş, faşist hareket kente tamamen hakim olmuştu. CHP il başkanı Harun Kurt

1978 ortasında siyasal gerilimi tırmandırmak isteyen ı/e ülke çapında komünistlerin CHP iktidannca korunup 
kollandığını ileri süren Süleyman Demirel "Bayrak M itingleri”  düzenleyerek faşist militanların hareket alanlarını 
kolaylaştırmaya ve faşist saldın ve terörü perdeleyecek b ir "komünizm tehlikesi" imajını canlı tutmaya çalıştı. 
Üstte görüldüğü ğibi bu mitinglerde elinde Türk bayrağı "m illeti şahlanmaya ve komünizm karşısında tek vücut 
olmaya" çağıran Demirel başbakan Bülent Ecevit ile yaptığı başbaşa görüşmede Türkiye'deki şiddet eylemlerinin 
arkasında komünizmin olduğunu yineledi ve Ecevit hükümetini bu gerçeğe rağmen 141 ve 142. maddeleri 
kaldırmaya çalışarak komünizme kanat germekle suçladı. Demlrel’e göre Türkiye'de faşizm değil, komünizm 
tehlikesi vardı ve artık dünyada bile faşist kalmamıştı. Demirel görüşme boyunca Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin b ir an önce kurulması gereği üzerinde durarak MHP militanlarının kendilerini komünistlerin 
saldırılarından korumak amacıyla örgütlendiklerini ve "anarşi ve terör”  olaylarının komünistlerin iktidan ele 
geçirme stratejilerinin doğal bir sonucu olduğunu dile getirdi. Demirel böylece faşist hareketin baskı ve terörle 
Türkiye halkını teslim almaya yönelik terör ve sindirme politikasını destekleme iradesini sürdüreceğini ortaya 
koydu.
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1980’de verdiği bir demeçte “her CHP’U ve demokrat görüşlü kişi gibi, MHFnin kurtarılmış 
bölgesi Yozgat’ta rehine olduğunu” söyleyecekti. Aynı yıl, MSP önderi Erbakan şöyle demişti: 
“Yozgat’ta aşırı sağ terör vardır. Irkçılar halka zulmetmekte, herkesten haraç almaktadırlar.” 
Sayılan bu illerin yanısıra Nevşehir’de, Erzurum’da aranan faşist militanlar ve “profesyoneller” 
saklanıyor, yurtdışına çıkması gerekenlere Emniyet örgütünden pasaport sağlanıyor; başka 
kentlere buralardan “operasyona” gidiliyordu.

1978 Sonbahan: Faşist Terör “Kaos”a, “Anarşi”ye ve Sıkıyönetime Oynuyor

1978’in ortalarında, Demirel, yetkihlerce birçok kez yalanlanmasına rağmen bir “komünizm 
tehlikesi” efsanesine dönüştürülen “Kars kalesine oraklı-çekiçli kızıl bayrak çekildiği” 
söylentisini vesile ederek bir “bayrak mitingleri” kampanyası başlattı. Diğer MC ortağı 
partililerin de katıldığı bu mitingler MHP için bulunmaz bir' fırsat oldu. Mitinglerde sergilenen 
anti-komünist hezeyan, faşist hareketin söyleminin ve stratejisinin taban bulmasına, 
meşrulaşmasına önemli katkıda bulundu.

1978’in Nisan-Ağustos döneminde faşist saldırılarda ölenlerin sayısı 153’e ulaşmıştı. 1978 yaz 
sonunda, faşist terörün siyasal-toplumsal şiddeti tırmandıncı sonuçları karşısında “anarşiyi 
önleyememe” ithamıyla giderek daha çok yüzyüze gelen CHP iktidarı; büyük kentlerde 
jandarma birliklerini görevlendirerek, günlük hayatta denetim, önlem ve baskıları 
yoğunlaştırarak fiili bir sıkıyönetim uygulamasına geçti. Sosyalist, devrimci güçler, bu 
uygulamayı “sivil sıkıyönetim” olarak tanımladılar. MHP sıkıyönetim talebini rutinleştirirken; 
faşist terör eylemlerin, popüler söylemde ve kamuoyunda “anarşinin ve kaosun kör 
egemenliği” temasını güçlendirici işlevi öne çıkmaya başladı. Nitekim, fiili (veya sivil) 
sıkıyönetime geçildikten sonra, siyasal çatışma ve saldırılarda ölenlerin sayısı ikiye katlanarak 
her ay lOO’ün üstüne çıktı: Eylül 120, Ekim 106, Kasım 106... Bu süreçte, faşist terör 
stratejisinin 1977’nin sonlarından itibaren uç veren iki yeni boyutu belirginleşti. Bu boyutlann 
biri, çoğu kez radikal, devrimci siyasal kimlikleri bile bulunmayan aydınların, bilim 
adamlannm hedef alınması; diğeri ise, tiyatro, sinema, kahvehane, durak, otobüs gibi kalabalık 
ve “sıradan halk”ın bulunduğu mekanlara “rastgele” ateş açılan saldırılar düzenlenmesiydi.

Faşist hareketin, Mart’ta Doğan Ûz’le başlattığı sansasyonel cinayetler dizisi, 1978’in ikinci 
yansında bilimadamlarını hedef alarak sürdü. Bilimadamlanna yönelik saldırıların aynca bir 
miladı vardı: Daha 15 Haziran 1977’de Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Orhan 
Yavuz öldürülmüştü. 7 Nisan 1978’de İstanbul’da Doç. Server Tanilli’ye suikast yapıldı, Tanilli 
bu saldırıdan kendisini tekerli sandalyeye mahkum eden kısmi felçle “kurtuldu”. 11 
Temmuz’da estetikçi-sanat tarihçisi Doç.Bedrettin Cömert Ankara’da öldürüldü. Cömert 
öldürülmeden az önce Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nca, 
“sağ eylemcilerin okuldaki şiddet eylemlerini” araştırmak için oluşturulan komisyona atanmış; 
ancak “can güvenliğinin bulunmadığını” söyleyerek bu görevi kabul etmemişti. Kasım’da bir 
ülkücünün ifadesinden, bu cinayeti Abidinpaşa ÜGD mensuplarından Üzeyir Bayraklı ve Rıfat 
Yıldırım’m işledikleri ortaya çıktı. Yurtdışına kaçan Bayraklı ve Yıldırım 1980’de Alman 
polisince yakalandılar; ancak Türkiye bu sanıkların idam edilmeyeceğine dair -Almanya 
yasalannca istenen- teminatı vermeyince iade edilmeden salıverildiler. 20 Ekim’de gene 
İstanbul’da İTÜ Ele'ktrik Fakültesi dekanı ProfBedri Karafakioğlu öldürüldü. Karafakioğlu 
soruşturmasında çok sayıda ülkücünün katil zanlısı olarak adı geçtiyse de somut sonuç elde 
edilemedi. 26 Kasım’da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Necdet Bulut 
Trabzon’da öldürüldü. Bulut’un katilleri daha sonra yakalanarak 12 Eylül döneminde adi suç 
hükümlerine göre ceza aldılar. 22 Kasım’da İstanbul’da Politika gazetesi yaziişleri müdürü Ali 
İhsan Özgür işkence edilerek öldürüldü. Aynı ay, Miliyet gazetesinin, terör olaylarının 
arkasında MHP ve Türkeş’in gölgesini gösteren karikatürleriyle tanınan ünlü çizeri Bedri 
Koraman silahlı saldırıda yaralandı.
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1970’lerin ikinci yansında bir yandan devletin 
yardımıyla yukarıdan aşağıya örgütlenen ve devlet 
içinde kurumlaşan, diğer yandan da çeşitli "yasal”  
örgütlerin terör eylemleriyle kitle tabanını genişletmeye 
çalışan faşist hareket emekçi halka karşı açtığı imha 
ve teslim alma savaşında sol gruplar arasındaki 
çekişme ve ideolojik farklılıkların yarattığı elverişli 
koşullann da yardımıyla batın sayılır bir güce erişti. 
Özellikle mezhep ayrımcılığı yaparak, dini duyguları 
sömürerek ve halk içindeki her türlü çelişme ve 
husumet duygularını körükleyerek bütün ülke çapına 
yayılan bir iç savaş stratejisini adım adım uygulamaya 
koydu. Buna karşılık sol gruplar arası rekabet ve 
daha önemlisi faşizme karşı mücadelede ortak bir 
programa sahip olunmaması birlikte davranmayı 
engelleyen en önemli etmenler oldular. Bununla 
birlikte zaman zaman gerçekleştirilen eylem birlikleri 
faşist güçleri korkutmaya yetecek kadar görkemli 
sonuçlar verdi. Çeşitli meslek kuruluşlan da dahil 
olmak üzere demokratik kitle örgütleri, siyasal 
eğilimler ve sendikalar faşizme karşı mücadele çağrısı 
yapan ve faşist terör ve katliamları kınayan afişler 
çıkarttılar. 1975’lerdo serigrafi ve fotokopi gibi daha 
mütevazı yöntemlerle çoğaltılan afişler, sosyalist 
hareketin giderek kitleselleşmesi ve daha da önemlisi 
estetik kaygıların öne çıkmasıyla gerek baskı gerekse 
de grafik düzenleme açılarından tatminkar bir düzeye 
ulaştı.



7 Anti-Faşist Direniş

Faşist hareketin, polis örgütü içinden Pol-Bir’/'n çapını 
ve gücünü aşan önemli destekler gördüğü, 1978-80 

döneminde birçok olayda ortaya çıktı. 23 Mart 
1978’de Pol-Der yetkililerince, 16 Mart 1978’de 

gerçekleşen İstanbul Üniversitesi katliamının polise 
daha önce ihbar edildiği açıklandı. İçişleri 

Bakanlığı’nca doğrulanan ihbarın gereğinin yapılmadığı 
ortaya çıktı. Birçok eylemin yanısıra 16 Mart 1978 

İstanbul Üniversitesi katliamından sorumlu olarak 
aranan İstanbul ÜOD yöneticileri Mehmet Gül ve 

Mustafa Verkaya: aylarca yakalanamadılar, 
bulunduklannda bir-iki yüzleştirmenin ardından, 

tutuklanmayarak iki, üç günlük süreler içinde 
salıverildiler. Bu arada Mehmet Gül’ün Milliyet 

gazetesinde üstüste iki kez söyleşisi yayımlandı. 23 
Ocak 1977’de İstanbul Savcılığı Emniyet Müdürlüğü’ne 

yazdığı yazıda şu ifadeyi kullanma gereği duyacaktı: 
“Şayet Ülkü Ocakları başkanı Mehmet Güi’ün nerede 

saklandığını, nerelerde gezdiğini polis olarak siz 
bilemiyorsanız, lütfen gazetecilere sorunuz. Çünkü 

gazeteciler her istedikleri anda Mehmet Gül'ü 
buluyorlar ve açık oturuma davet ediyorlar. Lütfen 

polis olarak tarafsız olalım, çünkü sizler hükümetin 
değil, devletin polisisiniz, bizler de savcı olarak 

Cumhuriyet’in savcısıyız.’’ Öte yandan çok sayıda 
ifadede Doç.Orhan Yavuz’un katili olduğu söylenen 

ülkücü militan Cezayir Baysal’ın Erzurum çevresindeki 
illerde saklandığı istihbaratının alınması üzerine 

bölgede araştırma yapan polis memurian; 17 Nisan 
1979’daki raporlarında açıkça “ Bingöl, Elazığ ve Muş 

itlerindeki emniyet görevlilerinin kendilerine yardımcı 
olmak istemediğinin bariz b ir şekilde anlaşıldığını" 
belirttiler. Ülkücü A li Yurtseven’in 1980 yazındaki 

itiraflarıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü siyasi şube 
yöneticilerinden Kemal Yazıcıoğlu'nun faşist hareketle 
yakın ilişki içinde olduğu; Yazıcıoğlu’nun yeğeni Bora 

Tuzcuğlu’nun silah nakillerinde görev aldığı ortaya 
çıktı. Mehmet Ali Ağca’nın yakalanması üzerine 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Malatya Emniyet 
Müdürlüğü'ne Ağca’nın evinin aranması için çıkarttığı 
telsiz emri Malatya'ya ancak 15 günde ulaştı! Çorum 

Olaylan sırasında da yağma ve talana yönelen 
faşistler, devlet görevlilerinden aldıklan yardıma karşı 

çıkan ve “ devletin bütün terör odaklannın üstüne 
tarafsız bir biçimde gitmesi gerektiğini" ileri süren bir 

albayın Demirel hükümeti tarafından görevden 
alınmasını sağladılar. Çorum hakkı ise yanda görüldüğü 

gibi barikatlar kurarak ve örgütlenerek faşist 
saldırganlığın karşısına dikilip can ve mal güvenliğini 

ancak devlet dışı kanallardan sağlayabildi.

Ağustos’ta Ankara gecekondu halkına üstüste saldınlar düzenlendi. 8 Ağustos’ta Ankara 
Mamak-Tepecik’e giden bir belediye otobüsüne ateş açan üç maskeli faşist, 3 insanı öldürüp, 
16’sım yaraladıktan sonra; gelen polislerin havaya ateş açarak çevrede bulunan halkm yaşadığı 
şoku derinleştirmesinden yararlanarak kaçtılar. 10 Ağustos’ta bir otomobil dört ayn 
kahvehaneyi tarayarak Balgat’tan geçti: 5 insan öldü, 14’ü yaralandı. MHP yetkilileri bu 
olaylann sorumluluğunu “komünistlerin” üzerine attılar. Ne var ki, Ekim’de MHP’li militan 
Mustafa Pehlivanoğlu ve İsa Armağan saldmlarda kullanılan silahlarla birlikte yakalandılar. 
Eylül’de Ulubey mahallesindeki kahvehaneye açılan ateşte iki kişi öldü. Aynı ay, Po!-Bir’h 
polisler Şentepe’de üç devrimciyi sokak ortasında tarayarak öldürdüler. Faşist hareket Balgat’ta, 
Orta-Doğu Anadolu taşrasında izlediği stratejiyi, benzeri etnik-yerel aynşma ortamının 
bulunduğu büyük kent varoşlanna taşımayı denedi. Müslüman ve muhafazakar kişilerin evleri 
kurşunlanıp bombalanarak; Ekim’de camiden çıkan cemaate ateş açılıp ardından ÛCD 
tarafından büyük bir cenaze töreni düzenleyerek, kideyi seferber etmeye çalıştılar. Gecekondu 
halkına dönük saldınlann, hiç değilse, buralann devrimcilerin güçlü toplumsal bağlara sahip 
bulunduğu yerler olması bakımından bir mantığı vardı. Ağustos-Eylül’de İstanbul’da 
gerçekleştirilen olaylarda bu “mantık” da yoktu: 25 Ağustos’ta Galata Köprüsü ve Adliye 
Sarayı’nda, 3 Eylül’de Pendik’te demiryolunda saatli bombalar patladı.

8 Ekim’de, ’70’lerdeki en korkunç faşist cinayetlerden biri gerçekleşti: Faşistler, Ankara 
Bahçelievler’de evlerini bastıklan 7 TİP üyesi genci katlettiler. Bu katliamda yeralanlardan 
Haluk Kırcı ve Ercüment Gedikli daha sonra yakalandılar, cinayetleri kabul ettiler ve adi suç 
hükümlerine göre cezalandırıldılar. Olayla bağlantılı görülen Ülkü O cakları D em eği 2. Başkanı 
Abdullah Çatlı ve eylemde arabası kullanıldığı saptanan MHP Gençlik Kolları başkanı Mustafa 
Mit beraat ettiler. Türkeş, o günlerde Ülkü Ocakları yöneticileriyle yapılan bir toplantıda, MHP 
genel merkezinin bulunduğu Bahçelievler’in “en emniyetli yer haline getirilmesi” gerektiğini 
söylemişti. 7 TİP’linin öldürülmesi, MHP’lilerin Bahçelievler’i “en emniyetli yer haline getirme” 
harekatının ilk sonuçlanndan biriydi. Gene Ekim’den itibaren, Bahçelievler çevresindeki 
yurtlara, evlere ülkücü militanlar yerleştirilerek bir “güvenlik kuşağı” oluşturuldu. Ağırlıkla 
öğrenciler olmak üzere birçok insan semti terketmeye zorlandı. Gene Ekim’de İstanbul’da 
Bahçelievler katliamına benzer biçimde, 4 devrimci öğrenci faşistlerce otobüsten indirilip 
kaçırılarak kurşuna dizildi.

Faşist harekk 1978 boyunca bir yandan terörünü tırmandınrken, bir yandan da sürekli 
biçimde sıkıyönetim talebini ileri sürmüştü. Hatta MHP Genel İdare Kurulu Kasım 1978’de 
açıkça “yetki ve sorumluluğun askeri yönetime devredilmesini” talep eden bir bildiri 
yayınlamış, bu nedenle MHP yöneticileri hakkmda soruşturma açılmıştı. Faşist saldınlann 
koşulladığı. siyasal şiddet ortamı, sıkıyönetimin temel gerekçesi olarak sunuluyor; bu gerekçeyi 
güçlendirmek için, saldınlar giderek artınlıyor, daha çok insanın canına maloluyordu. Faşist 
hareketin sıkıyönetim talebi, silahlı mücadelede “pat” durumuna razı olmasından ileri 
gelmiyor; iç savaş stratejisi içinde orduyu yanına alma hesabına dayanıyordu, MHP 12 Mart 
müdahalesi döneminde ordunun anti-komünist misyonuyla kendisini ideolojik olarak tam 
anlamıyla özdeşleştirmişti, Aynca, Türkeş’in temsil ettiği genel merkez ekibi, öteden beri ordu 
içindeki bağlantılara önem vermiş ve iktidar senaryosunu daima asker-sivil bürokrasinin üst 
kademelerinden sağlanacak güçlü bir desteğe bağlı olarak tasarlamıştı, 1978’de faşist yazında 
bu desteği ordu içinde sağlamaya aday isim olarak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Nurettin Ersin ima edilmekteydi. Faşist hareketin merkezinde, devrimci ve sol güçlerin karşı
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Türkiye^de Faşizm ve  
İs lam iyet H iskileri

Türkiye’de faşizm ve din ilişkilerinden sözedebilmek 
için, öncelikle, sadece ülkemize özgü olmayan bir ko- 
numlanışı tesbit etmek gerekiyor. Faşizmin kaynağı ne 
sadece sivil faşist iıareketin örgütlülüğüdür; ne de sa
dece devlet içindeki örgütlülüktür. Bu iki alanın belirii 
özerkliklerle birlikte, karşılıklı bağlar ve ilişkilerle birbirle
rini besledikleri, güçlendirdikleri, korudukları görülmek 
zorundadır.

Dolayısıyla faşizm ve İslamiyet arasındaki ilişkiler de
nilince, bu iki alandaki örgütlülüklerin isiamiyetle ilişki
lerinden baiısediimektedir. Bu ilişkiler de, din temelinde 
ortaya çıkmış çeşitli türden örgütlülüklerle faşizm ara
sındaki ilişkileri ve bir ideoloji olarak dinsel ideoloji 
ile faşizm arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

Faşizmin ideolojisinin “ ırkçı, kafatasçı” olduğu yo
lundaki genel kanı, iki klasik örneğin birinden Nazizm’- 
den kaynaklanmakta ve ülkemizdeki sivil faşist lıareke- 
tin başlangıçta ağırlıkla ırkçı-Turancı tezlerle ortaya çık
mış bulunmasından beslenmektedir. Böyle bir genelle
menin gerçeklere dayanmadığı açıktır. Her ülkede faşist 
iıareketler, üike tariiıinin adeta yağmalanmasından ve 
çarpık biçimde yeniden kurulmasından oluşan bir tarih 
anlatımına dayanmakla biriikte; aynı zamanda dinsel 
önyargılara da yaslanır ve bu alanı da sömürürler. İtal
yan faşizmi Katolik inancıyla kendisi arasında bağlar 
kurmaya çalışırken. Alman nüfusun farklı Hıristiyan mez
heplere bölünmüş olması Mazileri bu yoldan uzaklaştır
mış ve eski Cermen dinlerinin motiflerini öne çıkaran 
bir dinsellik yaratmaya yöneltmiştir. Benzer biçimde ırk
çılıkla birlikte Şaman törelerini öne çıkarmaya çalışan 
ülkemizdeki faşist hareketin N.Atsız kanadı, süreç için
de etkinliğini Türk-İsiam sentezcilerine kaptırmıştır.

Burada faşizm iie dinsel ideoloji ilişkisinin zeminini 
belirleyebiliriz. Öncelikle dinlerin tarihsel olarak müiki- 
yetii toplumlara denk düştüğü hatırlanmalıdır. Dinsel 
ideolojinin, kendini doğuran maddi temelden görece 
uzaklığı; üretim ilişkilerindeki değişimlere uyarlanabil- 
me yeteneğini de açıklar. Bu yüzden, köleci toplumların 
bağnnda ortaya çıkan tek tanrılı dinler, feodal toplumla- 
nn merkezi değeri olmakla kalmamış, toplumu biçimlen
dirme güçlerini önemli öiçüde kaybetmiş olmakla birlik
te kapitalist toplumlarda da yaygınlıklarını ve etkilerini 
sürdürebilmişlerdir. Dahası kendilerini üreten ve besle
yen maddi temel ortadan kaldırılırken, sosyalist toplu
mun değişik evrelerinde bile, azalmış olmakla biriikte 
kendilerine inananlar bulabileceklerdir. Bu hayatiyetin 
başlıca iki nedeni gösterilebilir: birincisi dinsel öğretile
rin, egemen sınıflar tarafından ideolojileştirilmeleri ve 
yığınlara sahte bir bilinçliliğin taşınmasında kullanılma
sıdır. Çünkü insana göre “ ezeli ve ebedî” olan, insan 
tarafından değiştirilemez, değişmesi ancak insana göre 
bir nesnellik konumundaki tanrı tarafından gerçekleşti
rilebilir, (üstelik tanrı nesnelliği de süreklidir) bir hayat 
ve toplumsal ilişkiler bütünü, tek tanrılı dinlerin ortak 
kurgusudur. Böyle bir hayat kavrayışı, üretim araçları
nın özel mülkiyetine dayalı toplumsal yapıların egemen 
sınıfları için, kendi egemenliklerinin de değiştiriiemezli- 
ğini onayladığı ve ifade ettiği için vazgeçilmez değerde 
imkanlar sunmaktadır. Köleci ve feodal toplumlarda, 
birbirine benzer ve insan ömrü için farkedilmesi güç 
değişimler içeren yüzyıllar boyunca, insan eyleminin 
etkisini sıfıra indirgeyen dinsel öğretilerin inandırıcı ol
ması şaşırtıcı değildir. Toplumsal dinamiklerin yavaş 
işlediği tarihî dönemlerde veya dinamiğin etkisinin do
laylı olarak hissedildiği coğrafyalarda veya bu dinami
ğin iki yanını oluşturan, çatışma durumundaki sınıflar 
dışında kalan toplum kesimleri için, dinlerin hayatın 
ve toplumun nesnelliğinin değiştirilemez olduğu yolun
daki iddiaları daha fazla açıklayıcı olmaktadır.

İşte dinsel öğretilerin “ hayatiyetinin” ikinci nedeni, 
üretim ilişilerinin değişimi konusunda eylemi etkisiz ve
ya etkisizleştirilmiş insanların bu açıklamaya, başka bir 
deyişle “ sahte bilince” duydukları ihtiyaçtır. Şüphesiz 
bu sahte bilinçliliğin edinilmesinden sonraki adım, top
lumsal nesnelliğin değişimine ve dönüştürücü insan 
eylemine karşı saf tutmaktır.

Faşizm, yaşanan İktisadî ve siyasî bunalımın devrimci 
çözümü güçlü biçimde kendisini ortaya koyuyorsa, ka
pitalist üretim ilişkilerinin devrimci tarzda dönüştürül
mesi, yıkılması toplumun gündemine bir alternatif ola
rak girmişse, tekellerle devletin bütünleşmesinin biçimi 
olarak gündeme gelir. Böylece varolan üretim ilişkileri
nin değişmezliği garanti edilmek, devrimci alternatifin 
ezilmesi, sindirilmesi, dağıtılması, kısaca alternatif ol
maktan çıkarılması sağlanmak istenir. Burada hem mül
kiyetti toplumsal yapının korunması, hem de varolan 
yapının değişmezliği inancının güçlendirilmesi, faşizm 
ve dinsel ideoloji arasında bir ilişki alanı açar.

Tekelci kapitalizm koşullarında, sınıf mücadelesinin 
iki temel unsuru, proletarya ve tekeller dışında kalan 
toplum kesimlerinin eyleminin etkisizleşmiş ve daha 
çok “ tâbî” nitelik gösteriyor oluşu; bu sınıf ve tabakala
rın dinsel önyargılarını güçlendirir. Faşizmin eylemsizli
ğe ittiği, açık terör ve yoğun tekelci sömürü altında 
umutsuzluğa mahkum ettiği, siyasî örgütlülük ve yön
lendiricilikten kopmuş işçi yığınları dahil, ama özellikle 
küçük üreticiler ve işsizler genel olarak faşist propagan
dadan ve özel olarak bunun bir yönünü oluşturan din 
propagandasından etkilenmeye açık hale gelir. Özellikle 
tekelci kapitalizm koşullarında meydana gelen değişik
liklerden rahatsız olan ve bu değişikliklerle, devrimci 
alternatifin kendilerini tehdit ettiği inancının yarattığı 
korku arasına sıkışmış küçük ve orta sermaye sınıfları 
ve mülk sahibi kırsal nüfus dinsel ideolojiye sığınmaya, 
kendi etkisizliğinin açıklamasını dinde bulmaya yatkındır.

1970’lere gelinceye kadar Şamanist motifleri ırkçı- 
Turancı söylemin bir parçası olarak sunan sivil faşistler, 
bu yıllardan itibaren artan ölçüde Şamanizmi isiamiyetle 
değiştirmeye yönelmişlerdir. Aslında Kemalist tarih te
zinin OsmanlI'yı ve hatta Selçuklu'yu geri plana iten 
ve Orta Asya’dan göç etme efsanesi ile Hitit-Sümer 
kaynaklarını öne çıkaran anlayışına daha yakın olan si
yasî geleneğin Tek Parti ve CHP olduğu söylenebilir. 
DP-AP geleneği ise Müslümanlığın ağır bastığı Osmaniı- 
Seiçuklu’nun ağırlıkla yeraldığı bir tarih geleneğine ya

kındır. Türkiye’nin geleneksel sağ kitlelerini sola karşı 
militanlaştırmak amacıyla yola çıkan MHP'nin yanlış ata 
oynadığını farketmesi zaman almış, bu esnada özellikle 
MSP aynı kitleler içinde Müslümanlık ve Osmanlı teme
linde bir tahriki gerçekleştirme zamanı bulmuştur. Do
ğal olarak bu ajitasyon ve propaganda bir öiçüde MHP'ye 
karşı bir tutum alışı da beraberinde getirmiştir.

MHP’n'm bu ideolojik alan değiştirmesinde, etkisi 
MHP’yi çok aşan, diğer sağ partileri de değişik ölçüler
de şekillendirmeye çalışan Aydınla r Ocağı'nın payı bü
yüktür. Gerçekten de 2 . -Büyük savaşın ilk yıllarında 
Alman başarılarından çok etkilenen saç ve bıyık kesim
lerinden “ Millî Şef” ünvaniarına kadar çeşitli biçimlerde 
bu etkilenmeyi ortaya koyan, “ Komünizm tehlikesi” nin 
dünya çapında bertaraf edilmesi için Nazizme değerli 
bir müttefik gözüyle bakan CHP önderliği ve ordu üst 
kademelerinin, geleneksel sağ partileri daha sonra ikti
dara taşıyacak yığınlar açısından hiç de sempatik bulun
madığı açıktır. Bu yığınlarla ilişki kurmada İslamiyet 
yerine Şamanizmin, Osmanlı tarihi yerine isiamiyetle 
bağı ve ilişkileri atlanmış bir Türklük tarihinin ve 27 
Mayıs’cı A.Türkeş'in önderliğinin öne çıkarılması kü
çümsenmeyecek güçlükler yaratmıştır. Bu yüzden “Tanrı 
dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman” olunduğu 
ısrarla tekrarlanmış, tarikatlarla bağ kurulmaya çalışıl
mış, önderler “ hacı” laştırılmış ve bu yığınlardaki anti- 
komünist önyargılar sömürülmüştür.

12 Eylül faşizmi ise yığınlara "daha fazla din” sunar
ken, devletin islamiyete ilişkin geleneksel tutumunu sür
dürmüştür. Bu da isiamiyeti, ulusal birliğin kültürel bir 
unsuru, bir birleştirici temel olarak ele alan anlayıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devletin kurucu kad
roları Sünnî Müslümanlığı bir siyasî rakip olarak algıla
mışlar, bu yüzden laikliği felsefî boyutlara sahip bir 
arka planla değil politik bir düzlemde uygulamaya koy
muşlardır. Sözkonusu uygulama yaygın olarak tarikatla
rın gerçekleştirdiği din öğrenimini ve dolayısıyla tarikat
lar islamını yasal alanın dışına çıkarmak, dinî bir kamu 
hizmeti haline getirmek ve esas olarak yazılı kaynaklara 
dayalı bir İslam anlayışını resmî tutum haline getirmek
tir. Bu anlayışın Alevilik ve diğer dinsel azınlıkları niçin 
Diyanet İşleri Başkanlığı örgütlenmesinin dışında bırak
tığı sorusunun cevabı, bu gurupların Kemalizmin siyasî 
rakibi olmayışında aranmalıdır.

Devlet sola ve sosyalizme karşı mücadelede, solun 
dar bir kadro örgütlenmesini aşamadığı dönemlerde sa
dece polisi kullanarak başarılı olabilmiştir. Ancak 
1960’larda hızla yığınsallaşan, derinlemesine olmasa bi
le, işçi emekçi kitlelerle öğrenci gençlik ve aydınlar 
arasında yaygın bir hareketliliğe yoiaçan sosyalizme 
karşı geleneksel önlemler yeterli olmaktan çıkmaktaydı. 
Özellikle bu hareketlilik içinde özel bir yere ve öneme 
sahip olan anti-emperyalist kabarışın siyasi iktidarlar 
ve devlet tarafından engellenmesi devletin kendi legaii- 
tesi içinde giderek zorlaşmaktaydı. Ancak bu kitleseiii-
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ğln ve yığın hareketliliğinin önlenmesine uygun araçlara 
salıip bulunmayan iktidarlar, bu amaçla oluşturulmamış 
ama gene de bir örgütlülük halindeki tarikatlardan ya
rarlanmaya yöneldiler. Böylece resmî güçler yasaları 
açıkça ihlal etmek durumunda kalmadan, yasalar “ dev
lete yardımcı güçlere” çiğnetilerek solun önünde baraj 
inşa edilecekti.

Tarikatlar hangi bakımdan bu amaca hizmet etmeye 
uygundular? Öncelikle bütün tarikat örgütlenmeleri yo
ğun bir anti-komünizm temeline sahiptiler. Çeşitli tari
katların yayın organı durumunda bulunan Yeni Asya, 
Bugün gibi günlük gazetelerle, Sebilürreşad, Hür Adam, 
Büyük Doğu, Yeniden Millî Mücadele M b .  dergiler, risale-

Humeyni’nin önderliğindeki Iran İslam Devrimi’nin 
etkisiyle, Islami çevrelerde önceleri siyasal plandaki 
örgütlenmelerde ABD aleyhtarlığı gelişmişken, bu 
devrimin kendine güvenmek ve iktidan istemek 
yönündeki etkileri anti-Amerikancılığı ikinci plana itti.

ier, broşürler, Müslüman yığınlara hayatlarındaki her 
türlü olumsuz değişikliğin kaynağı olarak yıllar boyu 
komünizmi göstermişlerdir. Bunu yaparken, islamiyetin 
kendi geleneğinde de anlamı bulunan Yahudilik- 
Müslümanlık çatışmasını, sosyalizmi bir “ Yahudi icadı” 
olarak göstermek suretiyle sömürmüşler, bu temel üze
rinden masonluğun da, laikliğin de, ve hatta kapitaliz
min de bir “yahudi oyunu” ve bütün bunların komünist
lik olduğunu ısrarla yazmışlardır. Bu konuda M. Şevket 
Eygi ile Şule Yüksel Şenler’in ve Aykut Edibali’nin çeşit
li dergi ve gazete yazıları fikir vermesi açısından okuna
bilir.

CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde yasal ala
nın dışına itilen tarikatların, DP iktidarları döneminde 
görece rahat bir çalışma ve örgütlenme imkanı bulmuş 
olmasının hatta, yasal alanın eğitim ve siyaset alanların
daki örgütlenmelerine paralel bir hiyerarşik örgütlenme 
olarak düzenin hareketlendirdiği yığınlar için bir yüksel
me ve taleplerini gerçekleştirme zeminleri haline gelme
lerinin yarattığı bir yakınlık, bu örgütlerin anti- 
komünistliğlnde özel bir anlama sahiptir. DP-AP gelene
ğiyle bu ilişkiler aynı zamanda tarikatlar açısından bir 
Amerikancılık eğilimine de yolaçmıştır. Bu partilerin ABD 
ilişkileri, büyük ölçüde tarikatlar tarafından da benim
senmiştir. İşte bu paralellikler, anti-emperyalist gençlik 
hareketlerine karşı, tarikatların örgütlülüğü içindeki Müs
lümanların kışkırtılmasına ve saldırılarına imkan sağla
mıştır. Şubat 1968’de Amerikan 6. Fllosu’nun İstanbul’a 
gelmesini protesto eden gençliğin üzerine kışkırtılmış 
Müslümanlar'saidırtılmış, devlet bu saldırının şartlarını 
sağlayarak ve saldırganlar hakkında yasal işlemler yap
mayarak yardımcı olmuştur.

Ancak bu işbirliğinin imkanlarının sınırlılığı açıktır. 
Toplanan ve taşınan kitlelerle solun her eylemliliğinin 
karşısına çıkmak mümkün değildir. İşte MHP ve Ülkü 
Ocakları örgütlenmesinin açıkça desteklenmesi bu ihti
yaca denk düşmektedir. Devlet sınıf mücadelesinde çıp
lak olarak yeralmak yerine, her zaman yığınlarla kendi 
arasına bir tampon güç koymaya çalışmaktadır. Ancak 
perdeleme işini, başka bir amaçla örgütlenmiş ve yeni 
işlevi için hazırlanması zaman alacak bir örgütlülük yeri
ne doğrudan, yığınlardaki düzen dışına çıkma potansi
yeli taşıyan hareketliliğe saldırmak üzere yaratılmış bir 
örgütlülüğe devretmek gerekmiştir.

1960-70 arası, olumsuz bütün faktöriere rağmen so
lun inisiyatif kazanması ve devletin değişik tedbirler 
arasında koşuşturması olarak değerlendirilebilir. Bu dö
nem aynı zamanda tarikatlarla birlikte farklı düzlemlerde 
dinsel örgütlenmelerin de belirginleşmeye, geleneksel 
ilişkilerin yeniden biçimlenmeye doğru geliştiği yıllar
dır. Tarikat örgütlenmelerinin DP ile ilişkilerinin hep 
olumlu bir karşılık bulmasının, mülk sahibi sınıflar 
içindeki sınıfsal ayrışmanın mevcut gelişkinlik düzeyiyle 
ilişkisi vardır. 1960’larda sanayi ve banka sermayesinin 
toprak sahiplerine ve ticaret sermayesine göre avantajlı 
bir konuma yükselmiş bulunması, sermayenin örgütlen
mesinde bir üst düzeyi ifade eden anonim şirketleşme 
ve holdingleşmenin hız kazanması, AP  iktidarlarının İkti
sadî tercihlerini de bu kesimler lehine yapması, gele
neksel kesimleri temsil eden tarikatlaria AP arasındaki 
ilişkileri bozmuştur.

Önce MNP ve daha sonra MSP Nurculuğun ve Nakşi
bendî tarikatının 4 P ’den destek çekmelerinin sonucu 
ortaya çıkmış ve tarikat örgütlenmesini aşmış örgütlü
lüklerdir. Daha sonra MSP içindeki bölünmede bu iki 
tarikat arasındaki çekişmenin rol oynadığı ileri sürül
mektedir. Ancak bu iki tarikatın da kendi içindeki bölün
tüleri olduğu ve Nurcuların bir bölümünün bu partiye 
hiç katılmadığını söylemeliyiz. Süleymancılık ise AP'- 
den desteğini hiç çekmemiştir. Bu üç tarikat, Türkiye’
deki tarikat örgütlenmelerinin de en önemlilerini oluş
turmaktadır. Ve Diyanet örgütlülüğünün imkanlarından 
büyük ölçüde yararlanmaktadırlar.

1970'ler bu örgütlenmelerin kendi aralarındaki çekiş
melerine ek olarak artık Müslüman yığınları kazanmak 
için propagandasında İslâmî motiflere daha fazla yer 
vermeye başlayan MHP ve yan kuruluşlarıyla da bir 
rekabetin yaşandığı yıllar olmuştur. Sosyalist örgütlen
melere karşı militan mücadelenin en önünde MHP’lilerin 
bulunması, MHP Müslümanlığının bütün bulaşıklığına 
rağmen güç kazanmasına yolaçmıştır.

Faşizm, hazır bulduğu dinsel örgütlenmelerin eğer 
varsa, düzene yönelik eleştirilerini şiddetli anti-komünist

motifler ve devrim korkusu yayma yoluyla geriye itmek
te; aynı zamanda bu örgütlenmelere gelişme imkanları 
açarak düzenle bütünleşmelerinin düzeyini yükseltmek
tedir. Bu örgütlenmeler faşizmin kendi eyleminin etki
sizliğine inanmış, toplumsal ilişkileri değiştirmenin im
kansızlığını benimsemiş, ve dönüştürücü eyleme karşı 
tutum alan insanlardan oluşan bir toplum yaratma yö
nündeki çabasının gönüllü araçları oldukları ölçüde güç- 
lendlrilmekte; güçlendikleri ölçüde de düzene yönelik 
eleştirilerini geri çekmeye yöniendiriimektedirier. Örne
ğin Nakşibendîlik, 12 Eylül sonrasında bankalar dahil 
kamu sektörü imkanlarından yararlanmada bir referans 
haline dönüştürülmüştür. Bu tarikat bir 12 Eylül tarikatı 
durumundadır.

Gene Hüseyin Hilmi Işık taraftarları, kitap ve broşür 
satışlarıyla başlayan ve tarikatlarla kesişmemeye özen 
gösteren bir çalışmayla yaygınlık kazanmış, 4 P ’ye da
yanan ama MHP’ye de yakınlık duyan bu çizgi, bugün 
Türkiye gazetesini çıkaran, esnaflara yönelik bir örgüt
lenmeyi başa koyan, ANAP’\a başta olmak üzere Refah 

Partisi hariç, sağ partilerie içli-dışlı, önemli bir sermaye 
grubu ve siyasî güç haline gelmiştir. Geçmişte Suudî 
Arabistan’a “ Vahabî” diye olumsuz tutum alırken, bu
gün girilen ticarî ve siyasî bütünleşmenin etkisiyle, 12 
Eylül rejiminin Amerikancı, Suudîci tercihleriyle örtüş- 
müştür.

Solun görece güçlü olduğu 1970'lerin sonlarında, bu 
güçten ve düzene yönelik eleştirilerin haklılığından etki
lenen, kendilerini MHP’den uzak, eleştirileri bakımından 
sola yakın bulan küçük İslâmî gruplar da ortaya çıkmıştı. 
Bu grupların bugün etkisiz halde bulunuşu hatırda tutul
mak kaydıyla, solun yeniden güç kazanmasının yarata
bileceği bir potansiyel imkana işaret ettiği için, önemli 
bir kimlik arayışı olarak düşünülmelidir.

Bugün solda dinsel örgütlenmeleri “ radikal” olanlar 
ve olmayanlar şeklinde sınıflandırma çabaları genellikle 
“ radikalliği” bir olumluluk olarak kabul etme anlayışıyla 
soruna yaklaşmaktadır. Radikalliğin ölçüsü islamın kay
naklarına, Kur'an hadis ve kuruluş dönemi uygulaması
na dönüş isteği olarak ele alınamaz. Böyle bir ele alış, 
bu tür örgütlenmelerin anti-faşist potansiyeli konusun
da gerçeğin yerine kendi dilek ve temennilerini koymak
tadır. Sözkonusu kaynaklara dönmeyi ısrarla öne süren 
Pakistan’daki Ziya Üi Hak Rejimi ve aynı iddialarla orta
ya çıkmış Müslüman Kardeşler gibi örgütlerin, emperya
lizmin basit birer maşası ve her türiü ilerici gelişmeye 
karşı saldırı araçları olduğu görülmeli ve ülkemizdeki 
benzeri iddialara radikallik etiketi yapıştırmaktan vazge
çilmelidir. Radikallik düzene yönelik eleştirilerin niteliği, 
sistematik olup olmadığı ve şiddeti gibi kriteriere göre 
belirlenebilir. Programın bu kriterleri ne ölçüde ihtiva 
ettiği konusu da tek başına radikalliği belirlemez. Aynı 
zamanda faşizme, kapitalizme ve emperyalizme en radi
kal biçimde karşı çıkan devrimci örgütlenmelere bakış 
ve birlikte eyleme yatkınlık, isteklilik gibi kriterlere de 
bakılmalıdır. Ancak sadece somut siyasî pratiğe bak
mak da yanıltıcı olabilir. Bu örgütlenmelerin sınıf nitelik
leri, radikalliğin sürekliliği ve kararlılığı konusundaki 
güvencelerin düzeyini ifade eder.

Doğru tutum, İslamcı örgütlenmelerin her türlüsünün 
gelişmesinin, öznel niyet ve açıklamalar ne olursa ol
sun, faşizmin yığınları şekillendirme çabasına katkı ol
duğunu görmek ve özellikle işçi ve emekçilerle, gençlik 
yığınları arasında anti-faşist propagandayı, dinci propa
gandanın karşıtı propagandayla bütünleştirmektir. Bu 
çaba Kemalizmin yarım laiklik anlayışının sınıriarı aşıla
rak, soyut bir tanrı tanımaz propagandanın da ötesine 
geçerek; dinin ve özellikle Müslümanlığın hayatın deği
şik somut alanlarına ilişkin söylediklerinin bugüne taşı- 
namazlığının gösterilmesiyle zenginleştirilmiş bir pro
paganda çalışmasıyla gerçekleşebilir.

ZEKİ TOMBAK
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çıkacağı sıkıyönetime kesin destek vererek bir bütün olarak ordunun desteğini kazanmak; bu 
desteği ordu içindeki “dost” güçlerin aktif desteğiyle birleştirerek hem “solu ezme”, hem de 
yeni bir iktidar blokunun omurgasını oluşturma tasarısı üzerinde durulmaktaydı. Faşist 
hareketin kurmayları, bu ittifak formülü içinde tabandaki, giderek görece özerk hareket etmeye 
yönelen radikal “çeteleri” denetim altına alarak hareket içi mücadelede marjinalize edeceklerini 

,  de umuyorlardı.
«

Yüzü aşkın insanın ölümüyle sonuçlanan Kahramanmaraş olaylan, faşist hareketin, siyasal 
şiddeti “sıkıyönetimi kaçınılmaz kılacak” şekilde tırmandırma stratejisinin bir “üst” evreşi 
olarak gündeme geldi.

Kahramanmaraş Katliamı
19 Aralık gecesi saat 21’de bir ülkücünün, Çiçek sinemasına yerleştirdiği tahrip gücü düşük 
bir bomba; katliama giden olaylar zincirinin ilk adımını oluşturdu. Sinemada “Sovyetler 
Birliği’ndeki komünist zulmü” anlatan, Güneş Ne Zaman Doğacak adlı film oynuyordu. 
Anadolu’nun birçok kent ve kasabasında oynatılan bu filmi, faşistler heryerde gösterilere, 
saldırılara vesile etmişlerdi. Çiçek sinemasında da, Türkoğlu ilçesinden gelen bir grup faşist 
militan “Kanımız Aksa da Zafer İslamın” ve “Müslüman Türkiye” sloganlarıyla seyirci kitlesini 
“coşturarak” CHP il binasına saldırttılar. Bombanın patlamasından hemen sonra, ÜGD 
Kahramanmaraş şube başkanı Mehmet Leblebici ve 2. Başkan Mustafa Kanlıdere’nin 
talimadarıyla bombayı attığı iddia edilen Ökkeş Kenger Ankara’ya ÜGD'ye telefon ederek 
“yardım” talebinde bulundu.

Ertesi gün Alevilerin oturduğu bir kıraathane bombalandı; 21 Aralık’ta iki Töb-Der’li öğretmen
öldürüldü. 22 Aralık günü, bu iki öğretmenin cenazesini taşıyan kalabalığa, faşistlerin
“komünistlerin, Alevilerin cenaze namazı kılınmaz” diyerek tahrik ettikleri kalabalık saldırdı. 
Bağlarbaşı camii imamı Mustafa Yıldız cuma vaazında şu “öğütleri” vermişti: “oruç tutmak 
namaz kılmakla hacı olunmaz, bir Alevi öldüren beş sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır; 
bütün din kardeşlerimiz hükümete ve komünistlere, dinsizlere karşı ayaklanmalıdır; çevremizde
bulunan Alevileri ve CHP’li Sünni imansızları temizleyeceğiz.” Kalabalık dağılıp cenazeler
ortada kalırken; güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmayan saldırgan kide kent çarşısına 
yürüyerek Alevilere ve CHP’lilere ait işyerlerini tahrip etti. Çatışmalarda 3 insan öldürüldü. 22 
Aralık gecesi faşist ajitatörler Sünni mahallelerinde “ertesi gün solcu Alevilerin silahlı saldırı 
yapacağını” anlatarak, bu kitlesel biçimde silahlanılmasmı sağladılar. 23 Aralık’ta 
Kahramanmaraş’taki olaylar karşılıklı çatışma boyutunu tamamen yitirerek, bütün solculara ve 
Alevilere dönük bir kıyama dönüştü. 24 Arahk’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına, yalnızca, 
kendi can güvenliklerini bile sağlayamayan güvenlik kuvvetleri uydular. Günden güne tırmanan 
gerginliğe ve valiliğin 21 Aralık’tan beri yinelediği taleplerine rağmen kente askeri güç 
gönderilmemişti. Saldırıların polis kuvvetlerine yönelmesi üzerine, “polis-halk çatışmasını 
önleme” gerekçesiyle 23 Aralık sabahı kentteki bütün polisler de görev dışı bırakıldı! Bu 
koşullarda 24 Aralık günü, faşistlerin çevre köy ve ilçelerden getirdiği silâhlı grupların 
takviyesiyle, kıyam insanlık dışı boyutlar kazandı. “Komünistleri bırakmayın, Allah yoluna 
kesin. Sütçü İmam aşkına vurun”, “Bugün cihad günüdür, bir Alevi öldüren cennete gider”, 
“Alevileri öldürelim, memleketten temizleyelim”, “Alevileri öldürün, şahit kalmasın” diye 
bağıran faşist ajitatörlerin sürüklediği kalabalıklar Alevilerin yaşadığı Yörükselim, Yenimahalle, 
Serintepe, Mağaralı, Karamaraş mahallelerine saldırdılar. Bu mahalleler taranıp, bombalanıp, 
kundaklandıktan sonra muhasara altına alındı. Ölülerin taşınması, yaralıların hastanelere 
götürülmesi engellendi, hastaneler kuşatıldı; insanlar kadın, çocuk, hamile, yaşlı, hasta, yaralı 
aynmı yapılmadan öldürüldü. Faşisderin “Aleviler dinsiz ve sünnetsizdir” provokasyonuyla 
gözleri kararan saldırganlar, insanların pantolonlarim indirip sünnetli olup olmadıklanna 
baknlar. Alevi mahallelerinin yanısıra, Sünni mahallelerinde de önceden işaretlenmiş Alevi 
evlerine baskınlar yapıldı. Kıyamda saldırılanlara haykırılan sözler, faşist hareketin seferber 
ettiği kitleleri “gerçek” iktidarın bu hareketi desteklediğine inandırdığını gösteriyordu: 
“Hükümetiniz gelsin sizi kurtarsın”, “Bizim liderimiz içimizde, sizinki nerede, Ecevit gelsin si^ı 
kurtarsın”, “Türkeş burada, Ecevit nerede”, “Git karaoğlanınızı çağır gelsin, size yardım etsin, 
bizim Türkeş’imiz yanımızda”, “Vali, İçişleri bakanı Maraş’ı terketsin”

’Ancak 25 Aralık akşamı tamamen yatışan saldırılarda, resmen saptanabilen ölü sayısı 111 idi. 
Yüzlerce kişi yaralanmıştı. Aralarında CHP, TIP, TKP, Töb-Der, Pol-Der binalarının ve Sağlık 
Müdürlüğü’nün bulunduğu 210 ev ve 70 işyeri yakılıp yıkılmıştı. Katliamın ardından, binlerce 
Alevi Kahramanmaraş’ı kaçarcasına terketti. CHP milletvekili Oğuz Söğütlü Kahramanmaraş’ta 
yaşananların açık soykırımdan başka bir şey olmadığını. Alevi nüfusun yüzde 80 ’inin kenti 
terkettiğini söyledi.

MC partileri, olayların “büyümesini” ülkede ve Kahramanmaraş’ta sıkıyönetim ilanında 
gecikilmesine bağlayarak CHP iktidarını suçladılar. Faşist hareket. Cumhurbaşkanı Korutürk’ün 
Ocak 1979’da Kahramanmaraş milletvekili ve senatörleriyle yaptığı özel toplantıda MHP 
milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş’ın sözlerinde yansıdığı gibi, olaylann “1971 öncesinde 
Elbistan’da Nurhak dağlarında başlayan olaylann devamı olduğunu” savunmakta; Ecevit 
hükümetinin “tahrikçi” olduğunu, hükümet değişmedikçe tahriklerin devam edeceğini

2336

16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Merkez 
Binası’m “ Merasim B irliğ i" adındaki polis birliğinin 
aktif desteğine, üniversite yönetiminin kendi 
amaçlarına hizmet eden çeşitli uygulamalarına ve 
gündeme getirdikleri her türlü saldırıya rağmen elinde 
tutamayacağını anlayan faşistler insanlık dışı bir 
katliam düzenlediler. En çok önem verdikleri yer 
ellerinden gitmek üzereydi. Devrimci öğrenciler Merkez 
Bina’daki işgalin ne pahasına olursa olsun kırılması 
kararma varmışlardı. Okul açılmadan haftalar önce, 
tüm Hukuk ve İktisat Fakültesi öğrencileri toplanmaya 
başladılar. Memleketlerinde olanlar işgale karşı 
mücadeleye çağrıldılar. 16 Mart 1978’de 
Süleymaniye’de toplanan devrimci öğrenciler okula 
doğru yürümeğe başladılar. Her zamanki gibi İşletme, 
İktisat ve Yabancı D iller’de okuyan devrimci öğrenciler 
hem arkadaşlarına moral vermek, hem de olası bir 
saldın karşısında güvenliklerini sağlamak için Eczacılık 
Fakültesi’nin önüne kadar Merkez Bina’ya giden 
öğrencilere eşlik ettiler. CHP hükümetinin tüm 
vaatlerine rağmen “ Merasim B irliğ i" hâlâ okuldaydı. 
Okul içinde faşistler her zamankinden farklı olarak 
oldukça sessizdiler. Daha önce sık sık yaptıklan gibi 
dersler bitmeden okuldan çıkıp gitmeleri dikkat 
çekmedi. Öğle tatili başladığında devrimci öğrenciler 
toplanarak Süleymaniye’ye gitmek üzere okuldan 
çıkışa yöneldiler. Ancak birdenbire öğrencilerin üzerine 
kurşun yağmaya başladı ve çok güçlü bir bomba 
üzerlerine atıldı. Onlarca yaralının yanısıra 7 öğrenci 
hayatını kaybetti. Katliam sonrası 2000 civarında
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öğrenci İşletme Fakültesi anfisinde toplanarak Merkez 
Sina’nın işgaline karar verdi. İçerdeki polisler kovuldu 
ve tüm kapılar denetim altına alınarak gelen 
öğrenciler içeri alınmaya başladı. Gece yarısından 
sonra binalar adam almaz hale gelince bahçede 
biriken öğrenciler yaktıklan ateşle ısınmaya çalıştılar. 
Bütün anfilerde düzenlenen forumlarda faşistlerin ülke 
çapında giriştiği katliamlar öğrencilere anlatıldı ve 
faşizme karşı mücadelenin vazgeçilemezliği üzerine 
konuşmalar yapıldı. Gece boyu pankartlar hazırlandı, 
ölen öğrencilerin resimleri yapılarak ertesi gün 
yapılması planlanan yürüyüşün son hazırlıkları 
tamamlandı. Sabah olunca bütün gençlik örgütlerinin 
yanısıra, sendikalar, barolar ve meslek odaları, çeşitli 
meslek kuruluşlan ve derneklerin katıldığı dev bir 
cenaze töreni düzenlendi. Sirkeci’ye kadar yürüyen 
kalabalık burada yapılan konuşmalardan sonra dağıldı. 
Artık Merkez Sina'daki işgal sona ermişti. 20 Mart 
1978’de ise DİSK’/n Faşizme İhtar eylemi bütün ülke 
çapında düzenlenen direniş ve eylemlerle geçti. Üstte 
görüldüğü gibi polisin tüm engellemelerine rağmen 
memurlardan öğretmenlere, işçilerden sağlık 
memurlarına kadar çok sayıda anti-faşist 16 Mart 
katliamım lanetledi. 1980 ortalarına doğru ise Tariş’ten 
atılmak istenen devrimci işçilerin başlattığı direniş 
fabrika önündeki çatışmanın giderek civar 
gecekondulara yayılmasıyla doruğuna ulaştı. Gültepe 
ve Çimentepe gecekondu halkı yanda görüldüğü gibi 
barikatlar kurarak güvenlik güçleriyle 
saatlerce çatıştı.

söyleyerek böylesi olayların da süreceğini ima etmekteydi. MHP yöneticilerinden Nevzat 
Kösoglu parlamentodaki konuşmasında olaylardan “Maraş’ın bazı mahalle ve köylerinde 
mezhep aynlıklanna dayandırdıklan hakimiyetlerini pekiştirmek üzere çekişme halinde olan - 
özellikle Maocu gruptan- komünist fraksiyonlan” sorumlu gösteriyordu. Kösoğlu, olaylan hassas 
bölge olduğu bilinen Maraş’ta solcu öğretmenlerin cenazesine izin verilmesi ve cenazede 
“bilinen komünist sloganlann yanısıra, dini tahkir ve tezyif edici sloganlann bağıniması” ile 
açıklarken adeta katliamı meşrulaştıncı bir dil kullanıyordu. Faşist harekete açık destek veren 
Tercüman yazarlanndan Ahmet Kabaklı Kahramanmaraş olaylannı “milletin CHP’ye  tepkisi” 
olarak yorumlarken; neredeyse selamlayan, kutlayan bir üslupla insanlann gaddarca 
öldürüldüğü katliamı “binicisini beğenmeyen asil bir kısrağın şahlanışı”na benzetmişti!

Radio France Internationale 27 Aralık’taki yayınında Kahramanmaraş olaylannda “yabancı gizli 
servislerin, özellikle CIA’in rolü”ne değindi. BBC  ise şu yorumu yapmaktaydı: “Kahramanmaraş 
olaylan, Pakistan, Afganistan ve İran’dan sonra belki de kaos ve belirsizlik içine düşme 
sırasının Türkiye’ye geldiğini gösteriyor.- Başbakan Bülent Ecevit dahil olmak üzere, giderek 
artan sayıda kişi, bir iç savaş tehlikesine dikkati çekiyorlar.”

Kahramanmaraş olaylannın “koğuşturulması”, faşist hareketin iç savaş stratejisi ile ilintisi 
üzerinde durulmadan, “sağ-sol çatışması” çerçevesinde ele alındı ve tek tek “eylemciler” 
araştınidı. Dönemin bölge sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral Tayyar Aygur’un, “Kahramanmaraş 
Toplumsal olayları” davasının bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger’le görüşmesinde söyledikleri, 
bu durumun özeti niteliğindedir: “Oğlum, bu hadiseler sizin boyunuzu aşar, bunu biz de 
biliyoruz. Soldan herşey elimizde. Silahlar, mermiler, dokümanlar... Hepsini yakaladık. Hatta 
Ermeni Garbis adında birinin olduğunu tespit ettik. Eğer bu şahıs ölenler arasında değilse, 
yakında bir vilayetin daha başını yakabilir. İnşallah ölen yedi sünnetsizden birisi budur. 
Bunlan biliyoruz . Peki, bu sağdaki çankh Mehmet ağayı kim sokağa döktü, biz bunu 
anyoruz.”

1979: Faşist Terör Tırmanışını Sıkıyönetim Altında Sürdürüyor

1979’a CHP iktidannm Kahramanmaraş katliamının ardından 13 ilde ilan ettiği sıkıyönetimle 
girildi. Böylece, faşist hareket, 1978 boyunca giderek sesini yükselterek talep ettiği 
sıkıyönetime erişmişti. Fakat sıkıyönetim, hem MHP üst kademelerinde umulan nitelikte bir 
ittifakı, işbirliğini üretecek gibi görünmüyordu; hem de siyasal atmosfer MHP açısından 
oldukça elverişsizdi. Kahramanmaraş katliamı, Malatya, Elazığ, Sivas, Niğde-Aksaray olaylanyla 
karşılaştınimayacak sonuçlara yol açmıştı. Hem yüzü aşkın insanın ölümü, hem de anti-Alevi 
saldmlarda sergilenen vahşet ve kıyıcılık, genel kamuoyunda büyük bir dehşet yaratmıştı. 
Doğan büyük toplumsal tepki, somut yasal bağlantılar saptansa da saptanmasa da, geniş 
kitleler nezdinde bu olayın sorumlusu olduğu açık olan faşist harekete yöneliyordu. Toplumsal 
meşruiyeti büyük yara alan faşist hareketin siyasal manevra alanı, Kahramanmaraş’tan sonra 
önemli ölçüde daralmıştı. Bu koşullarda faşist hareketin kurmayları, sıkıyönetime karşı ihtiyadı 
bir tutum takınarak örgüte “silahlan gömme” talimatı verdiler. Eylemlerin bir süre kısıdanması, 
iç disiplinin sağlanması isteniyordu. Strateji, sıkıyönetim ve devletin güvenlik güçleriyle solu 
karşı karşıya bırakmak; bu arada değişik toplumsal alanlarda kadrolaşmayı sistemli bir şekilde 
geliştirmek olarak saptanmıştı. Genel stratejiden farklı olarak, sıkıyönetim kapsamı dışındaki
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Alman faşizmi yenilgiye uğradığında, Türldye'de cep
he birliği içinde yeralan faşist i<adrolar, çoi< partili politilt 
yaşamla birlikte hızlı bir partileşme gayreti içine girdiler. 
Savaş sırasında “ sayıları ikibini bulan Alman ajanları” 
aracılığıyla "doğrudan örgüt” lenen faşist kadrolar sa
vaştan sonra “sektör” ler içinde birliklerini korumakta
dırlar, fakat aralarındaki ilişki son derece sınırlıdır. “ 1944 
İrkçılık Turancılık” davası bir anlamda faşist hareketin 
"birlik potansiyeline” tepki anlamına gelir. 1 Kasım 
1945’te İnönü’nün TBlUM'yi açış konuşmasında ilan et
tiği “çok partili dönem” öncesinde "cephe birliği” ilk 
partisini kurmuştu. 18 Temmuz 1945'de kurulan Nuri 
Demirağ’ın Milli Kalkınma Partisi Alman Nasyonal Sos
yalist Partisi'mn “endüstri burjuvazisine yönelik talep- 
ler” i kapsayan programını kendisine uyarlamıştı. Ahmet 
Vefik Paşa ne kadar Moiiere’su Nuri Demirağ’da o kadar 
Hitler’di. Parti kurucuları arasında bulunan Cevat Rıfat 
Atlıhan’ın söylemi, "cephe birliği” partilerinin tümünde 
görülebileceği gibi ’70’lere bir gelenek bırakmıştır. Hz. 
Muhammed'in Yahudileri İslam dini içine çekme politi
kası geri tepince, lUlüslümanların Kudüs'teki Mescid- 
Aksa olan ilk kıblesi değiştirilmiş, araya bir de savaş 
girince ortaya politik bir yol ayrımı çıkmıştı; bu unsur 
Mitler faşizminin anti-semitist politikalarında görülen Ya
hudi düşmanlığıyla birleşmiş ve Yahudi “ ticaret 
burjuvazisi” ile “ anti mason” bir çizgide ilk kez C.R.At- 
lıhan'la başlayara' MKP içinde tanımını bulmuştu. 
1947’de C.R.Atlıhan İdealist Parti’yi kuracak ve ülkücü
lüğün ilk tanımını yapacaktır. Alman faşizminin yenilgi
siyle biriikte elini Türkiye'den çekmesi, Türkiye'deki 
örgütlenmesini kendi " ik tid a r nüves i" olarak 
“doğrudan” kendine bağlaması nedeniyle ilişkileri ko
pardı. Hiç kimse kim nerede bilemiyordu ve her bir 
grup bulunduğu konumda partileşme yarışına katıldı. 
Süreç toparlanma süreciydi ve bu herkesin kendisini 
tanımlamasıyla mümkündü.

Cephe birliği içindeki unsurların kurdukları partiler 
saf olmayan niteliklerine karşın bir ölçüde aynı söylemi 
paylaşmış olmalarıyla tanımlanabilir ve sayıları oldukça 
kabarıktır. Ayrı parti olarak kuruldukları halde giderek 
iki parti içinde; Türkiye Köylü Partisi ve Millet Partisi'- 
nde de birleşerek toplanmışlardır. Birbirine katılımlarla 
varlıklarına son verilen partilerin en önemlileri; 1946’da 
kurulanlar, Çiftçi Köylü Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi, 
Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi, Arıtma Koruma Partisi, 
Yurt Görev Partisi olarak sayılabilir. 1947'de İdealist 
Parti'yi ve Türk Muhafazakarlar Partisi’ni görüyoruz. 
1948’de önce Afyon'da Öz Demokratlar Partisi doğmuş, 
bu partinin de katılımıyla Mareşal Fevzi Çakmak “ fahri” 
başkanlığında ve “ yeni bir cephe” olarak Millet Partisi’- 
nin kuruluşu ardından gelmiştir. Millet Partisi “ cephe 
birliği” içindeki faşist kadroların birinci durağıdır ve 
“sağ”m renklerini içinde taşır. 1949'da sonradan Libe
ral Köylü Partisi’ne katılacak olan, Toprak Emlak ve 
Serbest Teşebbüs Partisi 1950'de “ cephe birliği” uziaş- 
tıncısı olarak ortaya çıkan ve daha sonra kendisi de 
Türkiye Köylü Partisi'ne katılacak olan Köylü Partisi 
kurulmuştur. 19 Mayıs 19S2’de Ethem Menemencioğlu, 
Remzi Oğzu Arık, Cezmi Türk ve Tahsin Demiray tarafın
dan kurulan Türkiye Köylü Partisi toparlanmanın ikinci 
durağıdır. İlk durak olan Millet Partisi’nin Adnan Mende
res Hükümetince kapatılmasından sonra 10 Şubat 1954'te 
Cumhuriyetçi Millet Partisi olarak yeniden kurulmuş ve 
bu iki parti 1960'dan sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi olarak birleşmiştir.

“Cephe birliği” içinde yeralan faşist kadroların aynı 
dönemde dernekler çatısı altında da çabalarını sürdür
dükleri görülmektedir. 1946'da Türk Kültür Ocağı ve 
Milliyetçiler Derneği içinde başlayan bu çalışmalar,

DP'nin Amerikan patentli kitle örgütü kıyımı sırasında 
kapatılmış ve 1954'te dış destekli olarak yeniden kurul
muştur. Amerikanvari ilk Komünizmle Mücadele Deme- 
ğ/'nin "1944 Irkçılık Turancılık Davası” sanıkları aracılı
ğıyla Zonguldak'ta kurulmasının ardından bu gelenek 
sürecek, yine aynı davanın sanıklarından İlhan Darande- 
lioğlu'nun Komünizmle Mücadele Derneği İstanbul'da 
kurulacak ve ABD’nin “ global” politikaları doğrultusun
da çalışmalara başlanacaktır. Komünizmle Mücadele Der- 
nekleri'n'm bütçelerini aşan yayın ve propaganda çalış
maları desteğin “ mahiyetini” kuşkuyla karşılayanlar için 
hâlâ ilginç bir araştırma alanıdır. 1962'de ise sivil faşist 
harekete “ siyasi perspektif” sunan Aydınlar Kulübü ku
rulacaktır. 1963’te Komünizmle Mücadele Derneği İz
mir’de açılacak ve Türkiye tarihinin en görkemli dış 
destekli yayın faaliyeti böylece başlamış olacaktır.

Türkiye'de politik alanın deformasyonuna ve bağımlı
lık politikalarına tepki 27 Mayıs İhtilali ile gelmiştir. 1960 
ihtilalini “ iki cunta” gerçekleştirmiştir; bağımsızlık yan
lıları, bağımlılık ve siyasi tekel politikalarına karşı ihtilal 
içinde yeralmışlar; faşistler ise, tehlikeli bir biçimde 
SSCB’ye yakınlaşma “ manevralarına” kalkışan Adnan 
Menderes Hükümetinin bu politikalarına karşı ve siyasi 
tekel şansını kendi açılarından değerlendirebilmek ama
cıyla, ihtilale katılmışlardır. İran’da Musaddık'a karşı 
ABD'nin dolaysız karıştığı Şah’ın darbesi gibi, 1960 ihti
lalinin faşist kanadı eylemlerine “ Ak Devrim” adını veri
yorlar ve Milli Birlik Komitesi’nöen süreç içinde dışlanı
yorlardı. 1960 İhtilali apayrı bir araştırma konusudur.

Bir toplumun bağımsızlık dinamiklerini bir anda bu 
denli canlandıran, 1961 Anayasasından başka bir ana
yasa pratiği dünya hukuk tarihinde yoktur. Bu durum 
anayasanın gücünden çok, ülkedeki bağımsızlık ve öz
gürlük dinamiğinin gücünü tanımlar. 1961 Anayasası 
OP’nin açık bağımlılık politikalarına köklü bir tepki nite
liğindedir ve bu tepkide DP döneminde ortaya çıkan 
Kıbrıs sorunu karşısında, gelişen ulusal tepkinin de payı 
olduğu belirtilmelidir. 1961 Anayasasının yolverdiği ba
ğımsızlık rüzgarı, ABD’yi Türkiye üzerinde uyguladığı 
bağımlı kılma politikaları, Ortadoğu’ya yönelik "global” 
çıkarları, dünya çapında bağımsızlaşma eğilimi ve Türki
ye'nin bağımsızlık “ misyon” unu kullanabilir konumu 
açısından endişelendirmektedir. ABD en azından 1961 
Anayasasının, bağımlılığın gereği olan siyasi iktidar te
kelini zora sokacağını görebilmektedir. ABD'nin Eisen
hower Doktrini'yle uyguladığı ikili anlaşmalarla ve 
1958’de başlayan yeni Ortadoğu krizi nedeniyle bölgeye 
yönelttiği yoğun ilgi 1963 Irak darbesiyle kendisini gös
termiştir.

1958'de General Abdülkerim Kasım’ın “ Nasır” türü 
bir bağımsızlık anlayışıyla yaptığı darbeden sonra, ABD 
1942’de Hitler yanlısı darbe girişimini başaran ve iktida
rı kısa süren Raşit Ali Geylani'nin “ yeşil pazubentli 
milli muhafızlar” ını bulmuş, örgütlemiş ve ordu içinden 
sağlanan sınırlı destekle “ irak’ın en sevilen adamı 
Kasım'a” karşı 8 Şubat 1963’te bir karşı darbe yaptır
mıştır. Bu darbe öncesi “ özgürlük yanlısı, cumhuriyet
çi, bağımsızlık yandaşı Kasım” darbe sonrası radyodan 
“ Diktatör, kominist, Allah ve halk düşmanı Kasım” ola
rak tanıtılıyordu. CIA ve faşistler Irak'ta kara ordusunun 
başkent kuvvetlerinin sadece sınırlı bir bölümünü yanla
rına almışlar, radyoyu ele geçirmişler, hava kuvvetlerin
den sadece “ bir fiio”yu eylemlerine katmışlar ve halk 
üzerine faşist “ milli muhafızlar” ı göndermişlerdir. Karşı 
darbeden sonra HitlercI Raşit Ali Geylani darbesinin 
içinde yeralan Abdülselam Arif generalliğe terfi ettiril
miş ve devlet başkanı olmuş, BAAS yanlısı General 
El Bekir başbakanlığa getirilmiş, ABD bağımlılığı ülkede 
pekiştirilmiştir. 1963 Irak dartıesiyie ABD ve Hitler artığı 
faşistler “ en ekonomik” faşist darbe girişiminin tanımı
nı yapmışlardır: İlk olarak ülkenizde komünizme karşı, 
din istirmacısı ve popülist bir faşist hareketin silahlı 
ya da silahlanabilecek “ milis” kuvveti bulunacak; Irak'
taki “ milli muhafızlar” gibi devlet yandaşı görünüm ta

şıyacaklar ve devlet yapısında siyasi karşıtları varsa 
devlet “ gasp ve tecavüze” uğramış sayılacak ve içinde 
çalışma izni verilmeyen her yapı, kendilerine karşı olan 
her grup “düşman” ilan edilecektir. İkincisi ülkedeki 
ordu içinde, “ ordunun kendi unsurlarına karşı harekete 
geçmesini önleyecek yeterlilikte” eylemli yandaşları bu
lunacak ve üçüncüsü ordu ve faşist milis birliği 
“ başkent” operasyonu gerçekleştirecektir. Sonuç; Sa
dece Bağdat’ta “ milli muhafızlar” ın bir haftalık “ komü
nist avı” nda, çoluk çocuk genç yaşlı “yüzlerce ölü” 
ve “ binlerce yaralı” ; bağımlı bir ülke; halkın yarısını 
düşman görerek varolabiien bir “ sağ cephe”dir. Bu 
cephe Irak’a savaş getirmiş, hiç dinmeyecek acılar ge
tirmiş ve onca petrol gelirine, bereketli Aşağı Mezopo
tamya ovalarına karşın yokluk getirmiştir.

Irak'tan sonra, 22 Şubat 1963'te, “ ülkeyi nasyonal 
sosyalist bir rejime sürüklediği” gerekçesiyle 1960 ihti
lali kadrosundan 13 arkadaşıyla birlikte çıkarılan ve Yeni 
Delhi’ye gönderilen Alparslan Türkeş Türkiye’ye dönü
yordu. Tek düşüncesi sivil bir “ milis” güç oluşturmaktı 
ve ilk yaptığı iş 2 Mayıs 1963’te bu düşüncesini gerçek
leştirecek bir dernek kurmak oldu.

Türkiye'de sivil faşist hareket 1964'den sonra iki alan
da çalışmasını yoğunlaştırdı; birinci alan “doğrudan ör
gütlenme alanı” ikinci alan “cephe birliği” alanıdır. Doğ
rudan örgütlenme alanı olarak HitlercI “ cephe birliği” 
stratejisiyle yaratılan kadroların uzun süreçlerden geçe
rek toplandıkları Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, cep
he birliği stratejisinin uygulamaya konulacağı alan ola- 
rakta Adalet Partisi seçiliyordu. Eldeki kadro bölünüyor, 
1961’de AP içinde yeralan faşistlere takviye gönderili
yordu. 1964 AP  kongresine dışarıdan gönderilen bu 
güç tepki doğuracak, Süleyman Demirel başkanlığında 
bir “ merkez” çizgi partiye egemen olacaktır. Demirel 
Hükümetinin görece bağımsız politikaları, AP içinde 
“ cephe birliği” stratejisini ısrarla sürdüren faşist kadro
ların 1968 kongresinde parti yönetim kademelerine “mil
liyetçi mukaddesatçı” ortak alınmasıyla gericileşme sü
recine girecektir. 29 Kasım 1968 kongresi 4P'nin cephe 
birliği stratejileriyle faşist hareket tarafından yutuiduğu 
kongre olma özelliğini taşır, yine bir ayrım yapmak gere
kir; Demirel parti içindeki dengelerle “ milliyetçi 
mukaddesatçı” bağımlılık dinamiğini kendisine bağladı
ğını sanmaktadır ve uzun bir süre böyle “ zannedecek”tir.

“ 480 sayılı Amerikan Zirai Maddeler Ticaretinin Geliş
tirilmesi ve Yardımlaşma Kanunu” çerçevesinde ve ABD- 
Türkiye arasında yapılan bir anlaşmayla, ABD 1954’den 
beri ihtiyaç fazlası tarım ürünlerini Türkiye’ye vermekte 
ve karşılığı Türk Lirası olarak Merkez Bankamızdaki Ame
rikan Hükümeti namına açılan bir hesaba yatırılmakta
dır. ABD bu fonun yaklaşık % 30’luk bir bölümünü 
Türkiye’de doğrudan ve denetimsiz kendisi kullanmak
tadır. ABD’nin parasal finansmanını üstlendiği Komü
nizmle Mücadele Dernekleri 1960'lılarda sivil faşist ha
reketin doğrudan örgütlenme alanına bu gücü aktarır 
olmuşlardır. 1954 faşist hareketin doğrudan ABD yardı
mı almaya başladığı yıldır ve ABD’nin 1954-65 arasında
ki onbir yıllık dönemde Türkiye’de denetimsiz-doğrudan 
kullandığı Türk Lirası, 150 milyon dolar karşılığıdır. 1965 
CKMP kongresinde Alparslan Türkeş’in arkasında Ko
münizmle Mücadele Dernekleri yeralmaktadır; Parti Türk
eş’in “ mlsyonu” na karşın “ kozmopolit” yapıdadır ve 
“doğrudan örgütlenme” için uygun değildir.

CKMP içinde Alparslan Türkeş 1968'de komando 
kamplarıyla yeni bir dönemin başladığını ilan ediyor 
ve bunu kimseden de gizlemiyordu. Bazı emekli subay
lar silah eğitimlerine rehberlik yapıyor, Kızılay komando 
kamplarına çadır sağlıyor ve “ Türk Silahlı Kuvvetlerine 
bağlı Eğridir Komando Okulu’ndaki eğitimin eşi, CKMP'li 
gençlere” uygulanıyordu. 1961 Anayasasının 107. mad
desine ve Siyasi Partiler Kanunu’na açık aykırılık Ocak 
1969’un ilk haftasında Ankara Savcılığının başlattığı so
ruşturmaya neden olmuş, 4 P ’nin “ hoşgörüsü" ve bir
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7 Antı-başıst üırenış

dizi «'düşünülebilir neden” den dolayı CKMP ayakta tu
tulmuştur. Ankara Savcılığı’nın milletvekili Türkeş’I ma
kamına çağırdığı günün ertesinde “ gazeteler, Türkeş’in 
savcılığa ifadesi alınmak için değil de bilgisine başvur
mak için çağrıldığını bildiriyorlardı. Türkeş parti kanalıy
la gönderdiği demeçlerde önüne gelene çatarak sözü 
'sıkıysa CKMP’yi kapatın'a getiriyordu” .

8 Şubat 1969’da CKMP’nin  Adana Kongresi, partl’nin 
sivil faşist hareket’in doğrudan örgütü” niteliğini kazan
dığını göstermektedir. Türkeş'ln, Adana Kongresinde 
yeniden genel başkan seçildiğinde yaptığı konuşma için
de bir cümlenin altı çizilmelidir: “ Milliyetçiliği reddeden 
bir dincilik anlayışı ve İslamiyete düşman bir Milliyetçilik 
anlayışı bize yabancıdır.” 1940’ların “ saf ırkçı” söylemi 
terkediimekte ve yerine ABD'nin Ortadoğu güdümüne 
uygun bir “Türk-İslam sentezi” söylemi konulmaktadır. 
Yeni yapıya uygun isim değişikliğine de gidilmekte ve 
partinin adı M illiye tç i Hareket Partis i olmaktadır. Aynı 
dönemde Aydınlar Kulübü  kendisini A ydın la r Ocağı’na 
dönüştürmekte ve toplanan “ Milliyetçiler İlmi Semineri” 
ile on yıllık bir “ siyasi perspektif” ve hedefleri saptan
maktadır.

Kongrenin yeni söylemi “ Türk İslam Sentezi” , Alman 
Faşizmi geleneğine sıkıca bağlı kadrolarda tepkiye ne
den olmuş. Kongre kavgalı bir biçimde sonuçlanmıştır. 
Bu tepkilerin en çarpıcı örneği 13 Nisan 1969'da İzm ir- 
de yaşanan ayrılma girişimi ve kavgalardır. ''M illiye tç i
ler Birliği Karşıyalfa Ocağı kurucusu ve eski başkanı 
Gündüz Kapani ve yedi arkadaşı. Nasyonal A ktiv ltede  
Zinde İnkişaf (NAZİ) Derneğini” kurup basına bilgi ver
mek için toplandıklarında, toplantı salonu “ Türkeş'e 
bağlı komandoların” baskınına uğramış ve NAZİ derne
ği başlamadan bitirilmiştir. 1968-70'ler Komando Kamp- 
ian yoluyla “ milis” yetiştirme dönemi, 1970'ten sonraki 
dönem MHP’nin yeni programına uyum sağlama dönemi 
olarak geçirilmiş ve bu dönem 1974’e kadar sürmüştür. 
MHP’nin olgunlaşması ve politik alanı “ deforme” ede
bilecek bir nitelik kazanması 1974’te Ecevit Hükümeti 
döneminde kendini göstermiş; bu arada Ecevit’e yansı
yan ilginç bir gelişme olmuştu. 1959'da özel bir ikili 
anlaşma sonucu kurulan ve “ Subversif faaliyet karşısın
da kontrgerilla faaliyeti yürütmesi amaçlanan... Özel 
Harp Dairesi, JUSMAT (Amerikan askeri yardım heyeti) 
binasında otururken, artık Amerikalılar parayı kesmiş
lerdi” . Genelkurmay Başkanı örtülü ödenekten para is
temesine yoiaçan bu olay, belli ki Silahlı Kuvvetleri 
de hazırlıksız yakalamıştı. 60'larda Johnson’un mektu
buyla başlayan Türk-ABD politik gerginliği sürecinde 
ikili anlaşmaların sorgulanması sırasında üzerinde an
laşmaya varılan “ Amerikalıların görüntüsünü azaltmak” 
programının bir gereği olarak bu karar alınmış olamazdı. 
1980’e gelindiğinde neden anlaşılacak ve ABD’nin 70'ler 
Türkiye'sinde olanlardan üzerine hiçbir “ risk almama” 
seçimini daha başlangıçta yaptığı görülecekti.

70’lilere bakıldığında bugün görülebilecek çok önemli 
bir olgu daha vardı hiç kuşkusuz. Olaylar yerler birleşti
rildiğinde ortaya siyasal kaos içinde çok net bir askeri 
plan çıkıyordu. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil ama 
pekala ordunun eğitiminde kullanılabilecek ve devletin 
verileriyle zenginleştirilebilecek bir askeri harekat planı 
niteliğini taşıyordu ve adı sivil faşist hareketin askeri 
stratejisiydi;

MHP iddianamesinde yeralan S.B.11 D/12 kodlu belge 
bir haritadır. Şifreli yazılarda “ kitaplık” silah anlamına 
gelmekteydi ve “ eğitim bölgeleri” dokuz bölge ve beş 
tali bölgeye ayrılmıştı: 1- Ankara Bölgesi; Eskişehir, 
Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Zonguldak 2- İstan
bul Bölgesi 3- İzmir Bölgesi; Manisa, Aydın, Muğla, 
Denizli, Uşak 4- Konya Bölgesi; Afyonkarahisar 5- Trab
zon Bölgesi; Giresun, Rize, Artvin 6- Sivas Bölgesi; 
Tokat, Amasya 7- Adana Bölgesi; İçel, Hatay, Maraş, 
Gaziantep 8- Elazığ Bölgesi; Bingöl, Diyarbakır, Malat
ya, Adıyaman, Urfa, Mardin, Tunceli 9- Erzurum Bölge

si; Erzincan, Gümüşhane, Kars, Ağrı. Aynı haritada bir 
de tali bölgeler sayılmıştır: 1- Bursa tali bölgesi; Bilecik, 
Kütahya, Balıkesir, Çanakkale 2- Antalya tali bölgesi; 
Burdur, İsparta 3- Samsun tali bölgesi; Ordu, Sinop
4- Kayseri tali bölgesi; Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğ
de 5- Van tali bölgesi; Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari. Bu 
bölgeler sübjektif örgütlenme ‘salk’leriyle oluşturulmuş
tur ve dünya faşist pratiğini, olayları, örgütlenme ilkele
rini söylemle birleştirdiğinizde şu kurguya vanimaktadır: 
f. MC hükümetine | ortaklıkla başlayan yeni süreçte 
MHP çok yönlü bir karşı devrim stratejisini uygulamaya 
koydu. Bu stratejinin askeri bir bakış açısıyla ele alındı
ğını gösteren yeterli kanıt bulunmaktadır. Dünya faşist 
hareketlerinden alınan bir miras olarak "başkent” çev
resini kuşatan örgütlenme “ birinci halka” örgütlenme
sini oluşturnraktadır. Stratejik hedef olan başkent böl
gesi için seçilen “ Ankara Bölgesi eğitim alanının” Türk 
Silahlı Kuvvetler örgütlenmesinde 4. Kolordu ihtiyat kuv
vetleri sorumluluk alanına denk düşmesi rastlantısal 
değildir. Sivil faşist hareketin bağımsızlaşmasına bağlı 
olarak “ Başkent” ! ülkeye bağlayan yollar üzerinde ve 
kırsal alanlarda birinci halka örgütlenmesine gidildi; Çan
kırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Konya, Afyon, Eskişehir, 
Bolu gibi illeri kapsayan ilk halka örgütlenmesi stratejik 
yolboyu örgütlenmeleri biçimindedir. Dokuz ışık, dokuz 
koldan Ankara kuşatması biçiminde tanımlanabilir. Bun
lar; 1- Ankara-Elmadağ-Kırıkkale-Çerikli-Yerköy-Yozgat,
2- Ankara-Dellce-Sungurlu-Çorum, 3- Ankara-Çubuk- 
Kalecik-Çankırı, 4- Ankara-Kızılcı hamam-Gerede-Bolu,
5- Ankara-Polatlı-Eskişehir, 6- Ankara-Emirdağ-Afyon, 
7- Ankara-Kulu-Cihanbeyli-Konya, 8- Ankara-Şerefli- 
koçhisar-Aksaray-Niğde, 9- Ankara-Bala-Kaman-Kırşehir 
yolboyu örgütlenmeleridir. Ayaş, Beypazarı, Haymana 
ve Keskin gibi tali yollar sivil faşist hareketin ilk halka 
örgütlenmesinde kırsal alanlarla ilişkili olarak önem ka
zanmışlardır. İlk halkada kırsal alan örgütlenmesi, ülke
deki pazar ekonomisiyle bütünleşmesi tamamlanmamış, 
geleneksel yapıların sürdüğü ve merkezi denetimin etki
ye açık en alt memurlar eliyle sürdürüldüğü gevşek 
alanlarda uygulanmaktadır. Kırsal örgütlenme halkayı 
tamamlamak ve kitlesel destek sağlamayı amaçlamakta
dır. Faşist hareket bu alanlardaki geleneksel tutucu kü
çük mülkiyet ideolojisini dönüştürmeyip doğrudan sa
hip çıktığından, ilk bakışta polisiye hiçbir sorun yok 
gibi görülmektedir. Bu alanlar; Çankırı merkezli Çerkeş- 
Tosya-lskilip-Kalecik kırsal alanı, Yogat merkezli 
Boğazlayan-Akdağmadenl-Alaca-Çerlkli kırsal alanı, Af
yon merkezli İhsaniye-DInar-Emirdağ-Mihalıçık kırsal ala
nı, gibi başkenti kuşatan kırsal alanlardır. Kadro ve 
kitle desteği elde edilen bu tür alanlar benzer özellikler 
taşımakta ve Faşist hareketin doğal yaşam alanları ol
maktadır. Hükümet ortağı olabildiği oranda bu tür alan
lardan kadro devşiren faşist hareket, kente göç olgusu
nu en iyi bir biçimde kullanmış, bürokrasinin en alt 
düzeyinde de olsa istihdamlarını sağlayarak başkent 
ve taşra örgütlenmesini pekiştirmiştir.

Faşist hareketin askeri stratejisinde, ikinci halka ör
gütlenmesi ve yolkesen örgütlenmeler yeraimaktadır. 
Genel stratejik amaçlar doğrultusunda merkezin des
teklenmesini öngören bu tür örgütlenme alanları, açık 
bir iç savaş sürecinden çok, faşist hareketin başkent 
operasyonunu gerçekleştireceği sırada el atılabilecek 
ordunun lojistik depolarını, demiryolu makaslarının de
netimini, merkezin takviyesini sağlayacak kentsel ve 
kırsal alan örgütlenmelerini, orta ve büyük ölçekli sana
yi ve havaalanı bulunduran illeri, kırsal göçün bölgesel 
bazda yaşandığı kentleri kapsamaktadır.

Genel olarak özetlemek gerekirse faşist hareketin as
keri stratejisi, ordunun dış tehlikeye karşı konumlanma
sının gerisinde merkeze baskın stratejisidir. Faşist hare
ket ordunun zorunlu çekilme hattında oluşturduğu lojis
tik yığınağı, merkeze karşı kendi lojistik desteği olarak 
kullanabilmeyi planlamış ve buna uygun bir İç cephe 
hattı oluşturmayı amaçlamıştır. Böyle bir stratejide Kars’
ın faşist hareket için bir önemi yoktur, ancak Erzurum

önemlidir; Çanakkale'nin bir önemi yoktur, ama Bilecik 
önem taşır. Kırıkkale, Kalecik, Bozüyük faşist hareketin 
'askeri' bakış açısına sahip kadrolarının özenli çalışma 
alanları olmuştur. Böyle bir stratejide Deniz Kuvvetleri 
önemsizleşir. Kara ve Hava Kuvvetleri önem kazanır. 
1975'den başlayarak bu askeri okullara giriş sınavının 
Ülkü Ocakları Derneği tarafından özendirilmesi, sadece 
“takdir duygulan” ile karşılanmasını gerektirir bir du
rum değildir. Yine bu askeri stratejide savaşçı sınır 
birliklerinin önemi yoktur, merkez ve iç bölge birlikleri 
önem taşır. Faşist hareketin merkeze baskın stratejisi 
ordunun savunma hattının gerisinde ve plansız olduğu 
bir alanda, ordunun merkez biriklerinden, ordunun ken
dine silah çekmesini engelleyecek “ minimum”da sağla
yacağı destekle ve kendi milis örgütlenmesiyle iktidan 
ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Partinin yaygın örgütlen
mesi bu planı örtücü ve destekleyici bir niteliktedir. 
Türkiye’de sivil faşist hareketin “ parlamenter yolla” 
iktidarı devralmaya “ sabrı” yoktur ve genel oy yüzdesi- 
nin % 20'slni almak bu sabnn “ taşmasına” yetecek 
sınırdır.

70’lerdeki “ iç savaş” ortamı, özellikle toplumu ve 
bürokrasinin büyük bir bölümünü bu insanlar en azın
dan “ milliyetçidir” anlayışına getirdi. Yurttaşın, yaşadı
ğı ülkeye sevgisi, bağlılığı ve sorumluluğu istenmeyen 
bir şey değildir. İnsanların milliyetçi olması yurtsever 
olması, ulusal siyasetlerin yasal ya da yasadışı hiçbir 
türünün engeli de değildir. Ama ne zaman ki bir siyasal 
akım, kendi milliyetçiliğinin, kendi dışındaki siyasetler
den, örgütlerden, yurttaşlardan “ üstün” olduğu savın
da bulunur; işte o zaman bu “ milliyetçi” liğe bir tırnak 
işareti koyup dikkat etmek gerekir.

Önce 1930’larda dünyada “ faşizm” olgusunun ortaya 
çıkması, ardından ABD’nin bu olguyla totaliterleşmesi 
ve dünya çapında Amerikan egemenliğini yayma amacı
nı güden “ pax Americana” politikasını uygulaması; 
ABD’nin nükleer tekelini kıran SSCB'nin “ gezegenimiz
de sosyalizmin nihai zaferi” global stratejisini benimse
mesi; üçüncü ülkelere yönelmiş, bu ülkelerin iç politik 
alanını bozmuştur, “deforme” bir biçim vermiştir. SSCB 
ve ABD bugün, global stratejik politikaları ve nükleer 
denklik gereği, doğal saydıkları bağımlı kılma politikala
rını, üçüncü ülkelerin iç politika alanında iktidar yapıları
nı daraltarak, ulusun sağ ya da sol kesimini “ düşman” 
seçtirerek, “ ulusal erozyon” üzerine kurabilmektedir
ler. ABD bağımlı kılma politikasını, ülkeyi SSCB'ye ka
patmak adına “sol seçimli yurttaşını düşman gör” di
rektifiyle yürürlüğe koyarken; SSCB'nin global stratejisi 
aynı temelde başka bir daraltılmış iktidar yapısını ortaya 
çıkarmaktadır.

ABD denetimli üçüncü ülkelerde sözde “ milliyetçi” 
hareketler bu “ ulusal erozyon” üzerinde kendilerine 
yaşam alanı bulmaktadır; devletin gerekli yasal örgütle
rinin bulunduğu bir sırada "devleti korumak” adına 
ülkenin genel olarak sol politik seçimli yurttaşlarını, 
tıpkı ABD'nin buyurduğu gibi, “ düşman” olarak görüp 
yoketme saldırısına girişmektedir. Ülke milliyetçisi yurt
taşını “ düşman” seçmektedir, işte burada milliyetçilik 
biter. İşte bu milliyetçinin adı, bilincinde olsun ya da 
olmasın faşisttir. Bu tür bir ideoloji sahibi parti, kendini 
nasıl tanımlarsa tanımlasın ’ ‘faşist parti”dir, suç örgü
tüdür, dış güdümlüdür ve varlığı iç savaş nedenidir.

Ulusun İçinde herkesten daha fazla “ milliyetçi” olma
nın anlamı daha fazla düşünülmelidir. O zaman faşist 
hareketin neden “ bağımlılık dinamiği” olduğu; ulusal 
bağımsızlık talebinin neden anti-faşist karakter taşıdığı 
ve neden “ herkesten fazla milliyetçi benim” savının, 
tüm ulusa yönelmiş bir silah olduğu daha açık görülebi
lir. Ya bu sav doğrudur, ve onun dışındaki herkes “va
tan hainidir” , ya da bu sav...

' İSMAİL SOYTEMİZ
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illerde faşist saldınlar daha da yoğunlaştı. MHP, bu tıımanışı da gerekçe olarak göstererek, 
sıkıyönetimin 13 ille sınırlı kalmayıp bütün ülkeye yaygınlaştmiması talebini öne sürmeye 
başladı. Be politikayla, yetki ve sommIuluğun orduya verilmesi talebi örtük biçimde yeniden 
öne sürülerek, siyasal iktidann sıkıyönetime “kanşamayacağı” tezi işlenerek; ordunun desteğini 
kazanma şansı sonuna kadar zorlanmaya çalışılıyordu. Aynca, ordu ve resmi güvenlik güçleri 
ile devrimci hareketin çarpışmasını şiddetlendirmek; MHP-ordu ilişkilerini propagandif-ideolojik 
düzeyde ve buna dayanarak fiili düzeyde geliştirmek; MHP ve ülkücü örgütlere yönelen 
koguşturmalan savuşturmak amacıyla yapılan provokasyonlar yoğunlaştınidı. Tabana, özellikle 
asker ve polise ait bina duvarlanna devrimci örgütlerin imzasıyla “faşist ordu, faşist polis” 
gibi sloganlar yazılmasını emreden yönergeler iletildi.

Ancak, bu politikanın istenen sonucu vereceğinden kısa sürede umut kesildi. MHP’nin 
yanresmi yayın organı Hergün’de orduyu da eleştiren yazılar yayımlanmaya başladı; hatta bu 
yazılar nedeniyle gazetenin sorumlu yaziişleri müdürü ve bazı yazarlar sıkıyönetimce 
tutuklandılar. Ocak sonunda, faşist hareket, sıkıyönetim ortamının olağan yapısı içinde gelişme 
ve güçlenme imkanı bulamayacağını saptadı. Bu tespitin sonucu, iç savaşa dayalı iktidar 
stratejisini “sivil” inisiyatiflerle yürütmeye devarn etmesi olacaktı. Girilen yeni evrede hedef, 
sıkıyönetimin de “iktidarsızlığını” ortaya koyarak ülkedeki otorite bunalımını derinleştirmek; 
geniş kitleleri pasifize ederek “güçlü iktidar” özlemini körüklemekti.

Faşist terör, bu hedefe uyarlı olarak yeniden yapılandı. Ağırlığı taşradaki kitlesel 
kalkışmalardan; büyük kentlerde gerçekleştirilen, geniş kitlelerde korkuyu, tedirginliği, 
bilenemezlik duygusunu, terörün “sapıttığı” kanaatini artıran “profesyonel” saldırılara kaydı. Bu 
arada, giderek profesyoneUeşen terör aygıtı ile ÜCD ve diğer ülkücü örgütler arasındaki 
mesafenin büyütülmesine çalışılıyordu. Terör aygıtıyla siyasal-toplumsal örgütlenmenin hukuki 
bakımdan ve propaganda bakımından aynştıniması çerçevesinde; silahlı eylemlerde Esir Türkleri 
Kurtarma Ordusu (ETKO) “imzası” kullanılmaya başlandı. Daha sonra buna Türkiye Ülkücü 
Şeriatçı Komando Ordusu (TÜŞKO), Türk İslam Birliği Kom andoları (TİBKO), Türk İntikam- 
Mukavemet ve Katliam Ordusu (TİMKO), Türk İslam Birliği İntikamcıları, Şeriatçı İntikam  
Tugayları (ŞİT), Türk İntikam Tugayları (TİT) gibi örgüt adlan da eklenecekti. Balgat katliamını 
gerçekleştirenlerden Mustafa Pehlivanoğlu’nun idamından önceki ifadesinde belirttiği gibi; bu 
örgütler, faşist hareketin merkezi yapısını ve karar mercilerini perdelemeyi amaçlayan paravan 
yapılardı. Legal örgütlerde de sıkıyönetim baskısı nedeniyle yeniden yapılanmalar oldu.
1978’de bazı ÜOD şubelerinin kapatılması üzerine, ihtiyaten Ülkücü Gençlik D em eği (ÜGD) 
kurularak kapatılan ÜOD şubelerinin yerini almaya başlamıştı. ÜGD’nin sıkıyönetim tarafından 
kapatılması üzerine, sıkıyönetim kapsamı dışındaki Nevşehir’de Ülkü Yolu D em eği (UYD) 
kuruldu. 15 Nisan 1978’de, ETKO  adıyla gerçekleştirilen eylemlerle flişkisi görülen Büyük Ülkü 
Demeği (BÜD) kapatıldı.

Faşist hareketin ünlülere, “tepedekilere” dönük sansasyonel cinayetler dizisi 1979’da; 
sıkıyönetimin de “çare” olamadığı duygusunu körükleme, otorite bunalımını derinleştirme 
hedefi gözetilerek devam etti. 1978’de de, önder sol kişiliklerin yanında; kamuoyundaki imajı 
“aşın solcu”, hatta kimileri açısından “solcu” olmayan, saygın isimler de katledilmişti:
Bedrettin Cömert, Bedri Karafakiöğlu. 1979’da, toplumsal-siyasal kimliği “tarafsız” olajak 
tanımlanabilecek bu tür insanlar özeflikle, ağırlıkla tercih edildi. 1 Şubat’ta Milliyet başyazan 
Abdi İpekçi’nin öldürülmesi, bu taktik yönelimin doruğuydu. İpekçi, geniş kitleler nezdinde 
smıfsal-siyasal uzlaşmacılığın, düzenin istikrarlı işleyişi için “sağduyulu yaklaşımın” simgesiydi. 
Bu olay, genel kamuoyunda, “sıkıyönetimin de teröre bir şey yapamayacağı”, “terörün her an, 
herkesi yok edecek kadar körleştiği” kanatinin yerleşmesinde büyük rol oynadı. 25 Haziran’da 
yakalanan ülkücü militan Mehmet Ali Ağca İpekçi’yi öldürdüğünü kamuoyu önünde açıkça 
ilan edecek; 23 Aralık’ta İpekçi cinayetinin yürütücülerinden Oral Çelik’in örgütlediği bir 
harekatla askeri cezaevinden kaçmlacaktı. (Ağca 13 Mayıs 1981’de Vatikan’da Papa’yı vurarak 
dünya çapında ünlenecekti.) Ağca’nın yakalanmasını izleyen günlerde Türkeş aniden ve 
kamuoyuna duyurulmadan -sonradan yapılan açıklamalara göre “dinlenmek ve bazı temaslarda 
bulunmak üzere”- Almanya’ya gitti. Uçakta Türkeş’in yanında bulunan “meçhul” kişinin,
Ağca’nın suç ortağı olarak aranıp bulunamayan Mehmet Şener olduğu iddia edilecekti.

20 Kasım 1979’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Ümit Yaşar Doğanay; 7 
Aralıkta sosyolog Prof.Cavit Orhan Tütengil öldürüldüler. Cavit O.Tütengil’in cenazesinde 
jandarmanm kalabalığı dağıtmak için ateş açması üzerine bir işçi öldü, sekizi ağır birçok kişi 
yaralandı. Doğanay’ın katil zanlılan ancak 1983’de saptanabildi; İstanbul ÜGD davasında 
tutuksuz yargılandılar. Tütengil’i öldürenler, “Ne Amerika, Ne Rusya, Bağımsız Türkiye-Anti 
Terör Birliği” yazılı bir bildiri bırakmışlardı. 12 Eylül’den sonra, faşist hareketin önderlerinden 
Yılma Durak, polis ifadesinde bu cinayetin sorumlusunun İstanbul ÜGD başkanı Recep Öztürk 
olduğunu söyledi. Başka cinayetlerden de aranan Öztürk “anlaşılamayan bir nedenle” tahliye 
edilerek yurtdışına kaçtığı için ele geçmedi.

Faşistler hedef seçtikleri kişilerin yanısıra, kitlelere dönük saldırılannı da sürdürdüler. Şubat 
ayında İstanbul, Ordu, Adana’da kahvehane tarama olaylan gerçekleşti. 21 Şubat’ta CHP genel 
merkezine bomba atıldı. Nisan’da TEP Genel Başkanı Mihri Belli uğradığı silahlı saldından 
yaralı olarak kurtuldu. Şubat-Mayıs döneminde faşist saldmlarda toplam 127 kişi öldü. 
Çatışmalarda, güvenlik kuvvetleri tarafından vb. öldürülen insanlarla toplam ölü sayısı 325 ’i
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Yanda bir örneği görülen poUs-öğrenci çatışması 
1970'ler boyunca sık sık rastlanılan görüntülerdendi. 

İstanbul'daki ilk büyük çatışma 1 Aralık 1975’de 
Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencileri 

Cezmi Yılmaz ve hiaiU Pelitözû'nün faşistlerce 
katledilmesinden sonra düzenlenmek istenen tören 

nedeniyle gerçekleşti. Galatasaray Mühendislik Yüksek 
Okulu’nu işgal eden devrimci öğrenciler İstanbul 

Üniversitesi’ne gelerek cenazelerin bulunduğu 
Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii’ne doğru 

yürüyüşe geçtiler..Polis cenazelerin alınmasına Sngel 
olarak kalabalığı silah zoruyla dağıtmaya kalktı. Bunun 
üzerine başgösteren çatışma Kocamustafapaşa’nm dar 

sokaklarında kurulan barikatlarla iyice büyüdü. 
Yaklaşık 10 bin kişilik öğrenci kitlesi Yed i kule'ye 

doğru yürüyüşüne devam etmek isterken barikatları 
birer birer temizleyen polislerin yaklaşması üzerine 
yeni barikatlar kurdu ve yürüyüş kolu Silivrikapı'ya 
varabildi. Bu arada sokak aralarında öğrenci avına 

çıkan polis öğrencilerin aktif direnişiyle karşılaşıp 
püskürtüldü. Polisin destek almasıyla yeniden bu kez 

daha da şiddetli biçimde başlayacak çatışmayı 
önlemek amacıyla İl Jandarma Alay Komutanı askeri 

birlikleri öğrencilerle polis arasına sokarak 
arabuluculuk rolüne soyundu. Albay devrimci 

öğrencilere polisin saldırmayacağını, kendisinin bu 
konuda güvence verdiğini söyledi. Bu anlaşma 

üzerine devrimci öğrenciler yürüyüşlerine devam 
ederek Topkapı'ya vardılar. Burada yapılan 

konuşmalardan sonra kalabalık dağıldıysa da civarda 
üstlenen polisler 75 öğrenciyi gözaltına aldı. Sonraki 
yıllarda özellikle büyük kentlerde sık sık yinelenecek 
benzeri çatışmalar öğrenci hareketinin radikalleşmesi 

ve öğrencilerin radikal eğilimlere destek vermesine yol 
jıç tı. Öğrenci gençlik içinde süregiden mücadele 

biçimleri üzerine tartışmalar pratik mücadele içinde 
netliğe kavuşma sürecine girerken, polisin taraf tutucu 

ve saldırgan tavn başlangıçta sert mücadele 
biçimlerine uzak duran çok sayıda öğrenciyi bile aktif 

bir savunma çizgisine yöneltti. Öyle ki polise karşı 
son derece duyarlı hale gelen öğrenciler, polisin her 

saldırısında kendiliğinden de olsa yaratıcılıklarını ortaya 
koyarak yeni direniş biçimleri buldular. Park etmiş 
arabaların benzinlerinin çekilerek yangın bombalan 
yapılması, polise yanlış istihbarat verilmesi, çevre 

halkıyla iyi ilişkiler geliştirilerek güvenli barınma 
oianakian yaratılması bu yaratıcılığın örnekierindendi.



buldu. Mayıs ayında, 7 TİP’linin öldürülmesiyle birlikte en kanlı faşist saldırılardan biri olan 
Piyangotepe katliamı gerçekleşti. 16 Mayıs akşamı Ankara-Etlik’in gecekondu mahallelerinden 
Piyangotepe’de solculann devam ettiği Çelik kahvehanesine giren üç kişi, “soygun var” diyerek 
içerde bulunanların yere yatmasını istediler. Yere yatanlar otomatik silahlarla tarandı: 7 kişi 
öldü.

Faşist terörün koşulladığı siyasal-toplumsal şiddet yaz aylannda da tırmanmayı sürdürdü. 
Haziran-Eylül döneminde çatışma ve saldınlarda 504 insan hayatını kaybetti. Bu dönemde, 
faşist hareketin kalabalıklaşarak denetimi güçleşen militan tabanı; belirli bir plan çerçevesinde, 
seçilmiş hedeflere dönük terör stratejisinden bağımsız olarak, “kendiliğinden” eylemlere de 
yönelmeye başladı. Terör aygıtının bu “kendiliğindenciliği”, faşist hareketin üst yönetimini 
tedirgin edecek boyutlara ulaşabiliyordu. 12 Eylül’den sonra MHP genel merkezinde ele geçen 
Gizlilik, Baskı ve İhanet Üzerine broşüründeki şu ifadeler, bu tedirginliği belgeler: “Cânı 
sıkıldığı için eyleme çıkanlara gelince, bunlar partinin canını sıkmaktadır.” I979 ’un ilk 
yansında faşist hareketin önder kadrolanndan, aralannda MHP İstanbul, Mardin, Tunceli, 
Manisa il başkanlannm da bulunduğu birçok kişinin öldürülmesi üzerine kabaran 
“intikamcıhk” dalgası da bunda etken oldu.

1979’un son aylannda 195 kişi ölürken, faşistlerin “solcu” kahvehanelerde oturan insanlan 
rastgele tarama eylemleri sürüyordu. 27 Ekim’de, İstanbul-Bayrampaşa’da Devrim Mahallesi’nde 
solculann devam ettiği bir kahvehaneye girerek ateş açan faşistler, 6 kişiyi öldürdüler. 28 
Kasım’da Kayseri’de gene solcuların gittiği bir kahvehane taranarak 5 kişi öldürüldü. 16 
Aralık’ta İstanbul-Beşijctaş’ta devrimci öğrencilerin devam ettiği Barbaros kıraathanesine atılan 
tahrip gücü yüksek bomba, 5 kişinin ölümüne yol açtı.

1979’da faşist saldırılar açısından belki de en önemli merkez, Adana’ydı. 1970’lerde hızlı alt- 
metropolleşme süreci içinde toplumsal-smıfsal çelişkilerin keskinleştiği Adana’da faşist hareket 
ilk sansasyonel cinayetini 18 Arahk 1978’de işlemiş; kır emekçilerinin örgütlenmesinde önemli



Türkiye'de Fasist 
Önderliğin Toplumsal 
K arak teri

Türkiye’de faşist akım, yüzyıl başından miras ırkçı- 
Türkçü-Turancı düşünce geleneğini faşist bir siyasal 
sistematiğe kavuşturma çabası içinde 1940’larda oluş
maya başladı. Öncüleri, cumhuriyet seçkinlerinin soy- 
kütüğündendir: Bir kentli küçük burjuva bürokrat-aydın 
takımı söz konusudur. Faşist akımın ilk -her iki anlamda- 
“açığa çıkışı” olan 1944 ırkçılık-Turancılık davası sanık
larının kariyerleri, bu tabloyu açıkça göz önüne serer:
S mühendis, 5 hukukçu-avukat, 3 akademisyen, 3 yazar,
2 öğretmen, 2 işadamı, bir subay, bir hekim...

'40’iarda siyaset sahnesine yerleşmeye başlayan ilk 
öncüler kuşağının bazı mensupları; Cumhuriyet’in kuru
luşu sırasında veya sonrasında Mustafa Kemal önderli
ğindeki ana doğrultuya ters düşen kişilerin, hiziplerin 
izini sürmektedir. Bu bakımdan simgesel bir örnek, Ni
hal Atsız’ın, Rıza Nur’un manevi evladı olmasıdır. Mev
cut T.C. sınırları dışında kalan Türk halklarından olan 
veya Osmanlı İmparatorluğu çökerken Türk toplulukları
nın göçtüğü, azınlığa düştüğü ülkelerden göçmüş aile
lerden gelen kişiler ’60’lara kadar, faşist akımın öncüle
rinin, aydınlarının hatırı sayılır bir kesimini oluşturmuş
tur. Örneğin, 1944 ırkçılık-Turancılık davası sanıkların
dan Prof. Zeki Velidi Togan Orta Asyalı (Başkurdistanlı); 
1950'lerdeki şoven Kıbrıs kampanyasına öncülük eden 
Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyeti başkanı Prof. 
Dereiş Manlzade Kıbrıslı; 1946'da kurulmuş Türk Kültür 
Çalışmaları Derneğl’nin başkanlarından Sadık Aran Azer
baycanlI; 1961'deki “Türksüz Kerkük, Kerküksüz Türk 
olamaz” kampanyasının taşıyıcılarından, askeri hakim 
Enver Yakuboğlu Kerküklü; diğer bazı önemli şahsiyet
lerden Prof. Abdülkadir İnan Kazakistanlı; İsa Yusuf 
Alptekin, ZIyaeddIn Bakakurbun, Haşan Oraltay Türkis
tanlı; Altan Deliorman BulgaristanlIdır. Alpaslan Türkeş 
de Kıbrıslıdır; kendi anlatımlarına^göre, ailesinin Türki
ye'ye göçmesini büyük ısrarlarıyla kendisi sağlamıştır.

Birçok durumda “ yenilik seçkinler” le özdeşleşmele
ri, 1940'lann/50'lerln faşist entelejansiyasının anti- 
Kemalist olmasını getirmez. Kemalizmin eklektik ideolo
jik söylemini, faşizan etmenlerine vurgu koyarak değer
lendirmeyi denerler; sonraki faşist kuşaklar da bundan 
vazgeçmeyecektir. Buna bağlı olarak, Kemalist seçkin
ler takımıyla ve devlet katıyla daima bağlantı kurmaya 
çalışır. II. Dünya Savaşı yıllarındaki büyük uluslararası 
siyaset hesapiann ve İlişkilerin ardından, 1944 ırkçılık- 
Turancılık davasıyla "gayrımeşrulaşması” ; bu bakım
dan oldukça geriletici bir darbedir. Faşist akım, 1960’iara 
kadar, kendini güvenceye almak ve yayılmak için çeşitli 
sağ partilere “ sızan” bir entelejensiya çekirdeği olarak 
kalır.

1960'larda, “ eskilerin” elinde, dergilerde, dernekler
de yetişmiş olan yeni kuşak kadroların bir kesimi, AP’- 
den milletvekili olurlar, sağlam ve etkin konumlara gelir
ler. AP, “eskiiere”de, DP'ye göre daha mültefittir. 
1961'de Nihal Atsız'a milletvekilliği teklif eder. 1944 
ırkçılık-Turancılık davası sanıklarından Fethi Tevetoğlu 
AP Senato Grupbaşkanlığına kadar yükselir. A P ’nin fa
şist aydınlara iltifat etmesi boşuna değildir. Ülkede geli
şen topiumsai-sınıfsai muhalefet hareketleri ve sosya
list akım karşısında, kitlesel bir seferberlik yaratma ge
reği ortaya çıkmaktadır. Bu ise DP/AP çizgisinin popü
list geleneği içinde mümkün değildir. Zaten sağ partile
re ve devlete sızmaya programlanan “ Türk milliyetçisi” 
aydınlar, gelişen toplumsal muhalefeti düzen içinde mas
sedecek bir ideolojik donanımı oluşturma ve militan 
bir potansiyel yaratma saikiyle AP  tarafından yedekle
nirler. Bu ilişkinin ve faşist entelejansiyanın üstlendiği 
görevin ağırlık noktası, anti-komünizmdir. Böylece, fa

şist akımın ikinci kuşak aydınlarından İlhan Darendeli- 
oğlu'nun dile getirdiği gibi, “27 Mayıs’a kadar aksiyo- 
ner halde olan Türk milliyetçiliğinin 1960’dan sonra re- 
aksiyoner hale gelir.” Anti-komünist misyonun ağır bas
ması ve bunun getirdiği reaksiyoner nitelik; faşist akı
mın bir siyasal-toplumsal hareket haline gelmesi bakı
mından çok önemli bir açılımdır. Çünkü faşist aydınlar 
bu faaliyet içinde görece geniş kitlelere hitap etme im
kanı bulurlar; dar üniversiteli gençlik topluluklarının çer
çevesini aşarlar. Kitleselleşme yolu açılmıştır. Özellikle 
Komünizmie Mücadeie Dernekleri faşist akımın kitlesel
leşmesi bakımından büyük rol oynamıştır.
1963’de kurulan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği 
kurucularının 7'si tüccar, 6’sı esnaf, 6'sı işadamı, 4'ü 
avukat, 4'ü gazeteci-yazar, 4'ü memur, 3’ü çiftçi, 2'si 
akademisyen, 2'si işçi, biri hekim, biri emekli subay, 
biri mühendistir. Bu tablo, anti-komünizm mesleğine 
destek veren mülk sahibi sınıflarla faşist aydınların te
masının başladığını da belgeler.

Ancak faşist aydınların küçük odalarda, konferans 
salonlarında küçük topluluklara “ Türklük ülküsü” üzeri
ne hitap etmekten geniş kitlelere anti-komünist ajitas
yon çekmeye getiren bir zeminde ev sahibi AP ’dir. Geli
şen potansiyeli bütünlüklü bir harekete dönüştürmek 
için adım atan kadro, 1944 ırkçılık-Turancılık davası sa
nığı ve 27 Mayıs’ın “ güçlü albayı” Alpaslan Türkeş'tir. 
Türkeş, bu misyonuyla artık “ Türk milliyetçiliği ülkesi
ne doktriner manada siyasi aksiyon kazandıran” önder
dir. Faşist akım CKMP/MHP içinde ve Türkeş'ln kişiliğin
de siyasal bir önderliğe kavuşur; bir hareket haline gelir.

görece parlak akademisyenler pek yoktur. Çoğu '70’lerde 
profesör olan yeni kuşak "hocaların” bir bölümü ege
men blokla ve resmi (Kemalist) ideolojiyle faşist hareket 
arasında köprü görevi görmeye yoğunlaşmıştır: Hikmet 
Tanyu, Erol Güngör gibi. Bunların yıldızı 12 Eylül döne
minde parlayacaktır. Bir de kadrolaşma ve istihbarata 
doğrudan katılan daha militan unsurlar vardır: Erzu
rum'dan Türkeş'e sürekli bilgi ileten Orhan Türkdoğan, 
Üikü-Bir başkanlarından ziraatçı (genetkçil) Orhan Düz- 
güneş gibi...

Faşist hareketin '70'lerdeki tepe önderliğinin önemli 
bir bileşeni, asker formasyonlulardır. MHP'nin 12 Eylül'
den önceki son Genel İdare Kurulu'nda ağırlıklı "meslek 
grubu” , eski askerlerdir: Genel Başkan Türkeş, Genel 
Sekreter Necati Güitekin, Genel Başkan Yardımcısı Ah
met Er, Genel İdare Kurulu üyeleri Tahsin Ünal, İhsan 
Kabadayı, Vacit Akkor, Necdet Şarman. Emekli general 
Necati Güitekin “ Paşa” nın, genel olarak orduyla ilişki
leri, ayrıca Kontrgerilla güçleri ve elemanları iie bilgi, 
plan ve donanım alışverişini yönlendirdiği idda edilmiş
tir. Genel İdare Kurulu üyelerinden Vacit Akkor da 4 
yıl Af/T'te görev yapmıştır. MHP'nin Almanya “ başmüfet
tişliğini” yapan ve Avrupa'daki Türkler arasında örgüt
lenmeyi, MHP'ye önemli mali kaynak temini sağlamanın 
yanında F.Alman gizli servisleriyle de ilişki yürüten En
ver Altaylı, 1963'de Talat Aydemir’in darbe girişimi için
de yeralmış bir “ ihtilalci” subay eskisidir. Türkeş'ln 
özel kalem müdürü Abdülkadir Yazar da eski subaydır. 
Bu asker ağırlığı, çeşitli nedenlere bağlanabilir. Tama-

Faşist hareketin önderlerinden Agah Oktay Güner (solda), Yaşar Okuyan (ortada) ve Avni Çarsancaklı (sağda). 
Faşisı hareket ’70'lerin ikinci yarısında "İslam laşma" yönelimine bağlı olarak geleneksel İslami ulemayla kurmak 
istediği bağlantıda bazı "m arjinal" şeyhler dışında pek başan kazanamadı. Sivaslı vaiz-milletvekili Ali Gürbüz 
MHP Genel İdare Kurulu'na alınarak istisnai bir özellik gösterdi.

'60'ların sonundan itibaren anti-komünist şiddet ek
seninde kitlesel siyasallaşmasını gerçekleştiren faşist 
hareket, bu sürece bağlı olarak '40’lardaki, '50'lerdeki 
“ aydın hareketi” özelliğini yitirdi. Aydınlar faşist hare
ket içindeki varolmaya devam ettiler, fakat atka plana 
düştüler. ’70’lerde faşist harekette hiçbir yeni düşünür, 
yazar portresi temayüz etmez. Irkçı-Turancı geleneğin 
eski düşünce birikimiyle gündelik siyaset söylemini bağ
daştırma yeteneğine sahip olan (27 Mayıs'çılardan) Dün
dar Taşer’in 1972'deki erken ölümü, bu bakımdan önemli 
bir “ kayıp”tır. '70'lerde; Nihal Atsız gibi bütünlüklü teo
rik sistematik arayışında olan aydın tipi değil; en yete
neklileri arasında Namık Kemal Zeybek'in, Necdet Se
vinç’in sayılabileceği ajitatif risale yazarları ve ateşli 
hatipler revaçtadır. Bu ortalamadan belki, Hergün’deki 
görece düzeyli demagojileriyle Taha Akyol istisna edile
bilir; onun da bir “ muharrir” olarak siyasal etkinliği 
sınırlıdır.

'70'lerde bazı üniversitelerde sıkı bir kadrolaşma ger
çekleşmiştir; ancak faşist hareketin çevresinde, örne
ğin eskilerden Zeki Velidi Togan, Mümtaz Turan gibi

men “ fiili” bir neden, Türkeş’in 27 Mayıs sonrasında 
tasfiye edilen Ondörtler’in onunu CKMP’ye taşımış ol
masıdır. 1968’de açılan ilk komando kamplarını yöne
tenler, Ondörtler’den Rıfat Baykal, Mustafa Ok, Dündar 
Taşer’dir. Bunlar arasında Türkeş'le sonuna dek bera
ber hareket edenler Dündar Taşer ve Ahmet Er’dir.

Faşist hareketin yerel ve merkez önderliği içinde, 
'60'ların sonunda başlayan kitleselleşme ve reel politi
kaya müdahalenin sonucunda, geleneksel DP/AP ön
derliğinden “ devşirmeler”de gündeme gelmiştir. Özel
likle taşrada en ilkel anti-komünist saiklerle Komünizm
le Mücadeie Dernekleri’ne destek veren mülk sahibi 
sınıflar; ayrıca CKMP'yle birlikte devralınan kırsal orta 
sınıf temsilcileri ve bazı orta-büyük toprak sahipleri 
MHP’nin ihmal edemeyeceği muhataplar olmuştur. MHP, 
yerel düzeyde daima müteahhit, tüccar, çiftçi, ayrıca 
esnaf, zanaatkâr birilerine resmi yönetim kurullarında 
yer verilmiştir. Bu fiilen siyasal önderliğe denk gelmek
ten çok, bir “ onore etnie” ve “ etiket bahşetme” meka
nizmasıdır. Ancak köklü eşraf ailelerinden gelen ve par- 
tinin/harâcetin genel politikasında gerçekten etkili olan
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“beğ” ler de vardır. Örneğin MHP Genei İdare Kuruiu’- 
nda yer aian, iiic iltisi bal<anlık yapan üç isim: Eskiş liir’ii 
kadim Sazak ailesinden Gün sazak, Gaziantep-Arabaniı 
Cengiz Gökçek, Adanalı Mehmet Voyvoda Develioğlu, 
üçü de büyük çiftçidir. Faşist hareket, ’70’lerin sonların
da profesyonel politikacı transferine de girdi. Örnek 
verilecek milletvekili Ömer Çakıroğiu AP’den, Yozgat 
senatörü İsmet Kapsız CGP'den, eski CHP-DP milletve
killiği ve AP Ankara il başkanlığı yapmış Lütfü Ülkümen 
AP’den MHP'ye geçen “ profesyonellerdi".

MH° örgütlenmesinde olduğu gibi önderliğinde de 
yok denecek kadar sınırlı olan kesim, işçiler ve kadınlar
dır. MİSK sendikalan, Türk-Iş'e bağlı Türk-Metal, bağım
sız Çelik-lş] '70’lerde faşist harekete kadro ve lojistik 
destek sağlama işlevi görürken, bu sendikaların bazı 
yöneticileri parti hiyerarşisinde orta derece rütbelerle 
onore edilmişlerdir. Partinin Genel İdare Kurulu’ndaki 
iki “işçi” Avni Çarsancaklı ve Salih Dilek Türk-Metal 
Sendikası yöneticisidir. Türkiye faşist hareketi söyle-

* miyle, örgütlenmesiyle, yapısıyla benzerlerinden de ileri 
ölçüde maşist/erkek bir harekettir.

Faşist hareketin militan tabanının gözünde, önderli
ğin bu sayılan bileşenleri, “ seçkin” , hatta kimi durumda 
“yabancı” sayılan unsurlardır. Hareketin ’70’lerdeki top
lumsal kökenini, tabanını daha dolaysızca temsil eden, 
daha organikleşmiş bir önder tipi; Ülkü Ocakları ve Genç
lik Kolları içinde sivrilen genç kuşaktan çıkmıştır. Bu 
kesim resmi hiyerarşide görece aşağı konumdadır; fa
kat fiziki güç ve “ adam” bunların elinde olduğu için, 
prestijleri yüksektir.

Önderliğin bu kesiminin en genel ortak özelliği, için
den temayüz ettiği militan topluluğunun özellikleriyle 
özdeştir: Kırsal veya taşra kökenli; alt orta sınıf, küçük 
köylü veya işçi ailelerinden; çoğunlukla eğitimle sınıf 
atlamaya yönelmiş gençler... İleri mühendislik, tıp vs. 
fakültelerine görme imkanı kısıtlı olan; daha çok hukuk, 
siyasal bilgiler, öğretmenlik gibi görece sıradanlaşma 
eğilimindeki okullarda yer bulabilen; üniversite veya 
büyük kent ortamının kozmopolit yapısına tepki duyan 
insanlar. Faşistleşme, örgütlenme ve önderleşme süre
ci İçinde; bu umut kırıcı ve yabancı atmosferde bir tuta
mak sağlayan hemşehrilik ilişkilerinin izi belirgin biçim
de görünür. Örneğin, ’70’lerln gençlik önderlerinden 
Esat Bütün, Ökkeş Çokuçkun ve Mustafa Verkaya Kah- 
ramanmaraşlıiık; Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Mit ve Müş
tak Karabağ Sivaslılık; Şevket Çetin ve Mehmet Ekici 
Yozgatlılık; Salih Dayan Kırşehirlilik; ETKO  kurucuların
dan Necml İşgören, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği 
Başkanı Ömer Ay, Abdullah Çatlı Nevşehirlillk; Mehmet 
Güçlü, Ali Batman Kayserililik; Vedat Alagöz, Yaşar Yıl- 
dınm Ankaralılık ilişkileri içinde sivrilmiş, ekip kurmuş
lardır. Abdi İpekçi cinayetini gerçekleştiren ekip, ortao
kul yıllanndan beri arkadaş olan ve faşist harekete bu 
mahallellk-arkadaşlık çemberi içinde “ intisap eden” bir 
“MalatyalIlar” çemberi ne dayanıyordu (Oral Çelik, Meh
met Ali Ağca, Mehmet Şener, Yavuz Çaylan). Birçok 
öndegelen militana veya önder için kullanılan lakaplar, 
mahalleliğe, erkek erkeğe “ serserilik etmeye” dayalı 
bir hayat tarzının ipuçlarını verir: “ Gangaster Ali” (Yur
taslan), “Asker Hikmet” , “ Kotombo Sabahattin” (Göz- 
lükkaya), “Ayı Celal” ... Bu yapı, faşist hareket içinde 
mafyavari -veya düpedüz mafya- ekiplerin, şeflerin ye
tişmesine zemin hazırlamıştır. Yükselmenin en geçerli 
yolu, gözüpeklik, ataklık, dövüşkenlik, cesaret vb. mü
cadele yetenekleri ve fiziki güçtür. “ Hemşehrilik” ilişki
sinde veya başka kanallarla öne çıkmanın da esasını 
bu oluşturur. Faşit terörün irrasyonelleşmesi, tırman
masıyla birlikte, itibar sağlayan vasıfları açıkça kıyıcılık, 
vahşilik vb. tanımlamak uygun olur. Erol Türkmen, Ali 
Bülent Orkan, İsa Armağan, Ferhat Tüysüz, Mustafa 
Pehlivanoğlu, Veli Can Oduncu gibi profesyonel katil 
portreleri, bu mantık içinde efsaneleşebilmiştir...

TANIL BORA
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rol oynayan TMMOB Adana bölge şube başkanı ve Köy-Koop’un  Adako Birlik işletmesinin 
genel müdürü Akın Özdemir öldürülmüştü. Daha sonra başka olaylarda yakalanan birçok . 
ülkücü, bu cinayeti MHP Adana Merkez İlçe Başkanı Adem Eroglu’nun talimatıyla, bulunduğu 
cezaevinden ülkücü gardiyanların yardımıyla kaçırılan Yunus Uzun’un işlediğini söylediler. 
Sanıklar da polis ifadelerinde bunu doğruladılar; ancak sonradan ifadelerinden vazgeçecekler 
ve dava sürüncemede kalacaktı. Adana’da Şubat-Nisan 1979 kesitinde faşistlerce öldürülenlerin 
sayısı 26 idi. Adana’da kahve tarama eylemlerini rutinleştiren faşistler Nisan-Eylül döneminde 
de 32 insanı öldürdüler. Bu arada, sıkıyönetim kuvvetlerinin “ancak polisin yetişemediği 
noktada” devreye girmelerinin uygun olacağını söylemeleri ve birçok subayın elinde Hergün 
gazetesiyle dolaşması; Mart’ta göreve geldikten sonra faşist terör odaklannın üzerine giden 
Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul yönetimindeki polis arasında gerilim yaratıyordu. Yurdakul’un 
faşist terör aygıtı üzerinde oluşturduğu baskı, MHP’de büyük tepkiye yol açıyordu. MHP 
yöneticileri Cevat Yurdakul’u açıkça hedef gösteren demeçler vermeye başladılar: “Adana’da 
sükunetin sağlanması için emniyet örgütü defolup gitmelidir” (MHP Adana il başkanı Faruk 
Akkülah), “Emniyet Müdürü militanlannı MHP’ye saldırtıyor” (MHP Gaziantep milletvekih 
Cengiz Gökçek), “Cevat Yurdakul görevi bıraksa da, yurtdışına kaçsa da yakasını elimizden 
kunaramayacak” (MHP milletvekilleri Cengiz Gökçek ve Ali Gürbüz). 20 Eylül’de 7 ülkücü 
öğretmenin öldürülmesinden sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu “bu 
olayın tek sorumlusunun Ecevit iktidan ve bu iktidann Adana’ya tayin ettiği vali ve emniyet 
müdürü olduğunu” söyledi. 28 Eylül’de, Adana’daki ikinci büyük faşist cinayet işlendi: Adana 
Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürüldü. Adana polis örgütü cinayeti ve sıkıyönetimi 
protesto ederek, bir güne yakın süreyle işi bırakarak direniş yaptı. Yurdakul cinayetinin 
koğuşturması aylarca sürüncemede kaldı. 12 Eylül’den sonra Adana ÜCD yöneticilerinden 
Kadir Akgöllü ile ÜGD militanlanndan Halil İbrahim Altınışık, Yücel İrik ve Mustafa Gülnar 
bu olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Bunlardan Altınışık, polisteki bu itirafım savcılıkta 
da yineledi. Daha sonra MHP merkezi ile tabandaki örgütler arasında iletişimi sağlayan 
“eğitimciler”den. Adana bölgesinden sorumlu olan Haşan Sabri Erdem ve Mehmet Sakarya; 
Yurdakul’un öldürülmesi talimatının Türkeş tarafından M.Sakarya aracılığıyla Adana merkez ilçe 
başkanı Adem Eroğlu’na iletildiğini söylediler. Daha sonra reddedilen bu ifadelerle ilgili bir 
sonuca ulaşılamadı.

1979’da, Malatya-Sıvas-Elazığ-Kahramanmaraş zincirine bağlanabilecek iki kitlesel anti-komünist 
kalkışma girişiminden söz edilebilir. Bunlardan biri, faşist hareketin kesin egemenliğini 
sağlayarak “kurtanimış bölge”ye dönüştürmekte olduğu Yozgat’ta yaşandı. Nisan’da bir öğrenci 
kavgası vesile edilerek ve artık böylesi provokasyonlann alamet-i farikası haline gelen

Faşistler tarafından 12 Eylül öncesi öldürülen bilim adamlarından Bedri 
Karafakiöğlu (üstte sağda) 1915’de Çorum'da doğdu. 27 Mayıs sonrası Kurucu 
Meclis’de görev aldı ve İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevini 
sürdürürken 1978’de faşistlerce öldürüldü. Eleştirmen ve sanat eserleri 
çevirmeni olan Bedrettin Cömert, (yanda) burs kazanarak gittiği İtalya’da 
Italyan Dili ve Edebiyatı okudu. Aynı üniversitede estetik dalında doktorasını 
vererek Türkiye’ye döndü. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine 
başlayan Cömert, Türk dili üzerindeki çalışmaları ve başarılı çevirileri nedeniyle 
1977’de Türk Dil Kurumu üyeliğine kabul edildi. 11 Temmuz 1978’de 
arabasının içinde faşistlerce vurularak öldürüldü. Cumhuriyet dönemi Türk 
sosyolojisinin önde gelen isimlerinden Cavit Orhan Tütengil (üstte solda),
1921’de Tarsus’ta doğdu. Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve 
İktisat Fakültelerini bitirdikten sonra, İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine 
başladı. Gazetelerde öykü ve makaleleri yayınlanan Tütengil, 1957’de Türk Dil 
Kurumu Bilim Ödülü’nü kazandı. 7 Aralık 1979'da faşistlerce öldürüldüğünde 
Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyesiydi. Şişli Siyasal Bilimler Fakültesi 
öğretim üyeliği yaparken 1978’de faşistlerce kurşunlanan Server Tanilli (ortada) felç 
olduktan sonra Fransa’ya giderek öğretim üyeliğini sürdürdü.
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“komünistler camiyi yaktı” söylentisi yayılarak başlayan saldırılarda; Köy-Koop  ve Halkevi 
binalanyla CHP’lilere ait işyerleri tahrip edildi. Karanlık basınca ilan edilen sokağa çıkma 
yasağı ve askeri birliklerin müdahalesi, saldınlann daha boyudanmasını önledi. Faşist hareket 
Aralık başında da, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, yörenin karmaşık etnik-mezhepsel mozayiğini 
faşizan tahrikler için “değerlendirme” girişiminde bulundu. 3 Arahk’ta, Kırıkhan’ın Alevi 
Kürtlerin yoğun olduğu gecekondu mahallesinde bir evde yangın çıktı. Evde bulunan 60  
yaşındaki dede ve anneleriyle birlikte 6 küçük çocuk yanarak öldüler. Yangının “birileri” 
tarafından bilinçli olarak çıkarıldığı anlaşılınca, bölgedeki Alevi-Sünni ve Türk-Kürt gerilimi 
ciddi biçimde tırmandı. Ancak bu gerilim toplumsal çatışmaya dönüşmedi. Faşist hareket, bu 
tarihlerde, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, güçlenmeye başlayan PKK hareketine karşı, gene 
“devlete yardımcı olma” misyonu içinde şoven bir söylemi tırmandırmaya başlamıştı.

MHP, faşist terörün tırmanmasına doğrudan bağlı olarak “meşruiyetçilik” demagojisini 
tırmandırdı. Faşist “ithamını” silmek ve reddetmek için, o zamana kadar görülmedik ölçüde 
büyük çaba gösterdi. Faşist hareketin gençlik tabanında son derece popüler olan ve 1974’den 
beri her yıl yeni basımı yapılan, Necdet Sevinç’in ünlü Ülkücüye Notlar broşürü; Ocak ayında 
MHP Gençlik Kolları başkanı Mustafa Mit’in bjr açıklamasıyla reddedildi: “ülkücü camia ile 
uzaktan yakından ilgisi olmadığı” açıklandı. Ülkücüye Notlar siyasal mücadelenin katı hiyerarşi 
ve sıkı disiplin altında yürütülmesi gereken sert, acımasız bir “kavga”, “savaş” olduğunu 
vazediyor; faşist nihilizmin tipik dışavurumu olan ve faşist hareketin insanlıkdışı zulmünü 
‘meşrulaştıran” şu mesajı içeriyordu: “Biz Türksüz bir dünyanın mevcudiyetini düşünmektense,
o dünyanın bizim yüzümüzden infilak etmesini daha uygun buluyor ve böyle bir düşünceye 
sahip olmakla da gurur duyuyoruz.” MHP 5 Temmuz’da da, kısa bir süre önce MHP Beşiktaş 
ilçe başkanlığına adaylığım koymuş olan Ergin Örgügören’in “ajan olduğu saptanarak” partiden 
ihraç edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Örgügören’in ihraç sebebi,*,Hitler, Mussolini, Hess, 
Goebbels gibi faşist ve nasyonal sosyalist önderlerden alıntılarla “gençleri hukuk dışı eylemlere 
yönelten” bir broşür yaymlamasıydı. Başbakan Ecevit, Örgügören’in “MİT ajanı olmadığını, 
1977’de M İTe müracaatının kabul edilmediğini” açıkladı.

Faşist hareket, “cephe birliği” anlayışı içinde sağ örgütlerle ve özellikle anti-komünizm 
temelinde ilişkiler kurulması stratejisini benimsemişti. Necdet Sevinç’in Ülkücüye Notlar’da 
anlattığı gibi, bu stratejinin faşist hareketin ideolojik hegemonyasını geliştirmeye dönük bir 
hedefi vardı: “Cephe Birliği, milliyetçilerle bütün sağcı güçlerin özellikle komünizme karşı 
kurdukları barikatın adıdır. (...) Komünizmi yenmek demek milliyetçiliğin sınınna ayak basmak 
demektir.” 1979’da, faşist hareketin, “cephe birliği” açısından elde ettiği varsayılan 
“kazanımlan” yitirdiği görüldü. AP önderi Demirel asla MHP'yi kriminalize etmemekle birlikte, 
eski koahsyon ortağına çok daha mesafeli tutum almaya başlamıştı. AP yöne.timi ve onun 
temsil ettiği büyük sermaye, MHP’yi “komünizme karşı siyasal denge unsuru ve sokak gücü” 
olarak yararlı görmekle- birlikte; faşist terörün 1978’den itibaren giderek iç savaş boyutuna 
atlamasından ve faşist hareketin “iktidara talip olmasından” rahatsızdı. MHP’nin “cephe 
birliği”nde daha ciddi bir biçimde yanlan hat, İslami hareket/MSP haltıydı. MHP, söyleminde 
İslami motiflere verdiği ağırlığı artırmasına ve Orta-Doğu Anadolu taşrasında Sünni taassubunu 
tırmandırmaya yönelmesine bağlı olarak; öncelikle İslami hareketi “gözüne kestirmişti”.
MHP’nin bir eğitim broşüründe, şu yönerge iletiliyordu: “İslami ekol ve tarikaüara karşı 
sempatik davranılacak, ne aleyhte ne leyhte teşkilat bünyesinde propaganda yapılmayacak, 
cephe birliği geniş cephe takdiri bu konuda da uygulanacak.” Ancak Müslüman tabanda 
karşısına çıkan faşist rekabet İslami hareketi tedirgin ediyor ve MHP’ye karşı sertleştiriyordu. 
1979’da ters yönde geçişler de gerilimi artırdı. Faşist hareket içinde İslami harekete katılma 
eğilimi yaygınlaşıyordu. Şubat’ta, İstanbul’da İslamcılığa “dönen” iki kişi öldürüldü. Aynı ay, 
Edime’de Erdoğan Tuna, İstanbul’da önemli akıncı militanlardan Metin Yüksel faşistlerce 
vumidu. Bu olaylar üzerine ülkücülerle akıncılar arasmda çatışmalar çıktı; Akıncılar D em eği bir 
bildiri yayınlayarak “emperyalizmin faşist uzantısı ırkçı münafıklara karşı” kesin cephe aldı.

1979’un ikinci yarısından itibaren faşist harekette ciddi bir mbral bozukluğu hakim olmaya 
başladı. Bunun bir nedeni, “cephe birliği”nin ciddi biçimde zayıflamasına bağlı olarak MHP’nin 
yalmzlaşmasıydı. Başka ve daha köklü bir neden, devrimcilerin öncülüğündeki anti-faşist 
direnişin yıldıncı etkisiydi. Nisan sonunda, bu direnişin güçlü odaklarından biri olan Uşak’taki 
durum hakkında MHP genel merkezine yazılan rapor, faşist hareketteki paniğin ilginç bir 
örneğidir: “Partililer büyük bir korku içerisindeler. (...) Bazıları partiyi kapatma kararından 
yana, bazıları silahlanıp bu gidişe bir son verme taraftarılar. Ocak başkanı Mesut gelecekten 
ümitsiz durumda. (...) Ocak’ı kapatıp 15 serdengeçti ile şehri havaya uçurma taraftarı.
Kendilerine gerekli morali vermeye çalıştık.” Ancak yoğunlaşan moral bozukluğunun esas 
nedeni, faşist hareketi kavrayan bir “meşruiyet bunalımı”ydı. 1978’de gerilimi-şiddeti 
tırmandırma stratejisi, iç savaş adımları hep “sıkıyönetim ilam” hedefine yöneltilmişti. 
Sıkıyönetimin “iktidara giden yolda bir aşama” olarak kavratıldığı taban; tutuklamaların, 
operasyonların, yargılamaların -görece sınırlı olmakla birlikte- kendilerini de hedef almasını 
anlamlandıramıyordu. MHP üst yönetimi zaman zaman panik duygusunun yaygınlaşmasına 
varan bu şaşkınlığı, moral bozukluğunu yatıştırmak için; “1981’de iktidara gelineceği, o zaman 
af çıkanlarak hapishanelerdeki bütün ülkücülerin salınacağı” vaadini yayıyordu. 1979  
sonlarında yapılan 14. genel kurulda Türkeş, MHP kongreleri tarihindeki ajitatiflikten en uzak, 
en savunmacı konuşmasını yapacak; işkencelerden, Ecevit’in ülkücü gençleri itham etmesinden 
yakınacaktı: Faşist hareket 1980 yılına girerken siyasal stratejisini gerçekleştirme umudu büyük
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Türkiye Emekçi Partisi kurucusu ve genel başkanı, 
Milli Demokratik Devrim tezinin mimarı Mihri Belli, 
19.16’da İstanbul’un Silivri ilçesinde doğdu. Babası, Kur
tuluş Savaşı’nda Trakya direnişini yönetenlerden Urfalı 
Mahmut Hayrettin’di. İlkokul 1. sınıfta arka arkaya üç 
yıl kaldıktan sonra, Edirne'de bir Yahudi okulunda de
vam ettiği ilkokulu başarılı bir öğrenci olarak bitirdi. 
Ortaöğrenimini İstanbul'da Robert Kolej’de, yüksek öğ
renimini ise 1936’da gittiği ABD'de, Missouri Üniversi
tesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Siyasete Amerika'
da başlayan Belli, gençlik ve işçi hareketlerine katıldı, 
bir süre Missisippi'de zenci yarıcılar arasında çalıştı. 
1940'da Türkiye’ye geri döndüğünde TKP içersinde yer 
aldı ve kısa bir süre sonra partide sorumlu görevler 
üstlendi. 1943-44 arasında İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde asistanlık yaptı. Yine 1943'de, lieri Genç- 
iik Birliği adıyla yaklaşık 150 üyesi olan bir derneğin 
kuruluşuna katıldı. 1944'te, derneğin yöneticiliğini yap
mak suçlamasıyla iki yıla mahkum oldu. Cezası bitince 
gittiği Yunanistan'da gönüllü olarak Halk Kurtuluş Cep
hesi saflarında savaşırken yaralandı. 1950'deki af yasa
sının çıkışından sonra Türkiye'ye geri döndü. 1951'deki 
TKP tevkifatında tutuklandı: bu kez yedi yıla mahkum 
oldu. 1960’dan sonra Yön, Aydınlık ve Türkiye Solu 
adlı dergilere yazılar yazdı. Kimi yazılarında E. Tüfekçi 
adını kullanıyordu. TİP'in 2. Kongresi’nde TİP yönetici
lerine karşı tavır alarak Senatör Suphi Karaman, İlhami 
Sosyal, Erdoğan Başar ve Şevki Akşit iie birlikte ayrı 
bir örgütlenmeye giderek Türk Solu hareketine katıldı. 
Mart 1968’de, 17 Aralık 1967'de Siyasal Bilgiler Fakülte
si'nde verdiği “ Devrimci Eylem Nedir?” konulu konfe
ranstan ötürü 5 yıl ağır hapis, 3 yıl sürgün cezasına 
mahkum edildi, fakat daha sonra beraat etti. Milli De
mokratik Devrim tezini şekillendirdiği bu konferansında, 
sosyalist devrimin ancak bağımsız bir ülkede gerçekle
şebileceğini, bu nedenle “ burjuva demokratik devrimi 
gerçekleştirmeden, sosyalist devrim yapamazsın” di
yordu. 12 Mart muhtırasından sonra uzun süre yurt 
dışında kaldı. 1974 affından sonra Türkiye’ye dönerek,
23 Şubat 1975'te Türkiye Emekçi Partisi'ni (TEP) kurdu 
ve partinin genel başkanlığını üstlendi. 1979'da, İstan
bul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde 
yaralandı. 12 Eylül’den sonra yurt dışına çıktı. Günümü
ze kadar. Savcı Konuştu Söz Sanığındır (1967), M/H/ 
Demokratik Devrim (1970), Yazılar (1970), Devrimci Ha
reketin Eleştirisi (1973), TKP’nin Tarihsel Konumu (1976), 
Rigas’ın Dediği (1983), Türkiye: Toplumsal Yapı, Ulusal 
Sorun (1984), Türk Solu-Dünü-Bugünü (1986) adlı kitap
ları yayınlandı.



7 Anti-Faşist Direniş

1 Temmuz 1980'de Çorum'daki olaylarla birlikte 
Alaca'da da faşistler çarşı içindeki “Alevilerin" 

bölgesine saldırarak dükkanlan yıkmağa ve 
yağmalamaya başladılar. Devrimciler ise ilericilerin 

oturduğu mahalleye çekildiler. Gece, faşistler yaklaşık
3 bin kişinin oturduğu bu mahalleyi kuşatarak sabaha 

kadar yaylım ateşi açtılar. fAahalle halkı da kendi 
olanaklarıyla faşistlere karşı direnmeye ve 

Çorum'dakine benzer b ir katliamın tekrarlanmamasına 
çalıştılar. Çevre köylerden de yardım gelmesiyle Alaca 

içinde oluşturulan halk komiteleri halka silah dağıttı 
ve oluşturulan üç kişilik bir üst komite direnişin 

koordinasyonunu üstlendi. Mahallenin girişi ve 
etrafında kurulan barikatlarda üst komitenin belirlediği 
sırayla nöbet tutan halk böylece b ir katliam girişimini 

boşa çıkartmış oldu. Çorum'da da Momiteler 
aracılığıyla saldırının başladığı andan başlayarak 

direnen devrimciler faşistleri püskürtmeyi başarmış, 
ancak geri çekilen saldırganların çevre köylerde 
giriştiği vahşeti engelleyememişti. Özellikle Alevi 

köylere saldıran faşistler teslim aldıklan çocuk, ihtiyar 
ve kadınlan işkence yaptıktan sonra bazılarını yakarak 

öldürdüler (altta). Faşistlerin göz oyma, ırza geçme, 
kurbanlarının altın dişlerini sökme gibi yöntemlerle 

korku salma ve halkın moralini bozarak direniş 
ruhunu kırma ve halkı bütünüyle teslim alma politikası 

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen gösterilerle 
protesto edildi. Başta büyük kentler olmak üzere 

Zonguldak, Mersin, Antalya, Tunceli, Tarsus, Suluova, 
Havza, Gümüşhacıköy, Bursa, Edirne, Samsun, 

Trabzon, Rize, Artvin vb. gibi yerlerde düzenlenen 
grev, korsan gösteri ve yürüyüşlerle katliamın 

sorumlularının cezalandırılması talep edildi.

ölçüde kararmış, toplumsal meşruiyetini ve egemen blok nezdindeki desteğini yitirmiş 
durumdaydı. Hareketin tabanı ve terör aygıtı iyiden iyiye denetimsizleşmişti. 12 Kasım 
1979’da AP azınlık hükümetini bakanlık almadan dışardan destekleyen MHP üst yönetimi, 
böylelikle siyasi meşruiyetini rehabilite ederek nefes almayı amaçlamıştı. “Taban” ve hareketin 
radikal unsurlan ise bu nefes alma imkanını, daha saldırganlaşarak değerlendireceklerdi. 
Böylece, faşist hareket 1980’de bir yandan resmi-parlamenter düzeyde itibar yenilemeye 
çalışırken; diğer yandan “otorite boşluğunu” büyütmeye dönük ikili bir strateji izleyecekti. İki 
unsurunun çoğu noktada birbiriyle çeliştiği bu strateji içinde faşist terör, hedefsiz 
denilebilecek, “kör” bir nitelik alacaktı...

Kahramanmaraş Katliamı’m Protesto Direnişi

24 Aralık 1978’de faşistlerin Kahramanmaraş’ta giriştiği katliamı protesto amacıyla 24 Aralık 
1979’da bütün sol gruplann ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla güçlü bir protesto 
eylemi örgüdendi. Töb-Der, Tüm-Der ve Tüs-Der üyelerinin yanısıra, teknik elemanlar, 
doktorlar, mühendisler ve hemşireler 24 Aralık’ta iş bıraktılar. Türkiye’nin hemen hemen 
bütün önemli kentlerinde öğrenciler derslere girmeyerek kent merkezlerinde gösteriler 
düzenlediler. Bazı yüksek ve orta dereceli okullarda öğrencilerin giriştikleri işgaller güvenhk 
güçleriyle büyük çaplı çatışmalara dönüştü. Başta büyük kentler olmak üzere Adana, Bursa, 
Samsun, Uşak, Edime, İzmit, Denizli, Artvin, Antalya, Mersin, Zonguldak, Rize, Eskişehir, 
Muğla ve daha birçok kentte irili ufaklı çok sayıda korsan gösteri düzenlendi. Türkiye’nin 
hemen bütün bölgelerinde bildiriler dağıtıldı, afişler yapıştınidı, ve toplantılar düzenlendi. 
Gecekondu bölgelerinde düzenlenen izinsiz gösterilere müdahale etmek isteyen polis ve 
jandarma karşılaştığı direniş sonucunda geri çekilmek zorunda kaldı.

Büyük sanayi kentlerindeki fabrikalar başta olmak üzere çok sayıda işyerinde iş bırakıldı ve 
düzenlenen forumlarda katliam protesto edilerek faşizmin saldırgan yüzü açığa çıkanidı. Çoğu 
yerde sendika yöneticilerinin “yasadışı” olacağı gerekçesiyle iş bırakılmasına karşı çıkmalanna



Geeekondular ve  
Anti-Fasist M ücadele

Gecekondu semtleri, ülkemizde kapitalizmin çarpık 
da olsa gelişmesiyle birlikte, 1950’ler ve 1960’larda şe
hirlere göçün yolaçtığı çarpık kentleşme ite ortaya çık
mıştır. Başlangıçta köyden şehtre gelenler, içine girdik
leri koşullar ne denli ağır ve bozuk olsa bile, köye göre 
daha iyi ve güvenli bir hayata kavuştuklarından, yüzyü
ze kaldıkları bu nispi refah nedeniyle, 1970’lere dek 
gerici partilerin oy deposu görevini görmüşlerdir. An
cak gecekondu semtlerinde artık şehirde doğan büyü
yen bir kuşağın yetişmesi, giderek bu nispi refahı an
lamsız kılmış; gecekondu halkı kendi yaşam koşullarını 
köy ile kıyaslamayı terk ederek şehirdeki diğer insanla
nn yaşam koşullanyla kıyaslamaya başlamış; bu şekilde 
sömürü düzenine karşı gecekondu halkı da bir öfke 
ve tepki içine girmiştir. Gecekondu halkı artık sol parti
lere oy veren, düzene muhalif bir halk kimliğini kazan
maya yönelmiştir.

1975-80’lerdeki iç savaş döneminde gecekondularda 
gelişen anti-faşist direnişi icavrayabilmek için, bu bölge
lerin sosyolojik özelliklerini, sınıf bileşimlerini kendi ta
rihsel gelişim süreçlerinde ve ülkenin sosyo-ekonomik 
yapısındaki değişim ışığında ele almak gerekmektedir...

1950’lerde ortaya çıkan bu isimsiz mahalleler, ilk kül
türel dokularını kır dayanışması motifleriyle örerlerken; 
kentlerin sunduğu nispi refah imkanları karşısında ilk 
şaşkınlıkianyla bocalayan insanlannın, devlet ile yeni 
mekanlannda yeniden karşı karşıya gelişlerinin baskı- 
lanmasını da yaşamışlar, kırdan taşıdıkları dinsel davra
nışlarının etkilerini uzun yıllar bünyelerinde yeniden üret
mekten geri kalmamışlardır.

Gecekondu insanlarını 40 yıl kadar önce, yüzyıllardır 
yaşadıkları köylerinden, ocaklanndan çıkarıp İki parça 
eşya ile şehre çeken neden, köylerde sağlayamadıkları 
geçimlerini sağlamak, karınlarını doyurmak, çocuklarını 
daha iyi koşullarda büyütmek isteğidir. Bu istek, gönül
lü bir tercih değil, ülkede meydana gelen toplumsal 
değişimin köylülük aleyhine yarattığı bir ortamdan do
ğan bir zorunluluktur...

Köylerinden kopup gelen bu insanlar, büyük şehirle
rin kenarlarında, kayaların içine, kıraç tepelere kurduk
ları iki göz evleriyle geldikleri yere göre öbekleşerek 
yerleşmişler; bir anlamda kendi köylerini şehirlere taşı
mışlardı. İlk yıllarda zaten doğru dürüst adlan bile olma
yan bu mahalleler, SivaslIların mahallesi, Çorumlulann 
mahallesi vb. isimlerle anılmışlardı. Uzun yıllar köyleriy
le ilişkilerini kesmeyen bu mahallelerin* insanları, bu 
nedenlerle hep birbirlerine daha çok yakın olmuşlar, 
ortak bir yaşamdan dolayı mahalleler arasındaki uzakiık- 
ian yok saymışlar ve iç içe yaşamışlardır.

İlk yıllarda henüz kent kültürünü özümseyememiş bu 
insanlar, çoğunlukla, köyden getirdikleri dinsel ve feodal- 
yarı feodal kültürlerini uzun süre korumaya yatkındırlar. 
Daha sonraki yıllarda yüzyüze gelinen, insanlan komşu
luk ve akrabalıkları birbirinden soğutacak, vurdumduy
maz kılacak olan “ geçim derdi” ve parça parça benim
senen (ama tam olarak özümsenemeyen) şehir kültürü, 
iik yıllarda bu insanları ürkütmekte, ve paradoksal şekil
de, aralannda büyük bir yakınlık ve yardımlaşma duygu
sunun doğmasına da neden olabilmektedir. Gecekondu 
insanlan, yabancısı oldukları yeni sorunlar karşısında, 
onlara göre uçsuz bucaksız olan şehirlerin karşısında 
birbirlerine yaslanmakta ve destek olmaktadırlar. Kır 
yaşamının İmece motifleri, bu insanlan birbirine daha 
çok yaklaştırmakta ve birçok olaydan aynı oranda etki
lenmelerine ve aynı biçimde tepki göstermelerine yola- 
çabilmektedir.

Kırdaki insanların kafasında jandarma ve tahsildar ile 
aynılaşan devlet imajı, farklı biçimlerde gecekondulular
da da yaşamaktadır. Bu insanlar, şehirlerde, devletle 
ilk olarak gecekondusunu yıkmaya gelen zabıtalann ünl- 
formalannda; elektrik ve su tahsildarlarının, vergi me
murlarının makbuzlannda; eğer bunlara karşı çıkmaya 
çalışırlarsa karşılarına dikilen güvenlik kuvvetlerinin bas
kısında yüzleşmektedirler. Bütün bunlar, köyden yeni 
gelen insanlann kafasındaki devlet imajını güçlendir- 
mektedir. Devlet İle bu türden bir yüzleşme, onları kor
kutmakta ve sindirmektedir. -

Şehirlerde daha önceden haberdar olmadıkları yaşam 
biçimleriyle, zenginliklerle tanışan gecekondu insanları, 
yanıbaşlarında varolan ama bir türlü ulaşamadıkları bu 
olanaklann karşısında önce şaşırmaktadırlar. Sonra ise 
bu yaşam biçim ve olanaklarına ulaşma istekleri ve ihti
yaçları artmaktadır. Bunları elde edemedikçe hırslan
makta ve hep bir “ üvey evlat” duygusuyla yaşamaya 
başlamaktadırlar. Bu insancıl özlem, köylerinde tevek
kül içinde yaşamış olan bu insanlarda çeşitli etkilere 
yolaçmaktadır. Kimileri küsmekte, içine kapanmakta ve 
köy yapılannı sürdürmeye çalışmaktadır; ama çoğunlu
ğu, yaşamın zenginliklerine ulaşmak için bir an önce 
kent kültürünü kendi kültürlerinin yerine geçirmeye ça
lışmaktadır. Bu durum, yetersiz eğitimi olan bu insanlar
da büyük bir ahlâkî erozyona da yoiaçabllmektedir. Fa
kat, fabrikalarda işçi, devlet dairelerinde odacı ve diğer 
her türlü üretim dışı işlerde vasıfsız olarak ye ölesiye 
çalıştınlan bu insanlar, hemen hiçbir zaman yoksulluk 
çemberini kırma “ şansına” sahip olamamaktadırlar. İş
siz kitlesinin büyük bir çoğunluğu da gecekondu kahve
hanelerinde barınmaktadır.

Gecekonduların sosyolojik tablosunu çizerken üzerin
de durulması gereken önemli motiflerden birisi, yukar
da da sözünü ettiğimiz din faktörüdür. Bu mahalleler, 
kabaca, gelinen yörelere göre kurulurken, diğer yandan 
Alevi-Sünni biçimindeki öbekleşmeler de sözkonusu ol
muştur. Bu mezhep aynlıklannın tarihi, mezheplerin ken
di içinde daha yakın ve sıcak olmasını, diğer inanışlara 
ise daha soğuk ve uzak durmasına yolaçmaktadır. Siya
sal iktidarların uyguladığı politikalara bağlı olarak za
man zaman güçlenen veya zayıflayan bu mezhep ayrılık
ları, çoğu kez bu insanlann zihinlerinde çeşitli biçimler
de önemli bir yer tutmakta ve yaşamaktadır. Bu varoluş, 
devletin genel ideolojik tutumunun sonucunda Sünnili
ğin örgütlenip genişlemesi, Aleviliğin gitgide zayıflayıp 
başka kanallarla varlığını sürdürme çabası biçiminde 
devam etmektedir. Günlük yaşamın sorunlan içinde faz
la su üstüne çıkmayan bu ayrılık, bazen özel durumlarda 
ansızın insanların davranışlarının temeli ve yönlendirici
si haline gelmekte/getirilebilmektedir. Bu durum sınıf 
mücadelesinin özgül bir biçimi olarak 1980 öncesinde 
ciddi çatışmalara yolaçabilmiştir...

Böyle bir sosyolojik tasvirin devamında gecekondu 
halkı bakımından mümkün olan bir sınıf tahliline geçme
den önce şu konunun altını çizmek gerekmektedir: Ka
pitalizmin çarpık gelişiminin sonuçlarından birisi çarpık 
kentleşme, yani kent merkezlerinin çevresinin yoğun 
gecekondu halkalanyla kuşatılması olduğuna göre, bu 
olguyu, sosyal sınıfsal, siyasal, ekonomik, kültürel, ide
olojik ve sosyo-politik düzeylerdeki eşitsiz gelişmelerde 
İrdelemek zorunludur. Böyle bir zorunluluk bu olgunun 
devrimci süreç üzerindeki kaçınılmaz etkilerini görme 
gereğinden kaynaklanmaktadır. Toplumsal değişmede
ki unsurların kaçınılmaz izdüşümleri' devrimci sürece 
yansıyacak ve bundaki değişimleri gerekli kriacaktır.

Süreç içinde sosyo-ekonomik yapılann değişmesi, ül
kemizdeki sınıf ilişkilerinde ve mevzilenmeierinde önemli 
değişikliklere yolaçnfıŞtır. Çarpık kapitalizm, çarpık kent
leşme, köylülerin şehirlere akın etmesine neden olmuş 
ve kurulan gecekondularda yeni bir toplumsal kesim, 
“ gecekondu halkı” ortaya çıkmıştır. Gecekondu halkı, 
köylülükten bütünüyle kopamamış bir toplumsal kesim

özelliğini sürdürmektedir, işçi sınıfı bakımından geçerli 
evrensel ölçütler ile tanımlanamamaktadır. Ve homojen 
bir özellik göstermemekte, “ toplumsal sınıf” tanımla
ması, bu kesimin sosyal-ekonomik-siyasal-kültürei dav- 
ranışiannın açıklanmasında bütünüyle yeterli olmamak
tadır. Çünkü bir geçiş sürecinin (üstelik çarpık bir süre
cin) ürünüdür; yanyana ve iç içe, farklı sınıfsal yapı 
ve ilişkilerin bir kombinezonu durumundadır. Bu “yan- 
köylü” nitelikleriyle gecekondu halkı, bir yeni sömürge 
toplumsal formasyonunun tarihsel olarak yarattığı göre
ce yeni ve özgül bir toplumsal kategori olarak ele alına
bilir...

Burada, bu konunun ciddi araştırmalarla derinlemesi
ne ele alınması gerektiği kaygısını koruyarak, en genel 
batlarıyla saptayabildiğimiz şu özelliklere işaret etmeyi 
anlamlı bulabiliriz:

•  Gecekondululuk, bir geçiş toplumunun bir geçiş (ge
çici) kategorisidir. İşçi sınıfının özelliklerini tam olarak 
yansıtmaz, ama ona yakın özellikler içerir. Köylülükten 
de tam bir kopuşu gerçekleştirememiştir. Yarı-işçi yeri
ne “yarı-köylü” kavramı belki de bu nedenle daha isa
betli bulunabilir.

• Kentleşme sonucunda, köylülük ortamındaki farklılık
tan dolayı bir nispi refah psikolojisi içindedir. Bu psiko
loji, köylülüğün geleneksel tevekkül anlayışından farklı
dır; bunun bir devamı olabileceği gibi buna tepkinin 
unsurlarını da üretebilecek bir zemine sahiptir. İşçi sınıfı 
ile yanyana yaşamasından dolayı köylülüğe göre daha 
erken bilinçlenme ortamındadır. Yani kendi çelişik ka
rakterinden ötürü, yüzyüze geldiği nispi refah nedeniyle 
hem “ refah” a erişmiş olmanın edilgenliğine hem de 
kendisinden daha müreffeh olanların yaşamına (işçi sı
nıfı ile birlikte) tanık olmanın yarattığı kendiliğinden 
bilinçlenmeye birarada sahip olabilmektedir.

•  Gecekonduluların içinde yeraldığı “ bu türden bir eko
nomik ve toplumsal yapının, kentli emekçi nüfusa ve 
hatta doğrudan doğruya işçi sınıfına çok güçlü küçük 
burjuva ve lumpen damgalar vurduğu; buna ek olarak 
içerdiği göreli esneklik unsurlarının da katkısıyla, etkili 
sınıf bilinçlenmelerine ve sınıf kavgalanna yolaçmayan 
dengelere yöneldiği ve bu nedenlerle sistemin işlerliği
ne ve bekasına hayati katkılar yaptığı da söylenebilir” . 
(Korkut Boratav, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, s.175.)

•  İdeolojik düzeyde, kentlere göçün sonucu olarak kır
sal ideoloji ve gelenekler de bu gecekondulular aracılı
ğıyla kentlere taşınmakta ve korunmaktadır. Bunun tipik 
örneği yüzyıllardır kırsal kesimde küllenmiş olan Alevi- 
sünnl çatışmasının gecekondu bölgelerinde de alevlen- 
dlrilebllmesldlr. (Bak: Türkiye Gerçeği Devrim ci Yol Sa- 
savunması, s.259 vd.) Bu ideolojik olgu, tipik siyasal 
biçimlerde özellikle “ komünizme karşı mücadelenin” 
gerekçesi kılınarak gecekonduluların da kamplaşması
na, bölünmesine neden olmuştur.

•  Kültürel düzeyde, kırsal kültür ve kent kültürü arasın
da sıkışıp kalan, sınıfsal temelleri çarpık bir ara-küitür 
olarak “ arabesk” ln yaygınlaşıp gelişmesi, gecekondu
lular sayesinde gerçekleşmiştir. Arabesk, yaşam biçimi 
olarak, özellikle bu insanlar tarafından benimsenmiş, 
yeniden üretilmiş ve kendi yaşamlarının her düzeyinde 
etkin hale getirilmiştir.

•  Gecekondululann toplumsal-ekonomik özelliklerini. 
Korkut Boratav’ın şu ampirik bulgulan ve teorik yaklaşı
mıyla tanımlamaya devam edebiliriz:

- " . . .  Azgelişmiş İktisadın tartışma alanına giren çeşit-
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li nedenlerle tarım-dışında üretken olmayan ve örgütlen
memiş faaliyetlerde barınan aşın şişkin bir ‘marjinal’ 
nijfus, bir emek fazlası vardır. Bu unsurları, kapitalist 
kesimler ve özellikle sanayi sermayesi için bir ‘yedek 
emek ordusu’ işlevini, tarımda müiksüzleşmeyi zorla
madan göreceV durumdadır.”

- “Kentlere yığılmış ve büyük bir kısmıyla örgütlü 
işgücü piyasasını kuşatmış bulunan fazla nüfusun, kapi
talist bir ortamda varolabilmesi, yaşayabilmesinin ne
denleri araştırıldığında, bunlann yan köylü nitelik
leri temel açıklayıcı nedenlerden biri olarak ortaya çıkar. 
Farklı bir İfadeyle, kırsal kesimde köylü işletmesi varlığı
nı sürdürürken, tasfiyeye uğramadan kendi bünyesin
deki fazla emeğin bir kısmını, özellikle genç ve erkek 
nüfusu, tanm dışına pompalayabiimektedir. Kente dü
zenli iş bulması gerekmeden gidebilen, marjinal faali
yetlerde bir süre bir hayat alanı bulabilen bu nüfus, 
İşsizlik ve bunalım anlannda ricat edebileceği bir sığına
ğa, yani köylü işletmesine sahip olduğu için tarım dışına 
rahatça kayabilme cüretini gösterebilmektedir.”

- “Şenyapılı’nın marjinal nüfus üzerine yaptığı bir araş
tırmaya göre {Bütünleşmemiş K entli Nüfus Sorunu, An
kara ODTÜ, 1978), İstanbul’un göreli olarak eski bir 
gecekondu semti olan Gültepe'deki nüfusun yüzde 56’sı 
kente göçerken ailelerini almadan gelmişler (s.87) ve 
yeni gelenlerin önemli bir bölümü akrabalannın yanlarına 
yerleşebilmişlerdir. (s.82-87.) Ailelerin yüzde 21 ’I köyle
rine para yollamakta; yüzde 9’u köyden para getirmek
te; yüzde 75’i sık sık veya arada bir köylerine gitmekte 
(s.158-160); kısacası kırsal kesimle yoğun toplumsal 
ve ekonomik İlişkiler süregelmektedir.”

- “Böylece aile emeğinin köyde kalan bölümünün tü
ketimi (kadınlar, küçükler, yaşlılar) tanmsal kesimden 
ve köylü işletmesi içinden karşılanırken, diğer bölümü 
(yetişkin erkeklerden bazıları) tanm dışı kesimden elde 
ettiği gelirlerle yaşantılarını sürdürebilmektedir. Bu du
rum, işgücü piyasasında ücret oluşumunda belli özellik
ler yaratır. (...)”

- “Köylü işletmesinin bünyesinde harcanan üretken 
emek, böylece, aslında kapitalistin el koyduğu ücretsiz 
emek sayılabilir.” (K.Boratav, age., s.172-173.)

• Gecekonduculuk olgusunun ortaya çıkması, bu süreç
teki kırsal kesimde yaşamını sürdüren köylülüğün duru
munu d»etkilemektedir. Nasıl şehire göç eden köylüler 
“yan-köylü” statüsünde kalıyorlar ise, kırsal kesimdeki 
köylülük de bir bakıma “ yarı-proleter” bir özellik kazan
maktadır. “ Marx'in deyişiyle, ‘en elverişsiz koşullarda 
çalışan köylülerin artı emeğinin bir bölümü topluma 
karşılıksız olarak bağışlanmış olur... Bu düşük fiyat, 
üreticilerin yoksulluklarının sonucudur; (düşük) emek 
verimliliklerinin değil.' Bu, küçük üreticinin sadece aile 
emeğinin yeniden üretilmesini ve maddi üretim giderle
rinin karşılanmasını sağlayan fiyatlarla tarım-dışı kesim
le mübadele ilişkilerini sürdürebileceğini göstermekte
dir. Böyle bir durum, üretim araçlarına hukuken sahip 
olan toprak emekçisinin, fiyat ve bölüşüm ilişkileri bakı
mından sermayeye karşı fiilen ‘ev İşçisi', ‘yarı-proleter’ 
statüye dönüşmesi anlamına gelir.” (Samir Amin, “ Le 
Capitallsme et La Rente Fonciâre” , 1977, “ La Question 
Paysanne et Le Capitallsme” kitabından aktaran; K. 
Boratav, age, s.169.)

• Korkut Boratav'ın bulgulannın da ışığında gecekon- 
duluiuğun özeliklerini şu şekilde toparlayabiliriz: Başat 
özelliklerinden birisi, bunlann marjinal işlerde ve hizmet 
sektöründe istihdam edilmesi, ve bu düzeydeki sömürü 
ve bölüşüm ilişkilerini yaşamalarıdır. Kapitalizmin çar
pık gelişmesi, sanayi proletaryasından daha fazla ölçek
te marjinal emekçilerin çoğalmasına nedei, olmaktadır. 
Böyle bir kapitalist gelişmede hizmet sektörü, sanayi 
sektöründen daha hızlı bir ivmeyle büyümektedir. İşsiz
ler ve gizli işsizler gecekondululann büyük bölümünü

oluşturmaktadır. Köyleriyle bağlannı bütünüyle kesen 
gecekondulular dahi “ yan-köylülük” statüsünden kur- 
tulamamaktadır. Çünkü onlan absorbe edecek bir sana
yileşme yoktur; proleterleşmeleri mümkün değildir. Al
ternatif, Işsizlik-marjinai işler ve hizmet sektörüdür.

Gecekondu olgusunun sınıfsal tahlili bizi şu sonuçla
ra sevk etmektedir; Kentlere göçeden, gecekondulu olan 
köylüler, yan-köylü statüsünde takılıp kalırken, kırsal 
kesimde kalanlar ise yarı-proleter bir nitelik kazanmaya 
yönelmektedir. Böyle bir gelişme, demokratik devrim 
sürecinde köylülüğün eskiden varolan bütünsel taleple
rini etkilemekte, ortaya daha karmaşık ve yeni bir tablo 
çıkmaktadır. Gelişmenin yönü bakımından, işçi sınıfı 
ve köylülük yanısıra, arada-kalan ve kır ile kent arasın
daki geçişte sıkışan gecekonduluların siyasal-ekonomik- 
toplumsal rolü ve önemi kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Bunun, bir bakıma, demokratik devrimde, kapitaliz
min gelişmesiyle birlikte çözülen, ama çarpık kapitalizm 
“ sayesinde” yokolmayan köylülüğün yeni bir toplumsal 
varlık olarak (kentlerdeki gecekondululann kimliğinde) 
yeniden “ doğuşu” olduğu da ileri sürülebilir...

Gecekondululann bu sınıfsal özellikleri, 1975-80 ara
sında yaşanan iç savaş ortamında politik bir boyut ka
zanmaya yöneldi. Gecekondu semtlerini faşistleştirme 
girişimleri karşısında gerçekleşen anti-faşist direniş, bu 
bakımdan irdelenebilecek öğretici unsurlar içermektedir.

II. MC döneminin özelliklerinden birisi, faşist saldınla- 
nn ağırlığının okullardan gecekondu semtlerine yönel
mesi olmuştu. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte 
Ağustos, Eylül, Ekim 1977’de meydana gelen saldın 
ve çatışmalar büyük şehirlerin gecekondu ve kenar ma
hallelerine taşındı. Daha I. MC döneminde, özellikle 
1976'dan itibaren sivil faşistler saldınlannı üniversiteler 
ve okulların yanısıra gecekondu mahallelerine ve kenar 
semtlere de yöneltmeye başlamışlardı. Bunun ilk örnek
leri İstanbul'un çeşitli gecekondu bölgelerinde, Anka
ra’da Altındağ, Abldinpaşa ve Tuzluçayır’da, İzmir’de 
Gültepe'de görülmüştü.

1970’lerin sonlarına doğru siyasal iktidarlann baskı- 
terör uygulamaları yanısıra artan hayat pahalılığı, peş- 
peşe sıralanan zamlann yarattığı ağır sömürü ve yok
luk koşullannda, emekçi yoksul halkın bulunduğu gece
kondu semtlerinde güçlü bir muhalefet filizlenmeye baş
lamıştı. Bu muhalefetin engellenmesi, ezilmesi ve gide
rek buraların işgal edilerek faşistleştirilmesiyle belli bir 
kitle tabanı yaratılması gözetildi. Bu şekilde kitleleri 
ve muhalefeti sindirerek istedikleri gibi at oynayabile
cekleri bir takım bölgeler tutmak, halk muhalefetinden 
“ kurtarılmış” (-arındınlmış)r faşistleştirilmiş bölgeler ya
ratmak İstediler. Faşistler, muhalefeti durdurabilmek İçin 
yalnızca okullan, işyerlerini, fabrikalan değil, yüzbinlerin- 
milyonların yaşadığı geniş gecekondu semtlerini de de
netimleri altında tutmak zorundaydılar.

“ Hedef olarak seçtikleri bölgelere önce silahlı saldırı
lar, çeşitli baskı ve terör uygulamalan yönelttiler. Bu 
saldınlannda başanlı oiamadıkian zaman, sindiremedlkle- 
ri-yıldıramadıklan muhalefet güçlerini ve öncelikle dev
rimcileri pusularda öldürdüler. Bu şekilde gecekondu 
mahallelerinde ilk çatışmalar başlatılmış oldu. Faşist 
saldırılar çeşitli biçimlerde gelişerek devam etti.

“ Faşistler gecekondu bölgelerinde hakimiyet kurmak 
için gerçek anlamda savaş taktikleri uyguluyorlardı. Ön
ce, girecekleri tralgedeki dörtyol ağızlarında, kavşak 
noktalarda (stratejik yerlerde!) derneklerini açıyoriar, 
çarşıyı denetimleri altına alıyoriar, halkın alışverişine 
günlük yaşantısına müdahale edlyoriar, esnafı haraca 
kesiyoriar ve bunlar arasında kendilerine taraftar kazan
maya çalışıyoriardı. Ayrıca, bölgeye ulaşım yolları ve 
araçlan üzerinde denetim sağlıyorlar, kimlik kontrolü 
yaparak giriş-çıkışa hakim oluyorlardı. Yine, yaygın şe
kilde açtıktan “ kitaplıklar” sayesinde ve bunlann sağla

dığı görüntü ardında, gizli oba teşkilatları kuruyorlardı. 
Böyle bir ait yapı üzerinde ve böyle bir işgal planı dahi
linde geliştirdikleri, halktan zorla para toplama, haraç 
vermeyenlerin işyerlerini kundaklama, evlerini bomba
lama eylemlerini; giderek kendilerinden olmayanları ma
halleden göçe zoriama, toplu şekilde katliamlar düzen
leyerek yoketme, kahvehanelere baskınlar düzenleye
rek halkı sindirme ve mahallelerinde bannamaz-ya- 
şanamaz hale getirme biçimlerine dönüştürdüler. Ba
zı gecekondu bölgelerinde, şehir-bölge ayrılıklarını, aşi
ret anlaşmazlıklarını ve mezhep çatışmalarını körükledi
ler; halkı bölerek birbirine düşman haline getirip, kendi
leri bir tarafta yeralarak, bu şekilde kitle tabanı yaratma 
yolunu seçtiler.

“ Faşistlerin gecekondu semtlerine yukarda anlattığı
mız savaş taktikleri, işgal planlarıyla müdahale etmesi, 
şiddetin, toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasına 
ve iç savaş tohumlarının daha geniş bir alana serpilme
sine hizmet etmekten başka bir işe yaramadı. Çünkü 
tıpkı okullarda öğrencilerin can güvenliği-öğrenim öz
gürlüğü talebi etrafında faşist işgallere karşı direnme
siyle çatışmaiann kaçınılmaz biçimde yaşanması gibi; 
gecekondu semtlerinde de hükümetin baskı ve zulmüne 
karşı koyan, faşist cinayetlere ve mahallelerin faşistleş
tirilmesine karşı çıkan halk kesimlerinin haklı direnişi, 
şiddeti artık halkın günlük hayatının bir parçası haline 
getirdi...” {Türkiye Gerçeği, s.231-232)

Böylece çatışmaların, şehirleri çepeçev^re saran gece
kondu bölgelerinde gündelik olaylar haline gelmesiyle, 
iç savaş sahneleri en yoğun biçimlerde bu bölgelerde 
y'a'şanmaya başladı. Gecekondu halkı bu süreç içinde, 
silahlandı; barikat kurmasını, nöbet tutmasını öğrendi. 
Saldınlara ortak bir şekilde karşı koyabilmek, tek tek 
yok olmamak, saldınya uğrayanian yalnız bırakmamak 
ve birbirlerine destek olmak kaygısıyla maddi ve manevi 
bir dayanışma ve mücadele ruhu, bir direnme geleneği 
ortaya çıktı.

Hayatın içindeki pratik deneyimler faşizme karşı gece
kondululann direnişini yarattı. Ve birçok devrimci, faşiz
me karşı direnişin derslerini; emekçilerle biriikte faşiz
me karşı direnmenin, bu doğrultuda örgütlenmenin ge
rekliliğini öğrendi. Faşistlerin en az başanlı olduğu alan
lardan birisi, emekçilerin faşizme karşı ortak bir diren
me ruhu ve geleneği yarattıklan ve giderek bunu örgüt
leme deneylerine giriştikleri bu gecekondu bölgeleri ol
du...

Sonuç olarak, gecekondululuk olgusu ülkemizdeki top
lumsal değişim sürecinde, özgün sınıfsal konumuyla 
ve yakın geçmişte faşizme karşı mücadeledeki özgün 
politik rolüyle önemli bir yer tutmaktadır. Sıkıyönetim 
iddianameleri, faşizme karşı devrimci mücadelede ege
men güçlerin sistemii-örgütlü terör uygulamalan karşı
sında özellikle gecekondu yörelerinde gelişen “ düzen
siz savaş taktikleri” ve bunları gerçekleştiren yöresel 
militan örgütlenmelerin ve kitlesel direnişlerin örnekle
riyle doludur. Gecekondu olgusu sınıflar tnücadelesin- 
deki bu yönüyle de değeriendirllmelidir. Egemen güçler 
bu değeriendirmeyi öncelikle yapmışlardır.

12 Eylül terörü en yaygın ve yoğun biçimleriyle gece
kondu bölgelerinde uygulanmıştır. 12 Eylül'den sonra 
gecekondu mahalleleri (tıpkı Fransız devrimi sürecinde, 
Paris işçi ayaklanmalanndan sonra işçi mahallelerine 
geniş yollann yapılması, devlet güçlerinin bu şekilde 
barikatiann ötesindeki bu mahallelere kolayca ulaşabil-' 
melerinin sağlanması kaygısında olduğu gibi) geniş yol
lar döşenerek “ hizmet” (I) götürülen yerler olarak ele 
alınmıştır. Günümüzde gecekondu halkı, demokrasi mü-, 
cadelesinde, egemen güçlerin çıkardıkları dersleri ge- 
çersizleştirebilecek daha yetkin aniayışlaria, sömürü dü
zenine karşı örgütlenmeyi beklemektedir...

MELİH PEKDEMİR
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rağmen işçiler sokaklara döküldüler. Aynı gün işyerlerindeki faşistlerle çok sayıda çatışma 
çıktı. Öte yandan, toplumun içinde ortaya çıkan bölünmenin şiddetle yansıdığı devlet 
dairelerinde forum düzenlemek isteyen devrimci memurlarla faşistler arasında kavgalar oldu. 
Ankara’da Bakanlıklar’da bile yukarıdan aşağıya faşistleştirmenin bir sonucu olarak örgütlenmiş 
ve terör estiren faşistler bu kez ya hiç işe gelmeyerek ya da düzenlenen gösterilere müdahale 
edemeyerek sadece yöneticilere devrimci memur önderlerinin ismini verebilmek amacıyla 
istihbarat toplamakla yetindiler.

Kahramanmaraş Katliamı’nı protesto direnişi Türkiye’deki bütün sosyalist eğilimlerin faşist 
terörün büründüğü biçim ve kazandığı boyut karşısında aşağıdan gelen birlik talebini de 
hesaba katan güçlü bir eylem niteliği kazanınca faşist harekette bir çözülme ve panik havası 
başgösterdi. Faşist hareket sosyalistlerin birleşik bir mücadelesinin anlamını belki de 
sosyalisderden daha fazla kavramıştı.

Faşizme Karşı Direnişin Önündeki Engel: Sol içi Rekabet ve ÇaGşmalar

Faşist terörün yaygınlaşmasına paralel olarak sosyalisderin çevresinde biriken halk arasında 
giderek güçlenen birleşme ve dayanışma eğilimleri bilinçli ve iradi çabalarla örgütlenip işgal 
akındaki bölgeler faşistlerden arındırıldıkça yeni oluşan “iktidar”m paylaşılması ve çatışmaların 
sertleşmesininin yanısıra gittikçe düşen kide hareketinin kendi potalarına aktarılması 
doğrultusundaki rekabet sosyalist grupların yürüttüğü mücadele açısından bir engel halini 
almaya başladı. Özellikle 1978’de milletvekili transferi yoluyla iktidara gelen CHP’nin yarattığı 
hayal kırıklığıyla umutsuzluğa düşen kitleler, birkaç yıldır yaşadıkları çatışma ortamının 
bıktıncı havasını her geçen gün biraz daha hisseder oldular. Faşist saldınlann ilk başladığı 
günlerde bir imece ruhuyla.; davranan ve seferber olan kitleler içindeki bu bıkkınlık ve 
yorgunluk, faşist terörün bezdirme ve teslim almaya yönelik politikaları kadar, hatta belki de 
daha çok iç çatışmalar ve sonu gelmez tartışmalarla sosyalistlere duyulan güvenin 
tükenmesinin bir ürünüydü.

Çatışmaların yaygınlaşmasıyla birlikte mal ve can güvenliğini koruma içgüdüsüyk birleşen, 
mahallelerde nöbet tutan, olanaklarını birleştiren ve yardımlaşan geniş yığınlar, faşistlerin 
toplum içinde binlerce yıldır oluşmuş bulunan bütün aynmlan ve ikilikleri kullanarak 
yaratmaya çalıştıkları saflaşmanın bir ayağını oluşturdular. Bütün yerleşim bölgeleri bıçakla 
kesilmiş gibi ikiye aynidı. Önceleri büyük kentlerin gecekondu mahallelerinde, sonra ise 
köylere kadar yayılan bu saflaşma bütün toplumsal ilişkileri belirleyen bir özelliğe büründü.

1976’da kurulduğundan beri Türkiye Yazarlar 
Sendikası'nm gene! başkanlığını yapan, öykücü, 
romancı, oyun yazan Aziz Nesin (asıl adı Mehmet 
Nusret), 1915'te İstanbul'da doğdu. Yedigün 
dergisinde şiirle başlayan çahşmaian; 34 öykü, 10 
roman, 10 oyun, 4 anı, 4 masal, 3 fıkra, 2  gezi, 3 
taşlama-antoloji-inceleme, 2 çocuklar için kitap ve bir 
şiir kitabının yayınlanmasıyla devam etti. Yurt içinde 
ve dışında birçok ödül alan Aziz Nesin, 1946'da

Türkiye Y< 
Sendikası

Türkiye’de yazariarın örgütlenme girişimleri 1946’ya 
i(adar uzanır. 1946’da Suad Derviş ve aricadaşları tara
fından i(urulan Muharrirler Sendikası, aynı yıl başka sen
dikalar, Gün, Yığın, Ses, Sendika vb. yayın organları 
ve iki sosyalist parti ile birlikte Sıkıyönetim tarafından 
kapatıldı. Bundan iki yıl sonra Sait Faik, Fikret Adil, 
Halide Edib Adıvar, Orlion IM.Arıburnu, Server İskit, Ce- 
vat Feiimi Başkut vb. yazarlar Telif Haklarını Koruma 
Cemiyeti'n'ı kurdular (1948). Bu dernek önemli bir varlık 
gösteremedi. 1955’te kurulan Türk Edebiyatçılar Birliği 
de amacına ulaşamadı ve kendiliğinden dağıldı. 1980’de 
yöneticileri eliyle kapatılan Türk P.E.N. Kulübü ise, az 
sayıda üyeyi kapsayan dar bir “ kulüp” olarak kalmıştı 
(1988’de yeniden kuruldu, şimdi örgütlenme çalışmala
rını yürütüyor).

Bir yazar örgütü kurulması düşüncesi 1973’de yeni
den gündeme geldi. Yazarların kendi aralarında düzen
ledikleri toplantılardan sonra, “yazarların ekonomik hak
ları ve sosyal güvenlikleriyle ilgili girişimlerde bulun
mak; hukuki, sosyal, kültürel temel hak ve özgürlükler 
alanında ve tam bir söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleş
mesi yolunda yasal mücadeleyi yürütmek” amacıyla 
bir sendika kurulması kararı alındı. Kuruluş toplantısın
da seçilen on bir kişilik kurucular topluluğu Türkiye 
Yazarlar Sendikası’nın (TYS) resmen kurulması için ge
reken girişimlerde bulunmak ve ilk genel kurula kadar 
“geçici yönetim kurulu” olarak çalışmakla görevlendi
rildi. Kurul Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Bekir Yıldız, Adnan 
Özyalçıner, Leyla Erbii, Tomris Uyar, Turgut Uyar, Or- 
hon IMurat Ârıburnu, Adalet Ağaoğlu, Nihat Behramoğ- 
iu, Ali H.Özgentürk’ten oluşuyordu.

4 Şubat 1974’te İstanbul Vilâyeti’ne kuruluş bildirimi
ni veren geçici yönetim kurulu, kendi arasında görev 
bölümü yaparak Genel Başkanlığa Yaşar Kemal’i, İkinci 
Başkanlığa Bekir Yıldız’ı, Genel Sekreterliğe Adnan Öz- 
yalçıner’i getirdi. TYS resmen kurulmuş ve çalışmaya 
başlamıştı.

Sendikanın ilk genel kurulu 21 Ekim 1974’te toplandı. 
Yönetim Kurulu’ndaki kimi üyeler değiştiyse de, baş
kan, ikinci başkan ve genel sekreter görevlerinde kaldılar.

TVS’nin bu dönemde gerçekleştirdiği önemli etkinlik
lerden biri, 20 Mayıs 1975’te düzenlenen “ Yazar Hakları 
ve Telif Haklarının Geliştirilmesi” konulu tartışmalı top
lantı oldu. Sendika ayrıca, yazarlara tanınan yılda 10 
bin liralık vergi bağışıklığının yaşam koşullarının çok 
altında olduğu gerekçesiyle, gereken yasal düzenleme
nin yapılması için girişimlerde butundu.

25 Aralık 1975’te toplanan ikinci genel kurulda Yaşar 
Kemal, yeni dönemde görev almayacağını belirtti. Yeni 
seçilen yönetim kurutu Genel Başkanlığa Aziz Nesin’i, 
İkinci Başkanlığa Bekir Yıldız’ı, Genet Sekreterliğe Ad
nan Özyalçıner’i getirdi. Orhan Apaydın, Kemal Sülker, 
Ataol Behramoğlu, Haşmet Zeybek üye olarak kaldılar 
(sonradan Orhan Apaydın’ın İstanbul Barosu Başkanlı
ğına seçilmesi üzerine onun yerini Alpay Kabacalı dol
durdu).

Bu dönemin başlıca etkinlikleri Sabahattin Ali’yi ve 
Nazım Hikmet’i anma günleriyle 7 Mayıs 1976’da düzen- 

. lenen “ TVS’nin Üçüncü Yılını Kutlama Şenliği”ydi. Milli 
Eğitim Bakaniığı’nın okul ve sınıf kitaplıklarından bazı 
kitapların toplatılmasına ilişkin genelgesine sert tepki 
gösteren TYS, yazarlara vergi bağışıklığının artırılması

yolundaki çalışmalarını da sürdürdü.

Üçüncü genel kurulunun toplandığı 26 Mart 1977’de 
r y S ’nin üye sayısı 150 dolayındaydı. Bazı tüzük deği
şiklikleri yapıldıktan sonra yönetim kurulu üyeliklerine 
Aziz Nesin, Şükran Kurdakul, Atilla Özkırımlı, Alpay Ka- 
bacalı. Can Yücel, Kemal Sülker, Demirtaş Ceyhun, Ad
nan Özyalçıner, Bekir Yıldız, Osman S.Arolat, Ataol Beh
ramoğlu seçildiler. Kendi arasında görev bölümü yapan 
yönetim kurulu. Genel Başkanlığa Aziz Nesin’i, İkinci 
Başkanlığa Şükran Kurdakul’u, Genel Sekreterliğe De
mirtaş Ceyhun’u, Genel Saymanlığa Alpay Kabacalı’yı 
getirdi (daha sonra bazı değişiklikler oldu, Ceyhun’un 
Genel Sekreterlikten çekilmesi üzerine bu göreve Ad
nan Özyalçıner geldi).

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma programında 
şu başlıklar yer almaktaydı: Genel Sorunlar: Kültür ve 
Sanatlardaki Dışa Bağımlılık, Eğitim, Ülkemizdeki Yayın 
Politikası; Özel Sorunlar: Yazarın Ekonomik Sorunları, 
Sosyal Sorunlar, TYS ve Diğer Örgütler, Örgütlenme 
ve Üyelerle İlişkiler, Tanıtma Çalışmaları, Yayın Çalış
maları, Ödüllerle İlişkiler.

Yönetim kurulunun ve oluşturulan dokuz kurulun ça
lışmaları sonucu başlıca şu toplantılar düzenlendi: “ Ya
zar Hak ve Sorunları Sempozyumu” (bilim adamlarının 
da katıldığı sempozyuma sunulan bildiriler bir kitapta 
toplandı), “Çeviri Sempozyumu” , “ Çocuk Yılını Karşı
larken Çocuk Yazınının Durumu” konulu toplantı, “TV- 
Yazar İlişkileri Sempozyumu” . Ayrıca Sabahattin Ali, 
Nurullah Ataç, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Nazım Hik
met ve Sait Faik’in yıldönümlerinde anma toplantıları 
düzenlendi. İzmir’in kurtuluşunun 55. yıldönümü dolayı
sıyla da “ Edebiyatımız ve Emperyalizmle Savaşım” ko
nulu bir toplantı gerçekleştirildi.
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Anti-taşist Direniş

tabahaWn Ali ile birlikte, birçok kez kapatılması 
ledeniyie sırasıyla Malum Paşa, Merhum Paşa, Bizim 
’aşa, Yeni Baştan adlarını alacak olan Markopaşa ve 
962'de ise Zübük adlı mizah dergisini çıkardı.
'944’te ayrıldığı askerlik mesleğinden sonra, ara ara 
takkailık, muhasebecilik, fotoğrafçılık, kitapçılık gibi 
şier de yaptı. Yazılarından ötürü 1947’den başlayarak 
oplam beş buçuk yıl hapis yatan Aziz Nesin, 
otoğrafta bir duruşma sırasında.

Sonunda artık devrimciler ve faşistler ayn kahvelerde oturuyor, evlerine ayn yollardan gidiyor, 
birbirlerinin dükkanlanndan alış veriş yapmıyor, ancak siyasal görüşlerini paylaştıklan veya 
bütünüyle karşı olmadıklan ailelerin “kızlannı alıyor”, geleneksel bayram ziyaretlerinde bile 
aynm yapıyorlardı. Ülke içinde adeta iki ayn dünya ve onun iç ilişkilerinden söz edilir 
olmuştu. İktisadi yaşamı bile derinlemesine etkileyen bu gelişme özellikle kırsal kesimde 
geleneksel düşmanlıklann siyasal bir görüntüye büründürülerek hortlatılması, çeşitli nedenlerle 
farklı kimlikler edinmiş insanların siyasal aynşmalarda ayn kamplara yönelmesi sonucunu 
doğurdu. Bakanlıklarda bile devlet memurları ayn kapılardan işe gelip gitmeye başladılar.
Çoğu kez bakanlıklarda devrimci memurlarla faşistler arasında silahlı çatışmalar çıktı. Devlet 
otoritesinin kaybolmaya yüztuttuğunun bir diğer göstergesi de devrimci polislerin Pol-Der çatısı 
altında örgütlenmesiydi. Faşistlerin Pol-Bir’i karşısında kendi demeklerini kuran devrimci 
polisler faşist harekete karşı, ülke çapında süregiden mücadelede önemli bir işlev gördüler.

Öte yandan devrimcilerin bütünüyle etki alanı içinde olmayan veya faşisderle devrimcilerin 
yoğun bir denetim kurma mücadelesine giriştikleri bölgelerin sakinleri kendi olanaklanyla can 
ve mal güvenliklerini koruma eğilimine girdiler ve özellikle faşistlerin sindirme, haraç toplama 
ve yağmalama faaliyetlerinden sakınmak için kendiliğinden bir direniş örgütlediler. 
Devrimcilerin bu bölgelerde denetim kurmalannı izleyen günler bölge halkının çoşkusu kadar, 
bölgenin el değiştirmesi olasılığı karşısında duyulan tedirginlikle karşılanıyordu. Bu tedirginhk . 
bir yandan faşistlerin yeniden bölgeyi denetim altına alamayacaklan kesinleşince, öte yandan 
da faşist işgal dönemindeki baskı ve zorbalığın yerini yepyeni bir toplumsal düzenin ilişkileri 
alacağı umuduyla ortadan kalkmaya yüz tuttuğunda bu kez de farklı eğilimler arasındaki 
çekişmeler ve hatta silahlı biçimler alan çatışmalar nedeniyle çok daha derin siyasal sonuçlan 
içerecek tarzda derinleşti.

Faşizme karşı mücadele önündeki en büyük engeli sol içi çatışmaiann oluşturduğunun dile 
getirilmesine rağmen uluslararası sosyalist hareket içinde ortaya çıkan bölünmenin 
yansımalarının birbirlerini “sosyal faşist” veya “Maocu bozkurt” olarak tanımlamaya varan 
sonuçlan, siyasal iktidarla hesaplaşma sürecinin yerini sol içi iktidann elde edilmesi eğilimine 
bırakması, sosyalist hareketin genel çıkarlanna üstün görülen gmp çıkarlan, bu çatışmaiann 
tekrar tekrar solun gündemine gelmesinin nedenleriydi. Faşist teröre karşı çok sert bir 
direnişin sürdürüldüğü bölgelerde bile farklı sol eğilimler arasında çatışmalar engellenemedi. 
Kendiliğinden birleşen ve direnmeye çalışan halk yığmlan üzerinde yıkıcı etkiler bırakan ve 
faşist terörün yeterince güçlü biçimde karşılanamamasının nedeni olarak bölünmüşlüğü 
algılayan kitleleri umutsuzluğa sevkeden sol içi çatışmalar, faşizme karşı birleşik bir direnişi

Dönemin dikkati çeken bir başka etkinliği, kitap sergi
leriyle fuarlardaki imza günleriydi. İmza günlerinin yay
gınlaşması, rVS ’nin bu dönemdeki çabalarından sonra
ya rastlar. İzmir Fuan’ndaki TYS sergisine 1977'de 25 
^ayınevi ve 44 imzacı yazar, 1978’de 29 yayınevi ve 
B9 yazar katılmış; o yılların ölçüleriyle önemli sayıda 
|(itap satışı sağlanmıştı. Ayrıca Ankara’da Sanatseven- 
fer Derneğ/'nde iki kitap fuarı düzenlendi. 10 Haziran 
|l978'de İstanbul Taksim Sanat Galerisi'nde rV S ’nin 
6. yılı dolayısıyla açılan ve 15 gün süren kitap sergisinde 
103 yazar kitaplarını imzaladılar. Buradaki şenliğe sine
ma, tiyatro ve ses sanatçıları da katıldılar.

TYS, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen 
genliklere ilk kez çağrıldı, temsilciler gönderdi.

Aynı dönemde S, Sovyet Yazarlar Birliği, Bulgaris- 
an Yazarlar Birliği, Romanya Yazarlar Birliği ile kültür 
ınlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar “ iki ülke halkları 
ırasında edebiyat yoluyla dostluk ve kardeşlik ilişkiieri- 
lin güçlendirilmesini ve iki komşu ülke halklarının blr- 
jirierinl daha yakından tanımalarını” öngörüyordu. An- 
aşmaiar çerçevesinde Türk yazarları başka ülkelerde, 
laşka ülkelerden gelen yazarlar da Türkiye’de konukla
tıyordu. Gönderilecek yazarlar, Yönetim Kurulu'nca tl- 
iz bir çalışma ile seçiliyordu. Romanya azarlar Birliği’- 
'le yapılan ikili anlaşma sonucu flomanya’da Türk Şiiri 
mtolojisi yayımlandı; öteki ülkelerde yayımlanacak an- 
olojilerin hazırlıklarına girişildi.

Dördüncü genel kurula doğru rVS'nln üye sayısı 370'e 
ıkmıştı. Genel kurul, 31 Mart - 1 Nisan 1979'da toplan- 
lı. Üç ayn listenin katıldığı seçimler sonucunda 11 kişi- 
ik yönetim kuruluna Aziz Nesin, Alpay Kabacalı, Adnan 
(zyalçıner, Şükran Kurdakul, Demirtaş Ceyhun, Ataol

Behramoğlu, Vedat Türkali, Aziz Çalışlar, Asım Bezirci, 
Emil Galip Sandalcı, Tekin Sönmez seçildiler. Aziz Ne
sin Genel Başkanlığa, Demirtaş Ceyhun İkinci Başkanlı
ğa, Ataol Behramoğlu Genel Sekreterliğe, Asım Bezirci 
Genel Saymanlığa getirildiler.

Genel kurul toplantısının hemen ardından, 22-24 Ma
yıs 1979’da İstanbul'da “ Balkan Ülkeleri Yazar Örgütleri 
Toplantısı” düzenlendi. Dönemin Kültür Bakanı’nın ka
tılarak bir konuşma yaptığı toplantıda Türkiye, Bulgaris
tan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan yazar örgütle
ri temsil edildi. Toplantı sonunda yayımlanan ortak bil
diride, “ Balkan ülkeleri arasındaki geleneksel kültür bağ
larının barış, dostluk ve kardeşlik ilişkileri içinde daha 
da güçlendirilmesi” dileğine yer verildi.

TYS, bu dönemde de çeşitli şenliklere ve imza günle
rine katıldı. 1979 ve 1980’de İzmir Fuan’nda kitap sergi
leri açıldı, imza günleri düzenlendi. Sait Faik, Nazım 
Hikmet, Orhan Kemal, Haşan Âli Edlz ve Hüseyin Rahmi 
Gürpınar için anma toplantıları gerçekleştirildi. Yazar 
haklarına ve dış ilişkilere dönük çalışmalar sürdürüldü; 
uluslararası bir şiir sempozyumu düzenlenmesi yolunda 
çalışmalar yapıldı.

O dönemde ülkede kol gezen terör, TYS üyesi yazar
lara da yöneldi; Doç.Dr. Bedrettin Cömert.Ümit Kaftan- 
cıoğlu, Ceyhun Can ve Prof. Cavit Orhan Tütengil, hâlâ 
aydınlatılmamış “ faili meçhul” cinayetlerin kurbanları 
oldular.

12 Eylül askerî darbesinden sonra, öteki sendikalarla 
biriikte TKS'nin çalışmaları da durduruldu.

Ve 12 Eylül’den iki yılı aşkın bir süre sonra, İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askert Savcılığı'nın 12 Kasım

1982 günlü iddianamesiyle, çeşitli dönemlerde r y S ’nin 
yönetim kurulunda görev alan 17 yazarla Nazım Hikmet 
Gecesi’ndeki konuşmasından dolayı Nazım Hikmet’in 
avukatı Mehmet Ali Sebük hakkında dava açıldı. Aziz 
Nesin, Bekir Yıldız, Adnan Özyalçıner, Şükran Kurdakul, 
Demirtaş Ceyhun, Alpay Kabacalı, Osman S.Arolat, Atil
la Özkırımlı, Ataol Behramoğlu, Haşmet Zeyl>ek, Orhan 
Apaydın, Asım Bezirci, Can Yücel, Tekin Sönmez, Aziz 
Çalışlar, Emil Galip Sandalcı, Kemal Sülker ve Vedat 
Türkali TCK’nın 141/1, 312 ve 159. maddeleriyle Sendi
kalar Kanunu’na aykırı davrandıkları savı ve 8-15 yıl 
hapis istemiyle, üç yılı aşkın bir süre boyunca İstanbul 
sıkıyönetim Komutanlığı 1 No.lu Askeri Mahkemesl’nde 
yargılandılar. Bütün illerin emniyet müdürlüklerine yazı
lar gönderilerek suç kanıtları arandı. Ve sonunda mah
keme aklama kararı verdi; karar 14 Nisan 1986’da kesin
leşti. Dosya, Sendikalar Kanunu’na aykırılık savıyla İs
tanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Burada
ki ilk duruşmada, davanın zaman aşımı nedeniyle düştü
ğü anlaşıldı.

Yöneticiler yargılanırken, 19 Şubat 1983 günü, sendi
ka merkezinin bulunduğu Beyoğlu’ndaki Union Françal- 
se binasında çıkan ve nedeni anlaşılamayan bir yangın 
sonucu, TVS’nin tüm eşyası ve belgeleri yandı.

Dava süresince birçok ülkenin yazar ve basın kuruluş
ları, TYS yöneticileriyle dayanışma ve dünya kamuoyu
nu etkileme amacıyla, çeşitli girişimlerde bulundular.

Şubat 1987’de olağanüstü kongre düzenleyerek tüzü
ğünü yeni Sendikalar Yasası’na uyduran TYS, 28-29 
Mart 1987’de toplanan beşinci genel kuruldan sonra 
çalışmalarına yeniden başladı.

ALPAY KABACALI
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olanaksızlaştırdığı gibi, sol gruplan da zaman zaman toplumsal vicdanın sorgulaması karşısında 
bıraktı.

I 1980
Töb-Der ve Toplumsal 
M ü cad e led ek i Y eri

Faşist terörün toplumda saygın, önder kimliği olan ünlülere dönük saldınları, 1980’de yeniden 
“solculuğu” belirgin kişilere yöneldi. 11 Nisan 1980’de, İstanbul’da araştırmacı-yazar Ümit 
Kaftancıoğlu öldürüldü. Bir gün önce, Türkeş televizyonda yayımlanan demecinde “MHP’lilere 
dönük yalan ve iftira kampanyasını CHP’li yöneticilerle birlikte komünist bir yazann bir 
senaryo halinde sahneye koyarak bazı gazeteleri alet ettiklerini” söyleyerek; örtük biçimde, 
Demoferat’taki anti-faşist yazılarından dolayı Kaftancıoğlu’nu suçlamıştı. 11 Kasım’da yakalanan 
ve cinayeti İstanbul ÜGD Başkanı Haşan Küçük’ün talimatıyla işlediğini söyleyen ülkücü 
Ahmet Mustafa Kıvılcım müebbet hapse mahkum oldu; ancak eylemi gayn-siyasi sayıldı. 23 
Mayıs 1980’de TEP yöneticisi Vecdi Özgüner’in evini basan faşistler, Vecdi Özgüner’i ağır 
yaraladılar, eşi Türk Tabipleri Birliği yöneticisi Sevinç Özgüner’i öldürdüler. Bu çizginin doruğu, 
22 Temmuz’da DİSK önderi Kemal Türkler’in öldürülmesi oldu. Ekim ayında, faşist hareketin 

; önde gelen örgütçülerinden Yılrria Durak ve Celal Adan, bu cinayetin Türkeş’in talimatıyla 
' işlendiği doğrultusunda ifadeler verdiler. Buna göre: Türkeş, Yakacık’taki köşkünde kendisini 
; ziyaret eden Adan ve Durak’a “DİSK’in  komünist hareketin kaynağı olduğunu” söylemiş,

Durak’ın “Kemal Türkler’i öldürelim mi?” diye sorması üzerine eliyle ot biçer gibi bir hareket 
yapmıştı. Bunun üzerine DİSK yöneticilerinin adresleri saptanarak, başka cinayetlerden aranan 
Ünal Osmanağaoğlu yönetimindeki bir gruba bu görev verilmişti. Celal Adan ve Yılma Durak

■ bu ifadelerini daha sonra reddettiler, yurtdışına kaçan Osmanağaoğlu bulunamadı ve 
soruşturmadan sonuç çıkmadı.

TÖB-DER’İN KURULUŞ DÖNEMİ

Türkiye öğretmen lıarel(etinin çol( eslciden beri süre
gelen l<öl(lü bir örgütlenme, dayanışma ve savaşım ge
leneği vardır. Bu savaşım içinde Töb-Der'in yeri ve işle
vi oldukça büyüktür.

12, Mart darbesiyle TÖS’ün kapatılmasından sonra,
3 Eylül 1971 tarihinde 50 kadar öğretmen tarafından 
kurulan 7öb-Oer’ln ilk adı Türkiye Öğretmenler B irliğ i’- 
dir (TÖB). rÖ B ’ün ilk Genel Başkanı Haydar Orhan’dır.

TÖS’den Töb-Der’e geçiş süreci her bakımdan ilginç
tir. TÖS’ün son Yönetim Kurulu, örgütün tüm mallarını 
ve parasını TÖS'e devretme kararı alarak öğretmen ha
reketi için tarihsel önemde bir görev yapmıştır. TÖS’
den Töb-Der’e geçiş, demokratik anlamda bir tür geri 
dönüştür. Sınırlı yetkiler verilmiş olsa bile, kamu perso
nelinin sendika kurma hakkından yararlanması, öncesi
ne göre ileri bir adımdı. Bu sınırlı yetkilerle TÖS, Büyük 
Eğitim Yürüyüşü, Devrimci Eğitim Şurası ve dört günlük 
öğretmen boykotu gibi önemli etkinlikler göstermişti.

TÖB, öğretmen sorunlarının çözümünü güçbirliğinde 
arayan bir örgüt bilincinin ürünü olmuştur. TÖS’ün ku
rulmasıyla birlikte kademe sendikacılığı anlayışını savu
nan Türkiye İlkoku l Öğretmenleri Sendikası'tMn (İLK
SEN) birçok yöneticisi, üyesi, şubesi ve varlıklarına son 
veren bazı yöresel ve bağımsız öğretmen dernekleri 
TÖS’ün çatısı altında toplanmışlardır.

Dönemin siyasal iktidarı bir yandan öğretmenlerin sen
dikal haklarını ellerinden alırken, bir yandan da dernek 
kurmaları konusunda tüm güçlükleri çıkarmaktaydı. İçiş
leri Bakanlığı 1971 sonbaharında valiliklere bir genelge 
göndererek derneklerin “ Birlik” sözcüğünü kullanama
yacağını bildirdi. Bu, .tümüyle TÖS’e karşı bir tavırdı. 
Bunun üzerine, Türkiye Öğretmenler B irliğ i üyeleri Af
yon'da bir genel kurul yaparak derneğin adının Türkiye 
Öğretmenler B irleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) 
olmasına karar verdiler. O tarihe kadar kurulmuş bulu
nan ikiyüze yakın şubenin adı da böylece değiştirilmiş 
oldu.

TÖS'İÜ öğretmenler, çok kısa bir dönem içinde 12 
Mart günlerinde uğradıkları çeşitli haksızlıklar, kıyımlar, 
tutuklamalar, gözaltına alınmalar, örgütsüz bırakılmalar 
içinde zengin bir mücadele deneyimi edindiler, piştiler, 
çelikleştiler ve Töb-Der’i mücadeleleriyle yaratmayı ba
şardılar. İşte bu yeni öğretmen tipi, Töb-Der’li öğretmen 
tipi şöyle tanımlanıyordu: Kendini eleştiren, hatasını 
kabul edip doğruyu ortaya koyan, bireyciliği aşmış, ağır
başlı, korkuyu yenmiş, alçakgönüllü, sorumluluk yük
lenmeye hazır, karar verme yeteneğine sahip bir tip.

Töb-Der, 4-5 Temmuz 1972'de Ankara’da yapılan 1. 
Olağan Genel Kurulu ile kuruluş dönemini tamamlıyor
du. Bu tarihte Töb-Der’in toplam şube sayısı 285'tir.

TÖB-DER’\N BÜYÜK ETKİNLİKLER DÖNEMİ

Kahramanmaraş Katiiamı öncesi l<entte birdenbire boy gösteren piyango bileti satıcıları ve işportacılar kent halkı 
arasında kıyımın günler önce hazırlandığının b ir kanıtı olarak algılandı. Gerçekten de faşistlerin denetimi altında 
bulunan bölgelerden otobüslerle saldırı öncesi Kahramanmaraş’a yığılan kişilerce üstte görüldüğü gibi 
"kendilerinden olan şahısların dükkanlannın" camlarına çizilen üç hilaller galeyana getirilecek Sünni halka 
yoigöstermeyi hedefliyordu. Alevi yurttaşların oturduğu Yörükselim mahallesi kentin yüksek bir bölgesinde 
bulunuyor ve mahalleye ancak kıvrılarak giden ince bir yoldan çıkılıyordu. Bölgede az sayıda da olsa bulunan 
devrimciler bu yolun başını tutarak oluşturdukları güvenlik önlemleriyle faşistlerin mahalleye kadar gelmesini 
önleyerek katliamın vahşetini sınırlı tutmayı başardılar. Çevre köylerden yardıma gelmeyi deneyen devrimciler 
kent girişinde katliama seyirci kalan güvenlik güçlerince tutuklanarak olayların sorumlusu olarak yargılandılar. 12 
Eylül sonrası Kahramanmaraş ve çevresinde tutuklanan hemen hemen bütün devrimciler işkence altında 
Kahramanmaraş Olayları'nın yaratıcıları olduklannı ikrar etmeye zorlandılar.

2350

Kuruluş dönemi tamamlandıktan sonra Töb-Der dört 
büyük kongre yaptı. Bu kongrelerde tarih sırasına göre 
seçilen Genel Başkanlar şunlardı:

1.1974-1975 Dönemi: Ali Bozkurt, 2.1975-1976 Döne
mi: Cemil Çakır, 3. 1976-1978 Dönemi: Güitekin Gazioğ- 
lu, 4. 1978-1980 Dönemi: Güitekin Gazioğiu.

Töb-Der'in son iki kongresinde, özellikle 3. Kongre
sinde alınan kararlar ve bunların sonuçları Türkiye ka-
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muoyunda geniş yanicıiar uyandırdı ve 80 sonrası dö
nemde bütünüyie asiceri yargı önüne getirildiler.

TÖB-DER'\ti ETKİNLİKLERİ

Töb-Der, mesieic ve yurt soruniarıyia ilgili tutum ve 
çaiışmalanndan dolayı icovuşturmaya uğrayan tüm mes- 
leidaşlarının yanında oldu ve onların huicuicsal yardım 
gerei<sinmelerini i<arşıiamal( için bütün olanaklarını kul
landı.

Çeşitli nedenlerle maaşı kesilen üyelerinin maaşını 
ödedi, bunu örgütün gücü oranında sürdürdü. Böylece 
öğretmenin haklılığı yargı organlarında belgeleninceye 
kadar çoluğu çocuğu ile aç kalmasını önledi. Ve dalıa 
da önemlisi zor günlerinde öğretmenin yalnız ve sahip
siz olmadığını, kendi yarasının ilacının kendi örgütlü 
gücü olduğunu kanıtladı.

Töb-Der kendisini anti-emperyalist, anti-faşist b ir kitle 
örgütü olarak tanımlıyordu. 1975 yılı içersinde 63 ilde 
düzenlediği “ Faşizmi ve Pahalılığı Protesto”  
toplantıları: 5 Şubat 1977’deki yürüyüş: 24 Aralık 
1979'daki faşist katliamlan, kıyımları ve sürgünleri 
protesto için yapılan boykot Töb-DerVn geniş bir 
kitleye seslenebildiği ve kamuoyunda büyük yankılar 
uyandıran eylemlerinden en önemlileriydi. Fotoğrafta, 
bir Töb-Der mitingi.

Töb-Der, üyelerine verdiği güven sonucu, gittikçe ar
tan bir hızla değişik görüşlere sahip binlerce öğretmeni 
bağrında toplamayı başarmıştı. 12 Eylül öncesinde Töb- 
Der’in üye sayısı 200.000'e, şube sayısı 670’e çıkmıştı. 
Töb-Der, iç işleyişini belirleyen temel mekanizma De
mokratik Merkeziyetçilik gereği, tüm şube ve merkez 
yönetimlerinin tartışmalı seçimlerle işbaşına gelmeleri 
ve tüm eğilimlerin yönetim için hizmet yarışına katılarak 
örgütsel bir coşku ve dinamizm yaratmaları sonucu, 
Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük kitle ve meslek 
örgütü olmuştu.

Töb-Der'ie  Türkiye öğretmenleri kapıkulu olmaktan 
kurtulmuş, kişiliklerine kavuşmuştu. Üyelerinin uğradı
ğı her türiü haksızlıklara karşı anında örgütsel tepkisini 
gösteriyor, eğitim öğretime ilişkin tüm konularda kamu
oyunu, basını harekete geçiriyordu. Bu amaçlarla Töb- 
Der’in düzenlediği toplantıların, mitinglerin, demokratik 
güçlerin güç ve eylem birliklerinin, merkezi ve yerel 
düzeylerdeki sayısız eylemlerin ve bu eylemlere katılan 
insanların niceliği hep dev boyutlarda olmuştu.

Töb-Der'in düzenlediği miting, yürüyüş ve direnişle
rin pek çoğunun gerek öğretmen hareketi, gerekse top
lumsal mücadele tarihinde önemli bir yeri vardır.

TÖB-DER

12 MSırt faşizminin açlığa terkettiği içerdeki ve dışarda 
haksızlığa uğrayan öğretmenlerini açlığa bırakmayarak,

15 Şubat 1975’te Faşizmi ve Pahalılığı protesto etmek 
için 67 11 merkezinde gerçekleştirdiği kapalı salon top
lantılarıyla, 1976 sonlarında 50.000 civarında kişinin ka
tıldığı DGM’ye Hayır miting ve yürüyüşüyle, 5 Şubat 
1977’de Tandoğan meydanında düzenlediği ve yaklaşık 
100.000 kişinin katıldığı Ekonomik-Demokratik Haklar 
miting ve yürüyüşüyle, aynı kapsamdaki bölgesel mi
tingleriyle,

1976-1977-1978 1 Mayıs’larına kitlesel katılımlarıyla,
4-11 Şubat 1978’de düzenlediği ve büyük yankılar uyan
dıran Demokratik Eğitim Kurultayı (DEK) ile, 20 Mart
1978 Faşizme İhtar eylemiyle, 3 Ekim 1979 boykotuyla,
24 Aralık 1979’da Kahramanmaraş Faşist Katliamını Pro
testo eylemleriyle kitle örgütü boyutlarını aşan bir de
mokratik savaşım vermiştir.

12 EYLÜL VE TÖB-DER DAVASI

12 Eylül faşist darbesiyle Töb-Der’in bir daha açılma
mak üzere kapatılmasından, yöneticilerinin bir bölümü
nün tutuklanması ve bir bölümünün de yurt dışına çık
masından sonra, demokratik öğretmen hareketi için son 
derece zor bir dönem başlıyordu. Zaten 12 Eylül’ün 
ilan gerekçelerinden biri de Töb-Der’in etkinlikleriydi.

12 Eylül’den hemen sonra, Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askerî Savcılığınca Töb-Der yöneticileri hak
kında gıyabi tutuklama kararı verilmesi üzerine Ankara’
ya getirilen Töb-Der yöneticileri Mamak Askerî Cezae- 
vi’nin değişik bloklarına dağıtıldılar. Daha sonra savcılık 
sorgusu nedeniyle aynı koğuşta toplandılar. Bu sıralar
da Mamak Askerî Cezaevi’ne her gün yüzlerce sanık 
sevkediliyordu. İşkence, falaka, dayaklı eğitim, copla
ma, dayaklı sayımlar, koğuşlarda marş söyletme... gibi 
uygulamalar çok yaygındı. Bu koşullar içinde mahkeme
ye çıkarılan Töb-Der yöneticileri sorgu anlatımlarında 
özetle şöyle diyorlardı:

“ Bugün Töb-Der"ın faaliyeti durdurulmuş, öğretmen 
hareketi susturulmuştur. İnancımız odur ki, Türkiye de
mokratik öğretmen hareketi tarihsel akışı içerisinde la
yık olduğu yere ulaşacaktır. Tüm demokratik hareketler 
gibi, demokratik öğretmen hareketi de yarın daha gür 
bir şekilde yükselecek ve ses verecektir. Dernek hakkıy

la da yetinmeyip tüm çalışanların vazgeçilmez hakların
dan biri olan grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakları 
mutlaka elde edecektir.

“ Yukardan beri açıklamaya çalıştığımız gibi, yurtse
verlik ve demokratlık görevlerimizi, geri bıraktırılmış bir 
ülkenin aydın ve ilerici öğretmenleri olarak yerine getir
meye çalıştık. Bunun için suçlanıyoruz.

“ Öğretmenlerin ve halkının yüzüne bakamayan öğret
menler olmaktansa aç, işsiz, mapusta ve sürgünde ya
şamak ama onurtu ve aim açık yaşamak daha güzel 
olsa gerek.

“ Derneğimizin kapatılma isteminin reddine ve beraa- 
timize karar verilmesini dileriz. 30 Ekim 1981’’.

Tüm bu savunmalar sonucunda Töb-Der yöneticileri,
5-8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. 
Bu dava ile verilen karar, 12 Eylül hukuk anlayışının 
ilk ürünlerinden biri oldu.

TÖB-DER DAVASINDA YENİ AŞAMA

Bu karardan sonra. Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’- 
nde sorguları yapılamayan 20 Töb-Der yörıçticisi hak
kında aynı iddia ve kanıtlarla ve Askeri'Mahkemenin 
dosyalarına dayanılarak Ankara İkinci Ağır Ceza Mahke- 
mesi’nde yeniden dava açıldı. Davayı gören Ağır Ceza 
Mahkemesi, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi’nin dosya
larını getirterek inceledi, Töb-Der’in yasadışma dönü
şüp dönüşmediğinin anlaşılabilmesi için Ankara Üniver- 

"sitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli Ceza ve Ceza Usulü 
Hukuku Profesörü Nevzat Toroslu’yu bilirkişi seçerek 
rapor istedi. Seçilen bilirkişi. Sıkıyönetim Askeri Mahke
mesi’nin dosyalarını. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyası
nı, tüm kanıt ve belgeleri inceledikten sonra, Töb-Der'\n 
yasadışma dönüştüğünü gösterir bir kanıt bulunmadığı 
sonucuna vararak bu konudaki raporunu mahkemeye 
sundu. Bağımsız Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, 
bu rapora dayanarak ve dosyada bulunan kanıtları de
ğerlendirerek Töb-Der’in  eylemlerinde suç görmedi ve 
oy birliğiyle yöneticilerin beraatına karar verdi. Bu karar 
temyiz edilmedi ve 23.3.1989’da kesinleşmiştir.

Böylece, Töb-Der hakkında, birisi Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesi’nce verilmiş mahkûmiyet ve öteki de Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce verilmiş beraat kararı olmak üzere 
çelişkili iki karar ortaya çıktı.

Bu kararlar karşısında Töb-Der savunmanları. Askeri 
Yargıtay Başkanlığına ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı’- 
na Töb-Der ve yöneticilerinin yeniden yargılanmasını 
ve DEK sanıkları hakkında kararın düzeltilmesini istedi
ler. Askerî Yargıtay Başkanlığı’na yapılan başvuruda 
şöyle denildi:

“ Ankara Sıkıyönetim 3 No’lu Askerî Mahkemesi'nce 
Töb-Der ve yöneticileri hakkında verilen kararın hukuka, 
yasa hükümlerine ve dosya kapsamına aykırı olarak 
verildiği ortadadır. Bu karar olağanüstü bir dönemin 
koşulları içinde, bilime aykırı,-bilimsel hatalara ve eksik 
incelemeye dayalı ve bu hatalar nedeniyle, takdirde ya
nılgıya düşülerek verilmiş bir karardır.

“ Bugün ortada, aynı dernek yöneticileri hakkında ve
rilen, aynı iddiaya, aynı kanıtlara dayalı iki karar vardır. 
Ankara Sıkıyönetim 3 No’lu Askerî Mahkemesi’nin mah-- 
kûmiyet kararı ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
beraat kararı adalet tarihimizde eşi görülmemiş bir hu
kuksuzluk örneği oluşturmaktadır.”

Töb-Der Davası’nın yeniden görülmesi, yargılanan tüm 
sanıklann aklanması, Töb-Der’in açılması, mallannın geri 
verilmesi Türkiye öğretmenlerinin vazgeçilmez istemidir.

GÛLTEKİN GAZİOĞLU
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1980’le birlikte, faşist cinayetler iyice gaddarlaşmaya, vahşileşmeye başlamıştı. Yılın ilk altı 
ayında faşistler kaçırdıkları 33 kişiyi naylon iple, boğma teliyle boğularak, tecavüz edilerek, 
cinsel organlarına sert cisimler sokularak vb. korkunç işkencelerle öldürdüler. Cesetler, TV 
kutusu ve daha çok çuvallar içinde çeşitli yerlere bırakılıyor; bu da, bu korkunç cinayetlerin 
dehşet yaratıcı etkisini artırıyordu. D em okrat gazetesinin 21 yaşındaki muhabiri Recai Ünal da 
bu şekilde öldürülenlerden biriydi (21 Temmuz). Ünal’ın sigara yanıklarıyla dolu cesediyle 
birlikte “Fatih’te hiçbir komünist cezasız kalmayacak” yazılı bir not bırakılmıştı. Bu vahşi 
cinayetlerle ünlenen faşist katillerin kamuoyunda yarattığı nefret; faşist hareketi, bazı isimleri 
kendileriyle ilintisiz gösterme telaşına itti. 1980’de Hergün ve diğer faşist basın organlarında, 
çok sayıda insanı öldüren ünlü katillerden Veli Can Oduncu’nun saralı, Cengizhan Cengiz ve 
Ferhat Tüysüz’ün akıl hastası. Cengiz Ayhan’ın komünist olduğuna dair yazılar yayımlandı.

MHP’nin gençlik tabanında da büyük etkinliği olan önemli önderlerinden, 2. MC’nin Gümrük 
ve Tekel Bakanı Gün Sazak’m 27 Mayıs’ta öldürülmesi; faşist hareketin ülke çapında bir terör 
kampanyasına vesile oldu. Sazak’ın ölümü 28 Mayıs’ta ülkenin hemen her yerinde kanlı
saldınlarla protesto edildi. Faşist hareketin pek güçlü olmadığı bir çok yerde bile kalkışmalar
oldu. Faşistler Fethiye’de, Kütahya’da okulları boykota soktular. Konya’da günlerce süren
gösterilerde CHP il binası, belediye binası, bir kitapçı dükkanı tahrip edildi, iki işçi
öldürüldü, çok sayıda sol görüşlü insan yaralandı. Merzifon’da birçok dükkanı tahrip eden 
faşisder polisle çatıştılar. Mardin-Nusaybin’de faşist saldırıya uğrayan CHP’li belediye başkanı 
kurtulurken, şoförü öldü. Kütahya’da ve Artvin-Şavşat’ta iki devrimci genç öldürüldü. İstanbul- 
Beşiktaş’ta Halk Tüketim Kooperatifi basılarak bir öğrenci öldürüldü, iki kişi yaralandı.
Adana’da CHP il başkanı Ahmet Albay öldürüldü; çok sayıda CHP’li yaralandı. Bursa-Gemlik’te 
TSİP ilçe başkanı öldürüldü. Ağrı’da belediye otobüsüne ateş açıldı, bir kişi öldü, iki kişi 
yaralandı. Kars, Bilecik-Bozöyük, Kocaeli-Gölcük, Trabzon-Akçaabat, Giresun-Görele, Konya- 
Çumra CHP binaları bombalandı. Gaziantep’de “solcu kahveleri” tarandı. Faşist hareketin 
egemen olduğu kentlerde gündelik toplumsal hayat tamamen felç edildi. Erzurum’da üniversite 
ve tüm okullarda boykot ilan edildi, kent merkezinde bütün esnafa kepenk indirtildi.
Yozgat’ta da bütün işyerleri Gün Sazak için tutulan yası göstermek adına kapattırıldı. Elazığ’da 
MHP’li belediye “protesto ve yas” için otobüsleri sefere çıkarmadı. Eskişehir’de ve Ankara’da 
MHP genel merkezinin bulunduğu Bahçelievler mahallesinde de dükkanlar açtırtılmadı. Birçok 
kentte, Alevi-Sünni gerilimini tahrik ederek anti-komünist kıyama dönüştürme stratejisi yeniden 
28 Mayıs’ta uç verdi. Sivas’ta 28 ve 29 Mayıs günleri boyunca kent merkezinde gösteriler 
yapan faşisder. Alevi mahallelerine ve devrimcilerin güçlü olduğu mahallelere doğru yürüyüşe 
geçtiler; çok sayıda evi, işyerini yakıp yıktılar, halka ateş açtılar. Çorum’da daha büyük çaplı 
bir kalkışma yaşandı; Töb-Der'li bir öğretmen öldürüldü, birçok dükkan tahrip edildi. Çorum’u 
çevre illere, ilçelere bağlayan bütün yollar faşistlerce ablukaya ahndı. Çorum’da saldırıya 
uğrayan halkın ve devrimcilerin faşistlere karşı koymasıyla saldınlar karşılıklı çatışmaya 
dönüştü; olaylar askeri birliklerce bastırıldı. 4 Haziran’da MHP Genel İdare Kurulu 
parlamentodan çekilerek “sine-i millete dönme” karan aldı. Ancak 6 Haziran’daki Küçük 
Kurultay’da bu karar geri alındı.

1980’in bir başka özelliği 1974 /75  dönemindeki gibi, CHP’lileri hedef alan faşist saldınlardaki 
yoğunlaşmaydı. Yılın ilk altı ayında 50’ye yakın CHP yöneticisi faşistler tarafmdan öldürüldü. 
Özellikle Nevşehir il başkam ve eski milletvekili Zeki Tekinel’in öldürülmesinden sonra, bu 
kentte uzun süre faşist terör havası esti. 18 Haziran’da, içinde CHP Genel Başkanı Ecevit ve 
birçok milletvekilinin bulunduğu cenaze kortejine iki binadan ateş açıldı; birçok insan 
yaralandı. Ecevit beraberindekilerle birlikte vali konağına sığınarak Başbakan Demirel’i ve 
Genelkurmay Başkanı Evren’i ararken; İçişleri Bakanı Orhan Eren “olaylarda sadece taş 
anidığmı” söylüyordu. CHP’hlere dönük saldınlar Haziran’dan sonra da sürdü. 15 Temmuz’da 
İstanbul milletvekili Abdunahman Köksaloğlu gündüz vakti, işyerinde öldürüldü.

Çorum: İkinci Kahramanmaraş Girişimi
Temmuz başında Çorum’da, Kahramanmaraş’taki gibi bir faşist kitle katliamı girişimi gündeme 
geldi. Ancak devrimcilerin öncülüğündeki halk direnişi, ikinci bir Kahramanmaraş’ın 
yaşanmasını önledi. Çorum olaylannın bir başka ilginç boyutu; ABD ve CÎA’nın, faşist kıyam 
ve iç savaş hamlelerinde oynadığı role -en azından bu olaylara gösterdiği “ilgiye”- ilişkin 
belirtilerin aleniliğiydi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yapan Robert 
Alexander Peck adlı CIA görevlisinin, 1978 yılı boyunca Alevi-Sünni nüfuslanmn dengede 
olduğu kenüerde, bölgelerde incelemeler yaptığı biliniyordu. Bu “incelemeler”,
Kahramanmaraş’ta olduğu gibi, kitlesel faşist saldırıların arifesinde gerçekleşmişti. MHP genel 
sekreteri Necati Gültekin’le de iletişim içinde olduğu söylenen Peck, 1979 yazmda Çorum’a 
gelerek vali, MHP, AP il başkanlan, CHP’li belediye başkanıyla görüşmüş; bazı köylere kadar 
giderek Alevi-Sünni topluluklarının durumunu gözlemlemişti. Peck, eğer faşist iç savaş 
stratejisinin planlanmasıyla ilişkisi yoksa; en azından bu stratejinin verilerinden, planından an 
be an haberli idi.

Çorura’da, Temmuz kıyam girişiminin “provası”. Mayıs sonunda Gün Sazak’m öldürülmesinden 
sonraki günlerde sahneye konmuştu. Halkın “beş gün savaşı” olarak andığı bu olaylarda, polis 
kuvvetlerinin önemli bir bölümü Pol-Bir’lilerin öncülüğüyle faşist saldınlann içinde yeralmıştı.
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BİLEN, İSMAİL  
( 1 9 0 2 -1 9 8 3 )

Laz İsmail, lUlara, Davos, S. Üstüngel isimleriyle de 
tanınan ve 1973-1983 arası Türkiye Komünist Partisi’nin 
genel sekreterliğini yapan İsmail Bilen 1902’de Rize’de 
doğdu. İstanbul tersanesinde motor makinistliği yaptı 
ve Mütareke yıllarında çeşitli eylemlere katıldı. 1922’de 
TKP'ye katılan İsmail Bilen Sovyetler Birliği’ne giderek 
Moskova’da Şark Üniversitesi olarak bilinen Doğu Emek
çileri Komünist Üniversitesi’nde (KUTV) öğrenim gördü. 
1925’de Türkiye’ye geri döndükten sonra Güney Ana
dolu illerinde örgütlenme faaliyetlerinde bulundu. 
1927’de başlatılan TKP tevkifatında tutuklanarak üç ay 
hapse mahkum oldu. 1929’da yeniden tutuklanarak Hü
samettin Özdoğu, Mano Şafman, Ferit Kaimuk, Halil 
Yalçınkaya ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile biriikte yargılan
dı. Mahkeme sonucunda 4 yıl 6 ay 15 gün hapse mah
kum edildi. Cumhuriyet’in 10. yılında çıkarılan Af Yasa- 
sı’yia serbest bırakıldıktan sonra 1934’de Moskova’ya 
gitti ve bir daha Türkiye’ye dönmedi.

Komintern’de Baytar Cevdet'in yerini aldı ve Stalin 
döneminin tasfiye hareketlerinde önemli bir rol oynadı. 
Zeki Baştımar’dan sonra 1973’de Türkiye Komünist Par
tisi genel sekreterliğine getirildi. Bu göreve gelmesin
den kısa bir süre sonra Atıiım dergisini çıkarmaya başla
dı. 12 Mart silahlı mücadelesinin ağır bir yenilgiye uğra- 
tıimasını izleyen günlerde, silahlı mücadele yürüten ör
güt üye ve yöneticilerinin TKP'ye katılmasıyla güçlenen 
partinin yeni bir örgütlenmeye yönelmesine ön ayak 
oldu. Devrim Genel Kurulu TKP’nin 55. kuruluş yıldönü
münde Dr. Şefik Hüsnü’nün geçmişteki yönetimine ağır 
suçlamalar yöneltti. Mayıs 1983’de ise sözlerini geri 
aldı. Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist sistemin savunu
culuğuna dayanan parti politikalarının kararlı bir savu
nucusu, Türkiye’nin “ kapitalist olmayan bir yoldan sos
yalizme geçmesi” tezinin destekçisi İsmail Bilen 1978’de 
sol ve demokratik güçlerin Uiusai Demokratik Cephe 
(UDC) içinde TKP önderliğinde birleştirilmesi görüşünü 
ortaya attı. 12 Eylül darbesinden sonra tutuklanan parti 
yöneticilerinin ardından Kasım 1983’de toplanan 5. parti 
kongresinde genel sekreterliği Haydar Kutlu’ya devre
derek sembolik bir makam olan parti genel başkanlığı 
görevini üstlendi. Bu kongreden birkaç gün sonra 18 
Kasım 1983’de Doğu Berlin’de öldü. İsmail Bilen’in Türk
iye’de yayınlanan Çetin Savaş (1975), Devrim Genel 
Kurulu Savaş Yolu (1977), Güneşli Dünya (1977) ve 
Kore Nere (1978) adil kitapları vardır.



Anti-Faşist Direniş

; özellikle 1978 sonunda gerçekleşen Kahramanmaraş 
katliamından sonra, “ anarşi ve terör" meselesi, CHP 
iktidarını en az iktisadi bunalım kadar ağır derecede 

yıpratmaya başladı. CHP hükümeti faşist terörün 
' koşulladığı siyasal-toplumsal şiddete, mevcut güvenlik 
igüçlerinin ideolojik-"mesleki" zihniyetini ve resmi-soyut 

“anarşi-terör" söylemini devralarak yaklaşmış; faşist 
terör aygıtını teşhir etmeye ve çökertmeye 

^yönelmemişti. Matta, hükümetteki AP kökenli bağımsız 
bakanlardan Oğuz Atalay, Şubat 1978’de, CHP’nin 
“olaylan önlemek için ' merkez partisi istikametinde 

i gittiğini”  memnuniyetle belirtmekten kaçınmamıştı. 
.Kahramanmaraş olaylarından sonra 13 ilde sıkıyönetim
■ ilan edilmesi, iktidarın başarısızlığını ilan etmek için,

sağ partiler blokuna büyük b ir hrsat verdi. Çünkü 
CHP iktidarı daima, “ anarşinin olağan rejim içinde 

önlenmesini”  savunmuştu. Demirel ve diğer MC 
partileri ise, 1974'den beri olduğu gibi, Ecevit'i

■ “komünist terörü himaye etmek"le, “ eşkiyanın üzerine 
jgitmemek"le suçluyorlardı. Demirel, 21 Şubat 1979'da

Cumhurbaşkanına, bir mektup göndererek, "ülkeyi 
kurtarılmış bölgelerin kapladığından, hükümetin 

sıkıyönetimin görev yapmasına engel olduğundan" 
yakındı. MC partilerinin bu söyleminin etkisi ve 

baskısı altında, CHP bu alandaki politikasını 
“sertleştirme”  gereği duydu. 1978'in sonlarına doğru, 

dernekler, polis vazife ve selahiyetleri, toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yasalarında özgürlükleri önemli 
ölçüde kısıtlayan baskıcı düzenlemeler içeren bir 

[ “ önlem paketi”  hazırladı. Uzun süre sürüncemede 
[ kalan bu tasarılar, MC döneminde aynen
[benimsenerek yasalaştırılacaktı. Fotoğrafta, faşistler bir

cenaze töreninde.

Bu durum, İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil’in olaylan “Çorum’da devleti yıkmak isteyen solun 
karşısına devlete destek fikrinden hareket eden sağ çıktı” şeklinde yorumlamasıyla resmi 
dayanak da bulmuştu. Faşist hareket üzerindeki resmi koruma olaylann yatışmasından sonra 
da sürdü. İlk olarak, MHP Çorum milletvekih Mehmet Irmak’ın baskısıyla, il jandarma 
birliğinde gorevh yarbay Vural Gürede görevinden alındı. Yarbay Gürede, Alevi Milönü 
mahalle halkının faşist saldınlara karşı, mahallenin Ankara-Samsun yolu girişine kurduğu 
barikatları halka ateş açarak yıkması için yapılan -valinin de katıldığı- tahriklere direnmişti. 
Bunun üzerine faşistler “komünist asker Moskova’ya” sloganlan atmışlardı.

Haziran ayı içinde Çorum’da büyük bir “iç göç” yaşandı. Azınlık durumunda olduklan 
mahallelerde oturan Sünniler ve Aleviler, can güvenliği kaygısıyla “kendi” mahallelerine 
taşındılar. Alevi-Sünni topluluklar tamamen aynştı. Çorum merkez köylerinde de gerginlik 
sürüyordu. Haziran içinde Alevi köylerinin ekin yerlerinde dört kişi öldürülmüş olarak 
bulundu, birçok köylü kayıplara kanştı. Çok sayıda köylü korkudan tarlaya gidemedi, ekinleri 
çürümeye bıraktı.' Sünni köylerde ise faşist militanlar, Mayıs olaylannda Alevilerin 
“Müslümanlan nasıl kestiklerini” anlatarak ajitasyon yürütüyor; köylerde ve kentte “Çorum’u 
Maraş’a döndüreceğiz” söylentilerini yayıyorlardı.

30 Haziran’da faşistlerin, MHP’y e  destek sağlayan bir işadamına ait otomobille CHP’lilerin ve 
devrimcilerin ağırlıklı olduğu semtlerden ateş açarak geçmesiyle gerginlik tırmanmaya başladı. 
Ertesi gün (1 Temmuz) sabahı, Sünni mahallelerinde ve faşist güçlerin üslendiği SSK Hastanesi 
çevresinde halkı cihada çağıran bildiriler dağıtıldı. Akşam, gene önemli bir polis kuvvetinin 
desteğinde faşist saldınlar başladı. Aslında Mayıs olaylannda fazla göze batan ikiyüzü aşkın 
Pol-Bir’li polis başka illere sürülmüştü. Fakat başta önderleri Kemal Maraşh olmak üzere, 
bunlar kenti terketmemişlerdi; hepsi Temmuz olaylannda etkin rol oynayacaklardı. Mayıs 
olaylannda üç Pol-Bir’li polisin öldürülmüş olması, bu faşist polisleri “intikam” güdüsüyle iyice 
saldırganlaştırmıştı. Polis “şüphe üzerine” Alevi halk önderleri ve devrimcilere dönük geniş 
çaplı tutuklamalar yürütürken; Alevi Terlemez Evleri ve Ûçevler mahallelerine yüksek 
apartmanlara yerleştirilmiş uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yüzlerce ev ateşe verildi; 
çevrelerine, itfaiyenin müdahelesini önlemek için barikatlar kuruldu. Bu saldmlarda dört kişi 
öldü. Ertesi sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı fiilen hükümsüz kaldı. Kentin bütün dış 
yollannı ablukaya alan faşistler, 2 Temmuz . (Çarşamba) günü haftalık pazar için Çörum’a 
gelen köylüleri denetimden geçirerek Alevileri dövdüler, yağmaladılar.

İta

2353



D em okratik  H a lk  
K o o p e ra tifç iliğ i 
K ö r -  KOOP Deneyi

Bir.örgütlenmeden sözedericen, önce onun dünün
den, bugününden ve sonra da yarının ne olacağından 
yai(iaşılmalıdır. Çüni(ü, l(ooperatifçilil<, tei< başına bir 
üretim biçimi değildir. İçinde oluştuğu üretim biçimine 
uygun olarak gelişir ya da gelişemez. Emperyalist- 
kapitalist ülkelerde sistemle bütünleşerek, kendi üyele
rini de sömüren kuruluşlar olmuşlardır. “ Burjuvazi için 
kooperatifçilik düzeni, temel niteliği içerisinde kapitalist 
gelişmeye uygun olarak oluşturulan organizasyonlardır. 
Amacı, sanayi sermayesine karşı değil, ticaret sermaye
sine karşı üreticiyi korumaktır. Bu, üretici tabakası kü
çük üreticiler değil orta ve büyük üreticilerdir. Kapitalist 
ülkelerde tarımsal kooperatif organizasyonlar,, düzenin 
başlıca savunucusu ve dayanaklarındandır...” Küçük 
köylü üreticiler, bu organizasyon içinde hızla yoksullaş- 
mışiardır. Burjuvazi, bir avuç zengin köylünün yararına 
oluşan bu organizasyonun, küçük köylüleri de kurtara
cağı vaadiyle, kendisiyle mücadele etmekten yoksun 
bırakmış ve kurtulacağına inandırarak sömürüsünü sü
rekli kılmıştır.

Sosyalist sistemde ise kooperatifler, köylülere kolek
tif üretimin üstünlüğünü ikna ederek, küçük ve orta 
köylülerin mülkiyet isteklerini yumuşatmış ve koopera
tiflerin sosyalist sisteme yerieşmesinde ara örgütler ola
rak değerlendirmişlerdir.

Türkiye’de ise, kooperatifçilik, emperyalist-kapitalist 
sisteme bağlı, kapitalizm öncesi kurumlan da bağrında 
besleyen bir toplum yapısının niteliği dışına çıkamamış
tır. Oysa Avrupa’da, burjuvazi 19. yüzyılda demokratik 
devrimci nitelik taşıyan girişimleriyle, bu kalmtıian tasfi
ye etmiştir.

Dünyada kooperatifçilik hareketinin 19. yüzyıla doğru 
başlaması rasiantı değildi. Nedeni, burjuva demokratik 
devrimierinin yaşanmasıdır. Burjuvazinin üretim güçle
rini geliştirici niteliği, feodalleri mülksüzleştirerek, üre
ticilerin özgürleşmesine yolaçmıştır. Derebeylikleri yı
karak Cumhuriyetler kurmuş ve köylülüğe oy hakkı ka
zandırmıştır. Ancak, kapitalistleşmenin hızlanmasıyla bir
likte sınıf ve tabakalar ayrışmaya ve kendi sınıfsal çıkar
larını korumanın yolunu aramaya başlamışlardır. Bunu 
da birieşmekte görmüşlerdir. Avrupa'da kooperatifçili
ğin aynı zamanlarda başlamasının nedeni budur.

Ülkemizde kooperatifçiliğin başlatılmasının nedeni de 
üretim ilişkilerinin sonucu, kentler ve kırsal alanlardaki 
bu ayrışmanın bir sonucu olmuştur. Ne var ki, burjuvazi
nin denetiminde kurulmuş olmaları, onları sistem içinde 
biçimlendirmiş ve sömürü mekanizmalarının bir parçası 
durumuna itmiştir. Amacı da, emekçilerin giderek yök- 
suilaşmalannın, önünde dikilecek direnişi kırmak ve ti
caret burjuvazisine karşı göreli korunmasını sağlamak 
olmuştur. İlk oluşumda da küçük üreticilerden çok orta 
ve büyük üreticiler yeralmıştır. Sistemin değişmesinin 
değil, sisteme karşı mücadelenin geciktirici araçları ol
muşlardır. Bu işleyişte, küçük üreticilerin de kooperatif 
aracılığı ile orta ve büyük köylülüğe geçebileceği özle
mini duyurarak, onlann sisteme karşı dinamizmini ve 
başkaidınşını pasifize etmiştir.

Kooperatifler sistem ne ise ona uyarianmak durumun
da bırakılmıştır. Üretimden pazarlama aşamasına değin, 
kendi olanaksızlıklarıyla, sistem içinde arayış, örgütlen
me çabası, küçük ve orta köylüyü zaman zaman umut- 
iandıncı olmuş; ama asıl sömürü sistemine karşı müca
deleyi geciktirici ve oyalayıcı olmuştur. Çünkü koopera
tifçilik, küçük burjuva popülizminin göstermek istediği

gibi kapitalist ve sosyalist sistemin dışında ayn ve kaçı
nılmaz bir üretim biçimi olarak sunulmuştur. Bu kapita
lizmi reddeden, ama gerçekte onu koruyan ve süreklili
ğine hizmet eden bir yaklaşım olmuştur.

Kooperatifleşme, kırsal alandaki ayrışmış köylülük ol
gusunu temel alarak kurulursa, demokratik bir nitelik 
kazanabilir. Toprak ağalarını, tarım kapitalistlerini ve 
zengin köylüleri dışında bırakan onlann sanayi ittifakla
rına ve onlann ortak iktidarlarına karşı olan, demokratik 
nitelikli ekonomik örgütleri olmak zorundadır. İşte, bu 
zorunluluk bilinci ve kavrayışı ile kurulan kooperatifler 
demokratik nitelikli halk kooperatifleridir.

Ülkemizde, kooperatifler genellikle bugüne değin si
yasi iktidariarın niteliği doğrultusunda gelişme göster
miş ve çoğu kez de hizmet kooperatifçiliğine dönüş
müştür.

Kırsal alanda demokratik ve özgür kooperatifçilik ha
reketi ilk kez 1964’lerde uç vermiş, ancak yine ekono
mik ve siyasal nedenlerle gelişememiştir. Bir yıl sonra 
dış ülkelere işçi göndermede kooperatifleşmiş köylere 
öncelik tanınması, 1969'da da projeye dayalı yatırımla
rın kredi ve hibe ile desteklenmesi, kooperatifçiliğe ni
cel bir büyüme kazandırmıştır. Kooperatifçiliğe, böyle 
bir yaklaşım, köylerde kısa sürede rastgele kooperatif
lerin kurulmasına neden olmuş, kooperatifçilik ilkelerin
den ve demokratik niteliğinden saptırılmıştır. Sayıları 
1965’de 58 olan kooperatifler bir anda 1971’de 2270'e 
ulaşmıştır. Ne var ki kurulmuş kooperatiflerin bir kısmı, 
kuruluş nedenlerini, üretim ilişkilerinde ve buna bağlı 
dengesiz ve adaletsiz gelir dağılımının sonucunda, hızla 
yoksullaşmalarını gördüklerinden kooperatiflerine sa
hip çıkmışlardır.

Giderek demokratik halk kooperatifçiliği diye adlandı
rılacak, tarımsal amaçlı köy kalkınma kooperatiflerinde; 
güdümlü değil özgün, zorlayıcı değil gönüllü ve demok
ratik, yozlaştırılmış değil, uluslararası kooperatif ilkele
rini içinde taşıyan bir kooperatifçilik modeline yönelmiş
lerdir. Bu yönelişe, diğer emekçi sınıf ve tabakaların 
örgütlü mücadelelerinin yükselmekte olmasının etkisi 
unutulmamalıdır.

Bu modelin adı. Çok Amaçlı Tek Tip Kooperatifçilik, 
kapsamı da kırsal kesimin, toplumsal-ekonomik tüm gi
rişimleridir.

Böyle bir modelin gelişmesinin olanağı 1961 Anaya- 
sası'nın tanıdığı demokratik hak ve özgürlüklerle sağlan
mıştır. Bunun üzerine, 1969'da çıkanlan 1163 sayılı koo
peratifler yasası ile çerçevesi belirlenmiştir. Toplumun 
gelişmesine ve değişmesine de kendini uydurarak bir 
takım hedefler belirlenmiştir. Bunlar:

1- Emekçi köylülerin biriiğini sağlamak

2- Ortakların söz, karar ve denetimini temel almak

3- Kooperatiflerin nitelik yönden gelişmesine çalış
mak ve yenilikleri kitle tabanına iletmek

4- Parasal kaynak ve işgücü kaybını önlemek. Aracı- 
tefeci sömürüsünü geriletmek

5- Kırsal kesimle ilgili ekonomi politikaların kendi ya
rarlarına düzenlenmesinde etkili olmak

6- Demokratiklik niteliğini koruyucu ve geliştirici ör
gütlenmeye ağırlık vermek

7- Ortakiann yalnız ekonomik değil, toplumsal çıkarla
rını savunan, onları bu doğrultuda eğiten ve yönlendi
ren bir politikayı benimsemek.

Böylece, Demokratik Halk Kooperatifleri, egemen sı

nıfların iktidarına sonverici değil, onların kendi üzerin
deki ekonomik ve toplumsal yükü hafifletici, ama onları 
zorlayan toplumsal güç oluşturarak sınıfsal bir mücade
leye güç katicı unsuriar olarak görülmüştür. Demokratik 
Halk Kooperatifçiiiği'nin niteliklerinden ötürü, devletin 
sınıfsal niteliği de gözönünde bulundurularak devlet- 
kooperatif ilişkilerinin, ne olup olmaması yaklaşımı sağ
lanmıştır. Çünkü, devletin demokratik ve özgür nitelikli 
kooperatifler için destekleyici değil engelleyici olduğu
nu yaşamışlardır.

Demokratik niteliklerini koruyabilmiş köylerdeki birim 
kooperatifler, tek başlanna, üstlendikleri işleri yerine 
getiremeyeceklerini kavrayıp, başka kooperatiflerle bir- 
ieşerek il düzeyinde üst birlik kurma yoluna gitmişlerdir. 
Kısa sürede kurulan 10 biriik 1971 ’de biraraya gelerek 
merkez birlikleri olan KÖY-KOOP’u kurmuşlardır. KÖY- 
KOOP kooperatifçilik hareketinin ilkelerini şöyle sapta
mıştır.

Uluslararası kooperatif ilkeleri doğrultusunda ve ken
di dayanışma gelenekleri içinde, demokratik halk koo
peratifçiliğinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkin
lik kazandırılmasıdır.

1- Mülkiyet ilişkilerinin, kooperatifler yararına düzen
lenmesi, üretici güçleri geliştirici, toplumsal çıkarlara 
yönelik ve kırsal alanda mutluluk ve gönenç sağlayıcı 
girişimlerde bulunulması.

2- Yatınmlann kırsal alanın gereksinmelerine karşılık 
verici olması ve entegre edilmesi.

3- Kredi, girdi ve benzeri olanakların kendi örgütleriy
le gerçekleştirilmesi.

4- Tanmsal üretimin ve dağıtımın planlanması, üreti
min artırılması, üretici ve tüketicinin çıkarlarının korun
ması.

5- Kırsal alanda yaşayanların toplumsal güvenliğe ka
vuşturulması, iş güvenliğinin sağlanması ve toplumsal- 
kültürel gelişmenin sağlanması.

6- Eğitimi, üretici ve geliştirici kılarak, ilkeleri doğrul
tusunda kitle tabanının oluşturulması.

7- Dikey ve yatay örgütlenmeyi hızlandırarak örgütlü
lüğün ekonomik, toplumsal ve siyasal ağırlığa dönüştü
rülmesi.

8- Çağdaş izleme ve denetleme teknikleriyle denetler
ken eğitici olması.

KÖY-KOOP’un Amacı: Bu ilkeler doğrultusunda ama
cı da şöyle belirtilmiştir. Kırsal kesimdeki yerleşim bi
rimlerinin, ekolojik, toplumsal ve ekonomik durum ve 
olanaklarını gözeterek, köylülerin kooperatifleşmesiyle 
ekonomik-toplumsal sorunlann çözümünü sağlarken, ay
nı zamanda toplumsal gelişmeye de katkıda bulunmak. 
Bu amaçta birden fazla kooperatif kurulmasını önlemek, 
tarım, tüketim-hizmet, yapı ve küçük sanayi kooperatif
leri olarak dört konuda kooperatifleşme modelini ger
çekleştirmek.

Tarımsal üretim araç ve gereçlerin, ya kooperatif mül
kiyetinde ya da kooperatiflerin ortak kullanımıyla, daha 
verimli kullanım niteliğine kavuşturmak.

Kırsal alanda, tarımsal üretimi artırıcı yatırımlara ön
celik vermek ve aynı zamanda işsizliği de önlemek. 
Yatırımların plan ve programlara uygunluğunu gözet
mek ve biriikler arası eşgüdüm içinde otmak.

Destekleme konusunda; her türlü önlemi almak. Koo
peratifler Bankası’nı kurmak ya da kurulmasında baskı 
unsuru olmak. Tanm ürünlerinin destekleme aiımiann-
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da bulunmak, birlik ve birim kooperatiflerine kredi sağ
lamak.

Üretim ve Dağıtım; üretimin planlanmasını ve dağıtı
mını yapmak. Kooperatif yatırımlarının, tarımsal girdile
rin, araç ve gereçlerin, ortakların gereksindiği tüketim 
maddelerinin üretilmesini, iç-dış alimini ve dağıtımını 
planlamak ve yürütmek.

Toplumsal yaşamı; ekonomik yaşama bağlı ve güvenli 
kılmak. Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yararlandırmak. 
Tanmsal sigortayı getirmek. Yatırımları, araç ve girdileri 
sigortalamak. Spor alanları ve tesisleri, dinlenme ve 
huzurevleri iie kreşler açmak.

Eğitim alanında da; Hem üyelerin hem kooperatif dı
şındakilerin demokratikleşme doğrultusunda, eğitim ça
lışması yapmak. Kooperatif ilkeleri doğrultusunda or- 
taklannı ve kamuoyunu aydınlatmak. Uluslararası koo
peratif hareketle ilişkiler kurup geliştirmek ve dünya 
barışma katkıda bulunmak.

KÖY-KOOP BU İLKE VE AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA 
NE YAPİVliŞTIR?

Emekçilerin sorunu, yalnızca tencerelerinin kaynama
sı değil, insanca, özgürce yaşamalarıdır. Bu nedenle 
ekonomik yaşam, demokratik yaşamla birleştirilmiştir. 
Demokratik yapılanmasını, toplumsal ve hukuksal bir 
zemine oturtmuştur. Kısa bir sürede, yurdun dört bir 
yanında örgütlenmiş, 59 ilde ve 2747 köyde emekçi 
köylüleri kucaklamıştır. Kırsal alanda, köy kalkınma, or
man köyleri kalkınma, su ürünleri, hayvan üreticileri 
tedarik ve pazarlama gibi tarımsal amaçlı kooperatifleri 
içine aimiştir. Kırsal alanda 2.5 milyon üretici, küçük 
köylünün, demokratik-ekonomik örgütü olmuştur.

KÖY-KOOP'a bağlı birlik ve birim kooperatiflerince, 
balıkçılık, sütçülük, orman ürünleri, hayvancılık, arıcı
lık, el sanatları, meyve suyu, konserve, salça, zeytin-

yağ, sera, tasnif ve ambalajlama tesisleri gibi tarımsal 
yatırımlara girmiştir. Dışa bağımlılığın getirdiği sonuç
larla kimi zaman daralan ve üretici için önemli girdiler
den olan akaryakıt sorununu bayilikler kurarak çözümle
meye çalışmıştır. Üretim ve yatırımla kalmamış, ortakla
rına tarım girdilerinden ilaç, gübre, yem, tohum ve kredi 
olanakları sağlamıştır. Ortak makina parkları kurmuş 
ve giderek toplu kullanım gerçekleştirilmiştir. Üretimin 
toplumsallaştırılmasına ve girdilerin ortak kullanımına 
yönelik çabalara girmiş ve yarattığı modelleri, diğer ko
operatiflere örnekleyerek onları da özendirmiştir.

KÖY-KOOP, toplu yararları korumada, finansman ge
reksinimi sağlamada, ürünleri içerde ve dışarda pazarla
mada, makina ve ekipman sağlamada, eğitim ve dene
timde, proje hazırlamada birlik ve kooperatiflere yardım
cı olmuştur.

KÖY-KOOP'un ekonomik ve demokratik gelişmesine, 
1975’de MC iktidarına karş! verdiği ve de kazandığı 
traktör mücadelesinin payı büyük olmuştur. Romanya'
dan 1975’den 1977’ye değin üç yıl içinde 10.600 Univer
sal marka traktör getirerek, ortaklarına piyasa fiyatları
nın yüzde 40’ların altında dağıtıp, bu alandaki tekellerin 
ve karaborsanın sömürüsünü büyük ölçüde azaltmıştır. 
Yedek parça depoları da kurarak, üreticilerin sorununa 
çözüm getirmiştir. Sulama birliklerini kimi yerde DSİ’- 
den devralarak işletme, bakım ve onarımını üstlenmiş
lerdir. ,

Halk pazarları projelerini yaşama geçirerek, üreticiler
den tüketicilere köprüler kurmuştur. Bağcılar Bankası 
İçinde yeralmış, ortaklarının kredi sorununu kısmi ola
rak çözmeye çalışmış ve asıl tekelci sermayenin finans 
örgütleri bankaların sömürüsünü kırmaya çalışarak. Ko
operatifler Bankası’nı hedeflemiştir. Trakya’da çeltik to
humu üretimi projesini uygulamaya koymuş, Çukuro
va'da pamuk aiımiarına girmiştir.

KÖY-KOOP, ekonomik mücadelesini, demokratik mü

24 Nisan 1976'da, Pazarcıl<'ın Emiroğlu l<öylüleri ağa Mustafa Emiroğlu'nun gasbettiği topraktan işgal ettiler. 
Toprağı işleyip, onu günlerce süren yoğun baskıya karşı savunan Emiroğlu köylülerinin direnişi aynı zamanda 
ağalarla bir olan faşist çeteler için de köyiûnün tek bir ağızdan yükselttiği sesti. Özellikle kadınların, kimi zaman 
işlenen topraklan sürmeye gelen askeri birliklerin ve ağanın adamlarının kullandığı traktörlerin önlerine yatarak 
sürdürdükleri direniş, daha sonra birçok askerin de köylüleri desteklemesine yol açtı. Fotoğrafta, ellerinde 
sopalarla topraklarını korumaya çalışan köylüler görülüyor.

cadeleyle birleştirerek, 1977’de, anti-faşist, anti- 
emperyalist ve anti-şovenist ilkelerde, demokratik güç
lerin oluşturduğu eylem ve güçbirliği platformuna katıl
mıştır. Böylece, toplumu ve ülkeyi tehdit eden, emper
yalist kapitalist sistemin, siyasi iktidarlarınca sürdürü
len baskı ve saldırılara karşı örgütünün varlığını koru
maya çalışmıştır.

KÖY-KOOP, ekonomik mücadelesini, işçi sınıfının sı
nıf ve kitle örgütü DİSK’in başını çektiği, demokratikleş-- 
me mücadelesine bağlı kılmanın, kendi varlık nedeni 
saydığı ve kavradığı zaman, burjuvazinin yoğun ve prog
ramlı saldırılarına uğramıştır. Faşist cinayet çetelerinin 
boy hedefi olmuş ve onlarca kooperatif öncüsü pusular 
kurularak katledilmiştir. Faşist demagoji, kırsal alanda 
eğer yeterince taban bulamamışsa, bu demokratik halk 
kooperatiflerinin, faşizmin teşhir edilişinde ve gerçek 
yüzlerinin gösterilişinde payı azımsanmamalıdır.

Ve 12 Eylül’le biriikte, KÖY-KOOP, kendini sanık san
dalyesinde bulmuştur. Yöneticileri tutuklanmış, yargı
lanmış ve sonunda aklanmışlardır. Ama tekelci serma
yenin potasında eritilemeyen emekçi köylülerin 
ekonomik-demokratik örgütü KÖY-KOOP yokediimiştir. 
Önce kayyumlar atanmış, sonra da tasfiyesine gidilmiş
tir. Merkez birliğinin dağıtılması, birlikleri, birliklerin et
kisizleşmesi de köylerdeki birim kooperatiflerini doğru
dan etkilemiştir.

Demokratik Halk Kooperatifçiliğin bugünü ise, ülke
nin ve emekçilerin günümüzdeki durumunun kırsal ala
na yansımasıdır. On yıldır örgütsüz bırakılan emekçi 
köylüler hızla yoksullaşmışlardır. Tarımsal üretim hızla 
düşmüş rekolte tahminlerinin yüzde 40 gerilerinde kal
mıştır. Köyişleri Bakanlığı dağıtılmış. Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı içinde, etkisiz bırakılmıştır. Koope
ratiflere verilen hibe kaldırılmış, kredi faizleri yükseltile
rek emekçi köylülerin yararlanması olanaksızlaştırılmıştır.

Köy Kalkınma K ooperatifle ri'n in  yedi yıl önce 8 bine 
ulaşan sayılan, yenilerinin kurulması bir yana, 1984'te 
5974’e, 1985’de 5579’a, 1986’da da 5485’e düşürülmüş
tür.

Köy Kalkınma K oopera tifle ri’nin on yıl önce 8 bine 
ulaşan sayıları, yenilerinin kurulması bir yana, 4 binlere 
kadar düşürülmüştür. KÖY-KOOP’a bağlı olan koopera
tiflerde, siyasi bir kinle, kredi ve hibeleri kesilerek ceza
landırılmışlardır. Sonuçta üretimleri durmuş, borçlarına 
karşılık fabrikalarına, tesislerine el konulmuş ya da mil
yarlarca liralık işletmeler çürümeye terkedilmiştir.

Demokratik halk kooperatifçiliğinin tasfiyesinden son
ra, demokratik olmayan, ama kırsal alanda yaygın ve 
etkili olan Tarım K redi ve Tarım Satış K ooperatifle ri’- 
nde, çıkarılan yasalarla siyasi iktidarların tümden vesa
yetine terkedilmiştir.

Tarım K redi Kooperatifle ri, ABD’de uluslararası bir 
firmaya hazırlatılan projeye göre modeli saptanmış ve 
sistemin kesin koruyuculuğunu yapan bir örgüte dönüş
türülmüştür.

Sonuçta, şunu söyleyebiliriz. Demokratik Halk Koope
ratifçiliği ve KÖY-KOOP örneği, kırsal alanın demokra
tikleşmesinin kitlesel bir aracı olmuştur. Emekçi köylü
lerin, ekonomik, demokratik yaşamının iyileştirilmesi
nin ve bütünleşmesinin unsurları olmuştur. Kırsal alan
da ve kentte ekonomik-demokratik baskı grubu olma 
niteliği kazanmıştır.

Kır yoksulları. Demokratik Halk Kooperatifçiliği ve KÖY- 
KOOP'tan edindikleri demokrasi bilincini ve geleneğini 
bugün kullanabildikleri zaman, yarınlarını hazırlayabile- 
ceklerdir.

AKİM BİRDAL
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3 Temmuz’da saldınlar görece durulurken MHP’li bir belediye meclis üyesi, CHP’li belediye 
başkanı Turhan Kılıççıoğlu’na “partide birtakım yabancı insanlann sağa sola telefonlar ettiğini 
ve cuma günleri büyük olayların çıkacağının belli olduğunu” bildirdi. Kılıççıoğlu, bu ihbarı 
vali Yüksel Çavuşoğlu’na iletti. Ancak, tam da 4 Temmuz Cuma sabahı sokağa çıkma yasağı 
kaldırıldı! Aynı gün, kısa bir süre için Ankara’dan ayrılan İçişleri Bakanına vekalet eden 
müsteşar Durmuş Yalçın valiye bir telgraf emri göndererek, kentin bazı kesimlerinde özel 
önlemler alınmasını istedi. Hedef gösterilen yerler, Alevilerin yaşadığı mahalleler ve buralardaki 
özsavunma örgütlenmesinde kilit konumda bulunan yollar, kavşaklardı. 4 Temmuz Cuma 
günü. Mayıs olaylarında ve 30 Haziran-2 Temmuz kesitinde anti-faşist direnişin odağı olan 
Milönü mahallesine panzerler eşliğinde kapsamlı bir operasyon düzenlenerek önder konumdaki 
kişiler tutuklanmaya başlandı. Aynı gün faşistler, bir aydır son derece yoğun anti-Alevi 
propaganda yürüttükleri Sünni köylerden yüzlerce silahlı insanı Çorum’a yığdılar. Komşu 
Yozgat’tan önemli faşist silahşörler Çorum’a getirildi. Cuma namazında, Çorum’un bütün 
camilerinde faşist provokatörler “komünistler Alaaddin Camii’ni ateşe verdi” diye bağırarak 
kitleyi galeyana getirdiler. Camilerden çıkan kalabalığa kamyonlardan silahlar, sopalar dağıtıldı. 
Ulu Camii’nin yakınlarında para bozduran bir Alevi “Almancı” işçi, hemen orada öldürüldü.
Bu sırada, Milönü mahallesinin girişindeki Alaaddin Camii’nin hoparlörlerinden “Allah, Allah, 
Allah” sesleri yayımlanmaya başlandı. Polis-asker operasyonunun paniğini yaşayan Milönü 
halkı, bu sesler üzerine saldırıya uğradığını düşünerek mahalle çıkışına (Alaaddin Camii’ne) 
doğru koşmaya başladı. Bu kideye camii yanındaki inşaattan ağır makineli tüfeklerle ateş 
açıldı; “hassas bölgeyi kontrol” için orada bulunan polis panzerleri ve askerler de ateşe 
başladılar. Çok sayıda insan öldü, cesetler ve yaralılar saatlerce kaldırılamadılar.

TRT’nin akşam 19 ajansında Çorum’daki olayların “Alaaddin Camii’ne bomba atılması ve 
dışardan ateş açılmasıyla başladığını” duyurması -bu haberin 23 ajansında düzeltilmesine 

I rağmen-; faşisderin, Sünni kitlelerin galeyanını ayakta tutmasına katkıda bulundu.

Alevi mahallelerinden faşistler tarahndan rehin ahnan on insan, MHP il başkanı İsmail Taştan 
ve Çorum ÜYD başkanı Şeydi Esenyel’in talimatlarıyla öldürüldü. İşlenen diğer cinayetler de,

I Kahramanmaraş’taki gibi, vahşet doluydu: İnsanlar dağlanarak, şişlenerek, kafaları baltayla 
; parçalanarak, yakılarak katledilmişti. Çorum’da Mayıs-Temmuz olaylarında toplam 50’ye yakın 
I insan öldürüldü, yüz kadar insan yaralandı, yüze yakın bina yakılıp yıkıldı. Olayların
i ardından Alevi halktan 50 hane Çorum’u terketti. Başbakan Demirel, Çorum olayları sırasında 

yorumunu soran gazetecilere “Çorum’u bırakın, Fatsa’ya bakın” demişti. 7 Temmuz’da. 
Çorum’daki olaylara yol açan tahriklerin başında komünizmin olduğunu söyledi.

i Milönü ve Ç oru m ’da A nti-Faşist D ireniş

Milönü’de direniş, Mayıs olaylarında faşistlerin ve resmi güçlerin saldırılarına karşı 
örgütlenmiş; ikinci bir Kahramanmaraş katliamının planlandığını kavrayan devrimciler, bu 
durumu halka anlatarak bu örgütlenmeye öncülük etmişlerdi. 29 Mayıs’ta üç koldan gelen 
saldınlara direnen Milönü halkı, bazı devrimcileri götürmeye çalışan polisi de engellemeyi 
başarmış; aynı gece de mahallede ilk kez barikatlar kurulmuştu. Devrimci Yol, Halkın 
Kurtuluşu, Kurtuluş, İGD direnişte güçbirliği yapmışlardı. Çorum çevresindeki Alevi köylerde de 
halk Milönü örneğini izleyerek köy girişlerine barikatlar kurarken; çok sayıda insan, direnişin 
stratejik ve moral kilit noktası durumundaki Milönü’ye destek vermek için silahlanıp 
traktörlerle kente inmişti. Faşist propaganda, Milönü’deki anti-faşist özsavunma örgütlenmesini 
“terör odağı” - “kurtarılmış bölge” edebiyatı içinde sunarak resmi güçleri tahrik etmeye 
çalışıyordu. Mayıs olaylan sırasındaki Çorum valisi Rafet Üçelli “Milönü’nden gelenlerin evini 
basıp çocuklarını öldüreceğine” inandırılmıştı. O günlerde Çorum’a gelen Jandarma Genel 
Komutanı Sedat Cilasun da, konuştuğu CHP’li parlamenterlere “gerekli yerlerden emir aldık, 
Milönü’ne tanklarla girip olaylara son vereceğiz” diyordu.

Temmuz olaylannda da, resmi güçlerin ve faşist saldırıların ateşi altında kalan Milönü’de 
direniş hızla toparlandı. Panzerlerin camlarına kireç sürülerek, çiğ yumurta atılarak görüşleri 
engellendi. Ardından, Milönü’nün içinden geçen Samsun-Ankara yolu, Mayıs’taki gibi, 
barikadarla trafiğe kapatıldı. Mayıs’ta faşist militanlan taşıdığı bilinen Dinç-Tur otobüsleri 
barikatlara yaklaştırılmıyordu. Diğer yolcu otobüsleri ise durduruluyor, bir devrimci, otobüse 
binerek yolculara Çorum’da yaşanan faşist katliam girişimini anlatıyor; ardından barikat 
açılarak otobüsün yola devam etmesi sağlanıyordu.

Çomm mahallelerinde bütün siyasal eğilimlerin de katılımıyla 40 tane komite oluşturuldu. 
Bunlar 3 ana komitede merkezileşerek direniş boyunca nöbet, mühimmat ve para sorunlarını 
çözmeye çalıştılar. Komiteler kiraları 2 bin lira civarında dondurduktan sonra, ihtiyacı 
olanların para ve yiyecek sorunlarını üstlendi. Örneğin çatışmalardan sonra bir yardım 
kampanyası açıldı ve 4 Temmuz’da faşistlerin bölgesinde sabaha kadar direndikten sonra 
köylere çekilmek zorunda kalan 30-40 aileye ev ve gerekli ev eşyası sağlandı. Öte yandan 
Nurettin Paşa caddesinde faşisderce yakılan yüz kadar dükkan el birliğiyle onarıldı ve burada 
kurulan bir esnaf komitesi dükkanların yeniden açılması işini devraldı. Komiteler aynca 
devrimcilerin denetimi altındaki bölgelerde bağnaz Alevilerin baskılanyla göç etmek isteyen 
Sünnileri ikna etmeye çalıştılar ve bağnaz Alevilere karşı bir mücadele başlattılar.
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SÖ N M EZ, FİKRİ 
( 1 9 3 8 -1 9 8 5 )

Türkiye sosyalist hareketinin yerel yönetim anlayışını 
1970’lerin sonunda Fatsa’da somutlaştırmaya çalışan, 
doğal bir halk önderi, Fikri Sönmez 1938’de Fatsa’nın 
muhafazakâr köylerinden biri olan Kabağdağ'da dünya
ya geldi. İlkokulu aynı köyde okudu. Daha sonra terzi 
yanında çalışmaya başladı. Yaşamının sonuna dek de 
kendisinin ve ailesinin geçimini terzilik yaparak sağladı. 
Devrimci ve sosyalist “̂ düşünceyle 1965’de tanıştı. O 
yıl Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. 1971’e dek Türkiye 
İşçi Partisi Fatsa İlçe Sekreteri ve İlçe Başkanı olarak 
görev yaptı. TİP yönetimiyle Milli Demokratik Devrim 
görüşünü savunanlar arasında çıkan ayrılıktan sonra 
MDD taraftarlarının yanında yer aldı. 1969’da Amerikan 
6. Filosu’na karşı Dev-Genç’\n düzenlediği İstanbul ve 
İzmir’deki anti-emperyalist gösterilere katıldı. 1968’den 
itibaren özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık emek
çilerinin örgütlendirilmesiyie uğraştı. Aynı yıl Samsun’
dan Trabzon’a kadar olan bölgede gerçekleştirilen “ Fın
dıkta Sömürüye Son” mitinglerine örgütleyici ve konuş
macı olarak katıldı. Samsun ve Trabzon karayolunun
12 saat trafiğe kapatıldığı bir miting nedeniyle tutukla
nıp yargılandı. 12 Mart Faşizmi döneminde Ünye-Kızıldere 
eylemlerinde Mahir Çayan ve arkadaşlannla yardımcı 
olduğu gerekçesiyle tutuklandı. İstanbul 1 No.lu Sıkıyö
netim Askerî Mahkemesi’nde açılan “ Türkiye Halk Kur
tuluş Partisi-Cephesi Davası” nda yargılandı. Yirmi ay 
tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Hakkında açılan 
dava 1974’de çıkarılan afla düştü. 1979’da yapılacak 
Fatsa belediye seçimlei'inde aday olması halk tarafından 
önerildi. Sönmez, faşistlerin 15 Eylül 1979’da yaptıkları 
saldırıda bacağından yaralandı. Bütün bu engellemelere 
rağmen Fikri Sönmez 14 Ekim 1979’da yapılan yerel 
seçimlerde büyük bir oy farkıyla Fatsa Belediye Başkan- 
lığı’na seçildi. Seçimden sonra Belediye Başkanı Fikri 
Sönmez Fatsa’nın 7 mahallesini; sorunları, nüfusu, yer
leşim ve toplanabilme özelliklerini gözönüne alarak 11 
birime ayırdı. Belediye çalışanları ve Sönmez’in birlikte 
hazırladıkları “ Belediye Çalışma Programı Taslağı” 11 
birimde yapılan toplantılarda tartışıldı. 11 birimde yapı
lan toplantılarda gizli oy açık sayım esasına göre komite 
seçimleri yapıldı. Seçimlere tefeci, tüccarlar ve faşistler 
dışında halktan herkes aday olabildi. Halk Komitelerine 
seçilmek için devrimcilerin yanında, CHP’iiier, AP’iiler 
ve MSP’lller de aday oldular. Yirmi bin nüfuslu bu ilçe
de, halkın yerel yönetimde doğrudan söz ve karar sahibi 
olmasıyla kolektif çalışmalara girişildi. “ Çamura Son 
Kampanyası” , “ Fatsa Halk Kültür Şenliği” gibi etkinlik
ler yürütülmekteyken, devletin ve halk düşmanlarının 
bütün dikkati Fatsa'ya çevrilmişti. Nihayet 11 Temmuz 
1980’de Ordu valisi Reşat Akkaya'nın yönetiminde “ Nok
ta Operasyonu” nu düzenlenerek, halkın kendi kendini 
yönetimi “ bastırıldı” ve Fikri Sönmez tutuklandı. İşken
ce gördü. 12 Eylül sonrası Fatsa Dev-Yoi Davası’nın 
sanıkları arasına katılarak yargılandı. Davası sürmektey
ken, gördüğü işkencelerin ve cezaevi koşullarının ağırlı
ğı yüzünden yakalandığı tedavisi mümkün bir hastalık
tan 4 Mayıs 1985’de askerî tutukevinde öldü.



Anti-Faşist Direniş

MHP

MHP, 1964'de CKMP kongresini kazanan Alpaslan 
Türkeş ve arkadaşlarınca oluşturulmuştur.

Türkeş, 1944’de Irkçılık-Turancılık davası nedeniyle 
yargılanmış, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince Ceza 
Yasasının 141. maddesi gereğince 9 ay hapis cezasına 
çarptınlmış; daha sonra karar askeri yargıtayca bozul
muş; bütün sanıklarla birlikte Türkeş de aklanmıştı.

Üsteğmen rütbesi ile yargılanan Türkeş, 27 Mayıs 
1960 Askeri İhtilali ile yeniden bu kez kurmay albay 
olarak siyasal yaşama adımını atmış; on yıl DP iktidarına 
son veren Askeri Müdahale ile yönetimi ele alan Milli 
Birlik Komitesi üyesi ve başbakanlık müsteşarı olarak 
adını duyurmuştu. Türkeş’in başbakanlık müsteşarlığı 
ve komite üyeliği pek uzun sürmedi. 13 Kasım 1960’da 
Türkeş ve 12 arkadaşı düzenlenen bir iç darbe sonucu 
görevlerinden alınıp yurtdışına sürüldüler.

1963’e kadar Yeni Delhi’de Türk Büyükelçiliği'nde da
nışman olarak, görev yapan Türkeş, bu tarihten sonra 
Türkiye'ye dönmüş; eski arkadaşlarıyla biri İKTF bir 
dernek kurma çalışmalarını sürdürürken 21 Mayıs 1963 
ihtilal girişimi nedeniyle tutuklanmıştır.

Emekli kurmay albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının 
duruşmalarında Türkeş’in, Aydemir liderliğindeki ihtilal 
girişimini İsmet İnönü hükümetinin devlet bakanı Haşan 
Dinçer’e bildirdiği kanıtlanmış; Ankara Sıkıyönetim mah
kemesince yapılan yargılama sonucunda Türkeş ve ar
kadaşları (14’ler olarak adlandırılan gruptan emekli al
bay ve MBK eski üyeleri Fazıl Akkoyunlu ve yüzbaşı 
Muzaffer Uzdağ) aklanmıştı.

1964’de CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi)’ne 
giren Alpaslan Türkeş 31 Temmuz 1964'de yapılan parti 
genel kongresinde Ahmet Tahtakıiıç’ı yenilgiye uğrata
rak CKMP'ttm genel başkanlığına seçildi. O tarihte siya
setten ayrıldığını açıklayan Osman Bölükbaşı'nın parti
si, Türkeş ve arkadaşlarınca ele geçirilmişti. Parti yöne
timine Türkeş ile birlikte; eski Milli Birlik Komitesi üyele
rinden Mustafa Kaplan, Rıfat Baykal, Ahmet Er, Fazıl 
Akkoyunlu, Dündar Taşer, Numan Esin, Muzaffer Özdağ 
da parti yönetimine seçilmişlerdi.

13 Kasım 1960 iç darbesi iie yurtdışına sürülen Orhan 
kabibay, Orhan Erkanlı, Ihsan Kabadayı, ve İrfan Solma- 
zer de aynı tarihlerde CHP'ye girmişlerdi, “ 14’ier” gru
bundan Muzaffer Karan da Marksist TİP'e kaydolmuş; 
1965 seçimlerinde TİP milletvekili olarak parlamentoya 
girmişti.

Türkeş'ln önerisi ile 1969’da parti adı MHP olarak 
değiştirilmiştir.

1969’dan sonra partinin ideolojisi de yeniden belirlen
di.

“Milliyetçi Toplumcu” düşünce partinin temel ideolo
jisi olarak saptandı. O tarihten sonra da Türkeş “ Başbuğ” 
olarak anılmaya başlandı.

Atatürk zamanında çıkarılan bir yasa iie “ Başbuğ” 
ünvanının kullanılması yasaklanmıştı. Bu yasağa karşın 
Türkeş, tıpkı Mussolini'nin kullandığı “ Duce” Franco’- 
nun kullandığı “Coudiilo” ve Hitler'in kullandığı “ Führer” 
gibi bir resmi ad seçmiş bulunuyordu.

MHP, 1969'dan sonra örgütlenme çalışmalarına hız 
verdi.

Türkeş, bir yandan Rıfat Baykal aracılığı ile birçok 
il ve ilçede “ komando kampları” kurdurarak, gençliğin

bir kesmini para-militer eğitimden geçirtiyor; öte yan
dan da Ülkücü Gençlik Dernekleri ve Ülkü Ocakları adla
rıyla yasal görüntülü dernekler kurduruyordu.

MHP, işçi kesimine de el atmış; Milliyetçi İşçi Sendika
ları Konfederasyonu’t}u (MİSK) kurdurmuştu.

Böylece, gençlik kesiminde Dev-Genç ve Sosyal De
mokrasi Dernekleri’ne karşı Ülkücü Gençlik Dernekleri; 
işçi kesiminde de MİSK, MHP’nin yan kuruluşları olarak 
çalışmaya başlamışlardı.

1978’in son ayında patlak veren Kahramanmaraş olay
ları nedeniyle sıkıyönetimin ilanından sonra Ankara'da 
çalışması zorlaşan ÜGD yerine genel merkezi Nevşehir'
de bulunan Ülkü Yolu Derneği kurulmuştu.

MHP, bir yandan yurtiçinde bu çalışmaları sürdürü
yor; öte yandan da Avrupa’daki örgütlenmelerle uğraşı
yordu.

HAKKA

MHP’nin propaganda amacıyla çıkarttığı b ir afiş. 1974 
sonrası b ir yandan ülke çapında sürdürdüğü yaygın 
terör, diğer yandan da her türlü ayrımcılığı 
körükleyerek İslâmî motiflerle de bezenmiş bir 
demagojiyle kitleleri örgütlemeye yönelmiş olan MHP 
zaman zaman İslâmî hareket militanlarıyla da silahlı 
çatışmalara varan çelişkiler yaşadı. Öyle k i bu 
çatışmalarda her iki taraftan da onlarca kişi 
yaralanırken bir kaç kişi de hayatını kaybetti.

Türkeş, MHP’nin Avrupa’daki örgütlenme çalışmalar 
yapması için Enver Altaylı’yi görevlendirmişti.

Altaylı, 21 Mayıs 1963 ihtilal girişimi nedeniyle Kara 
Harp Okulu'ndan çıkarılan 1400 öğrenciden biriydi. 
1968'de Ankara Hukuk Fakültesl’ni bitiren Altaylı, bu 
tarihten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı’na girmiş; MİT'de 
Sovyetler Biriiği'nde yaşayan Müslüman azınlıkların dil
lerini bildiği için Sovyetlerle ilgili duyarlı görevlerde 
kullanılmıştı.

Altaylı, bir süre sonra doktora yapmak İçin Federal 
Almanya’ya gitti. Türkeş’in MHP’nin Avrupa’daki örgüt
lenmeleri için “ Baş Müfettiş” olarak görevlendirdiği Al- 
taylı’nın bir M İT  görevlisi olması dikkat çekiciydi.

MHP’nin yurtdışı ilişkilerini kurması için görevlendiri

len Ajtayli’nin kişiliği MHP’nin yurtdışı ilişkilerinin de 
belirleyici nedeni oldu.

Partinin yurtdışı kuruluşları Anayasa Mahkemesi ka
rarı ile kapatılmasından sonra Avrupa’da parti örgütü 
yerine “ Avrupa Dem okratik Ülkücü Dernekleri 
Federasyonu” kurulmuş ve genel başkanlığına da Lok
man Kondakçı getirilmişti.

Lokman Kondakçı’dan sonra bu göreve Musa Serdar 
Çelebi seçilmiş; Papa’ya karşı 13 Mayıs 1981’de girişi
len suikast nedeniyle yargılanan ve uzun süre Roma’da 
cezaevinde tutuklu kalan Çelebi, yargılama sonunda 
aklanmış; cezaevinden çıktıktan sonra Türkeş’den kop
muştu.

MHP’nin yurtdışı ilişkileri MİT görevlisi Enver Altaylı 
tarafından kurulmuştu. Kurulan ilk ilişkiler, kısa adıyla 
BND olarak bilinen Federal Almanya gizli İstihbarat ser
visi (Bundesnachrıchtendienst) ileydi.

BND’nin Türkiye masası sorumlusu Dr. Kannapın ile 
Altaylı’nın kurdukları ilişkilerin belgeleri Ankara sıkıyö
netim komutanlığı askeri savcılığınca açılan “MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar" ile ilgili dava dosyaları arasındadır. 
Altaylı 9 Şubat 1976’da MHP genel başkanı Alpaslan 
Türkeş’e yazdığı mektupta kurduğu ilişkileri şöyle anla
tıyordu;

“4 Mayıs günü Dr. Kannapın Köln’e gelecek, burada 
beni Alman İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile tanıştıracak”

Enver Altaylı, Türkeş'e yazdığı 24 Haziran 1976 tarihli 
mektubunda da Dr. Kannapın ile yaptıkları görüşmeleri 
şöyle özetler:

“ Dr. Kannapın ile ilişkilerimiz:

Alman güvenlik kuruluşları nezninde biz[ himaye et
mekte ve bu kuruluşlar çalışmalarımıza engel değil des
tek olması için teşebbüslerde bulunmaktadır. (...) İyi 
niyetinin ve gösterdiği çabaların karşılığı olmak üzere 
kendisini memnun etmeniz gerektiğini düşündüm. Fa
ruk Bey de Dr. Kannapın'ı bir haftalık gezi için Kıbrıs 
Türk kesimine davet ettirdi. Dr. Kannapın'a Faruk Bey 
vasıtası ile gidiş dönüş biletlerini hediye ettirdim”

Enver Altaylı, aynı mektubunda. Federal Almanya bü
yükelçiliği başmüşaviri Dr. Kengerli’den söz ediyor. Ken- 
gerli, Azerbaycan kökenlidir. 1940’da Alman Ordulanna 
tutsak düşen Kengerli, savaşta SS Subayı olarak görev 
yapmıştı.

Dr. Kengerli, MHP ile Alman Sendikalar Birliği (DGB) 
arasında ilişkileri sağlıyordu. Altaylı “ Bir yabancı servis 
hizmetindeki Türkistanlı soydaşfarımızdan” diye tanım
ladığı CIA emrindeki Türkistanlılar’dan sağladığı rapor
ları Türkeş’e göndermişti.

Amerika’daki Nasyonel Faşist Parti yöneticilerinden 
Jacop Pfersich’in de MHP’ye küçük tutarla da olsa paralar 
gönderdiği saptanmıştı.

MHP'nin Federal Almanya’daki Hıristiyan Sosyal Bir
lik Partisi (CSU) ile yakın dostluk ilişkileri bulunmaktaydı.

MHP’nin son genel idare kurulu üyesi ve işadamı 
Murat Bayrak’ın dünyanın dört bir yanında kurucu çok 
yönlü ve şaşırtıcı ilişkileri de bu arada saymak gerekir.

17 Eylül’den sonra Türkiye'den kaçıp önce Amerika’
da yaşayan; sonra da Federal Almanya'ya yerleşen Bay
rak, İslamcı Demokrat Parti adıyla bir siyasal parti kura
rak, Iran yanlısı Cemaiettin Kaplan ve arkadaşlarını da 
destekliyor.

UĞUR MUMCU
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M HP Raştoru'ndan

1970’te AP  iktidarı döneminde Emniyet Genel 
l^üdürlüğü Önemli İşler Dairesi’nin hazırlamış 

olduğu /MHP’nin komando kamplarındaki 
günlük programı gösteren irölüm:

03.30 alkış ve temizlik
03.30-03.50 içtima ve iyi günler
03.45-03.50 kamp yemini 
03.50-04.15 sabah namazı
04.15-05.30 koşu, kültür fizik
05.30-06.30 sabah kahvaltısı
06.30-07.15 dinlenme
07.15-08.45 judo, karate ve güreş çalışmaları
08.45-09.45 yürüyüş
09.45-10.30 marş çalışmaları
10.30-11.30 günlük aktüalite ve tartışmalar
11.30-12.15 öğle namazı
12.15-13.00 öğle yemeği
13.00-13.15 dini konularda sohljet
13.15-14.15 ikindi namazı
14.15-16.00 judo, karate ve güreş çalışmaları
16.00-17.00 serbest dinlenme
17.00-18.00 dini konularda sohbet
18.00-19.00 miting dağıtma ve düzenleme usûlleri
19.00-20.00 akşam namazı ve yemeği
20.00-21.00 akşam yürüyüş
21.00-21.20 yatsı namazı 
21.20-22.15 içtima, iyi geceler ve yatış

İ t i ra f

1975’te Ü lkü, Ocaktan’na girerek faşist 
örgütlenmeler içinde yeralarak, çeşitli saldırılara 

katılan Ömer Tanlak daha sonra "davadan
dönerek” yaşadıklarını Aydınlık gazetesine anlattı.

Bu itiraflan içeren Aydınlık Yayınları arasında 
çıkan kitaptan bölümler:

“Ben Ömer Tanlak, yakın zamana kadar MHP’li bir 
ülkücüydüm. Benim resmi bir görevim olmamakla bera
ber, MHP’M birçok yönetici ile çalıştım. Bu arada birçok 
olayların içinde bulundum.

“Beş yıl kadar içinde bulunduğum bu çevrenin içyü
zünü gördükten sonra onlardan kesinlikle kopmaya ka
rar verdim. Bu kararımdan sonra bildiklerimi ve gördük
lerimi basına aktararak kamuoyunu aydınlatmayı kendi
me görev bildim. Eskiden birlikte çalıştığım arkadaşları
mın da doğruyu görerek benim yolumu İzlemelerini dili
yorum.” (...)

“Ankara’da doğdum. Yetiştiğim çevre, her şeye elve
rişli Altındağ’dı. Burada geçen çocukluktan sonra, An
kara’nın bir t>aşka semtine Etlik’e taşmdık.”  (...)

“ İlk ve ortaokulu Etlik'te bitirdim. Bu arada Doğulu 
olmamız yüzünden bizde şoven eğilimler vardı. Başarı 
ile gekiiğim orta sondan sonra yavaş yavaş tembelliğe 
vurarak ikmale kaMım. Bunun nedeni ise siyasetle haşır 
neşir olmamdı.

“Liseye gittiğim ilk yıl, güç olarak ülkücüler çok az 
olduğumuzdan, ben de diğerleri gibi okulu terkettlm.

IÇIŞULtlBAKANLICl rTrf|T-̂ ııirıı1fĉ l OntnU I(lw

TANtTMA BRO ŞÜRÜ  'SI

NASYONAL SOSYALİZM

itipaf

Davadan 
dönen ülkücü 

Ömer TanWc arteoyor...

Üstte: içişleri Bakanlığı’nm hazırlamış olduğu raporun 
kapağı. Altta: Aydınlık Yayınlan’ndan çıkan İtira f adlı 

kitabın kapağı.

İkinci senemde ise mücadeleyi bir iki kez bırakmıştım. 
Bunun nedeni ise, bir kıza tutulmuştum ve bu kız ben
den olaylara karışmamamı istiyordu. Ben de iki arada 
bir derede kalmıştım. Daha sonra ise bu kızı daha üstün 
görmüştüm, ama benim gibi anarşiye bulaşmış bir kişi
nin lafına kimse inanmadığı için o da bana inanmamıştı. 
Haklıydı.” (...)

“ Bu arada okulda [Etlik Lisesinde] çatışmalar daha 
kızışmış, zaman zaman silah kullanılmaya başlanmıştı. 
Ben de kendime bir silah almaya karar verdim.

“ Tiunun için de K. Maraş’ın Afşin kazasında termik 
santralde mühendis olan eniştemin yanına gittim. Orada 
birçok ülkücü ile tanıştım.

“ Afşin tamamen sağ görüşün hakim olduğu bir yerdi. 
Burada daha ilginç şeyler vardı. Sağ görüşlü halk, sol 
görüşlü mühendislerin şehre inmesini önlüyorlardı. İnen 
kişiler dövülüyordu.

“ Bu arada Afşin Ülkü Ocaklarına gitmeye başladım. 
Burada Hüseyin Koca isimli bir kişi ile tanışıp arkadaş 
olduk. Bu kişi de bizdendi. Zengin bir ailenin oğluydu. 
Bu kişiyle samimiyetimiz oldukça ilerledi.

“ Bugünleri takiben, silahlı halkın lojıfıanları basma 
olasılığı doğmuş, lojmanda kalan görevliler endişe duy
maya başlamışlardı. Geceleri silahlar atılmaya başlamış, 
jandarma lojmanları kontrol altına almıştı.” (...)

“ O zamanlar gittiğim Afşin Ülkü Ocakları oldukça kü
çük bir yerdi. Hatta bir keresinde ‘Ne kadar ufak’ demiş
tim de, bana bozulmuşlardı.

“ Silah yönünden oldukça iyi durumdaydı. Bizim Et
lik'te iki silah varken, burada her kişinin bir-iki silahı 
vardı.” (...)

“Afşin'de arkadaşım Hüseyin Koca vasıtası ile Latif 
Usta isimli bir kişiden 7.65 çapında Alman Valteri bir 
silah aldım. Latif Usta, bir kaçakçı idi ve hem ülkücü 
kişilere silah, hem de para yardımı yapıyordu. Silah 
oldukça iyi bir silahtı.” (...)

“ Bu esnada [Afşin'de] lojmanlarda tanıdığım solcu 
kişiler bende etki yapmaya başlamışlardı. Ben de bunun 
üzerine Ankara’ya geldim.

“ Davanın kutsal olduğuna inanıyordum. Bu yüzden 
okumaya karar verdim. Fakat, okunacak kitaplann azlı
ğından ve bana bir şeyler vermediğinden bundan vazge
çip, verilen seminerlere gitmeye, bunları kaçırmamaya 
başladım. Burada da yanıldığımı anlayarak, vazgeçtim.

“ Nedeni ise seminerlerde de aydınlatıcı bir şeylerin 
anlatılmaması ve sadece konuşmaların başında ve so
nunda ‘Tanrı Türk’ü Korusun ve Yüceltsin’ ya da ‘Ey 
Türk titre ve kendine dön' şel^linde yeminler edilmesiy
di. Bu da kafamın açılması konusunda hiçbir yarar sağ
lamıyordu.” (...)

“ Bundan sonra karar vererek davanın büyüklüğüne 
kendimi inandırmam gerektiğini, sol güçlerin Türkiye 
üzerinde sadece bölücülük yaptığını, bunun savunucu
larının da birer satılmış olduğuna kendimi inandırmayı 
hedef seçtim.

“ Bu olayları takil>en devamlı olarak silahlı geziyor
dum. Bu arada okul yaz dönemi tatiline girmişti. Etlik 
semtinde faaliyetler daha da artmış, hükmedilen sınırlar 
genişlemiş, semtte Cumhuriyet vb. gibi sol İçerikli gaze-
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teler okutulmaz olmuş, okuyanlar dövülmeye başlan
mıştı. Gazete bayiinin önü devamlı tutulmaya başlan
mıştı. Bu arada sol görüşlü kişiler semtte gezdirilmez 
olmuştu.” (...)

“Etlik Lisesine devam ediyordum. Fakat bu arada 
bana bir soğukluk gelmiş, eskisi gibi karışmaz olmuş
tum. Kavgalar, çatışmalar, yine eskisi gibi, hatta daha 
şiddetli İdi. Ancak ben iyice soğumuştum. Bu arada 
aMığım silahı satmayı bile düşünüyordum.

“Bugünleri takiben lise içerisinde bana yönelik hare
ketler sıklaşmıştı. Bunlardan bana karışmamalarını iste
dim, fakat beni hâlâ dövüşecek sandıklan İçin, bana 
olan tutum devam ediyordu. Ben de kendimi daha fazla 
zor altında bırakmamak için tekrar olaylann içine girdim.

“Bu arada lise civannda bir kez kı rşunlandık. Bunun 
üzerine ben de bir kişiyi elinden bıçakladım. Aşağı Eğ- 
lence’de yakalandığım polis arabasının içinden kaçtım. 
Bundan sonra devamlı aranır olmuştum. Bir süre kaç
maya devam ettim.”  (...)

“Daha sonra yine EtKk Lisesi önünde kavgalara kanş- 
maya başladım. Devam etmediğim için okuldan kaydım 
«Ulnmişti, ama yine de okul içinde görevim vardı. Bu 
arada ben yokken olan bir İki kavgadan dolayı solculara 
çok kızıyordum. Lise içerisine dışarıdan girmek yasak 
oMuğu halde, müdürümüz ülkücü olduğu için, bizim 
gMp çıkmamız kolay olduğu gibi, bazen de Müdür Şükrü 
Düz'ün 7.6S çapındaki silahını alıyorduk.

“Okul içinde yine bizler hakimdik. Bu arada millet, 
okukia solcu kalmadığı için kendi arasında kavga edi
yordu. Bu kavgalar genellikle kız konusunda ve fazla 
içkinin verdiği sarhoşluk nedeniyle oluyordu. Artık her
kes işin tadını kaçırmış, sınıflara sarhoş girmeye, sınıf
larda İçki içilmeye başlanmıştı. Bugünlerden sonra ben 
de okula gelmemeye başladım. Aşağı Eğience’de kah
vede bütün gün oturup ülkücülük yapıyorduk.” (...)

Gazeteci- Peki, polise biMiriyor muydunuz, mesela 
tanıdığınız polislere biz İşte şurada eyleme çıkıyoruz, 
başımıza bir şey gelirse haberiniz olsun, yahut bu tarafa 
kimse gelmesin gibisinden...

Tanlak- Genellikle bir serseri polis takımı vardı, üç- 
dört tane. Gelirlerdi, kahvede kumar filan oynarlardı. 
Ve biz de o saatlerde yazıya çıkardık. Saat 10-11. Yani 
bizim gittimizi, ne iş yapacağımızı bilirlerdi.

Gazeteci- Polisle böyle İlişkiniz oluyor muydu?

Tanlak- Polisle ilişkimiz şöyle oluyordu: Birkaç kez 
ben tanık oldum. Üzerimde silah varken, arandık fakat 
silah çıkmadı.

Gazeteci- Yani aranıyor, yok diyorlar. Peki bunlardan 
biMiğin resmi polis var mı?

Tanlak- Benim bildiğim mesela Yunus diye biri var. 
Benim de üzerimi aradı silah varken...

Gazeteci- Bulamadı, değil mİ silah varken?

Tanlak- Bulamadı.

Gazeteci- Hangi karakoldan bu Yunus?

Tanlak- Etlik Karakolundan. (...)

“Ankara'dan hemen Antalya'ya geçtim. Burada Aot- 
birlik'te Genel Müdürlük Basın Yayın Bölümüne karika
türist olarak atandım.

“Antalya Antbirllk Genel Müdürlüğü'ne işe girmemle 
tekrar olaylann içine girdim. Burada genel müdür zama
nın UHP’K Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner tarafından 
atanan Abdurrahman Sağkaya idi. Yine aynı alanda üre
tim yapan Aksu İplik Fabrikası Genel Müdürü ise -Antbir-
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Üstte: 1 Mayıs 1978’de Devrimci Yol dergisinde 
yeralan M H P ’n/n oba örgütlenmesi ite ilgili b ir belge. 

Ortada: İzm ir’de 197S'te b ir MHP  gösterisi. Altta: 
1976'da b ir M HP mitinginde konuşan Türkeş.

İik Genel Müdürü tarafından atanan Atalay Doğan'dı. 
Atalay Doğan Töb-Der Genel Merkezi soygunu için emir 
veren jçişiydi. Her iki müdür de Ankara’da militan olarak 
yetişmiş, eli silah tutan kişilerdi.” (...)

“ Giresun Yurdunda bir arkadaşta Bersa marka bir 
silah vardı. Bu silah, bizim semtten Burhan (Güneyli) 
isimli bir arkadaşındı. Tekrar Etlik'e geldiğimizde hiç 
iyi karşılanmadık. Nedeni bir silah kaybolmuştu, bun
dan dâ ben sorumlu tutuluyordum. Kaybolan silahı Erol 
Türkmen ve Sadık Söğünmez atmışlardı, fakat bana yük
lemek için bu yolu seçmişlerdi.

“ Benden buna karşılık iki silah getirmemi istediler. 
Ben de bundan bir müddet sonra Antalya'ya gittim ve uzun 
bir süre Etlik'e gelmedim. Bu arada silahı bana kabul 
ettirmek İçin bir süre dövüp, vurmakla tehdit ettiler. 
Kolombo’ya (Sebahattin Gözlükaya) ise semtten aynl- 
ması için baskı yaptılar. Bu arada başkan Ahmet Aydo- 
ğan İsimli bir kişiydi. Disiplin görevlileri ise Ahmet Bo
ran, Erol Türkmen ve Sadık Söğünmez idi.” (...)

Tanlak- Evden sabah erken çıktık. Daha sonra Malte
pe’de Yaşam Pastanesi var. Oraya geldik. Oradan bizi 
aldılar. Aranıyoruz gerekçesiyle... Yoo pardon, bir gün 
dolaştık, dışanda. Ben bu arada Ulus’ta bir gazinodan 
Etlik Karakolu’na telefon ettim. “ Olayı ben yaptım” de
dim. Kendi ismimi vererek. (...)

Tanlak- Daha sonra bize orada Meclisten karar çıkma
dan MHP Gençlik Kollannın aranmayacağını söylediler. 
Yani güvencedesiniz dediler. Orada bir iki gece kaldık. 
Sonra t>ir başka eve gittik. Tekrar MHP Gençlik Kollanna 
geldiğimizde Sebahattin Gözlükaya’yı gönderdiler. Be
nim İçin Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlü'yla görüşme
ye gittiler. Bana ne yapılacağı hakkında.

Gazeteci- Ne yapacaklardı sana? Senden şüphelendi
ler mi?

Tanlak- Benden şüphelendiler. Daha doğrusu şundan 
kaynaklanıyor. O sırada Etlik Ülkü O cağrnda  Yönetim 
Kurulu Üyesi olan bir arkadaşın babası Etlik Karakolun
da komiserlik yapıyordu. Ve o yoldan benim yaptığım 
ihbar Etlik Ülkü Ocağı Yönetim Kuruluna gitmiş.

Gazeteci- Kim, Cankılıç mı?

Tanlak- Evet.

Gazeteci- Yani sen karakola telefon ettin. Maltepe'
den Etlik olayını oraya bildirdin. Oradaki komiser de 
oğluna söyledi. Oğlu da merkeze verdi?

Gazeteci- Seni Etlik Karakolundan tanırlar...

Tanlak- Evet.

Gazeteci- Kim bu komiser?

Tanlak- Hamdi Cankılıç... Daha sonra benim için Muh
sin Yazıcıoğlu ile görüşmeye gittiler. Ben de orada bir 
kahvede oturuyordum, ordan çıktım. “ Ben de konuş
mak istiyorum” dedim. O sırada bir sokağın başına 
geldik. MHP Gençlik Kollannın bulunduğu sokağın başı
na. Genel Başkanla görüşmeye giden kişiler de gelmişti. 
Bizim Etlik Başkanı ile görüştüler. Ve Etlik Başkanı bana 
“ Senin hakkında karar verdik” dedi. (...)

Tanlak- Evet. Daha sonra, o sırada dışan çıkmam 
mucizeydi. Fakat Türkeş, MİSK binasını ziyarete gelmiş 
ve Gençlik Kollanndan herkes selam durmak İçin dışan 
çıkmıştı. Ben de dışan çıktım o sırada ve 50-60 metre 
ilerideki Bahçeli Karakolunun önüne geldim. Bir saat 
kadar bekledim orada. Bir buçuk saat kadar. Etrafımda 
dolaşıyorlar, yaklaşamıyorlardı. Karakoldan bir güvence 
alıyordum.

Gazeteci- Evet...
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Tanlak- Daha sonra hemen uzaklaştım Ankara’dan.

Gazeteci- Yani bunlar 21 Mayıs-23 Mayıs arasında 
oluyor.

Gazeteci- Yani bu Piyangotepe olayının hemen ardın
dan oluyor.

Tanlak- Evet. Daha sonra MHP Gençlik Kollarından 
kaçtıktan sonra uzaklaştım.

Gazeteci- Yani MHP Gençlik Kolları önündeki olaydan 
sonra seni alamadılar.

Tanlak- Evet, polis vardı. Alamadılar bu arada. Daha 
sonra böyle bir açıklama yapacağımdan korktukları için 
birkaç kez haber göndermişler, gelsin tekrar konuşalım 
falan diye. Fakat böyle bir şeye yanaşmadım tabii. •

B arzani ile  TüHies
İLHAN SELÇUK

28 Ocak 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
yayınlanan ilhan Selçuk’un aynı başlıkh yazısı:

'Yazımızın başlığını gören okur, ilk bakışta küçük bir 
duraksama geçirebilir:

- Acaba türkeş ile Barzani arasında ne gibi bir ilişki 
veya bağıntı vardır?

Soruya kısa bir karşılıkla, her ikisinin de çağı geçmiş 
ve aşılmış bir milliyetçilik anlayışı ardında koştuklarını 
söylemek olasıdır. Milliyetçilik kavramı da -tüm kavram
lar gibi- zamanına ve yerine göre nitelik değiştirmiştir. 
Sözgelişi Jön-Türklerle tohumları atılan milliyetçilik akı
mıyla Atatürk milliyetçiliği arasında çarpıcı bir ayrılık 
görülür. OsmanlI İmparatorluğunda yaşayan çeşitli mil
liyetlerin milliyetçiliği, kaynak ve desteklerini başlangıç
ta Avrupa’nın kapitalist devletlerinde buluyorlardı. 

,19'uncu yüzyılın sonlarına doğru, Rum ve Ermeni milli
yetçileriyle birlikte Jön-Türklerin Paris ve Londra’dan 
kaynaklanmaları bir rastlantı değil; tarihsel koşullar ge
reğidir. Batı emperyalistleri. Şarklı küçük ulusları “ böl 
ve yönet” politikasını uygulamak için kullanmayı şiar 
edinmişlerdi. Ama yine de “ feodal ve müstebit Abdül- 
harnif’e karşı Jön-Türklerin başkaldırmaları, tarihsel za
manlama içinde ilerici nitelik taşır.

Kemalist milliyetçilik ise 1917 devriminden sonra olu
şup Sovyetlerce desteklenmiştir; emperyalizme karşı 
mazlum ülkelerin ilk direniş bayrağıdır; sosyalist dev
rimle ikiye çatlayan yeryüzü düzeninde “ Üçüncü DUn- 
ya’’nın hat>ercisidir; İlk kurtuluş savaşını t>aşarıya ulaş- 
tınr.

Tarih deneyleri, kurtuluş savaşlarının emperyalist güç
lere ve emperyalizmin kuklası yönetimlere karşı başan 
kazandıklarını gösteriyor; ama ilerici ve antiemperyatist 
bir yönetime karşı kurtuluş savaşı sözkonusu değildir. 
Böyle bir eylem başarıya ulaşamaz. Son örnek, Irak’ta 
Barzani yenilgisidir. Bağdat’taki ilerici Arap rejimine kar
şı; ABD, CIA ve İran Şahı’na dayanarak başkaldıran 
Barzani yenik düşmüş; sonunda Şah’a sığınmıştır. Irak’
ta yaşayan Kürtlerin demokratik hareketi ise şimdi daha 
gerçekçi, ilericİ4 dengeli ve uzlaşmacı bir tutumu benim
semeye yöneliyor. Barzani’nin gerici milliyetçilik anlayı
şı Ortadoğu’da tarihe gömülmüştür ama, bu eylemi di
riltmeye çalışanlar yoktur denemez.

★
Demek ki Atatürk milliyetçiliği Ulusal Kurtuluş Sava- 

şı’ndan kaynaklanır; ırkçılığa dayanmaz; dış Türkler se-

DİSK İN SESİ •
B v t im  s e n M u la r ı  v t  ö rg ü H e r i 
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Üstte: Daha sonra kendisi de öldürülen MHP İstanbul
il Başkanı Recep Haşatlı, öldürülen CHP'// Ahmet 

Ağaoğlu'nun örgütleriyle ilişkisi olmadığını açıkladığı 
basın toplantısında il yöneticileriyle. Ortada: Kepirtepe 

Eğitim Enstitüsü'nün duvarlarında bozkurt amblemi 
(1978). Altta: D İSK ’/n "Faşizme İhtar”  bildirisinin 

yeraldığı DİSK’in Sesi yayın organı.

rüvenciliğine karşıdır; Milli MIsak smırlanyla çevrilidir; 
Amerikan güdümünden kaynaklanan Atatürk milliyetçi
liği düşünülemez. Anadolu insanlarını özgürlük ve ba- 
ğımsızlıklan İçinde bütünleştiren bir çağdaş yorum ge  ̂
reklidir. Ne var ki emperyalizm: 1) Sırasında iç çatışma 
yaratmak için mazlum ulusların içinde gerici tohumları 
büyütmek; 2) Cepheleşme stratejisiyle halkı ikiye böl
mek; 3) Bölgeler arasındaki ekonomik çelişkileri derin
leştirmek; 4) Mezhepsel ve etnik farklılıklardan yararlan
mak İster. 1976 Türkiyesinde CfA’nın beslediği ve be
nimsediği yöntem budur; ve bütün Türkiye’de komando 
eylemleri; mezhep çatışmalarını, bölgecilik akımlarını 
kışkırtmak ve azdırmak için kullanılmaktadır. Açıkçası 
"Cepheleşme'politikası”  komando eylemleriyle birlikte 
C M ’nın belli bir stratejisini vurgulamaktadır.

Oysa Türkiye’nin ulusal çıkarları, devletin bütünlüğü. 
Anayasal rejimin gerekleri komandosal stratejinin tersi 
bir politikayı gündeme getirmektedir: a) Sosyal adalet 
politikasıyla bölgeler arasındaki dengesizliği yok etmek; 
b) Gerici milliyetçilik akımlan yerine çağdaş ulusçuluğu 
benimsemek; c) Sınıflar arası çelişkileri yumuşatarak 
toplumsal bütünlüğü sağlamlaştırmak; d) Halkı Cephe
leşme tuzaklanndah kurtarmak...

CHP’nin politikası da bu ana-çizgileri izlemektedir.
★

Bazan birbirine ters görünen işlemler, bir diyalektik 
bütünlük içinde birbirlerini tamamlar. Bugün Türkeş mil
liyetçiliği ile Barzani milliyetçiliğinin nitelik açısından 
özdeşliği; komando eylemleriyle anarşik eylemlerin bir 
bütünü tamamlayan iki akım niteliği kazanması, dikkati 
çekicidir. Emperyalizmin çok işine yarar t>öylesine sı
caklıkla kucaklaşan çelişkiler...

1976’nın ilk günlerinde komandosal eylemlerin usan
mak bilmiyen bir tempoyla faşizme çağn çıkarması; Türk
iye’yi büyük bir iç “ gaile” ye sürükleyerek dışa dönük 
cephesinde dize getirmek isteyenlerin ekmeğine Ameri
kan margarini sürmektedir. •

"Faşizm e İh t a r "  Bildirisi

DİSK Yürütme Kurulu 16 Mart 1978'de İstanbul 
Üniyersitesi’nde bomba atılarak öldürülen 6 

öğrenciye karşı girişilen katliamı protesto etmek 
için 2 saatlik genel grev düzenledi. Bu karara 

ilişkin bildiri:

“ Faşist ve gerici güçlerin temsilcisi MC iktidarının 
sona ermesine rağmen faşist saldırı ve terör sürüyor. 
İşçiler, yoksul köylüler, yurtsever genç ve aydınlar iş
yerlerinde, okul kapılannda, sokak aralarında saldırılara 
uğruyor, kurşunlanıyor, toplu katliamla yokedllmek is
teniyor. Dün İstanbul Üniversitesi'nde girişilen toplu 
katliam faşist saldırganlıklann nereye kadar götürülebi
leceğinin en son kanıtıdır. 12 Mart faşizmini sürdürmek 
isteyenler ve 1 Mayıs katliamını düzenleyenler yine sah
nededir.

“ İşçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu olaylara seyirci 
kalmayacağını bir kez daha dile getirirken faşist saldın- 
ları nefretle kınadığımızı, provokasyonlara ve tertiplere 
karşı uyanık olunmasının gerekliliğini belirtir, tüm ileri
ci, devrimci ve yurtsever güçleri emperyalizme ve faşiz
me karşı mücadelede güçbirllğine çağırınz.

“ İç savaş kışkırtıcıları, sıkıyönetimden medet uman
lar beklediklerini bulamayacaklar, işçi sınıfı bunların bu 
arzularını kursaklarında bırakacaktır.

“ Faşist yuvaların dağıtılması ve faşist katillerin adale-'
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te teslim edilmesi yolunda hükümetin bütün girişimleri
ni destekliyoruz.

"DİSK, bu mücadelenin bir parçası olarak bu saldır- 
ganiıklan protesto etmek ve faşist yuvaların dağıtılması
nı sağlamak amacıyla DİSK  üyesi tüm İşçilerin Anaya- 
sa’nın kendilerine tanıdığı haklara dayanarak 20 Mart
1978 Pazartesi günü sabahı saat 10.00'a kadar iş bırak- 
maianna karar vermiştir. Faşist saldırganlıklar sürdükçe 
işçi sınıfı daha kararlı bir biçimde eylemlerine devam 
edecektir.

'Bu anlamda Türk-lş  ve Türk-Iş 'e  bağlı sendikaları, 
üyelerini, bütün yurtseverleri ve demokratik kuruluşları 
bu somut görevde eylem birliğine çağınyoruz.” •

M a ra ş 'la n  Sonra

1979’da Biril<im Yayınlan’nda çıkan Maraş'tan 
Sonra broşüründen bölümler:

1973-1977 dönemi, Türkiye toplumunda geleneksel 
yapılann kapitalizmin gelişmesiyle yıkıma, değişime zor
lanmasının yarattığı sorunlar ile bizzat kapitallstleşme 
sürecinin kendi “ içsel” sorunlarının bazen ayn ama 
çoğu kez birbiriyle kaynaşarak kendilerini en açık biçim
de gösterdiği bir dönem oldu. Eski ve yeni ezilen- 
yönetiien sınıflara, onlann toplumsal muhalefetine kar
şı; yeni durum içinde konumlanm korumak isteyen gele
neksel yapıdan arta kalmış sınıf ve tabakaiann ve yükse
len burjuvazinin ortakça oluşturduktan "cephe" arasın
daki bir politik kutuplaşma ile t>elirlendi bu dönem.

.Kapitalizmin gelişiminin- hızlanmaya başladığı 
is k t’lerin öncesinde oluşturulmuş olan ve yükselen 
burjuvazinin o zamandan beri yeniden düzenlenmesini 
istediği devlet yapısının bu gelişme sürecine uyum gös- 
termeyip “ dağılması’’yla doğan “ devlet zor gücü boşlu
ğu", faşist harekete güçlenme ve iktidar ortaklığı imkâ
nını sağladı.

1973-1977 dönemi sona ermiştir. Toplumsal muhale
fet hareketinin sosyalist hareket tarafından yönlendiri- 
lemeyen arayışı, umut bağladığı CHP’den de beklediğini 
bulamamış, ama desteğini de çekmemiş olarak “ durak- 
lamış"tır. Gelişen kapitalizmin isterlerine ancak bürok
ratik mekanizmasına eklemeler yaparak cevap veren 
eskimiş devlet yapısının “dağılması” sorunu, CHP hü
kümetinin “ düzenin ve devletin reorganizasyonu” gö
revini tistlenmesiyie hafiflemiştir. Toplumsal muhalefet 
hareketinin yükselişinin ve siyasal düzenin sarsılması
nın yarattığı gerilim ortasında politik gücü artan faşist 
hareket, sözkonusu gerilimin azalması ile politik gücü
nü; kendisine kitle desteği sağlayan toplumsal kesimle
rin, kapitalizmin gelişmesi süreci İçinde ister istemez 
''kader’’ine razı hale gelmeleriyle “ kitle desteğl” ni yitir
meye başlamıştır.

Türkiye’de faşist hareketin ilk evresi kapanmak üze
redir. MHP bu ilk evre içinde biçimlenmiş ideolojik- 
politik programıyla, yapısı ile kendini sürdüremez. Şüp
hesiz bundan doğan bunalımın sonuçlan hakkında an
cak sınırlı şeyler söyleyebiliriz. Daha acımasız terör ey
lemleri ile karşılaşabiliriz ve bunun örnekleri sık sık 
görülmektedir.

MHP’nin güçten düşmeye başlaması, Türkiye’de fa
şist hareketin sona ermesi demek değil elbette. Kapita
lizmin toplumsal yapıya damgasını vurduğu artık tartış
ma götünnez bir gerçek olan Türkiye’de, bu toplum 
biçiminin yarattığı sorunlann, bundan doğan bunalımla- 
nn yaşanacağı bir döneme girilmektedir. Genel emper
yalist sistemin hiyerarşik yapısı içinde bağımlı bir ülke

IJstte: Maraş’tan Sonra broşürünün kapağı. Ortada: 
MHP'n/n Almanya’da Dortnwnd'ta yaptığı kapalı salon 
toplantısı genç MHP'liler. Altta: M H P ’n/n propaganda 

broşürlerinden birinin kapağında Türkeş ve 9 Işık.

olan Türkiye’de bu bunalımiann daha yoğun, daha derin 
biçimde ortaya çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Faşizm karşı-devrimdir. Kapitalizm çağına, sınıflı top
lumun bu en son ve mükemmel biçimine vanidığı evre
de, bu sınıflı topluma temelden karşı poiltik-toplumsal 
hareketlere -devrim’e- karşı doğan tepkidir. Bu anlamda 
devrim hareketine “ tabi’’dir, onun tarafından belirlenir. 
İdeolojik-politik programıyla, kadroiannın ve “ kitle des- 
teği” nin yapısıyla, yani tüm varlığıyla, devrim hareketi
nin karşıtıdır. 1960-1977 döneminde Türkiye’de faşist 
hareket, egemen sınıflarca tam destek görmediyse bu
nun açıklaması aynı dönemdeki sosyalist hareketin de 
işçi sınıfınca tam desteklenmediği olgusunda aranmalı
dır.

Ama sosyalist hareket, eğer bugün tüm teorik-pratik 
platformuna egemen olan ekonomist yaklaşımı aşar ve 
politik-toplumsai hedefinin asli öğelerini olanca niteli
ğiyle yansıtan bir eylemi hayatın her alanında geliştire
bilme gücünü, bu devrimci çabayı gösterirse; sınıflı top
lumun tüm güçlerinin, çağdaş imkânlarla donanmış bir 
faşist hareketiyle de karşılaşacaktır. Şu anda “ anar- 
şi” nin sona ermesi yolunda “ içten” çağnlar yapan ve 
bu arada “ ülkücü komandalan”  da kınamaktan geri 
durmayıp, ilkelliklerini “ çağdışı” yöntemlerini eleştiren 
burjuvazinin saygıdeğer, seçilmiş zevatının pek çoğu, 
en ilkel ve en modern terör yöntemlerinin kullanıldığı 
kampanyalar içinde; bütün bir "tarih öncesi” nin ege
menlerinin kullandığı her çeşitten silahı kuşanmış ola
rak bu tarihsel hesaplaşmanın karşı-devrim hanesinde 
buluşacaklardır.

Ancak, bu fırsatı bulabilmeleri de devrim hareketine 
bağlıdır. Tüm isteklerine karşın sınıflı toplum düzeninin 
sürmesinden yana güçlerin bir karşı-devrim hareketi 
oluşturabilmeleri de devrim cephesinin “ işi” ni yapıp 
yapmamasına bağlıdır. Çünkü bu gibi tarihsel hesapiaş- 
maiann tümünde görülmüştür ki devrim hareketi, karşı
devrim hareketine önceldir. Önce o çıkar bu hesaplaş
ma alanına. Karşı-devrim, devrim hareketinin “ görevini 
yapamaması” halinde, sanki bunun cezası gibi oluşur, 
gelir.

Türkiye toplumu, ilk hamle hakkının devrimcilere ait 
olduğu bu tarihî satrancın tüm karmaşıklığı ile oynana
cağı koşullara sahip sayılı toplumlardan biridir. Bu ba
kımdan Türkiye devrimcileri, bu tarifsiz sorumlulukları
nın bilincinde olmak ve zaferin ancak, bize çoktandır 
unutturulmaya çalışılan kendi kuraiianmıza uygun bir 
“ hamle” ile kazanılacağım bilmek durumundadırlar. •

T ü rk iye  E m ekli P artis i 
Program  ve Tüzüğü

1975’te kurulan ve genel başkanlığını Mihri 
Beiii’nin yapmış olduğu ve daha sonra da 

hakkında kapatma davası açılan Türkiye Emekçi 
Partisi (TEP) program ve tüzüğünden bölümler:

GEREKÇE

Türkiye bugün emperyalist dünya sistemi içinde, sö
mürülen ülkeler safında geri bir tanm ülkesidir. Emper
yalizm (çağdaş kapitalizm), 19. yüzyılın sonianndan bu 
yana batının kapitalist ülkelerinde teknolojik gelişmeler 
yüzünden üretimin ve sermayenin yoğunlaşması sonu
cu üretimin sosyal niteliği ile üretim araçlannın ve so
nuçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin derinleş
mesiyle varılan kapitalizmin son aşamasıdır. (...)

Türkiye’nin feodal ilişkileri banndıran bağımlı kapita-
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list düzeni burjuva devrimler çağında bir burjuva de- 
molcratik devrimden geçerek kapitalist gelişme olanağı
nı bulmuş olan batının kapitalist ülkelerinin düzeninden 
nitelik bakımından farklıdır. Gelişmiş kapitalist ülkeler
den farklı olarak Türkiye'de işçi sıntfınm ve köylülüğün 

' karşısında yeralan egemen sınıf kapitalistler sınıfı değil-, 
dir, emperyalizmin işbirlikçisi kapitalistler sınıfıdır, ve 
onun taşradaki müttefiki mütegallibedir. Bu mütegallibe 
öyle çağ-dışı unsurlar içermektedir ki, bunlar gelişmiş 
kapitalist ülkelerde çoktan tarihe karışmışlardır. Batı'da 

‘gjç değilse ilk aşamasında, kapitalist üretim ilişkileri 
ekonomide ve toplumsal hayatın bütün alanlarında kal
kınmaya destek olmuştur. Bağımlı kapitalist üretim iliş
kileri ve onunla birlikte varlığını sürdüren yarı-feodal 
üretim ilişkileri Türkiye toplumunda üretici güçlerin ge
lişmesine, hatta mevcut üretici güçlerin toplum içinde 
tam olarak kullanılmasına, gerçek sanayileşmeye, ger
çek iktisadi kalkınmaya engel teşkil etmektedir. Türkiye 
sayısı milyonu bulan insanının işgücünü gelişmiş kapi
talist ülkelere ihraç eden, yurt içinde milyonlarca emek
çisini muattal durumda tutan, toprak altı, toprak üstü 
zenginlikleri emperyalist tekeller tarafından talan edilen 
bir ülkedir. Bu üretim ilişkileri Türkiye'nin ayağına kös
tektir. Çünkü bu ilişkileri topluma zorla kabul ettiren 
egemen sınıfların sınıf çıkarları, toplumun emperyalist 
dünya sistemi içinde sömürülen geri ülke durumunda 
kalmasını emretmektedir. (...)

Türkiye’nin feodal ilişkileri barındıran bağımlı kapita
list düzeninin kendisine uygun bir siyasi üst yapısı var
dır. Düne kadar bu, “ Filipin tipi demokrasi" denen bur
juva parlamenter görünüşlü anti-demokratik düzendi. 
Egemen sınıflar halk yığınlarını kendi çıkarlarının emret
tiği biçimde şartlandırabiliyor ve işbirlikçi burjuvazinin 
baş temsilcisi durumunda olan parti, seçmen kitlesinin 
oy çoğunluğuyla iktidara gelebiliyordu. Özellikle 
1960’ların sonlarında emekçi halkımızın hızla bilinçlen
mesi sonucu bu oyun artık oynanamaz oldu. Bunun 
üzerine egemen güçler ve özellikle İşbirlikçi sermayenin 
en asalak ve en saldırgan kesimi, açık faşizme tırmanışı 
tezgahladılar. 12 Mart 1971 dart>esl bu tırmanışı hızlan
dırmıştır.

Ama Türkiye halkı faşizme “ dur" diyebildi ve binbir 
alanda binbir biçimde beliren direnişiyle faşist cepheyi 
gerilemeye zorlayabildi. Halkın faşizme karşı bu direnişi 
sonucu, Türkiye bugün bir geçiş dönemine varmış bulu
nuyor. Buradan ya gerisin geriye, faşizme dönülecektir, 
ya da halkımızın dsmokrasi uğruna mücadelesi hedefi
ne ulaşacak ve Türkiye siyasi anlamda gerçekten de
mokratik bir ülke durumuna yükselecektir. Türkiye'de 
Siyasi demokrasinin gerçek anlamıyla kurulabilmesi için 
işçi sınıfının önderliğinde, toplumun tüm ulusal ve de
mokratik güçlerinla katılmasıyla bağımsızlık ve demok
rasi mücadelemiz amacına ulaşmalı ve Millî Demokratik 
Devrimimizin başlıca görevleri yerine getirilmelidir. (...)

Devrim, işçi sınıfı önderliğinde işçiler gibi devrimi 
sonuna kadar vardırmaya azimli yoksul köylülüğün ve 
bütün devrimci sınıf ve zümrelerin, devrimci güçbirliği 
içinde, yarattıkları eser olacaktır. Çağımızda işçinin ve 
yoksul köylülüğün ağırlığını ve damgasını taşımayan 
hiçbir ilerici hareket devrim olamaz. Onun için çağımız
da bütün devrimler şehir ve köy emekçilerinin düzeni 
olan sosyalizme yönelmek zorundadır. Sosyalizme ula
şamayan her devrimci hareket hedefinden sapmaya ve 
karşı-devrim batağına saplanmaya mahkûmdur. (...)

Bu devrim milli devrimdir, çünkü çözüme bağladığı 
çelişki Türkiye toplumunun tüm ulusal güçleri ile emper
yalizm arasındaki çelişkidir. Ve bu devrim milli bağım
sızlığı iktisadi alanda ve t>ütün alanlarda gerçekleştir
mek için işbirlikçi kapitalistler sınıfının elindeki kaleleri 
millileştirir. Bu devrim milli devrimdir, çünkü sınıf çıkarı, 
köylülüğün ulusun bireyleri, özgür ve eşit vatandaşlar 
topluluğu durumuna gelmesini önlemekte olan, yani 
uluslaşmaya karşı olan feodal mütegallibenin, sömürü 
ve tahakküm olanaklarını köklü demokratik dönüşüm
lerle ortadan kaldıracaktır. Feodal ve kozmopolit kültürü 
alt edip, ulusal devrimci kültürü egemen kılacaktır. Feo-

Üstte: Atatürk Öğrenci Sitesi'nde kalan MHP’li 
öğrenciler. Altta: Türkiye Emekçi Partisi’n/n yeraldığı 

Emekçi dergisinin kapağı.

dal bölünmeyi önleyip ülkenin toprak biriiğini ve iktisadi 
yaşantı biriiğini gerçekleştirecektir.

Bu devrim demokratiktir, çünkü toplumun ileri atılımı 
önünde engel olan, gericiliğin durmadan üreten feoda
lizm batağını kurutacaktır. Feodal ilişkilere son verecek 
köylülüğün demokratik hak ve özgüriüklerini gerçekleş
tirecektir; Dil, Irk, Din farkı gözetmeksizin toplumdaki 
bütün bireylerin eşitliğini demokratik hak ve özgürlüğü
nü sağlayacaktır. Emperyalizmin özellikle Kürt halkı ile ’ 
ilgili olarak oynamaya çalıştığı “ böl ve yönet” oyununu 
bozacak; nerede belirirse belirsin, gerçek yurtseverliğin 
karşıtı olan şoven eğilimleri etkisiz kılacak, bütün çağdı
şı uygulamaları (asimilasyon vb.) tasfiye edecektir. Her 
bakımdan eşit ve özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
ları topluluğuna yükseltilen Türkiye emekçi halkının bü
tün kesimlerinin kardeşlik, biriik ve dayanışmasını per- 
çinleyecektir. Emperyalizmin ve onun hizmetindeki güç
lerin anti-demokratik düzeni yerine, bütün milli sınıf 
ve zümrelerin, örgütlü olarak, katılacağı ve toplumun 
kaderinin tayininde rol oynayacağı gerçekten demokra
tik düzeni kuracaktır.

PROGRAM

Bu görüşten hareket eden Türkiye Emekçi Partisi 
1919'dan bu yana sosyalizmin bilimini eylem kılavuzu 
edinen sosyalist hareketimizin mirasçısı ve sürdürücü- 
sü sıfatıyla. Anayasanın sağladığı demokratik hak ve 
özgürlükleri son katresine kadar kullanarak ve bütün 
olanakları seferber ederek, aşağıdaki asgari programı 
gerçekleştirmek için mücadele edecektir.

GERÇEK DEMOKRASİ

3) Türkiye halkının egemenliğini engelsiz gerçekleşti
rebilmesi için Milli Demokratik Devrimin başlıca görev
lerinin yerine getirilmesiyle gerçekten demokratik şart
ların yaratılması. Bu uğurda çok yönlü mücadeleye pa
ralel olarak anti-demokratik hükümler taşıyan Siyasi Par
tiler Kanunu’nun, Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi. 
Emekçi halkın serbestçe örgütlenmesinin hukuki ve di
ğer bütün engellerin, tüm anti-demokratik kanunlann' 
kaldırılması; şehir ve köy emekçilerinin kendi siyasi, 
mesleki ve diğer örgütleri içinde birieşmelerini sağlaya
cak halk egemenliğinin hukuki dayanağı niteliğinde de
mokratik kanunların kabulü ve uygulanması.

Bütün siyasi ve diğer örgütlerin toplumdaki hangi 
sınıf ya da zümrenin örgütü olduklannı açıkça ifade 
etme zorunluluğu. Partilerin ve diğer örgütlerin izledik
leri siyasi çizgi ile adına hareket edildiği iddia edilen 
sınıf ya da zümrenin çıkariarı arasında bağdaşma bulun
ması zorunluluğu. Emperyalizmin ve işbirilkçisi gayri- 
millî sınıf ve zümrelerin ulusal bağımsızlık ve demokrasi 
ile bağdaşmayan amaçlar güden siyasi ve diğer örgütle
ri kuramamalan. Seçmenlere seçtikleri temsilcilerini ge
ri çağırma hakkının tanınması. Memurlara siyasi faaliyet 
hakkının tanınması. Bütün bunların gerçekleşmesiyle 
varılacak olan demokratik ortamda Türkiye halkını teşkil 
eden bütün sınıf ve zümrelerin kendi mesleki, siyasi 
ve diğer örgütleri içinde birleşme olanağına kavuşması 
ve halkımızın örgütlü olarak gerçek halk egemenliğini 
gerçekleştirmesi.

TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN

Türkiye’nin siyasi, askeri, kültürel bağımlılık durumu
na ve bunlann temelinde yatan iktisadi bağımlılığa son 
vermek ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla; 
(...)

2) Türk Ordusunun, kendi komutanlarının komutası 
altında ikmalini ulusal kaynaklardan sağlayarak, milli 
bir strateji içinde yurdun savunmasını sağlaması ve bun
dan her şeyden önce kendi halkının aktif desteğine 
ve kendi savaş gücüne güvenmesi ve dayanması. Or
du'nun sırf tüketici durumdan çıkartılarak, mümkün ol
duğu ölçüde, üretime katılmasının sağlanması. Asker-



552

emekçi Icaynaşmastnın sağlanması. (...)

TEMEL HAKLAR

1) Anayasa’da yazılı temel haklann (madde 10-34) 
Icesinllkle uygulanması “dil, ırl(, cinsiyet, siyasi düşün
ce, felsefi İnanç, din ve mezhep ayınmı gözetilmeksizin” 
(Anayasa madde 12) bütün Türkiye Cumhuriyeti vatan- 
daşlannın eşitliğinin gerçekten sağlanabilmesi için imtl- 
•f»! ve baskılann kaldıniması. (...)

İKTİSADİ KALKINMA PLANI HALK DEVLETÇİLİĞİ

Emperyalizmin Türkiye’ye kabul ettirdiği İşbölümü
nün sınıriannı yıkmak, sanayileşmek ve toprak reformu
nun gereklerini yerine getirmek, genel olarak toplumun 
üretim düzeyini yükseltmek, milli geliri artırmak, bu ge
lirin hakçasına dağılımını sağlamak, emekçi halkın refah 
ve mutluluğunu gerçekleştirmek ve sosyalist kuruluş 
aşamasına geçişin şartlannı hazırlamak için:

1) Metinde ve uygulamada özel sektörü güçlendirmeyi 
hedef tutan bir devlet kapitalizmini perçinleyen, emper
yalizmin ve İşbirlikçilerinin çıkarlanyla bağdaşan, genel
likle şehir ve köy emekçilerinin özlemlerine karşılık ver
meyen mevcut beş yıllık iktisadi kalkınma planının yü
rürlükten kaldıniması; ağır sanayide, üretim araçlan üre
timine öncelik veren ve böylelikle emekçi halkın refahını 
uzun vadede güvenlik altına alan, ürünlerin herkese 
üretimine göre dağıtımını sağlamayı hedef tutan, bölge
sel farklara (özellikle Doğu Anadolu İle ülkenin batısı 
arasındaki farka) son verecek vatandaşlar arasında eşit
sizliği belgeleyen "mahrumiyet bölgelerini” ortadan kal
dıran Milli Demokratik Devrimin l^deflerine uygun bir 
iktisadi kalkınma planınm hazırlanması. İşçi ve köylü 
temsilcilerinin planın hazırlanmasına aktif olarak katıl- 
maiannın sağlanması. Plan’ın uygulamasında yetkili dev
tet organıyla birlikte İşçi ve köylü kuruluşlannın da gö
rev almalan. Bütün devlet ve özel işletmelerin ve kurum- 
lann denetim altına alınarak plana uygun şekilde faali
yette bulunmalannın sağlanması. (...)

İŞÇİNİN MÜCADELE GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK

Tûridye’nin bugünkü düzenini milyonlarca şehir ve 
köy emekçisini kaçınılmaz olarak, açık ya da gizli işsizli
ğe mahkûm ettiği; bu sömürü düzeninin çalışabilen ve 
çalışmaya azimli İnsanı çalışamama durumun ve bu du- 
njmdtn doğan yoksulluk ve açlığa sürüklediği; bu dü
zen durdukça, Anayasa’da yazılı çalışma hakkının (mad
de 42) gerçekleşmesinin imkansız olduğu; bu hakkın 
ancak halk devletçiliği şartlannda sosyalizm doğrultu
sunda belli mesafenin aşılmasıyla uygulanabileceği ger
çeğini gözönünde tutan Parti, işçi sınıfının kısa vadede 
korunması ve mücadele gücünün yükseltilmesi için aşa
ğıdaki taleplerin ülke ö lçü^n de gerçekleştirilmesi uğ
runa mücadele edecektir.

1) İşçilerin “ insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
düzeyine” uiaşmalannı (Anayasa madde 41) sağlayacak 
bir asgari ücretin ve ücret bareminin uygulanması. "Kim
senin yaşına, gücüne, cinsiyetine uygun olmayan bir 
işte çaiıştınimaması” (Anayasa madde 43) “ her çalışa
nın dinlenme hakkına sahip” olması (Anayasa madde 
44), sekiz saatlik işgünü, beş günlük iş haftası, 48 saat
lik ücretli hafta ve bayram tatili, 30 günlük ücretli yıllık 
izin, yıpratıcı üretim alanlannda bundan daha kısa bir 
işgünü ve iş haftası, zorunlu olduğu hallerde fazla mesai 
için asgari yüzde elli fazla ücret ödenmesi. Eşit işe 
eşit ücret, genel olarak kadın İşçilerin korunması (gebe
lik izni, kreş vb.) bütün şehir ve köy emekçileri için 
sosyal güvenlik, özellikle yıpratıcı iş kollannda (maden 
işçiliği vb.) erken emeklilik, fabrikalarda ve atelyelerde 
çalışma sağlığı şartlan ve üretimin denetimi için işçile
rin katılacağı komitelerin kurulması. (...)

TOPRAK REFORMU

1) Toprak ve tanm reformunun en köklü ve en hızlı
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Üstte: Devrimci Yol dergisinin 1 Mayıs 1977’den 
sonra yayınlanan,sayısının l(apağı. Altta:

1975’te yayına başlayan Birikim dergisinin 2. sayısının 
kapağı.

biçimde gerçekleştirilmesi. Bu reformun, bir toprak re
formu bakanlığının planlama ve yönetimi altında köylü 
toprak reformu komitelerinin de aktif olarak katılmasıyla 
demokratik tarzda gerçekleştirilmesi. (...)

ULUSAL DEVRİMCİ KÜLTÜR İÇİN

1) Düşünce, bilim ve sanat özgüriüğünün ulusal dev
rimci kültürü egemen kılmak amacıyla uygulanması. Ge
rici, faşist ve kozmopolit ideoloji ve kültüre karşı aman
sızca mücadele. Gerçek "bilim ve sanatı serbestçe öğ
renme ve öğretme, açıklama, yayma, ve araştırma 
hakkının” (Anayasa madde 21) gerçekten uygulanması. 
( ...)

2) Anadili Türkçe olmayan okul çağındaki T.C. vatan
daşlarına Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde anadil ve 
kültür eğitiminin sağlanması. Dini kuruluşlar olan cema
atler tarafından yönetilen azınlık okullarının laiklik ilke
sine uygun olarak Mitli Eğitim Bakanlığı yönetimi altına 
alınması. (...)

DIŞ POLİTİKA

1) Türkiye’nin dış politikasında milli ve demokratik 
İç politikasına uygun olarak, tarihte İlk defa emperyaliz
mi bir milli kurtuluş savaşında yenmiş bir ülkeye yaraşır 
şekilde dünyanın neresinde olursa olsun emperyalist 
saldırıların karşısına dikilmesi. Milli bağımsızlık, demok
rasi ve sosyalizm uğruna savaşan halkiann safında yeri
ni alması. (...)

Bu programını gerçekleştirme yolunda mücadele eder
ken Em ekçi P artis i kurulu sömürü düzenine her türiü 
ulusal ve demokratik nitelikte muhalefeti olumlu karşılar 
ve kendisi Türkiye işçi sınıfının ve yoksul köylünün 
gerçek siyasi örgütü olarak, orta köylülüğün, küçük 
burjuvazinin ve yurtsever aydınlann temsiicisi demok
ratik partileri, örgütleri, çevreleri, grup, akım ya da kişi
leri karşılıklı saygı ve devrimci güçbirliği zihniyeti içinde 
bir anti-emperyalist ve anti-feodal yurtsever cephe saf
larında birleşmeye çağırır. (...)

TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ

AMAÇ

Madde 2. Türkiye Em ekçi Partis i (Parti) Türkiye işçi 
sınıfının öncü birliği niteliğinde bir sosyalist siyasi ör
güttür. Tüm Türkiye halkının gerçek mutluluğu tadaca
ğı, toplumun tüm bireylerinin maddi, manevi açılıp ge
lişme olanaklanna kavuşacağı düzenin sosyalizm oldu
ğuna inanır. Ancak Türkiye toplumu sosyalist kuruluş 
aşamasına varabilmek İçin siyasi, iktisadi ve tüm alan
larda ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek, feodal katıntı
ların temizlenmesi ve her türlü çağdışı ilişkilere son 
verilmesi anlamında demokrasiyi kurmak zorundadır. 
Aynca, kent ve köy emekçilerinin İktisadi ve siyasi mü
cadelesi, en elverişli koşullarla bağımsız ve demokratik 
bir toplumda verilebilir. Bundan ötürü. Parti, bağımsız
lık ve demokrasinin en içten, en tutarlı savunucusudur 
ve Programında gösterilen hedefe “ Tam Bağımsız ve 
<âerçekten Demokratik Türkiye”  hedefine ulaşmak için 
emekçi kitleleri seferber etmeyi başlıca görevi sayar. 
Parti işçi sınıfının olduğu gibi, yoksul köylülüğün de 
en bilinçli unsurlarını çatısı altında birleştirmek görevin
dedir. Parti bağımsızlık ve demokrasi uğruna mücadele
nin ancak toplumun tüm demokratik sınıf ve zümreleri
nin, işçi sınıfının demokratik önderiiğinde, bir Yurtsever 
Cephe dayanışması içinde başanyla verilebileceğine ina
nır ve demokratik güçlerin biriik ve dayanışmasını ger
çekleştirmek için kendine düşeni yapar.

Parti, Türkiye sosyalist hareketinin tarihi mirasçısı 
ve sürdürücüsüdür. Anayasa’nın ve kanunlann sağladı
ğı hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanır ve progra
mını gerçekleştirmek İçin siyasi faaliyette bulu
nur. (...) •



Türkiye

Otorite Bunalımı ve 12 Eylül Darbesi

12 Eylül askeri darbesinin koşullan, yalnızca nesnel toplumsal-siyasal dayanakları bakımından 
değil, somut hazırlıkları ve örgütlenmesi bakımından da 1979’un ikinci yansına girilirken 
oluşmuş, "umut” tükenmişti. CHP iktidarı 7 0 ’lerdeki popüler tanımlanışıyla, yalnızca ona 
destek veren geniş emekçi kitleler ve orta sınıfların radikal demokratik eğilimli kesimleri için 
değil; belki onlardan da çok düzen ve düzenin egemen güçleri açısından “umut”tu. CHP 
iktidarı, birbirleriyle sürdürdükleri mücadele dolayısıyla paradoksal bir biçimde kendisine umut 
bağlayan iki tarafın beklentilerine de karşılık veremeyince rejim açısından 7 0 ’lerdeki büyük 
toplumsal bunalımının geniş tabanlı bir sınıfsal-toplumsal uzlaşmayla aşılması olanakları 
tükenmeye başladı. Kuşkusuz, bunun, CHP’nin siyasal başarısızlığının, programatik 
hazırlıksızlığının ve . bu sosyal demokratik. misyon için ideolojik olgunlaşmasını tamamlamamış 
olmasının ötesinde nesnel nedenleri vardı. CHP “klasik” sosyal demokrat korporatizmi sınırlı 
“toplumsal anlaşma” deneyiminin ötesine taşımayı başarsaydı bile; Türkiye’nin sınıfsal-toplumsal 
çelişkileri, bu “klasik” model içinde massedilemeyecek ölçüde ağır, yoğun ve karmaşıktı.
Aynca, Türkiye’nin tabi olduğu emperyalist sistemin iktisadi ve siyasal müdahaleleri, CHP 
iktidannm hareket alanım daraltıyordu. Sürece egemen sınıflar açısından bakıldığında, 1980’e 
girihrken, bunalımın, 1 9 7 7 /7 8 ’deki kavranışıyla “toplumsal uzlaşma ve huzur ortamı”nın 
yeniden tesisiyle çözülebilir olmadığı, çok daha derinlerde yattığı ortaya çıkmıştı. Bunalım, 
1960’lardan beri uygulanan ithal ikameci sanayileşme modelinin dünya kapitalist sistemi içinde 
“karşılığının” kalmamasıyla doğrudan ilgiliydi. Türkiye’nin uluslararası düzen çerçevesinde 
sermaye birikim modelini, iktisadi mekanizmasını bütünüyle yeniden yapılandırması gerekliydi. 
Bu kapsamlı yeniden inşa operasyonunu, ancak, hem mülk sahibi sınıflar ve büyük 
burjuvazinin fraksiyonlan arasında ortaya çıkacak çelişkileri “burjuvazinin genel çıkan” (esas 
itibanyla tekelci sermayenin çıkan) adına görmezlikten gelebilecek; hem de emekçi sınıfların 
muhalefetini bastıracak “çok güçlü” bir iktidar gerçekleştirebilirdi. CHP iktidarı belki 1977118  
dönümündeki desteği ve itibarıyla bu “gücü” parlamenter rejimin olağan sınırları içinde 
türetebileceği öngörülüyordu ancak, bu-desteğin ne kadar sağlam ve kalıcı olabileceğinin 
kuşku götürmesi bir yana bırakılsa bile; zaten ne CHP, ne de bizzat büyük burjuvazi, böylesi 
“radikal” bir yeniden yapılanma perspektifine sahip değildi. Büyük burjuvazinin bu gerekliliği 
kavradığı 1978/79 dönümünde ise, CHP uluslararası ve ulusal sermayenin programını aynen 
benimsemesi halinde bile bu programı uzlaşmacı bir toplumsal atmosferde uygulama gücüne 
artık sahip değildi. 1979/80  dönümünde, bu misyonu burjuvazinin “soy” partisi AP (eski MC 
ortaklarının desteğiyle) üstlendi. Ancak AP de bu misyonu yerine getirebilmek için geleneksel 
popühst geleneğinden kopmak zorunluluğuyla karşı karşıyaydı. Ayrıca, CHP’ye 1 9 7 8 /7 9 ’da

CHP hükümetinin Temmuz 1978’de Türk-işVe 
imzaladığı “ Topiumsai Anlaşma” , hem gûncel-kısa 
vadeli, hem siyasal ve uzun vadeli saikleri açısından 
önemliydi. ‘‘Toplumsal Anlaşma” nın esas gerekçesi 
şuydu: ‘ ‘Hükümet ve Türk-İş (...) verimlilik ve tüketim 
artırılmadıkça ve ulusal sanayinin dışa bağımlılığı 
azalmadıkça dış ödemeler darboğazından kurtulma 
olanağı bulunamayacağında, kamu kesimindeki 
işletmeler verimli çalışır ve kaynak yaratır duruma 
getirilmedikçe ekonomik sorunlarımızın 
çözülemeyeceğinde ve işçiler yönetime ve sorumluluğa 
katılmadan da bu işletmelerin sağlıklı bir duruma 
gelemeyeceğinde birleşmektedir.”  Bu anlaşmanın 
muhatabının DİSK değil Türk-İş olması, girişimin kısa 
vadeli hedefiyle ilgiliydi. 1978’de yaklaşık 470 bin 
kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri 
gündemdeydi ve bunların birçoğunda grev karan 
alınmış, b ir kısmı Bakanlar Kurulu’nca ertelenmişti. 
Genel greve yönelebilecek çaptaki kapsamlı 
uyuşmazlıkların kamu sektörünü felcetmesi tehlikesi 
vardı. Üstelik kamu işletmeleri, sanayinin altyapı, 
hammadde, ara mal ihtiyacının karşılanmasında kilit 
konumdaydılar. Bu işletmelerin 1975’de 3.7 milyar TL 
olan zaran 1976’da 7.6 milyara, 1977'de 12 milyara, 
1978'in ilk yan yılında 13.6 milyara yükselmişti. 
Buralarda maliyetlerin düşürülmesi ekonominin geneli 
açısından olduğu gibi özel sektör açısından da hayali 
öneme sahipti. Kamu işletmelerinde çalışan işçilerin 
yüzde 90'ınln Türk-İş sendikalarında örgütlü 
bulunması, bu tehlikeli durumda muhatap seçilecek 
odağı da belirliyordu. Acilen “ özveri”  ve “ sorumluluk" 
talep edilen işçiler kamu, yani Türk-İş işçileriydi. Türk- 
İşVn kamu işletmelerinin “patronu”  olan hükümetlerle 
uyumlu, uzlaşmacı ilişki geleneği; kamu işçilerinin 
işverenleri olan “ devlet baba”yı “patron” dan farklı, 
özdeşleşilebilir b ir varlık gibi tanımlanmaya yatkın 
olmalan, hedefi uygun kılan başka etkenlerdi. 
“ Toplumsal Anlaşma”  ile, 1976 ücretlerine, son iki 
yılda gerçekleşen fiyat artışlan değerlendirilerek 
saptanan bir oranda zam yapıldı. Türk-İş’e bağlı 
sendikalar, hiçbir işletmede, bu ölçünün üzerinde zam 
talep etmeyeceklerini taahhüt etmiş oldular. Ayrıca, 
öngörülen “ tüm kamu kesimi için bir çerçeve 
anlaşması”  uyarınca, ücretleri görece yüksek düzeyde 
olan sektörlerden görece düşük ücretli sektörlere 
aktarım yapılabilecekti. Böylelikle, ücret artışları 1978
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Tıkanışı ve 12 hylül

içinde IMF ve Dünya Bankası’nın talep ettiği gibi 
denetim altına alınmış oluyordu. "Toplumsal 
anlaşma” nın CHP açısından daha uzun vadeli ve 
ideolojik-siyasal hedefi, Isveç-F.Alman-Avusturya sosyal 
demokrasi deneylerinin korporatist örgütlenme 
modellerini Türkiye’ye uyarlamaktı. Böylece sınıfsal 
uzlaşma kurumlaştırılırken, işçi sınıfıyla parti arasındaki 
(en azından seçmen düzeyinde) bağ güçlenecekti. Bu 
hedef açısından da, işletme yönetimlerinin iktidarın 
denetimi altında bulunduğu, işçilerin görece “ uyumlu" 
olduğu kamu iktisadi teşekkülleri en uygun deneme 
alanıydı. “ Toplumsal Anlaşma’ ’yla, kamu işletmelerinin, 
üyesi bulunduktan işveren sendikalarından ayrılmalan 
da hükme bağlandı. Ancak işveren örgütleri genelde 
onayladıktan "Toplumsal Anlaşma"nın bu noktasına 
şiddetle karşı koydular; böylece kamu işletmelerinin 
ücret politikalan üzerinde denetimi elden bırakmaya 
niyetli olmadıklarını ortaya koydular. CHP söyleminde, 
devlet işletmelerinin özel mülkiyet-dışı olmasına 
dayanılarak, "Toplumsal Anlaşma"yla “ kapitalizm 
denizinde sosyalist adacıklar yaratılacağı" motifi de 
kullanılıyordu. “ Toplumsal Anlaşma’’nın “ yönetime 
katılma’’ya ilişkin maddeleri de bu motifin önemli 
dayanaklarıydı. Ancak öngörülen yönetime katılma 
uygulaması, yaptırım gücünden yoksun, sembolik bir- 
iki işçi temsilcisinin işletme yönetim kurullarında 
yeralmasmdan ibaret kalacaktı. 1978’in sonbaharına 
girilirken, uluslararası sermayenin beklenen kaynaklan 
aktarmaması ve buna bağlı olarak ekonomik bunalımın 
ağırlaşmasıyla, CHP iktidannın manevra alanı 
daralmaya başlamıştı. 1979’da ihracatın gerileyip 
İthalatın artmasıyla, ödemeler dengesindeki olumlu 
gelişme de ortadan kalktı. 1979’da hükümet, IMF, 
OECD vb. finans kuruluşlarının “ yeni devalüasyon" 
talebini yerine getirmek için, “ önce yardım" şartını 
koşmaya başladı. 6 Ocak 1979’da Guadeloupe’ta 
yapılan uluslararası ekonomik zirvede, F.Almanya'nın 
sosyal demokrat başbakanı Schmidt'in desteğiyle, 
Türkiye'ye yardım yapılması karan alındı. Ancak, on 
gün sonra dört Batılı ülkenin Bonn'daki doruk 
toplantısında, Türkiye'ye yardım yapılması IMF’n/n 
onayı koşuluna bağlandı. CHP iktidarının “ İMF'nin 
reçeteleri yerine Türkiye'nin kendi hazırladığı ekonomik 
planlara dayanılarak yardıma başlanması" talebi doğal 
olarak ciddiye alınmadı. Altta 1979 boyunca Türkiye’nin 
hemen her yerinde görülen "kuyruk"lardan biri.

atfedilen sınıfsal uzlaştıncılık kozundan da yoksun olması dolayısıyla otoriter-baskıcı bir 
politikayı kurumlaştırması gerekiyordu.

AP ilk zorunluluğu yerine getirmekte siyasal olarak zorlanacaktı; ikinci zorunluluğu yerine 
getirmek açısından ise yeterli meşruiyet-temsiliyet gücüne sahip değildi. Egemen blok, AFnin 
bu zaaflannı kapatmak için bir süre AP-CHP koalisyonu formülü üzerinde durduysa da bu 
ittifak sağlanamadı. Egemen blokun ana hatlanyla çerçevesini çizdiği, bütünlüklü iktisadi-siyasal 
programla özdeşleşip uygulayacak bir siyasal güç veya siyasal-sınıfsal ittifakın yokluğu 
koşullannda köklü bir meşruiyet ve temsiliyet bunalımı altındaki rejimin, siyasal-toplumsal 

. mekanizmalan işlerliğini yitirirken iktidar aygıtının toplumu yönetebilirliği, otoritesi her alanda 
aşınıyordu. Rejimin bu ağır bunalımı karşısında devrimci, sosyalist muhalefet de bütünlüklü 
bir alternatifi onaya koyabilmiş değildi. CHP iktidan “umudu”, 7 0 ’lerin ortalanndan itibaren 
yükselen toplumsal muhalefet potansiyelini önemli bir ölçüde massetti. CHP kendisine destek 
veren kitlesel inisiyatifi iktidar pratiği içinde köreltti, apolitikleşmesine zemin hazırladı. 1980’e 
gelindiğinde, 1974’den sonra oluşan radikal siyasallaşma sürecinin ivmesi düşmüş, toplumsal 
muhalefet stabilize olmuş ve hem perspektifi daral(tıl)mış, hem de enerjisini önemli ölçüde 
tüketmişti. Bu durumun, bir askeri darbeyi onaylamayan geniş kitlelerin 12 Eylül’e 
“katlanmasında” önemli pay sahibi olduğu söylenebilir. Bu potansiyelle temasım güçlendirmekte 
olan devrimci ve sosyalist hareket ise, olağanüstü yoğunluktaki faşist terörle mücadele içinde 
bu teması alternatif toplumsal devrim süreci doğrultusunda geliştirme imkanını son derece 
sınırlı bir ölçüde bulabildi. Faşist hareket, kendi iktidar stratejilerini gerçekleştiremese de 
(Bakınız: Faşist Terör ve Anti-faşist Direniş), devrimci-sosyalist hareketin siyasal eylem alanını 
daraltma misyonunu yerine getirdi. Öte yandan sosyalist, devrimci ve radikal demokratik 
toplumsal örgütlenme ağı, bir siyasal-toplumsal iktidar alternatifi haline gelememekle birlikte; 
yerleşik parlamenter sistemin dışında yarattığı siyasal eylem alanında, burjuva iktidarlann 
hesaba katması gereken bir güç ve etkinlik edinmiş bulunuyordu. Bu siyasal tablo bir bütün 
olarak, (parlamenter ve parlamento dışı) hiçbir örgütlü siyasal güç blokunun toplumsal-siyasal 
iktidannı gerçekleştirmesine imkan vermeyen ancak herbirinin diğerlerine karşı ihmal 
edilemeyecek bir “veto” ve karşı koyma potansiyeline sahip olduğu, bir tür “pat” durumu 
özelliğine sahipti. Bu durumun, ordunun Türkiye’nin siyasal geleneği içinde sahiplenegeldiği 
“kurtancı” misyonla birlikte; 12 Eylül askeri darbesinin başan şartlarından birini oluşturduğu 
söylenebilir.

CHP İktidan ve “Umudun Tükenişi”
MC İktidarlan Döneminde CHP

CHP 1. ve 2. Milliyetçi Cephe'ler döneminde, yükselen toplumsal muhalefetin sorun ve 
taleplerine hitap eden bir söylemle güçlenirken; kendi içinde de yoğun tartışmalar ve
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çekişmeler yaşadı. Bunlann bir bölümü ideolojik netleşmeye dönük olsa da, asıl önemli 
bölümü kariyerist tartışmalardı. 7 0 ’lerin ortalanna doğru hem sosyalist hareketin yükselmeye 
başlaması hem de “ortanın solu” hareketinin statikleşmesi üzerine; parti içinde CHP’nin 
ideolojisini-söylemini özgülleştirmesine, netleştirmesine ilişkin bir talep doğmuştu. ’70’lerde anık 
“ortanın solu” kavramının yerini alan “demokratik sol”un sosyalist, komünist, sosyal demokrat, 
vb. Marksizm kökenli ideoloji/doktrinlerle arasındaki ilişkinin, smırlann açıklanması isteği 
CHP’ye yalnızca anti-komünist sağdan değil, soldan da geliyordu. Ecevit, ’70’lerin başında, 
“Marksizmden kaynaklanmadığı için sosyal demokrasi yerine demokratik sol deyiminin 
kullanıldığım” söylemişti. 7 0 ’le.rin ortalanna doğru,"demokratik sol” kimliğiyle beraber “sosyal 
demokrat” kimliği de kullanılmaya başlandı. Ancak, bu kimliğin/kimliklerin “özgün”,
“yerli”, “milli” ve gayn-Marksist niteliklerine yapılan vurgu değişmedi. 27-30 Ekim 1974’de . 
toplanan 2. Demokratik Sol Düşünce Forumu’nda Ecevit, “demokratik solun bilimsel soldan” 
farklılıklarını anlattı: Bilimsel soldan farklı olarak kendilerinin “ashnda bilimsellikle çelişen 
dogmatizme düşmediklerini” aynca demokratik solun bilimsel sosyalizmden farklı olarak 
köylüye büyük önem verdiğini savundu. Ecevit, sosyaUst hareketi sık sık “Türkiye koşullannı 
dikkate almamak ve ayaklan yere basmamakla” eleştirirken, “Türkiye’de bugün tek geçerli 
sol(un) ve tek geçerli devrimciliğin CHP’ninki olduğunu” iddia etti. Böylehkle Ecevit, sosyalist 
hareketi muhatap kabul etmeyen, giderek onu gaynmeşru ' saymaya varabilecek bir spyIem 
geliştirdi: “Bizim dışımızdaki sol bizden ancak bir tek yardım bekleyebilir: Türkiye’de 
demokrasiyi yaşatmamızı... Öylelikle kendi yaşama haklannı korumamızı, kendi söz ve 
düşünce özgürlüklerini korumamızı, o özgürlüklerin önündeki sınırları kaldırmak için mücadele 
etmemizi isteyebilir. Bunun ötesinde bir yardımı bizim dışımızdaki hiçbir sol grup bizden 
beklememelidir.”

Ancak, gerek genel söylem ve program bakımından, gerekse sosyalist solla ilişki bakımından, 
CHP bütünlüklü bir yapıya sahip değildi. Partinin sermayeyle iletişimimi temsil eden, eski 
“ortanın solu” kimliğiyle bağdaştırdıklan “merkez sol” bir politikayı benimseyen unsurlar; 
Feyzioğlu ve Satır tasfiyelerinden sonra da varlıklannı koruyorlardı. Buna karşılık, özellikle 
parti tabanında, parti programının içeriğinin daha kararlı ve radikal bir şekilde uygulanmasını 
savunan; aynca özellikle faşizme karşı mücadelede sosyalist hareketle daha yakın işbirliğine 
yatkın olan sol bir yönelim de vardı. CHP içinde çalışarak birtakım demokratik kazanımlar 
elde etme stratejisini savunan bazı sosyalist unsurlar da bu yönelime güç veriyordu. CHP-MSP 
koahsyon hükümeti sırasında TRT genel müdürlüğü yapan, sosyal demokrasinin Türkiye’deki 
bellibaşh birkaç ideologundan biri olan İsmail Cem (İpekçi), 28 Ekim 1977’de Politika 
gazetesinde CHP’nin karmaşık, tutarsız smıfsal-siyasal iç yapısını şöyle örnekliyordu: “İzmit’te 
CHP’li belediye başkanı arsa spekülasyonunu önleyerek büyük toprakları kamulaştırmış ve 
burada 30 bin konutluk bir projeyi başlatmıştır. Bunu yaparken de arsa spekülatörlerini, 
sermaye çevrelerini hem bu kamulaştırmalardan hem de bunu izleyecek yeni 
kamulaştırmalardan ötürü ürkütmüştür. Aynı şekilde, kentin ekmek sorunu ve un sorunu için 
mücadele vermiş, tekelin gücünü kırmıştır. (...) (Şimdi) İzmit Sanayi ve Ticaret Odası başkanı 
olan eski bir CHP milletvekili, belediyeyle un mücadelesinde yenik düşen bir un 
fabrikatörüdür ve CHP’nin içindedir. Aynı şahsın oğlu, halde komisyoncudur ve İzmit Sanayi 
ve Ticaret Odası yönetim kurulundadır. Eski CHP milletvekili, un fabrikatörü ve Sanayi ve

1978’in başında kurulan CHP ağırlıklı hükümet, 
vaadetmiş olduğu “ ekonomik ve siyasal istikrar’’ı 
sağlama yolunda büyük güçlükler yaşarken, hızla 
gelişen olaylar iktidarın kitleler önünde prestij kaybına 
uğramasına yolaçtı. Ecevit hükümetinin daha ilk 
adımda IMF ile görüşmelere başlaması; enflasyonu 
durdurma amacıyla ücretleri dondurmak istemesi, IMF 
önerileri arasında yeralan devalüasyon karan ve 
sonunda özellikle DİSK ve demokratik kitle örgütleri 
tarafından şiddetli tepkilerle karşılanan "toplumsal 
anlaşma" tasarısı, kendisine "um ut”  diye bakan 
kitleleri karamsarlığa sürüklerken, artan faşist saldırılar 
da toplumda planlı bir biçimde yılgınlık yaratmayı 
amaçlıyordu. Ancak bütün bunlara rağmen, bağımsızlık 
ve demokrasi hareketini yürüten siyasal gruplar, 
sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek 
kuruluşlan, hükümetin özellikle demokrasi 
mücadelesinde vermiş olduğu sözleri yerine 
getirmesini istiyor; ekonomik önlemlere, emperyalist- 
kapitalist sistemin dayatmış olduğu çözümlere karşı 
çıkıyorlardı. Büyük b ir katılımla gerçekleşen 1 Mayıs 
1978, b ir yıl önce egemen ffüçler tarafından 
gerçekleştirilen katUamdân sonra kitlelere moral 
vererek, 1 Mayıs’a ilişkin yaratılmak istenen korku ve 
sindirme havasının yokolmasını sağladı. Fakat I. MC 
döneminde güçlenen ve devlet örgütü içinde önemli 
mevziler elde eden faşistler, CHP ağırlıklı hükümetin 
üzerlerine fazla gitmemesinden de cesaret alarak, 
saldınlannı devam ettirdiler. Bu konudaki 
fütursuzluktan, planlayarak öldürdükleri Atatürk Öğrenci 
Yurdu Müdürü Devrim Çelenk cinayetinde de çok 
açıktı. Aslında olay daha önceden planlanmıştı.
Devrim Çelenk, bir süredir yurtta kalan faşistler 
tarafından tehdit edilmekteydi. Kendisini yurtta 
“ istenmeyen adam”  olarak ilan eden MHP yanlısı 
öğrenciler, Çelenk’ip her gün aynı saatte yurdun 
resmi sen/is arabasıyla Cağaloğlu’ndaki evine gittiğini 
saptamış ve sinsice hazırladıktan planı 24 Ağustos 
1978’de gerçekleştirmişlerdi. Servis aracı Bayezit’ta 
kırmızı ışıkta dururken, Sultanahmet yönüne gitmekte 
olan b ir araçtan açılan ateş sonunda 7 kurşun yarası 
alan Devrim Çelenk hastaneye kaldırılırken öldü, 
aracın şoförü de ağır yaralandı. Bu planlı cinayet 
büyük tepkiler uyandırdı. Çelenk’in daha önce 
avukatlık yaptığı DİSK'e bağlı Oleyis sendikası genel 
başkanı Mukbil Zırtıloğlu, İstanbul Barosu başkanı 
Orhan Apaydın ve Dev-Genç başkanı Bülent Uluer 
yaptıktan açıklamalarda cinayeti faşistlerin 
gerçekleştirdiğini, Ecevit hükümetinin bu saldırılara 
karşı acil önlemler almasını, faşist yuvaların 
dağıtılmasını istediler.
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Tıkanışı ve 12 Eylül

1 Mayıs 1980’de sokağa çıkma yasağına rağmen 
dışarı çıkan ve askeri birliklerce gözaltına alınan 

Behice Boran ve TİP üyeleri. 1980'de kurumlaşan 
devlet terörünün en yoğun ve planlı biçimde 

yüklendiği hedefler; devrimci sosyalist hareketin 
kitleselleştiği, hegemonyasını kurarak alternatif 

toplumsal ilişki ve faaliyet biçimlerini geliştirmek için 
adım attığı yerlerdi. Toplumsal düzenin otorite 

bunalımına düştüğü, yerleşik toplumsal-siyasal yönetim 
mekanizmalannın tıkandığı, mevcut toplumsal ilişki 

biçimlerinin çürüdüğü ortamda; radikal b ir alternatifin 
geniş halk kitlelerini cezbedebileceği korkusu, düzen 

güçlerini tedirgin ediyordu. Böyle bir ihtimal düşük 
olsa, etkisi sınırlı veya yerel olsa bile; düzen, 

kendisini yeniden üretebilmek bakımından en güçsüz 
anında olması nedeniyle, bu "ihtim al”  veya 

"a lte rna tifi denetim alında tutamayacak, ona 
tahammül edemeyecek durumdaydı. Ayrıca, Demirel 

hükümetinin siyasal-ekonomik programının tamamının 
uygulanabilirliği, toplumsal muhalefeti gemleyecek 

baskıcı önlemleri gerekli kılıyordu. Söz konusu 
toplumsal devrim nüvelerinin devlet otoritesi 

bakımından oluşturduktan tehdidin abartılı teşhiri; bu 
bakımdan, aslında "devlet gücü"nün ve "devlet 

otoritesi"nin teşhiri’ için bir vesile anlamına geliyordu. 
Düzen içi, olağan toplumsal muhalefet kanatlan 
üzerinde de oluşturulması gereken baskının tüm 

topluma mesaj veren "provasının"; "b ir avuç 
bozguncu anarşist" olarak damgalanarak tecrit 
edilmeye çalışılan radikal, mücadeleci kesimler 

üzerinde yapılması da mantıklıydı. Düzenin olağan 
yollardan restorasyonunun imkânsızlaştığı kanısında 

olan ve askeri darbe alternatifini destekleyen -ve 
bizzat bu alternatifi oluşturan- güçler açısından; bu 

politikanın ayrıca dehşet ortamını tırmandırarak darbe 
koşullannı olgunlaştırmak bakımından anlamı vardı.

Ticaret Odası başkanınm eski avukatı şu anda belediye başkanlığının adayıdır; mevcut belediye 
başkanına karşı mücadeleye öncülük eden merkez ilçe başkanı ise, aynı eski CHP milletvekili, 
un fabrikatörü ve İzmit Sanayi ve Ticaret Odası başkanınm muhasebeciliğini yapmıştır.”

CHP’de sol muhalefet, 1974’de, MSP ile kurulan koalisyonda fazla taviz verildiği ve vaadedilen 
tekelci büyük sermaye karşıtı ekonomik politikanın savsaklandığı yolundaki eleştirilerle yola 
çıktı. Ancak, kalıcı, güçlü bir örgütlülük, program ve önderlik üretemedi. 14 Aralık 1974’deki 
22. Kurultayda, bu yönelimin ve tepkilerin temsilciliğini. Mart 1973’de Gürler’in 
cumhurbaşkanlığını desteklediği için genel sekreterlikten uzaklaştırılan Kamil Kırıkoğlu üstlendi. 
Sol kanattan Abdullah Baştûrk, Kemal Anadol, Şükrü Koç gibi isimler Kırıkoğlu’nu 
desteklediler. Çoğunlukla il örgütlerinde desteklerini yitirmiş milletvekillerinin sürüklediği bir 
grup da, CHP geleneğinde “liderden yana orta yolculuk” anlamında klasikleşmeye başlayan 
“Üçüncü Dünyacılar” adını kullanarak Kurultay’da yeraldılar. Kapsamlı ideolojik tartışmaların 
yapılmadığı, liste çekişmelerinin ve pazarlıklarının öne çıktığı 22. Kurultay; olgun bir şekilde 
ortaya çıkamayan sol kanadın Kınkoğlu ekibiyle birleşerek yaptığı çıkışın yenilgisiyle 
sonuçlandı. Kabul edilen D em okratik Sol Bildirisi ile, demokratik solun “başka sol öğretilerden 
esinlenmeyen, toplumumuzun o günkü ihtiyaçlarına göre CHP yetkili kurullarının saptadığı 
özgün bir solculuk” olduğu yinelendi; “Türkiye gibi gelişme halindeki bir ülkede elbette 
üretim araçlarının kamulaştmimasının bir ölçüde gerekli olmakla beraber, bunun ölçüsünün 
özgürlükçü demokrasiye gölge düşürmeyecek bir noktada tutulmasının gerektiği” vurgulandı. 
Kurultay’dan sonra sol kanadın eleştirileri Ecevit’i de - hedef alarak yoğunlaştı. Ecevit, Süleyman 
Genç’in sözleriyle “İngiliz emperyalizmine uşak arayanların topluluğu” olarak tanımladığı bir 
uluslararası siyasal, ekonomik “zirve görüşmesi” olan Bilderberg toplantısına katılmakla; CHP- 
MSP koalisyonunu kendi başına ve erken bozarak iktidar olanaklarını sağa bırakmakla (Kemal 
Okyay) suçlandı. “Demokratik solun içeriğini belirlememek ve sağ iktidarın saldırıları 
karşısında işçiler ve köylüler lehine politika üretememek" (Şükrü Koç) eleştirileri dile getirildi. 
Ecevit, 1976 ilkbaharında yaptığı konuşmalarda, “düzeni çarkı durdurarak değil, çark dönerken 
değiştireceğini; Ailende olmak istemediğini” söyleyerek böylesi sol eleştirilere karşılık verecekti.

MC iktidarı karşısında Ecevit’in bile “CHP’nin bugünkü muhalefetini yeterli bulmayan halk 
çoğunluğuna hak veriyorum” sözleriyle açıklama yapmasına yol açacak ölçüde etkisiz, resmi- 
parlamenter düzeye sıkışan pasif çizgisine rağmen; CHP 12 Ekim 1975’de 27 ilde yapılan 
kısmi senato seçimlerinde o y . oranını yüzde 43.3’e yükseltti. CHP bu artışı, Ankara ile 
İstanbul’dan aldığı işçi ve gecekondu oylan sayesinde elde edebilmişti; bu ikisi dışındaki 25 
ilde oy oranı yüzde 38.8’de kalıyordu. Bu durumu değerlendiren CHP, politikasında sola ve
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Türkiye'de Sosyal 
Dem okrasi O lab ilir  m i?

1960'ların ortalarından bu yana Türkiye’de sosyal de
mokrat olarak nitelenen bir siyasi akım var. 1980’lerde 
ilk kez sosyal demokrat ya da demokratik sol adını 
taşıyan partiler kuruldu. Bugün bu partilerin toplam oy 
potansiyeline bakıldığında Türkiye'de iktidara gelebile
cek kadar güçlü bir sosyal demokrat hareket mevcut. 
Ama Türkiye'de sosyal demokrasi olabilir mi? Olamaz
sa, neden? Olabilirse, nasıl? Bu sorular gündemden 
çıkmış değil.

Sosyal demokrasinin, beşiği olan Batı Avrupa ülkele
rindeki tarihsel gelişimi Türkiye’deki gelişimine göre 
çok farklı. Sosyal demokrat politikaların başarıyla uygu
lanabildiği Batı Avrupa ülkelerinin sosyal ve ekonomik 
koşulları Türkiye’ye fazla benzemiyor. Bu noktalardan 
hareketle, birçokları sosyal demokrasinin Türkiye'de ge
çerli olamayacağını düşünüyor. Bu düşünce, sol’da, 
sosyal demokrat politikaları Batı'da "emperyalizm” in 
mümkün kıldığını; Üçüncü Dünya’yı sömüren kapitalist- 
emperyalist ülkelerde sosyal demokrasinin burjuvazinin 
işçi sınıfına “emperyalist sömürü” den pay vererek ka
pitalist düzene bağlama aracı olduğuna ilişkin “ kaba 
Marksist” ya da Leninist açıklamalardan; sağ'da, sosyal 
demokrasinin ancak eğitim ve kültür düzeyi yüksek, 
uzlaşmacı politik kültüre sahip ülkelerde geçerli olabile
ceğini ileri süren liberal açıklamalara kadar uzanan çe
şitli‘gerekçelere dayandırılıyor. Böyle düşünenler haklı 
mıdır? Türkiye’de sosyal demokrasi olabilir mi? Olursa, 
nasıl olabilir?

Sözkonusu soruları yanıtlayabilmek için, sosyal de-, 
mokrasinin Türkiye’deki gelişimini karşılaştırmak ger
çekten anlamlı olur. Batı ülkelerindeki tarihsel-siyasal 
gelişimiyle Batı'da sosyal demokrasinin kaynağında, 
Fransız ihtilali sonrasında özellikle Fransa, İngiltere ve 
Almanya’da gelişen akımı vardır. Kari Marx’in (1818- 
1883) “ bilimsel’ ’ sosyalizmi egemen oluncaya değin 
sosyalist harekette yaklaşık yüz yıl süreyle, Marx ve 
Engels'in “ ütopik” olarak niteledikleri sosyalist düşü
nürlerin fikirleri yaygınlığını korumuştur. 19. yüzyılın 
son çeyreğinde kurulmaya başlayan ve II. Enlernasyo- 
na/'in (1889-1914) çatısı altında toplanan sosyal demok
rat partiler ise, bazı istisnalar dışında büyük çoğunlu
ğuyla, esas olarak işçi sınıfını örgütleyen Marksist parti
lerdi. II. Enternasyonal, Marksizm’in çoğulcu, “ Altın 
Çağı” idi. Marksizm'in birbirinden farklı birçok yorumu 
yapılıyordu. Marksistler henüz tıiçbir ülkede iktidara gel
medikleri için, Marksizm'in bir yorumunun bir diğerini 
baskı altına alması; yasaklaması görülmüş değildi.

Marksizm'in farklı yorumları arasında, denebilir ki baş
lıca anlaşmazlık, demokrasi konusunda oldu. Bireyin 
temel hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik düzeni, 
bir “ burjuva diktatörlüğü” olarak niteleyen azınlıktaki 
devrimci Marksistler, I. Dünya Savaşı yıllarında sosyal 
demokrat partilerden ayrılarak proletarya diktatörlüğü
nü amaçlayan komünist partilerini kurdular. “ Burjuva” 
demokratik düzeni İnsanlığın özgürlük mücadelesinin 
bir kazanımı olarak gören sosyal demokratlar ise, “ De
mokrasi olmadan sosyalizm olamaz” ilkesine bağlı kal
dılar. Marksizm’in reformcu ya da komünistlerin tanı
mıyla “ revizyonist” (Marksist teoriyi revizyona tabi tu
tan) yorumunu benimseyen sosyal demokrat partiler,
I. Dünya Savaşı ve Rusya’da Bolşevik Devrimi'nden
II. Dünya Savaşı ertesine kadar devam eden bir dönem- 
d'e, adım adım Marksizm'den uzaklaştılar. Sosyal de
mokrasinin Marksizm’den uzaklaşması sürecinin şu aşa
maları izlediği söylenebilir;

• “Demokrasi olmadan sosyalizm olamaz” ilkesini be
nimseyen sosyal demokratlar, sosyalizmin (yani, işçi

sınıfının iktidara gelmesi ve üretim araçlarının sosyal
leştirilmesi yoluyla sömürüye son verilmesi projesinin) 
demokratik yoldan (yani seçimler yoluyla) gerçekleşe
ceğine inanıyorlardı. İşçi sınıfı sayıca giderek büyüyor; 
seçim yoluyla zafer kazanılması yalnızca bir zaman so
runu olarak görünüyordu.

• Ne var ki, işçi sınıfı başlangıçta giderek büyüdüğü 
halde, hiçbir ülkede çoğunluğa ulaşamadı. Köylülük gi
derek küçüldü, ama onların yerine “ beyaz yakalılar” , 
büro çalışanları, küçük memurlardan oluşan “ara taba
kalar” , orta sınıf giderek genişledi. Hizmet sektöründe 
küçük üreticiler önemli bir sosyal tabaka olarak ortaya 
çıktı. İşçi sınıfı, beklenenin aksine, zamanla daralmaya 
başladığı gibi, işçilerin birçoğunun (dinsel, etnik, bölge
sel, vb. çeşitli etkenlerle) sosyal demokrat partiler dışın
daki partilere oy verd|İ<leri görüldü. Sosyal demokrat 
partilere oy veren işçilerin tümü de sosyalizmi benimse
miyordu. Bu koşullar karşısında, sosyal demokrat parti
ler, iktidara gelebilmek için işçi sınıfı dışındaki toplum 
kesimlerinden de oy alma zorunluluğuyla karşılaştılar 
ve sınıf değil, kitle partileri olma yolunu tuttular. Buna 
bağlı olarak işçilere ve çalışanlara milli hasıladan daha 
büyük bir pay istemekle yetinmeyip, milli hasılanın nasıl 
artırılabileceği sorusuyla da ilgilenmeye başladılar.

•  Sosyal demokrat partiler çalışan halkın yalnızca yarın
ki çıkarlarını (sosyalizmin kuruluşu) değil bugünkü (ka
pitalist toplumdaki) çıkarlarını da temsil ettikleri için 
toptan sosyal dönüşüme değil, reformlara yöneldiler. 
“ Sosyal devrim” , kapitalizmin reformlar yoluyla tedri
cen tasfiyesi olarak anlaşılır oldu.

•  İki dünya savaşı arasındaki dönemde sosyal demokrat 
partiler birçok Avrupa ülkesinde iktidara geldiler. Ancak 
hiçbirinde üretim araçlarının “sosyalleştirilmesi” yolu
na gitntediler. Bunun nedenleri arasında parti program
larında yeralan “ sosyalleştirme” kavramının belirsizliği 
de vardı. “ Sosyalleştirme” nin devletleştirme olarak uy
gulanması, Sovyetler Birliği’nde görüldüğü üzere iktisa
di gücün (aynı zamanda siyasi gücü de elinde bulundu
ran) dev bir bürokrasinin elinde toplanması tehlikesini 
getiriyordu. “ Sosyalleştirme” nin, işletmelerde çalışan
ların ortak mülkiyetine geçirilmesi ise başka sorunlar 
arzediyordu. Sonunda üretim araçlarının sosyalleştiril
mesi yerine mülkiyet hakkının kullanılmasının bir yan
dan parlamento, bir yandan da sendikal hareket aracılı
ğıyla denetlenmesi, sınırlandırılması fikri benimsendi. 
Merkezden yönetilen bir plan ekonomisi yerine, devletin 
çalışanların haklarının, çevrenin korunması ve ekonomi
de rekabetin sağlanması için düzenleyici bir rol üstlen
diği piyasa ekonomisi anlayışı egemen oldu.

Sosyal demokrat ve sosyalist partilerin Marksizm’den 
arınma sürecinin. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin 
1959 Bad Godesberg kongresinde benimsediği, “ müm
kün olduğu kadar çok rekabet, gerektiği kadar planlama” 
ilkesine dayalı sosyal piyasa ekonomisini temel alan 
programla tamamlanmış olduğu söylenebilir. 1980’lara 
ulaşıldığında uluslararası sosyal demokrat hareketin ide
olojisi, Marx-öncesi sosyalist görüşlerin, Marksizm’in 
reformcu/revizyonist yorumunun ve sosyal liberalizmin 
bir sentezi niteliğini kazanmıştır.

Sosyal demokrasinin (yukanda en ana çizgileriyle özet
lemeye çalıştığımız) Batı ülkelerindeki ve Türkiye'deki 
tarihsel-politik gelişimi karşılaştırıldığında şu önemli fark
lılıklar görülmektedir:

•  Yüzyılın başındaki bazı dar aydın çevreleri hariç tutu
lursa, sosyal demokrasi fikrinin Türkiye'de ortaya çıkışı, 
Batı'dan yaklaşık yüzyıl sonradır.

•  İlk kez 1960’ların ortalarında. Cumhuriyet Halk Partisi 
İçindeki, başlarında Bülent Ecevlt'ln bulunduğu bir grup 
aydın, bu partiye sosyal demokrat bir nitelik kazandırma 
uğraşını başlatmıştır.

•  1960'ların ortalarında sosyal demokrat fikirlerin “ aşı
landığı” , Türkiye’de ulusal devletin kurucusu olan CHP, 
güçlü bir milliyetçi, devletçi ve seçkinci (elitist) gelene
ğe sahiptir. Bu parti, yeni kadroların eliyle elitizmden 
popülizme doğru bir evrim içine girmiştir.

• Ecevit ve çevresinin “ ithal” ettiği sosyal demokrasi 
anlayışı. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin 1959 tarihli 
Bad Godesberg programında ifadesini bulan, Marksizm'
den arınmış bir sosyal demokrasi fikridir.

•  CHP'nin sosyal demokrasisi, Türkiye İşçi Partisi'nin 
kurulmasıyla yayılmaya başlayan Marksizm'e karşı al
ternatif sol görüş olarak ortaya çıkmıştır.

Özetlersek: Türkiye'de yaklaşık yüzyıl sonra ortaya 
çıkan sosyal demokrasinin Batı'dan farklı olarak Mark
sist bir kökeni yoktur; aksine, 1960’larda yasakların 
yumuşamasıyla yayılmaya başlayan Marksist sosyaliz
me bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de sos
yal demokrasi bir işçi hareketi ve örgütlenmesi temelin
de değil, Türkiye milli devletinin kurucusu ve güçlü 
bir milliyetçi, devletçi ve seçkinci geleneğe sahip olan 
bir partinin içinde gelişen bir aydın hareketi olarak doğ
muştur. Dolayısıyla sosyal demokrasinin Batı’daki 
tarihsel-politik gelişimi ile Türkiye’deki gelişimi arasın
da hemen hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.

Türkiye ile sosyal demokrasinin içinde geliştiği Batı 
ülkelerinin sosyo-ekonomik koşullan arasında da çok 
önemli farklılıklar sözkonusudur. Türkiye'de bugün bile 
köylülük toplumun yaklaşık yarısını oluşturmaya devam 
etmektedir. Beklentilerin aksine, küçük ve orta köylülük 
canlılığın korumaktadır. İşçi sınıfı 1950’lerden bu yana 
giderek genişlemiş olmakla birlikte, toplumda bir azınlık 
durumundadır; birçok bakımdan köylülükle bağlarını sür
dürmektedir. İşçi sınıfının küçük ve büyük işyerlerinde 
çalışanlar, sendikalarda örgütlü olanlar ve olmayanlar, 
özel sektörde ve kamu sektöründe çalışanlar, iş sahibi 
olanlarla işsizler gibi çeşitli kesimleri arasında toplum
sal konumları açısından önemli farklar görülmektedir. 
Tarımda olduğu gibi sanayi ve hizmet sektörlerinde ol
dukça geniş bir küçük üreticiler kesimi vardır. Hizmet 
sektöründeki genişlemeye koşut olarak büro çalışaniarı- 
memurlar sınıfında önemli bir genişleme gözlenmekte
dir. Türkiye Batı toplumlarına göre çok heterojen bir 
sınıf yapısına sahiptir.

Batı toplumlarında dernekler, sendikalar, siyasal par
tiler gibi örgütlenmelerin en az yüzyıllık bir tarihi bulun
maktadır. Buna karşılık Türkiye’de akrabalık, aşiret, hem
şehrilik, etnik köken, dinsel mezhep temeline dayalı 
dayanışmaların, çıkarlar-fikirler temeline dayanan mo
dern örgütlenme biçimlerine nazaran çok daha ağır bas
tığı bir gerçektir. 1980'lerde dernekler, sendikalar ve 
siyasal partilerde örgütlenme özgürlüğüne getirilen kı
sıtlamalar ile Türkiye’nin modern anlamda örgütlenmiş 
bir toplum olmak açısından daha da gerilediği söylene
bilir. Sosyologlar 1980’lerde, kırsal yörelerden göç ede
rek büyük kentlerin çevrelerine yerleşenlerin oluştur
dukları “ hemşehri cemaatleri” nin kırsal bağların çözül
mesi yerine pekişmesine yolaçtığına dikkat çekiyorlar. 
Bu özellikleriyle Türkiye toplumu geleneksel yapıların 
ayak dirediği, geleneksellikten modernliğe geçiş süreci
ni yaşayan bir toplum olma niteliğini korumaktadır. 
Batı toplumlarında dernekler, sendikalar ve siyasi par
tiler çevresinde ileri düzeyde örgütlenme, sosyal de
mokrat ve sosyalist partilerin gerek iktidara gelirken, 
gerekse iktidara geldiklerinde politikalarını uygularken 
dayandıkları temel gücü oluşturmuştur. Türkiye’nin bü
yük çapta “ örgütlenmemiş” bir toplum olması, tüm si
yasal partilerin, ama özellikle çalışan kitlelerin hak ve 
çıkarlarının savunucusu olan sosyal demokrat partilerin 
siyasal mobilizasyon olanaklarını geniş ölçüde sınırla
maktadır.

Bu özlü karşılaştırma, sosyal demokrasinin başarıyla
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uygulandığı Batı Avrupa toplumlarıyla Türkiye'nin sos- 
yolojil< Icoşultarı arasındal(i temelli farkları ortaya koy
maya yetmektedir. Fakat bu farklılıklardan hareketle, 
sosyal demokrasinin Türkiye’de uygulanabilir olmadığı 
sonucuna varılabilir mi? Sosyal demokrasi belirli bir 
“siyaset tarzı” olarak anlaşılırsa, iıayır. Ülkenin tariiısei 
ve sosyolojik özelliklerinin Türkiye’de sosyal demokrat 
bir siyaset tarzının iıesaba katması gereken koşulları 
belirlemeden öteye bir anlamı olmamalıdır. Sosyal de
mokrasi, Türkiye’nin “ bağrında oluşmuş” değil, (tıpkı 
çoğulcu demdkrasl fikri gibi) “ ithıal” edilmiş bir fikirdir; 
tıpkı çoğulcu demokrasi fikri gibi. Tıpkı çoğulcu demok
rasi fikri gibi toplumumuza yerleştirilmesi mümkün ve 
yerleştirilmesi gereken bir fikirdir. Türkiye’de çoğulcu 
demokrasinin yerleşmesi ve güçlenmesinin de bir an
lamda güçlü bir sosyal demokrat hareketin gelişmesine 
bağlı olduğu söylenebilir.

Türkiye'de sosyal demokrasi gerek iktidara gelmek 
için dayanmak zorunda olduğu sosyal ittifaklar açısın
dan, gerekse iktidara geldiğinde yapması gerekenler, 
uygulayacağı politikalar açısından işe Batı’daki örnekle
rinden çok farklı bir noktadan başlayacaktır. Dolayısıy
la, Türkiye’de sosyal demokrasinin Batılı sosyal demok
rat partileri taklit etmesi, politikalarını aynen yinelemek 
anlamında “örnek alması” elbette ki sözkonusu ola
maz. Sözkonusu olan, çağdaş anlamda sosyal demokrat 
bir “siyaset tarzı”nın Türkiye’ye uygulanmasıdır. Bu 
siyaset tarzının dayandığı temel felsefeyi aşağıdaki nok
talar etrafında toplamak mümkün olabilir:

• Sosyal demokrasi, siyasal özgürlük ve ekonomik eşit
lik ideallerinin bir sentezidir. Siyasal özgürlük, ancak 
bireylerin hiçbir çoğunluk tarafından ihlal edilemeyecek 
temel hak ve özgürlüklere sahip oldukları, çoğulcu de
mokratik düzende gerçekleşebilir. Amaç, sınıfın, halkın 
ya da insanlığın özgürlüğü değil, bireyin özgürlüğü; 
insanın kişiliğini serbestçe geliştirme özgürlüğüdür.

• İnsanın kişiliğini serbestçe geliştirme özgürlüğü ve 
onun temel dayanağı olan siyasal özgürlüğün tüm yurt
taşlar için geçerli olabilmesi için, toplumdaki sosyal 
ve ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gerekir. Siyasal 
özgürlük olmadan ekonomik eşitlik olamayacağı gibi; 
ekonomik eşitlik sağlanmadan siyasal özgürlük de sağ- 
iansMıaz.

• Sosyal demokrasinin amacı özgürlüğün ve eşitliğin 
hüküm sürdüğü bir toplumun kurulmasıdır. Ancak, öz
gür ve eşit toplumu bir hamlede kurmanın “ formülü” 
bulunabilmiş değildir. Bunun tek yolu, özgürlüğün ve 
eşitliğin tüm topluma yayılmasını önleyen engellerin 
bir bir, adım adım, reformlar yoluyla giderilmesidir.

• Dünya, toplumlar ve insanlar sürekli etkileşim ve deği
şim içindedir. Buna bağlı olarak bilgilerimiz ve 
“gerçekler” de sürekli olarak değişmektedir. Bugün 
“doğru” olan politikalar, yarın “ yanlış” olabilir. Sosyal 
demokrasi için önemli olan ve değişmeyecek olan, öz
gürlük ve eşitlik idealleridir. Bu amaçlara ulaşmak için 
kullanılacak araçları, politikalar ise her dönemde, koşul
ların gerektirdiği yönde değişebilir, farklı olabilir. Sos
yal demokrasinin bir mutlak “ ütopyası” yoktur; ancak 
geçici “ütopyaları” olabilir.

• Sosyal demokrasi öncelikle emeğiyle geçinenlerin çı
karlarının savunucusudur. Sosyal demokrat partinin baş
ta işçiler olmak üzere tüm emeğiyle geçinenlerin çıkar- 
lannm savunucusu olmasının belki en önemli ölçüsü, 
özellikle çalışan sınıfları örgütlemesi; çalışan sınıfların 
sendikal örgütlenmeleriyle yakın ve sıkı bir işbirliğini 
sürdürmesidir. Ancak bu, toplumun tümünün çıkarları
na sırt çevirmesi anlamına gelemez. Dünyanın ülkeler 
ve uluslar şeklinde bölünmüşlüğü devam ettiği sürece, 
sosyal demokrasi ülkenin ve ulusun ortak çıkarlarının 
da savunucusudur. Çalışanların çıkarları, toplumun tü
münün çıkarlarının dışında ve karşısında değildir.

• Toplumun sınıflara (dünyanın ülkelere ve uluslara) 
bölünmüşlüğü devam ettiği sürece, sosyal demokrasi 
sınıflar (ülkeler ve uluslar) arasında çatışma ve savaşı 
değil, işbirliği ve dayanışmayı esas alır. Emek ile serma
ye (yoksul ve zengin ülkeler, uluslar) arasındaki ilişkiler
de, bir tarafın kazancının diğer tarafın kaybı olduğu; 
daima bir tarafın kazançlı öteki tarafın zararlı çıktığı 
anlayışını reddeder. Her iki tarafın da kazançlı çıkacağı 
bir işbirliğinin mümkün olduğuna inanır. Bir toplumda 
sosyal sınıflar, dünyada ülkelere ve uluslar arasında 
karşılıklı bağımlılık, taraflar arasında işbirliği ve daya
nışmayı zorunlu kılmaktadır.

• Sosyal demokrasinin ekonomi politikası ne emredici 
bir planla yönlendirilen devletçilik, ne de ekonominin 
tümüyle piyasa güçlerine terkedildiği bir serbest piyasa 
ekonomisidir. Sosyal demokrasi, sosyal piyasa ekono
misini savunur. Sosyal piyasa ekonomisi, piyasa mantı
ğını esas alır. Fakat bu ekonomide kamu sektörü, özel 
sektör, kooperatifler, belediyeler, vb. tüketicilere daha 
ucuz ve daha nitelikli mal ve hizmet üretmek için reka
bet eder. Devlet, kamu ya da özel sektöre ait tekellerin 
oluşmaması, ekonominin çoğulcu ve rekabetçi yapısı
nın korunması ve geliştirilmesi için ekonomide düzenle
yici bir rol oynar. Devlet ekonomide düzenleyici rolünü 
(gereğinde yol gösterici bir plan aracılığıyla) yasaklama
larla değil teşvik edici ya da caydırıcı önlemlerle uygu
lar. Sosyal piyasa ekonomisinde devlet, gelir ve servet 
dağılımının giderek daha adil bir hale getirilmesi; çalı
şanların sosyal güvenliğini sağlayıcı ve tüketicileri koru
yucu önlemlerin alınması; altyapı yatırımlarının (enerji, 
haberleşme, ulaşım, vb.) ve kamu hizmetlerinin (sağlık, 
eğitim, trafik, vb.) gerçekleştirilmesi; doğal ve tarihsel 
çevrenin korunması; basın yayın organlarının ve genel 
olarak kamuoyunu bilgilendiren kurumların çoğulcu bir 
yapıda olmalarını sağlamak için gerek girişimci gerekse 
düzenleyici olarak ekonomiye müdahale eder.

• Sosyal demokrasinin, bir kısa birde uzun vadeli prog
ramı olduğu söylenebilir. Kısa vadeli prgram siyasal 
ve sosyal demokrasinin gerçekleştirilmesidir. Özgürlük
çü ve çoğulcu demokrasinin yerleştirilmesi; genel sağ
lık ve işsizlik sigortası, genel emeklilik hakkı, eğitimde 
fırsat eşitliğinin sağlanması gibi temel toplumsal re
formların uygulanması öncelikli hedeflerdir. Bunların 
başarılmasından sonra ancak, ekonomik demokrasi gün
deme girebilir. Ekonomik demokrasi, ekonomik kararla
rın toplum, bu kararları uygulayanlar tarafından alınma
sı şeklinde tanımlanabilir. İşçi - işveren ayrımının orta
dan kalkması; toplumun sınıflara bölünmüşlüğünün so
na vermesi, kuşku yok ki demokratik sosyalizmin uzun 
vadeli hedefidir. Ancak demokratik sosyalist ilkeler üze
rine kurulu toplumun bir şablonu yoktur. Buna ilişkin 
tüm projelerin, “ ütopyalar” ın geçici olması kaçınılmaz
dır. Sosyal demokrat partilerin yüzyıllık teorisi ve prati
ğine bakarak, çağdaş sosyal demokrasinin temel ilkeleri 
yukarıda özetlenen bir “ siyaset tarzı” olduğunu söyle
mek mümkündür. Böyle bir siyaset tarzı, elbette ki, 
Türkiye’de de uygulanabilir. Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
yapısında ve kültürel mirasında böyle bir siyaset tarzı
nın uygulanmasını olanaksız kılacak bir özellik yoktur.

En çok çeyrek yüzyıllık tarihine bakacak olursak, Tür- 
içiye'de sosyal demokrasinin henüz inşa aşamasında ol
duğunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Ata
türk ve İsmet İnönü’nün başkanlığında 1950’ye değin 
otoriter bir tek-parti yönetimi uygulayan Cumhuriyet 
Halk Partisi içinde sosyal demokrat fikirleri savunan 
bir politikacılar çevresinin ortaya çıkışı 1960’ların orta
larına rastlar. Başlarında Bülent Ecevit’in bulunduğu 
bu çevrenin CHP içinde iktidara gelmesi (1972), parti 
programına CHP’nin demokratik sol bir parti olduğunun 
yazılması (1976) ve partinin Sosyalist Enternasyonal’e 
üye olması (1977) sonraki onyılın gelişmeleridir. CHP'nin 
1973-74 ve 1978-79 arasındaki ilki İslamcı Milli Selamet 
Partisi, İkincisi bağımsızlarla; hayli güç koşullar altında 
yürütülen koalisyon hükümetleri dışında, sosyal demok

rat hareketin Türkiye’de iktidar deneyimi bulunmamak
tadır.

1980’de iktidara el koyan askeri yönetimin ülkenin 
kutucu partisi CHP dahil tüm siyasal partileri kapatması, 
Türkiye’de siyasi partileşme sürecine ve geleneğine ağır 
bir darbe indirmiştir. 1983’te “yeni” siyasal partilerin 
kurulmasına izin verilmesinden sonra önce Sosyal De
mokrasi Partisi (SODEP, 1983), SODEP’in Halkçı Parti 
ile birleşmesiyle oluşan Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
(SHP) ve sonra Demokratik Sol Parti (DSP, 1985) ile 
Türkiye’de ilk kez sosyal demokrat ya da demokratik 
sol sıfatını taşıyan partilerin kurulduğu görülmüştür.

SHP’nin, gerek parti ambleminde taşıdığı altı okla, 
gerek İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü’nün başkanlığa 
seçilmesiyle, gerekse benimsediği programla, (yeniden 
örgütlenmesine izin verilmeyen) CHP’nin canlandırılma
sı projesi olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Türkiye’de 
sosyal demokrasi fikrinin öncüsü ve CHP’nin İsmet İnö
nü’yü deviren son genel başkanı olan Bülent Ecevit, 
CHP’nin canlandırılması projesine katılmak istememiş; 
CHP’nin devletçi, merkeziyetçi ve seçkinci mirasından 
uzak ve “ aşağıdan yukarıya” örgütlenen, sosyal de
mokrat olmayan sol ile arasında kesin bir çizgi çeken, 
çağdaş anlamda bir sosyal demokrat parti oluşturmak 
iddiasıyla, DSP’nin kurulmasına önayak olmuştur. 
1987'de siyasi yasakların kaldırılmasıyla bu partinin ba
şına geçmiştir. DSP’nin, SHP’ye nazaran daha ademi- 
merkeziyetçi, çağdaş sosyal demokrasi anlayışına daha 
yakın bir programı benimsediği görülmüştür. Ancak ku
ruluşunda ortaya attığı iddianın aksine, DSP giderek 
bir kişi partisi (Ecevit'i sevenler partisi) niteliğine bürün
müş; kuruluşunda rol alan siyasi kadroların hemen ta
mamı, partinin bu niteliğine tepki göstererek zamanla 
örgütten uzaklaşmıştır.

1990’ların başında Türkiye’de sosyal demokrat seç
menler (oy oranlan itibarıyla) biri büyük, diğeri küçük 
iki parti arasında bölünmüş durumdadır. Ancak, sosyal 
demokrasinin bölünmüşlüğü gerçekte daha çok parçalı
dır. Sosyal demokrat hareketin görece güçlü partisi olan 
SHP, kuruluşundan bu yana farklı gruplaşmalar ve hi
zipler arasında partiden kopmalara yolaçacak ölçüde 
sert mücadelelere konu olmaktadır. Parti birbirinden 
hayli farklı siyasi felsefeleri içinde barındırmaktadır: CHP 
geleneğinin devamı sayılabilecek iktisadi milliyetçi ve 
devletçi sol; Marksist partilerin kurulmasının yasak ol
ması nedeniyle SHP çatısı altına giren, Türkiye'de yay
gın olarak kullanılan tanımıyla “ sosyal demokrat- 
olmayan” sol; çağdaş anlamda sosyal demokrat görüş
ler ve bunların karışımı görüşler... Ancak parti içindeki 
gruplaşmalarda, siyasal felsefe temeline dayalı kanat
lardan çok, belirli bir lidere bağlılık, dinsel mezhep, 
etnik ve bölgesel köken ve hemşehrilik esaslarına dayalı 
dayanışmaların daha ağırlıklı bir rol oynadığı gözlen
mektedir.

Parti içindeki mücadelelerin belirli fikirler, toplumsal 
sorunlara farklı çözüm önerileri arasında Urtışmalar te
melinde değil, belirli hiziplerin partiye egemen olma 
mücadelesi biçiminde geçmesi, bir yandan partinin ka
muoyu önünde siyasi-ideolojik kimliğinin açıklık kazan
masını engellerken; öte yandan partinin çeşitli sorunlar
la ilgili çözüm üretme yeteneğini kısıtladığı görülmekte
dir. 1990 başında koşullar, yapılacak ilk genel seçimler
de muhafazakar-liberal^/VAP'ın iktidarı yitireceğine işa
ret etmektedir. SHP’nin, iki parti arasında bölünmüş 
sosyal demokrat seçmenleri birleştirebilmek ve ülkeyi 
yönetebileceğine dair topluma güven vermek için, her 
şeyden önce siyasi-ideolojik kimliğine netlik kazandır
mak zorunda olduğu söylenebilir. Bugün Türkiye'de de
mokratik solun temel gereksiniminin çağdaş anlamda 
sosyal demokrat bir siyasi program temelinde yürütüle
cek bir fikri inşa çalışması olduğu ileri sürülebilir.

ŞAHİN ALPAY
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işçi sınıfına dönük etmenleri öne çıkaran bir hamle yaptı. 9-11 Ocak 1976’da yapılan 3. 
Demokratik Sol Düşünce Forumu’nda, CHP ile işçi sınıfının bütünleşmesini gündeme getirdi; 
“Sanayileşme sürecindeki bir ülkede veya sanayileşmiş bir ülkede işçi hareketiyle başarılı 
biçimde bütünleşmiş bir demokratik sol veya sosyal demokrat hareket var ise, o ülkede 
iktidar belirlenmiş demektir. O ülkede artık sürekli olarak iktidar olabilecek olanlar, sadece 
demokratik solcular veya sosyal demokratlardır. Her zaman sayısal çoğunluk değil... Sayısal 
çoğunluk olmadıkları zaman da siyasal çoğunlukturlar.” Ecevit, bu Forum’da çizdiği çerçevede, 
CHP’nin 1974’den beri özellikle yöneldiği kırsal kesime yönelik mesajı da, daha sol (sol 
popülist) bir görünüme sahipti: “İşçi-Köylü Elele!” Ecevit, üç ayaklı bir örgütlenme perspektifi 
çiziyordu: “Örgütlenmiş işçi hareketi, kooperatifçilik hareketi ve bunların siyasi partisi.” 
Türkiye’de artık “partilerin değil toplumsal iktidarın mücadelesinin verildiğinden” söz eden 
Ecevit, 3. Demokratik Sol Düşünce Eorumu’ndan hemen sonra Türk-İş ve DİSK yönetimleriyle 
ilişkiye geçerek; işçi sınıfının “doğal” olarak CHP’yi izlemesi gerektiğini vazeden bir söylem 
tutturacaktı. Ecevit, özelhkle hedef aldığı Türk-İş’in Nisan’daki genel kurulunda da gövde 
gösterisi yaparak, konfederasyonu partilerüstü politikasını bırakarak CHP’yi desteklemeye 
çağırdı.

Ecevit’in bu atağı CHP'nin MC iktidarı karşısındaki etkisiz tutumundan doğan geniş toplumsal 
hoşnutsuzluğu gidermediği gibi; parti içi çekişmeleri de engellemedi. 8 Mart’ta, çoğunun 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kökenli olması nedeniyle “Mülkiyeliler Cuntası” olarak tanımlanan 
Deniz Baykal önderliğindeki beş kişi parti Merkez Yönetim Kurulu’ndan istifa ettiler (Baykal, 
Haluk Ülman, Erol Çevikçe, Adil Ali Cinel, Tankut Akalın). Genel Sekreter Orhan Eyüboğlu 
ve Ali Topuz ile bu “cunta” arasında, ideolojik-programatik bir ayrılıktan çok, kariyerist bir 
çekişme söz konusuydu. Ecevit de bir süre uzlaşma sağlamaya çalıştıktan sonra, parti 
yönetiminde kalan Eyüboğlu-Topuz ekibini destekledi. Bu arada, CHP’nin sağa kayarak 
kendisine destek veren radikal unsurlardan uzaklaştığı yolundaki eleştiriler sürüyordu. Gençlik 
Kolları’nca hazırlanan ve devrimci, radikal sol örgütleri, dernekleri kriminalize edici bir dille 
“yorumlayan” bir i-aporun basına sızması, bu eleştirileri alevlendirdi. 31 Mayıs’ta Süleyman 
Genç’in önerisi üzerine, partinin yönetim kurulları iç sorunları görüşmek üzere toplandılar.

Genç, “CHP’nin işçilerle bütünleşmesini sağlayacak örgüt yapısından uzak olduğunu. İstanbul’un 
19 ilçesinin 13’ünde parti yönetiminde tüccarların bulunduğunu” ortaya koydu. Bu günlerde 
Ecevit, parti içi muhalefetin ve eleştirilerin sınırlandırılması gerektiğini savunuyordu. Ancak 
parti içi hizipleşme gelişiyor, çatışmalar sertleşiyordu. 20 Kasım’daki Gençlik Kollan 
Kurultay’mda çıkan kavgada genel merkeze muhalif grubun önderi Haşan Belovacıklı’nın da 
aralarında olduğu birçok kişi yaralandı. Partinin 23. Kurultay’ına yaklaşılırken hizipler genel 
merkeze karşı birleşmeye yöneldiler. Kurultay’a genel merkezin bütün yetkilerini artıran. Parti 
Meclisi’ni kaldırarak genel merkezi denetimsizleştiren bir tüzük değişikliği önerisi sunulması; 
Ecevit’in de “genel sekreterini de kendisi seçecck güçlü genel başkanlık” talep etmesi, muhalif 
ittifakı pekiştirdi. 27 Kasım 1976’da başlayan 23. Kurultay’da Deniz Baykal, muhalefetin genel 
sekreter adayı olarak ortaya çıktı. Ancak “Genel Başkan’ın gösterdiği yolun dışına çıkmadığını, 
ona sormadan birşey yapmadığını” vurgulayan Orhan Eyüboğlu’nun genel sekreter olduğu 
genel merkez listesi, Baykal’m listesinden çok küçük bir oy farkıyla seçimi kazandı- Parti içi 
muhalefet, 1976 boyunca olduğu, gibi Kurultay’da da genel merkezi soldan eleştirmişti.

Süleyman Genç’in önderi sayıldığı sol kanat, bu eleştirileri öteden beri yapıyordu. Muhalefetin 
ana gövdesini oluşturan Baykal çevresinin eleştirisi ise, Genç ve çevresi gibi ideolojik- 
programatik olmaktan çok; genel sol kamuoyunda CHP’nin faşizme karşı pasif, etkisiz ve 
sınıfsal-toplumsal yapısı bakımdan omurgasızlığını süreklileştiren çizgisine yönelik yaygın 
eleştiri potansiyelini sahiplenme güdüsünden kaynaklanıyordu. Ecevit’te temsil edilen CHP’nin 
merkezî çizgisi ise, devrimci hareket ve radikal toplumsal muhalefetle arasındaki hattı 
kalınlaştırmaya çalışıyordu. 1968-1971 döneminde sosyalist söylemi çağnştırmaktSn kaçınmamış 
olan Ecevit, 23. Kurultay sonrasında Abdi İpekçi’yle söyleşisinde şöyle diyebiliyordu : “Bizi, 
sağdan gelen saldırılarla yıldıramayacaklarını görenler, şimdi dışımızdaki, özellikle legal 
örgüdenmeler dışındaki sol gruplann girişimlerinden yararlanmaya ve belki de onlann bir 
kısmını kışkırtıcı ajan gibi kullanmaya çalışıyorlar. Ben, örgütün bu konudaki titizliğinin, 
dikkannin giderek arttığını heryerde görüyorum. Her adımımızda sızma veya bizi 
doğrultumuzdan saptırma ya da olduğumuzdan başka gösterme çabasıyla karşı karşıyayız.” Bu 
sözler, Ecevit’in ve resmi CHP söyleminin 1976 sonrasında sosyalist harekete karşı tutumunu 
özetler. Bu tutum, sosyalist hareketi hem kriminalize edici, hem de “egemen çevreler”in 
bilinçli-bilinçsiz aleti olarak gösteren bir tutumdur.

Deniz Baykal 4-5 Kasım 1979’da yapılan 8. Olağanüstü Kurultay’da CHP’nin 1977 
seçimlerinden sonra hükümet olmak için izlediği stratejinin özeleştirisini şöyle yapacaktı: “Biz
1977 seçimlerinden sonra taban değiştirmek istedik. (...) Devrim sözünden korkar hale geldik. 
Miting alanlannda bize karşı çıkan gençlere biz de karşı çıkarken, bir anlamda Türkiye’nin 
başka kesimlerine güven vermeye çalıştık. Biz, bizimle beraber yürüyen insanları karşımıza 
aldık. (...) Kazanmaya çalıştığımız yeni çevreler, seçim sonuçlannı ve partimizin bugünkü 
halini gülerek seyrediyorlar.” Gerçekten CHP, aslında 1977 seçimlerinin arefesinden başlayarak, 
radikal söylemiyle seferber ettiği geniş emekçi kitlelerin desteğini veri sayarak; egemen bloka 
itimat telkin etmeye ağırlık vermeye başlamıştı.
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1980'de Tariş Genel Müdürlüğü'nün gazetelerde 
yayımlattığı b ir ilan, iktidarın saldırısının sürdüğünü 
açıkça gösterdi. İlanda, “ hasar tespiti ve revizyon 

iç in " fabrikaların bir hafta süreyle kapatıldığı 
bildiriliyordu. Oysa birçok fabrikada işçiler ufak-tefek 
bazı hasarı onarmışiardı ve tam kapasiteyle üretimi 

sürdürüyorlardı. Ayrıca tüm işçilerin iş akitlerinin 
feshedildiği, bu bir hafta içinde “ dürüst, işine bağlı 
ve yasadışı direnişe katılmamış işçilerin belirlenerek 

haklarının korunacağı”  duyuruluyordu. Tariş'in bütün 
fabrikalarında, bu tasfiye harekatına karşı direnme 

kararı alındı. Ancak 7 Şubat günü fabrikaian basan 
polis, iplik fabrikası dışında bütün birimleri boşalttı. 1 

No.'lu üzüm işletmesinde 700 kadar işçi panzerlere 
karşı taş, sopa, molotof kokteyliyle üç saat kadar 

direndikten sonra gözaltına alınarak Alsancak stadına 
götürüldüler: ertesi gün, aralarından yalnız ikisi 

hakkında tutuklama karan verildi, iplik fabrikasındaki 
direniş ise daha örgütlü idi. 8 Şubat’ta polis saldırıya 

geçtiğinde. Çiğli, Çimentepe, Maraş gecekondu 
mahalleleri halkının, işletmeye giden yolda oluşturduğu 

barikattan aşamadı. Aynı gün, İzmir’de önceki günkü 
operasyon kitlesel bir şekilde protesto edildi. Gültepe 

ve Altındağ gecekondu mahallelerinde halk sokaklarda 
gösteriler yaptı. Gültepe'nin CHP'// belediye başkanı 

Aydın Ertan “ halkı tahrik e ttiğ i" gerekçesiyle 400 
kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kentte birçok esnaf 

kepenklerini kapattı. DİSK üyesi işçiler tüm 
işyerlerinde bir günlük direnişe geçti. Üstte DİSK’/n 

örgütlediği bir grev, yanda ise 1 Mayıs 1980 için 
DİSK7n çıkardığı bir afiş.
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CHP İktidan ve Düzenin Restorasyonu Misyonu
Ecevit 23: Kurultay konuşmasında şöyle demişti: “Halk CHP’yi iktidara getirmeye kararlıdır. 
Gelmezsek bizim kabahatimiz olacaktır.” Gerçekten, 1977’de 5 Haziran genel seçimlerinde 
oyların yüzde 41 .4 ’ünü (1973: yüzde 33.3), 11 Aralık yerel seçimlerinde yüzde 42 .rin i alan 
CHP’nin iktidar olmasının gerekliliği; salt halkta, basında, kamuoyunda değil, egemen blokun 
zirvelerinde de benimsenmişti. Dengeleri bozulan düzeni restore etme misyonunu, en iyi - 
hatta ancak- CHP’nin yerine getirebileceği düşünülüyordu. 1) Gerekli olan, çok yönlü bir 
restorasyondu: MCler döneminde hükümet ortağı partiler arasında bölünerek bütünlüğünü 
yitiren, irrasyonel bir nitelik ve çaptaki kadrolaşma baskısı altında işlersizleşen devlet 
yapısının restorasyonu... CHP bu bakımdan geleneksel “devlet tecrübesi” ve modem, rasyonel 
teknokrat kadro birikimiyle güven veriyordu. 2) Sertleşmekte olan sınıf mücadelesinin 
yumuşatılarak, “iş banşı”nm restorasyonu... CHP “halkçı” söylemi ve emekçi sınıflar nezdinde 
sempati desteğiyle ideal arabulucuydu... 3) Uluslararası finas-kapitalle ilişkilerin restorasyonu... 
Ecevit’in dış politikada Kıbns harekatı döneminden gelen itibarı ve ustalığına güveniliyordu. 
“Terör olaylan”nın da bu restorasyonun bütünlüklü bir şekilde gerçekleşmesi durumunda 
yatışacağı üzerinde, CHP yanlısı kamuoyu ile büyük sermaye çevreleri hemfikirdi. İsmail Cem
6 Şubat’ta Politika gazetesinde, CHP’nin, herhangi bir hükümete çok ender nasip olabilecek 
büyüklükte bir destekle iktidara geldiğini şöyle betimliyordu: “İşçi sendikalan, hükümeti 
desteklemiştir. Serbest çalışanlann bütün meslek odalan, bu arada güçlü baro kuruluşlan, 
üniversite ve eğitim çevreleri, genel olarak küçük burjuvazinin maceracılığa kendini 
kaptırmamış tüm kuruluşları hükümete yardımcı olabilmek için adeta çırpınmıştır. Hukuk 
dünyası, kurulan iktidan umutlu bir bekleyişle karşılamış, genel olarak bürokrasi, CHP’nin 
smıfsal yapısına da yakınlığı nedeniyle şevkle işe koyulmuştur. Destek, bununla da 
bilmemektedir: Özel sanayi, içinde bulunduğu ekonomik darboğazlann da etkisiyle ‘sol’ 
görünümlü bir iktidan adeta benimsemiş, ona yardımcı olmaya çalışmıştır. Büyük basın, eski 
iktidarın yarattığı umutsuzluğun da sonucunda, hükümeti, bir çeşit açık bono ile karşılamıştır. 
Nihayet, Türkiye’nin bağlantılı olduğu dış güçler, çözümsüz kalmış sorunları bu hükümetin 
çözeceği umudu ve yaklaşımı içinde olmuşlardır.”

CHP iktidan başarısını iki temel sorunun çözülmesiyle özdeşleştirmişti: “Dış ekonomik ve 
siyasal ilişkileri düzeltilerek ekonominin düze çıkaniması” ve “can güvenliğinin sağlanması”.
Bu koşullanma, CHP’nin egemen blokun ideolojik-siyasal hegemonyasından kurtulamamasının 
göstergesi ve sonucuydu. İlk sorun tekelci büyük sermayenin temel talebiydi. İkincisi, yani 
“anarşi ve terör” meselesi ise Demirel önderliğmdeki sağın sürekli dramatikleştirerek 
körüklediği anti-komünist hezeyanın temel motifiydi. CHP iktidan, bu sorunlan kamuoyundaki 
yerleşik söylem ve biçim içinde benimsedi; bu önceliklere tabi kalarak kendi özgül siyasal 
gündemini inşa etmeye yönel(e)medi-. İsmail Cem’ih 1979 başındaki deyişiyle, “genellikle başka 
türden (sağ) iktidarlann zaten yapabileceklerini daha iyi yapmak uğraşında gözüktü”.
Böylelikle, bu sorunlan kendi içinde halledemezken; sağ partiler bloku ile arasındaki sınırlar 
belirsizleşerek, “alternatif’, “umut” olma imajını .tamamen yitirdi.

Ecevit’in büyük burjuvazi (ve ordu) tarafindan benimsenmesinin önemli saiklerinden biri, 
Türkiye’nin uluslararası siyasal-iktisâdi karar organlanyla arasındaki sorunlan halledebileceğine 
güvenilmesi idi. Bu nedenle Ecevit, Türkiye’nin dış borç ve dış kaynak, sorununun 
halledilmesine, iktisadi gerekliliğinin ötesinde büyük siyasal önem atfetiyordu. MC iktidan 
döviz bunalımının derinleştiği 1977 yılı içinde IMFye başvurarak kredi talebinde bulunmuş; 
uluslararası fmans-kapitalin merkezî istişare organı konumundaki IMF bunun için yüksek bir 
devalüasyonu ve büyüme hızının düşürülüp emekçi sınıflann harcama potansiyelleri 
kısıtlanarak ekonominin daraltılmasını şart koşmuştu. MC, hem MSP’nin devalüasyonu veto 
etmesi nedeniyle, hem de seçim ve kirie desteği mülahazalanyla bu önlemleri alamadı. CHP 
iktidan, döviz sorununun had safhada ağırlaşması üzerine, IMFnin şartlannı yerine getirmeye 
girişti. Mart 1978’de yüzde 33 ’lük büyük bir devalüasyon yapıldı. Türk Sanayicileri ve 
İşadam ları D em eği (TÛSİAD) bu devalüasyonu “cesur ve gerçekçi” bularak de^ekledi. Aynı ay, 
birçok temel mal ve hizmetin bedeline yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı. Taban fiyadanndaki 
artış oldukça düşük tutuldu (tüketici fiyatlan yüzde 45 artarken yaklaşık yüzde 15), 1 
Nisan’da emekçi ve orta sınıflann tasarruflarinın sermaye birikimine dönüşme düzeyini 
artırmak için, banka faizlerinde önemli artışlar gerçekleştirildi.

IMFnin talepleri doğrultusunda ahnan bu önlemler sonucunda göreli bir iyileşme sağlandı.
CHP iktidara geldiğinde, Türkiye’nin 6 milyar 600 milyon dolar dış borcu bulunuyordu.
Ecevit iktidan, bu borcun önemli bölümünü (5 milyar 609 milyon) erteletmeyi başardı.
İhracat 1978’de 1977’ye göre artarken (1 .753 milyon-2.288 milyon dblar), ithalat kısıldı (5.796 
milyon-4.599 milyon dolar). Ağustos ayında, 1975’den beri süreri ABD silah ambargosunun 
kalkması ve bu borç erteleme operasyonlan; CHP iktidannca çok önemli dış politika 
başanlan olarak sunuldu. Bu olaylar, “Batı aleminde güçlü, saygın ve uluslararası politikada 
etkin Ecevit” imajını da destekliyordu. Fakat ödemeler dengesindeki gelişme, Türkiye’nin 
borçlannı ödeyerek döviz rezervlerini makul düzeye ulaştırması açısından yeterli olmaktan 
uzaktı. Üstelik teklenen ölçüde dış kredi gelmiyordu. Öte yandan, ABD odaklı uluslararası 
sermaye Türkiye’den borçlannı tahsil edemedikçe, birçok sektörün işleyişini doğrudan doğruya 
baltalayan fiili bir boykota giriyordu. Ataş petrol rafinerisinin yabancı ortaklan BP ve Mobil, 
ham petrol ithaUnden doğan alacaklan nedeniyle sık sık üretimi kesiyorlar; hükümet ise bu
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Politika ve sanat arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak 
bir tartışma, kuşkusuz, yeni bir tartışma olmayacak. 
Her iki ayn disiplinin tarihi kadar eski, ancak hâlâ çözül
memiş bir “yumak” halini almış bir ilişki üzerine yazıla- 
caklann büyük bir bölümü, doğrusu bu yazının sınırları 
dışına taşıyor. Türkiye’nin belli bir döneminde, ’70’lerde 
sol politika ve sol sanatın sorunlarına bakmayı amaçlar
ken, birkaç sorunun hemen dikkat çektiğini söyleyebili
riz. Politikanın sanat üzerindeki hegemonyası nerden 
ileri geliyor? Politika, aslında sadece sanat değil ama, 
bu yazı kapsamında sanat üzerindeki “ vesayet” hakkını 
nerden alıyor? Sistemle mücadelesinde rüştünü ispat 
etmiş devrimci politikanın yanısıra, sistemi olumsuzla- 
yan bir sanatsal pratiğin yokluğundan sözedilebilir mi? 
Böyle bir pratiğin, devrimci sanatsal pratiğin dinamikleri 
nelerdir? Sorular uzatılabilir.

Keşke sorun ’60’lardaki kadar basit olsaydı. Memet 
Fuat 1963'de yazmıştı: “ Ben politikacıların sanatçılara 
yol göstermeye heves etmemelerini, bunu yapmakla 
gülünç duruma düştüklerini söylüyorum” . Zaten yol gös
terilen sanatçılar “ (p)olitikanın ardından giderler. Politi
kacılar barış istiyorlarsa barış türküleri, savaş istiyorlar
sa savaş türküleri söylerler” . Politika ise Memet Fuat'a 
göre, “ parti ya da rejim çekişmeleri"ydi. “ Machiaveli 
geliyor aklıma. Araçlarla amaçlar konusu geliyor” . 
’60’lann sözü en çok dinlenir, yargılarına saygı duyulur 
az edebiyat adamından biri böyle düşünüyordu. Bu tari
he kadar, Türkiye’de sosyalist politika-sanat ilişkileri, 
gerçekten de Memet Fuat’ın işaret ettiği sorunları üret
miş miydi?

Gerçi başka bir konudur ama, sol ya da sosyalist 
politikanın ’70’lere kadar sistemi tehdit edebilecek bo
yutlara ulaşabildiğini söylemek çok zor. Sol sanatın sol 
politikayla ilişkisinin bugün bile cılız bir ilişki olduğunu 
vurgulamalıyız. İki anlamıyla da cılızdır. Birincisi ilişki
nin bir derinliği olmaması anlamında. İkincisi de, bizzat 
taraflardan birinin politikanın cılızlığı anlamında. Ancak, 
politikanın gelişmemişliği, sistem karşısında ciddi bir 
alternatif yaratamaması, kuşkusuz politika sanat arasın
daki ilişkiye rengini veren bir faktör olmayabilirdi. Aslın
da, bu, tam da yazınm başında sözedilen devrimci sa
natsal pratiğin dinamiklerinin neler olabileceği sorusuy
la yakından ilgilidir. Sanatsal pratik, sistemle mücadele
de kapalı kapıları zorlamayı deneseydi, Türkiye sosya
lizmi ’70’lerin başına en azından farklı bir deneyimle gire
bilirdi. Ne kadar mümkündü, bu tartışılmalıdır, ancak 
böyle bir pratiğin doğrusu politikayı bile zorlayabilece
ğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Olmadı ama. Bir 
anlayış olarak varlığını sürdüren “ belirlenme kambu
ru” , güdükleştirici etkisini sanatta da yoğunlukla gös
terdi. Sol sanat, aslında sol politikanın belirlediğinden 
çok daha fazla, egemen politika tarafından belirlendi. 
Nasıl?

Sosyalizm düşüncesinin kitlelere açıldığı ’60’lara ka
dar, solu seçmiş sanatçı, kendi içine kapalı, daha doğ
rusu kapatılmış bir topluluk içindedir. Sistem kendine 
karşı muhalefette tek kapıyı açık bırakmıştır, bu da poli
tikadır. Resmi politikanın sanatçıyla ilişkisinde, sistem 
adına yazılan ve etkilerini uzun yıllar sürdürecek olan 
bir başarı vardır burada: Solcu sanatçının kimliği, sis
tem nezdinde kendini ancak politika sathında varedebi- 
lir. Solcu, sosyalist sanatçı muhalif pratiğine, kapalı 
kapıları zorlayarak yeni bir cepheden değil, bizzat kimli
ğini borçlu olduğu bu açık kapıdan, politikadan girmiş
tir. Peki burdaki kapalı kapı nedir? Kendini politikanın 
terimleriyle ifade etmeye gerek duymadan verili toplu
mu olumsuzlayan bir pratik olarak sanat. Ama işte politi
kadan girilen yerde, etkileri sadece politikaya ciro edile
bilen bir sanat faaliyeti vardır. Sosyalist sanatçı, kısa

Daha 1970 öncesinde ajıtatif bir edebiyatın imkânını araştırmaya başlayan şair Ataol Behramoğlu (solda),
1962'de TİP içersinde başlayan siyasi faaliyetlerine FKF l<uruculuğuyla devam etmişti. Behramoğlu'nun da içinde 
yeraldığı Sanat Emeği'nde şiirleri yayınlanan b ir başka şairse, eski TKP üyelerinden senarist ve romancı Vedat 
Türkali'nin oğlu Barış Pirhasan'dı (ortada). Banş Pirhasan 1980’den sonra, özellikle Atıf Yılmaz için yazdığı 
senaryolarla Türk sinemasına yeni ve özgün b ir şiirselliği taşıyacaktı. Yine Sanat Emeği çevresi şairlerinden 
Yaşar h/liraç (sağda), şiirlerinde kurduğu ritmik yapıyla, döneme egemen olan popülist anlayışa son derecede 
özgün bir yorum kazandırdı. Yaşar IVliraç, 26 Eylül 1980'de Türk Dil Kurumu’nun yarışmasında Trabzonlu 
Delikanlı adlı yapıtıyla birincilik ödülü aldı.

bir özet gerekirse, kimliğini resmi politikanın kendini 
ittiği yerde, bu politikaya karşı konumlanışından almış
tır. Bu, örnekleri kuşkusuz başka incelemelerin konusu 
olmakla beraber, Türk solunda hep kendi dışında geli
şen gündeme karşı konum almaktır. Bunun “ uzlaşma” 
olduğunu öne sürdüğüm kesinlikle anlaşılmamalı. Artı; 
bu noktada kullanılan “ belirlenme” kavramının istendi
ği gibi biçimlendirilme olduğunu da iddia edecek deği
lim. Politikada kendi gündemimizi yaratamamak, müca
delenin diğer alanlarında da kendi projelerimizle toplu
ma açılamamak... Belki daha iyi formüle edilebilir; an
cak söylenmek istenen budur.

Sol-sosyalist sanatın egemen politika(lar) karşısında 
seçtiği ifade tarzının muhalif, ancak politik bir ifade 
tarzı olduğunu belirtelim. Tabii şunu da teslim etmeliyiz. 
Bu ifade tarzını seçenlerin, örneğin Devlet Kapısı'nda 
“ sözleşmeli aydın” statüsünü reddettiklerini de görmek 
gerekiyor. Bir de sistemin şiddetiyle karşılaştıklarını. 
Ancak bunu bir vefa borcu olarak yazmıyorum. Şiddetin 
“ niteliği” ni kavramak önemli burada. Nazım ve 40 “Acılı” 
Kuşağı da içinde olmak üzere Türkiye’de sosyalist sa
natçı sistemin, politik şiddetiyle karşılaşmıştır.

Uzun yıllardan bu yana egemenliğini sürdüren bir an
layış çıkıyor ortaya. Sanatta “değer” sorununun tek 
başına politik ölçüde terkedilişi. Belki bunun nedenleri 
üzerine birkaç şey söylenebilir. Bir kere sosyalist müca
dele “ düşman” ının en güçlü olduğu yere, en güçlü 
görünmeye çalıştığı mevziye saldırmaya çalıştı, oraya 
yüklendi ve doğrusu düşman da oradaydı. Bu bir anlam
da hâkim sınıfların yarattığı gündemdi de. Evet, kendile
ri açısından ideolojinin ihtiyaç olmadığını iddia edeme
yiz. Ancak, bu ihtiyaç kendileri açısından hiçbir zaman 
ideolojik bir programı zorlamadı. Sosyalist mücadele 
düşmanını buna zorlamadı. Yine yukarda söylenen pro
jelerini geliştirmek ve hayata geçirmek de, o “ belirlen
me kamburu” nun da etkisiyle ihmal edilince, düşmanın 
“ ora” dan başka bir yerde olmasına gerek kalmadı. Sos
yalist mücadelenin zorlamasını böyle anlamak gerekiyor.

’70’lere gelirken, Türkiye’nin sol-sosyalist sanat ede
biyat ortamından böyle bir özet alabilmek mümkün. He
men devamla; ’70’ler, aslında bu “ şans” ın yakalanabile
ceği bir on yıl oldu. En azından bir olanak açısından. 
Devrimci politika ilk kez tarihinde Türkiye’yi yönetenleri 
zorladı, ürküttü; ilk kez yönetilenler “ bir başka hayaf’ı 
işaret ettiler.

Şimdi 1975’teyiz. Biraz uzun bir alıntı olacak. “ İşçi

sınıfının üç ayrı alanda verdiği üç temel mücadele biçimi 
kendi içinde özgün yöntemlere sahip olmakla birlikte 
ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Ekonomik-demokratik 
mücadele ve ideolojik mücadele kendi başlarına amaç 
değildir. Her ikisi de siyasi mücadeleye bağlıdır. Yani 
işçi sınıfının, hakim sınıflar ittifakını devirmek, iktidarı 
elde etmek amacına bağımlıdır. Ve bu, mücadele biçimi 
tarafından belirlenir, belirlenmelidir. Esas olan, belirle
yen siyasi mücadeledir; iktidar mücadelesidir. Ekonomik- 
demokratik ve ideolojik mücadele ona bağımlıdır” .

Bir önceki ön yılın ortasında yapılan bu saptama, 
şimdi çok kısa gelebilecek, ama gerçekte uzun ve sıcak 
bir mücadele dönemini anlatıyor. Üstelik bü beş-on sa
tırlık paragrafta, geniş bir parantez bulabiliriz. Sınıfsız 
toplum için yapılan politikada, birbirlerinden birçok şe
kilde ayrılan “ fraksiyon” lan içine alan geniş bir paran
tez; politik mücadelenin belirleyiciliği. Parantez, der
ken; kuşkusuz birbirlerinden ayrılanların, bir “ proto- 
kol” le birleştikleri bir zemin değildir bu. ’70’lerde de, 
aslında ideolojik mücadelenin yokluğundan değil, ek
sikliğinden ve kuşkusuz yanlış kavranışından güç almış- 
.tır. İdeolojik mücadele, sisteme muhalefetinde rüşdünü 
ispat edememiş, daha çok sol içinde teorik tartışma 
şeklinde hayata geçmiş; sınıfsız topluma gidecek sos
yalist toplumun inşası bu zenginlikte projeleri de içine 
alan mücadele bütünü yerine, sadece iktidar sorunu 
olarak yaşanmıştır. Sanatın toplumsal bir pratik olaralc 
statükoyu olumsuzlayan karakterini tek başına politik 
ölçütĞjerketmesinin kaynağı büyük ölçüde burada aran
malı. Fakat şunu da ekleyelim. ’70’lere bu zaafla giren 
sosyalist mücadele, devam eden yıllarda ayhı zaafı de
ğişik biçimlerde sürdürmüş, en iyisinden politikanın te
rimleriyle gidermeye çalışmıştır. Tabii ki burada, sanat 
ve politika karşı karşıya konarak, boşluğun “ müsebbib”! 
politikayı göstermek ne derece doğrudur? Bu soruya 
tekrar geleceğiz.

Şimdi Türkiye D efte ri’nin bir soruşturmasıyla araya 
giriyorum. Tarih yine 1975! Dergi “ Devrimci’yle 
Konuşmalar” başlığı altında siyasi periyodikler, kişiler 
ve örgütlere bir dizi soru yöneltiyor. Bir grup soru, 
özetle, kültür-politika ilişkileri, kültür hayatındaki olum
suzluklar ve sanatsal mücadelenin devrimci mücadele
deki yeri üzerine. Bunları bir sosyalist parti adına Baş- 
kan’ı yanıtlıyor: “ 9 ,1 0  ve 11. sorularınızla ilgili konular
da Parti’miz Merkezi Kültür ve Sanat Bürosu gerekli 
çalışmaları sürdürmektedir. Bu çalışmaların ürünleri alın
dığında yayın organlarımız da yayınlanacaktır” . Bu eksi
ğin sonradan nasıl kapatıldığı önemli değil; vurgulan
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ması gereken, işçi sınıfının “öncü” örgüt ya da örgütle
rinden birinin,'70’lerin ortasında sanat konusunda bir 
“tahlil” inin olmayışıdır. Çünkü Türkiye tahlili içinde sa
nat, tahlil edilecek kadar canalıcı bir sorun değildir.

Yukardaki soruya dönecek olursak; sorumlu politika 
mıdır? Adorno’nun dediği gibi, kendini devrimci sayan 
bir sanatın politik yönden doğru olma ölçütüne göre 
değerlendirilmeyi de kabullenmesi gerekmektedir. Bu
rada dikkati çeken bir kavram var. Politik ölçüt. Bunun 
bu dönem boyunca dar anlamıyla ele alınıp alınmadığı 
bir yana; politikanın belirlendiği alanların, yerlerin kapı
sında “ Sanatçılar Giremez” diye bir yazı nıı vardı? Fa
kat, sanatın devrimciliği, ürün içeriğinin devrimciliğiyle 
sınırlandırılınca, devrimci sanatın devrimci olmayandan 
ayınmı ürünün geniş anlamda tem’asına indirgenince, 
ortaya her iki tarafın da rahatsızlık duymadığı bir uzlaş
ma çıktı. Evet Spor Ser^i’de şiir okuyan şair, oyunları 
grevlerde oynanan yazar, Nazım Gece’sindeki tiyatrocu 
bir tür politikayı memnun ediyordu. Ama kendisi de 
çok memnundu. Politika böylece sanatın kendisine ba
ğımlı olduğunu görüyor, sanat da sınıf mücadelesinde 
taraf olduğunu dosta düşmana gösterebiliyordu. Bu sü
reçten politikayı sorumlu tutmak Marx'in sözleriyle, so
runu çözmek değil, ancak başka bir biçimde ifade et
mektedir. Gerçi ’70’lerin bu sorunun çözümü açısından 
yeteri kadar olgunlaşmadığını söyleyebiliriz ve bu doğ
rudur da. Yine de bu, tek tük cılız çabaları bir kenara 
ayırırsak, sanatın hakim sınıflara karşı topyekun müca
delede yapması gerekenleri niçin yapamadığı sorusunu 
yanıtlayamıyor. Devrimci politika gerçekten Eylül 1980’de 
mi yenildi; bunun karşılığı okuduğunuz yazının sınırları
nı aşıyor. Ama devrimci sanat, sistemi olumsuzlayan 
bir pratik olarak, kendini varedecek koşullardan bu ta
rihten çok önce uzaklaşmıştı.

“Şiir değil, şiirin batı dillerine çevrilmesi önemli artık. 
Öykü değil, öyküyü nasıl senaryo yaparız, nasıl televiz
yon filmine alırız önemli. Roman değil, Madaralı Ödülü 
önemli. Gazetelere konu olabilmek eleştiriye konu ol
maktan daha etkili. Düzenlenen geceleriyle, dergilerin, 
gazetelerin özel bölümleriyle, çeşitli yaşta fotoğraflarıy
la çocukluk, gençlik yılları ya da yaş dönümleri önemli. 
Kitap fuarlarında kitap imzalamalar, imza günleri düzen
lemeler önemli. Yaratıcı düşünce açık oturumlardaki, 
TV programlarındaki yalınkat düşünceyle yer değiştir
miş, Yugoslavya, Bulgaristan, Sovyetler Birliği, Fransa, 
Almanya’ya gitme yarışları... Şenlikler, şenlik haberle
ri... Açık kapalı ödül tartışmaları... Yazarlara sorular, 
yazarlardan yalınkat yanıtlar... TV’de boy gösterme he
vesleri... Ya vatandaşın vitrinine bakmaktan çekindiği 
Vakko’nun sanat galerisi...”

Çok az bir bölümünü aktardığım bu yazı, 80’li değil, 
70’lerin “ Edebiyat Pazarı” nı anlatıyor. Eser Gürson, 
Kasım 1979’da Somut’ta yazmıştı. Kim bugün bakıldı
ğında bu sözlerin, haksız, kıyıcı, yanlış olduğunu öne 
sürebilir? Oysa o yıllarda bırakın böyle bir yargıyı, bu 
yazının göze çarptığını bile söylemek çok zor. Çünkü 
yukarda da söylendi, sanatta devrimci olan, sanatı üre
ten koşullarla hesaplaşan bir mücadelede değil, ürünün 
içeriğinde arandı. Bugün bir şey ifade etmeyebilir ama, 
’70’lerde Hilmi Yavuz’un örneğin Ece Ayhan’a tercih 
edilişinde tek neden vardı: Doğu Şiirleri. Tabii bir de 
Şeyh Bedrettin Üzerine Şiirler. Oysa her ikisini de mev
cut dolaşım ağı dışına zorlayabilecek, ürünlerinin etkile
rini de izlemesine olanak tanıyacak bir sanat pratiği, 
o yıl devrimci mücadelede bir boşluğun adıydı; bugün 
de aynı boşluğun adıdır. Dolayısıyla ’80'lerin devrimci 
iddasını taşıyan, sürdürmeye çalışan sanatı için, bir 
dönemin eğer işaret edilse bir anlam kazanacak bir 
yığın sorunlarından uzakta bir konum sözkonusuydu. 
Bir tek faktör yeter; artık politik tahkimat yoktu. Sorun 
da yok kabul edilemeyeceğine göre, kolay bir suçlu 
bulundu: politika.

Oğuz Demiralp’in özellikle günümüze tercüme edildi

ğinde hayli ilginç sayılabilecek bir değerlendirmesini 
aktarıyorum; “ Kentsoylu sınıf geliştikçe, kabuk değiş
tirdikçe, aynı sırada çeşitlenen toplumsal yaşamın daha 
çok alanlarına el atacaktır. Finans kapital’in toplumsal, 
kültürel, sariatsal etkinliklerini ve tasarılarını düşünün 
bir! Ne var ki bu alanlarda kendini doğrudan ortaya 
süremez. Çünkü kültürel birikimden yoksundur, kültür 
temsilcisi azdır. Hele Türkiye’de kültürsüz de edemeye
ceği için siyasal bakımdan kendine karşı olanları bu 
alanda görevleridirir, görevlendirmek zorundadır. Onları 
kendine özellikle iktisadi açıdan bağımlı kılarak,

Etkisini en çıplak politikada, ama bir o kadar yoğun 
sanatta da gösteren yenilgi yıllarında, 080’lerde, bu kül
tür temsilciliğinin net çizgilerini görebildik. Burada önem
li soru, kanımca, sermayenin neden kültürsüz edemeye
ceğidir. Bunun nedeni aslında devrimci politikanın sis
temi tehdit edici boyutlarıdır. Kitleler, toplumsal katılımı, 
alternatif ve yığınsal karakteriyle ilk kez ’70’lerde yaşadı
lar. Kültür, eskisi gibi yönetilmek istemeyenlerin norma
lize edilişinde belki ilk kez bu denli önem kazanmaya 
başladı. Hakim sınıflar için tabii ki ’70’ler, hakim sınıfla
rın politik gücünün sarsıldığı, ancak ideolojik manevra 
alanının genişlemeye başladığı yıllar oldu.

Anthony Barnett’la araya giriyorum. Terry Eagleton’la 
Raymond Williams'ia tartıştığı bir yazısında, gelişmiş 
kapitalist ülkelerde politik bilincin kitle iletişimi içerisin
den elde edildiğini vurguluyor ve bunun sakıncaları üze
rinde duruyor. Önemli bir konu. Barnett için bunun 
önemi şurada. Devrimci teorik arınmanın görevi, özellik
le böyle ülkelerde, burjuvazi tarafından kuşatılmış poli
tik bilincin kırılmasıdır. Buradan hareketle de şöyle bir 
yere varıyor. Devrimci durum için yönetenlerin eskisi 
gibi yönetememesi hala önemini korumaktadır. Ancak 
yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmeyi istememeleri yet
mez. Yeni olanı, yani sosyalist toplumu istemelidirler. 
İdeolojik mücadelenin (Barnett buna kültür mücadelesi 
diyor) “ ihmale gelmezliği” , daha çok sosyalist toplu
mun inşasında ödenmesi muhtemel faturalar açısından 
düşünüldü. Artık yeni bir şey ortaya çıkıyor. İdeolojik 
mücadele, devrimin bizzat zaferini riske edecek bir fak
tördür. Çok önemli.

İşte sosyalist mücadelenin bu dönemde, ’70’lerde, ka
çırdığı “ şans” , tersinden ödediği bir fatura oldu. Tekrar 
olacak. İdeolojik mücadelenin ağırlıklı olarak sol İçi teo
rik tartışma platformuna indirgenmesi, sistemi olumsuz- 
layıcı bir karakter kazanamaması, artı, kendi olumlu 
projelerini sunmaktaki eksikleri nedeniyle bu fatura öden
di.

Şimdi yine 1975’e, üç müçadele biçimi arasındaki 
ilişkiye dönüyoruz.

Ekonomik mücadele ve ideolojik mücadele kendi baş
larına amaç değildir; tamam! Peki, politik mücadele ken
di başına amaç mıdır? Politika, bir mücadele disiplini 
olarak varlığını sınıflar^ borçlu. İktidarı almak ve koru
mak adına yapılan bir mücadele olarak, tarihi sınıfların 
tarihiyle tanımlı. Sosyalist devrim için yapılan mücadele 
de, diğer mücadele biçimleriyle birlikte, mutlaka iktidarı 
almanın mücadelesidir. Ancak bir farklılık var. Marx ya
zıyor: “ Proletaryanın varoluş koşullarında bugünkü top
lumun bütün varoluş koşullan insanlığa en aykırı biçim
de özetlenmiş, yığılmıştır... Proletaryanın kendini köle
likten kurtarabilmesi ve kurtarmasının gerekliliği, bu 
nedenlerden ötürüdür. Proletarya kendisini ancak kendi 
varoluş koşullannı yokederek kölelikten kurtarabilir. Ken
di varoluş koşullarını yoketmesi de, ancak bugünkü 
toplumun insanlığa en aykın bütün varoluş koşullarını, 
kendi durumunda özetlenen bütün bu koşulları yoket- 
mesine bağlıdır” . Devrim bunun için zorunluluktur. Bur
juvazi İle proletarya arasındaki çelişki ancak bu iki sını
fın birlikte yokoluşuyia çözülebilecek uzlaşmaz çelişki
dir. Aralanndaki ilişkiyi bu uzlaşmaz çelişki belirler ve 
birisinin varlığı diğerinin varlığına nesnel koşul sağlar.

Konuyla ilgisi açısından şimdi şöyle bir özet yapabilir 
miyiz? Devrimci politikanın varlık nedeni, kendisini yo- 
ketme mücadelesidir. Yeri gelmişken buna şu ek yapıla
bilir: Devrimci sanat pratiği, sanata gerçek varoluş ko
şullarını yaratma mücadelesidir. Çok daha uzun erimli 
bir perspektife sahip pratiğin önüne “ amaç” olarak bi
rinciyi koymak; politik mücadeleyi öne çıkarmak değil, 
amaç olarak öne koymak, iktidar perspektifini güçlendi- 
rememiş, tersine komünist ütopyayı deforme edici bir 
etki yapmıştır.

1975’de Vedat Günyol’a vermek zorunda kaldığı bir 
yanıtta Edip Cansever, “ (p)artiden uzaklaşmak zorunda 
kalmışsam, salt kendi yüzümden, güncel politikadan 
anlamadığım içindir” diyordu. 1975’de Edip Cansever’- 
le, örneğin Haşan Hüseyin'i devrimci olmak yönünden 
ayıran, devrimci geleceğe ilişkin bir ifade ve pratik tarzı 
olmalıydı. Her ikisi de, aynı dolaşım ağını kullandılar, 
aynı mübadele ilişkilerinde tanımlı bir sanat pratiği söz
konusuydu. Sözcüğü her iki ismin tamamen dışında 
bir sürece atıfla kullanıyorum, deformasyon, budur.

’70’lerin “ iyi” sapat-edebiyat dergilerinden Militan bu 
deformasyonun henüz algılanamadığı bir ortama doğ
du. 1975 Ocak ayında ilk hedef olarak " ... sanat-kültür 
ortamında çeşitli görünüşlerde yaygınlığını sürdüren kü
çük burjuva kökenli tutamlar ve yönelişlere karşı top
lumcu sanat-kültür anlayışının kavgasını verme”yi belir
liyordu. Bir başka hedefi daha vardı: “ ... sanatın toplum 
içindeki önemini vurgulamak, onda hayatın dokusu ol
ma özelliğini göstermek” . Çünkü “ sanat; siyasal ve 
kültürel alanda yürütülen kavgayla kan bağını, omuz
daşlığını koruyarak toplumun ve devrimin hizmetinde, 
fakat özgün bir uzmanlık ve anlatım alanı olarak varol
duğunun bilincini yitirmemek zorundadır” . Küçük bur
juva sanat anlayışının teşhiri için belki 18 ay yetmeyebi
lirdi ama hepsinden önemlisi bu anlayışın sanatı üreten 
mevcut koşullarla ilişkisi deşifre edilebilmeliydi. Belki 
bu sağlanırsa sanat “ özgün bir uzmanlık ve anlatım 
alanı olarak varolduğunun bilincini” yitirmeyebilirdi. 18 
ay sonra Haziran 1976’da edebiyat ortamı Militan’ı son 
kez eline aldı. Ataol Behramoğlu, kapanış sayısında 
amatör niteliği aşan dergilerin, ya profesyonelce bir 
editörlüğe, ya da siyasal bir çizgiye dayanmaya başladı
ğını vurguluyordu. Çok önemli bir noktaya değindi: “ Mi- 
litan’ın savunduğu ilkelerde yoğunlaşacak bir eleştirmen- 
edebiyat araştırmacısı kadrosunun oluşmasına içinde 
bulunduğumuz sânat-kültür ortamının hazırlıklı olmadı
ğı olgusunu eklemek gerekiyor” .

Yeni Dergi, Temmuz 1974’de Ekim 1975’e randevu 
verdi. Ancak bir kuşkusu olmalıydı ki, “ olaylann geliş
mesi başka türlü davranmamızı gerektirmezse” diyerek 
bir de “ şerh” koydu. Olaylann başka türlü gelişmesi, 
ifanın imkansızlığı açısından ne kadar uygundu, bu tartı
şılır; ama Türkiye Vazrfarı’ndaki bir yazının ne yazık 
ki övünerek söylediği gibi “ günümüzde burjuvazisiyle 
proleterya arasındaki amansız savaşta her iki sınıfın 
da araç olarak” sanatı kullandığı bir süreç işliyordu. 
Yeni Dergi sözünde' durmadı, ylHar sonra-Adam Sanat 
gibi bir fare doğurdu. Militan, profesyonelce bir editör
lüğe kendini sığdıramayınca, ilkelerinden bir kısmını 
Mart 1978’de yayın hayatına giren Sanat Emeğ/’ne, böy
lece siyasal bir çizgiye dayanan bir anlayışa devretti. 
İrili ufaklı birçok dergi, sanat edebiyat ortamında iyi 
ya da kötü ama bir dergiyle varolunabilir iddiasını doğ
rulamaktan öteye gidemedi. “ Siyasetler” i referans alan 
dergiler de, bir sosyalizm anlayışında tanımlı sanatsal 
pratiği işaret etmekten çok, çizgilerine sempati göste
ren “aydın” lan birarada tutmak sınırlanna hapsoldu. 
Hepsi bugün gerek devrimci politika gerek devrimci 
sanat pratiğinin dersler çıkarılması gereken deneyimleri 
olarak geride kaldılar. Aslında ne kadar “geçmişte” 
kaldılar? Bunu bugün yanıtlayabilecek. Bugün önümüz
de duran bu sorun, kuşkusuz çözümü de olan sorundur.

AKİF KURTULUŞ
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baskılan aşmak için ileri sürdüğü “Ataş’ı devletleştirme” iddiasını bir türlü 
gerçekleştiremiyordu. Çünkü Mobil’in ana sahibi ABD’li Rockefeller grubu, aynı zamanda 
Türkiye’nin 2.500 milyon dolarlık dış borcunun alacaklısı olan bankalann koordinatorü City 
Bank’m ana sahibiydi! Northern Electric Communication, Türkiye’deki elektronik telefon santral 
ihalesinin kendisine verilmemesi üzerine, PTT’nin rutin işleyişi açısından hayati önemdeki 
üretimi yüzde 30 oranında düşürmüştü. Türkiye Elektrik Kurumu’nun kilit iş bağlantılarının 
olduğu Siemens-Türk Kablo AŞ alacaklarının kısa sürede ödenmemesi halinde üretimi 
azaltacağı, tehdidini iletmişti. Akdeniz Gübre Sanayii’nde yüzde 49 hissesi olan Kuwait 
Petrochemical Corporation, “alacaklarım” öne sürerek, 1977’deki sermaye artırımı nedeniyle 
ödemesi gereken bedeli Türkiye’ye transfer etmiyordu..

CHP iktidarı, burjuvazinin destek ve güvenini kalıcılaştırmak için azami çaba gösteriyordu. 
Ağustos sonlarında Egeli büyük sermaye ve sanayi temsilcileriyle görüşen Ecevit, “düzen 
değişikliğinden korkmayın” mesajını verdi. Ege büyük burjuvazisi adına yapılan açıklamada da 
şöyle denildi: “Başbakan, düzen değişikliğiriden özel , sektörü yoketmeyi değil, aksayan işlerin 
düzeltilmesini, ülkeye sosyal huzurun getirilmesini kastediyor.” Türkiye’nin ekonomik 
politikasının ana hatlarının çizilmesinde ve kamu kaynaklarının yönlendirilmesinde temel 
önemi olan “Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisi” belgesinin 
oluşum süreci de; CHP iktidarının uluslararası ve yerli sermaye karşısındaki teslimiyetinin bir 
örneğiydi. 2 Haziran’da DPT taraftndan açıklanan Strateji taslağı. Dünya Bankası uzmanları ve 
TL/SİAD’m eleştirileriyle karşılaştı. TÜSİAD Strateji’yi, “kendilerine danışılmadan hazırlanması; 
demir-çelik, kereste, linyit gibi bazı alanlarda devletleştirmeleri öngörmesi; ekonominin 
ağırhğmm kooperatiflere ve devlet sektörüne verilmesi” nedeniyle eleştirerek “özel sektöre 
öncelik ve moral veren’’ bir strateji istiyordu. Dünya Bankası ise, Strateji’nin büyüme ve 
sanayileşme hedeflerini “gerçekçi” bulmuyor; “sanayileşme, büyüme ile dengeli gelir 
bölüşümünün aynı anda hep birlikte gerçekleştirilmek” istenmesinin “tehlikeli” olduğunu 
söylüyor; “Türkiye’nin ağır sanayide gelişme beklemeden ihracata dönük hafif sanayilere 
yönelmesi gerektiğini” saptıyordu. Bu tepkiler karşısında bunalan Ecevit, Strateji’nin 
hazırlanmasını bizzat üstlenerek ilk taslağı önemli ölçüde “yumuşattı” ve Strateji, 31 Ağustos’ta 
sermayenin koşulladığı bu “redaksiyon”la kesinleşti..

Öte yandan, CHP iktidarının ticaret sermayesince kullanılan kaynaklan sanayiye (tekelci sanayi 
burjuvazisine) ve genel ekonomik yapının restorasyonuna aktarmaya dönük girişimleri, ticaret 
burjuvazisinin tepkisiyle karşılaşıyordu. Demir ithalatının devlet eliyle yürütülmesine ilişkin bir 
kararname, ithalatçı sermaye çevrelerinin baskısı sonucunda başka bir kararnameyle 
işlersizleştirildi. Bir başka çelişki, mal karşılığı veya kredili ithalat yapan sermayenin kârının 
kısulanması noktasında ortaya çıktı. 1977’de 2.9 milyar dolarlık ithalat, döviz yokluğu 
nedeniyle, krediyle veya mal karşılığı finanse edilmişti. Hükümet, ithalatçıların. Merkez 
Bankası’na döviz karşılığı önceden yatırdıkları ithalat bedellerinde devalüasyondan dolayı ortaya 
çıkan artış W in ödemesi yolunda bir düzenleme getirdi. İthalatçı sermaye bu uygulamaya 
büyük tepki göstererek, iptali için Danıştay’a, başvurdu.

1970'ler boyunca ordunun büyük sermayeyle, kapitalist 
düzenin korunmasıyla ilişkisi, Marksist aydınların, 
propagandanın bütün, araçlarıyla Kemalist bir 
ideolojiyle şekillenmiş bir kamuoyuna anlatmaya 
çalıştıkları b ir hakikatti. Oysa 1980’den sonra, bu ilişki 
Mehmet Sönmez’in ince çizgilerini gerektirmeyecek 
kadar kaba ve görünür bir hakikate dönüştü. Artık 
bizzat ordu mensupları ve büyük sermayenin 
temsilcileri aralarındaki bu ilişkiyi gizlemek için en 
ufak bir çaba göstermemeye başladılar. Bu 
fütursuzluğun ilk işaretleri 1980'in başında görülmeye 
başlamıştı. Turgut Özal’ın 24 Ocak’tan önce alınacak 
kararlarla ilgili olarak yüksek rütbeli subaylara verdiği 
brifingi, gazeteci Emin Çölaşan şöyle anlatıyor:
"Turgut askerlere iki brifing verir: Genelkurmay’da 
verilen bu brifinglere ekibiyle birlikte gider ve 
ekonominin durumunu onlara anlatır. Evren başta 
olmak üzere, diğer komutanlarla tanışır. O askerleri, 
askerler de onu severler... Hatta o kadar ki. Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Bülend Ulusu, Turgut’un boşalan 
bardağına Su koymak için eline sürahiyi alıp yerinden 
kalkar ve bardağı doldurur." 12 Eylül’e varana kadar 
Özal’la askerlerin ilişkileri çok daha samimi bir nitelik 
kazandı. Başbakanlık için Feyzioğlu’nun 
düşünüldüğünü öğrenen Özal, MGK genel sekreteri 
orgeneral Haydar Saltık’ı arayarak şöyle konuştu: 
"Paşam (...) şimdi siz b ir ihtilal yapmışsınız ve dört 
partinin genel başkanını gözaltına almışsınız. Beşinci 
partinin fCGP) genel başkanını' ise, Başbakar) 
yapıyorsunuz. Bu bana biraz tuhaf geldi. (...) Benim 
şeyim, acaba niçin aranızdan b/r askeri başbakan 
yapmıyorsunuz? Mesela siz olabilirsiniz, Oramiral 
Bülend Ulusu yeni emekli o ldu."

CHP İktidarı Desteklerini Yitiriyor
1978’in sonlarına doğru, iktisadi bunalımdan çıkış yolunun görünmemesi üzerine, burjuvazinin 
bütün fraksiyonları, hoşnutsuzluklannı dile getirmeye başladılar. 1977’de, özellikle Anadolu 
sermayesinin . tercihlerini yansıtan O dalar Birliği’nin  öncülüğü ve Türk E snaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu, Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İşveren- Sendikaları Konfederasyonu, TÛSİAD'm 
katılımıyla oluşturulmuş olan Hür Teşebbüs Konseyi, Kasım’da hükümete sert eleştiriler 
yöneltmeye başladı. Hür Teşebbüs Konseyi, büyük sermayenin şemsiyesi altında, esasen tekel- 
dışı sermaye ve küçük girişimci kesimlerin tepkilerini dışavurduklan bir kuruluştu. Anti- 
komünist bir söylemle “anarşi ve terör”ü lanetleyerek, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin devreye girmesiyle “devlet otoritesinin tesisi”ni istiyor; ana hatlanyla AP’nin 
çizgisini destekliyordu.

1979 ilkbahannda büyük sermaye CHP hükümetine karşı, açık ve sert tavır almaya başladı. 
Ekim 1978’de Amerika’ya giderek ABD yönetimi, IMF ve Dünya Bankası nezdinde görüşmeler 
yapan bir TÜSİAD heyeti, bu görüşmeleri sonucunda CHP iktidarının aldığı önlemlerin 
uluslararasr sermaye kuruluşlannın istedikleri kapsam içinde son derece kısmi ve sınırh bir 
çapta kaldığım; Türkiye’nin yeniden yapılanan dünya kapitalist sistemi içinde kabul görmek 
için köklü ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirinesi gerektiğini kavramışlardı. Zaten, 1978’de 
değilse de 1979’da mevcut sermaye birikim mekanizmalanmh tükendiği açıkça ortaya çıktı. 
Sanayi yatınmlan ve satiayinin üretim düzeyi istikrarlı bir düşme eğilimine girdi. Döviz 
darboğazı nedeniyle sanayinin ihtiyaç duydüğjı girdilerin -çaresizlik içinde^ “yeraltı” finansm,an 
ve ticaret yollanyla ithaline yönelinmesi; sermaye birikiminin odağının, sanayi dışında rant 
üreten kanallara kaymasına yol açıyordu. Bu bunalımın aşıitnası, yüklü-düzenli döviz akışını 
ve uluslararası finas-kapitalin bunun için şart koştuğu yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesini 
zorunlu kılıyordu. CHP hükümeji ise bu perspektife sahip değildi. Hükümetin bu açmazı 
karşısında TÜSİAD Türkiye’de o zamana kadar hiç görülmemiş bir yöntemle, gazetelere ilan 
vererek hükümete karşı saldırgan bir eleştiri kampanyası açtı. İlanda söylenenler, bir muhtıra 
ile doğrudan hükümete de duyuruldu: “Şiddeüe ihtiyaç duyduğumuz dış kredilerle,
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Tıkanışı ve 12 Eylül

uyguladığımız ekonomik sistem birbirine çok yakından bağlıdır. Pazar ekonomisinden giderek 
uzaklaşan bir anlayışla ne Batı dünyasında hak ettiğimiz yeri, ne yeterli kredileri, ne 
yatınmlara gerekli dış sermayeyi bulabiliriz.” Büyük sermayenin eleştirisi, tekel-dışı sermaye 
kesimleri ve orta-küçük mülk sahiplerinin “devlet otoritesi”, “terörün başının ezilmesi”, 
“istikrar” motiflerini öne çıkaran söyleminden farklı olarak; ağırlıkla iktisadi rasyonellere 
dayanıyordu. Ecevit, TÛSİAD’m çıkışma çok sert ve “sol” bir ağızla karşılık verdi: “Bu devlet, 
işadamlannm muhtırası ile hükümet kurmaz, hükümet düşürmez, bu ülkede halkın dediği 
olur, halkı sömürenlerin değil. Töb-Der ve' Pol-Der siyaset yaparsa, suç, sanayici kuruluşlar 
yaparsa suç değil, olmaz böyle şey!” Büyük burjuvazinin hükümete tavır aldığı günlerde, 
Demirel CHP iktidarı hakkında “Türk askerinin Amerika’nın güdümünde olacağını sanmıyorum, 
ihtimal vermiyorum, ama yine söylüyorum: Bu gidiş Allende’nin gidişine benziyor" dedi; bunu 
sağ basında “Allende-Büllende” benzetmeleri izledi. 2 Nisan’da, AP milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan’m başında bulunduğu Türkiye E snaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun  dört gün 
boyunca “kontak ve kepenk kapatma” çağnsı yapması, “CHP iktidannın Şili modeli tasfiyesi” 
temasını güçlendirdi. Ancak sıkıyönetim makamları, Tiyanşan’m çağnsım yasadışı bularak 
engellediler.

1979’da buıjuvazi bütün fraksiyonlanyla hükümetin karşısına geçerken, CHP iktidannın emekçi 
Ve yoksul sınıflardaki desteği de hızla eriyordu. 1979 ortalanndan itibaren gündelikleşen 
yokluklar, kıtlıklar, saatlerce süren elektrik kısıntılan, geniş halk kitlelerinin hayatım felce 
uğratıyordu. CHP’nin “toplumsal anlaşma”yla birlikte sendikal alanda Tûrk-İş’i asli muhatap 
sayan yaklaşımından tedirgin olan DİSK, 1 Mayıs konusundaki yasakçı tavnndan sonra 
hükümete desteğini tamamen çekti. “Toplumsal anlaşma”nın ekonomik sonuçlannm ve bu 
“anlaşma”nm parçası olduğu genel ekonomik politikanın işçi sınıfının lehine olmadığı ortaya 
çıkınca; Tûrk-İş tabanında da hoşnutsuzluk büyüdü. Nisan 1979’da yapılan 11. genel kurulda 
Tûrk-İş yönetimi, MHP’ye yakın sendikacılann desteğiyle AP’li kadrolann eline geçti.

CHP İçinde Çelişkiler ve Bunalım
iktidarın yıpranması, doğal olarak CHP içi çelişkileri de şiddetlendirip genişletiyordu. Ecevit,
1978 başında, “hükümet-meclis grubu-parti yönetimi arasında çelişki yaşanmaması iç'in”, 
hükümette bakan olanlann partideki yöneticilik görevlerinden istifa etmelerini sağladı. Beş 
yıldır genel sekreterliği sürdüren (devlet bakanı) Orhan Eyüboğlu’nun yerine Mustafa Üstündağ 
geldi. Ocak 1978 sonunda yapılan CHP Küçük Kurultay’ı kapanış bildirgesinde, “devlet 
yönetimini yıllardır parselleyenlerin dar kadroculuk anlayışına ve uygulamasına son verilirken, 
bu tür eğilimlerin CHP’de asla yer -bulamayacağı’ ve bulmaması gerektiği” vurgulamnıştı. Ancak 
“dar kadroculuk”, 1 9 7 8 /7 9  döneminde CHP içinde başhca târtışma konulanndan biri oldu. 
Özellikle bakanlığının k?dro yasası olmadığı için geniş kadro kullanma imkanına sahip 
bulunan Köyişleri Bakanı Ali Topuz, sürekli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İktidann önemli 
zaaflarından biri, 1977 öncesinde “MC döneminin hesabını soracağı” yolundaki vaadlerine 
rağmen, bürokrasideki faşizan kadrolaşmayı tasfiye etmekte başansız kalması; MC iktidarlan 
boyunca mağdur edilen partili ve sempatizan kadrolann -doğal olarak kısmen intikamcı ve 
kariyerist nitelikler de taşıyabilen- taleplerine karşılık verememesiydi. Birçok bakanın özel 
kalem müdürü, önemli illerin valileri, emniyet müdürleri vb. aylarca, hatta bazen hiç 
değiştiril(e)memişti. Ankara milletvekili Semih Eryıldız (CHP) 26 Mayıs’taki 24. Kurultay’da 
şunlan söyleyecekti: “16 ay içinde yüzbinden fazla kadro kullanmışız. Bu kadrolardan AP’liler, 
MHP’liler yararlandı. CHP’de toplanan yurtseverler ise pek çok ilde, ilçede gençlik ve kadın 
kollannda yapılan operasyonlarla görevden uzaklaştınidı.” 1979 sonbahanna doğru, Ecevit’in eşi 
Rahşan Ecevit’in çevresindeki bazı partililerin ve CHP Kadın Kollan genel başkam Güler 
Gürpınar’ın yakınlarının, yokluğu çekilen yağ ticaretine kanştıklan yolundaki iddialar; 
hükümete hem genel kamuoyunda, hem parti içinde büyük itibar kaybettirdi, 1979 başındaki 
CHP İstanbul il kongresinde 200 delege tarafından imzalanan “önerge”, hükümetin 
iktidarsızlaşma dinamiğinin yerinde bir gözlemi niteliğindeydi: “Emekçi kitleleriyle, esnafla, 
aydınla, üreticiyle, .gençlikle ve basınla iyi ilişkiler yeniden kurulup, onlara güven verilmezse, 
Türk-İş'te, DİSK’te  ve demokratik kitle örgütlerinde azalmakta olaıi CHP etkinliği aranimazsa, 
ekonomik yanlışlıklardan sakınılmaz, pahalılık önlenemezse, devlet kadrolanndaki uyuşukluk ve 
yer yer devam eden MC zihniyeti ortadan kaldınimazsa, can güvenliği sağlanamazsa, CHP’nin
1979 senato seçimlerinde oy kaybına uğrayabileceği ve dolayısıyla hükümetimizin 
sarsılabileceği kaygımızı belirtiriz.” 1979 başında, 24. Kurultay öncesinde, CHP içi çelişkiler 
berraklaşmaya başladı.

En güçlü muhalif hizbin önderi Ali Topuz, “CHP’yi ‘lider değil örgüt partisi’ diyerek 
kendileriyle birlikte değiştiren Ecevit’in şimdi partiyi lider partisine dönüştürdüğünü” 
savunuyor; “genel başkana kimsenin ulaşamadığından” yakınıyordu. Deniz Baykal ve Ali Topuz 
önderliğindeki hizipler, CHP Parti Meclisi’nin (PM) yeniden oluşturulması talebinde birleştiler. 
PM gibi yetkili bir organın devreye girmesi, genel başkanlığın ve merkez yönetiminin gücünü 
önemli ölçüde kısıtlayacak, denetim altına alacaktı. Süleyman Genç, Ertuğrul Günay, Altan 
Tuna gibi isimlerin sürüklediği, 30’ye yakın parlamenterin desteğine ulaşabilen sol kanat da 
bu talebi destekledi. Ecevit, “geçmişte PM’nin parti içindeki sağ ve sol kanatlan uzlaştırmak 
için varolduğunu; oysa şimdi herkesin demokratik sol çizgide olduğunu” söyleyerek bu talebi 
reddediyordu. 24 Mayıs’ta toplanan 24. Kurultay’da Ecevit, CHP’nin gerçek anlamda iktidar
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MLSPB H a re k e ti

MLSPB, THKP-C çizgisinin oportünizmin yoğun saidı- 
nlannm hedefi haline geldiği 1975’de, Parti çizgisinin 
samimi bir savunucusu olarak siyaset yelpazesi içine 
ilk adımlarını attı. MLSPB’nin örgütlenme ve mücadele 
pratiğini belirleyen düşünce sistematiğinin ana hatları 
şöyle özetlenebilir:

I- THKP-C çizgisi Türkiye devriminin yolunu aydınla
tan bilimselliğe sahiptir. II- THKP-C sahip olduğu siyasal 
çizginin mücadele pratiği içindeyken, örgütsel yapısı 
darbeler almış ve önder gücünü kaybetmiştir. Partiden 
artakalanlar, omuzlarına yüklenen tarihsel görevleri 
omuzlamaktan kaçınmışlardır. Böylece, partinin yapısı 
merkezi düzeyde alınan darbeleri ve önderliğin imha 
edilmesinin doğurduğu boşluğun doldurulamamasının 
sonucu olarak dağılmıştır. Ill- THKP-C örgütsel-askerî 
planda yenilgiye uğramıştır. THKP-C’nin yenilgisi, 
ideolojik-stratejik bir yenilgi olmadığı için, çizginin sa
mimi savunucularının önünde yeni bir ideolojik-stratejik 
çizgi yaratma görevi yoktur. Gündem, partinin reorgani- 
zasyonunun sağlanmasıdır. IV- THKP-C'n'm örgütsel 
planda yeniden yapılanması görevi, politikleşmiş Askerî 
Savaş Stratejisi’nin (PASS) kapsadığı mücadele biçim
lerinin diyalektik bütünlüğü dışındaki mücadele perspek
tifiyle yerine getirilmez. Kavranması gereken ilk halka, 
PASS’a güç oranında yaşam kazandıracak örgüt yapı
sını oluşturmaktır. Oluşturulacak asgari örgüt. Silahlı 
Propagandayı (SP) temel, diğer mücadele biçimlerinin 
SP’ye bağlı olarak gücü oranında hayata geçirilmelidir. 
THKP-C güçlerinin birlikteliği bu pratik mücadele içeri
sinde sağlanabilir.

MLSPB 1975’de esas olarak bu perspektifler ışığında 
inşa edildi. Bu yaklaşımlar politik bazda ele alındığında, 
esas olarak döneme uygun gelen saptamalardır. Ne var- 
ki, MLSPB, bu perspektifleri tamamlayıcı yaklaşımlarda 
önemli oranda amatörlüğe ve öznelliğe düştü.

O günün politik düzleminde, THKP-C güçleri olarak 
tanımlanan güçlerin büyük çoğunluğu, örgütlenme de
nildiğinde, legal örgütlenmeyi, mücadele denildiğinde 
akademik-demokratik mücadeleyi anlıyorlardı. Genelde 
hakim olan yaklaşım devrim mücadelesinin parti önder
liğinde başarılı bir şekilde yürütüleceği noktasında ol
masına karşın, partinin nasıl yaratılacağı sorununa ge
lindiğinde çoğu çevrenin şekillenmiş düşünceleri olma
dığı gibi bu yönde herhangi bir projeleri de yoktu. Daha
sı, 12 Mart cuntasının yarattığı şoktan kurtulamamanın 
dayattığı belirgin bir anlayış, geleneksel sol odaklı ola
rak devrimci güçlerin saflarına sürekli olarak pompala
nıyordu. Bu kesimlere göre, 12 Mart cuntası dahil, bir
çok kötülüğün kaynağı 71 ihtilalci atılımıydı. Bu anla- 
mıylada 71 devrimci hareketleri kişiliğinde silahlı müca
dele anlayışı mahkûm edilmeye çalışılıyordu.

İşte MLSPB'nin çıkışı bu ortamda oldukça anlamlıydı. 
MLSPB devrimci bir örgütün iradi çabaların ürünü ola
cağını savunarak, devrimci örgütün yaratılması müca
delesinin savunulan devrimci stratejinin öngördüğü ça
lışma tarzının hayata geçirilmesinin dışında düşünüle
meyeceğini açık olarak ilan etti. MLSPB, doğru gördük
lerini söylemde de bırakmayarak, oluşturduğu asgari 
örgüt yapısıyla silahlı propagandayı temel, diğer müca
dele biçimlerini SP’ye yardımcı olarak ele alıp, mücade
leyi bu esasta eksiklikleriyle beraber gücü oranında sür
dürdü. Bu olgu MLSPB’y\ THKP-C'y'ı savunuyorum di
yen diğer kesimlerden ayıran önemli bir olgudur.

MLSPB’nin ayırdedici bir diğer özelliği ise, Devrimci 
Yol, Devrimci Sol dahil, birçok kesim mücadeleyi kendi- 
liğindenciliğin yarattığı koşullarla sınırlandırıp, kendile
rine sivil faşist güçlerle çerçevelenmiş devrimci şiddet

kullanma perspektifi oluştururken, MLSPB, devrimci sa
vaşın sivil faşist güçlerle sınırlanarak ele alınamayaca
ğını, sivil faşist güçlerin saldırılarına kaynaklık edenin 
emperyalizm ve oliğarşik ittifak ve siyasal iktidar olduğu 
saptamasından hareketle, mücadelenin hedeflerini anti- 
emperyalist, anti-oligarşik devrim kapsamında iktidar 
savaşımı belirledi. Yine emperyalizmin ve oliğarşik itti
fakın maşası durumuna gelmiş faşist güçlere karşı mili
tan bir tutum alınması gerektiği anlayış ve pratiği sergi
lendi. MLSPB'nin süreçteki eylem çizgisine bakıldığın
da bu gerçekler açık ve net olarak görülür.

ABD emperyalizminin ülkemizdeki varlığına; CIA ajan
larına; ABD'nin kurum ve kuruluşlarına; Filistin halkının 
ve Orta Doğu halklarının başdüşmanı, ABD emperyaliz
minin Orta Doğu’daki maaşı İsrail Siyonizminin temsilci
si olan Abraham Elazar’ın cezalandırılması ve devrimci 
şiddet temelinde tavır alınması; MLSPB’nin mücadelesi
nin anti-emperyalist, anti-Siyonist ve enternasyonalist 
yönünü simgeler. Partimizin önder kadrolarından Hüse
yin Cevahir’in katili Cihangir Erdeniz’in cezalandırılma
sı, işkenceci polis şefi ve partimizin önder kadrosu Ulaş 
Bardakçı’nın devrimci arkadaşlarımız Ömer Çimeken ve 
Tamer Tabak’ın katillerinden olan Ahmet Ateşli’nin he
deflenmesi vb. eylemlerle MLSPB, devrimcilerin kanını 
döken halk düşmanlarının cezasız kalmayacağını açıkça 
ortaya koymuştur. Sivil faşist güçlerin gelişen halk ha
reketini bastırma, provokasyonlar yaratma, devrimcileri 
katletme saldırılarına karşı alınan militan tavır; MLSPB'nin 
yürüttüğü aktif savaşın ana çerçevesini oluşturur.

Bu noktada MLSPB'yi birçok örgütlenmeden ayıran 
bir diğer özelliğinden sözetmeden geçemeyiz; 12 Eylül 
cuntasının mimarları faşist generaller, halkı arkalarına 
alma propagandalarının temel malzemelerinden biri bi
lindiği gibi, “ halkın can ve mal güvenliği kalmamıştı” 
idi. Cuntacılar sürekli olarak bu demagojik propaganda
yı yineleyip durdular. Bu propagandalarında önemli oran
da başarılı olduklarını da teslim etmek gerekir. Cuntacı 
generallerin bu alanda başarılı olmalarının nedenlerin
den biri, 75-80 sürecinde devrimci güçlerin büyük bir 
kesiminin orta ve küçük burjuvaziden bazen açık, bazen 
dolaylı zora dayalı olarak “ bağış” adi^ltında para topla
maları, “ kepenk indirme” vb. eylemlerle bu kesimler 
üzerinde devrimci güçler aleyhinde ortam oluşturmala
rıdır. MLSPB 75-80 sürecinde bu kesimlere yönelinme- 
mesi gerektiğini ilkesel bir sorun olarak ele almıştır.

MLSPB’nin militan tavrı bunlarla sınırlı değildir. Cun
tacı generallerin kurdukları darağaçlarında, Ahmet Sa
ner ve Kadir Tandoğan yoldaşlarımızın takındıkları onurlu 
tutum; oligarşinin işkencehanelerinde Bedrettin Şırnak, 
Nurettin Yenigöl yoldaşlarımızın canları pahasına yürüt
tüğü direniş; Nurettin Gürateş, Atilla Ermutlu, Tamer 
Arda, Doğan Özzümrüt, Ercan Yurtbilir, Cebrail Dinç, 
İbrahim Özalp, gibi onlarca MLSPB kadro ve militanının 
düşmana karşı almış olduğu tavır, MLSPB’nin yarattığı 
geleneğin birer örnekleridir. Birçok örgüt işkencehane- 
lerdeki çözülmeleri deyim yerindeyse mübah görmeye 
çalışırken MLSPB, geleceğe dönük devrimci bir gelenek 
yaratmak kaygısıyla hareket etmiş, mahkum edilmesi 
cezalandırılması gereken tutumlara karşı sessiz kalma
mıştır. Yine cuntanın cezaevlerinde izlediği sindirme 
ve teslim alma politikalarına karşı, birkaç hain dışında 
MLSPB militanlarının almış olduğu tavır, devrimci bir 
geleneğin yaratılması yönünde oldukça öneme sahiptir...

MLSPB’nin kuruluşuna yönelik ilk adımları atan arka
daşlarımızın hiçbiri geçmişin THKP-C deneyimi içerisin
de yer almamıştır. Bu yönüyle de, geniş pratiğin canlı 
taşıcılarına sahip değildik. Sahip olduğumuz bu nesnel
lik, geçmişi sağlıklı bir zeminde değerlendirebilmemizi 
önemli oranda etkilemiştir. Deneyimsizliklerimize, sü
reçte THKP-C’^e karşı yoğun saldırıların yarattığı tepki
ler eklendiğinde, THKP-C'yi hem teorik hem de pratik 
bazda dogmatik olarak değerlendirmemiz, yaşadığımız 
sürecin bir gerçeğidir. Bu dogmatik değerlendirmenin

yarattığı atmosferde, Türkiye devrimi hakkında teorik 
zeminde söylenmesi gereken, her şeyin THKP-C tarafın
dan söylendiği kanısı büyük oranda saflarımıza hakimdi. 
Bu kanının doğal uzantısı olarak, devrimci teori adeta 
taşlaştırıldı. Teorinin taşlaştırılmasının örgüt ilişkilerine 
ve mücadeleye yansıması ise, bir dizi olumsuzluğu be
raberinde getirdi. THKP-C’nin ortaya koyduğu tezlerden 
açılması gerekenlerin açılımının yapılamaması, eksik 
olanların tamamlanmaması, yeni sürecin ortaya çıkardı
ğı siyasal sorunların teorik düzlemde tanımlanmaması, 
kadroların ağırlıklı olarak tek yönlü şekillenmesi vb. 
olumsuzluklar boynumuza asılı koca bir ağırlık olarak 
bünyemizi günbegün zayıflattı.

Dünyada ve ülkede olup bitenlerin izleyicisi olmayan, 
bunlar üzerinde sürekli olarak kafa yormayan, politika 
üretmeyen insanlar, eninde sonunda örgüt içi sorunları 
temel tartışma konuları yapar. Örgüt içi sağlıklı tartış
malarla giderilmesi olanaklı olan olumsuzluklar önemli 
birer çelişkiymiş gibi ele alınarak sağlıksız kopuşmalara 
meydan verilir. Genel olarak Türkiye solunun Özel ola
rak MLSPB'nin tarihsel sürecinde bu gibi olumsuz ko- 
puşmaların azımsanamayacak boyutta olması, ister is
temez birlik ve ayrılık zeminlerinin ne oranda ilkelere 
dayanılarak oluşturulduğu üzerinde durulması gereken 
bir konu olarak önümüzde durmaktadır.

Genel olarak Türkiye solunda, birliktelikler ve ayrılık
lar sağlıklı zeminlerde gerçekleşmemiştir. THKP-C ge
nelini ele aldığımızda, THKP-C kökenli bir dizi grup ve 
çevre olmasına karşın, bu yapılanmaların aralarında ne 
gibi temel ayrım noktaları olduğu hiçbir dönem belirgin 
olarak ifade edilmemiştir. Bu çevrelerin birçoğunun ara
sında temele ilişkin ayrım noktalan olmamasına rağ
men, dahası ortak noktalannın alabildiğine fazla olması
na reğmen, ayn olmalannın mantıki ve biçimsel hiçbir 
izahı olamaz. Bu olgu MLSPB saflarında bilince çıkanl- 
madığı ve bu yaklaşımlar mahkum edilmediği için, MLSPB 
iki-üç kez yeni gruplar doğurmak olgusuyla karşı karşı
ya kaldı. Bir THKP-C Savaşçıları aynlığını, bir Çayan 
Sempatizanları ayrılığını veya o dönem “ kardeş örgüt” 
olarak ilah ettiğimiz Eylem Birliği örgütlenmesiyle ne
den birlik oluşturmadığımızı bilimsel temellerde açıkla
mak olanaklı değildir.

MLSPB, ’80’lere doğru gelindiğinde, hem yukanda 
sözünü ettiğimiz ayrılıkların örgüt bünyesinde yarattığı 
kan kaybının, hem de o güne değin yapısallaşmaya 
başlayan hataların bileşkesi olarak düşmanın darbeleri
ne karşı dayanıklı, kitle ilişkileri içinde kamufle olabil
miş, kendi içinde gerçek anlamda bütünlük gösteren, 
neyi nasıl yapacağını öngörüsünü taşıyan bir önderliğe 
sahip bir örgütlenme yaratamamıştı. 1980 içinde bu ha
taların belirlediği darbelerle MLSPB’nin örgüt organiz
ması önemli oranda kan kaybına uğradı. Kaybedilen 
kanlann giderilmesi yönünde gerekli adımlar atılmadan
12 Eylül’ün kuşattığı ve belirlediği siyasi ortama girildi. 
Değişen koşullarda, mevcut örgüt yapısıyla mücadele
nin sürdürülmesi neredeyse olanaksız bir hal almıştı. 
71 pratiğini ve teoriyi dogmatik kavrayışımız, önümüze 
örgütü düşmanla savaşa hazır duruma getirene kadar 
geri çekilme taktiğini koymamızı engelledi. MLSPB, bu 
ortamda geri çekilme taktiğini gündemine almaksızın, 
cuntayla savaşımı sürdürme yönünde tutum takındı. Ne 
varki, örgüt organizması bu tutumun hayata geçirilmesi
ne fazlaca olanak tanımıyordu. Durum böyle olurica iyi 
niyetle girişilen çabalar ve gösterilen kararlı direnişler 
örgütsel yenilgiye uğramamızı önleyemedi. Sonuçta, 
Türkiye solunun ortak “ kaderi” i haline gelen yenilgi, 
MLSPB’nin örgütlü ilişkilerinin büyük oranda dağılma
sıyla gündemimize girdi.

THKP-C’nin örgütsel yenilgiye uğradığı süreçten 
günümüze-partinin çizgisini açıktan açığa yadsıyanların 
dışında-onun “ her yönüyle savunuyoruz” diyeninden, 
“ THKP-C çizgisini, bazı hata ve eksiklerine rağmen Tür
kiye .jîevriminin yolunu aydınlatan bir çizgi olarak
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görüyoruz" diyenine Itadar, bir dizi grup ve örgütlenme 
çılcmış olmasına karşm, bu yapıların hiçbiri THKP-C’n'ın 
işlevlerine sahip bir örgütsel bütünlük ortaya koyama
mıştır. Dahası, bu grup ve örgütlenmelerin her biri, 
dışındakilere karşı ağır suçlamalarda bulunurken, ne 
kendi içlerinde bütünlüklü bir perspektife sahip olmuş
tur, ne de dışındaki grup ve örgütlerle aralarında temele 
ilişkin ne gibi farklılıkların olduğunu ortaya koyup, sınır 
çizgilerini belirginleştirmiştir. En dar olanından nispe
ten geniş örgütsel faaliyet içine girenine kadar, her 
yapılanmanın ortak olduğu bir yaklaşım; “ ben bildiğim - 
yolda yürürüm, süreçte dışımdakilere kendimi kanıtla
yıp kabul ettiririm” olmuştur. Yaklaşım esas olarak “ ben 
merkez”cl olunca THKP-C çizgisini benimseyip savun
duğu savı içinde olan grup ve örgütlenmiş yapıların 
birbirine yaklaşım politikaları; birbirierini öncelikle yad
sımak, ardından da “ eritmeye” çalışmak temeline otur
muştur. THKP-C güçlerinin kümelendiği yapılanmalar 
“Wrilk” ve birbirlerine yaklaşımları böyle olunca da, 
ptansiyel gün be gün sağlıklı olmayan temelde bir
birinden uzaklaşmış, varolan gruplar hızla çoğalma iv- 
mc*i kazanmıştır. Sonuçta, dün olduğu gibi bugün de 
THKP-C çizgisini savunduğu iddiasında olan grup-çevre 
ve örgütlenmelerin arasında temele ilişkin yaklaşımlarda 
ne gU>i farklılıkların olduğu açıkça ortada değilken, yine 
h«r grup kendini en doğru gösterme çabasındadır. Her 
yapı bir diğerinin bazı açmazlarını öne çıkararak, kendi
sini de içine alan geneldeki açmazı gözlerden kaçırmaya 
çalışmaktadır. Bu açmaz, “ birlik” örgüt anlayışı, kitle 
çizgisi ve mücadele anlayışının bir birine karıştırılması, 
aralanndaki diyalektik bağın kavranamamasındandır.

BIzler, devrimci teorinin doğmalaştınlıp, taşlaştırılma
sının acısını çeken insanlar olarak, bir yandan geçmiş 
yaşananlardan çıkarılacak azami dersleri, izleyeceğimiz 
yolun birer kazanım düzeyine çıkarmak uğraşı içine gi
rerken, diğer yandan savunduğumuz THKP-C çizgisini 
her türiü saplantıdan ve dogmatizmden uzak ele alıp 
pratiğimize ışık tutacak düzeye yükselme çabamızdan 
bir an olsun duraksamayacağız. Bu doğrultudaki adamı- 
lanmızı sıklaştırırken de esas olarak iki noktayı gözden 
kaçırmayacağız. Birincisi, nesnenin somut çözümlen
mesinden hareketle, bilinç düzeyine çıkarılan doğru öner
melere dört elle sarılarak onların özünü bozmadan so
muta yanıt verebilecek zenginliğe ulaştırma çabasına 
gireceğiz. İkincisi, düne kadar savunucuları içinde blz- 
lerln de yeralmış olduğu yanlışlığı, somuta yanıt ver
mezliği kanıtlamış yaklaşım ve önermeleri, hiçbir savun
ma güdüsüne kapılmadan mahkûm edip yadsıma yolu
na gideceğiz. Blzier devrimin sorunlarına bu yaklaşımla 
eğillriten, her devrimci teoriyi ortadoks kiliselerin mantı
ğıyla ele alanların, hem de gerçek niyetlerinin, devrimci 
teorinin lafızları ardında gizlemeye çalışanların, çok yönlü 
saldınlarına hedef olacağımızın bilincindeyiz. Yine doğ
ru devrimci düşünce ve önermeleri savunmanın, onların 
gerektirdiği adımları kararlılıkla atmanın yüceliğini, her 
türiü dogmatizmin, öznelliğin oklarına göğüs germenin 
çok ilerisinde bir anlam taşıdığının da bilincindeyiz.

Gündemimizin ana hatlarını şöyle ifade edebiliriz. Bi
rincisi, güçlerimizi toparlamak, mücadeleye yöneltmek; 
İkincisi, Kürdistan’da sömürgeciliğe karşı savaşan dev
rimci ulusal güçlerle dayanışma içerisinde bulunarak, 
Kürt ve Türk halklarıyla azınlıklardan oluşan güçlerin 
birlikteliği sağlanması yönünde mücadele içinde birlik 
sağlamak, üçüncüsü, THKP-C güçlerinden birlikte ola
bileceklerimizle örgütsel birliğe hizmet eden mücadele 
biriikteliği sağlamak, ayrı olacaklarımızla ayrım nektarı
mızı netleştirmek; dördüncüsü, ülkemizin diğer devrim
ci güçleriyle ittifakların, eylem biriikteliklerinin zeminini 
oluşturmaktır. Bu yolla geleceği kucaklamak İddiasında 
bulunacak ve geleceği kucaklamaya aday olacak THKP- 
C somut bir güç haline gelecektir. Ve devrim THKP-C 
önderliğinde proletaryanın ve ezilen halkların olacaktır.

İBRAHİM YIRIK

ol(a)madığı yönündeki kanaati resmileştirdi: “Henüz kesin bir CHP iktidarından söz edilemez. 
Amacımız 1981’de kesin iktidar olmaktır.” Kurultay’da, PM’nin yeniden oluşumu önerisi 571’e 
karşı 769 oyla reddedildi. 26 Mayıs günü, iktidara karşı kapsamlı siyasal ve ideolojik 
eleştiriler gündeme geldi. Metin Tüzûn ve Süleyman Genç “CHP’nin demokratik kitle 
tabanından koptuğunu, destekçisi toplumsal güçlerle arasına soğukluk girdiğini” belirttiler.
Topuz ve Baykal hizipleriyle sol kanat ortak veya güçlü bir liste çıkaramadılar; böylece Ecevit 
Kurultay’dan istediği yönetim kadrosuyla çıkmayı başardı. Kurultay’ın benimsediği “Ana Davalar 
Raporu”, radikal, ama kağıt üzerinde kalacak olan- talepleri dile getiriyordu: “Sermayelerinin 
yüzde 50’si devlete ait olan bankalar kurulması ve öteki bankaların kapatılması, tüm 
çalışanlara sendika hakkı verilmesi, lokavtın kaldıniması, asgari geçim indiriminin Senato 
seçimlerinden önce yasalaşması, faşist baskılann kökünün kazınması...”

CHP  İktidarının Çöküşü

1979’un yaz aylanndan itibaren, iktidar hızla aşmıyordu. 29 Mayıs’ta, hükümetin bağımsız 
bakanlarından Enver Akova istifa etmişti. Bağımsız Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 
hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen gensoru önergesinin parlamentoda kabul 
edilmesi üzerine, 7 Haziran’da istifa etti. Aynı gün, bu kez Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında gensoru önergesi verildi. Bağımsız bakanlardan Ali Rıza Septioğlu 18 
Haziran’da, DP Başkanvekili ve devlet bakam Faruk Sükan .20 Eylül’de, bağımsızlardan Ahmet 
Karaarslan 29 Eylül’de istifa ettiler. Yeni iktidar arayışı fiilen başlamıştı. 29 Ağustos 1979’da, 
Türkiye’de egemen blokun ve rejimin sesi niteliğindeki Hürriyet gazetesi bütün partileri 
“Atatürk ilkeleri ve demokratik hukuk devletinde birleşmeye” çağıran bir bildiri yayımladı. AP 
ve CHP önderlerinin bu bildiriyi desteklemesi için bağlantılar önceden yapılmıştı. Ertesi gün, 
bu “destek mesajları” yayımlandı. Birçok general de, kulislerde, “memleketi kurtarmak için” 
AP-CHP işbirliği formülünü ileri sürüyordu. Bakanlardan Neşet Akmandor, Hikmet Çetin,
Necdet Uğur’un da dahil olduğu bir grup, AP-CHP işbirliğini CHP içinde tartışma gündemine 
soktular.

14 Ekim 1979 kısmi senato ve 5 ilde milletvekili yenileme seçimleri' öncesindeki kampanyada 
CHP, kentlerin ve işçi sınıfının desteğini veri sayarak; özellikle kırsal kesime dönük popülist 
uygulama (yüksek taban Byatlan...) ve mesajlan öne çıkardı. CHP, “kendi dışındaki soF’u 
kriminalize edici tutumuyla, devrimci sosyalist gruplann ve radikal demokratik mücadele veren 
odaklann sempati desteğini de büyük ölçüde yitirmişti. Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Yolu 
gibi devrimci gruplar, 14 Ekim seçimlerinin boykot edilmesini önerdiler. Devrimci Yol boykot 
propagandası yaparken, bazı .yerlerde çıkardıkları bağımsız adayları destekledi. TKP, Kurtuluş, 
TSİP, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde bağımsız adaylar çıkartarak CHP karşısında bir 
alternatif oluşturma propagandası yürüttüler. 14 Ekim seçimleri, CHP’nin büyük yenilgisiyle

Birbirine küs gibi duran Ecevit ve Demirel, 12 Eylül 1980'de iktidara el koyan generaller tarafından uzlaşmayı 
becerememek ve ülkeyi uçurumun kenarına getirmekle suçlandılar. 1979 ara seçimleri sonucunda hükümeti 
atamakla görevlendirilen Demirel, 7 Kasım 1979'da Ecevit'le görüşüp “ Kuracağı hükümetle ilgili görüşmeye 
geldiğini”  bildirdi, başka “ ricası”  yoktu. Daha sonra Korutürk'e gitti, “ Hükümeti 4-5 güne değin getireceğini”  
bildirdi. Demirel bu görüşmede Cumhurbaşkanı'na "hükümetin anarşi ve ekonomi gibi iki önemli konu ile 
uğraşacağını...”  söyledi. Demirel'in Fahri Korutürk'le yaptığı görüşmede altında çeşitli anlamlar yatan bir cümlesi 
dikkat çekiciydi: “ Devlet benden ibaret değil, b ir çark bu... Dönmeli... Bu çarkı işleteceğim, ama devletin dişliler 
fonksiyon ifa etmezse işlemez. Sizden istediğim şu: Görevlerini yerine getirmeyenleri görürsem, yerine görev 
yapanlan getirirken yardımcı olmanız...”  Sonradan Demirel, Korutürk'ün bu konuda hiç zoriuk çıkarmadığını, 
hangi atamayı getirirse onayladığını söyleyecekti.
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sonuçlandı. Senatörlüklerin 33’ünü, milletvekilliklerinin hepsini AP kazandı. CHP 1977’deki 
yüzde 41.4’lük oy oranından, 1960’lardaki klasik yüzdesine düştü: 29.1. AP de 1977’deki 
yüzde 36.9’dan, 60’lardaki klasiğine yükseldi: 46.8. Seçimden hemen sonra, Hür Teşebbüs 
Konseyi yönetim kurulları ortak bir toplantı yaparak. O dalar Birliği başkanı Mehmet Yazar’ın 
ağzından “Türk seçmeninin, insan haysiyetinin ve özgürlükçü demokrasinin teminatı olan hür 
teşebbüse itimat ve itibar eden politikalan mükafatlandırdığını” açıkladılar. Bu tablo karşısında 
Ecevit, 16 Ekim’de istifasını Cumhurbaşkanına sundu.

CHP’de Yenilginin Muhasebesi

14 Ekim 1979 seçimlerindeki iktidarı yitirmeyle sonuçlanan ağır yenilgi CHP’nin iç bunalımını 
derinleştirdi. Genel Başkan Ecevit, “parti yönetiminin ve hükümetin yenilgide büyük payı 
bulunduğunu” söyleyerek, kendisine güvenoyu isteme gerekçesiyle Olağanüstü Kurultay’ı 4-5 
Kasım’da toplantıya çağırdı. 26 Ekim’de partinin Genel Yönetim Kurulu da istifa etti. Böylece 
Ecevit karizmatik kişiliğiyle, parti içi muhalefetin ve tepkilerin tek hedefi haline geldi. 
Tartışmanın taraflarını son olağan Kurultay’daki hizipler oluşturuyorlardı: Ali Topuz ve çevresi; 
Deniz Baykal Ve çevresi; sol muhalefet ve Genel Merkezciler/Ecevitçiler. Ecevit’i destekleyenler, 
partideki hizip önderlerinin basiretsiz ve kariyerist politikaları nedeniyle yenilgiye yol açarken, 
Ecevit’in çabasını boşunalaştırdıklannr savunuyorlardı. Ecevit, Kurultay konuşmasında açıkça 
“biz kendi içimizden engellendik” dedi. Ona göre, salt reel politik süreçteki aksamaların değil, 
CHP’nin global siyasal programının gerçekleştirilememesinin nedeni de iç engellemelerdi: “Yeni 
bir düzen değişikliği, kendi içimizdeki çekişmeler, tutarsızlıklar nedeniyle yarım kaldı.” Ancak 
Ecevit, bu eksikli yapısıyla bile bir CHP iktidarının “faşizm tehlikesi” karşısında tek alternatif 
olduğunu ima ediyordu. Bu sözlerde, devrimcilerle ve iktidar dönemi boyunca partiden 
uzaklaş(tınl)mış olan radikal sol yönelimli kesimlerle ilişkileri rehabilite etme isteği de vardı: 
“Disiplini uygulamadım, çünkü eğer uygularsam ve bu hükümet çökerse, acaba faşizm mi 
gelir kuşkusu benim içime çökmüştü.” Muhalefetin ortak eleştirisi ise, Ecevit’in partide olduğu 
gibi hükümette de tek adam yönetimine yönelerek demokratik ve verimli bir işleyişi 
imkânsızlaştırdığı yönündeydi. Baykalcılar ve sol muhalefet, “düzen değişikliği”nin 
gerçekleştirilememesinin de bu yönelimin bir parçası olan katılımcılığı engelleyici, statükocu 
yaklaşımdan kaynaklandığını savunuyordu. Bu eleştirinin ideolojik sıvası ve söylemi, devrimci 
ve radikal sol kesimlerle iletişimi rehabilite etme kaygısı bakımından Ecevit’le uyuşuyordu. 
Haluk Ûlman, iktidardaki CHP’nin “şikayet ettiği düzenle bütünleştiğini” söyledi. Ecevit, bu 
Kurultay’da 4 çekimser, 20 red’e karşı 1341 oyla güvenoyu aldı. Bunun üzerine, ancak uyum 
içinde çalışabileceği bir Genel Yönetim Kurulu’nun seçilmesi durumunda Genel Başkanlığf 
sürdürebileceğini söyleyerek; muhalefete karşı kesin tavır koydu. Sonuçta, Genel Yönetim 
Kurulu, Ecevit’in istediği biçimde seçildi. Ancak muhalefetle aradaki fark, çok fazla değildi. 
Ecevit’in listesinde en çok oyu alan Orhan Akbulut 719, en az oyu alan üye 663 oyla 
seçilmişti; muhalefetin listesinde en çok oyu alan Ertuğrul Günay’ın oyu 641 ’di. 1980’e 
girerken, CHP’de Ecevit/merkez ile muhalefet arasındaki gerilim sürüyordu.

Ecevit, 12 Eylül’den az önce yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: “...toplum tribünde seyirci, 
partiler de sahada oyuncu durumunda olursa, yalnızca partilerle politikacılar soyunup sahaya 
çıkar, halk da tribünlerde seyirci gibi kalırsa, demokrasi gerçeklik kazanamaz. Demokrasinin 
böyle sanıldığı, böyle uygulandığı bir ülkede siyaset giderek çirkin ve anlamsız bir oyuna 
dönüşür. Toplumun sabrını tüketen bir kavgaya dönüşür. Sonunda korkanm ki birisi çıkar, 
düdüğü çalar, ‘oyun bitti, herkes evine’ der.” Ecevit’in bu sözleri yaklaşan askeri darbeyi 
sezinlediğini gösteriyordu. Aynı zamanda Ecevit’in, tamamen tıkanan, toplumda gittikçe 
derinleşen apolitikleşmeyle inanılırlığını ve meşruiyetini yitirme yolunda olan parlamenter 
sistemi restore etmek için yeni kitlesel inisiyatifleri harekete geçirme, 1970’lerin ortalanndaki 
gibi bir siyasal coşkuyu ve katılımı seferber etme arayışını yansıtıyordu. Oysa CHP 1970’lerin 
ikinci yansında, halkı “tribünlere” davet eden geleneksel siyasal iktidar biçimini ve söylemini 
yeniden üreterek; toplumsal muhalefetin -çoğu durumda sonuçta onunla eklemlense bile- 
parlamenter mekanizmanın sınırlan dışında etkin, toplumsal taban örgütlenmeleriyle arasındaki 
hata kahnlaştırmıştı. CHP önderliği, hedeflediği “sosyal demokrat katılımcı düzen”in, devletin 
kurumsal-yasal düzenlemeleriyle yukandan aşağıya kurulacağını varsaymıştı. Bu kurumsal-yasal 
inşa sürecine kendisini tabi kılmayan toplumsal inisiyatifleri ise kendilerine karşıt saymışlar, 
kimi noktada kriminalize etmişlerdi.

Çoğunlukla CHP’nin sol kanadına mensup (Süleyman Genç, Ertuğrul Günay, Kemal Anadol, 
Nedim Tarhan...) 32 parlamenterin 9 Eylül’de yayımladığı “ CHP Genel Yönetimine ve 
Örgütüne Açık Mektup”; Ecevit’in ifade ettiği türden bir açılımın gerekliliği yanında, bu açılım 
için CHP’nin kendisini ciddi biçimde dönüştürmesinin zorunluluğunu vurguluyordu: “Kendi 
içinde demokrasinin işlerliğini ortadan kaldıran, tüzük hükümlerini kötüye kullanarak, zor 
günlerin yükünü taşımış ve taşımaya kararlı örgütleri görevden alarak bir merkez partisi 
niteliğine doğru itilen, sağâ  çekilen bir CHP, banşm da, demokrasinin de, bağımsızlığın da 
toplumda savunucusu olmak olanağını yitirir, hakkını yitirir. (...) CHP, artık zaman 
yitirmeksizin hükümet olduğu dengeci ve kararsız tutumunu bir an önce terkederek, toplumsal 
çelişkinin emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden yana saflannda yerini kararlılık ve tutarlılıkla 
almah, toplumun yaşadığı çaresiz sürüklenişe kesin tavırla müdahalede bulunmalıdır. (...) 
Bağımsızlığın da, demokrasinin de temeli bilinçU, örgüdü, dirençU bir halktır. Onun için CHP 
halkın etkinliğini, direncini, gücünü azaltacak her türlü girişimin, siyasal, toplumsal ve

2372

Mart 1980 başlarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 
başlangıçta hiç de kuvvetli bir ad gibi görünmeyen 
Muhsin Batur, yalnızca 10 oy yüzünden 
cumhurbaşkanı seçilememişti. Turlann ilk gününde 
aday olmadığı halde Batur’a 14 oy çıktı. 4 Mart 
1980'de AP'nin ikinci adamı diye bilinen Sadettin 
Bilgiç cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak kendisiyle 
yapılan bir röportajda Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği 
söylentilerinin dolaştığı söylendiğinde “ Kenan Evren'e 
bir diyeceğimiz yok. Ancak halihazır parlamento 
içinden b ir cumhurbaşkanı çıkabilir... Yâni son anda 
bir askeri sivilleştirmeye gerek yok (...) Parlamento 
aritmetiği ortada. Bu aritmetik içinde, parlamento 
içinden b ir cumhurbaşkanı çıkabilir" diyordu. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi için tartışmalar 1979 yazında 
başlamıştı. CHP Genel Yönetim Kurulu toplantısında 
Uğur Alacakaptan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 
yaklaşıyor... Ne yapalım?" dediğinde Ecevit acele 
etmemek konusunda diretmişti. 1 Mart 1980’de 
Ecevit’le görüşmelerinde Alacakaptan sorusunu 
tekrarladı. Ecevit’in kendisine kimi düşündüğünü 
sorduğunda Alacakaptan "Senatodaki CHP’lilerin 
yüzde doksanı Muhsin Batur’a oy verir...”  diyerek 
cevaplıyordu. Bunun üzerine Ecevit "Celal Ertuğ’a ne 
dersiniz?" diye sorunca Alacakaptan "Celal Ertuğ 
Beyin grubun desteğini sağlayabileceğini 
zannetmiyorum”  diye belirtiyordu. B ir süre sonra 
başlayan turlarda sonuç alınamayınca Ecevit,
CHP’lileri tek tek odasına çağırıp, herkesten odasına 
yerleştirdiği kutuya isim yazıp atmaianni istedi. 
Kutudan çoğunlukla Muhsin Batur’un adı çıktı. Ancak



Tıkanışı ve 12 Eylül

CHP kulislerinde en çok konuşulan şey “ Ecevit 
Batur'u istemiyor. Eğer isterse Batur'a oy çıkar" idi. 
Seçimden çok önce AP'ye, CHP'den Muhsin Batur'un 
cumhurbaşkanlığına talip olduğu haberi gelmişti. AP 
Genel İdare Kurulu'nda Süleyman Demirel kurul 
üyelerine cumhurbaşkanlığı konusunda fikirlerini 
sorduğunda Sadettin Bilgiç “ Ben adayım. Bazı 
temaslarım var. CHP hariç diğer gruplara mensup 
bazı üyelerle konuştum. Seçileceğim kanaatindeyim" 
diye cevaplıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme 
geldiğinde, AP ve MHP'lilerin oylarını almasına karşın 
Bilgiç, MSP7/;er/n oylarını alamadı. MSP’liler seçimde 
Batur'u desteklediler. Batur'un seçilme sınırına 
yaklaşması üzerine tasnif heyetindeki AP’liler Batur'a 
kimin oy verdiğini merakla öğrenmeye çalışıyorlardı. 
Tasnif sırasında biraz daha dikkatle davrandıklarında 
normal olarak dörde katlanan oyların b ir kısmının 
muska biçiminde bir daha ikiye katlandığını ortaya 
üçgen oylar çıktığını gördüler. Muska oyların sayısı 
hiçbir zaman 21'den aşağı düşmüyor, bazen 22-23'e 
çıktığı da oluyordu. Bu oyların MSP'lilere ait olduğu 
öğrenildi. MSP'liler blok halinde CHP adayına oy 
verdiklerini böyle ispatlıyorlardı. Yine AP'lilerin 
tespitlerine göre bir kısım CHP'liler boş oy atıyorlardı. 
AP'Iİ Yiğit Köker ve Cahit Dalokay, CHP7/ Karakaş'ı 
ziyaretlerinde Karakaş’m da Batur'a karşı olduğunu, 
Karakaş da dahil 15-16 CHP'linin Batur'a oy 
vermediğini anladılar. Turlar uzayınca pusulalardan 
birinde şöyle bir dörtlük çıkmıştı: “ Ne kendi seçildi 
Cumhurbaşkanı /  Ne Sadettin Bllgiç'e verdi huzur /  
Nafile turların sonunda /
Terhis oldu Muhsin Batur"

ekonomik baskılann karşısına çıkmakla; faşizme karşı halkın demokratik bilincini ve gücünü 
örgüdemekle de görevlidir.”

“3. M C ’
19 Şubat 1979’da AP kurmaylanndan İhsan Sabri Çağlayangil, AP’nin 3. bir Milliyetçi Cephe 
koalisyonuna yanaşmayacağını belirtmişti: “Kurtuluş yolu, MSP ve MHP ile işbirliği değildir.
Bu yol iki kez denenmiştir. AP, MSP ve MHP’ye ortaklık için teklifte bulunmayacaktır. MSP, 
MHP dışında Türkiye’yi idare edecek bir hükümet kurulmasına yardımcı olacağız.” Ancak 14 
Ekim 1979 seçimlerinden sonra, Demirel yeniden Erbakan ve Türkeş’le biraraya geldi. Fakat 
bu kez eski MC ortakları AP iktidarını hükümete katılmadan, dışardan destekleyeceklerdi. AP 
yönetiminin hedefi, tek başına iktidar olabileceğini kestirdiği ilk uygun zamanda erken seçime 
gitmekti. MHP’ye kayan tabanını geri alma umudu güçlenen MSP de erken seçim için 
soluklanmayı tasarlıyordu. İktidar perspektifini yitiren ve geniş kitleler nezdinde itibar kaybına 
uğrayan MHP ise bir yandan parlamenter politikada yeniden meşrulaşma; diğer yandan ve 
iktidann parlamentodaki destekçisi olma konumundan yararlanarak biraz toparlanma, 
kadrolaşmayı sürdürme arayışındaydı. 25 Kasım 1979’da, MSP ve MHP destekli AP hükümeti 
güvenoyu aldı.

MC tabanlı Demirel hükümeti, Ecevit iktidarına dayattığı önceliklerle işe başladı: “Asayişin” 
sağlanması ve dış ekonomik ilişkiler rehabilite edilerek döviz bunalımının aşılması. CHP 
iktidarını “ülkeyi iç savaşa sürüklemek”, “komünist terörü beslemek”le giderek daha dramatik 
biçimde suçlamış olan Demirel; “anarşi”nin üzerine, aylardır çizdiği vahim tabloya uyarlı bir 
şiddetle gideceği görüntüsünü vermeye özen gösterdi. Daha hükümet güvenoyu almadan, 4 
Aralık’ta yapılan sıkıyönetim-hükümet toplantısında generaller siyasal ceza yasalannda 
ağırlaştıncı değişiklikler yapılmasını ve gündelik hayatta devlet denetimini sıkılaştıracak 
yetkilerin genişletilmesini istediler. Demirel bu taleplere tam anlamıyla mutabakatını belirtti; 
yalnızca mevcut Anayasa’nın yürütme organının elini kolunu bağladığı yönündeki geleneksel 
sıkıntısını kaydetti.

Demirel, “sıkıyönetimi çalıştırtmamak”la suçladığı CHP iktidannın aksi bir politika izlediğini 
sürekli vurgulayarak, ordu ile uyumlu bir çalışma zemini oluşturmaya çalışırken; I980 ’e 
girildiği sırada gündeme gelen kuvvet komutanlannın “uyan mektubu” onu özellikle şaşırtn. 1 
Ocak 1980’de, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlan, Cumhurbaşkanını ziyaret ederek 
bir muhtıra sundular. Kamuoyunda- “uyan mektubu” olarak tanımlanan muhtırada,”iç hizmet 
yasası ile silahlı kuvveüere verilen görev ve sorumluluklar” hatırlatılarak “siyasi partilerimizin 
bir an önce milli menfaatlerimizi ön plana alarak bir araya gelmeleri ve anarşi, terör ve 
bölücülüğü önleyecek bütün önlemleri müştereken almalan” ’’ısrarla” isteniyordu. Bu “mektup”
2 Ocak’ta Cumhurbaşkanınca Demirel ve Ecevit’e tebliğ edildi. Demirel, “göreve geleli 'daha 
bir ay olduğunu” söyleyerek, bu uyannın muhatabının hükümet olamayacağını savundu. AP ve 
hükümet zirvelerinde, “mektubu muhatap almamak”la yetinmeyip üzerine gidilmesi gerektiği 
görüşü ağır bastı; mektubun kökeninde dolaylı olarak CHP’nin bulunduğunu” savunanlar vardı. 
AP Yönetim Kurulu, 5 Ocak’ta,’’ordunun yönetime el koymamakla birlikte siyasete el 
koyduğunu” açıkladı. Demirel, olağan zeminler ve yürürlükte olan bir işbirliği varken niçin 
böyle bir yolun benimsendiğim ordu komuta kademeleri nezdinde “araştırmaya” girişti. 
Genelkurmay Başkanı Evren, ikili görüşmelerde mektubun hükümeti değil bütün olarak 
“Anayasal kuruluşlan” muhatap aldığını söyledi; öte yandan “bunun böyle yürümeyeceği 
kanaatinin bulunduğunu” iletti. CHP yönetimi ise, muhtıranın çerçevesiyle daha uyumlu bir 
tavır alarak, CHP-AP. koalisyonuna hazır olduğunu açıkladı. Ancak 12 Ocak’ta yapılan Demirel- 
Ecevit görüşmesinde Demirel, iki partinin işbirliğinin meseleyi halletıneyeceğini, çözürnün 
kilidinin, “sıkıyönetimin anarşiyi altetmesinde” olduğunu ısrarla vurguladı.

MC tabanlı Demirel hükümetinin stratejisi açısından en kapsamh ve kilit önemdeki politika,
24 Ocak’ta açıklanan ve bu tarihle tanımlanan ekonomik önlemler paketiydi! 24 Ocak 
kararları, tamamen IMF ve Dünya Bankası’nm perspektiflerini ve modellerini harfiyyen 
uygulamaya; böylelikle Türkiye ekonomisinin emperyalist dünya sistemindeki işbölümünün 
gerekleri doğrultusunda yeniden yapılanmasına yönelik bir operasyondu. Türk parasının değeri 
bir anda yüzde 70 gibi rekor bir düzeyde devalüe edildi; hemen bütün mal ve hizmederin 
flyatlanna hızla zam yapıldı. Bizzat AP’li bakanlann önemli bir bölümü, geleneksel popülist 
politikalann imkansızlaşması demek olan “sıkı para” politikasına şiddetle karşı çıktılar. Sonraki 
aylarda, kararların yürütücüsü ve savunucusu olan siyasal ve teknokrat kadrolar ile bazı 
bakanlar ve AP politikacıları arasında ciddi sürtüşmeler yaşandı. Bu sürtüşmeler, 24 Ocak 
politikalannın, mülk sahibi sınıflann ve orta sınıflann olabildiğince geniş bir demetini tatmin 
etmeye çalışan geleneksel AP iktidar üslubu içinde işlerlik kazanmasının güçlüğünü ortaya 
koyuyordu. Son kertede kapitalisrieşme ve tekelleşme sürecini, dolayısıyla tekelci sermayenin 
hegemonyasını geliştirecek olan kararlann layıkıyla uygulanması, böylesi dengeleri ve popülist 
hesapları gütmeyen bir “güçlü” iktidan gerekli kılıyordu. 24 Ocak politikalan, bu noktada 
askeri darbeyle buluştu; 12 Eylül rejiminin iktisadi-siyasal stratejisinin özünü oluşturdu.

Demirel’in kendisini Başbakanlık Müsteşarlığına getirmesinden sonra bu ekonomik paketin 
teknik hazırlığında, IMF ve Dünya Bankası ile iletişimin kurulmasında ağırlıklı rol üstlenen
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Bir Y aln tzA dam m  Portresi

Yılmaz Güney hakkında söylemek isteyeceğim ilk söz, 
kişisel bir söz: Kendisini çok sevdiğim. Ayrıca, sevilme
ye lâyık bir insan olduğuna inancım.

Bizim alışkanlıklarımız çerçevesinde, bir insana duyu
lan sevgiyi belirterek başlayan bir söylem, katışıksız 
bir övgü biçiminde devam eder. Ben Yılmaz’ın serinkan
lılıkla değerlendirilmesi zamanının geldiğine inanıyorum. 
Bu arada, “ kusur" gibi-görülebilecek yanlarının dile 
getirilmesi, bir bütün olarak Yılmaz’ın değerini eksilt
mez. Kaldı ki, insanların “ kusur" diye andığımız yanları
nın “erdem"lerinden koparılamayacağını, insanın -eğer 
bunu başarmışsa- kurduğu bütünlüğün önemli olduğu
nu söylemek gerekiyor.

Yılmaz Güney’in ilk söylenecek özelliği, sınırsız yal
nızlığıydı. Bunu kendisi de isteyerek, istemeyerek, ge
liştirmişti. İnsanlarla ilişkilerinde yakın ve sıcaktı, ama 
aslında hep yalnızdı: “ Yılmaz Güney"di. Sosyalizm gibi 
“ortaklaşalık” temelinde yükselen bir anlayışa içtenlik
le bağlı olmasına rağmen, bireyselliği hep eldeğmemiş 
bir şekilde ayakta kalmıştır. Hayatı, böyle olmasını kaçı
nılmazlaştıran bir süreçti. Bir yandan da Yılmaz, bilinçli 
bir sosyalist olarak, hayatını başkalarıyla paylaşma ça
bası içindeydi. Özellikle son döneminde, birçok siyaset, 
aralarında Yılmaz'ı görmek istemiş, onu da buna ikna 
etmeye çalışmıştır. Ama kimse onu, bilinen tarz yönetim 
kadrolarının bir parçası olarak düşünmek istememişti. 
Yılmaz Güney de, öyle bir ilişki içinde varolamazdı.

Bir başka önemli özelliği, neredeyse “ çift-kişilikli" 
bir yapısı olmasıdır. Bir yanda, daha çok geçmişten 
sürüp gelen Yılmaz Güney vardır. Vurdu-kırdı’lı filmle
rindeki gibi, sonunda hep siağlıklı ve insancılı arayan, 
ama Mafioso çevreler içinde, oranın raconuna göre de 
davranabilen bir insan. Şişli’de gece evinin penceresin
den sokağın karşısındaki gece kulübünün kapısına ateş 
edip kapıya çıkan acama “ Bana bir şişe viski gönderin" 
demek gibi fantaziler yapabilen biri. Öbür yanda, boynu 
bükük, alçakgönüllü bir evliya. Şiddete karşı, alabildiği
ne insancıl, akılcı ve yumuşak bir insan. Bu İkincisi, 
özellikle hapiste bulunduğu dönemlerde edindiği kişilik
ti. Ama bir “ kişilik edinmek"ten söz ederken, bunların 
“yapay” olduğunu söylemek istemiyorum. Zaten büyük 
gücü “daimonik" dürtüsünün de, ermişçe insancılığı
nın da sahiciliği, doğallığından geliyordu.

Bir keresinde Toptaşı’nda ziyaretine gittim, avukatıy
la. Kapının küçük penceresini açan gardiyana onu gör
mek için geldiğimizi söyledik. Kimliklerimizi aldı, 
“Sorayım” dedi, kapağı kapayıp gitti. Epey vakit geçti. 
Oysa müdür odası tam kapının yanındaydı. Sonunda 
kapak açılınca, orada Yılmaz’ı gördük. “ Bu avukatım, 
bu da arkadaşım; alabilirsiniz” , dedi. Meğer müdüre 
değil, ona soracakmış.

Hapisanede Yılmaz varsa, kuralların böyle değişebil- 
diğini biliyordum. 12 Mart'ta Selimiye’den Sağmalcı- 
lar'â gönderilmemden bir gün önce. Yılmaz Sağmalcı- 
lar’dan Selimiye’ye geri getirilmişti (ve hep orada tutul
du). Nedeni, Sağmalcılar düzeninin bozulmasıydı. Nite
kim, gittiğimin haftasında bizim koridora bir gardiyan 
gelip telaşla Yılmaz Güney’in yerini sormuştu. Selimi
ye’ye gönderildiğini öğrenince dövünmeye başladı ve 
“Ben onu çok severim. Hapse girdiğini öğrenince kaçı
rayım diye gardiyan oldum. Şimdi ben ne yapacağım?” 
dedi. Belli ki yarım akıllı bir adamdı, ama sanırım temel
de doğru söylüyordu. Bir daha da görünmedi.

Toptaşı’nda konuşurken Yılmaz dünyadan izole edil
diğinden yakındı. “ Korkudan, beni mahkemeye bile 
götürmüyorlar” dedi. “ OrSda yirmi bilmemkaç koğuş

Yılmaz Güney Seyit Han filminde. Cannes Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Yol filmiyle kazanan Yılmaz 
Güney, sürgünde yaşadığı Fransa’da çekimine giriştiği Duvar filmi sırasında Fransa'da sürgünde bulunan siyasal 
mültecilerin filmde oynamalarını sağlamak için çeşitli girişimlerde bulundu ve filmin hemen hemen bütün 
oyunculan mültecilerden oluştu. Film setini ziyaret eden herkese figüranların aldığı 150 franklık yevmiye dağıtıldı 
ve böylece mültecilerin çektiği maddi sıkıntı biraz olsun giderilmiş oldu.

var. Her koğuşun en az bir ağası var. Bunların her 
biriyle konuşacaksın, aylar sürer. Sonunda herkesin ku
marı, kavgayı bırakıp adam gibi oturması, yaşaması, 
kitap okuması gerekiyor. Okur ama, benim birbuçuk 
yılım gider. Oysa yapmam gereken çok şey var, filmler 
var.”

Bu konuşan adam Yılmaz Güney olmasa, bir hapisa- 
neye giden birinin niçin bunları yapması gerektiğini an
lamaya imkân yoktu. Ama Yılmaz da, “ sabahları antren
man yapmalıyım” dercesine, kendi varoluş biçiminin 
-ermişçe biçimi bu- kaçınılmazlığını anlatıyordu.

Koğuşlarda ağaları nasıl ziyaret edeceğini düşündüm. 
Bu da hem racona uygun, hem Yılmaz'ın kendine özgü 
kuralları içinde geçecekti mutlaka. Haber gönderecek, 
dediği gün koğuşa gidecekti. Çok az konuşacaktı. Çay 
söylemekten çay kabul etmeye, halkın bu kesiminin 
hiç anlamadığımız sessiz diliyle, dehşet bir iradeler ça
tışması geçecekti. Hal hatır sorulurken bir şeyler anlatı
lacaktı. Sonunda, gerçekten dediği gibi Yılmaz, boynu
nu bükerek, elini göğsüne koyarak, iradesini kabul etti
recekti. Ağalarla konuşurken gittiği koğuşta herkesi gö
recek, değerlendirecek, nerede güveneceğini onlarla 
iki laf edemeden de anlayacaktı. Onlarla bir başka ileti
şimi konuşmadan kuracak, koğuş ağaları da bir şey 
konuşulmadan bunu, yani toprağın altlarından çekildiği
ni sezeceklerdi.

“ Biz” diye konuşmaya alışmıştı Yılmaz. “ Ben” yerine 
geçmesi dışında, bu “ biz” i tanımlamaya pek imkân yok
tu. Bir yandan alabildiğine birey, bir yandan bir 
“ kolektivite” içinde bulunmaya kararlı bir kişi. Bir dü
zeyde, toplum düzeyinde bakıldığında, tanımsız ama 
fiilen varolan ve son derece geniş bir “ biz”den söz

etmekte haklıydı; daha örgütlü bir “ biz” ise hiçbir za
man gerçekleşmedi. Herkesle siyaset konuşmakla, ko
nuştuklarıyla kalıcı ilişkiler kurmakla birlikte, son analiz
de Yılmaz Güney her zaman ancak bir avuç insanla 
gerçekten yakın ve işe dönük ilişkiler içinde oldu. Bu 
bir avuç insan sık sık değişti. Değiştikçe, Yılmaz, yakın
larını seçmekte hata yaptığını, ama bu hataları tekrarla
mayacağını söyledi. Ama bu sürecin kendisi değişmedi.

Bir “ kişilik kültü” haline gelmekten kaçınması müm
kün değildi. Bunu, birinci döneminde kendisi de adım 
adım inşa etmişti. Sosyalizmi ve sosyalizm içinde kendi
sini daha geniş boyutlarla düşünme imkânı bulunca, 
bu külte karşı bazı tedbirler almaya çalıştı. Örneğin 
Arkadaş  filminde bir kadından (Azra Balkan) tokat ye
mesi ve karşılık vermemesi, bu doğrultudaki planının 
parçasıydı. Bunu söylemek, şimdiki ortamda, çok hafif 
de gelebilir. Ama ben Anadolu’da, Sivas’ta Yılmaz Gü
ney filmi seyrettim. Olağanüstü bir şeydi. Seyirciler, 
sürekli Yılmaz’la konuşmaktaydı. Birileri, “Arkandan g«- 
liyor, dikkat!” diye bağırıyor, biri öfkeyle kalkıp aralıkta 
dolaşmaya başlıyor ve “ Yılmaz abi, bu herifin niyeti 
kötü, buna güvenilir mi, yahu!” diye söyleniyordu. “ Yıl
maz Güney filmi"ni böyle seyreden bu insanlardan ba
ğını koparmamak, aynı zamanda onları sosyalistleştir- 
mek istediği yeni kimliğine alıştırmak, az buz iş değildi. 
En azından, olay sinemayla sınırlı bir olay değildi - Yıl- 
maz’ın da sinemayla sınırlı olmaması gibi.

■irılmaz’ın bu “ biz"inin film çevirmeye gittiği ve hâkim 
olayıyla karşılaştığı Adana’da karşısına nasıl çıktığını, 
yanındakilerden dinlemiştim. Figüran olarak filmine ala
cağı köylülerin onu bir “ ilah” gibi kuşatışını, aralarında 
kurulan, ancak Yılmaz’a özgü o ilişkiyi, bir tür misti
sizmle, köylülere toprak dağıtan Tolstoy gibi paralar
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dağıttığını vb. Bu ruh hali, karşılaştığı lumpen-hâklm 
olayında da psikolojisine egemendi herhalde.

Aslında tahliye olduğu ilkbahardan yeniden içeri gir
diği sonbahara kadar garip bir hummadan çıkamamıştı. 
Hapiste sakin, serinkanlıydı. Yapacaklarını mümkün ol
duğu kadar geniş bir çerçevede düşünüyor, hesaplıyor
du. Bu düşüncelerinin kendilerini pek açmaz, hedefleri
ni söylerdi. Yeni bir sinema anlayışıyla Yeşiiçam yıkıla
caktı. Genç yetenekler yetişecekti. Dağıtım, bayi sis
temlerinin alternatifleri kurulacaktı. Bütün bunlar, nasıl 
olduğu belli olmayan bir biçimde siyasi bir pratikle birle
şecekti. Sanat ve siyaset arasındaki konumu hiçbir za
man açık seçik bir tanıma kavuşmadı. Ama hapisten 
çıkınca bütün dünya değişti. Binlerce insan Yılmaz’ın 
kapısında yığıldı. Bu süre içinde ancak üç kere konuşa
bildik. Sonuncusu, Adana’ya yola çıkmadan önceki ge
ceydi. Bin faktörü bir arada düşünüp denkleştirmeye 
çalışıyordu. Bir çeşit delirium tremens içindeydi. Ama 
durumundan şikayet etmek gibi bir huyu yoktu. Aslında 
seviyordu, hayatını böyle yaşamayı. İlk döneminde de 
yaşadığı, gece ışıklan, mertlik yasaları, hızlı hareket, 
anlık karar ve davranışlar atmosferinden bir bakıma çok 
farklı değildi bu tempo. Ama içeriğini değiştirmeye ça
balıyordu.

Yılmaz Güney’in hayatında tragedyalar oldu. Şüphe
siz, mutluluklar da oldu. Ama acı veya mutluluk, her 
zaman, olağandışı gerilimlerle yaşandı. Bu, sanki Yıl- 
maz’ın içinde sürekli taşıdığı gerilimi dışavurması, üs
tünde yürüdüğü mekânı gerilimle örmesinin sonucuy
du. “Fatoş, Kltoş” diye sevdiği karısıyla da böyle yaşa
dı. Gencecik yaşında Yıimaz’a vurulup, her şeyi göze 
alan ve böylece, hakkında hiçbir şey bilmediği bir dün
yadan (Yılmaz Güney’in kendi sinemacı dünyası) öbürü
ne (sosyalist siyaset dünyası) geçen Fatoş, bu gerilimi 
onunla birlikte şikayetsiz yaşadı - karmaşanın bir yeni 
ve önemli öğesi olarak. Kendisinin birinci ve Yılmaz’ın 
ikinci hapisliğini böyle atlattıktan sonra da, birkaç aylık 
süre içinde, son ve en uzun hapis dönemi başladı. 
Yılmaz Güney’in hayatı toplam bir tragedyaydı. Yılmaz 
bu hayatı bir tragedya olarak görmedi, çünkü onun için 
böylesi doğaldı. Ama açıkça görülüyor ki, tragedyayı 
yakınları yüklendiler.

Yılmaz Güney'le Fatoş’un "ayrı dünyaların insanı” 
olduğunu söylemek bana çok anlamlı gelmiyor. Birçok 
kişi böyledir ve ayrıca Yılmaz zaten bu dünyanın çok 
özel bir insanıydı. Karısı elbette onu çok daha fazla 
kendi yanında isteyecekti. Benim bildiğim Yılmaz da, 
bu talebin haklılığını tartışmadı. Sadece, kendisinin baş
ka bir varoluşu olamayacağını vurguladı.

Parlak bir sinemacı ve sanatçı, hiçbir zaman amatörlü
ğün ötesine geçememiş bir “ siyasetçi” ; her şeyini kitle
lerle paylaşmaya can atan bir “ biz” ve çıkardığı siyasi 
dergiye Güney adını verecek kadar bireyci bir “ ben” ; 
dünyanın sosyalizm-cncesi popülist başkaidırmacı kah
ramanına, örneğin bir Robin IHood’a denk düşen bir 
mizaç ve tarihî maddeciliğin teorik inceliklerini kavra
maya hayatî önem veren bir akıl; silah ve eylem ve 
mertlik dünyasının korkusuz bir savaşçısı ve insanları 
banşa, sükûnete, okumaya, sevgiye çağıran bir derviş. 
Bütün bunlann sonucunda mutlak bir yalnız adam...

Bunca çelişkiyi, her şeye rağmen uyarlı bir kişilik 
bütünlüğü içinde nasıl birleştirebildi Yılmaz Güney? Sa- 
nınm, mazlumun acısını yüreğinde eksiksiz duyarak. 
Sahip olduğu bu yetenek, başkalarının acılarıyla bu ola
ğanüstü özdeşlenme yeteneği, onun savurulan özellik
lerini bir arada tutan merkez olmuştur. Bu acının analitik 
açıklaması (“sınıf analizi” vb.) ve giderilmesi için gerek
li yöntem (“doğru” örgütlenme biçimi vb.), bütün çaba
larına rağmen pratik hayatında ikincil kaldı. Mazlumun 
acısıyla duygudaşlığı, her şeyini belirledi.

MURAT BELGE

Y ılm az G üney ve  
Sinem am ız

Yılmaz Güney'in sanatsal yaşam öyküsü, sadece Türk 
Sineması bakımından değil, dünya sineması bakımın
dan da benzerine pek rastlanmayan özellikler taşır. Türk 
ve dünya sinemasında, önceleri tanınmış bir oyuncu 
iken, sonradan film yönetmeye başlayan sanatçılar var
dır ama sayıları çok değildir... Ama daha az rastlananı 
sinema kariyerine popüler filmlerde aktörlükle başlayıp, 
sonunda ödünsüz, kaliteli filmler yapan sanatçılardır. 
Bu, bir yaşam planı, bir tutku, ömür boyu unutulmayan 
bir amaç gerektirir. Yıllarca yüzden fazla filmde aktör 
olarak rol alan, Türk Sineması’nın en sevilen star’ı düze
yine yükselen, “ Çirkin Kral” adıyla milyonlarca seyirci
nin hayranlığını kazanan popüler bir yıidız’ın, günün 
birinde tüm ününü, yaygınlığını tehlikeye atarak, ödün
süz, kaliteli filmlerin yönetmenliğine karar vermesi, çok 
rastlanan olaylardan değildir. Yılmaz Güney, sinemada 
bunu gerçekleştirdi.

Bu anlamda Yılmaz Güney, Türk Sineması’nda yalnız
ca yönetmen olarak değil, aktör olarak da, kendisinden 
sonra gelenlere önemli bir örnek oluşturdu. t970-80 
arası bir düzine genç yönetmen, onun ödünsüz ve gözü- 
pek gerçekçiliğini benimsediği gibi, birçok genç aktör 
de, kaliteirfilmlerde oynamayı, İlkeli davranmayı benim
sedi. Bu anlamda öncülük. Yılmaz Güney'in sinema sa
natımızdaki yerini konumlarken kullanabileceğimiz en 
geçerli sözcüktür. Yılmaz Güney bir öncüydü. -

Yılmaz Güney'in sinemamıza getirdiği ikinci önemli 
yeniliğin kaynağında ise, onun 1970'te yaptığı Umut 
filmi bulunmaktadır. Türk Sineması, Yılmaz Güney’den 
önce de gerçekçi denemeler yapmıştır. Ama bu filmler, 
“ Yeşilçam” ın geleneksel abartılı ve melodramatik üslu
bundan kurtulamamışlar, bu yüzden de inandırıcı ola
mamışlardır. Buna karşılık Umut, hem senaryosu ve 
görsel dili, hem de başta Yılmaz Güney olmak üzere 
oyuncularının olağanüstü başarısıyla, ülkemizin gerçek
lerini, kırsal kesimin sert ama insancıl atmosferini güçlü 
bir biçimde dile getirmiş, tüm Türk ve yabancı seyirciler 
için inandırıcı olmuştur.

Yılmaz Güney’in sinemasındaki üçüncü önemli özel
lik, bir tür popüler içtenlik, tutarlılıktır. Mazlum yiğitlik, 
erkeksi sevecenlik, utangaç atılganlık, kurnaz saflık, 
gerçekçi fanteziseverlik gibi çelişik duygu, tavır ve de
ğerleri günlük yaşam içinde bir tür senteze ulaştıran 
popüler kimlik, en parlak temsilcilerinden birini Yılmaz 
Güney'de bulmuştur. Onun her filminde, sadece kendi
sinin değil, uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarında yıllar
ca düşler kurup günün birinde büyük kentlere gene

Endişe filminin çekimi sürerken 
yemek yediği lokantada kendisine 
hakaret eden Yumurtalık savcısını 
öldürdüğü iddiasıyla 19 yıl hapse 

mahkum olan Yılmaz Güney 
1982’de yan açık cezaevinden 

kaçarak Fransa'ya sığınmıştı.

düşler içinde giren ama o susuz topraklardan da hiçbir 
zaman kopmayan sayısız delikanlının tozlu ayak izlerini 
bulmak mümkündür. Bu yüzden Güney'in sineması, an
lattığı insanların yazgısıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüz
den tematik bir tutarlılığa, bir öze sahiptir.

Bu öze uygun sinema dili ise, Güney’in sanatının 
dördüncü özelliğini oluşturur. Birçok yazı ve söyleşisin
de, okurun yüreğine dokunan bir duyarlılıkla anlattığı 
gibi, yazgısını paylaştığı gençlerle birlikte o da ilk sine
ma kültürünü lienar mahalle sinemalarında gösterilen 
Amerikan seriallerinden, westernlerden almıştır. Gene 
Anadolu’nun sert gerçekleri ortasında bir sanatsal eği
lim gösteren her genç gibi o da Rus ve Amerikan roman
cılarından geçerek Orhan Kemal, Yaşal Kemal'le bes
lenmiştir. Böylece nasıl filmlerin içeriğinde toplumcu 
değerlerle bireysel kahramancılık içiçe yaşamışsa dilin
de de western dramatik örgüsü ile belgesel gerçekçi 
anlatım özel bir alaşım oluşturmuştur.

Yılmaz Güney’in altı çizilmesi ve incelenmesi gereken 
bir başka önemli konu, feodal ahlaki değerlerle sürekli 
bir hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmanın serinkanlı bir eleş
tiriden çok “ trajik bir boy ölçüşme” olduğunu söyleme
liyim. Yerleşik ahlak değerleri, töreler öylesine aşılmaz
dır ki, tüm insani acılara rağmen kurtuluş yolu buluna
maz. Bu nedenle Yılmaz Güney'in birçok filminin yapısı 
melodram olmaktan kurtulur, tragedya'ya dönüşür.

Yılmak Güney, hem yazar oluşundan gelen beğeni 
düzeyi, birikimi ile, hem de adeta sezgisel sinemacı 
yeteneği ile yönettiği her film de, fllmlik atmosferi oriji
nal bir biçimde yakalamayı bilmiştir. Hemen hepsi yakın 
sinema tarihimizin klasikleri arasında yer alan Umut, 
Ağıt, Acı, Arkadaş, Seyyit Hah gibi fllmler^bugün sade
ce Türk seyircisi için değil, dünya seyircisi için de ilginç 
değerler taşımaktadır.

Anbak bu noktada, acı bir gerçeği de vurgulamakta 
yarar görüyorum: Başta Umut olmak üzere Türk Sine- 
ması'nın son otuz yılda gerçekleştirdiği en önemli film
leri yapmış, yapıtları toplu gösterilerle dünyanın dört 
köşesinde sürekli gösterilen ve Paris'te ünlü Chaillot 
Sarayı'ndaki Sinema Müzesi'nin giriş kapısını fotoğraf
larıyla süsleyen bu değerli yönetmenimizi genç kuşak 
Türk seyircisi tanımamaktadır. Avrupa Topluluğu'na gir
mek için can atan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı 
olduğunu her fırsatta ilan eden bir ülkenin eh önemli 
yönetmenlerinden, sanatçılarından birini “yasak” lama- 
sı kadar yanlış ve çağdışı bir uygulama olamaz. Türk 
Sineması ve onun içinde yer aldığı Türk kültürü bu 
utancı taşımamalıdır.

ONAT KUTLAR
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Turgut Özal; 12 Eylül döneminde de bu politikaların uygulayıcılığını üstlenecekti. 24 Ocak 
kararlannın ordu komuta kademelerine “tanıtılmasında” ve benimsetilmesinde de Turgut 
Ûzal’ın inisiyatifi belirleyiciydi. “Komutanların” 24 Ocak operasyonu hakkında bilgilendirilmesi 
gerektiği konusunda Demirel’i ikna eden Özal; 8 ve 30 Ocak’ta Genelkurmay’da generallere 
bu karar paketi hakkında bizzat brifing verdi. Toplantılarda, “ekonominin düze çıkaniması” 
için toplumsal muhalefetin dizginlenmesi, hatta mevcut sendikal çerçevenin daraltılması 
gerektiği üzerinde; Özal’ın temsil ettiği IMFci/Friedmancı teknokrasi ile generaller arasındaki 
mutabakat pekişti: “Grev alanları ve grev mevzuatı mutlaka gözden geçirilmelidir. Grevler ve 
anarşi, yatırımlan birlikte önlemektedir. Demokrasi bir başıbozukluk değil, disiplin rejimidir” 
(Özal); “’’Türkiye’yi bu toplu sözleşme düzeni batırmadığı takdirde hiçbir şey batıramaz” 
(Oramiral Bülend Ulusu). Özal’ın verdiği brifinglerde sağlanan iletişim ve mutabakat, 24 Ocak 
çizgisinin 12 Eylül rejimiyle bütünleşmesini hızlandırmış, kolaylaştırmıştır. 24 Ocak 
kararlarından sonra, Ecevit açıkça “Güney Amerika modeli”nden söz ediyordu. CHP 
yönetiminde, Demirel’in orduyla bütünleşerek otoriter, baskıcı bir rejimi oturtmaya çalıştığı 
düşüncesi hakimdi. Sosyalist harekette de benzeri senaryolar üzerinde tartışılıyordu. DİSK ve 
bağlı sendikalar, 24 Ocak kararlarıyla kurumlaştınimak istenen istisadi yapıya karşı ortak 
mücadele vermek için Türk-İş ve üye sendikalarına ortak eylem çağrısında bulundu. Türk-İş 
bu çağrıyı reddetti.

Devlet Terörü
Odalar Birliği başkanı Mehmet Yazar, AP hükümetinin kurulmasından hemen önce bir basın 
toplantısında şunları söylemişti: “Tarihin bize öğrettiği odur ki; hiçbir devrede ve dünyanın 
hiçbir ülkesinde, devlet kendi varlığına son verecek düşünce ve niyederi fikir özgürlüğünden 
saymamıştır. Bu ilkeye gölge düşürecek hiçbir davranış veya bahaneye müsamaha ile 
bakılamaz, bakılmamalıdır. (...) İnsan haklarına dayalı parlamenter rejimlerde yasal düzeni, 
silahlı, silahsız zor kullanarak yıkmayı veya işletmemeyi amaçlayan fiillerin men ve tecyizesi, 
rejimin vazgeçilmez icabı sayılır. Baskı' grupları bahanesi, direnme hakkı vesair mazeretlerle 
şikayet ve tenkid hürriyeti milli iradeye itaatsizliği asla mazur göstermez.” TİSK 15 Kasım’daki 
açıklamasıyla, kurulacak hükümetten, DGM’nin kurulmasını, sıkıyönetimin sertleştirilmesini, 
asgari ücretin her yıl yerine üç yılda bir belirlenmesini, ideolojik amaçlı grevlerin 
önlenmesini, 141-142 ve 163. maddelere işlerlik kazandınlmasım, özgürlükleri kısıtlayıcı 
yasaların bir an önce çıkarılmasını talep etti. Deniz Kuvvetleri Komutam Bülend Ulusu da, 8 
Ocaktaki ordu-hükümet zirve görüşmesinde “bu seferki sıkıyönetimde kamuoyunun askere 
karşı hazırlanmış olduğundan”, “işçilerin silahlı kuvvetler ve devlet aleyhine teşvik 
edildiğinden” yakınmıştı. Egemen blokun çeşidi kesimlerinden sözcülerin bu açıklamaları; 
toplumsal muhalefeti ve emekçi sınıfların ekonomik, demokratik hak mücadelelerini “anarşi ve 
terörle mücadele” çerçevesi içinde değerlendirerek şiddetle geriletmeyi tasarladıklarını ortaya 
koyuyordu. Bu eğilim özellikle 24 Ocak kararlarının açıklanmasından sonraki süreçte 
pekişecekti.

Fatsa sokaklarında askeri birlikler. Büyük Nokta 
Operasyonu’nda, Fatsa’da toplam olarak yalnızca 16 
tabanca ele geçirildi. Kamuoyuna günlerdir, aylardır 

sunulmaya çalışılan "küçük Moskova” , "terör odağı”  
imajını somutlaştıracak hiçbir veri "yaratılamadı". Bu, 

büyük b ir başarısızlık, bir bozgundu. Gene de Fatsa’yı 
"komünist terör odağı”  olarak göstererek "ezme”  
yönündeki hükümet politikası değişmedi. Yöredeki 

devlet terörü nokta operasyonundan sonra kurumlaştı. 
Operasyondan hemen sonra, emniyet yöneticilerinin 
baskısı karşısında tayinini isteyerek ilçeden ayrılan 

Fatsa Cumhuriyet Savcısı Cevat Erdeniir, askeri ve 
mülki yetkililere şu raporu iletti: “ Fatsa merkezinde 

işlenen faili meçhul darp olaylarında sağ görüşlülerin 
darp yaptığı saptanmıştır. Mağdurların emniyete 

başvurmaktan çekindiği veya başvurmaktan 
alıkonulduğu bilinmektedir.”  Vali Reşat Akkaya 

operasyonda, “ Fatsa’da halk mahkemeleri kurulduğuna 
ilişkin kanıtlar ele geçtiğini”  açıklayarak efsaneyi 

sürdürmeye çalıştı. Kanıtlar, halk şenliği sırasındaki 
gösterilerde kullanılan bazı giysilerdi: Akkaya “ ele 
geçirilen”  bu giysileri “ halk mahkemesi üyelerinin 

cübbeleri”  olarak sunuyor, "cübbelerin 9 adet 
olmasından, mahkemelerin 9 kişiden kurulu olduğunun 

anlaşıldığını”  açıklıyordu! Fatsa efsanesini diri tutmak 
için Demirel bizzat çaba gösteriyordu. Demirel, 3 

Ağustos'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında şunlan 
söylemişti: "Fatsa’da meydana gelen olay, Fatsa 
Cumhuriyeti olayıdır. Orada devlet yoktur. Seyirci 

kalmıştır. Henüz Fatsa'nın başındayız. Kökünde 
Kızıldere vardır. Mesele yarım bırakılamaz. Bırakılırsa 
yüz Fatsa çıkar.”  AP’// bir Fatsalının 19 Ağustos’ta 

Cumhuriyet gazetesine söyledikleri, bütün kasaba 
halkını ezen devlet baskısının şemsiyesi altındaki 

faşist terörün ifadesiydi: "Bugün de devlet terörü 
yaşanıyor Fatsa’da. Sonra biz devlet deyince çok 

büyük bir güç görmeye alışmışızdır Ama gördük ki, 
peşlerine taktıklan iki sidikli adamla girdi devlet 

Fatsa’ya. BöylĞsine de devlet demek çok güç. 
Fatsa’ya oradan buradan getirilenlerle hiçbir yere 

gidilmez.”  Fatsa’da devlet terörüyle bütünleşen faşist 
terörün yerleşikleşmesi karşısında, silahlı direniş Fatsa 

ve çevresinde 12 Eylül sonrasına dek sürdü...

Baskı Yasaları ve “Vur Emri”

1980 başında, CHP hükümeti döneminde hazırlanmış olan, özgürlükleri kısıtlayıcı bir'dizi yasa 
yürürlüğe girdi. Bu yasalarla: Polisin arama ve kimlik sorma yetkis: genişletildi; polisin 
dernekleşmesi yasaklanarak polis örgütleri kapatıldı; vali ve kaymakamlara askeri birlikleri 
devreye sokma yetkisi tanındı; toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet nedeniyle 
verilen cezalarda büyük artışlar yapıldı; demeklerin faaliyetlerine sıkı denetimler getirildi. 12 
Mayıs’ta yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla “idam veya hapis cezasını gerektiren 
suçlardan sanık olanlara” teslim olmaları için 19 gün süre verildi. Bu sürede teslim 
olmayanlara, “teslim ol” ihtarından sonra veya silah kullanmaları halinde ihtara gerek olmadan 
güvenlik kuvvetlerince ateş açılacağı hükmü getirildi. Sonraki aylarda Demirel, “vur emri”nin 
çıkanimasma rağmen ordunun olaylarda yeterince sert davranmadığından yakınacaktı.

Oysa, güvenlik güçleri 1980 başından itibaren daha fazla şiddet kullanmaya yönelmişler;
Ocak’ta 13 , Şubat’ta 18, Mart’ta 17, Nisan’da 38, Mayıs’ta 24, Haziran’da 34 insan güvenhk 
güçlerince öldürülmüştü. Jandarma ve polisin “dur” ihtarına uymayanlara derhal ateş açması, 
olağan uygulama haline gelmişti. Mart ayında 3; Nisan’da 6; Mayıs’ta 9 insan “dur” ihtarına 
uymadıkları için öldürüldü. Mart ayında Gültepe’de jandarmalar, “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle b ir ' polise ateş açarak yaralamışlardı! Güvenlik güçlerinin gösteri, protesto vb. 
siyasal eylemler için toplanan kitlelerin üzerine ateş açtığı olaylar da sıklaşıyordu. Tarsus, 1 
Mayıs ve İzmir-İnciraltı olayları bu bakımdan çarpıcıdır. Tarsus olayı, 23 Nisan’da Tarsus’ta 
ilaç almaya giden bir kızın Adana-Mersin karayolundan karşıya geçerken kamyon altında 
kalarak ölmesiyle başladı. Trafiğin çok yoğun olduğu bu yol üzerinde yayalann güvenli geçiş 
yapmasını sağlayacak hiçbir önlem alınmadığı için; yakın yıllarda tam 24 kişi ezilerek ölmüş, 
onlarca insan yaralanıp sakat kalmıştı. Halkın çeşitli başvurulan sonuç vermemiş, hızı kesmek 
için kendi yaptıkları kasisler de sökülmüştü. Bu (25.) ölüm olayı, halkta büyük bir tepkiye 
yol açtı. Kısa sürede İ50U kadar Tarsuslu toplandı; barikatlar kurularak yol trafiğe kesildi, - 
protesto gösterileri ve konuşmaları yapıldı. Çevre il ve ilçelerden takviyeyle, büyük bir

2376



Tıkanışı ve 12 Eylül

jandarma kuvveti gelerek protestocu kalabalığı kuşattı. Yolun trafiğe açılması için tartışmalar 
sürerken, jandarmalann bir subayın aniden verdiği emir üzerine kalabalığa ateş açması 
sonucunda, üçü çocuk ve biri ihtiyar olan 10 insan öldü, 21 ’i ağır 300 kişi yaralandı.
Halktan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yasaklanan 1 Mayıs’ta gösteri yapan kalabalıkların 
üzerine de birçok yerde ateş açıldı. Ankara’nın Tuzluçayır gecekondu mahallesinde açılan ateş 
sonucunda bir kadın öldü. 12 Haziran’da gerçekleşen İnciraltı olayı, Tarsus katliamının daha 
“bilinçli” ve saldırgan bir tekranydı. O gün, İzmir İnciraltı yurtlannda kalan üniversite 
öğrencileri, üniversite seçme sınavlarına katılacak bazı öğrencilerle birlikte halkoyunlan vs. 
gösterilerin yeraldığı bir moral gecesi düzenlemişlerdi. Bir saat kadar sonra “gece”yi basan bir 
askeri birliğe komuta eden üsteğmen, bütün öğrencilerin ayağa kalkarak toplanmalannı istedi. 
Ayağa kalkan öğrencilere aniden ateş açıldı. Öğrenciler yere yattılar; “kalkın” komutuna uyarak 
doğrulanlara yeniden ateş edildi. Öğrenciler kaçarak kurtulmaya çalışırken, 6 öğrenci öldü, 
onlarcası yaralandı, yaralılann çoğu gözaltına alındı. Bu olay askeri makamlarca geçiştirilirken; 
MHP’li olduğu anlaşılan üsteğmen yıllar sonra, 24 yıl hapis cezasına çarptınlacaktı.

Ingiltere’nin liberal eğilirrıli ünlü gazetesi The 
Guardian’/n 26 Ocal< 1980 tarihli sayısında yayınlanan 
başyazıda Türkiye’deki Batı tipi demokrasinin 
[geleceğinin “pamuk ipliğine" bağlı olduğunu ileri 
sürülerek, 24 Ocak ekonomik kararlarının sonucunda 
Türk parasının Amerikan dolan karşısında yüzde 
30’dan fazla devalüe edilmesinin, programlanmış 
yardımın başlatılması için IMF aracılığıyla Batı’nın 
istediği fiyat olduğu bildiriliyordu. Yazıda ayrıca Lord 
Carrington ve Başkan Carter’in uluslararası bankacılık 
kuruluşu tarafından kilit noktadaki Türkiye'ye empoze 
edilen yeni güçlüklerden acı b ir pişmanlık 
duyacağından bahsediliyordu. Yeni ekonomik kararların 
açıklanmasından sonra ay sonu olmasına rağmen çok 
sayıda yurttaş zam yapılmadan alış veriş yapmak 
üzere resimde görüldüğü gibi semt pazarları da dahil 
olmak üzere sokaklara çıktı.

Haziran’da, hükümet, parlamentoya yeni baskı yasa taşanları şevketti. Bu taşanlara göre: 
Memurlar üzerindeki denetim sıkılaştınlacak; yargılamalann hızlanması sağlanacak; “duvara yazı 
yazma” suçu suç üstü hükümlerine göre koğuşturulacak ve cezası ağırlaşacak; sıkıyönetim 
makamlanmn ve mahkemelerinin yetkileri genişletilip verebilecekleri cezalar ağıdaştınlacak; 
“anarşiye karşı görev yapan ve şehit olanlar”ın ailelerine devletçe büyük yardımlar 
sağlanacaktı.

1980’de, devlet terörünün kurumlaşmasına bağlı olarak, işkence yerleşikleşmeye başladı. 
Gözaltına alınanlara elektrik verme, tazyikli su sıkma vb. sistematik işkence uygulamalan 
rutinleşiyordu. Mayıs’da çeşitli demokratik kide örgüderi işkence vd. insan haklan ihlallerine 
karşı bir dizi kampanya başlattılar. B arolar Birliği Cumhurbaşkanı, TBMM Başkam, Başbakanlık 
ve Genelkurmay Başkanlığına Türkiye’deki yaygın işkence uygulamalarını derleyen bir rapor 
sundu. Türk Hukuk Kurumu işkence altında alman ifadelerin yargıyı yanıltmasının önlenmesi 
için kamuoyunu “katkıda bulunmaya” çağırdı. Mayıs içinde, Barolar Birliği ve Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi işkence sorununun tartışıldığı bir Tıp-Hukuk Kurultayı düzenlediler. 
TMMOB, Çağdaş H ukukçular Dem eği, TÜMAS, TÜMÖD, Ankara Tabip Odası, Enerji-Der 
yöneticileri yaptıklan basın toplantısında Ocak-Mayıs döneminden 29 somut işkence olayını 
belgelediler. Devlet terörü giderek boyutlanırken, faşist saldırılar da hem artıyor, hem 
vahşileşiyordu. İktidara ilişkin umuüannı büyük ölçüde yitiren, perspektifsizleşen ve merkezî
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denetim mekanizmaları büyük ölçüde çözülen faşist hareket; AP iktidannm muhtaç olduğu 
desteği sağlayarak gene devlet mekanizması ve egemen blok içinde meşrulaşmaya çalışıyordu. 
Ancak MHP sokak gücü olarak kısmen işlevsel sayılabilmekle birlikte; egemen blokun 
bunalımdan çıkış senaryoları içinde kendisine rol biçilmiyordu. Bu durumda, terör aygıtının 
görece özerkleşen birimlerinin itmesinin ve “reflekslerinin” de etkisiyle; bunalımı ve iç savaş 
ortamını yeniden üretme “politikasına” sürükleniyordu. Bir 2. Kahramanmaraş girişimi 
niteliğindeki Çorum olayları, bu yönelim içinde en önemli ve planh hamleydi. (Bakınız: Faşist 
Terör ve Anti-faşist Direniş). Çorum hamlesi devrimcilerin öncülüğündeki halk direnişi 
nedeniyle başansız kaldı. Ancak Çorum’da olanlar, düzen-içi alternatiflerin tükenmesi, sivil 
siyasal güçlerin takatsizleşmesi karşısında umutsuzlaşan "geniş kitlelerin; otoriter ve 
“partilerüstü” bir çözüm yoluna yatkınhklannın artmasına katkıda bulundu.

Faşist terörün ve devlet terörünün koşulladığı toplumsal şiddet 1980 boyunca sürekli tırmandı. 
Şubat ayından itibaren, siyasal çatışma ve saldırılarda ölenlerin sayısı aylık olarak 200’ü aştı. 
Haziran’da günlük ortalama lO’u, aylık ortalama 300 ’ü aştı. Temmuz’da 388, 1 Ağustos-12 
Eylül arasında 571 insan öldü. 12 Eylül’e yaklaşılırken, halktan insanları kahvehanede, 
dükkanda otururken, evine giderken ateş açarak, kaçınp işkence ederek öldüren faşistlerin 
saldınlan iyiden iyiye irrasyonel biçimlere ve boyutlara ulaşmıştı.

Tariş

Devlet terörünün radikal, devrimci toplumsal-siyasal inisiyatifleri kırmaya dönük 
operasyonlarının ilki, İzmir Tariş sanayi kompleksinde gerçekleşti. Tariş operasyonu aynı 
zamanda “3.M C’ hükümetinin “iktidarını” kanıtlamaya dönük önemli bir deney olması 
bakımından önemliydi. Ege’nin tanmsal ürünlerine dayalı iplik, üzüm, zeytinyağı, kolonya, 
incir, deterjan gibi sanayi birimlerinden oluşan Tariş kompleksi, hukuken 80 bin üretici 
onağa dayanan bir kooperatifti. Ancak -bütün üretici birlikleri gibi- yönetimin büyük toprak 
sahipleri ile büyük hissedarların elinde olması; fabrika yöneticilerinin de Sanayi Bakanlığınca 
atanması nedeniyle, fiilen Ege buıjuvazisi ile devletin/hükümerierin ortak kuruluşu 
niteliğindeydi. Gene diğer üretici birliklerine bağlı işletmelerde olduğu gibi, ilgili bakanlık bu 
kuruluşların salt yönetiminde değil, kadrolarının tümünün belirlenmesinde söz sahibiydi. Bu 
kuruluşlar, büyük ve büyütülebilen istihdam kapasiteleriyle, iktidarlann popülist politikalarının 
uygulanmasına hizmet ediyorlardı. 1. ve 2. MC dönemlerinde Tariş, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nda MHP’nin etkinliği sonucunda yoğun faşist kadrolaşmaya sahne olmuş; yüzlerce 
işçi yasal yollarla veya terörle işten atılarak yerlerine faşist kadroları yerleştirilmişti. Faşist 
terörün rutinleştiği Tariş fabrikalannda işçilerden Ölkü Ocakları için haraç toplanıyordu. 2. MC 
döneminde genel müdürlüğe atanan Orhan Daut, “milliyetçi mücahitler” olarak tanımladığı 
birçok faşisti, işçi olarak çalışmadıklan halde, salt “mücahitlik” hizmetleri için maaşa 
bağlamıştı. AP tabanının bile baskı altına alınarak faşistleştirilmeye çalışılması, Tariş’i AP-MHP 
geriliminin doruk noktalarından birine oturtmuştu. 2. MCnin yıkılmasından sonra, kadrolaşma 
kozunu bu kez CHP iktidannm kullanmasının yanında, sosyalist ve devrimci işçi gruplannın 
çalışmalannın da önemli katkısıyla faşist militanlar tasfiye edildi. Tariş işletmelerinde saldınlar 
sona erdi, üretim de hızla artarak kapasitenin yüzde 90’ı gibi rekor bir düzeye çıktı. CHP 
iktidannm yıkılıp MC tabanlı Demirel hükümetinin kurulması, kadrolaşma-tasfiye döngüsünün 
yeniden faşizan bir doğrultuda harekete geçeceği beklentisini beraberinde getirdi. Yeni iktidann 
kurulduğu günlerde, gelebilecek saldırılara ve işçilerin çalışma hakkını iktidann siyasal 
tercihine bağımlı kılan geleneksel tasfiyeci uygulamalara karşı, Tariş işletmelerinde Devrimci 
Yol, Halkm Kurtuluşu, TEP, Devrimci Kurtuluş, Devrimci Sol ve Kurtuluş taraftarı işçilerce 
“Devrimci Eylem Birliği”nin oluşturulduğu açıklandı. Bu Eylem Birliği kurumsal olarak fazla 
uzun ömürlü olamasa da, farklı sosyalist gruplardan işçiler arasında asgari bir güçbirliği 
eğilimi soluk almayı sürdürecekti. Hükümet çevrelerinden, Tariş’in “komünist terör 
yuvalanndan biri olduğu” yolunda açıklamalar yapılmaya başlandı. AP’yi destekleyen büyük 
yerel Yeni Asır gazetesinde “Tariş Ortakları Kan Ağlıyor”, “Üretim Düşük”, “Fabrikalar 
Komünist Militanların İşgali Altında” manşetleri birbirini izledi. Oysa, suçlamalarda özellikle 
yüklenilen iplik fabrikasının müdürü, genel müdürlüğe ilettiği raporda, işletmede “hiçbir terör 
olayına rasdanmadığını” bildirmişti. İktidarın niyeti hem “komünist terörü ezme” görüntüsü 
akında otoriter icraatının ilk gösterisini yapmak; hem de Tariş’te yeniden kadrolaşabilmek için 
zemini uygun hale getirmekti. İlk olarak 300 işçinin görevden alınması için Bakanlıktan 
iletilen talimatı uygulamayan Erdinç Gönenç’in yerine, iktidara yakın Hakkı Gürün genel 
müdürlüğe atandı. İçişleri Bakanlığı 14 Ocak 1980’de İzmir Valiliğine Tariş’te “suç odaklannın 
onaya çıkaniması” için istihbarat çalışması yapılmasını, bunları yakalamak için 22 Ocak’da 
operasyona girişilmesini bildirdi. 22 Ocak’da sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis ve 
jandarma “arama” yapmak üzere belediye otobüsleriyle fabrikalara geldi. Bu aramaya polis 
panzerleri de eşlik ediyordu. Ancak “arama”, panzerlerin fabrika kapı duvarlannı yıkması ve 
ateş açılmasıyla başladı. İşçi kitlesi bu ani ve yoğun saldırının şokunu yaşarken, iplik 
fabrikası işçileri polisi sokmadıktan fabrikalannın içinde kalarak direnişe geçtiler. İşçiler üç 
talep ileri sürdüler: Olaylarda polisin sorumluluğunun tescili, gözaltına alınan işçilerin 
salınması, iş ve -can güvenliğinin sağlanması. İplik fabrikası direnişine, sokağa dökülen 
Çimentepe ve Gültepe gecekondu halkı ile Ege Üniversitesi’nde “direnişinizi direnişimizle 
destekliyoruz” pankartı açan devrimci öğrenciler destek verdiler. 22 Ocak’ta 8 polis-jandartna, 
60 öğrenci yaralandı. 27 Ocak’ta DİSK'in çeşitli kentlerde yeni hükümeti protesto amacıyla 
düzenlediği “demokrasi mitingleri”nden biri İzmir’de yapılırken; DİSK genel başkanı Abdullah
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Yılg ın lığ ın  E tk ili Aracı: 
Basın

Türkiye basını için 1970’ler, yeni bir başlangıcı, yeni 
bir dönemi anlatıyor. Her yeni dönem, kaçınılmaz ola
rak, her kurumun siyasal-toplumsal-ekonomik ve ideo
lojik boyutlarıyla yeniden irdelenmesini gerektiriyor.

Gazete ve dergi yayıncılığı ile Türkiye basını, 1970’leri, 
döneme özgü olağanüstü koşullan yaşayarak geçirdi. 
Ürünleri ile, üretenleri ile. Türkiye'nin 1950’lerde be
nimsediği ve tartışmasız olarak benimsediği ekonomik 
sistem, 1970’lerin başında kilitlenmişti. ’70’ler; 1960’iann 
yoğun demokrasi ve özgürlük mücadelesinin geride bı
rakıldığı, bazı kısıtlamalara karşın düzen değişikliği is
temlerinin dile getirilebildiği, bu isteğe dönük örgütlen
melerin gerçekleştirilebildiği bir dönemin başlangıcı oldu.

1968’ten ’73’e, 1973’ten 1980’e uzanan süreçte Türki
ye basınında; toplumda yaşanan değişim ve dönüşüm
leri “ doğru algılayan ancak gereği gibi yansıtmayan” 
yayın politikalarının egemen olduğu görülüyor. Döne
min başat özelliği, toplumsal-siyasal ve ekonomik ger
çeklerin bir yanı ile yansıtılmasıdır. Herkes olanca gü
cüyle kendi doğrulannı savunmaktadır. Gazetecilik uğ
raşının temel kurallanndan en vazgeçilmezi olan “görüş- 
karşı görüş” dengesine özen gösterilmeyen bir dönem
di bu. Oysa, o dönemi belirleyen yıllarda, toplumun 
gazete ve dergi okuyan insanları; siyasal ve ideolojik 
düzeyde yaratılan değerlerle yeniden biçimleniyorlardı. 
Temel hak ve özgürlüklerini tartışıyor, siyasal tabana 
dayanma şansı olan örgütlenmelere gidiyorlardı. Bu ke
simde, ağır aksak olsa da, sivil topluma koşabilecek 
bir ivme kazanılmıştı. Bu ivme, 1961 Anayasası ile kaza
nılan hakların, bu hakların kazanılması için izlenen yolla 
budanmasına yol açacak, bir askeri darbeyi beraberinde 
getirecekti.

1950-60 dönüşümlerinin motor gücü olan basın, 1970 
darbesini de, sonuçlarını da gereği gibi değerlendire
medi. Demokratik bir toplum için kamuoyu oluşturma 
işlevini yerine getiremedi. Siyasal yelpazenin her iki 
yanında yeralan okur kitlesi için uyancı bir kampanya 
yürütmedi, yürütemedi. Müdahale günleri, o günleri iz
leyen Anayasa değişiklikleri ve zora dayalı benzeri deği
şimleri en az zararla atlatmak temel dürtü olarak belirle
yiciydi.

1950'lerde başlayan çok seslilik ve göreli ekonomik 
refah dönemi, özellikle 1974 dünya petrol bunalımında 
basını da ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırak
tı. Ekonomik zorluk içinde olunsa da, siyasal baskılat 
yaşansa da, günlük gazeteler, her gün, yeniden doğ
makla yükümlüydüler. İVluhalefetten yana tavır almak, 
toplumsal muhalefeti yansıtmak, bedel ödemeyi gerek
tiriyordu. Muhalefeti yansıttıkları ölçüde gazeteler, dev
letin dolaylı (kağıt tahsisi) ve dolaysız (iian-resmi ilan] 
desteğini yitirme korkusu yaşıyorlardı. Basın yoluyla 
iletişimin yazgısını, halkın haber alma özgürlüğünün 
boyutunu, ekonomi her geçen gün daha çok belirliyordu.

BOYKOT VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gazete-okur ilişkisi açısından dönemin en çarpıcı ör
neği, 1970’lerin hemen başında Cumhuriyet gazetesiyle 
okurları arasındaki dayanışmayla yaşandı. 12 Mart dar
besiyle birlikte, yönetim kadrosu değiştirilen 100 bir 
tirajlı C um huriyet’ in satışı, yönetim değişikliğini protes 
to eden okurlarının uyguladığı boykot nedeniyle 40 bint 
kadar düştü. Bu anlamlı boykot, bir yıl sonra, gazetenir 
eski yönetimine kavuşmasına, dolayısıyla eski çizgisini 
oturmasıyla sonuçlandı. 1970’lerin ortalarına doğru 
Cumhuriyet açısından bu okur duyarlığı, siyasal yelpa 
zenin solunda yeralan günlük gazetelere yöneliş olaral



Tıkanışı ve 12 Eylül

yeniden yaşandı. Özellikle öğrenci ve işçi gençlik siya
sal söylemlerine kolayca ulaşabildikleri Yeni Ortam, Va
tan, Politika, Demokrat ve Aydınlık gibi gazetelere yö
neldiler. Bu girişimler de boykot olarak yorumlandıysa 
da, klasik Cumhuriyet okurunu etkilemedi.

12 MART’A KARŞIT YA DA YANDAŞ

12 Mart’ı izleyen günlerde, Türkiye basmını “Askeri 
darbeye karşı tavır" ölçüsünde, iki ana grupta değerlen
dirmek gerekiyor. Bu ayırım, parlamentoya dayalı askeri 
rejime “ karşıt” ya da “yandaş” olmakla belirleniyor. 
Bu belirleme her ne kadar kesin çizgilerle yapılamıyor- 
duysa da, kanıtlarını, o günlerin gazetelerinden, birinci 
sayfa haberlerine, başlık ve fotoğraf seçimine, yazı ve 
yorumlardaki yaklaşımlara dayandırmak olası.

12 Mart rejimini fiilen sonlandıran 1974 affına kadar 
Cumhuriyet, Yeni Ortam, Milliyet, Ulus, Akşam, Demok
rat İzmir gibi gazetelerin askeri rejime karşı eleştirel 
tutum izledikleri gözlemleniyor. Oktay Kurtböke, İlhan 
Selçuk, Çetin Attan, Doğan Koloğlu, İlhami Soysal, Emil 
Galip Sandalcı, Altan Öymen, Uğur Mumcu dönemin 
tutuklanarak cezaevine gönderilen gazetecileriydi.

Dönemin gazetecilik temel kuralları açısından önde 
görünen Milliyet'in yayın politikasına değinmeden geç
mek zor. Abdi İpekçi yönetimindeki Milliyet, bir yandan 
askeri yönetime karşı eleştirel tutumunu sürdürürken, 
öte yandan görüş-karşı görüş kuralına büyük özen gös
tererek, objektif habercilikte ciddi atılımlar gerçekleşti
riyordu.

Cumhuriyet’m tavizsiz tutumu askeri yönetimin eli
nin, gazete yönetimine kadar uzanmasına neden oldu. 
Faşist saldırılara karşı Cumhuriyet çalışanları zaman za
man kendilerini korumak durumuyla karşı karşıya kaldı
lar.

Faşist hareketin ve İslamcıların günlük gazetelerinde 
bir hareketlilik yaşanmadı. I. ve 2. Milliyetçi Cephe hü
kümetlerinde fiilen yeralıncaya kadar, basının bu kesi
minde durağanlık egemendi. Özellikle faşist harekette, 
“devletin kolluk güçlerine yardımcı olma” görüşünün 
benimsenmesine kadar geçen sürede, sağın bu kesimi 
ideolojik ağırlıklı yayın politikalarıyla yetindiler.

1970'lerin basını için yapılan askeri rejime karşıt ya 
da askeri rejimden yana olma ayırımı, 1950'lerde başla
yan siyasal kutuplaşmanın vardığı son aşama olarak 
görülebilir. Bu karşıtlık ya da yandaşlığın dayattığı yayın 
politikalarıyla, 1980'e uzanan süreç içinde, yeni bir as

keri darbenin verilerinin üretildiğine ilişkin değerlendir
meler, doğru bir öz taşımaktadır.

Siyasal kutuplaşmanın keskinleştiği dönemlerde gün
lük gazete ölçeğinde Türkiye basını, kaçınılmaz olarak, 
siyasal koşullardan, yeni politik oluşumlardan, parla
mento içi ve dışı muhalefet hareketlerinden etkileniyor
du. Etkilenme; demokratik bir toplum olma yönündeki 
çabaların üstlenilmesi ya da demokrasiyi kesintiye uğ
ratma niyetlerinin-planlarının ortaya çıkarılması anlamın
da değildi. Amaç, kutuplaşmayı daha da keskinleştire
rek daha çok yeni okur kazanmaya yönelikti.

12 Mart’ın baskı uygulamalarının başlıca hedeflerin
den biri de, üniversite gençliği ve işçi kesimiydi. Örne
ğin gençliği ilgilendiren haber ve yorumlarla bir yandan 
anti-demokratik uygulamalar anlatılıyor, öte yandan 
gençlik mücadelesinin, giderek devrimci mücadelenin, 
vardığı aşamalar adım adım izlenebiliyordu. İşgal, boy
kot, miting, afiş, duvar yazısı, grev, direniş, silahlı çatış
ma ve tıenzeri eylemler, basında yeraldığı ölçüde başa- 
nlı sayılma anlayışı egemen olmaya başlamıştı. 1970’lerin 
ortalarında siyasal gruplann, basın açıklamalarını kale
me alan, dağıtan ve yayınlanmasını sağlayan görevlileri 
oluşuyordu. Buna karşılık gazeteler bu kitleye ulaşacak 
haberlerin üretilmesini bir uzmanlık alanı olarak belirle
meye başlıyorlardı. Özce, basında haber, yorum ve fo
toğraf olarak yeralma giderek politik kazanımlarta özdeş 
olacaktı.

ÜLKE, BÖLGE VE DÜNYA

Sosyalist hareket, devrimci mücadele, günlük gazete 
haberierinde yeralmakla yetinilemeyeceğini kısa bir sü
re sonra gördü. Bu yetersizliğe 1970’lerdeki uluslararası 
sosyalist hareketteki ayrışım da eklenince, her hareke
tin bir yayın organı gereksinimi ortaya çıktı. Ülke, bölge
ye dünya ölçeğinde siyasal değeriendirmeler-saptamalar 
yapmak, teorik tartışmaları yansıtmak, pratik konusun
da bilgilendirmek ve benzeri zorunluluklarla “ kendi gö
rüşlerini yansıtan ve en yakınıyla acımasızca tartışan” 
zengin bir dergi çevresi hareket yayıncılığı başladı, iliş
kileri merkezileştirerek politika yapmak, ilişkileri yay
gınlaştırarak ve yaşamın her alanında varolarak politika 
yapmaktan daha kolaydı. Kolay olan, başka deyişle de
mokratik merkeziyetçilik, tercih edildi. Ama demokratik 
kazanımlar için ortak payda olanakları araştırılmadı. Anti- 
faşist cephe pratikleri gözardı edildi.

'70’lerin ilk yarısından sonra Türkiye solunun günlük 
gazeteleri de yayın yaşamına girdiler. Vatan, Politika, 
Demokrat ve Aydınlık gibi gazeteler, aktüalitenin peşin-
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1970-80 döneminde de en yükselt tiraja sahip 
günlük gazete olma özelliğini koruyan 
Hürriyet, büyük burjuvazinin sözcülüğünü 
yapmayı sürdürüyordu. Büyük burjuvazinin 
desteği hangi partiden yanaysa o partinin 
savunuculuğunu yapan Hürriyet için, istikrarlı 
bir tavır sözkonusu değildi. Liberal ve laik 
özelliğini korumaya çalışan IVlilliyet ise, 
muhalif tavrını '80'lere yaklaştıkça kaybetmeye 
başlamıştı. Standart b ir okuyucu kitlesine 
sahip Cumhuriyet, sol basının tek sözcüsü 
olma statüsünü kaybettiğinde tiraj kayıplarına 
uğradı. 26 Aralık 1979'da çıkmaya başlayıp 
12 Eylül 1980 sabahı matbaadan toplatılarak 
yayınına son verilen Demokrat ise,
“ Çıkarken" başlıklı bildirgesinde "... Böyle bir 
ortamda tüm gerçek demokratlara büyük 
görevler düştüğüne inananlar, sınırlı 
olanaklarını birleştirerek “ Halkın Gazetesi 
DEMOKRAT" adlı b ir günlük gazete 
çıkarmaya, basına egemen kılınmak istenen 
tek yanlılığın zincirini kırmak için mücadele 
etmeye karar verm işişrdir..." diye Han 
ediyordu.

den gitmedikleri, onu yarattıkları, kamuoyu oluşturduk
ları, cesur ve atak tavır alabildikleri sürece başarılı da 
oldular.

Dergi çevresi sosyalist-devrimci hareket yayınları ile 
günlük sol gazeteler, basın işletmeciliğinde değişik bir 
sonucu da beraberinde getirdi. Seka’dan kağıt alma 
hakkını elde eden gazete patronları, bu kesimin kağıt 
gereksinimini karşılarken yüksek kazançlar sağladılar. 
Sözkonusu dergi ve gazetelerin teknik hazırlığı, basımı 
ve dağıtımı da ayrı bir kazanç nedeni oldu.

HABERİN EKSİKSİZ VERİLME KOŞULU

1970'lere yirmi yıllık birikimle bakıldığında akla bir 
soru geliyor. “ Bir gazeteci önce vatandaş mıdır, yoksa 
gazeteci mi?”  Özellikle 1975'lerden sonraki hareketli 
günlerde bu sorunun yanıtını bulmak pek kolay değil. 
Günümüze “ Anarşi-terör” sözcükleriyle ulaşan başkal
dırı hareketlerin “ birer haber niteliği olması” nedeniyle 
gazetelerde haber olarak yeralması elbette çok doğaldı. 
Ancak yeterli irdelemesi yapılmadan, resmi açıklamala
rın çizdiği sınırlara tıağlı kalınarak, en önemlisi, yansıtıl
ma seçiminde siyasal ve ideolojik kişisel tercihlerin ağır 
bastığı haberierin yayınlanması, bir sorumluluğu da ge
tiriyordu. Sorun “ basının bir reklam aracı olarak 
kullanılması” ile “ basının bu amaca hizmet etmeyi red
detmesi gerekçesiyle haber alma hakkını kısıtlaması” 
ikilemi arasında sıkışıp kaldı. Ve uzun süre bir netliğe 
kavuşturulamadı.

Bu konularda uygulanacak sansür ve otosan.<;ürün 
hiçbir işe yaramadığı artık biliniyor. Basının görevini 
yerine tam olarak getirmesinin ancak, hat>erlerin eksik
sin verilmesi koşuluna bağlı olduğu bizde, tüm dünyada 
da yaşanarak öğrenildi. Kenyatta, Begin, Mugabe, Orte
ga, Havac ve Mandela gibi dünün terörist, anarşist ve 
rejim karşıtlarının, günümüzde saygın devlet ve hükü
met adamları oldukları artık istense de gözardı edilemi
yor.

Çoğunlukla ve genellikle eksiksiz haber ilkesinin pek 
geçerii olmadığı 1970, '80 döneminin haberciliği, bir 
gelecek perspektifi içinde değil, günlük ve güdük boyut
larıyla yapıldı. 1970’lerin ortalarına varıldığında gazete
ler, yılgınlık ve teslimiyetin etkili araçları haline dönüş
tüler. Ve işlevleri, olası bir müdahalenin yolunu açmaya 
indirgendi. Okudukları gazeteleri, bir siyasal kimlik ola
rak taşıyanların dışında, inandırıcılıkları kalmadı.

Eylül 1980’e yaklaşırken, yaşamın içinde süregelen 
ölüm kalım savaşını, hiçbir irdelemeye sokmadan “ne
reden gelirse gelsin” yorumuyla aktaran bir ulusal ba
sın vardı ülkede. Oysa anarşi ve terörün nereden geldiği 
çok iyi biliniyordu. Özellikle, 1970’lerin sonunda “de
mokratik düzene ve hukuk devletine dönük saldırılar
la” , “ demokrasiyi ve hukuk devletini savunan eylem
ler” , eşit boyutlarda santim sütun hesabına vurularak 
değerlendirmeye alınmaya başlandı. Ve basın o çok 
ünlü deyişiyle “ dördüncü kuvvet” olma yolunda kendi 
kendini etkisizleştirdi.

Siyasal temponun hızlı devinimi içinde, günlük politi
kaların peşinden sürüklenen Türkiye basını; nasıl bir 
dünya, nasıl bir ülke ve nasıl bir gelecek sorunlarını 
gündeme getiremedi. Üzerine öylesine bir ölü toprağı 
serpildi ki, kurşunlanan meslektaşlarına bile gereği gibi 
sahip çıkamadı. Abdi İpekçi, Ali İhsan Özgür ve Recai 
Ünal dönemin sessiz kurbanları arasına girdi. Tüm bu 
olumsuzluklara karşın, 1970-1980 döneminin Türkiye 
basınına dönük temel özelliği, 1960 sonrasının hoşgörü 
ve özgüriük ortamı alışkanlıklarının büyük ölçüde yaşa- 
tılablldiği, sürdürülebildiği bir süreci kapsamasıyla be
lirleniyor. O yılları, gazete okumanın da, haber yazmanın 
da tadına doyamadığım yıllar olarak anımsayacağım.

ERBİL TUŞALP
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Baştürk, “savaştık savaşacağız” pankartıyla alana giren Tariş işçilerine hitaben şunları söyledi: 
“Burjuvazi Tariş’te bize savaş açmıştır. Savaş kabulümüzdür. Tüm değerleri yaratan biziz.
Üretim bizim ellerimizde. Hizmetleri, çarkı durdurursak Türkiye’de hayat durur. Biz 
gücümüzün bilinci ve kararlılığı içindeyiz.” Aslında DİSK yönetimi, çok büyük ve kanlı 
çatışmalara yolaçabileceğinden korktukları Tariş direnişinin sona erdirilmesinden yanaydı.
Ancak Tariş işçilerinin, radikal unsurların öncülük ettiği büyük bir kesimi; iktidann ve 
güvenlik güçlerinin düşmanca politikası karşısında ancak direnerek sonuç alınabileceğini 
düşünüyordu. Tekstil-İş başkanı Rıdvan Budak, DİSK başkanvekili Rıza Güven ve Gıda-İş 
başkanı Mehmet Mıhlacı’dan oluşan bir DİSK heyeti Tariş fabrikalanna giderek, işçileri ikna 
etmeye çalıştılar. Direnişin kalkması halinde DİSK’in bütün ülkede genel greve gideceğini 
vaadettiler. Ancak bu heyet, “direnişi kıranın kafasını kırarız” sloganıyla karşılandı. Tekstil-İş 
başkanı Rıdvan Budak, büyük tepkiye rağmen çabasını sürdürdü. Tekstil-İş Çiğli şube 
yönetimini “Maocu ve goşist” olduğu gerekçesiyle görevden aldı. Direnişin odağı olan iplik 
fabrikasında “DİSK’in ilkelerini benimseyenler”, “genel grev isteyenler” sorularıyla oylama yapıp, 
bu sorulara verilen “evet” cevabına “direniş kalksın” tercihini otomatik olarak ekleyerek; 
oylama karmaşası içinde direnişin bittiği kararını işçi kalabalığına kabul ettirmeyi başardı. 31 
Ocak’ta direniş sona erdi.

Fatsa

Gerek toplumsal devrim örgütlenmesi bakımından yaşanan pratik, hem de devlet terörürün 
1980’deki “kilit” hedefi olması bakımından Fatsa’daki devrimci belediye deneyimi, 12 Eylül 
öncesinde sosyalistlerin pratikleri arasında önemli bir yer edindi.

Ordu’nun Ünye’yle birlikte Samsun sınırına yakın, devrimci hareketin öteden beri güçlü 
olduğu ilçelerinden Fatsa’da 12 Mart’ta MHP ve Ülkü O caklan’nın  kurulmasıyla, faşist bir 
örgütlenme nüvesinin yaratılması sağlanmış; ]. MC döneminde bu çaba yoğunlaşmıştı. Fatsa 
lisesinde faşisder diğer öğrenciler üzerinde büyük baskı uyguluyor, 1975’de açılan Halkevi 
şubesi sürekli saldırıya uğruyordu. Halkevi’nin kurucusu ve başkanı esnaf Kemal Kara, 15 
Haziran’da öldürüldü. Bu olay dönüm noktası oldu. Fatsa’da çok sevilen Kara’nın 
öldürülmesinin yarattığı büyük tepkiden destek alan devrimciler anti-faşist savunma 
örgütlenmelerini geliştirdiler. Bir süre sonra kasabanın bir mahallesine sıkışan faşisder b&-kıcı 
etkinliklerini yitirdiler. Fatsa’ya faşist saldırılar, dışardan gelen ekiplerin vur-kaç eylemleriyle 
sürdü. Nisan 1979’da, “operasyon” için Fatsa’ya getirilen profesyonel faşist katillerden Oktay 
Orbey, kadın kılığına girerek saldırı düzenlemek istediği H alkevi’n de  kimseyi bulamayınca 
sokaktan geçen bir devrimci genci vurdu; vurduğu İsa Aydemir’in ölmeden önce ateş açması 
sonucunda kendisi de öldü. Devrimciler, faşist hareketin terörist baskısını gerilettikten sonra, 
özgül ve “pozitif’ siyasal eykmlere ağırlık vermeye çalıştılar. 1978’den itibaren, yöre halkının 
büyük bölümünün geçim kaynağı olan fındığı, devletin fiyat belirleme politikasından destek 
alan büyük tüccarlar ve ihracatçıların değerlendirdiklerinin çok altında fiyatlarla elde 
etmesinden doğan yaygın hoşnutsu.îluk değerlendirilerek; “fındıkta sömürüye son” mitingleri 
düzenlendi. 1978-80 döneminde Fatsa ve kasabalarında sekiz miting yapıldı. Kıtlıkların ve 
karaborsanın tırmandığı 1 9 7 8 /7 9 ’da devrimciler karaborsayla mücadele kampanyası açtılar.

Karaborsa fiyatla satış yapan dükkanlar belirleniyor, halka ilan ediliyor, belediye zabıtalarının 
da yardımıyla malların “gerçek” bedelleri üzerinden satışı sağlanıyordu. Bu aktif potansiyel,
1979 yazında Fatsa’nın CHP’li belediye başkanı Nazmiye Komitoğlu’nun ölmesiyle gündeme 
gelen belediye başkanlığı seçimine yöneldi. 1960’larm sonlarından beri devrimci hareketle 
ilişkili olan terzi Fikri Sönmez Fatsa bağımsız devrimci belediye başkan ada/ı oldu. Kasabada 
sevilen bir insan olan Sönmez’in seçimi kazanmasını engellemek üzere “birşeyler yapacak” 
vakti kazanmak isteyen bütün partilerin mutabakatıyla, 26 Ağustos’ta yapılması gereken 
seçimler Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim’e ertelendi. Fikri Sönmez 5 Eylül’de faşistlerin 
düzenlediği suikastten yaralı olarak kurtuldu. 12 Eylül gecesi, birçok faşist militan MHP 
Yozgat milletvekili Hüseyin Erdal’ın da bulunduğu bir evde, bomba ve silahlarla yakalandılar.
3 Ekim’de taksiyle evine dönen bir Fatsalıya Fikri Sönmez sanılarak ateş açıldı; taksi şoförü 
yaralandı. Bütün bu baskılara rağmen, bağımsız devrimci belediye başkan adayı Fikri Sönmez, 
seçimi büyük farkla kazandı: F.Sönmez 3096 oy. Zeki Muslu (CHP) 1133, A.Rıza Özmaden 
(AP) 859. Fikri Sönmez, ilk olarak, seçim kampanyasında duyurduğu gibi, “halk komiteleri”nin 
oluşturulmasına girişti. Halk komiteleri, belediyenin mahalleye ve kasabaya ilişkin programını, 
faaliyetlerini tarnşacak, kararlaştıracak ve yürütecekti. Fatsa onbir birime ayrıldı. Her birimde 
nüfusa göre 3-7 halk komitesi için, Ekim-Kasım 1979’da gizli oy açık sayımla seçim yapıldı.

Halk komitelerine AP’den, CHP’den, MSP’den de birçok kişi aday olarak seçildi. Sık sık 
düzenli toplanması öngörülen Halk komiteleri ilk olarak, “çamura son kampanyası” açılmasını 
kararlaştırdılar. Çevre il ve ilçelerden sağlanan araç-gerecin yanısıra birçok insanın kolgücüyle 
kanlımı sağlandı. Çalışabilir durumdaki hemen bütün Fatsalılar, traktörleriyle, kazma- 
kürekleriyle, kamyonlanyla, el arabalarıyla ve emekleriyle seferber oldular. Bir haftalık yoğun 
çalışma sonucunda kasaba sokaklan çamurlu patika görünümünden kurtarılırken, yaklaşık dört 
kilometrelik yeni bir cadde yapıldı. Halk komitelerinin,. fiyatlar vb. üzerindeki belediye 
denetimlerine doğrudan katılımı sağlandı. 14 Ekim öfıcesinde sekiz aylık tutarı 12 milyon TL
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MSP’nin siyasal çizgisinin, askeri darbenin koşullarının 
tamamlanmasında iki yönden etkili olduğu saptanabilir. 
Birincisi, İran İslam devrimiyle birlikte düzen güçlerinin 
MSP hakkındaki kuşkulan arttı. MSP "istikran" bozan 
potansiyel " iç  düşmanlar" portföyüne katıldı; bu 
partinin ordunun gözünde Türkiye’nin Kemalist-Batıcı 
çizgisi karşısında “ tehdit unsuru olma”  özelliği pekişti. 
İkincisi, tekelci sermayenin gözünde "3. M C ” 
alternatifinin tamamen tükenmesinde M SP’ran 
politikasının payı büyüktü. MSP, 1. ve 2. MC 
döneminde, özellikle uluslararası sermaye ile ilişkilerde 
Demirel'in manevra alanını daraltarak, iktidann tekelci 
sermayenin istekleri doğrultusundaki politikaianna 
köstek olmuştu. 1980'de, tıükümette bulunmamasına 
rağmen, parlamentodaki “ kerhen”  desteğine muhtaç 
olan iktidarı tehdit etmeyi sürdürdü. Yaz sonuna 
doğru hükümete desteğini iyice zayıflattı, Temmuz 
başında güvensizlik oyu vermekten son anda vazgeçti. 
MSP’nin "ciddiyetsizliği”  ve MSP desteğine "muhtaç 
olan”  b ir iktidarın gerekli radikal "istikrar önlemlerini”  
alamayacağı düşüncesi; büyük sermayenin "3.
M C ”den umudunu tamamen kesmesine yol açtı. 
İran’da Humeyni’nin önderliğinde simgeleşen İslam 
devriminin ardından, yani 1979 başından itibaren; 
egemen blokun çeşitli unsurlan MSP'yi "Türkiye’yi 
İran yapmak istemek” le suçlamaya başladılar. 
Süleymancılar, zaten çoğunlukla AP’ye destek veren 
Nurcular, faşistler, ordu vd. Kemalist güçler bu 
suçlamada biraraya geldiler. Bu kampanya, İran’da 
Şah iktidannm devrilmesiyle Ortadoğu’daki önemli 
karakollarından birini yitirmiş olan ABD’nin; İran’ın 
bölgedeki diğer Müslüman halklan Islami anti-ABD 
siyasal hattına çekmesi ihtimali karşısında önlem 
almaya dönük politikasından "manevi”  destek 
alıyordu. Iran İslam devrimi, MSP içirjde de 
çalkalanmalara yol açtı. Özellikle Akıncılar Derneği'nde 
toplanan gençlik tabanı içinde, İran’daki devrimci 
stratejiyi M SP’n/n geleneksel parlamentarist çizgisine 
karşı b ir alternatif olarak tartışanlar vardı. ‘ ‘M SP’n/n 
laik düzeni müslümanların gazabından koruyan bir 
sübap olduğu”  eleştirileri dile gelmeye başladı. 
Erbakan ve MSP üst yönetimi ise, genel olarak İran 
devriminin Islami harekete getirdiği morale ve



Tıkanışı ve 12 Eylül

prestijine sahip çıkarkert; özünde “ devrimci alternatifi" 
reddediyordu. Parti politikasının belirlenmesinde büyük 
etkisi olan Nakşibendi “ büyükleri" de bu tavrı 
desteklediler. Partinin yan-resmi yayın organı Milli 
Gazete'mn radikal yazarı Selahaddin Eş, “ Humeyni 
taklitçisi”  olduğu gerekçesiyle gazeteden atıldı. Eş ve 
destekçileri, Hicret dergisini çıkarmaya başladılar. 
MSP'n/n, İran'ın 1979'da hac sırasında Mekke'ye 
yaptığı baskını kınayarak Suudi politikasını 
desteklemesi: parti ile radikal yönelim arasındaki 
ilişkileri sertleştiren bir dönüm oldu. MSP önderi 
Erbakan hükümete olan desteğini zayıflatırken, CHP 
ile iletişimini geliştiriyordu. 26 Şubat 1980'de AP’y/' 
destekleyen yayın organlarından Son Havadis’fe 
Güngör Yerdeş, MSP ile CHP'nin İran’daki Tudeh- 
Humeyni işbirliğine benzer bir ilişki içinde olduklarını 
yazdı. 1980 yazında, Erbakan “ kerhen" desteklediği 
hükümete karşı eleştirilerini sertleştirirken, CHP ile 
temaslarını sıklaştırdı. Yeni bir MSP-CHP işbirliğine 
Nakşibendi cemaat önderleri karşı çıktılar; bu tavır, 
söz konusu “ doğal önderliğin" parti yönetimindeki 
sesi sayılan Konya milletvekili Tahir Büyükkörükçü'yü 
yönetimden istifa ettirtecek kadar kesindi. Erbakan'm 
30 Ağustos törenlerine katılmayıp Trabzon-Of'ta> bir 
hocanın cenazesine gitmesi, egemen blokta MSP- 
Humeyni benzetmesini canlandırdı. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Evren, “ Erbakan 30 Ağustos'un 
yanında mı, yoksa karşısında mıdır?”  sorusunu ortaya 
attı. Eylül başında, MSP-CHP işbirliği somut b ir biçim 
aldı: MSP'n/n “ Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan 
edilmesine Ikayt kalmak” ia suçladığı Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen, 5 Eylül’de, MSP ve CHP’nin 
oylarıyla düşürüldü. 6 Eylül'de, MSP Konya'da başka 
illerden yığılan binlerce kişinin katılımıyla büyük bir 
"Kudüs mitingi”  düzenledi (üstte). Bu mitingde İstiklal 
marşının söylenmediği iddialan, ayrıca Arap harfleriyle 
yazılı pankartlar taşındı ve şeriatçı sloganlar atıldı. 
Kudüs mitingi, ö günlerde MSP'ye karşı ordu 
doruklannda büyük tepkilerin doğmasına yolaçtığı ^ ib i, 
12 Eylül'ün resmi söyleminde “ bardağı taşıran 
damla” lardan ve “ anarşi ve terör ortamının Türkiye’yi 
uçurumun kenarına getirdiği” ni belgeleyen simgesel 
olaylardan biri olacaktı.

olan belediye gelirleri, Fikri Sönmez belediyesinde ûç ayda 23 milyon TL’na tırmandı. Nisan 
1980’de, Türkiye’nin birçok tanınmış sanatçı, yazar ve aydınının da katıldığı büyük bir “halk 
şenliği” düzenlendi. Bu arada. Mart 1980’de halk komitesi seçimleri yenilendi. Bu seçimler 
öncesinde, konumlanm belediye meclisi üyeliğinin sağladığı geleneksel imtiyaz ve rant elde 
etme işlevleri yönünde değerlendirmeye yönelen bazı halk komitesi üyeleri; mahalle halkı 
tarafından “geri çağırma” yetkisi kullanılarak görevden alınmışlardı. Fatsa devrimci belediye 
deneyimi, başta MHP’nin yan-resmi yayın organı Hergün olmak üzere faşist ve sağ yazında 
beylik deyimlerle “komünist kurtanimış bölge”, “küçük Moskova” esprileri içinde sürekli 
gündemde tutuluyordu. 1979 sonbaharından sonra Fatsa’da kaymakam olarak görev yapan 
Teoman Ünasan ve Aslan Gündüz, bu koşullanmayla büyük kişisel güvenlik önlemleri 
aldırarak Fatsa’ya geldikten sonra, “halkın huzursuz olmasını gerektiren bir duruma şahit 
olmadıklan”na ilişkin demeçler vermişlerdi. Fatsa’yı bir anti-komünist efsaneye dönüştürme 
yolundaki kampanya, MC tabanlı Demirel hükümetinin oluşumundan sonra resmileşti, 
yoğunluk kazandı. Fatsa belediyesine ekonomik boykot uygulanmaya başlandı. Benzin, mazot 
vb. ihtiyaçlannı kamu kuruluşlarından karşılamak için Samsun’a giden belediye görevlilerine 
satış yapılmıyor, “Moskova’ya gidin” deniyordu! Başta Ordu, Samsun, Ünye olmak üzere çevre 
kent ve kasabalarda, faşistler “Fatsalı” avına çıktılar. Samsun’da “Fatsalı -dolayısıyla- komünist” 
olduğu için bir irham bile ağır biçimde dövüldü. 29 Nisan’daki sağlık kolejleri ve yatılı 
liseleri sınavlanna girmek için Ordu’ya gelen 280 Fatsah dövülerek sınava ahnmadılar.

Hükümet bütün illerde olduğu gibi Ordu’da Valiyi değiştirerek kendi “Valisini” atamıştı. Vali 
Hikmet Gülsen 24 Ocak ve 8 Mart’ta Fatsa’ya polisiye operasyonlar düzenledi. Evler basıldı, 
kimlik denetimleri yapıldı, özellikle belediye soruşturma konusu olabilecek birşeyler 
bulabilmek için didik dikik arandı, 20 Nisan’da, yeterince “etkili” olamadığı düşünülen Hikmet 
Gülsen de değiştirilerek, Ordu Valiliğine atanan Reşat Akkaya, partizanlık bakımından 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde fütursuz, “ilin ihtiyaçlan için” hükümette resmi bir 
görevi bulunmayan, “başbuğum” hitabıyla yazıştığı Alpaslan Türkeş’in MİT-ordu bağlantılanna 
başvurabilecek ölçüde “has” ve militan bir partiliydi. Partizanlık ölçüsünü, önceki icraatlanyla 
bürokrasinin teamüllerini zorlayacak ölçüde kaçırmış; Konya Emniyet Müdürü iken, siciline 
“bürokraside üst düzeyde görev yapamaz” kaydı düşülerek görevden alınmıştı. Eskişehir ve 
Mersin Emniyet Müdürlükleri sırasında da Valilerin başvurusuyla görevden uzaklaştınimıştı. 
Bunlara rağmen getirildiği Ankara Emniyet Müdürlüğünü yürütürken, 1979’da Balgat ve Mamak 
otobüsü kathamlanndan sonra (Bakınız: Faşist Terör ve Anti-faşist Direniş), bu 
olayların “milliyetçiler değil kızıl komünistler olduğu” yolundaki açıklaması nedeniyle; 
“saldırganlann sağ görüşlüler olduğunu” duyurma gereği duyan Ankara Sıkıyönetim Komutanı 
Nihat Özer’in başvurusuyla görevinden ahnmıştı.

Reşat Akkaya, “Kendi çalışabileceğim kadroyu .oluşturduktan sonra devletin gücünü 
göstereceğim” beyanatıyla göreve başladı. “Kendi çalışabileceği kadroyu”, MHP’li, ülkücü 
unsurlardan devşirdi. Amasya’da bir devrimci genci öldürdüğü bilinen Zeynel Abidin Aksoy 
Emniyet Müdürlüğüne, Ordu ÜOD kuruculanndan Celal Şahin Milli Eğitim Müdürlüğüne 
getirildi. Samsun, Ordu ve Ünye’de Fatsalılara yönelik saldınlar yoğunlaştı. Fatsa’nın birkaç 
kilometre batısındaki Ünye, Valilik ve Emniyet Müdürünün çabalarıyla faşist terörün saldın 
üssü olarak örgüdendi. 1977 başı ile 20 Nisan 1980 arasında Fatsa ve Ünye çevresinde 
toplam 34 kişi siyasal saldın ve çatışmalarda ölmüştü. 20. Nisan’dan 12 pylül’e kadar geçen 
sürede', bu rakam 130’a çıkacaktı! Faşist terör Valilik ve emniyet örgütünün doğrudan 
desteğiyle tırmanırken, Fatsa’ya “komünizm tehlikesinin vahametini” ve “devletin gücünü” 
kanıtlayacak daha kapsamlı, spektaküler bir operasyon düzenlenmesi hükümetçe tasarlanıyordu. 
Yaz aylannda Erzincan, Bolu, Samsun, Trabzon’dan seyyar jandarma komando biriikleri ve 
polis kuvvetleri yöreye yığıldı. Çevre kasabalarda yapılan “fındıkta sömürüye son” mitingleri, 
araziyi tanımalan amacıyla güvenlik güçlerine izlettirildi. Kahramanmaraş benzeri bir anti-Alevi 
ve anti-sol kıyım girişiminin yaşandığı Çorum olaylan, tasarlanan operasyona başlanması için 
uygun koşullan haz4rladı; hatta böyle bir operasyonu gerekli kıldı. Toplumun geniş 
kesimlerinde dehşet ve tepki uyandıran Çorum olaylan, bir “sağ terör” girişiminin izlerini 
silmek ve AP hükümetinin otoriter misyonunu meşrulaştırmak için Çorum’u bile ikinci planda 
bırakarak “komünizm tehlikesi”ni öne çıkartacak bir “sol terör” olayı gerekliydi, Fatsa, en 
azından sağ kamuoyunda aylardır gündemde tutulması nedeniyle olabilecek en uygun hedefti.

Sağ basında “Fatsa’ya gelenlerden pasaport sorulduğu” haberleri boy göstermeye başladı, 
Demirel, Çorum olaylanyla ilgili sorulan “Çorum’u bırakın, Fatsa’ya bakın” sözleriyle cevapladı, 
9 Temmuz günü, böylesi olaylarda daima devletin istihbarat kaynaklanyla iletişim içinde olan 
Hürriyet gazetesi “Fatsa’da nokta operasyonu” manşetini attı. Habere göre “görevle Fatsa’ya 
giden iki astsubay Devrimci Yol militanlan tarafından esir alınmışlardı”. Sonradan, astsubaylann 
iki genelev kadınıyla eğlenmeye gittikleri için ortadan kaybolduklan anlaşılacaktı! Fakat 
Hürriyet’tek i  “çok sayıda silahlı kişinin barikatlarda nöbet tuttuğu”, “Başkan Fikri Sönmez’in 
'50-60 ölü vermeden Fatsa’ya girilemeyeceğini’ söylediği” gibi “haber”lerle olay sürekli 
büyütülürken; Fatsa mekanize askeri birliklerce kuşatıldı, 11 Temmuz’da “nokta operasyonu” 
gerçekleşti, askeri birlikler Fatsa’ya girdiler. Askerlerle birlikte polisler ve onlara refakat eden 
yüzü maskeli bazı kişiler de Fatsa’ya geldiler. Maskeliler, halka saldırı biçimine bürünen geniş 
çaplı aramalarda devrimcilerin ve halk içinde önder konumundaki kişilerin evlerini göstererek 
muhbirlik yaptılar. Operasyonda görevli, bir yüzbaşının bu uygulamadan huzursuz olarak
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Türkiye Ekonomisinde  
Yeni Dönem

Türkiye 1977’den başlıyarak, ekonomik bunalıma eş
lik eden bir siyasal bunalım içine sürüklendi. Üstelik 
egemen sınıflar 1920’lerden beri oluşturulagelen siya
sal yapı ve kurumlar, geçerli sınıf ittifakı ve “ resmi 
ideolojiyle” artık yönetemez duruma gelmişlerdi.

Türkiye'nin giderek derinleşen bir bunalıma sürüklen
diği yıllarda, emperyalizmin Ortadoğu’ya yönelik bek
lentileri de değişmekteydi. Kapitalizmin “ yapısal 
bunalımı” koşullarında uluslararası sermayenin azgeliş
miş ülkelere “ bakışı” da yeni bir görünüm almaktaydı. 
Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafi bölge, dünyanın 
“en sıcak'lilgi alanlarından biri haline gelmişti. Ardarda 
gelen “ petrol şokları” emperyalist ülkeler için Orta
doğu’nun önemini daha da artırmıştı. Her ne kadar pet
rol tüketimini kısmaya yönelik alternatif çözümler söz 
konusuysa da “ Hür Dünya” nın kullandığı petrolün yüz
de 40’ı hâlâ Ortadoğu'dan geliyordu...

Ortadoğu’nun emperyalizme çısından önemini artı
ran başka önemli gelişmelerde söz konusuydu. Bir kere 
başta ABD olmak üzere emperyalizmin en güvendiği 
kalelerden biri olan Şah Rejimi düşmüş, üstelik yerini 
Humeyni'nin İslamcı Fondamantalist rejimi almıştı. Müs
lüman ülkelerde İslamcı Fondamantalist (radikal) akım
lar güç kazanmaktaydı. Bu gelişmeler, emperyalizmin 
bölgedeki çıkarlarını tehdit eden potansiyel bir tehlike 
oluşturmaktaydı. Öte yandan Afganistan'a Sovyet as
kerlerinin girmesi, Sovyetler BIrliği’nin Güney Batı As
ya'ya sokulmasının yolunu açabilirdi... Şahın devrilme
siyle İran'da Kürt Ulusal Hareketi de ivme kazanmıştı.

O halde bölgedeki emperyalist çıkarları güvence altı
na almak, istikrarın sağlanmasına bağlıydı. Şah Rejimi'-., 
nin devrildiği koşullarda bölgede istikrarın sağlanması, 
öncelikle Türkiye’de istikrarın sağlanmasını gerektiri
yordu. Batılıların sadece Siyonist İsrail Devletine daya
narak bölgedeki çıkarlarını güvence altına almaları müm
kün olmazdı. Üstelik böylesi bir ortamda Siyonist devle
tin kendisi de “ tehlikede” sayılırdı... İran'dan boşalan 
“anti-emperyalist” role Türkiye hazırlanmalıydı... 15 
Ağustos 1980'de New York Tim es'da  yer alan bir yazıda 
“Türkiye’deki durum Batı açısından bir bunalım arzedl- 
yor. Çareler araştıran Batı’nın bu bunalıma daha fazla 
tahammülü yok. Çünkü Türkiye NATO'nun stratejik cep
hesi içinde... İran’ın kaybından sonra Doğu ile Batı ara
sında tampon ülke” deniyordu. Fazla beklemeye gerek 
kalmadı. Daha bir ay bile geçmeden generaller “ istikrarı 
sağlamaya başlamışlardı.”

Ortalama biri 12 Eylül'le gelen-askerî diktatörlüğün 
“anarşiyi önlemek” gibi bir amacı olduğunu sanır. Oy
sa, 12 Eylül'le gelen generaller rejiminin çok daha 
“derin” gerekçeleri söz konusuydu. Dünyada zabıtayı 
sağlamak üzere darbe yapıldığı görüimemiştirl.. (Darbe
yi yapanlarla zabıtayı sağlayanlar aynı olduğuna göre!) 
Eğer darbe anarşiyi önlemek amacıyla yapılmış olsaydı, 
devlet aygıtını baştan sona yeniden düzenlemeye, dü
zen partileri de dahil tüm siyasi partilerin kapatılmasına, 
anayasanın rafa kaldırılıp 1876 anayasasını çağrıştıra
cak kadar geri bir anayasa yapılmasına, sendika yasası, 
grev ve toplu sözleşme yasalarının değiştirilmesine, bu 
arada yangından mal kaçırırcasına üniversite yasasının 
yerine YÖK'ün getirilmesine vb. gerek kalır mıydı?

12 Eylül'le gelen askerî diktatörlüğün belli başlı iki 
temel amacı vardı; birincisi: Türkiye'ye emperyalist ül
kelerin çıkarlarına uygun düşen bir “ sermaye birikimi 
modelini” kabul ettirmek; İkincisi de: Emperyalizmin Or
tadoğu'daki çıkarlannın güvence altına alınmasında Tür
kiye'yi “etkin bir role” hazırlamak. 13 Eylül 1980 tarihli

New York Times’da: “ Bir NATO  üyesi olan Türkiye Do
ğu Akdeniz'deki Amerikan menfaatleri açısından strate
jik bir konumda bulunuyor” deniyordu. ABD Temsilciler 
Meclisi Heyeti, Narkotik Özel Komite Başkanı Charles 
Rangel: “ Türkiye sadece müttefiki olarak değil, bölgede 
liderliğini desteklediğimiz bir ülkedir” diyordu.

Askerî cunta “ anarşiyi önlemek” gerekçesiyle iktida
ra el konduğunda, her zaman olduğu gibi “ yıpranan" 
resmî ideolojiyi “ onarmak” gibi bir sorunla da karşılaş
mıştı. Bu da resmi ideolojinin “ yeni" bir versiyonunun 
üretilmesiyle mümkündü. “ Türk İslam Sentezi” destekli 
resmî ideoloji zorlamasının nedeni budur. Aslında resmî 
ideolojinin Türk İslam Sentezi yamasıyla takviyeli bir 
versiyonunun gündeme gelmesi; bir rastlantı değildi. 
Bununla İkili bir amacın gerçekleştirilmesi söz konusuy
du; birincisi: İslam'a yumuşak bakıldığı izlemi yaratıla
rak “ devlet kontrolündeki İslam’a” göz kırpmak, solu 
ve demokratik hareketi ezerken, en azından dinciler 
cephesinde sorun yaratmamait; İkincisi de: Radikal İs
lamcı (fondamantalist) hareketin güçlenmesini ve etkin
lik sağlamasını önlemek. Gerçekten, başta ABD olmak 
üzere. Batılı ülkeler radikal İslamcı hareketin güçlenme
sinden rahatsızdılar. “ İslamiyetin bölgede istikrarı tehli
keli biçimde tehdidi Türkiye’nin önemini ortaya çıkarıyor” 
deniyordu. Daha önceki dönemde komünizmin yayılma
sına karşı “ yeşil kuşak” oluşturma stratejisi, radikal 
İslamcı hareketin güçlenmesiyle, radikal İslam’a karşı, 
“ devlet kontrolündeki” İslam'ı kullanmayı da içerecek 
biçimde revize edilecekti...

Başta ABD olmak üzere Batılılar bölgede bu tip hesap
lar ve manipülasyonlar içindeyken, uluslararası serma
ye de yeni arayışlar içindeydi. Sermaye yeni “yapısal 
bunalımdan” bir çıkış yolu arayışına girmişti. II. Savaş 
sonrasının yaklaşık üç on yıl süren “ refah devleti” uy
gulamaları terkediiecekti Bilindiği gibi eski olanı terke- 
dip yeniyi benimsetmenin yolu eskiyi kötülemekten ge
çer. Artık ekonomiye devlet müdahalelerine savaş ilan 
edilebilirdi..î Bir önceki dönemde (kapitalizmin yüksel
me dönemi) hastalığı tedavi için kullanılan ilaçlar şimdi 
hastalığın nedeni sayılıyordu!.. Olumsuz gidişin sorum
lusunun “ aşırıya” vardırılan devlet müdahaleleri oldu
ğu, devletin kaynakları israf ettiği, ekonomik etkinliği 
ortadan kaldırdığı vb. geçerli gerekçelerdi... Yeni döne
min sloganı da: “ Daha az devlet daha çok özel teşeb- 
büs”tü. Üstelik daha da ileri gidiliyor; devlet müdahale
leriyle demokrasi arasında ters yönde bir ilişki bulundu
ğu yolunda görüşler de yaygınlaştırılmak isteniyordu. 
Ekonomiye yapılan her müdahale kişi özgürlüklerine 
de t>lr müdahale olarak gösterilmek isteniyordu. Nobel 
Ödülü sahibi Milton Friedman Playboy'la  bir söyleşide 
(1973): “ Benim önerilerim kısa vadede ekonomik refahı
mızı artırıcı sonuçlar doğurabilir ama, bunlar ikincil önem
de amaçlardır. Asıl sorun kişisel özgürlüklerin 
korunmasıdır” diyordu.

Ne var ki uluslararası sermayenin yeni tercihlerini 
meşrulaştırmak için daha derin, daha “ rafine teorik 
yaklaşımlara” ihtiyaç vardı. İşte “ yapısal bunalım” ko
şullarında bir sürü “yeni” teorinin ortaya çıkması, ser
mayenin bu ihtiyacından kaynaklanıyordu. Önce “ ödül 
sektörü” harekete geçirildi. Pazarın erdemlerini, müte
şebbisin ve “ görünmez elin” marifetlerini yücelten ikti
sat teorisyenierine peş peşe Nobel ödülleri verilmesi 
bir tesadüf değildi. Kaynaklar israfa devletten alınıp 
onu en rasyonel biçimde kullanacak özel teşebbüse 
verilmeliydi. Reagancı teorisyenlerden Güder: “ Sadece 
müteşebbislerin dünyanın büyük kanunlarını ve tanrının 
emirlerini bildiklerini, bu sayede fani dünyada hayatı 
idame ettirdiklerini” söylememiş miydi...

İşte, “ monetarizm” , “ arz-yönlü iktisat” , “ yeni yeni 
klasikler" gibi teorik yaklaşımlar bu koşullarda ortaya 
çıktı. Söz konusu teorik yaklaşımlar, yeni ve orijinal 
olmadıkları gibi “yeni hakikatler" keşfetmeleri de söz 
konusu değildi. Eğer bir yenilik varsa bu. Adam Smith’-

in iki yüzyıl kadar önce yazdıklarını “yeniden keşfetmek” 
olabilirdi... Sözünü ettiğimiz teorik yaklaşımların “yapı
sal bunalım” koşullarında geçer akçe sayılmaları “yeni 
hakikatler keşfetmelerinden” değil, uluslararası serma
yenin çıkarlarını meşruiaştırmaiarındandı. Nitekim ser
mayenin kaynak sorununu çözmeye yarayacak her yak
laşım bilimsel ve orijinal sayılacaktı... Ödüllendirmeye 
de değerdi!.. Amaç refah harcamalarını, sosyal amaçlı 
harcamaları (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kültür, az
gelişmiş ülkelere yardım vb.) kısmak, pazar mekanizma
larını güçlendirmek. Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT) 
özelleştirmek, kısaca silahlanma dışındaki devlet harca
malarını kısmaktı. Fakat bütün bunların yapılabilmesi, 
sendikaların ve diğer demokratik örgütlerin etkisizieşti- 
rilmesine bağlıydı. Sendikaları ve demokratik odaklan 
etkisizleştirmek, hem reel ücretleri düşürüp sömürüyü 
artırmak, hem de refah harcamalarını, sosyal amaçlı 
harcamaları kısmak için gerekliydi. Başta işçi sınıfı ol
mak üzere demokratik güçler yenilgiye uğratılmadan, 
ne sömürü oranları yükseltilebilir ne de “yeniden 
bölüşüm” kanalları tıkanabilirdi... Bir önceki yapısal bu
nalım faşizm, Nazizm, new-deai, savaş vb. ile çözümlen
mişti...

Emperyalist ülkeler için benzer arayışlar sürerken, 
Türkiye gibi yeni-sömürge statüsündeki az-geiişmiş ül
keler de unutulmamıştı. Bu alanda en çok temayüz et
miş iki teorisyen vardı. Bunlardan biri 1980’lerin başın
da Türk iktisatçılarının hayranlıkla izlediği Dünya Ban
kası İkinci Başkanı Reagancı Anne Krueger'di. Diğeri 
de Şili ve Arjantin cuntalarına danışmanlık yapan Arthur 
MacKinnon'du. Krueger daha çok ithal ikameci sanayi
leşme stratejisinin eleştirisi üzerinde yoğunlaşmıştı. İt
hal yasaklarının ve ekonomiye müdahalelerin kaynak 
dağılımını bozduğunu, haksız kazançlara, yüksek rant
lara neden olduğunu ileri sürmüştü. Gerçi Krueger'in 
söylediklerinde gerçek payı vardı ama, amaç ithal ika
meci model yerine “ dışa dönük modeli” benimsetmek
ti... İthal yasaklarının kaldırılması uluslararası sermaye
nin hareketini de kolaylaştırabiiirdi... MacKinnon ise az
gelişmiş ülkelerde geçerli iktisat politikalarının bankacı
lık sektörünü ve dolayısıyla kredi sisteminin gelişmesini 
engellediğini ileri sürüyor, faizlere müdahalenin olum
suz sonuçlan üzerinde duruyordu. İkisinin de ortak amacı 
devlet müdahalelerinin ortadan kaldıniması etrafında 
toplanıyordu. Kaynaklar israfa devletten alınıp onu en 
verimli bir biçimde değerlendirecek olan “ hür 
teşebbüse" verilmeliydi...

Artık Türk iktisatçılannın çoğunluğu için her zaman 
olduğu gibi, "teori" hazırdı... Onlar da akıl hocalarının 
başlattığı koroya katılabilirler, devlet müdahalelerinin 
nasıl yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, pazarın nasıl harika
lar yaratacağını, ithal ikameci sanayileşmenin tüm kötü
lüklerin nedeni olduğunu vb. sergileyebilirlerdi. Bizim 
ithal ikame yanlısı teorisyenlerimiz, Roma'da en büyük 
köle düşmanlannın Libertus’iar olduğu, birden ithal ika
meci sanayileşmenin amansız düşman kesilmişlerdi...

1970'lerin sonuna gelindiğinde Türkiye Ekonomisinin 
en önemli sorunu ödemeler dengesi tıkanıklığıydı. Baş
ka bir anlatımla ekonominin işlerliğini sağlayacak dış 
kaynak, yani borç bulmaktı. Acilen çözülmesi gereken 
sorun eski borçların erteletilmesi ve taze kredi akışının 
sağlanmasıydı. Aksi halde ekonominin felç olması söz 
konusuydu. Borçların ertelenmesinin ve yeniden kredi 
sağlanmasının da koşulu, IMF, Dünya Bankası, OECD 
vb. gibi emperyalizmin çıkarlannın bekçiliğini ve sözcü
lüğünü yapan kuruluşların dayattığı iktisat politikalarını 
benmsemekten geçiyordu. Borç tuzağına düşen tüm 
yeni-sömürge ülkeler gibi Türkiye de 24 Ocak kararlarıy
la Batılılann istekleri doğrultusunda ekonomik modelini 
değiştirmek, ithal ikameci modeli terkederek, dışa dö
nük (Blimsel literatürdeki adı ihracat öncülüğünde bü
yüme olan) modeli benimsiyecekti...

II. Dünya Savaşı sonrasının “ ekonomik genişleme”
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Tıkanışı ve 12 Eylül

döneminde, hemen tüm ülkelerde Keynezyen iktisat po
litikalan geçerli olmuştu. Bu politikalar refah harcamala
rına, sosyal harcamalara büyük önem veriyordu. Ekseri 
sanıldığı gibi sosyal politikalar sadece “ insancıl-sosyal" 
amaca yönelik değil ekonomik etkinliğin de bir aracı 
olarak görülüyordu. Kapitalist Dünya ekonomisi yeni
den yapısal bunalıma girince, her zaman olduğu gibi 
kaynak sorunu gündeme geldi. Sermayenin ihtiyacı olan 
kaynak nereden, nasıl bulunacaktı? Bilindiği gibi kapita
lizmin “yapısal bunalımının” aşılmasının koşulu, eski
yen teknolojilerin yerine yenilerinin devreye sokulması, 
yeni ve “dinamik” ürünlerin pazarları kaplaması, bunun 
için de yeni bir sınıf ittifakının (sermaye içi güç dengele
rinin değişmesi anlamında) ve yeni bir emek-sermaye 
ilişkisinin egemen olmasını gerektirir. Bu arada yeni 
bir yönetim anlayışı ve onu meşrulaştıracak yeni teori
ler, ideolojiler vb. de gerekir. Doğal olarak Üçüncü Dün
ya Ülkeleri’ne dönük yaklaşımlar da değişir.

Bunalımı aşmanın, kaynak sorununu çözmenin birinci 
yolu reel ücretleri düşürmekten, ikinci yolu devlet aracı
lığıyla gerçekleşen yeniden bölüşüm kanallarını tıka
maktan, üçüncü yolu da özelleştirmelerden geçebilirdi. 
Ne var ki bu üç alanda da sermayenin başarı sağlaya
bilmesi işçi sınnnı ve diğer demokratik güçleri bulun- 
duklan mevzilerin çok gerisine atmakla mümkündü. Yüz
yılı aşkın bir sendikal ve demokratik mücadele geleneği
ne ve pratiğine sahip emperyalist ülkelerde işçi hareket
lerini ezmek kolay değildi. Gerçi ekonomik bunalım do
ğal olarak reel ücretleri aşındırıyordu ama bu sermaye 
için yeterli değildi.

Kaynak sorununa kısmi bir çözüm de azgelişmiş ülke
lerden gelebilirdi. Bu ülkelerin sömürüsü derinleştirile
rek kaynak akışı hızlandınlabilirdi. İşte fark gözetilmek
sizin hemen tüm azgelişmiş ülkelere “dışa dönük model” 
önermelerinin nedeni budur. “ Dışa dönük model” ulus
lararası işbölümü ve uzmanlaşmaya uyum sağlamayı 
gerektirir. Başka türlü söylenirse, ünlü “ mukayeseli üs
tünlükler teorisine” uygun politikalar uygulamayı ge
rektirir. Azgelişmiş bir ülkenin mukayeseli üstünlüklere 
uyum sağlama tercihi yapması da “ volantarist” sanayi
leşme hedefinden uzaklaşmak anlamına gelir. Böyle bir 
tercih ister istemez mevcut uluslararası konuma razı 
olmak demektir. Türkiye’nin seçtiği yol da buydu. Eko
nomik bunalım koşullarında, dünya ticaretinin daraldığı, 
korumacı eğilimlerin (tarife dışı uygulamalarda dahil) 
arttığı bir uluslararası ortamda belirli gelişmişlik düze
yindeki ülkelere dışa dönük model önermek, bunları 
daralan dünya pazarından pay almaya zorlamak, söz 
konusu ülkeleri ve daha özel olarak da onların emekçile
rini birbirlerine karşı kışkırtmak anlamına geliyordu. Za
ten iyice ucuzlamış ihraç mallarını daha da ucuzlatmak 
ve karşılıksız kaynak transferini derinleştirmek demek
ti... Bu yolla kimi tüketim malları (hafif sanayi, gıda, 
giyim, ev eşyalan vb.) ve tarımsal ürünlerle madenler 
daha ucuza sağlanabilir, bu da emperyalist ülkelerde 
ücret taleplerini frenleyebilirdi...

Dışa dönük model önermenin bir nedeni de borçların 
düzenli ödenmesini güvence altına almaktı. Böylece tüm 
kaynaklar borç ödemek amacıyla ihracat sektörüne kay- 
dınlmak durumundaydı. Üçüncü neden de, anti- 
korumacı, serbesti yanlısı olmasından ötürü çokuluslu 
şirketlerin ve çokuluslu özel ticari bankalarının azgeliş
miş ülkelerde karşılaştıkları KİT kısıtlamaları ortadan 
kaldırmaktı.

Türkiye’de 24 Ocak 1980'de başlatılan ama asıl rengi
ni 12 Eylül devlet terörü rejimiyle alan yeni stratejide 
sanayileşme değil, uluslararası uzlaşmaya, mukayeseli 
üstünlüklere uyum sağlamak esastır. Türkiye’nin muka
yeseli üstünlüğü olduğu varsayılan sanayi alt-dalları da: 
Konfeksiyon, metal olmayan ürünler, demir dışı maden
cilik, gıda üretimi, deri ürünleri sanayi, tekstil, bazı kim
yevi maddeler, elektrikli makine alt dalları, turizm vb. 
gibi faaliyetlerdir... Bu tercih karşısında sanayi serma

yesinin neden tepki göstermediği sorusu ister istemez 
akla geliyor. Nitekim 1980 sonrasında sınıf ittifakı içinde 
ticaret ve finans sermayesi, dahası rantiye sermayesi 
önplana çıktı. Sanayici kesimin bu duruma tepki göster
memesinin nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkün
dür. Bir kere Türkiye’de sermayenin değişik fraksiyon
ları arasındaki ayrım net değildir. Holdingler söz konusu 
olunca bu daha da geçerlidir. Sayıları üç haneli rakama 
ulaşmayan holdingler hemen tüm alanlarda faaliyet gös
teriyorlar. Aralarında bankaya sahip olanlar bile vardır. 
Bu nedenle 1980 öncesindeki sanayiye yönelik teşvikle
rin bu defa da ihracata vb. verilmesinden bunların bir 
kaybı olmazdı. Bir kaç “ yeni yetme” dışında ihracat 
teşviklerinden en büyük payı alanlar (gerçek ve hayali 
ihracatçılar) az sayıdaki holding olmuştur.

Bir başka neden de 1980 öncesinde döviz yetersizliği 
ve enerji kısıtlaması yüzünden (petrol-elektrik) birçok 
sanayi alt-dalı yüzde 50’nin altında düşük kapasiteyle 
çalışıyordu. Dış borçlar ertelenip yeni kredi akışı başla
yınca, enerji yatırımlarına da hız verilerek sanayide ka
pasite kullanımı arttı. İhracata büyük teşvikler verildiği 
bir ortamda sanayi ürünleri ihraç edilmeye başlandı. 
Bu durum tepkiyi ödünleyici olmuştur. Asıl sanayi üreti
mini gerçekleştiren küçük sanayiciler örgütsüz oldukla
rı, KİT’lerin de başında “ memurlar” bulunduğu için dışa 
dönük modele tepki söz konusu olamadı.

Fakat sermayenin etkin kesimlerinin “ sınıf bilinciyle” 
hareket ettiğini söylemek mümkündür. Ev yanarken ki
mi eşyalar feda edilebilirdi... Daha önce kaynak dağılı
mında, özellikle de DPT çevresinde etkinlik sağlıyan 
“ kalkınmacı bürokratların” tasfiyesi ise çok kolay oldu. 
Bürokrasi manipülasyona elverişli bir yapı oluşturduğu 
için kalkınmacı bürokrasi kolaylıkla etkisizleştirildi. Fa
kat tasfiye edilmeleri için bir gerekçeye ihtiyaç vardı. 
Bunlar “ solculukla” suçlandılar. Yerlerine, yeni serma
ye birikimi modeline itiraz etmiyecek, Türk-lslam Felse
fesi trenine atlayabilen “ milliyetçi” bürokratlar getirildi. 
Bir önceki modelde (ithal ikameci model) üretilen mal
lar iç pazarda satıldığı için işçi ücretlerine “ yumuşak” 
bir yaklaşım söz konusuydu. Üretilenlerin dış pazarda 
satılacağı dışa dönük modelde durum farklıdır. Uluslara
rası pazarlarda rekabet etmenin koşulu maliyetleri dü
şürmekten, maliyetleri düşürmek de işçi ücretlerini dü
şürmekten (reel) geçer. Yine de kalite, maliyet, fiyat 
ve standardizasyon bakımından rekabet edemez durum
daki malların ihraç edilebilmesi büyük teşvikler almadan 
mümkün değildi.

Fakat işçi ücretlerini baskı altına almak sadece mali
yetleri düşürmek için değil,, tüketimi kısmanın ve ihraç 
edilebilir bir mal stoğu oluşturmanın da gereğiydi. Aynı 
şey taban fiyatlarını düşük tutmak, tarıma yönelik süb
vansiyonları kısarak, tarımsal ticaret marjlarının daha 
da açılmasına göz yumarak, iç ticaret hadlerini tarımsal 
ürünler aleyhine olarak bozarak (iç ticaret hadleri 
1977 = 100 alındığında 1986’da 47’ye kadar gerilemişti), 
memur maaşlarını gülünç seviyelere düşürerek tüm ke
simlerin tüketimi kısılma yoluna gidildi.

12 Eylül öncesinin “ görece demokratik” bir ortamda 
reel ücretleri budamak (nitekim kısa sürede Türkiye 
ucuz emek cenneti haline getirildi), taban fiyatlannı iyi
ce indirmek, sosyal amaçlı harcamaları ve temel mallara 
yönelik sübvansiyonları kısmak mümkün olmazdı. Bu 
yüzden demokratik güçlerin ezilmesi, yeni bir yönetim 
anlayışının egemen kılınması, bunun için de devlet terö
rünün gündeme getirilmesi gerekiyordu. Generallerin 
baskı rejimi olmadan dışa dönük modeli kabullendirmek 
mümkün olamazdı. Sadece ilerici ve demokratik tüm 
kurumlar tahribedilmekle kalınmadı. Yönetim “ sivil''le- 
re geçince de kurdukları makinenin çalışmasını istiyor
lardı. Başına “ sivillerin” geçmesi makinenin yönünü 
değiştirmemeliydi. Generallerin emir ve müsaadeleriyle 
kurulan siyasi partiler 12 Eylül rejimini söndürüp meşru
laştırmaya devam ettiler.

1980 sonrasında sanayileşme hedefinden nasıl uzak- 
laşıldığını göstermek için bir kaç rakam vermek yeterli- 
dir. Aslında bunalım ortamında Batılıların ortaya attığı 
“ daha az devlet daha çok özel teşebbüs” sloganı Türki
ye'deki uygulama sonuçları bakımından “daha az dev
let, daha az özel teşebbüs” biçimini almış görünüyor. 
Kamu sektörü yatırımlardan elini çekerken, özel sektör 
de çekiyor. Bu sonuç şaşırtıcı değildir ve benimsenen 
büyüme modelinin doğal sonucudur.

1980-1989 aralığında sabit sermaye yatırımlarının or
talama büyüme hızı yüzde 2.7 oldu. Bu oran 1960-69 
aralığında yüzde 8.2, 1970-79 döneminde de yüzde 8 
olmuştu. Cumhuriyet tarihinde II. Dünya Savaşı yıllarını 
da kapsayan 1940-49 dönemi hariç (ki söz konusu oran 
yüzde 2.2 olmuştur) hiçbir dönemde bu denli düşük 
artış söz konusu olmadı. GSMH büyüme oranı için de 
benzer bir eğilim söz konusudur. İmalat sanayi sabit 
sermaye yatırımlarında da durum aynıdır. İmalat sanayi 
yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1975'de 
yüzde 32.90 1979'da yüzde 26.42, 1986’da yüzde 19.8, 
1989’da da yüzde 14.50’dir. Özel imalat sanayi yatırım
larının toplam özel yatırımlar içindeki payı 1977’de yüz
de 36.19’dan, 1980’de yüzde 27.89’a, 1989'da da yüzde 
21.80'e gerilemiştir. Kamunun imalat sanayi yatırımla
rındaysa daha dramatik bir düşüş söz konusudur. 
1975 = 100 kabul edildiğinde kamu sabit sermaye yatı
rımları 1979'da yüzde 29.67, 1985’te yüzde 14.80, 
1989’da da yüzde 5.40’a kadar gerilemiştir.

Türkiye ekonomisinin 24 Ocak-12 Eylül sonrası dö
nemde sanayileşme hedefinden nasıl uzaklaştığını gös
teren bir başka eğilim de imalat sanayinin kompozisyo
nuyla ilgilidir. 1950-1980 genel gelişme eğiliminin tersi
ne, 1980’den sonra düşük katma değerli sanayi alt- 
dallarınm payı artmıştır. Bir ekonomi geliştikçe yüksek 
katma değerli malların payının da yükselmesi gerekir. 
1950’de gıda, içki ve tütün gibi düşük katma değerli 
sanayi alt-dallarının yarattığı katma değer toplam imalat 
sanayinin yüzde 42.8’lni oluştururken bu oran 1970’lerin 
ortalarında yüzde 22.6’ya kadar gerilemişti. Bu eğilim 
1980 sonrasında tersine dönüyor ve 1985’te tekrar yüz
de 34.4’e kadar yükseliyor. Benzer bir eğilim kimya 
ve petrol sanayi alt-dalları için de geçerlidir. Bu iki 
alt-sektörün payı 1950'lerin başında yüzde 4.1 iken, 
1970'lerin ortalarında yüzde 14.3'e kadar yükseldikten 
sonra, 1985'te yüzde 10.9'a gerilemiştir. Aynı eğilim 
taşıt araçları için de söz konusudur.

24 Ocak-12 Eylül stratejisiyle Türkiye ekonomisinin 
üretici temeli zayıflatılmış, dışa bağımlılığı daha da art
mış, dışarıya kaynak transferi yoğunlaşmış, son dönem
de, her yıl ortalama 7 milyar dolar civarında dış borç 
ödendiği halde, FMS borçları dahil Türkiye'nin dış borç
ları 50 milyar dolar düzeyine ulaşarak ülkenin geleceği
nin ipotek altına alınmasına “ elverişli bir durum” yara
tılmış, kaynaklar sermayenin parazit (rantiye) kesimleri
nin eline daha fazla geçmiş, geniş emekçi toplum ke
simleri daha da yoksullaşmış, gelir dağılımı korkutucu 
biçimde bozulmuş, borç ödemek üzere ihracat artışı 
sağlama yaklaşımı ekonominin dengelerini bozmuş, enf
lasyon yapısal bir nitelik kazanmış. İhracat artışı yeni 
kapasitelere, verimlilik artışına, dinamik ihraç ürünleri
ne dayandırılmadığı için artık çoktan sınıra dayanmıştır. 
Bir ulusal ekonominin başarısı bir tek sektöre bakarak 
anlaşılmayacağı gibi böyle bir şey de zaten olanaklı 
değildir.

Bu gidişi tersine çevirmenin, emperyalizmin ve yerli 
işbirlikçilerinin dayattığı politikaların terkedilmesinin ko
şulu, öncelikle siyasal nitelikteki sorunların çözümünü 
gerektiriyor. Aksi halde Türkiye'nin içine girdiği uydu
laşma süreci hızlanarak devam etmek durumundadır. 
Sürece müdahale etmesi gerekenler de herhalde önce
likle bu gidişten en çok zararlı çıkan dolaysız üreticiler
dir...

FİKRET BAŞKAYA
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yüzlerini açtırdığı bazı maskelilerin, cinayet suçuyla aranan faşistler olduğu ortaya çıktı. Daha 
sonra, halk komitelerindeki devrimciler, bu maskeli kişilerin onlarcasınm MHP’li ve ÜGD’li 
militanlar olduğunu açığa çıkardılar. Bunların saptanabilen yedisi, cinayet suçundan idama 
mahkum edilmiş kişilerdi. Faşist militanlar, yüzlerce asker ve polisin kasabada kol gezdiği 
nokta operasyonu sırasında Fatsa merkezinde 8 insanı öldürdüler; devrimcilere destek veren 
veya CHP’li esnafin dükkanlarını tahrip ettiler. Erzincan’dan “nokta operasyonu” İçin Fatsa’ya 
getirilmiş olan bazı polis memurları ilçeden ayrılırken; kasaba merkezinde ellerinde silahlarla 
dolaşan bazı kişileri gözaltına aldıkları için başka bazı polislerce hakarete uğrayarak tehdit 
edildiklerini ihbar ettiler. Fikri Sönmez’in de aralarında olduğu 400 ’e yakın Fatsalı, kurulan 
karakollarda günlerce işkenceye tabi tutuldu.

Rejim Bunalımı Derinleşiyor
1980’de askeri darbeyi apolitikleşen geniş kitlelerin gözünde alternatif haline getiren çeşitli 
olgulann başlıcası herhalde, faşist terör ve devlet terörünün tırmandırdığı toplumsal şiddetin 
yarattığı korku ve yılgınlıktı. Bu olgunun yarknda, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sonuçsuzluk 
ve MSP’nin siyasal “performansı”; yerleşik siyasal düzenin tıkanmasında -veya tıkandığı 
görüntüsünün yaratılmasında- payları kaydedilmesi gereken olgulardı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimi, AP-CHP işbirliği arayışlarım alevlendirdi. “AP-CHP işbirliği”, bu 
partiler içinde ve güncel siyasal zeminde nesnel bir temele oturmamasına rağmen, egemen 
blokun, burjuva basınının “bunalımı aşma” senaryolarında odağa yerleşmişti. Bu durum, 
ordunun bu işbirliğini dikte ettiği yıl başındaki “uyarı mektubu”yla ele aldığı inisiyatifle, 
egemen siyasal kamuoyu üzerinde hegemonya kurduğunun göstergesiydi. “Tecrübeli 
politikacılara”, “iyi haber alan kaynaklar”a atfen, AP-CHP-ordu mutabakatına dayanan bir 
Cumhurbaşkanının seçilmesinin, “rejimin tek çıkış noktası” olduğu işlenmeye başlandı. 
Otoriter-Kemalist yüksek bürokrasi ve entelejansiya ile büyük burjuvazinin bazı kesimleri; AP- 
CHP mutabakatı veya başka bir yaygın uzlaşma imkanının gerçekleşmesi açısından bu seçimin 
fırsat yaratabileceği umudunu bir süre beslediler. Cumhurbaşkanının seçilemeyişine, askeri 
müdahaleyi destekleyen odaklar ve ordu tarafından, rejimin işlerliğini yitirdiği tezinin en 
belirgin dayanaklan arasında yer verildi. Kenan Evren’in 13 Mayıs’ta Brüksel’deki NATO 
toplantısından dönüşünde söylediği sözler, bu bakımdan adeta ikinci bir uyarı mektubu gibi 
kayda geçti: “Herkes dışarda bize ‘Cumhurbaşkanını ne zaman seçeceksiniz?’ diye soruyor.
Tabii üzücü oluyor. Şaka yollu ‘o kadar çok aday var ki, bir tane bulup seçemiyorlar’ 
karşılığını veriyorum.”

Korutürk’ün görev süresinin dolduğu 6 Nisan’a kadar Cumhurbaşkanı seçilemeyince; 6 
Nisan’da bu makama vekaleten Senato Başkanı AP’li İhsan Sabri Çağlayangil oturdu. Partiler, 6 
Nisan’a kadar resmen aday bile belirlememişler, bazı parlamenterler kişisel olarak aday 
olmuşlardı. Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilk açıklayan, Mardin bağımsız milletvekili Nurettin 
Yılmaz’dı. Yılmaz’ın tek amacı, üçte iki çoğunluğun gerektiği ilk turların aşılarak salt 
çoğunluğun yeterli olduğu turlara bir an önce geçilmesiydi. Adaylığı CHP’den veto edildiği 
için parlamentoya bağımsız milletvekili olarak seçilmiş olan Nurettin Yılmaz’ın adaylığı, sağ 
basında “Kürtçülü^:”, “bölücülük” çağnşımlanyla şoven, anti-demokratik bir kampanyaya yolaçtı.

Demirel, Çağlayangil’in Cumhurbaşkanlığına kalıcı olarak yerleşmesini istiyordu. Ancak hem 
AP’nin faşizan-muhafazakâr kanadınca desteklenmeyen Çağlayangil’i yıpratmamak için; hem de 
Cumhurbaşkanlığı bunalımını tırmandırarak, bir yandan da mevcut Anayasa ile “memleketi 
idare etmenin” ne kadar zor olduğunu kamuoyuna benimsetmek için, seçimi sürüncemeye 
sokmayı yeğliyordu. AP Cumhurbaşkanlığı için ancak 10 Nisan’da aday gösterdi. Aday, 
partinin faşizan-muhafazakâr kanadının önderlerinden Sadettin Bilgiç’ti. Bilgiç’in adaylığı, 
kendisinin umutlu olmasına karşın, Demirel tarafından salt “vakit kazanma” güdüsüyle 
benimsenmişti. Bilgiç, AP’nin “liberal” kanadının boykotu nedeniyle sonraki turlarda AP-MHP 
oy toplamından daha düşük oy aldı. Demirel, bunalımı tırmandırarak, ya CHP’nin çok güçsüz 
olduğu bir noktada erken seçime gitmeyi; ya da kapsamlı Anayasa değişikliğiyle birlikte 
yürütme erkinin güçlendirildiği bir sistem içinde Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan 
seçilmesini kabul ettirmeyi tasarlıyordu. AP Genel İdare Kurulu 9 Ağustos’ta ilk formülü 
benimseyecek; 20 Ağustos’ta AP’nin erken seçim önergesi parlamento gündemine alınacaktı.
CHP ise, Ecevit ve sol kanadın isteksizliğine rağmen, 14 Nisan’da,"Cumhurbaşkanlığının 
güçlü, yetkili bir makam olması” gerektiğini vazeden, 12 Mart’çı cuntanın üyelerinden Muhsin 
Batur’u aday gösterdi. CHP’deki devletlü-Kemalist unsurlar Batur’un adaylığını “demokrasinin 
son çaresi” olarak desteklediler. Hatta 12 Mart döneminde baskı görmüş olan Prof.Muammer 
Aksoy, bu mesajı vermek için parlamentoda kendi adına bildiri dağıttı. AP 3 Haziran’da aday 
değiştirdi: 12 Mart’ın kontrgerillacı İstanbul sıkıyönetim komutanı olan ve Nakşibendi 
cemaatiyle ilişkisi bilinen Faik Türün’ü ortaya attı. Batur, 5 Haziran’da 303 oya ulaşarak. 
Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli olan 318’e oldukça yaklaştı. 7 Haziran’dan sonra 
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan turlar herkesin gözünde gülünç bir hal almaya başladı. 
Ordunun parlamentoya karşı harekete geçmesi için gerekli mizansenin son aynntılarını da 
parlamentonun bir iktidar odağı olduğuna inançlarını yitirmiş olan milletvekillerinin kendileri 
hazırlıyorlardı.
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1979 boyunca sıkıyönetim ilan edilmiş bulunan 
kentlerin sokaklarında hemen her gün rastlanan 
aramalardan biri. İktidarın otoriter-baskıcı yöneliminde, 
AP kökenli onbir bağımsız bakanın da payı vardı. 
Bunlardan altısı (Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu, 
Mustafa Kılıç, Güneş Öngüt, Orhan Alp, Ahmet 
Karaarslan) 14 Nisan 1979’da bir açıklama yaparak; 
“ devlet kadrolarına aşırı uç sızmalar olduğunu", “ geri 
kalmış yörelerimizde vatandaşlarımızın ekonomik ve 
sosyal sorunlarının bazı çarpık ideolojilerce istismar 
edild iğini" savundular. Kadrolaşmanın önüne 
geçilmesini, 141.-142. maddelerin kaldırılması 
düşüncesinden kesin olarak vazgeçilmesini, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri yasasının çıkarılmasını acil 
talepler olarak öne sürdüler.1 Mayıs 1979’da, 
sıkıyönetim makamlarının perspektifiyle CHP iktidannm 
perspektifi örtüştü. İstanbul sıkıyönetim komutanlığı, 
DİSK’/n düzenlediği 1 Mayıs gösterilerini iptal etti. 
İzm ir’de yapılan 1 Mayıs mitinginde "Kürdara azadi" 
sloganlarının atıldığı haberleri, burjuva basında 
feverana yol açtı. Ecevit, 9 Mayıs’da Necdet 
Üruğ’dan, Avrupa Konseyi Asamblesi’nde konuşmak 
üzere gittiği Strasbourg'da “Avrupa demokratik 
kamuoyu önünde zor durumda kalmamak için", 1 
Mayıs’ta sokağa çıktıktan için gözaltına alınanların 
serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmalarını rica etti. 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Ûruğ bu 
ricayı tereddütsüz geri çevirdi. 1979’da, gerek 
sıkıyönetim makamları, gerek AP önderliğindeki sağ 
partiler blokunun “ vahametini" en fazla vurguladığı 
sorun, " Güneydoğu'daki bölücülük olayları" idi. 1979 
başlarında yapılan b ir sıkıyönetim eşgüdüm 
(koordinasyon) toplantısında Ecevit, “ Kürtlerin de bir 
etnik grup olduğunu; onların da Rumlar, Ermeniler, 
Museviler gibi kendi dillerini konuşmaya, kendi 
okullarında okumaya haklan olması gerektiğini" 
söylemiş; bu yaklaşım orduda gizli ama büyük bir 
tepkiye yol açmıştı. Genelkurmay, kısa vadede bir 
“ Kürt isyanını" ciddi b ir tehdit olarak görüyordu. Ordu 
üst düzeyi, 1978’de başlayan iktidar deneyimine 
kadar, Ecevit’e sempatiyle baknrııştı; komutanlar, 
özellikle Kıbrıs deneyiminin etkisiyle, Ecevit’in dış 
politikada ve Batıyla ilişkilerde mahir b ir devlet adamı 
olduğu kanısmdaydılar. Ancak, iktidardaki genel 
başarısızlığının yanında Ecevit’in Kürt sorununda sözü 
edilen tutumu; b ir ara epey kurcaladığı kontrgerilla ile 
ordunun ilişkisini tartışması; Şubat 1978’de 
Yugoslavya’nın yönetim yapısından etkilenerek federatif 
sistemi ve milis örgütlenmesini de içeren çekirdek 
ordu fikrini Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme 
getirmesi, bazı generallerin onu “ vatan ha in i" olarak 
tanımlamasına yol açacak ölçüde tepkisini çekmişti.



Tıkanışı ve 12 Eylül

Kemal Türkler’i, öldürülmesinin yedinci yıldönümünde 
mezarı başında ananlar... DİSK genel başkanı Kemal 
Türkler, faşist hareketin spektaküler cinayetler dizisinin 
12 Eylül öncesindeki son kurbanlarından biriydi.
DİSK’/n ve özellikle Maden-iş’ln sendikal alanda son 
derece sert bir mücadele içinde bulunduğu Madeni 
Eşya Sanayicileri Sendikası’nm (MESS) eski genel 
sekreteri, o dönemde Başbakanlık müsteşarlığı 
görevini yürüten Turgut Özal; olayı Amerika’dayken 
öğrenmiş ve gazeteci Emin Çölaşan'm 1989 yılındaki 
bir çalışmasına bir görgü tanığına dayanarak 
aktardığına göre bu haberi şu sözlerle karşılamıştı:
"iyi olmuş pezevenge!" 1980 yılında Demirel’in 
ekonomik konularda büyük ölçüde yetkili kıldığı Turgut 
Özal, MESS’in sendikal politikasını bu kez iktidar 
yetkileriyle donanmış olarak uyguluyordu. Kemal 
Türkler’in sendikal mücadeledeki karşı-partneri Özal, 
MESS genel sekreterliğine getirildiğinde. Temmuz 
1979’da işverenleri şu sözlerle “ gaza”ya davet 
etmişti: “ Sorumsuz toplu sözleşme yapanlar gaflet 
içindedir Memleketimize ve miletimize reva görülen 
bu sorumsuz, haksız ve tehlikeli davranışların failleri 
olan kişi ve kuruluşlara karşı, işverenler olarak 
hepimizin tek tek mücadele etmemiz, görevimiz ve 
hakkımızdır. Bu yıl, çok büyük bir toplu sözleşme 
yılıdır. MESS’/n varolması ve bu mücadeleden başanlı 
bir şekilde çıkması, bu karanlık tablo içerisinde 
küçümsenmeyecek bir ümit ışığı olacaktır.
Karşımızdaki bazı sendikalarda mücadelenin gayesinin, 
işçi haklan olmadığını biliyoruz. Bunların gayesi, 
mevcut düzenin yıkılmasıdır. Onun için, ne ile ve ne 
için mücadele ettiğimizi çok iyi bilmek zorundayız. 
Vefakâr ve cefakâr halkımızın son yıllarda' gülmeyen 
yüzünü tekrar güldürmek, bunun için yegâne yol olan 
teşebbüs hürriyetini her türlü imkanı kullanarak 
korumak ve geliştirmek, birinci vazifemiz olmalıdır.”  
Özal, işçilere yüksek zam verilen toplu sözleşmeleri 
MESS gazetesindeki bir yazısında "bütün milletin 
cebinden para çalmakla”  tanımlıyordu. Özal'ın 
MESS’teto saldırgan politikası, tekelci sermayenin 
"duayeni" Vehbi Koç’u bile huzursuz etmişti. Koç, bir 
toplu sözleşmede işçilere vermek istediği zam oranını 
fazla bularak MESS ilkeleri uyarınca düşürtmeye 
çalışan Özal hakkında “ bu adam çok katı gidiyor. 
Başımıza bir gün iş açacak. İşçiler patlayacak”  
sözleriyle çevresindekilere yakınma gereği duymuştu.
24 Ocak kararlarının alınmasından hemen sonra,
MESS genel sekreterliği döneminden beri 
gerçekleştirmeyi tasarladığı "Toplu Sözleşme 
Koordinasyon Kurulu” nu kurdu. Bu kurul, kamu 
kuruluşlarındaki işçilerle ilgili toplu sözleşmelerde 
verilecek ücret zamlarının oranını belirlemekle 
yetkiliydi. Amaç, IMF ve Dünya Bankası'na verilen 
sözler doğrultusunda kamu işçilerinin ücret artışlarını 
olabildiğince düşük tutmaktı. Bu kurul, devlet 
kuruluşlan arasında koordinasyonu “ disiplini”  
sağlayarak sedikaların geriletilmesini sağlayacaktı.
Ancak popülist alışkanlık ve kaygılarla hareket eden 
AP’li bakanlann birçoğu, kendilerine bağlı işletmelerde, 
bu Kurul’un ilke kararlarını çiğnediler: Kurul’un (yani 
Özal’ın) saptadığına göre yüksek zam oranlarına imza 
attılar Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu’nun 
başında bulunan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 
Kazım Oksay, 1980’lerde, bu kez Özal 
Başbakanlığındaki ANAP hükümetinin Devlet Bakanı 
olarak, aynı işlev ve yaklaşık aynı isimdeki b ir kurulu 
koordine edecekti! Fakat bu kez Kurul, ücretleri ve 
sendikalan geriletme amacı doğrultusunda hükümetin 
bütün unsurlarıyla uyum içerisinde olmasının verdiği 
güçle gayet sert ve kararlı politikasıyla tanınacaktı... 
Özal, 10 Haziran 1980’de Başbakanlık Müsteşarı 
olarak verdiği demeçte, Türkiye’nin acil iktisadi 
sıkıntılarının sona erdiğini savunurken: gerçek ve 
kapsamlı bir çözümün daha “ radikal” , olağan popülist 
siyasal mülahazalar gözetilmeksizin uygulanacak 
ekonomik politikalarla mümkün olabileceğini 
belirtiyordu: "Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan 
çıkması için, üç dört yıl büyük fedakarlıklar çalışmak 
gerekmektedir. Bu kritik devrede memleketi dışarıya 
karşı siyaseten de olsa zayıf göstermeye, kimsenin 
hakkı yoktur. Böyle bir gösterme sadece Türkiye’nin 
düşmanlarına, Türkiye’yi Marksizm ve komünizme 
götürmek isteyenlere faydalı olacaktır.”

Askeri Darbenin Örgütlenmesi
Karar ve İlk Erteleme

“Ordunun müdahalesi” Türkiye’de 1979 yazmda açıkça yürürlükteydi. Temmuz’da, darbe planı 
ve tarihi somut olarak saptanmıştı; 29 Eylül 1979. Ancak bu plan ertelendi. Ertelemenin 
gerekçesi, zamanlamaydı. Ordu komuta kademelerinin hem kendi iç değerlendirmelerinde altım 
çizdikleri, hem de birkaç kez dışarıya açıkladıkları gibi, “bir müdahale için gerekli ortamın 
tam anlamıyla olgunlaşması”nın beklenmesi üzerinde mutabık kahndı. 14 Ekim’de yapılacak 
olan kısmi senato ve milletvekilliği yenileme seçimlerinin siyasal gündemde kazandığı büyük 
önem ve seçim sonrasındaki gelişmelere ilişkin tasarımlar, bu seçimlerin getireceklerini 
bekleme eğilimini pekiştiriyordu. Ordunun resmi eğilimi olarak birçok kez kamuoyu 
açıklamaları veya özel mesajlarla, ulaklarla “ilgililerine” iletilmiş olan CHP-AP koalisyonu 
alternatifi de tamamen tükenmemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülend Ulusu’nun, 6 Eylül’de 
gazeteci Cüneyt Arcayürek’e söyledikleri, CHP-AP koalisyonunun henüz yokolmamakla birlikte 
askeri darbe alternatifi aleyhine tükenmekte olduğunu ortaya koyuyordu: “Başka çare yok, 
memleket elden gidiyor. Eğer bunlar elele vermezse, biz müdahele ederiz.” 14 Eylül’de yapılan 
Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra komutanların kendi aralarında yaptığı toplantıda, 
bu alternatiften vazgeçme yolunda ilk adım atıldı. Askeri darbe hazırlıklarından ilk haberdar 
olanlardan biri, asker-sivil güvenlik bürokrasisiyle öteden beri içli dışlı olan DP’li Faruk 
Sükan oldu. Faruk Sükan, 20 Eylül’de Ecevit’e Devlet Bakanlığından istifasını sunarken, 
gerekçeleri arasında “bir askeri darbenin hazırlanmakta olduğu bilgisini aldığını” aktardı. 13 
Aralık’ta İstanbul’da Selimiye kışlasında yapılan toplantıda generallerin çoğu, MC tabanlı AP 
hükümetinin çare olamayacağı üzerinde mutabık kaldılar. Bazı generaller, zaten gecikmiş 
olduğunu düşündükleri müdahalenin bir an önce yapılarak “daha fazla kan dökülmesinin 
önlenmesi” için ısrar ediyorlardı. Ancak Genelkurmay Başkanı Evren’in, “zamanlama” etkenini 
gözetmek gerektiğini yeniden hatırlatırken, “müdahaleden önce, biraraya gelmeleri için 
siyasilere bir imkan daha verilmesinin” uygun olacağı görüşü benimsendi. 1980 başındaki 
“uyarı mektubu”nun yazılmasını getiren bu strateji, CHP-AP koalisyonu alternatifinin 
kamuoyunun gözünde “resmen” tüketilmesini de amaçlıyordu. Büyük sermayenin gözünde 
CHP-AP koalisyonu alternatifinin mümkün veya etkin olabileceğine olan inancın 1980 
baharında, en geç Cumhurbaşkanlığı seçiminin tıkandığı yaz başında silinmesi; bu alternatifin 
kesin olarak tükenmesi bakımından kilit önemdeydi. İstanbul Ticaret Odası başkanı Nuh 
Kuşçulu 4 Ocak’ta “silahlı kuvvetler düşüncemize tercüman oldu” derken; hem büyük 
burjuvazinin CHP-AP koalisyonu alternatifinin “resmen” tüketilmesi yolunun denenmesinden 
yana olduğunu, hem de “memleketi kurtarma”ya dönük politikaların saptanmasında bir karar 
mercii olarak ordunun otoritesini, meşruiyetini tanıdığını ifade etmiş oluyordu. Ordunun 
tamamen tüketilmesi için uzunca bir süre beklediği, büyük burjuvazinin ve yüksek 
bürokrasinin önemli bir kesiminin gerçekleşmesini 1980 yaz sonuna dek ummayı sürdürdüğü 
CHP-AP koalisyonu; 1979 sonlarından itibaren Ecevit’in de gerçekleşmesi için büyük çaba 
gösterdiği bir alternatifti.

Ecevit, 14 Ekim 1979 seçimlerinden hemen sonra, parti yetkili organlarına bile 
danışmama riskini üstlenerek; Cumhurbaşkanı aracılığıyla Demirel’e “yeniden 
MHP ile koalisyona gitmesinin ülke için tehlikeli olacağını; CHP’nin bir AP azınlık
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hükümetini desteklemeye hazır olduğunu” iletmişti. CHP Cumhurbaşkanlığı seçimini de CHP- 
AP işbirliği yönünde değerlendirmek istemiş, AP ile ortak aday saptamak için girişimlerde 
bulunmuştu. Ecevit, Nisan başında ve 8 Haziran’daki CHP Küçük Kurultay’ında da, “CHP-AP- 
MSP’ye dayalı geniş tabanlı hükümet” önerisini ortaya attı. Ancak Demirel bu alternatifi 
gündeme almaya hiçbir zaman yanaşmadı. Nisan 1980 başında, egemen blok adına rejimin 
istikrannm kollanması misyonunu yürüten otoriter-Kemalist bürokrat-aydın takımının gözde 
isimlerinden Coşkun Kırca ile Adnan Başer Kafaoğlu’nun ”yeni bir Anayasa taslağı” üzerine 
çalışmaya başladıklan duyuldu. Taslak, hazırlayıcılarının terminolojisiyle “De Gaulle’cü”, yani 
yürütme organ(lar)ının yetkilerinin olabildiğince denetimsiz kaldığı, “otoriter-güçlü devlet” 
tasanmma dayanıyordu. Kırca-Kafaoğlu İkilisi, 1969’da da Demirel iktidan için benzeri bir 
hazırlık yapmışlar; o tasanda öngörülenlerin bir bölümü 12 Mart sonrasında yapılan anayasa 
değişikliklerinin omurgasını oluşturmuştu. Kafaoğlu ve Kırca ise, bu çalışmayı “ordudan gelen 
telkinlerle yaptıklannı” açıklıyorlardı. Bu taslak çalışması için “telkinler”, ordu yönetiminin 29 
Eylül 1979’e dönük ilk askeri müdahele takviminin oluşmasına koşut olarak iletilmişti. “Telkin 
sahipleri” bu anayasa taslağını AP’nin benimseyeceğini, CHP’nin karşı çıkacağını öngörüyorlardı.

ABD ve Askeri Darbe Alternatifi
1980’e girerken, Ortadoğu ve Asya’daki gelişmeler, Türkiye’de askeri bir darbeyle 
kurumlaştınlacak “istikrarlı”, “sıkı” bir rejimi ABD açısından da çok istenir bir hale getirmişti. 
Sovyeder Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi ve İran’da Şah rejiminin devrilmesinin ardından 
kurulan İslam Cumhuriyeti’nin ABD emperyalizmine karşı seferberlik ilan etmesi; öte yandan 
Etiyopya’daki radikal askeri yönetimin SSCB ve Küba ile giderek artan ölçüde organik bir 
ilişkiye girmesi ile oluşan, ABD’nin “kızıl hilal” olarak adlandırdığı bu ABD karşıtı rejimler 
yığışması bu bölgedeki emperyalist denetim ve ittifak sistemini tehdit ediyordu. Bu 
konjonktürde ABD’nin bölgedeki “müttefik”lerinin istikran ve “Batı”ya bağlılığı iki kat önem 
kazanıyordu. Washington’daki karar odaklan bu bakımdan Türkiye’nin siyasal ortamının NATO 
ile ilişkilerinde pürüz çıkarmayacak, “Batı ittifakı dışı” politikalara yönelmeyecek, yüksek 
politizasyon ve toplumsal muhalefetin tırmanması ile “radikal arayışlar”a girmeyecek şekilde 
stabilize olmasını istiyorlardı. Aynca, bölgedeki dengelerin sarsılmayı sürdürmesi durumunda 
Ortadoğu, Basra, hatta Güneydoğu Asya’da yapılması gerekebilecek askeri müdahaleler için

2386



Tıkanışı ve 12 Eylül

12 Eylül öncesi egemen medya araçlannın bilinemez, 
kör, irrasyonel b ir süreç olarak sunduğu "te rör" 
imajına oturan "görsel malzeme"den bir parça...
Mayıs 1980’de Ankara’da Barolar Birliği ve Türl< 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından toplanan 
"Tıp-Hukuk Kurultayı” , resmi/yerleşik “ terör”  imajını 
sorgulayan ve bu olguyu “ terörize olmadan”  
tanımlamaya çalışan bir bildiri yayımlayarak "toplumsal 
işkence”  kavramını gündeme getirmişti: “ Bu 
cinayetler, bu saldın, bu terör neden diye soranlarımız 
vardır. Biz sormuyoruz, biz biliyoruz. Bu terörü 
anlamsız bulanlar, üzüntü belirterek görev yaptığını 
sananlar yanılıyorlar. Bu terörün anlamı çok açıktır. 
Toplum yılgınlığa düşürülmek istenmektedir Toplum 
korkan, suskun, sinmiş, yılgın insan topluluğuna 
dönüştürülmek istenmektedir. Amaç da açıktır.
Toplumda uyanan bilinçlenme, toplumda gelişen 
örgütlenme, yükselen demokratik istemler kanla 
boğulmak istenmektedir. Bunun adı faşizmdir. (...) 
Sömürü düzeninin ulaştığı boyutları çok açık 
görüyoruz, işçilerin, memurların, emekçilerin 
sofralarından et çekilmiştir, süt çekilmiştir, peynir 
çekilmiştir. ...emek geliriyle artık birçok mal alınamaz 
duruma gelmiştir. Alınamayan etin fiyatı artmaz, 
içiiemeyen sütün fiyatı artmaz. Ev kiralan ortalama 
aylık ücretin üstüne çıkmıştır. İnsanın vazgeçilmez 
gereksinimleri olan beslenme, konut, giyinme, işine 
gidip gelme, giderek daralan olanaklarla sosyal 
çıkmazlar yaratmaktadır. Sürdürülmek istenen düzenin 
çizgileri bunlardır. Bu çizgiler, sosyal çelişkilerin 
çizgileridir. Topluma zorla kabul ettirilmek istenen 
düzen budur. Ve topluma çözüm olarak Anayasanın 
değiştirilmesi sunulmaktadır Topluma çözüm olarak 
özgürlüklerin kısıtlanması, giderek ortadan kaldırılması 
sunulmaktadır. Topluma çözüm olarak otoriter rejim 
özlemleri sunulmaktadır. Toplum, terörle, kanla 
sindirilmek istenmekte, ‘bu olaylar dursun da, nasıl 
durursa dursun, kim durdurursa durdursun’ dedirtilmek 
amaçlanmaktadır. Toplum bu amaçla, sosyal bir 
işkence ortamına sürüklenmektedir." Ancak bu ve 
benzeri devrimci, sosyalist, radikal demokrat bildiriler, 
terörün nesnel olarak hizmet ettiği senaryolan, “ terörü 
kim, nasıl durdurursa durdursun”  düşüncesinin 
yaygınlaştırılmaya çalışılıyor olmasını ustalık ve 
belagatle saptarken: bu kampanyanın nesnesi olan 
geniş kitlelerin yönelimlerini kavramak, “ terörü kim 
nasıl durdurursa durdursun" arayışının gerçekten 
yaygınlaşmasına karşı pozitif öneriler sunma 
noktasında aynı siyasal ustalığı gösteremiyorlardı 
belki de bunun kanallarını yitirmişlerdi. Böyle olunca 
da, bu bildiriler dikkat çekilen yönelimlerin, tehditlerin 
nesnesi olan insanlara değil; yalnızca, zaten bu 
saptamaları yapmakta olan politik kişilere ulaşıyordu. 
Öte yandan, “ kim kurtaracaksa kurtarsın" sendromu 
gerçekten hızla yerleşikleşmekteydi. Cumhurbaşkanının 
seçilememesi üzerine, partilerin "basiretsizliği", 
"Türkiye’nin sahipsizliği" vb. temaian giderek daha 
çok işlenmeye başlayan; parlamentodaki kavgalan, 
küfürleşmeleri, “ bu politikacılarla bu işin olmayacağı" 
kanısını güçlendirici olaylar görünümünde 
trajikleştirekek aktaran basın, bunda büyük rol 
oynuyordu. 12 Eylül sabahı yayınlanmak üzere 
baskıya verilen Günaydın gazetesindeki bir siyasal 
haber sütununda aktarılan şu fıkranın “ anafikri", 
gerçekten hakim kanaat haline gelmişti: "Adama 
sormuşlar; Bil bakalım, b ir sandal içinde Ecevit, 
Demirel, Türkeş ve Erbakan bulunuyor. Birden deniz 
kabarıyor ve fırtına başlıyor. Sandal batsa kim 
kurtulur? Adam hiç düşünmeden cevabı yapıştırmış: 
Millet kurtulur!" Salt burjuva politikacıları değil, 
derneklerin, diğer örgütlerin, bütün siyasal öznelerin 
dahil sayılabileceği “ siyasal kamu alanı" bağlayıcılığını 
önemli ölçekte yitirmişti. Siyasal kamu alanının meşru 
eylem sınırlan, geniş kitlelerin gözünde en -hatta tek- 
acil sorun olarak algılanan “ terörü önleme" 
misyonuna kadar daral(tıl)mıştı. Bütün sözler, hamleler 
buna göre kodlanmaya başlamıştı. 12 Eylül darbesi, 
bu zeminin üzerine oturdu...

oluşturulan “çevik kuwet”in üslendirilmesi açısından en elverişli konumda ve donanımda 
bulunan Türkiye’deki askeri tesislerin rahatça kullanılabilmesi, “istikrarlı” bir siyasal ortamı 
gerektiriyordu. Türkiye’deki siyasal ortamın sessizleştirilerek istikrara kavuşturulmasının ABD 
odaklı dünya kapitalist sistemi bakımından da önemli bir gerekçesi vardı. 1980’lere girerken 
Latin Amerika ülkeleri ABD’ye olan borçlannı ödememekte ve IMF formüllerini 
benimsememekte direniyorlardı. Emek gelirlerini kısıtlayıp ekonomisini uluslararası yeni 
emperyalist ekonomik işbölümü çerçevesinde yeniden yapılandırarak IMF “ekonomik istikrar” 
politikalarını tam bir teslimiyetle uygulayan Türkiye, bu bakımdan etkileyici bir karşı örnek 
olabilecekti. Böylesi bir “istikrar” rejimini uygulamaya ne denli baskıcı ve faşizan yönelimlere 
girerse girsin Demirel hükümetinin gücünün yetmeyeceğini düşünen Washington, Pentagon ve 
CIA kurmayları; hazırlıklarından elbette haberdar oldukları askeri müdahalenin en uygun 
çözüm yolu olduğuna kanaat getirmişlerdi. Ege üzerindeki hava sahasını Türkiye-Yunanistan 
arasında kesin bir hatla ikiye ayıran, böylelikle Türkiye-Yunanistan çelişkisini kurumlaştırarak 
NATO’nun Güneydoğu kanadını “zaafa uğratan” NOTAM 714’ün Türkiye tarafından kaldırılması 
süreci; askeri darbenin ABD nezdinde artık “olup bitmiş” sayıldığına işaretti. 6 Şubat’ta 
Türkiye’ye gelen ABD’li generallerle Türk Genelkurmayı arasındaki ikili görüşmelerden sonra;
23 Şubat’ta hükümetin hiç haberi olmadan, NOTAM 714’ün kaldırıldığı açıklanmıştı. ABD ve 
NATO makamları, Dışişleri bürokrasisinin önemini fiilen yitirmekle birlikte diplomatik bir koza 
veya jeste dönüştürerek almayı tasarladığı bu kararı, “sivil” hükümeti tamamen devre dışı 
bırakarak ordu makamlanyla halletmişler; Demirel hükümeti ise bu emr-i vakiye tepkisiz 
kalmıştı.

“Bayrak Planı” ve İkinci Erteleme
Genelkurmay Başkanı Evren, 15 Şubat-16 Mayıs arasında ülkenin dört bir yanında orduları ve 
kolordulan dolaşarak hem generallerin ve diğer yüksek rütbeli subayların nabzını yokladı; 
hem de “uyarı mektubunun” lafta kalmayacağı mesajını verdi. 17 Haziran’da yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısından sonra kendi gündemleriyle aynca toplanan generaller, darbe 
için koşulların olgunlaştığı konusunda birleşerek tarih saptadılar: 11 Temmuz. Genelkurmay 2. 
Başkanı Orgeneral Haydar Saltık nezaretinde 1978’den beri üzerinde çalışılarak hazırlanmış 
olan Bayrak Plam’mn 11 Temmuz saat 04 .00 ’de uygulamaya konulacağı bütün askeri birliklere 
özel kuryelerle iletildi. 2 Temmuz’da, daha önce hükümetten desteğini çektiğini açıklamış olan 
MSP, son anda karar değiştirerek gensoru görüşmelerinde hükümete güvenoyu verdiği gün. 
Bayrak Planı geri çekildi. Bu karar değişikliğinirr- ordu içi kamuoyundaki açıklaması, 
“güvenoyunu yeni tazelemiş bir hükümetin düşürülmesinin uygun olmayacağı” şeklinde 
açıklandı.

Genelkurmay ertelemeyi yaparken, iki başka etken de gözetmişti. Birincisi, orduda 
atamaların, terfilerin yapıldığı Yüksek Askeri Şura görüşmelerinin beklenerek “dedikoduların 
önüne geçilmesi”; İkincisi, 22 Temmuz’da OECD ile yapılacak borç erteleme görüşmelerinin 
Türkiye hakkında oluşacak “askeri diktatörlük” görüntüsü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi... 
Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, 1988’de yayımlanan Eylül İmparatorluğu  incelemesinde, bu 
belirsizlikte, ordunun alt kademelerindeki siyasallaşmanın tepede yol açtığı tedirginliğin de 
büyük payı olduğunu ortaya koymuştur. Orduda teğmen-üstteğmen düzeyinde faşist ve 
özellikle devrimci eğilimli kadroların varlığı nedeniyle; askeri müdahalenin orduda 
ciddileşebilecek direnmelere ve bölünmeye yolaçabileceğinden ürkülüyordu. Müdaheleyi, ancak 
bu potansiyeli tam anlamıyla kavrayıp denetim altına aldıktan sonra gerçekleştirme eğilimi 
ağır bastı.

12 Eylül
11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan sabaha karşı saat 04 :0 0 ’ten başlayarak birkaç dakikadır askeri 
marşlar çalınan radyoda. Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren adına, 
“Türk silahlı kuwederinin İç Hizmet Kanunu’ndan aldığı yetkiye dayanarak emir komuta 
zinciri içinde ve emirle ülke yönetimine bütünüyle el koyduğu” duyuruldu. Parlamento ve 
hükümet feshedilmiş, büün ülkede sıkıyönetim ilan edilmiş, saat 05 ’ten itibaren sokağa çıkma 
yasağı konmuştu. Aynı gün Türkiye saatiyle 03.30’da, yani askeri darbenin Türk halkına 
duyurulmasından birkaç saat önce; ABD Güvenlik Konseyi Türkiye masası sorumlusu Paul 
Henze, Beyaz Saray’ı telefonla arayarak “Paul, seninkiler sonunda becerdiler” (your boys have 
done it) haberini aldı. Türk Genelkurmayı müdahale için harekete geçildiğini derhal Jusmatt'a 
(NATO çerçevesindeki ABD askeri yardım heyeti) bildirmişti. Aynı gece, ABD Başkanı Carter’a 
haber ulaştırıldı: “Türk ordusunun komuta heyeti Ankara’da yönetime el koydu. Herhangi bir 
kuşku ve kaygıya gerek yok. Müdahale etmesi gerekenler etti.”

12 Eylül 1980’le birlikte kurulan askeri diktatörlük rejiminin çatışan sınıflar bakımından 
taşıdığı anlamı sermayenin acımasız diliyle en veciz bir biçimde ifade etmeyi Türkiye İşveren 
Sendikalan Konfederasyonu  Başkanı Halit Narin başaracaktı. Narin askeri diktatörlüğün anayasası 
işçilerin bütün kazanımlannı hukuken ortadan kaldırırken şöyle demişti: “Bugüne kadar biz 
ağladık onlar güldü. Şimdi sıra bizde.”
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Bir Cinayetin H am m addesi

İsmail Cem'in 25 Temmuz 1979'da Hürriyet'Ğe 
yayımlanan yazısı:

Abdi İpekçi, Türkiye’nin siyasal ve düşünsel yaşamın
da öncelikle barışçılığı, hoşgörüyü, insan varlığının de
ğerini, özgürlüğü, çağdaşlığı savunmuş bir gazetecidir. 
Savunmanın da ötesinde, hem kişiliği hem de yazılarıy
la, bunların simgesi olmuş bir insandır. Abdi ipekçi, 
kendisini öldüren gencin Emniyet lUlüdürlüğündeki açık- 
lamalannı dinleyebitseydi, uğruna yaşamını verdiği'ilke- 
ierin bir antiteziyle karşı karşıya olduğunu düşünürdü: 
Hoşgörüsüzlük, ilkellik, kıyıcılık ve sevgisizlik, sözcük
lerin üzerine basıla basıla sergilenmekteydi, bu açıkla
mada.

"Kim öldürttü” , “ neden öldürttü' gibi soruların ceva
bı henüz karanlıkta. Ama sözkonusu açıklamanın he
men dikkatleri çektiği bir nokta var: Türkiye’deki top
lumsal yapının, dehşet tırmanışının “ hammaddesini” 
hem de bol bot üretip ijlkenin içine saldığı, cinayet 
sanığının her cevabında bir kez daha kanıtlanmakta, 
vurgulanmaktaydı.

' Türkiye’de inanılmaz boyutlara ulaşan dehşet tırmanı
şı, son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Bazı tarihsel 
özelliklerden, toplumsal düzenin hem faşizm benzeri 
eğilimleri hem de sol görünümlü maceracılığı yaratmaya 
yatkın olmasından, 12 Mart uygulamalarının karşı- 
tepkisinden, toplumun farklı unsurlardan oluşmuş do
kusunun istismara açık bulunmasından, dış güçlerin 
zaman zaman görülen rolünden, nihayet, yönetimlerin 
yaklaşımındaki eksiklerden güç almaktadır.

Ancak, farklı amaç ve özellik taşıyan bütün dehşet 
oluşumlan, ortak bir kaynaktan, toplumsal yapıdaki has- 
taiıkiann yaratıp geliştirdiği bir insan “ hammaddesin
den" yararlanmaktadır. Sevgisizlik ve kıyıcılık alışkan
lıklarıyla yoğrulmuş bir hammadde, gerekli koşullar oluş
tuğunda kullanılmaya hazır beklemektedir. Tohumlar, 
yeşerebilecekleri ortama kavuşunca, kanlı çiçeklerini 
açıvermektedirler.

Dehşeti yaratan bütün etkenlerin yanısıra oluşumun 
temellerindeki insan hammaddesine ciddi olarak eğiiin- 
medikçe, onun hangi şartlanmalardan geçirilip hangi 
çerçevede biçimlendiği incelenmedikçe, dehşet sorunu 
daha uzun süre Türkiye’nin gündeminde kalabilecektir.

Türkiye’nin eğitim sistemi, “ tek şef, tek parti, tek 
sınıf, tek Ideoioii” anlayışının geçerlikte olduğu 1945 
öncesinde, bu anlayışın ihtiyaçları uyarınca biçimlen
miştir, Dönemin ihtiyaç duyduğu insan tipi, yaratıcı de
ğil uygulayıcı olacak, üstünden buyruk alıp tartışmaksı- 
zın onu uygulayacak, araştırmadan kabullenecektir. Ço
ğulculuğa, farklılaşmaya, demokratik hoşgörüye yatkın 
olmayan, buna karşılık, kendisine belletilen "doğrulara” 
tapınan, bunlara inanmamış kimselere ve bunların dışın
daki düşüncelere düşman kesilebilen insanların yetişti
rilmesine çalışılmıştır. İlkokullar, bu çerçevede rahatça 
serpilen bir fanatizmi ve şovenizmi küçücük çocuklara 
aşılayabilmiştir. Vatan, millet, kahramanlık gibi kavram
lar bu ortamda yozlaştınlabilmiş, ciddiyetlerinden kay- 
bettirilebilmiştir. Bu kavramların yozlaştırılması süreci
ne, tarihin yanlış öğretilmesi, başka milletlerin horlan
ması, ırkçılık gibi unsurlar da eklenebilmiştir. Sonuçta, 
dönem İktidarının, sermaye ye bürokrasinin tek partisi 
tarafından, tek ideolojisi doğrultusunda verilen komut
ları almak, tartışmadan uygulamak, bu çerçevenin dışı
na bakmamak, bakanlara ise düşman kesilmekle yü
kümlü, hoşgörüsüz, tek boyutlu, faşizan eğilimlere yat-

Cumhuriyet W IC K S

CINAyET ŞİMDİ DE

A B D İ  
İP E K Ç İ O I D L R Ü L B Ü  ' „

Hl=VUî¥HfOpNI>L ŞAH HAİNDİR,,

Üstte: 1 Şubat 1979'da evinin önünde Mehmet Ali 
Ağca adlı öli<ûcü tarafından öldürülen Milliyet gazetesi 
genel yayın müdürü Abdi lf>el<çi. Altta: 2  Şubat 1979 

tarihli Abdi İpekçi’nin öldürülme olayını veren 
Cumhuriyet gazetesi.

km insanlan yetiştirmeye dönük bir eğitim düzeni oluş
muştur.

Bu ilkeğitim anlayışı, geçerliğini günümüze dek bü
yük ölçüde korumuştur. Dünyanın artık hemen her kö
şesinde, çocuklara mutlu bir başlangıç yaptırmak, yaşa
mı ve insanlan sevdirmek amacına öncelikle bağlı olan 
ilkeğitim, Türkiye’de, beyinleri ezbercilik ve tekrarlarla 
bulandırılmış, bağnazlık ve sevgisizlikle mayalanmış ku
şaklar yetiştirme işlevinde saplanıp kalmıştır.

Ortaöğrenim çağı, kökleşmeye başlayan olumsuzluk- 
lann şimdi kritik yaşların bunalımlarından da hız alabile
ceği bir eğitim döneıfti olmuştur. Özellikle öğrencilerin 
varlıksız ya da orta, halli kesimi için, okullarla evleri 
dışındaki dünyaya açılan tek pencere, çoğunda ruhsal 
yahut cinsel sapıklıklann, şiddet gösterilerinin sergilen
diği sinemalar olabilmiştir. Düşünsel ve bedensel geliş
me çağının ihtiyacını karşılayacak ne kültür ne de spor 
hizmetleri sunutabilmiştir bu gençlere. Toplumun bü
yükleri böyle küçük konularla ilgilenmemiştir. Gençlerin 
önemli bölümü kişisel bunalımlar içinde, her türünden 
doyumsuzlukların etkisinde, yaşayamadıkları bir dünya
ya ve insanlarına hınç duyarak, düşman kesilerek, anla
maya ve sevmeye kapılarını sımsıkı kapayarak bu eğitim 
döneminden geçmişlerdir.

Böyle bir süreçte “ yetiştirilen” insanlar, içine salın- 
dıkları yaşam kavgasının daha ilk adımında, müthiş bir 
şartlanmanın hedefleri arasına girmektedirler. Bir 
“ dehşet” şartlanması, zaman zaman adetâ devletin res
mi ideolojisi niteliğiyle topluma yöneltilmekte, “va- 
tansever-vatanhainleri” ayrımı, hem de en üst dü
zeydeki sorumlular tarafından yapılabilmekte, “halk 
düşmanlan” yaratılabilmektedir. Herkes, kendi katılma
dığı düşijncenin sahibini hain olarak nitelemekte, bütün 
haberleşme araçlarında, radyo ve televizyonda, siyaset
çilerin bitip tükenmez suçlamaları sergilenmektedir. İn
sanların dilinde, sadece tehdit, sadece sevgisizlik, hoş
görüsüzlük, anlayışsızlık vardır. Herkes kendini vatanı 
kurtaracak tek kişi olarak nitelemekte, karşısındakini 
vatanın batmasındaki tek sorumlu diye görmekte, bu
nun kıyasıya ve acımasız kavgasını vermektedir.

Böyle bir şartlanma toplumun doruğundan tabanına, 
tabanından doruğuna yayılırken, sadist duyguların sö
mürülmesine dönük ticari şiddet yapımları sinemalarda 
ve televizyonda sorumsuzca sergilenmektedir. Bu insa
nın nasıl öldürüleceği, kurşunun nereye sıkılıp bıçağın 
hangi noktaya saplanacağı, yumruğun nasıl atılacağı, 
en korkuncu, bütün bunlann doğal, sıradan işler oldu
ğu, artık yedi yaşındaki çocukların bile beynine sokul
muştur. Televizyon izleyen bir çocuğun 14 yaşına vardı
ğında ortalama 3500 cinayete tanık okluğu bilincine 
dünya nihayet varıp bunun ürkütücü sonuçlannı yaşar
ken ve bu konuda ciddi sınırlamalar Avrupa ülkelerinde 
getirilirken, Türkiye, tHj kaygılann çok uzağında, bir 
vuruşta yedi kişiyi eliyle öldüren karate kahramanlannın 
efsanesinde yaşatılmaktadır.

Eşitsizliklerin, güvensizliğin, göz göre göre yaşanan 
haksızlıklann ağır geçim koşullannın zaten yaratmış ol
duğu toplumsal öfke, ticari ve siyasi sömürünün elinde 
biçim değiştirip devletleştirilmekte, sonra tekrar toplu
ma yayılmaktadır. Böyle bir ortamda dehşetin hamma- 
desl oluşmakta; dehşet bir yaşam tarzı olabilmektedir. 
Bu yaşam tarzının en masum örnekleri, sürekli sinir 
gerginliği içinde, patlamaya her an hazır İnsanlar ve 
benzerleri olmaktadır. En aşın örneği ise, tanımadığı 
korunaksız bir kimsenin üzerine silâhını boşaitabilenler- 
dir.
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Türkiye'nin toplumsal yapısı, birçok kurumu ve özelli
ği, dehşetin hammaddesini üretmeye dönük biçimde 
işlemektedir. Başka koşullar da oluştuğunda, bu ham
madde, dehşet girişimlerinde somutlaşıvermektedir. Po
lisin çabaları yahut başarıları ise, çoğu “ önlem” gibi, 
dehşetin sonuçlarına ilişkindir. Nedenlerine değil.

Nedenler, dehşetin'hammaddesini yaratan kurumlar- 
da, eğitim sisteminden sinemalarına ve televizyonuna 
kadar, siyaset alışkanlıklarına kadar toplumun her ya
nında uç veren hastalıklarda, sevgisizliği ve kıyıcılığı 
öne çıkaran dehşet şartlanmasında yatmaktadır. Bu şart
lanma kınimadan, dehşetin hammaddesini üreten bütün 
toplumsal özelliklerle ve her düzeyde bilinçli bir müca
deleye girilmeden, şiddet salgınını önlemek, mümkün 
değildir.

Abdi İpekçi, yaşamı boyunca, hoşgörüsüzlükle ve il
kellikle, acımasızlıkla mücadele etmiştir. Toplumda va
rolan, güçlü olan bu özellikleri zaman zaman yok saya
cak ölçüde bir iyimserlikle olaylara ve insanlara bakmış
tır. Geçerlikteki koşullarda sağlanması mümkün olma
yan bir barışın, yaratılması imkânsız bir anlayış ortamı
nın, siyasal dengelerin direndiği bir çoğulculuğun, pay
laşılmayan bir sevginin, etraflarda pek gözükmeyen bir 
insancıllığın, karanlıklarda bile çağdaşlık arainanın mü
cadelesini vermiştir Abdi İpekçi.

Buna karşılık, Abdi Ipekçi'yi öldürmekten sanık kişi
nin sözleri, ürkütücü ölçüde gerçekçidir. Günümüz Türk
iye'sinin birçok niteliği, bu sözlerde yansımaktadır: Sev
gisizdir, hoşgörüsüzdür, acımasızdır, kıyıcıdır.

Bu hammaddeyi üreten koşullar karşısında toplumun 
çaresizliği sürdükçe, benzer sözler gerçeği yansıtmaya 
devam edecektir. Abdi İpekçi’nin tarih düzeyinde ve 
İnsanlık boyutlarındaki bütün haklılığına rağmen. •

U yan  M ektu bu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’s 27 Aralık 

1979'da verdiği uyan mektubu:

‘Sayın Cumhurbaşkanım,

Ülkemizin içinde bulunduğu ortamda Devletimizin be
lası, milli birliğin sağlanması, halkın mal ve can güvenli- 
M n temini için; anarşi, terör ve bölücülüğe karşı parla- 
nenter demokratik rejim içerisinde anayasal kuruluşla- 
ın ve özellikle siyasî partilerin, Atatürkçü milli bir gö- 
üşle müştereken tedbirler ve çareler aramaları kaçınıl- 
naz bir zorunluk olarak görülmektedir.

Millî Güvenlik Kurulu’nun muhtelif toplantılarında bu 
onuda alınan kararların muhalefete mensup siyasî par
terin kısır tutum ve davranışları yüzünden olumlu so- 
uçlara götürülemediği yüksek malûmlarıdır.

Kuvvet Komutanları ile beraber yaptığım son gezile- 
nıde Ordu ve Kolordu Komutanı seviyesindeki general 
•  amirallerle görüşmelerimde milli birlik ve beraberliğe 
n çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde süratle bir 
onuca ulaşabilmek için gerekli tedbirlerin müştereken 
»plti amacı İle tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi parti- 
ırin bir kere daha uyarılması bütün komutanlarca müş- 
ııeken dile getirildi.

Bu karar ışığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görüşleri- 
, İMİIIİ Güvenlik Kurutu Başkanı olarak zatialilerine su- 
uyorum.

Gereğini yüksek takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla.” (...) •

İsmail cem

siyaset 
yazıları

1975-1980 TÜRKİYESİ

@

Üstte; Yazar-AraşUrmaa İsmail Cem'in 1975-1980 
arasında yayımlanan yazılarından oluşan Cem 

yayınevince yayımlanan Siyaset Yazılan isim li kitabının 
kapağı. Altta: 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren.

N 0€det U rvğ 'un  G ö riifle ri

4 Aralık 1979’da Başbakan Süleyman Demirel 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet 

Üruğ'u Çankaya'da başbakanlık konutuna 
çağırarak, sıkıyönetim uygulamalan hakkında bilgi 

aldı. Ûruğ’un yaptığı konuşmadan bölümler:

” ... Öncelikle ülkeyi can ve mal güvenliği yönünden 
tedirgin eden anarşiyi, meydana getiren eylemlerin kısa 
bir tasnifini yapalım.

Anarşik Eylemler Bugüne kadar başlıca:

A) SOKAK HAREKETLERİ:

Korsan miting, gösteri yürüyüşü, rastgele silah ve 
patlayıcı madde atmak, şehir trafiğini aksatmak, slogan 
atmak.

B) PSİKOLOJİK ETKİLEME HAREKETLERİ:

Afiş, pankart vs. asmak, yapıştırmak, bildiri ve benze
ri matbuayı dağıtmak, genel yerlere resim yapmak, yazı 
yazmak, yasaklanmış matbuayı satmak, dağıtmak, rast
gele ateş etme, patlayıcı madde atma.

C) GASP;

Bankalar başta olmak üzere, toplu para bulunduran 
kurum ve kuruluşlardaki soygunlar, toplu para nakille
rindeki soygunlar, kuyumcu soygunları, münferit soy
gunlar, oto çalınması.

D) OKUL OLAYLARI:

Hem öğrenci, hem de öğretmenler tarafından okula 
gelmemek ve derse girmemek şeklinde boykot, okula 
girmeyi engelleme, ders sırasında slogan atmak, karşıt 
görüşlüler arasında kavga çıkartmak şeklinde öğretim 
özgürlüğünü kısıtlamak, bildiri dağıtmak, afiş, pankart, 
duvar gazetesi asmak.

E) İŞÇİ OLAYLARI:

Kanunsuz grev, iş yavaşlatması, tamamen işi durdur
ma, karşıt görüşlüler arasında kavga, işyerine giriş-çıkışı 
engelleme, fiili işgal, sendikaların işçi ayartması, sendi
kal rekabet, zorla sendikaya üye kaydetme.

F) DERNEK HAREKETLERİ:

Demeklerin tüzüklerindeki amaçları dışına çıkmalan, 
politikaya karışmalan, bölücülüğü tahrik etmeleri, dev
let otoritesini zayıf düşürücü hareketlerde bulunmaları.

G) SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALAMA ve 
ÖLDÜRMELER:

1) Güvenlik kuvvetlerine karşı,

2) Karşıt gruplar arasında hedef gözetmeden,

3) Karşıt gruplar arasında belirii kişileri hedef alan 
suikast ve cinayetler.

4) Kahve taramaları.

H) KARŞIT GRUPLARA VEYA KİŞİLERE KARŞI 
BOMBALI SUİKASTLER:

İ) BOMBALI VEYA SİLAHLI SABOTAJ, TAHRİPLER:

şekillerinde tezahür etmiş bulunmaktadır.

2. Bu olayların hemen her cinsi, 11 aydır İstanbul’da 
her gün değişik adetlerde olmak üzere vukua gelmekte
dir.
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Bütün bu eylemler, şüphesiz bir iç harbe mürıcer 
olacak bir seri ayaklanma hareketleridir. Bugün anarşi 
veya tedhiş olarak adlandırdığımız eylemler serisinin 
bir iç isyanın vasıtaları olduğunda şüphe yoktur.

Böylece, ülkemiz gerçek bir iç tehditle karşı karşıya 
bulunduğuna göre, tehdidin bugünkü boyutlarının bir 
değerlendirilmesini yapmak gerekecektir.”

“ ... Şimdi, bir yıldan beri İstanbul’da meydana gelmiş 
bulunan ve yukarda çeşitleri açıklanmış bulunan anarşi 
eyiemierinin miktarına, eylemcilerin benimsedikleri ide
olojik görüşler itibariyle kısaca bir göz atalım ...” (...)

Aşın solun hedefi; işçi sınıfı ve emekçi halkın oluştur
duğu ilerici, devrimci, demokratik güçlerle silahlı halk 
eylemine kalkışarak, mevcut anayasal düzeni yıkmak, 
parçalamak, yerine proletarya diktatörlüğünü kurmak
tır. Özetle, Türkiye’de Marksist-Leninist bir idare kur
mak ve TKP kanalı ile Türkiye’yi Moskova’nın peyki 
bir üike haline getirmektir.

Gene kendi vesikalarına göre sol, bu hedefe 3 safhalı 
bir strateji ile varmayı planlamıştır. Şöyle ki:

1. Safha: Şehir gerillacılığı,

2. Safha; Kırsal bölge gerillacılığı,

3. Safha; Silahlı Kuvvetleri bertaraf edip, iktidarı ele 
almayı amaçlayan iç harp.

Eylemci sağ ise; ideolojik hedeflerini; ülkeyi komü
nistlerden temizlemek ve ülkenin komünist olmasını ön
lemek olarak belirlemektedir. Nitekim; bu kesim men- 
supiannın katıldığı eylemlerin çoğunun, sol kesime men
sup kişilere karşı silahlı saldırı, öldürme, suikast ve 
bombalamalar olduğu dikkat nazarda tutulursa, ideolo
jik hedeflerinin olmasa bile, taktik hedeflerinin söyledik
leri gibi olduğu sonucuna vanimaktadır. Bu arada önemle 
belirtilmesi gereken bir nokta da;

Eylemci solun bilinen 35 fraksiyonunun tümünün 
Marksist-Leninist hareketin açtığı bayrak altında birleş
mek gibi, müşterek ve açık seçik şekilde belirgin bir 
hedefleri olmasına karşı, eylemci sağın; kendi içlerinde 
organize olmamış bir kısmı teokratik, bir kısmı ise, ırkçı 
faşist görüşü benimsemiş gruplar halinde bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Sağın, sol gibi ihtilal teorisine da
yalı sistemle ve bilimsel bir teşkilatlanma içinde olmadı
ğı bir gerçektir. (...)

"... 8. Sıkıyönetim uygulaması bakımından ulaşılan 
sonuç nedir?

A) İstanbul'da 11 aydır sıkıyönetim idaresinin ne dere
cede etkin olabildiği, sîzlerin takdirlerine muhavveldir. 
İcraatımız konusunda aylık raporlarımız, özel yazılarımız 
başbakanlık makamına sunulmuştur. Aynca, basın ha
ber bültenleri elinizdedir.

Ancak, ben, doğruca başbakanlığa karşı sorumlu bir 
komutan olarak, eski tabiri ile, saka neferinden en yük
sek rütbeli generaline kadar sıkıyönetimde görev almış 
tüm personelin, anarşi ile mücadele, huzur ve sükûnun 
sağlanması ve devlet otoritesinin hâkim kılınması İçin 
gece gündüz, tatil, bayram demeden her türiü hava 
şarttan altında, milletimize karşı büyük bir vazife duygu 
ve mesuliyeti ve şevki İçinde görev yapma azimleri ve 
gösterdikleri vatanperveriik örnekleri dolayısıyla, hay
ranlık ve gıpta hislerimi ifade etmek isterim.

8) Kanımca, İstanbul’da kamu düzeni ve genel güven
lik teessüs etmiş durumdadır.

Sıkıyönetimin ilan sebebi olan ayaklanma, vatan ve 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli kalkışma, ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşürme ve anaya
sanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelme gibi, anarşi

22 M A R T  TA  İZM tT 'T t

İŞÇİ KIYİİMINA 
Z A M L A Ü A , PAHALILIĞA  
SttReüNLIRİ 
ANTİ-DEMOKRATİK  
BASKI VE U YG U LAM ALARA  
rAŞİST SALDIRILARA  
KARŞI

RASİ MİTINCİ

illstte: DİSKVn 22 Mart 1980’de İzm it’tg  düzenlediği 
"Hayat Pahalılığına, Zamlara, işç i Kıyımına, Anti- 

Demokratik Baskı ve Uygulamalara, Faşist Saldırılara 
karşı DEMOKRASİ MİTİNGI” nde pankart sopalarını 

toplayan polisler. Ortada: İzmit M itingi'nin afişi. Altta: 
Ankara'da b ir grup faşist tarafından Aralık 1980’de 
kaçırıldıktan sonra sırtına "Muhbirin S onu" yazılan 

■İbrahim Şehirimğlu adlı işçi.

hedefleri, kitlesel ve yaygın bir boyut kazanamamış, 
belirtilerden ve münferit ve mevzii eylemlerden ileri gi
dememiştir. Şüphesiz bu netice, sıkıyönetim görev bir
liklerinin İstanbul üzerinde sürdürdükleri baskı sonucu
dur. ‘Bugün İstanbul’da devlet gücünün.giremediği tek 
bir nokta kalmamıştır.’

Buna karşılık, özellikle adam öldürme şeklinde netice
lenen suikast ve cinayetleri kapsayan şiddet örgütleri
nin kaynağına inmek, cinayet şebekelerini ve dolayısıy
la, İllegal örgütleri ortaya çıkartıp köklerini kazımak, 
mümkün olamamıştır.

Bu yönde başarılı olamadığımızı, dolayısı İle, sağ ve 
sol arasında tamamen kan davası mahiyetini almış cina
yet ve suikastlere engel oiunamadığını, teessürle ifade 
etmek isterim...”  (...)

“ ... 1) Şüphe yoktur ki, bir iç ayaklanmanın başlangıç 
hareketleri içinde Olunmaktayız. Anarşi, bu savaşın 
kurallannı en geniş şekilde ve acımasızca kullanır ve 
faaliyetlerini her tUriü kayıt ve sınırın dışında tutarken, 
güvenlik kuvvetleri, normal vazife ve seiâhiyet sınırları 
İçinde sıkı sıkıya kapalı bulunmaktadır.

2) Güvenlik kuvvetlerinin ateş açması, çeşitli koşul 
ve kuralların meydana gelmesine bağlıdır. Bu yetkinin 
İstimali getireceği cezai sonuçlaria birilkte tek erin veya 
küçük rütbeli bir personelin sorumluluğuna bırakılmak
tadır. Bu sebepten dolayı da güvenlik kuvvetleri, ileride 
gelebilecek bir sorumluluktan kaçınmak üzere, ateş et
mede mütereddit bulunmaktadıriar. Bu yüzden de çok 
kere, kendi yaşamlarından olmaktadırlar.

3) Bütün askeri faaliyetlerde olduğu gibi, anarşi ile 
mücadelede de en önemli aracın, istihbarat olduğunda 
şüphe yoktur. Anarşistleri ve bunların dahil olduğu gizli 
yeraltı örgütlerini ve hareket planlarını ortaya çıkartıp 
vurucu kuvvetlerimize operasyon istikameti açacak olan 
istihbarat, askeri istihbaratın konu ve kabiliyetleri dışın
da kalmaktadır.

Bu istihbaratı sağlayacak olan polis ve M/T'in 11 aydır 
zikre şayan bir destek sağladığı söylenemez. 11 aydır 
bütün teşkilatı ve mensuplan İle bir örgütün ele ğeçe- 
meyişi, bu istihbarat boşluğunu açıkça belirlemektedir.

4) Polisle U İT  teşkilatı arasında istihbaratın elde edil
mesinde önemli bir kopukluk ve koordinasyonsuzluk 
mevcuttur. Polisin bizzat kendisi istlhbaratsıztıktan ya
kınmaktadır.

5) Yakalanan sanıklann polisteki ilk sorgulanmalann- 
da da, çok kerre örgüte ulaşmak mümkün olamamakta
dır. Zira;

a) Suçluyu konuşturmak için kullanılan yöntemler, 
çok iptidai usullere bağlı kalmaktadır. Bu yönde yapılan 
en küçük bir müdahale, işkence evazelerine sebep ol
maktadır.

b) Geçmişteki uygulamalardan örneklenen polis, haklı 
olarak ürkek ve çekingen davranmakta, dolayısıyla sor
gulamalarda çoğu kez, sathi kalınmaktadır.

c) Komutanlık askerf savcılan, bu sorgulama sırasın
da polis ile hiçbir şekilde işbiriiği yapmamakta ve yar
dımcı olmamaktadır. İşkence avazeleri karşısında der
hal polis aleyhine soruşturma açmaktadır.

6) Sıkıyönetim savcı ve hâkimleri de olaylan örgüte 
ulaşacak şeklMe İnceleme zahmet ve gayretinden dal
ma uzak bulunma yolunu tercih etmektedirier. Şöyle ki;

a) Savcılık tahkikatı, temelde sanıklann gönüllü olarak 
yapacaktan itiraflara ve bulunabilirse, tanıklann kork
madan verecekleri İfadelere bağlı kalmaktadır. Can kor
kusu, tanıklık müessesesini İşlemez hale getirmiştir.

b) Savcılar, tahklkatlannı dosya üzerinde yapmakta.
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olay mahallerinde araştırma ve soruşturma yöntemine 
itibar etmemektedirler.

c) Tutuklanmış sanıklann soruşturmayı derinleştiril
mesinde yeniden polisle işt>irliği için, ne isteklidirler, 
ne de pratik çareler bulabilmektedirler. Böylece, çeşitli 
anarşik eylemlerin birbirleri ile örgütsel bağlarını ortaya 
çıkarmak mümkün olamamaktadır,

d) Olayları mücerret olarak ele almakta kesin deliller 
olmadıkça, örgütsel incelemeye yönelmemektedirler.

Nitekim, ideolojik amaç taşıdığında şüphe olmayan 
çeşitli cinayet, suikast, sabotaj, planlı soygun, bomba
lama, silahlı saldırı gibi olaylara alt dosyalar ve ba2 ilan- 
nın da sağ veya soldan 450'ye yakın sanığı elde bulun- 
masma rağmen, savcılık, 11 aydır bilhassa, eylemci sola 
alt tek bir örgütsel iddianame tanzim etmemiştir. Oysa, 
birçok cinayet ve planlı soygunu solun çeşitli fraksiyo
nuna mensup örgütlerin kamuoyu önünde açıkça kabul
lendikleri bir vakıadır.

Halen İdeolojik ve örgütsel nitelik taşıyan olaylara 
karıştığı saptanan 35 sol, 6-7 sağ örgüt vardır. Savcıları
mız ve hiklmlerlmiz, eldeki sanıkların bu örgütlere men
sup olduklarının kesin kanıtlarını İstemektedirler. Bugü
ne kadar gizli örgüt veya silahlı çete kurmaktan ancak,
4 kişi mahkûm edilebilmiştir.

e) Savcı ve hâkimlerin de ürkek ve çekingen oldukları
nı kabul etmek lâzımdır. (...)

“ ... Buraya kadar karşı karşıya bulunduğumüz iç ayak
lanma tehdidinin boyutlarını belirledikten sonra, şimdi, 
anarşiyi durdurmak ve yoketmek için alınacak ilave ted
birleri tespite çalışacağım...” (...)

“ ... 1) İstanbul'da mevcut gecekondu bölgeleri, sürat
le, mahalle, köy muhtarlığı veya belediye teşkilatına 
bağlanmalı, bina mülkiyeti, iskân işleri gibi problemlerin 
halli için, hali hazır durumu tescil eden yeni yasalar 
çıkarılmalıdır.

2) İstanbul'a ikâmet, tahsil ve iş tutma ve çalışma 
maksadı İle girişler ve işçi çalıştıracak işyeri tesisi, ya
saya dayalı kontrol ve izne tâbi tutulmalıdır.

3) Kimlik bildirme kanunu tam olarak süratle uygu
lanmaya konmalı, cezai müeyyideleri ağırlaştırılmaiıdır.

4) Belediye Zabıtası; kendi hizmet sahasında otorite 
ve etkinliğini artıracak bir teşkilat ve sisteme kavuştu
rulmalı, silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip bulun
malıdır.

5) Banka, vergi daireleri, PTT binaları. Sosyal Sigor
talar, Tekel depoları, büyük marketler gibi büyük para 
toplayan ve bulunduran resmt ve yarı resmî kuruluşlar 
için, özel koruma polis ve bekçi teşkilatı kurma mecburi
yeti getirilmeli, bunların görev ve yetkileri yasalarla be- 
lirienmelidir.

6) Büyük soygun olaylarını önlemek üzere, toplu 
para nakline lüzum göstermeyen çek sisteminin maaş 
dağıtımında kullanılması sağlanmalı ve yaygın bir hale 
getirilmelidir.

7) Eylemcilerin bombalı suikast, sabotaj vs. eylem
lerini önlemek üzere, inşaat, taş ocakları gibi yerlerde 
kullanılan dinamit, dinamit lokumu, fünye, kapsül, sani
yeli fitil gibi patlayıcı maddelerin satış ve kullanılması, 
merkezi bir kontrole bağlanmalı ve etkin denetleme yön
temleri geliştirilmelidir.

8) Kaçak silah ithalini ve yurtiçinde yapımını kesin 
şekilde önleyecek çok ağır ve müeyyiden tedbirier bu
lunmalıdır. Silah kaçakçısının ve silah taşıyanın ne mak
satla olursa olsun, yargı mercii. Sıkıyönetim Komutanlı
ğı olmalıdır. Olağanüstü hallerde ruhsatşız silah bulun
durmanın cezaları artınimalıdır.

IJstte: 12 Eylül 1980 Harekatını yaparak yönetime el 
koyan M illi Güvenlik Konseyi üyesi ve Hava 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya. 
Altta: M illi Güvenlik Konseyi’nin diğer üyelerinden 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tûmer.

9) Gerek anarşistlerin kaçıp kurtulmalarına, gerekse 
silah kaçakçılannın barınmalarına İmkân vermemek için 
sıkıyönetim ilan edilmeyen mücavir vilayetlerde valilere 
bazı özel yetkiler tanınmalı ve Sıkıyönetim Komutanlığı 
ile koordinasyon yetkisi verilmelidir.

10) Öğretmen ve polisler, Silahlı Kuvvetler mensupla
rı gibi hiçbir siyasi partiye ve derneğe üye olmamalıdır
lar. Diğer devlet memuru ve hizmetlilerin ise, derneklere 
girmeleri bakanlıkların müsaadesine bağlı bulunmalıdır.

11) Tüm öğretim kurumlan için kategorilerine göre 
standart disiplin yönetmelikleri yeniden hazırianmalı ve 
benzer organlarca bu yönetmeliklerin uygulanması sağ
lanmalıdır.

12) Dernekler yasası, üniversite öğrencilerinin dernek 
ve sendikalar ile ilişkilerini disipline edecek şekilde, 
şartlara bağlı bulunduracak, orta öğretim öğrencilerinin 
ise dernek ve sendikalarla ilişkilerini tamamen kesecek, 
ortadan kaldıracak şekilde tadil edilmelidir.

13) Cezaevleri, süratle ıslah ve modernize «diimelidir. 
Bilhassa, Paşakapısı’nın cezaevi vasfı yoktur. Bakırköy 
Akıl Hastanesi, cezalı ve tutuklu kısmı tecrit edilmiş 
yeni bir binaya naklediimelidir.

14) Çalışma müdüriükleri ve iş mahkemeleri, iş ihtilaf
larını süratte halledecek şekilde organize edilmelidir
ler...” (...)

a) Anarşinin bugünkü şekline ve özelliklerine göre 
bastırılması, temelde bir polis görevi olarak devam et
mektedir. Sıkıyönetimin, daha doğrusu askerî birlik tek
nik ve taktiği ile sokaklarda asker gezdirmek ile terörün 
en korkunç uygulaması olan cinayet ve suikastierin ön
lenmesi mümkün değildir. Bu iş kriminai bir polis çalış
masını gerektirir. Bu bakımdan, polisimiz süratle adli 
ve önleyici zabıta hizmetlerini ifa edecek şekilde yeni
den organize, teslih ve teçhiz edilmelidir, (...)

c) Karakollar, askeri kışla statüsüne kavuşturulmalı, 
polislere karakolda yatma mecburiyeti getirilmeli, yat
ma imkânları sağlanmalıdır. Karakollar civarına polisler 
için lojman yapılmalıdır (Bilhassa gecekondularda). •

B ay ra k  H are k â tı

12 Eylül askerî darbesinde uygulanan Bayrak 
Harekâtı’mn gizli belgelerinden bölümler;

“ a. Siyasi Durum:

Ülkemizin İçinde bulunduğu son derece önemli eko- 
nçmik siyasi ve sosyal sorunlar yanında, her geçen 
gün hızını biraz daha artıran anarşi, terör ve bölücülük 
devletimizin bekasını tehdit eden boyutlar kazanmıştır.

Ülkemizin mevcut sorunlarından l>aşka yakın çevre
mizde her an silahlı bir çatışmaya dönüşebilecek ciddi 
gelişmeler cereyan etmesine rağmen bugüne kadar başta 
parlamento olmak üzere tüm siyasi partiler ve bazı ana
yasal kuruluşlar verimli ve uyumlu çalışma düzenine 
ısrariagirmeyerek ülkenin acil sorunlarına köklü önlem
ler almamış, yasalann uygulanmasında kominizm, faşl- 
zim ve şeriat düzeni gibi ideolojik tercihlere ağıriık vere
rek ülkeyi uçurumun kenanna getirmişlerdir.”  (...)

“ Ülkemizde etnik grupların muhtemel ayaklanmalan- 
nın dış müdahaleleri de davet edebileceği. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’dan kaynaklanan bölücü İç tehdi- 
tin Yunanistan ve Kıbrıs Rumları ile biriikte Türkiye
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için büyüle bir telılilce teşitil edebileceği, ayrıca Üiitenıiz- 
de teokratik bir düzenin kurutmasına yeni İran yöneti- 
mininde her türlü desteği yapabileceği gözönünde bulun
durulacaktır." (...)

“Türk Silaiıiı Kuvvetleri; Ülkenin bütünlüğünü koru
mak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, siyasi ve sos
yal sorunları kısa sürede kesin çözümlere ulaştırmak, 
iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesi 
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin 
işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak mak
sadıyla G günü S saatinden itibaren, Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin Kara, Deniz ve Hava Hükümranlık salıaiarını dış 
tehdit ve tehlikelere karşı koruma görevini sürdürürken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Hükümeti feshederek 
Ülke Yönetimi'ne Yüce Türk Milleti adına et koyacak 
ve iç güvenlik ve düzeni sağlayacaktır." (...)

“(1) Hazırlık safhası: (G-2 günü)

Hazıriık safhası bu emrin alınması ile başlar. Bu safha
da gizlilik prensibine azami derecede riayet edilerek 
harekâtın niyet ve maksadı, hazırlıkların aksamadan yü
rütülmesine yetecek kademedeki lüzum görülen ilgiiiie- 
re ve ast birlik komutanlarına, asgari ölçüde biidiritecek- 
tir.

G-1 günü iteri hazırlık durumuna geçilecektir.

İleri Hazıriık Durumu: Bayrak Harekat Planı'nın uygu
lanması için son hazırlıkların yapılması ve harekatın 
niyet, maksat ve uygulanma şeklinin gerektirdiği kadar 
yeterli ölçüde ast kademeye duyurulmasıdır.

(2) İcra Safhası: (G günü S saati) ...

a) Dış Güventik icra safhası: Radyodan ilk bildirinin 
yayınlanmasını müteakip emrediidiğinde Genel Savun
ma Planı’nın (GESAP) uygulanmasını hazıriık bulunula
caktır.

b) İç güvenlik icra safhası: G günü S saatinde emirle 
yönetime el konarak genel güvenliğin, can ve mal gü
venliğinin ve kamu düzeninin sağlanması Silahlı Kuv
vetlerin teminatı altına alınacak ve ülkede süratle asayiş 
ve emniyet tesis edilecektir.

İç güvenlik icra safhasında aşağıdaki hususlar sağla
nacaktır:

(I) Kritik bölgeler ve Türk Silahtı Kuvvetlerine mukave
met etmesi beklenen kişiler. Silahlı Kuvvetlere mensup 
birliklerce kontrol altına alınacak, yasaklara ve emirlere 
her türlü direniş, münferit ve kitlesel hareketler müsa- 
mahasız bir şekilde, kesin bir kararlılıkta, sürat ve şid
detle kıniacaktır. (...)

(İti) Sorumluluk bölgesi içinde mevcut siyasi parti, 
demek, sendika, meslek kuruluşları ile bunlann yan 
örgütlerinin faatiyetleri durdurulacaktır. Bu teşekkülle
rin isim ve faaliyet gösterdikleri yerlerin adresleri Ek'te- 
dir. istisnasız hepsinin kapısı mühürienecek ve kullanı
lıp kullaniimadıkiarı devamlı kontrot edilecektir. Bunlar
dan kayıt ve kuyudatına el konup suç unsuru aranacak
lar Ek’de gösterilmiştir.

(IV) Pariamenter olan veya olmayan bütün partililer 
evlerinde gözaltında bulundurulacak, dışan her türlü 
Iriibatları kontrol altına alınacaktır. Sorumluluk bölge
sinde evinde gözaltında bulundurulacak partililerle tu
tuklanacak parti mensuplannın isim ve adresleri Ek’dedir.

(V) Planın uygulanması ile birlikte otomatikman yaka- 
anıp gözaltına alınacak sendika, dernek ve meslek ku- 
ruiuşian mensuplan listesi Ek'dedir.” (...)
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üstte: 1978’de kurulan ve ik i kişiden oluşan “ özel 
çalışma grubu" ikinci başkanı Orgeneral Haydar 

Saltık'ın emrinde “ Bayrak Planı"nı hazırladı. 12 Eylül
1980 harekatı bu plana göre uygulanmaya konuldu. 

Bu plandan bir sayfa. Altta: Milli Güvenlik Konseyi’nin 
son üyesi ve Jandarma Genel .Komutanı Orgeneral 

Sedat Celasun.

‘‘1) Harekat bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan 
tarafından üstün bir disiplin anlayışı ve vatanseveriik 
duyguları ile icra editecek, tahribata meydan verilmeye
cek, hiçbir TSK mensubunun disiplinsiz davranışına mü
saade edilmeyecek, tesbit edilenler hakkında derhal ya
sal işlem yapılacaktır. Silahlı kuvvetler içinde yönetime 
el koyma herakatına karşı olan subay ve assubaylar 
tutuklanacak, bu yönde en ufak emare gösteren birlik 
erleri diğer biriiktere dağıtılıp silatısız hizmetlerde kutla
nılacak ve haklannda yasal işlem yapılacaktır.

2) Sıkıyönetim idaresine karşı her türlü fesat ve muka
vemet kesin ve kararlılıkta, sürat ve şiddette kıniacaktır. 
Gerektiğinde bu gibi bastırma operasyontan için hava 
kuvvetlerinden destek talep edilecektir.

3) Emniyet ve asayişin temini için İMiili Güvenlik Kon
seyi ve Sıkıyönetim Komutantığı tarafından konan yasak 
ve öntemiere uymayanlara karşı tereddütsüz silah kuita- 
nıiarak Devtet otoritesi tesis ve idame ettiritecetctir. Hiç
bir şekilde yağma, talan, haksız iktisap, gasp, mitti ser
veti tahrip vs. gibi olaylara meydan verilmeyecektir.

5) Asayiş ve emniyetin sağtanmasında azami derece
de hassas davranıiacak, bölgede muzır faaliyette bulun
dukları bilinen veya belirlenen, şüpheli veya yeni idare
ye karşı direniş beklenen, bu yönde çeşitli gizli yöntem
lerle faaliyet gösteren kişiter ast komutaniıkiarca bu 
emrin alınması ile biriikte ikinci bir emre kadar gözaltına 
alınacaktır. İtk safhada bu maksada hizmet için hazıria- 
nan gözaltına alınabileceklerin listesi Ek’dedir.

8) Halkın ihtiyaçlarını karşılamada Silahlı Kuvvetler 
ve diğer kamu kuruluşlarının tüm imkanları kullanılacak
tır.

9) Halkta ilişkilerde ve hizmetlerin ifasında ayırım ya
pılmayacak Tarafsız Bir Yönetim uygulanarak silahlı kuv
vetlere olan güvenin artınimasına özen gösteritecek ve 
her fırsatta harekatın hiçbir partiye karşı otmadığı açık- 
ianacaktır.

10) Potis ve öğretmentere özel bir önem atfedilecek, 
aşırı uçlara mensup kamu görevliieri devamlı olarak 
takip ve tesbit edilecek, muzır faaliyetieri tesbit edilen
ler derhal görevden alınacaktır.

14) Bu emrin alınması ile birlikte siyasi suçlardan 
tutuktu butunan kişilerin, mahkemelerden delilsiztik se
bebiyle tahliye karariarı çıksa dahi, ikinci bir emre kadar 
tutukluluk halteri devam ettirilecektir. (...)

SANSÜR KURULU

28) Aşırı uçlann yayın organı olan gazete, dergi, mec
mua ve kitapların yayını Sıkıyönetim Komutanlığınca 
yasaklanacaktır. Bu yasağın ve dağıtımlarının takip ve 
kontrolü bütün görevtiterce yapıtacak ve yasağa uyma- 
yaniar tutuklanacaktır.

30) Harekatın hedefinin saptıniması yönünde yapıta- 
cak maksattı propagandalara meydan vermemek ve ya- 
pıiantarı etkisiz hale getirmek ve olumsuz kamu oyu 
oluşturmak üzere bötgede yayınlanan gazete, dergi ve 
diğer yayın vasıtalan Ordu Sıkıyönetim Karargahı’nda 
teşkil edecek bir Sansür Kurulu tarafından sansüre tabi 
tutulacaktır.” •
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Bir N um ara lı B ild iri

12 Eylül Cumhuriyeti Kollama ve Koruma 
Harekâtı dolayısıyla yayınladıkları “ Bir Numaralı 

Bildiri” .

12 Eylül 1980

Yüce Türk Milleti;

Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiy
le bir bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıl
larda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmaniann tahriki ile, 
varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fizi
ki haince saldırılar içindedir.

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getiril
miş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürün
müş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutum- 
lanyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlaya
mamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece 
yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine art
tırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye 
düşürülmüştür.

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik 
fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, İlkokul
lardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sis
temi, yargı organları, iç güvenlik teşkilâtı, işçi kuruluşla
rı, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum 
köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında 
tutularak bölünme ve İç harbin eşiğine getirilmişlerdir. 
Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti;

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet 
Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyetini kollama ve 
koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta 
zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış 
ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, 
milli birlik ve berat>erliği sağlamak, muhtemel bir iç 
savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini 
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin 
işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento 
üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

Bütün yurtta sıkıyönetim Hân edilmiştir.

Yurtdışına çıkışlar yasaklanmıştır.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağla
mak bakımından saat 05'den itibaren ikinci bir emre 
kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.

Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı 
açıklama bugün saat 13.00’deki Türkiye Radyolan ve 
Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. 
Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları 
başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara 
tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvet
lerine güvenmelerini beklerim. (...) •

Ratlyo~T0İev izyon  Konuşması

12 Eylül Cumhuriyeti Kollama ve Koruma 
Harekâtı dolayısıyla yaptıkları radyo-teievizyon 

konuşması.

lllstte: Yönetime el l<oyan MHH Güvenlik Konseyi üyesi 
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin. 

Altta: Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanlık görevini 
yürüten Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Kenan Evren.

12 Eylül 1980

Yüce Türk Milleti,

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sîzlere radyo 
ve televizyondan hitap etmek imkânını bulmuş ve ayrı
lan kısıtlı süre içerisinde mümkün olduğu kadar, yurdu
muzun içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumu 
ile anarşik ve bölücü eylemleri; alınması gereken tedbir
leri çok kısa olarak izah etmeye çalışmıştım. Yine çok 
iyi hatıriayacaksınız ki, iki yıldır her fırsattan istifade 
İle muhtelif defalar verdiğim beyanat ve radyo-televizyon 
konuşmalarımda da bu hayati önemi olan konulan dile 
getirmiştim.

Kalbi bu vatan ve millet için atan sağduyu sahibi 
vatandaşlarım kabul edeceklerdir ki; ülkemizin halen 
içinde bulunduğu hayati önemi haiz siyasi, ekonomik 
ve sosyal sorunlar, devlet ve milletimizin bekâsını tehdit 
eder boyutlara ulaşmış ve bu hal devletimizi, Cumhuri
yet tarihinin en ağır buhranına sürüklemiştir.

Yine hepinizin bildiği gibi; anarşi, terör ve bölücülük, 
her gün 20 clvannda vatandaşımızın hayatını söndür
mektedir. Aynı dini ve milli değerieri paylaşan Türk 
Vatandaşları siyasi çıkariar uğruna, çeşitli suni aynlıkiar 
yaratılmak suretiyle muhtelif kamplara bölünmüş ve bir
birlerinin kanlannı çekinmeden akıtacak kadar gözleri 
döndürülerek, adeta birbirlerine düşman edilmişlerdir. 
(...)

Düşmanın amaç ve yöntemleri, anarşi, terör ve bölü
cülüğün ulaştığı düzey; özel hukuki tedbirlere, idari dü
zenlemelere, sosyal koşuilann geliştirilmesine milli eği
tim ve iş hayatının düzenlenmesine ihtiyaç göstermek
teyken; milletin vekâletini taşıyan milletvekilleri ve se
natörler Meclislerde aylardan beri, hiçbir sorumluluk 
duymadan yalnız parti menfaat ve disiplini uğruna bu 
olaylara seyirci kalabilmişlerdir. İktidann başarı ümit 
ederek aldıklan her tedbir, muhalefetler tarafından kına
narak ve hatta memleket yaranna da olsa baltalanmıştır. 
Milli biriik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz 
dönemlerde bile kutuplaşmalar ve bölünmeler adeta teş
vik edilmiş; yangını beraberce söndürmek yerine, üzeri
ne benzin dökülerek memleket bilerek veya siyasi çıkar
lar uğruna, sırf iktidara gelebilmek pahasına bir yangın 
yerine çevrilmek istenmiştir.

Ağızianndan düşürmedikleri hukuk devleti kavramı, 
bir kısım anayasal kuruluşlarca, devletin parçalanması 
pahasına da olsa yalnız kişilerin müdafaası olarak yo
rumlanmış, devletin ve milletin savunulması ise sahip
siz kalmıştır.

Anayasanın kuvvetler ayniığı ilkesinin biriikte getirdi
ği sorumluluk, uygulamada kuvvetler çatışmasına dö
nüştürülmüştür. (...)

İktidara gelen siyasi partiler, devlet teşkilâtının bütün 
kademelerini kendi görüşleri doğrultusundaki kişilerle 
doldurarak, kamu görevlilerinin ve vatandaşlanmızın bir 
tarafa girerek kamplara bölünmesini zorunlu hale getir
mişler, giderek anarşi ve bölücülüğü destekleyen kay- 
nakiann şekillenmesine ve kamu kuruluşlannda çalışan- 
laria, polis ve öğretmenlerin dahi birt>irine düşman kamp
lara ayrılmalanna neden olan partizan tutum ve davra
nışlardan vazgeçmemişlerdir. Böylece tarafsız halkımız, 
devletten beklediklerini parti kapılannda aramaya mec
bur bırakılarak devlet otoritesi yok olmaya, vatandaşla- 
nn hak ve hukukunu konjmak ve ona tarafsız hizmet 
götürmek yerine, devletin saygınlığı yavaş yavaş erime
ğe mahkûm olmuş ve dolayısıyla ülkemizde tam otorite 
boşluğu teşekkül etmiştir.

Bir kısım bedbahtlar Türk Milletinin bağımsızlığını, 
birlik ve beraberiiğini temsil eden İstiklâl Marşımıza, 
koyu taassup veya sapık İdeolojik amaçlaria protesto 
maksadıyla oturarak veya istiklâl Marşı yerine Entemas-
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yonell söyleyerek açıkça saygısızlık gösterebilmişler ve 
buna doğrudan sorumlu kişiler tevil yoluna sapmak su
retiyle savunmalarını yapabilmişlerdir. (...)

Uzun zamandan beri bu fevkalâde üzücü olayları ya
kından takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri hatırlayacağı
mız gibi; milletin kendisine verdiği yetkileri kullanma
yan ve bu korkunç gidişi acz içinde seyreden anayasal 
kuruluşların tümünü Cumhurbaşkanımız aracılığıyla uya
rarak, alınması gereken tedbirlere de yer vermek sure
tiyle büyük Türk Milletine karşı yüklendiği sorumluluğu 
dile getirmiştir. Aradan geçen 8 aylık süre içerisinde 
yaptığımız sayısız uyarlamalara rağmen hemen hemen 
bu tedbirlerin hiç birine yasama ve yürütme organları 
ite diğer anayasal kuruluşlardan yeterii bir cevap alına
mamış ve bu konuda müspet faaliyetleri de izleneme- 
miştlr. Bu uyan mektubundan sonra bir kısım yasalan 
etkisiz hale getirerek çıkaran Meclislerimiz 22 Mart 1980 
tarihinden beri siyasi çıkar hesaplan ile çıkmaza sürük
lenen Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı içinde bu
lunduğumuz buhran ile mücadelede en kıymetli unsur 
olan zamanı fütursuzca harcamışlardır. Dünyanın hiçbir 
ülkesinde Cumhurt>aşkanlığı makamı ve seçimi bu ka
dar hafife alınmamış ve bu kadar zaman boşa harcanma
mıştır.

(...)

Son iki yıllık süre İçinde terör 5.241 can almış, 14.152 
kişinin yaralanmasına veya sakat kalmasına setwp ol
muştur. İstiklâl Harbinde, Sakarya Savaşındaki şehit 
miktan 5.713, yaralı miktanmız 1B.480’dir. Bu bas» mu
kayese dahi Türkiye’de hiçbir insanlık duygusuna değer 
vermeyen bir örtülü harbin uygulandığını açıkça ortaya 
koymaktadır.

Sevgili Vatandaşlanm,

işte bütün bunlar ve buna benzer sayılabilecek ve 
hepiniz tarafından yakınen bilinen daha birçok set>ep- 
terden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin 
bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini koru
mak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kur
tarmak, refah ve mutluluğunu sağlamak, kanun ve ni
zam hâkimiyetini, diğer bir deyimle devlet otoritesini 
tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle 
devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. Bugün
den itibaren yeni hükümet ve yasama organı kurulunca
ya kadar muvakkat bir zaman için yasama ve yürütme 
yetkileri benim başkanlığımda. Kara, Deniz, Hava Kuv
veti Komutanlan ile Jandarma Genel Komutanı’ndan 
oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından kullanılacaktır.

(...)

Sayılan bu hazıriıklar tamamlanıncaya kadar Yurdu
muzda her türiü siyasi faaliyetler her kademede durdu- 
njlmuştur. Zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan siyasi 
partilerin yeniden hazırianacak Anayasadaki düzenle
melere ve yeni Seçim ve Partiler Kanununa göre zama
nı, koşulları ilân edilecek seçimlerden yeterince önce 
faaliyete geçmesine müsaade edilecektir.

Pariamento üyeleri, siyasi faaliyetlerden dolayı suç
lanmayacak ve yeni yönetime karşı suç teşkil edecek 
tutum ve davranışlarda bulunmadıkları sürece hakiann- 
da herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, kanunların suç kabul ettiği fiilleri vaktiyle işle
diği saptanan pariamenterler hakkında gerekli kovuştur
ma yapılacaktır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Milli Selimet Partisi ve Ullllyetçi Hareket Partllerirtin 
parti başkanlan şimdilik can güvenliklertnin sağlanması 
amacı ile Silahlı Kuvvetlerinin koruma ve gözetiminde 
belirii yerlerde ikâmete tabi tutulmuşlardır. Durum mü
sait olunca sert>est bırakılacaklardır. (...)

Memleketin ekonomik koşullannı kendi gücümüzle iyi
leştirmek için her alanda elden gelen gayret sarfedlle-

TURKİYE CUMHURİYETİ DEVLET BAŞM N I

ORGENERAL KENAN EVREN’İN

SÖYLEV VE DEMEÇLERİ 

(12 EYLÜL 1380 . 12 EYLÜL I9Sİ)

T O r k e ş k a y ı p w&6ık«n

Üstte; 1981'de Ankara'da Başbakanlık Basımevi 
tarafından basılan Türitiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri isimli 

kitabın kapağı. Altta; Hürriyet gazetesinin 12 Eylül
1980 Harekatını “Atatürk yolunda devam" manşeti ile 

verdiği 13 Eylül 1980 tarihli nüshası.

çektir. Çalışkan ve vatanperver Türk işçisinin mevcut 
ekonomik koşullar çerçevesinde her türiü haklan koru
nacaktır.

Ancak temiz Türk işçisini sömüren, onlan kendi İdeo
lojik görüşleri istikâmetinde kullanmak için her türiü 
baskı oyunlanna başvuran, işçinin hakkı yerine kendi 
menfaatlerini ön planda tutan bazı ağalann bu faaliyetle
rine asla müsaade edilmeyecektir.

Tüm işverenlerin iş l>anşının koşullannı sağlayacak 
esaslardan aynimadan üretimin artırılması ve İhracata 
yönelik gayretlerin gelişmesine yardımcı olmalan için 
her türiü tedbirier alınacaktır. (...)

Eğitim ve öğretimde Atatüric Milliyetçiliğini yeniden 
yurdun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştıracak ted- 
blrier en kısa zamanda alınacaktır.

Yannın teminatı olan evlatlanmızın Atatürk ilkeleri ye
rine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anar
şist olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Bu maksat
la hepimizin tek tek saygıyla andığımız öğretmenlerimi
zin Der'll, Bir’li demeklere üye olarak bölünmelerine 
müsaade edilmeyecektir. Her düzeyde öğrencinin ama
cı, Atatürk ilkeleri ve milliyetçiliği ile pekişmiş ve üretime 
yönelik bilgi ve becerisini kazanmak olacaktır. (...)

Kıymetli vatandaşlanm;

Her zaman milletiyle bir bütün ve Türk milletinin em
rinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yeni yönetime 
karşı yapılacak her türiü direniş, gösteri ve tutum anın
da en sert şekikle kınlarak cezalandınlacaktır.

Yurtta kan dökülmemesi İçin bütün vatandaşlanmın 
tahriklere kaptlmaksızın sükûnet İçinde yayınlanacak bil
diriler doğrultusunda hareket etmelerini ve ikinci bir 
bildiriye kadar sokağa çıkmamajannı rica ederim.

Vatandaşlanmın birirtrierinin hak ve hukukuna saygılı 
olmalannı, sevgi içinde kırgınlıklannı unutmalannı, he
pimizin bu mübarek toprak üzerinde aynı haklara sahip 
bir Tİirk vatandaşı olduğumuzun idraki içerisinde olarak 
yeni yönetime yardımcı olmalannı vatanperveriik ve asil 
karakterierinden bekler, mutlu ve aydınlık yannlar dile
rim. • '

Cunta K an U m eye  Devam  
Ediyor

Türkiye İşçi-Gençlik Birliği 12 Eylül 1980’den 
sonra Almanya da yayınladığı Türkiye’de de 

dağıtılan bildirisi.

Türkiye halklan, bugün NATO  generallerinin faşist 
dlktatörtüğü altında kan kusmaktadır. “ Kemalizm”,, "de
mokrasiye dönüş”  yaveleriyle asıl yüzlerini gizlemeye 
çalışan faşist generallerin, giderek maskeleri düşmüş 
ve kanlı dişleri iyice görünmeye başlamıştır. Türkiye 
solunu, anti-faşist halk güçlerini İmha hareketi planlı, 
sistemli bir biçimde yürütülmektedir. Zam, zulüm, iş
kence, zindan, kurşuna dizme, İdam ve askeri mahke
melerin seri idam kararlanyla Türkiye bir cehenneme 
çevrilmiştir.

Sıkıyönetimli baskı, terör yurdun dört bir yanında, 
bir karabulut gibi çökmüştür halkımızın üstüne. Düşü
nen beyinler prangalı, bükülmeyen bilekler kelepçeUl 
Sıkıyönetim komutanlan, hergün kitleler halinde topla- 
dıklan insanlann sayısı ile yanşıyoriar radyo ve televiz
yonlarda. En fazla kelle toplayan komutan daha başanlı
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sayılmakta! Bu sayıların zindanlarındaki toplamı 100 bi
nin üstünde. Resmi açıklamalara bakılırsa 60 bin. Hapis
hanelerde yer yok. Askeri kışlalar dolup taştı. Cuntanın 
İçişleri Bakanı 666 gardiyan daha alınacağını açıkladı.

Cunta, “ İç savaşı önlemek ve siyasal cinayetleri dur
durmak amacı ile” yönetime el koyduğunu açıklamıştı. 
Oysa iç savaşı ve katliamlan şimdi kendisi yürütüyor. 
Aradaki fark, sivil faşistlerin yerini üniformalı faşistlerin 
almış olması ve bir de işlenen cinayetlere kılıf uydurul
ması... 31 Ekim-6 Kasım arası bir hafta içinde öldürülen 
yurttaş sayısı 19. Ekim ayı cinayetler bilançosu 90!

Üniformalı cinayet timleriyle sürdürülen ve adına 
“Operasyon” denilen bu baskın ve katliam hareketi 
özellikle Türkiye Kürdistanında da çok yoğun bir biçim
de sürdürülmekte, Kürt halkına zulüm yapılmaktadır. 
Türkiye’nin her yerinde hiçbir kimse yarınından emin 
değildir. Geceleri kimlerin evi basılacak ve kimler topla
nıp bilinmez yerlere götürülecek, kimlere işkence yapı
lacak ve kimler öldürülecek bunlar bilinmemektedir.

Son zamanlarda daha değişik metodlarla cuntanın ci
nayetleri hızlandı. DİSK Avukatı Ahmet Hikmet Feyzioğ- 
lu, Bursa Emniyet sarayının beşinci katından atılarak 
öldürüldü. Peşinden de “ kendisi İntihar etmiştir!” denil
di. Zeki Yümutacı, İstanbul Askerî Cezaevi’nden kaçırı
larak kurşuna dizildi. Güvenlik Güçlerinin “ güvencesi 
altına” alınan Öğretmen Gülden Erdem bir tarlada ölü 
olarak bulundu. Zeynel Abidin Ceylan da Ankara Emni
yet Sarayında işkence ile öldürüldü.

işkence Kurbanlarının listesi daha da uzatılabilinir. 
Ali İhsan, Erdem Ekşi, Mustafa Şefik, Haşan Özman 
bunlardan bir kaçıdır ancak. Sol Yayınları Sahibi İlhan 
Erdost’un öldürülmesinde kamufleye gerek duyulmadı. 
Askerî Cezaevi arabasında ve de “ Güvenlik Güçlerinin 
güvencesinde” , güvenlik güçlerinin dipçiği ile kafasına 
vuruia vurula öldürüldü.

İşte Cuntacı generaller, bu kanlı dişleri ve kanlı yüzle
riyle katlettikleri yurtseverlerin ölüleri üstüne basa basa 
“Özgürlükçü demokrasi”ye doğru yürüyorlar!..

Türkiyeden gelen en son haberlere göre Dev-Devç 
başkanı Yasin Ketencioğlu ve Yöneticilerinden Bülent 
Forta ve Arkadaşlan Behçet Dinierer, Selahattin Kara- 
taş, M. Ali Yılmaz şu anda Ankara’da generallerin işken- 
cehaneierinde öldürülmek üzeredirler. Yerli ve Yabancı 
basın yayın organları bu haberleri vermemekte, sessiz 
kalmaktadırlar.

Yüreğinde az buçuk insanlık sevgisi olan Türkiye’deki 
bu zulmün ve vahşete, işkencelere, katliamlara sessiz 
kalamaz, kalmamalıdır.

Faşizm yenilecek halk kazanacaktır! •

Terörsü* Özgürlük
UĞUR MUMCU

Uğur Mumcu’nın 15 Eylül 1980’de Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan köşe yazısı

27 Mayıs ihtilâli ile 12 Mart Muhtırası yakın geçmişimi
zin ders alınacak deneylerle dolu iki büyük siyasal olayı
dır. 27 Mayıs ve 12 Mart’a, bugün, bir ölçüde, serinkanlı 
gözlemlerle bakma olanağı vardır. Yaşadığımız ortam
da, toplumsal olayl'ara “ yaşasın” ya da “ kahrolsun” 
edebiyatı ile yaklaşmak çok yanıltıcı olur. Şu son yirmi 
yılın acılı serüvenlerinde görüldü ki, bu “ yaşasınlar” 
bir süfe sonra “ kahrolsunlar” kahrolsunlar da “yaşasın-
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üstte: 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan “ Cumhuriyeti 
Kollama ve Koruma Harekatı"nı manşetten veren 13 
Eylül 1980 tarihli Günaydın gazetesi. Altta: “Anayasa 
değişikliğinden sonra seçim yapacaklar" manşeti ile 
çıkan 13 Eylül 1980 tarihli Son Havadis gazetesi.

iara” dönüşür. Yaşasınların sevinci, kahroisuniarın öf
kesini kahrolsunların öfkesi, yaşasınların sevincini bir
kaç yıl içinde silip süpürünce geriye yalnızca, yalnızca 
gerçeğin kendisi kalır. Tarihi yazan da gerçeğin kendisi
dir.

12 Eylül günü emir-komuta zinciri İçinde yönetime 
el koyan silahlı kuvvetlerimizin her rütbedeki komutan
ları, 27 Mayıs ve 12 Mart deneylerini yaşayarak bugüne 
gelmişlerdir. Ve hem 27 Mayıs, hem 12 Mart yandaşları 
ve karşıtlarınca özgürce tartışılmış ve yakın tarihimizin 
bu iki olayında yaşanan yanlışlar, tutulan yollar izlenen 
tutumlar, en ince ayrıntılara kadar gözler önüne seril
miştir. Bu iki olayın gerçekleri, doğruları ve yanlışları, 
özgürlük ortamında en duyarlı terazilerde tartılmış de
ğer yargılan bu ağırlıklarla oluşmuştur.

27 Mayıs ihtilali ihtilal ile kaldınlan Millet Meclisinin 
Demokrat Parti Grubu ile bu partinin hükümetini yargıla
mıştır. Yassıada’da yapılan yargılamalar sırasında, Cum
hurbaşkanı Celâl Bayar için “ köpek davası” Başbakan 
Adnan Menderes İçin “ bebek davası” gibi gereksiz so
ruşturmalarla ihtilalin anlamı gölgelenmiş, amacı sapta- 
riimış, Başbakan Menderes Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Haşan Polatkan haklarında veri
len ve uygulanan ölüm cezalan İse toplumda derin yara
lar açmıştır. Siyasal suçlarda ölüm cezalarının hiçbiı 
toplumsal sorunu çözmediği, bir parti grubunun toptan 
ceza görmesinin siyasal gelişmeleri engellemediği ya
şanan gerçeklerle, çok açık biçimde kanıtlanmıştır.

Devlet Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başka
nı Orgeneral Sayın Kenan Evren, 12 Eylül günü yaptığı 
Radyo-Televlzyon konuşmasında; “ Parlamento üyeleri 
siyasi faaliyetlerinden dolayı suçlanmayacak ve yeni 
yönetime karşı suç teşkil edecek tutum ve davranışlar
da bulunmadıklan sürece haklannda herhangi bir işlem 
yapılmayacaktır” derken, çok gerçekçi bir yaklaşımı ser
gilemiş bulunmaktadır.'

Eğer, tutum ve davranışlarıyla, terör odakları ile ör
gütsel bağ içinde bulunan parlamento üyeleri varsa, 
elbette bunlar. Sayın Evren’in verdiği bu' güvenceden 
yararlanmayacaklardır. Bu da doğaldır.

12 Mart Muhtırası, çok başka potalarda kaynadı, çok 
başka kanallarda yürüdü. Bu dönemin herhalde en bü
yük yanlışı, devlet gücünün, silahlı sağ eylemciler için 
hiç kullanılmayıp, yalnızca sol eylemler için kullanılması 
ve de yaygın bir “ ihbar kampanyası” eşliğinde “ solcu 
avına” çıkıp, silahlı eylemlerle uzaklan yakından ilgisi 
olmayan insanların gözaltına alınıp, tutuklanmasıdır. Bu 
tür devlet öfkesinin, öncelikle devlete zarar verdiği anla
şılmış, bu anlaşılmcaya kadar da iş işten geçmiştir.

12 Eylül ortamı, 27 Mayıs ve 12 Mart’tan çok başka 
türlüdür. Böylesine kanlı ortamda devletin ilk ve başlıca 
görevi, yurttaştan, “ korkusuz yaşama özgürlüklerine" 
kavuşturmasıdır. Bunun da ilk koşulu terör odaklarını, 
arkalarında karanlık karargahian ile birlikte ortaya çı
kartmaktır.

Terörün olduğu yerde, Anayasadan, hukuk devletin' 
den, serbest seçimlerden, bağımsız yargıdan söz.etme- 
nin olanağı yoktur. Terörün bu kanlı ipoteği kaldınima 
dıkça, özgürlükçü demokrasiye dönülmüş sayılmaz. Te
rörün hüküm sürdüğü ülkelerde, Anayasa, kağıt parça- 
lanndan. Parlamentolar, taş yağınlanndan başka bir işe 
yaramaz. Yaramadığı ülkemizdeki acı deneyle görüldü..

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Mayıs'ta da 12 Mart’ta dE  

kalıcı bir askerî yönetim kurmak istemedi. Yeni yönetin- 
de "özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal” nltelikl 
bir “ sivil yönetim” kurma amacını taşıdığını ilan etti

Şimdi hepimizin bir tek amacı olmalıdır. Çok yönll 
kışkırtmalann, kurt kapanlarına kapılmadan, terörsü: 
özgürlüğü, kansız demokrasiyi kurmak ve sivil yönetim 
sağlıklı yöntemleri ve kalıcı çözümleri ile yeniden oluş 
turmak... •



Türkiye

12 Eylül Diktatörlüğü
12 Eylül darbesiyle gerçekleşen diktatörlük rejimi, Türkiye’nin tüm toplumsal ve siyasal 
hayatmı olduğu kadar sosyalist hareketin de gelişimini derinden etkileyen bir dönemeci işaret 
eder. 12 Eylül diktatörlüğü, 20 yıl boyunca boyunca genel olarak sosyal demokrat ve 
sosyalist solun ve özellikle de sosyalist hareketin devrimci kanadmm geliştirdiği ve beslediği 
bir genel değişim, kurtuluş ve devrim mücadelesinin fiziksel baskı ve zorla tasfiye etmesinin 
yanısıra, bu umutların nesnel toplumsal zemininin de dağılıp çözülmesini sağladı. Bu sürecin 
en önemli uğraklarından biri sosyalist hareketin genel toplumsal muhalefet üzerinde sağlamış 
bulunduğu hegemonyanın, siyasal gündemi tayin etmedeki üstünlüğünün sona ermiş olmasıydı. 
12 Eylül ile birlikte genel olarak siyasete ve ideolojilere karşı kayıtsızlığın Hakim olduğu 
toplumun manevi hayatı üzerinde maddi çıkarlara tutkuyla yönelişin etkisi tayin edici bir rol 
oynadı. Bununla birlikte diktatörlüğün kendi beklentilerinin bile çok altında bir direnişle adım 
adım parçaladığı toplumsal muhalefetin kendisini yeniden ifade edişinin ve sosyalizmin 
toplumsal ve tarihsel meşruiyetini yeniden tesis edişinin imkanları bu sürecin dinamikleri 
arasından kendisini göstermeye başlarken. 12 Eylül diktatörlüğünün tekelci büyük burjuvazinin 
olağanüstü bir rejim biçimi olarak kendi hakimiyetini nasıl kurmuş bulunduğunu izlemek 
onun çözülüşünün dinamiklerini de ele verebilecektir.

Yeni Sermaye Birikimi Modeli

12 Eylül darbesinin altyapısını oluşturan unsurlar içinde, egemen sınıflar açısından ekonomik 
yapıyı yeni bir modele göre biçimlendirme gereğinin ortaya çıkmış olmasının önemli bir payı 
vardı. Bu yönelime koşut olarak, sendikal düzende ve çalışma hayatında yeni şekil verilmesi 
söz konusuydu. 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasında sayılan “çalışma barışının bozulması” 
sorununu aşmak için, yeni ekonomik yapılanma içinde sosyal hakların geriye çekilmesi 
zorunluluktu. Uygulanacak deflasyonist politikaların ve yeni sermaye birikimi modelinin 
anahtarı, ücret ve maaşlarda önemli ölçüde gerileme sağlanmasıydı. Zaten 24 Ocak kararları 
ile öngörülen yeni modelin "normal” düzen içinde tam olarak yürürlüğe konulamamasınm en 
büyük siyasal nedeni, sosyal haklarda böyle bir duraklamaya fiilen imkan bulunmamasıydı. Bu 
noktada • devreye giren 12 Eylül, askeri müdahalelerin klasik “yönetime el koyma” işlevinin 
ötesinde, tüm toplumsal yapının ve özellikle ekonominin “yeniden yapılandırılması” işlevini 
yüklendi. 12 Eylül darbesi hazırlanışı, hedefi ve uygulamaları ile bir topyekün “yeniden 
kurma” eksenine oturdu. Toplumsal-siyasal yönetim mekanizmalarının ve aygıtlannın son 
kerteye kadar tıkanmasının beklenmesi de bu yüzdendi.

24 Ocak-12 Eylül

1970’lerin sonuna gelinirken Türkiye ekonomisi birçok noktada ciddi darboğazlara girmişti ve 
bu süreç artık yıldan yıla değil, günden güne izlenebiliyordu. Devlet desteği ve korumacılık 
politikalarına dayalı ithal ikameci ve iç pazara dönük sermaye birikimi modeli ciddi bir krize 
girmişti. Ayağını sürüyerek 1980’e kadar gelebilmiş olan bu modelin “eskimişliği” artık açıkça 
ortadaydı. Yeni model tartışmaları 1978’den itibaren oldukça hareketli bir seyir izlemeye 
başladı. Hatta 1979’da CHP iktidannca ortaya konan “Ekonomiyi Güçlendirme Programı” bu 
yeni modelin işaretlerini verirken bir yumuşak geçiş arayışını yansıtıyordu. Ancak sermaye 
çevreleri böylesi eklektik politikalarla yetinmeyerek, bu programı “IMFyi memnun etmek 
kaygısıyla alınmış ama sonuçsuz kalacak” bir girişim olarak gördüler. Hem yerli sermaye, hem 
de uluslararası sermaye açısından, Türkiye kapitalizminin dünya ekonomisiyle eklemlenmesini 
sağlayacak yeni bir birikim modeline geçiş elzem olmaktan öte, acil bir hal almıştı. Bu 
gerekliliğin dayatması sonucunda uygulanmaya çalışılan önlemlerin “yumuşaklığı”, sonuç 
vermek bir yana, meseleyi daha da ağırlaştırmıştı.

24 Ocak kararları, alternatif bir birikim modeline yönelik olarak, o zamana kadarki ölçüler 
içinde en radikal ve yeterli çerçeveyi getiriyordu. Yeni model, ülke sermayesinin önemli 
ölçüde yeniden yapılanmasını içeriyordu. Yeni yeniden üretim sürecine uygun yapıyı kurmanın 
temel anahtarları sermaye-emek çelişkisini/ilişkisini ayakbağı olmayacak yeni bir yapıya 
kavuşturmak ve yerli sermayeyi uluslararası sermaye ile entegre hale getirmekti. “Serbest 
ekonomi” sloganı altında yürütülen bu yeniden yapılanmada, tam tersi bir seyir izleyecek, 
devlet müdahaleleri bu süreçte çok temel rol oynayacaktı. 24 Ocak kararlarıyla, uluslararası 
sermayenin uzun süredir ısrarla üzerinde durduğu noktalarda bir dizi önemli önlem 
uygulamaya konarak yeni modelin kurumlaştınimasına girişilecekti. Ama bu önlemlerin büyük 
kısmının yasayla devreye sokulabilir nitelikte olması ve meclisin yapısı dolayısıyla bu yasal 
dönüşümün çok ağır, hatta hemen hemen hiç ilerleyememesi söz konusu idi. Sonuçta 24 
Ocak 1980 istikrar paketi 12 Eylül 1980 darbesine kadar ancak bazı tamamlayıcı önlemler ve 
rötuşlar düzeyinde hayata geçirilebildi. Hedeflenen yeni yapının tam anlamıyla oturtulmasının 
ancak “olağanüstü” bir yöntemle/yönetimle mümkün olduğu ortadaydı. Aslında bu, yeni
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Diyarbakır Cezaevi’ nde işkence ile öldürülen Mazlum 
Doğan (1). 12 Eylül’den hemen sonra idam edilen 
Necdet Adalı (2). Ölüm orucunda ölen Mehmet Fatih 
Öktülmüş (3), Abdullah Meral (4), Haydar Başbağ (5). 
İdam edilen liseli Erdal Eren (6). Aralık 1980’de 
Ankara’da işkence sonucu ölen Behçet Dinlerer (7).
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"MİNİ Güvenlil< Konseyi üyeleri (altta, soldan sağa) 

Kenan Evren (Genelkurmay Başkanı), Nurettin Ersin 
(Kara Kuvvetleri Komutanı), Tahsin Şahinkaya (Hava 
Kuvvetleri Komutanı), Nejat Tümer (Deniz Kuvvetleri 

Komutanı), Sedat Celasun (Jandarma Genel • 
Komutanı). Evren, 9 Nisan 1983'de “ sabnn sonunun 

selamet olduğunu" şöyle açıklayacaktı: "Sevgili 
vatandaşlarım, biz de 12 Eylül'e gelinceye kadar az 

mı sabrettik. Ama sonunda muradımıza erdik." 
Darbeciler ve askeri darbe "çözüm"ûnü destekleyen 

egemen blok açısından 12 Eylül; uğruna onca 
lanetlenen "terör ortamı"nın ve toplumsal şiddetin, 

"bir miktar daha" tırmanmasına rahatlıkla razı olunan 
bir "murad"dı. Muradın gerçekleşmesinden sonra, 
gerçek anlamda bir terör ortamı, tamamen devlet 

aygıtınca üretildi. Hak ve özgürlükler üzerindeki 
kapsamlı kısıtlamalarla gündelik hayattaki terörün 

yanında; salt sistematik işkencenin aldığı boyutlar bile, 
müthiş bir baskının kurumlaştığını gösterir. Uiusiararası 

Af Örgütü'nün 1989 yılında yayımladığı rapora 
göre, 12 Eylül’den sonra Türkiye’de 229 kişi 
gözaltında veya hapishanede öldü: bunlardan 
144'ünün ölüm nedeni hakkında doyurucu bir 

açıklama yapılmadı. Resmi açıklamaların hemen hepsi 
de birbirleriyle çelişir nitelikteydi. ANAP hükümetinin 

iki İçişleri Bakanının açıklamaları bile birbirini 
tut(a)mamıştır: Nisan 1986’da Yıldırım Akbulut

1983-1985 döneminde işkencede ölenlerin sayısını 27  
olarak verirken. Kasım 1988'de Mustafa Kalemli aynı 

dönem için 26 rakamını veriyordu! Buna karşılık, 
Uluslararası Af Örgütü'nün 1988 yılında yaptığı 

saptamaya göre, 1982-1986 döneminde açılan ve 
9962 sanığın yargılandığı toplam 6470 işkence 

soruşturması veya davasında, yalnızca 84 polis 
sorumluluğu saptanarak hüküm giydi. İşkencecilerin 

çoğu beraat eder veya göstermelik cezalara 
çarptırılırken; Nisan-Temmuz 1981 döneminde "başarılı 

hizmetlerinden ötürü" para ile ödüllendirilen 1002 
güvenlik görevlisi arasında birçok işkenceci polis

yeralabildi.

farkedilen bir durum değildi. Özellikle uluslararası sermaye odakları, 70’lerin ikinci yansı 
boyunca, bu dönüşüme hazırlanırken; sürecin çok sancılı olacağının, hatta mevcut çerçeve 
içinde mümkün olamayacağının bilincinde olarak çeşitli olasılıkları denemişlerdi. Bu süreç
içinde yerli egemen sınıflarda da hakim konumda olan yumuşak geçiş çabalan, düzenin siyasi
istikrarsızlığı ve otorite bunalımı nedeniyle çok zayıf kalan girişimlerin ötesine geçemeyince, 
sermayenin bütün fraksiyonları, çarenin ancak “olağanüstü” bir müdahale olabileceği üzerinde 
birleşmişlerdi. Ne yaygın rant dağıtım anlayışı ve prekapitalist unsurlara yakınlığı ile AP’nin; 
ne de karma ekonominin “kamudan yana” dengelerinin vazgeçilmezliği anlayışı ve soyut 
düzeyde de kalsa iktisadi bağımsızlık iddiası ile CHP’nin yerli tekelci sermaye ile uluslararası 
sermayenin derdine çare olamayacağı netleşince; bu odaklann manifestosu niteliğindeki 24 
Ocak kararlannm uygulayıcısı olmak, 12 Eylül rejimine kaldı. 12 Eylül dönemindeki birçok 
açıklama, bunu doğrular niteliktedir. 24 Ocak kararlannm miman olarak anılan Turgut Özal 
“12 Eylül olmasaydı bu ekonomik programın neticelerini alamazdık” derken, ülkenin en 
büyük tekellerinden birinin sahip-yöneticilerinden Rahmi Koç “askeri yönetimin zamanında ve 
doğru kararlar almasıyla çok değerli zaman tasarrufu” sağlandığından bahsetmiştir. İstanbul 
Sanayi Odası başkanı İbrahim Bodur da 1982’de “12 Eylül’den sonraki yönetim 24 Ocak
kararlannm başansmı iki kat artırmıştır” demiştir.

12 Eylül yönetimi, darbenin hemen peşisıra, 24 Ocak kararlannm öngördüğü programı devam 
ettireceğini açıklayarak “göreve” başladı. Dış finans çevreleri destek için b'û şartı 
gözetmekteydiler. 12 Eylül günü Dünya Bankası Türkiye masası şefi Adi Davar ile IMF 
Türkiye masası şefi Peter Hole Maliye bürokrasisinin kurmay kadrosundan Tevfik Altmok’u 
arayarak “bir değişiklik var mı?” diye sordular. Bütün büyükelçiler de “ekonomik programda 
değişiklik olup olmadığını” öğrenmeye çalışmaktaydılar. Beklenen açıklama, resmi olarak 16 
Eylül günü yapıldı. Milli Güvenlik Konseyi (MGK) ve devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren 
ilk basın toplantısında ekonomik programın aynen devam edeceğini bildirdi. MGK 16 Eylül’de 
bütün grev ve lokavtlan ikinci bir emre kadar erteledi. Diğer yandan, özellikle uluslararası 
sermaye çevrelerinde “meselenin güvenilir ve kararlı takipçisi” olarak görülen (Demirel 
hükümetinin Başbakanlık müsteşan) Turgut Ozal'a daha darbenin ilk günü hükümette üst 
düzey görev teklif edilmesi ve kurulan hükümette ekonomik konularda tek yetkili olarak 
güçlü bir konum sağlanması da, programa etkili biçimde devam edileceğinin göstergesiydi. 27 
Eylül’de IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmeye giden geniş Türk heyetine. Başbakan 
Yardımcılığına atanan Turgut Özal başkanlık ediyordu. Bu gezide amaç, ilişkileri hiç ara 
vermeden sürdürme mesajını iletmek ve 12 Eylül’ün nedenlerini anlatmaktı. Buna bağlı olarak, 
istenen ekonomik programın hiç engelsiz uygulanacağı vaadinden hareketle, uluslararası finans 
kuruluşlarının artık Türkiye için beklenen önemli kaynak aktanmlanm yapması talep 
edilecekti. 29 Eylül’de hükümet programı açıklandı. Yeni sermaye birikim modelinin
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gerektirdiği yapıyı yerleştirmeye dönük temel noktalara işaret edilen programda 24 Ocak 
toarlanm n tamamlayıcı önlemlerle sürdürüleceği belirtildi. Özal ve çevresindeki ekonomi 
teknokrasisi bu çabalann benzerini ülke içinde sürdürmeyi ihmal etmiyor, askeri yönetime 
sürekli “bilgi” iletiliyordu. Özal, 12 Eylül öncesinde komutanlara verdiği brifinglerle zaten 
askerlerin gözünde “ekonomi konulannın uzmanı” rütbesini tescil ettirmişti. Böylelikle, IMF ve 
Dünya Bankası ve bu kuruluşlann stratejisiyle bütünleşen kadrolann perspektifi; kendiliğinden 
askeri yönetimin ekonomik poHtikası haline geldi. Kasım 1980’de Ankara’ya gelen Dünya 
Bankası heyetinin başkanı “biz de Atatürk gibi düşünüyoruz” diyordu.

Emperyalist Sisteme Entegrasyon

12 Eylül yönetiminin “kararlı” ekonomik politikası, dış finans kuruluşlan üzerindeki etkisini 
hemen gösterdi. 25 Ekim’de Türkiye’nin ABD’ye olan toplam 350 milyon dolarlık borcunun 
ertelenmesi sağlandı. 8 Kasım’da OECD çerçevesindeki bir kısım borcun ertelenmesi onaylandı.
9 Kasım’da Avrupa Yatınm Fonu’ndan önemli miktarda kredi sağlandı. 17, 19, 20 Kasım 
tarihlerinde yeni dış kredi anlaşmalan yapıldı. Bu gelişmelerle beraber, 24 Ocak programına 
adım attıracak yasal düzenlemeler hızla yürürlüğe konuyordu. 28 Kasım’da vergi yasalannda 
alo kapsamlı değişiklik tasansı MGK tarafından yasalaştınidı. 30 Kasım’da ihracatın ve döviz 
kazandıncı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. 1980’in son 
aylan hem dış ekonomik ilişkiler hem de yasal düzenlemeler açısından süratli gelişmelere 
sahne oldu. Dönüşüme bu ölçüde hızlı girişilmesinin düzen açısından (mevzuat karmaşasının 
daha da içinden çıkılmazlaşması gibi) bazı sakmcalan ortaya çıksa bile, otoritenin “tek” ve 
sınırsız olmasının getirdiği olanaklar cömertçe kullanıldı.

Yeni sermaye birikim modelinin odağında, sanayinin ihracata yönelik bir yapı kazanması 
“ilkesi” yatıyordu. Bu ilke, 1981’de yapılan 2. İzmir İktisat Kongresinde, T.Özal’m beyin 
takımından Yıldınm Aktürk tarafından şöyle vazediliyordu: “Piyasa mekanizması içinde rekabet 
gücü olabilecek, mukayeseli avantajlanmızı azami ölçüde kullanan, ithalatla boy ölçüşebilecek, 
daha doğrusu rahatlıkla ihracat yapabilecek sanayi dallanna yönelmek gerekmektedir.” Yeni 
sermaye birikim modelinin öngördüğü yapı, özellikle eski ithal ikameci yapının ve 
prekapitalist unsurlann tasfiyesini gerektiriyordu. Bu tasfiye ile birlikte, yeni modele uygun 
sermaye gruplan özendirilerek yerleşikleştirilecekti. Bu sonuçlara varmak için çok karmaşık ve 
değişken olabilen bir önlemler sağanağı başlatıldı. Her hafta temel önemde yeni bir karar ya 
da “önlem” ilan ediliyordu. Daha ilk günlerden, deflasyonist önlemler alınmaya başlandı. 
Kamuoyuna “sıkı para politikası” tanımıyla yansıtılan bu politika, para arzının kısılması, devlet 
harcamalarının dizginlenmesi ve ücretlerin dondurulması gibi klasik adımlann yanında vergi 
mevzuatında önemli değişiklikler içeriyordu. Talebi kısmaya dönük bu önlemlerin sonucunda 
1981’de sabit sermaye yatmmlardaki artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 32 gerilerken; 
para arzındaki gerileme yüzde 36’ya ulaştı. Kamu İktisadi Teşekkülleri’ne (KİT) yeni kaynak 
aktanmı yapılmadığı için, bunlann temel tüketim malı veya yatınm malı niteliğindeki 
ürünlerine yaptıkları zamlar birbirini kovaladı. 12 Eylül’den sonra bir yıl içerisinde alınan 
önemli sonuçlardan biri de, 1981 bütçesine yansıdığı gibi toplumsal harcamaların önemli 
ölçüde gerilemesiydi. 1979’da yüzde 18.7 olan sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim harcamalarının 
toplam kamusal harcamalar içindeki payı, 1982’de yüzde 14’ün altına düştü. Buna karşılık.
Milli Savunma Bakanlığı’nın ve emniyet örgütünün bütçelerinde büyük artışlar yapıldı.

Yeni modelde önemli yeri olan ihracat, döviz kazandıncı iktisadi faaliyetleri teşvik eden 
birçok yeni düzenleme ile gündeme geldi. 30 Kasım’da açıklanan genel teşvik tablosu ile 
birlikte bu yöndeki girişimlere çeşitli vergi indirimleri, vergi iadeleri ve kredi kolaylıkları 
getirildi. Birbiri ardına çok sayıda ihracatçı firma kuruldu. Bu da istenen bir sonuç olmadığı 
için, çeşidi önlemlerle oluşan küçük firmalann devreden çıkması sağlandı. Bu arnaçla 22 
Nisan 1982’de çıkarılan bir kararname, büyük firmaları ihracat işlemlerinde çok daha avantajlı 
hale getirdi. Ulaştırma ve müteahhiriik hizmetlerinde de koşut önlemler alındı. 16 Mayıs 
1981’de çıkarılan bir kararname ile, emek-yoğun bir yapı içinde ucuz işgücü kullanarak 
dışanya yönelen inşaat firmalanna büyük teşvikler getirildi. Bu arada, ihracatı artırmanın 
yanında uluslararası finans-kapital odaklannın perspektifiyle bütünleşmek amacıyla, sürekli 
devalüasyon politikası izleniyordu. 4 Mayıs 1981’den itibaren günlük kur uygulamasma geçildi. 
Bunlann sonucunda Türk Lirası hızla değer kaybetti. 23 Ocak 1980’de 1 Dolar 47.10 TL 
iken, 24 Ocak kararlarıyla 70 TL olmuştu. 1 Dolar 11 Ekim 1980’de 82.70 TL; 27 Ocak 
1981’de 91.90 TL; 6 Mayıs 1981’de 100.45 TL; 24 Aralık 1981’de 130.35 TL oldu.

Uluslararası kapitalist sistemle entegrasyon çabalannın bir ayağı da, kuşkusuz, yabancı 
sermayeye çıkanlan davetti. Ekonominin ihracat-odaklı hale gelmesiyle birlikte yerli tekelci 
sermayenin yabancı sermaye kuruluşlan ile işbirliği yapması hayati önem kazanıyordu. 12 
Eylül sonrası Türkiye’sinde teşvikler ve “diğer imkanlar” yabancı sermaye için gayet çekiciydi. 
Yabancı sermayeye ilişkin teşvikler kademeli olarak artınlırken, bir “şark kurnazlığı” ile daha 
önceden birikmiş olan garantisiz ticari borçlann TL ile ödenmesi yolu açılmış ve bu kaynak 
ülke içinde yatınma aktanimak istenmişti. Fakat bu noktada alacaklı yabancı firmalann 
alacaklan paravan Türk şirketlerince devralındığı için, bu kaynak yaratma yolu fiilen işlerlik 
kazanamadı. Petrol yasası ve serbest bölgelerin kurulması için alınan kararlar da yabancı 
sermayeye dönük tasarruflardı. Özellikle KİT projeleri ve bazı büyük yatınmlann yabancı 
firmalara ihale edilmesi de bu anlayışın sonuçlanndan biriydi. Fakat tüm bu önemlere karşın

2390

EVREN, KENAN  
( 1 9 1 7 - , , . )

12 Eylül askeri darbesinin “ emir ve komuta zinciri” 
içindeki önderi Kenan Evren, 17 Temmuz 1917'de Mani
sa’nın Alaşehir ilçesinde doğdu. Bir süre tekel memur
luğu da yapmış olan bir din adamının oğluydu. İlkokulu 
Alaşehir’de, ortaokulu Manisa’da, liseyi İstanbul’da oku
duktan sonra Harbokulu’na girdi. 1938'de Kara Harbo- 
kulu’nu bitirerek topçu asteğmen, Şubat 1939’da teğ
men oldu. 1940'da Topçu Okuiu’nu bitirdikten sonra 
çeşitli birliklerde kıta görevi yaptı. Ağustos 1942'de 
üstteğmeniiğe terfi etti. 1949’da kurmay yüzbaşı olarak 
Kara Harp Akademisi’ni bitirdi. Sonra Genelkurmay Eği
tim Şubesi kısım amirliği, 1. Ordu Harekat Dairesi baş
kan yardımcılığı yaptı. Bu sırada Kara Harp Akademisi'- 
nde öğretmen olarak dersler de verdi. 1958-1959 yılla
rında Kore’deki Türk Tugayında Harekat ve Eğitim Şube 
Müdürlüğü ve kurmay başkanlığı görevini yürüttü. Türk
iye’ye döndükten sonra 1959-1961 yıllarında Ordu Do
natım Okulu kurmay başkanlığı, 2. Ordu Harekat Eğitim 
başkanlığı görevlerinde bulundu. Nisan 1961’de, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde İngilizce sınavına girdi, 
başarılı olamadı. Aynı günlerde Muş’a tayin edilmesinin 
getirdiği huzursuzluğun da etkisiyle, döneminin kaiaba- 
lıklığından ötürü terfi ve yükselme şansının sınırlı olabi
leceği kanısına vararak; M illi B irlik  Kom itesi üyesi Albay 
Osman Köksal'a mektup yazarak “ resen emekli 
edilmesi” ricasında bulundu. Köksai’ın telkini üzerine 
ordudan ayrılmaktan vazgeçti. 227. Piyade Alayı komu
tanlığı, 9. Kolordu kurmay başkanlığı. Kara Kuvvetleri 
Okullar Dairesi görevlerini yürüttü. 1964'de tuğgeneral 
oldu. 1967'de tümgeneral olarak 58. Er Eğitim Tümeni 
komutanlığı ve 2. Ordu Kurmay başkanlığı görevlerini 
üstlendi. 1970’de korgeneral olduktan sonra Kara Kuv
vetleri Komutanlığı Denetleme Kurulu başkanlığında bu
lundu. Evren, 1974’de orgeneral oldu ve Genelkurmay
2. Başkanlığına getirildi. 1976-77 yıllannda Ege Ordusu 
komutanı oldu. Bu görevden emekli olmayı düşünür
ken; Genelkurmay Başkanlığına İlişkin olarak AP önderi 
ve Başbakan Demirel'le Cumhurbaşkanı Korutürk ara
sında beliren çelişki, beklenmedik bir şekilde Kara Kuv
vetleri Komutanı olmasını sağlayacaktı I Demirel, daha 
kıdemli durumdaki orgeneraller Adnan Ersöz ve Şükrü 
Olcay'ın yerine, siyasal olarak yakın bulduğu Ali Fethi 
Esener’i Genelkurmay Başkanlığına atadı. Cumhurbaş
kanı Korutürk, ordu hiyerarşisine ve geleneğine aykırı 
bulduğu bu atamayı yürürlüğe koymamakta direnince; 
30 Ağustos 1977’de söz konusu üç orgeneral birden 
emekli oldular. Bu durumda en kıdemli orgeneral ola
rak, Nurettin Ersin’le birlikte Kenan Evren kalmıştı. Ev
ren, Kore kıdemi sayesinde Ersin’I “ geçerek” Kara Kuv
vetleri Komutanlığına geldi. 1977-78 yıllannda Kara Kuv
vetleri Komutanlığını sürdürdü. Semih Sancar’m emekli 
olması üzerine, 6 Mart 1978’de Genelkurmay Başkanı 
oldu. Askeri darbe hazırlıkları, Evren’in Genelkurmay 
Başkanlığı döneminde başladı. Evren, ordu İçinde, bir 
an evvel müdahaleden yana olanlara karşı; bütün alter
natiflerin tüketilerek koşulların askeri darbe için tam 
anlamıyla olgunlaşmasını beklemeyi savunan generaller 
grubunda yeralıyordu. NATO  Müttefik Kuvvetleri Komu
tanı ABD’li general Rogers ile çok yakın ilişki kuran



I  I
r v ^ j j

Danışma Meclisi üyeleri, 15 Ekim 1981'deki ilk 
toplantıda Kenan Evren'in konuşmasını dinlerlerken... 

Danışma Meclisi üyeleri ya doğrudan doğruya, ya da 
valilerin önerdikleri isimler arasından Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından seçilmişti. 27 Mayıs'taki Kurucu 
Meclis'in korporatif anlamdaki temsili özelliğine bile 
sahip bulunmayan: tam anlamıyla b ir “ kooptasyon" 
meclisi niteliğinde olan Danışma Meclisi üyelerinin 

mesleki dağılımı, 12 Eylül’ün siyasal-sınıfsal yapısını 
açığa vurmaktadır: Asker yüzde 15.6, hukukçu yüzde 

12.6, memur yüzde 38.9, serbest yüzde 7.8, teknik 
eleman yüzde 11.9, işçi-sendikacı 2.4, özel sektör 
yöneticisi yüzde 10.2, sanatçı yüzde 0.6. Danışma 

Meclisi'nin toplandığı 1981 yılının başında, 12 
Eylül'den önceki son Meclis’in 14'ü MSP'//, 11'i 

MHP'//, 4'ü CHP'//, biri AP'Iİ, biri bağımsız toplam 31 
milletvekili tutuklu bulunuyordu. Evren, Danışma 

Meclisi'nin açıldığı günlerde, siyasal partilerin, bu 
Meclis’in “ her türlü etkiden masun olarak rahat ve 

huzurlu çalışabilmesi iç in " kapatıldığını söylemişti.

Evren; Rogers'ın, “Türkiye’nin, Ege'deki ihtiiafiar ko
nusunda yumuşayarak Yunanistan'm NATO  askeri ka
nadına dönüşüne onay vermesi gerektiği” doğrultusun
daki teikinierini benimsemekteydi. Evren, 12 Eyiüi'den 
sonra Rogers’in verdiği “ asker sözü” ne dayanarak, 
ABD'nin Ortadoğu’daki karışıklık nedeniyle çok önem
sediği bu uzlaşmanın gerçekleşmesini sağlayacaktı. Ro- 
gers'ia Evren, Türkiye'de ordunun istikrarı garanti altı
na alacak inisiyatifi geliştirmesi gerektiği konusunda 
da görüş birliği içindeydiler. Evren 27 Ağustos 1979'da 
hiarbokulu öğrencilerine verdiği söylevde ilk kez askeri 
müdaiıaleyi ima etti; “ İç iıizmet kanununun sana verdiği 
Türkiye Cumiıuriyetini korumak ve kollamak görevini 
gerektiğinde tam anlamıyla ve kusursuz olarak yerine 
getireceğin muhakkaktır.” Evren, askeri müdahale ön
cesinde sivil iktidar alternatiflerinin tamamen tüketilme
si yönündeki ısrarı doğrultusunda, 1980 yılbaşında Cum
hurbaşkanı aracılığıyla ve CHP önderlerine bir “ uya
rı mektubu” verilmesi fikrinin de mimarı oldu. 24 Nisan'- 
da bir gazeteciye özel görüşmede söylediği sözler, bu 
"uyan”nın salt stratejik bir adım olarak anlam taşıdığını 
ortaya koyuyordu: “ İki parti biraraya gelsin diyoruz ama, 
gelseler ne olacak ki? Birinci hafta kavga edecekler!”

Orgeneral Kenan Evren, 12 Eylül darbesinden sonra 
Genelkurmay Başkanlığı “ rütbesinin” yanında M///ı Gü
venlik Konseyi (MGK) başkanlığı ve T.C. Devlet Başkan
lığı ünvaniannı aldı. 12 Eylül'ün ilk günlerinden başlaya
rak, Türkiye'nin bütün illerini ve sayısız ilçesini dolaşa
rak halk önünde konuştu. Bu konuşmalarla ilk evrede 
12 Eylül harekatının, daha sonra kurumlaştırılan yeni 
rejimin savunmasını yaptı. '80'lerin sonlarında birçok 
siyasal mizah eserine konu edilen naif üslubuyla, “ halk 
adamı” imajı vermeye çalıştı. Söylemi, '80'ier arifesinde 
egemen kamuoyunca körüklenen “ güçlü devlet-tek 
otorite” arayışını kişileştirirken; büyük öiçüde gündelik 
dile dayanan yapısı ve kahve sohbeti mantığını gözeten 
“yalınlığıyla” , “ halka yakın” bir izlenim uyandırıyordu. 
Bu çabasının, kitlesel siyasal inisiyatiflerin kırıldığı, bas- 
kıiandığı toplum yapısı içinde oluşturulan otoriter, mer
keziyetçi devlet yapısınının faşizan uygulamalarını “ ba- 
ba(can) devlet” imajıyla örtmek bakımından etkili oldu
ğu söylenebilir. Evren, 23 Ekim 1981 'de toplanan Danış
ma Meclisi ile MGK’dan oluşan Kurucu Meclis'in hazırla
dığı Anayasanın 7 Kasım 1982'de haikoylamasıyla kabu
lünden sonra^ bu Anayasa uyarınca yedi yıllık bir süre 
için Cumhurbaşkanl.ğı görevini üstlendi. Türkiye’nin 7. 
Cumhurbaşkanı oldu. 1 Temmuz 1983'de Genelkurmay 
Başkanlığı görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin 
Ersin'e devrederek askerlikten emekliye ayrıldı. ANAP  
iktidarı döneminde, 12 Eylül rejiminin sürekliliğini ve 
silahlı kuvvetlerin iktidar üzerindeki gözetimini temsil 
etme misyonuna sahipti. Görev süresinin bitimine doğ
ru insan haklan ve demokrasi konusunda uzlaşmacı, 
ılımlı bir portre çizerek; Cumhurbaşkanlığının bir dönem 
daha sürmesinin gündeme gelmesi yönündeki arayışla
ra yeşil ışık yaktı. 1 Kasım 1989'da Cumhurbaşkanlığına 
seçilen ANAP  önderi Özal'a makamı devrettikten sonra 
Marmaris'e taşındı.

Türkiye’ye yabancı sermaye girişi önceki yılların üzerine çıkmadı, hatta gerisinde kaldı. Buna 
karşılık, serbest kur uygulaması ve getirilen yüzde 30 transfer zorunluluğu, yurtdışından 
Türkiye’ye aktarılan işçi dövizlerinde büyük artış sağladı. Bu önlemler sonucunda ihracat 
1980-1981 arasında yüzde 60 arttı. İhracatta sektörel dağılım sanayi ürünleri lehine değişti. 
Pazarlar çeşitlendi. Bu ihracat artışının çok önemli bir olağanüstü-konjonktürel nedeni de 
vardı: Savaş içinde ekonomileri çöküntü yaşayan İran ile Irak’ın sunduğu geniş pazar imkanı, 
12 Eylül dönemi “geçiş” ekonomi politikasının büyük bir “şansıydı”.

Ekonomik Büyümenin Durması ve Gelir Dağılımmda Büyüyen Uçurum

Daha düşük oranda olmakla birlikte ithalatta da genişleme vardı. Dış ticaret açığında, belirli
bir azalma eğilimi ortaya çıktı. Ancak büyüme duraklamıştı. Büyümenin durması ve ithalat 
artışının ihracat artışına göre düşük düzeyde kalması; önemli ölçüde ithalata bağımlı olan 
yatırım malları üretiminin azalması sonucunu da verecekti. Ayrıca, ihracattaki devlet
sübvansiyonu ve sürekli devalüasyon politikaları nedeniyle, daha fazla mal daha ucuza ihraç
edilmişti. Böylece Türkiye’nin gayrısafi milli hasılasında sürekli düşüş gerçekleşmeye başladı. 
İhracat iç fiyatlarda olağanüstü şişme eğilimine yol açtı. Örneğin dış piyasalara 85 TL’na 
satılan kurufasulyenin kilosu iç piyasada 180 TL’ydi! Bu sûrece bağlı olarak geniş orta sınıf 
ve emekçi kitlelerinin alım güçleri hızla düşüyordu. Bu durum, bütün sosyal haklardaki 
gerileyiş ve özellikle işçi sınıfının reel ücrederindeki büyük düşüşle birleşince, geçim bunalımı 
dev bir sorun haline geliyordu. Ekonomik büyümenin duraklaması karşısında akademik- 
bürokratik düzeyde kalan bazı tepkiler dile getirilmeye çalışılırken; Türkiye’deki ekonomi 
politika yönetiminin uluslararası akıl hocaları, büyümenin en alt düzeyde tutulmasını telkin 
ediyorlardı. Büyümenin dur(durul)masının doğal sonucu olarak işsizlik arttı ve 1981/82'de  
yüzde 20’lere tırmandı. Uluslararası kapitalizme entegrasyon süreci, bü yüksek oran da göze 
alınarak, ucuz iş gücüne ve “süper sömürü”ye dayalı politikalarla hızlandırılıyordu. Dünya 
kapitalist sistemine Türkiye’nin “tam” entegrasyonunun bir başka önemli anahtarı, dış borç 
mekanizmasıydı. Geçmiş yılların borçlarının faiz ödemeleri, dış ticaret açığı ve ihracata dönük 
çok büyük çaplı sübvansiyon politikaları sonucu ortaya çıkan kaynak sorunu yine borçlanma 
yoluyla halledilmeye çalışıldı. Üstelik yeni yatırımlar yap.lmadığı ve ekonomik büyümenin 
dur(durul)duğu bu dönemdeki dış borç yükünü hızla artıran politika ülkenin uluslararası 
finans gruplarına bağımlılığını artırdı. Asıl önceliği dış borç bunalımına çözüm bulmak olarak 
vazedilen “istikrar programı”, 70’lerden devralınan dış borç yükünü kısa sürede iki kattan 
fazla artırdı. Dış borçlardaki artış oranı, 80 ’lerin sonlanna doğru çığ gibi büyüdü. 24 Ocak 
kararlarının yürürlüğe konulduğu dönemde 13 milyar dolar tutarında olan dış borçlar altı yıl 
içinde 31.2 milyar dolara ulaştı. 1980’de gayrısafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 27.8'ini 
oluşturan dış borçlar, 1986’da yüzde 53.5'ine yükseldi. 1 9 81 /82  sonrasında, iç borçlanma 
hacmi de çok büyük artışlar gösterecekti. Milli gelirde de müthiş gerileme söz konusuydu. 
Türkiye 12 Eylül sonrasında, GSMH’nın 1980-1984 dönemindeki yüzde 30 düşüşüyle dünyada 
milli geliri en fazla gerileyen beşinci ülke idi. 1979’da 70.8 milyar dolar olan GSMH 1980’de 
58.3, 198rd e  53.7, 1983’de 50.9, 1984’de 50.1 milyar dolara düştü.

Sermaye İçi Çelişkiler

Tekelci büyük sermayenin etkin kulübü TÛSİAD'm Temmuz 1981’de çıkan bir kararnameyle 
“kamu yaranna dernek” statüsü kazanması, bu örgütle birlikte tekelci sermayenin “söz”ünün
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ve tercihlerinin “kamu yararı”yla özdeşleşmesinin simgesel bir ifadesi sayılabilir. Tekelci 
sermayenin tercihleri ve politikası, yalnızca “kamu yararı” anlamına değil, “sermaye yararı” 
anlamına da geliyordu. Sermayenin genel ve bileşik çıkarı, artık görece “demokratik” tarzda, 
dengeler gözetilerek değil; tamamen tekelci sermayenin belirleyiciliğinde saptanıyordu. Bu 
bakımdan, yeni sermaye birikim modelini yerleştirme çabalarının getirdiği yeniden yapılanma 
sürecinin önemli bir cephesi de, sermaye fraksiyonları arasındaki çatışmalardı. Sermaye içi 
fraksiyonel çatışmaların izleri, meslek örgütlenmeleri ve odalarda da kendisini açıkça 
gösteriyordu. Bu aşamada sermaye sınıfı içerisinde bazı grupların tasfiyesi veya geriletilmesi, 
yeniden yapılanmanın nesnel bir gereğiydi. Yeni yapılanmanın hakim unsuru olan tekelci 
sermaye, egemen blok içindeki öncülük konumunu organikleştirme yolunda tarihsel bir fırsatı 
kullandığının farkındaydı. Sermayenin fraksiyonları arasındaki çatışmaların tam anlamıyla 
topyekün hesaplaşma ve tasfiye niteliği kazandığı; devletin baskı aygıtının açıkça devreye 
girdiği alan, “yeraltı sermayesi”nin alanıydı. 1980 arifesindeki şartlar, yeraltı sektörünün 
güçlenmesini ve birçok alanda önemli kârlar elde etmesini mümkün kılmıştı. Tekelci büyük 
sermayenin özellikle ticaret alanında faaliyet gösteren bellibaşlı birçok unsuru, özellikle sıkışan 
ithalat piyasasında temel ihtiyaçlarım karşılayabilmek için, bu “yeraltı sermayesi” ile işbirliği 
yapmıştı. Ancak “yeraltı sermayesi”ne dayalı bazı grupların güçlenip görece özerk yapılar 
haline gelmeye başlaması; bu grupların büyük ölçüde denetimsiz ve sermayenin genel çıkanm  
gözeten bir perspektiften uzak davranmaya yatkın olması nedeniyle, sermayenin “normal” 
sınai-ticari faaliyetler yürüten fraksiyonlannı rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlık salt iç sermaye 
çevrelerine özgü değildi. IMFnin Mart 1980’deki gizli raporunda “ülkeye yasadışı yollardan 
yapılan ihracatın çekiciliği önlenebilir ve kapsamı azaltılabilirse ödemeler dengesinde belirgin 
bir düzelme elde edilebilir” deniyordu. 12 Eylül sonrasmda, bu huzursuzluğa neden olan 
yeraltı dünyasının “baba”ları gözaltına alındılar, tutuklandılar. Birçoğu hakkında hapis cezaları 
verildi. Yeni sermaye birikim modeli içinde işlevsizleşen mafyavari sermaye odakları tasfiye 
edilirken; fiilen birçok yeni yeraltı iş imkanı da doğuyordu: Hayali ihracat veya çek-senet 
mafyası gibi... Bazı eski “babalar” ise, 80 öncesinin yeraltı iş alemine dönük politikaları erken 
kavradılar; büyük miktarlara varmış olan kaynaklarını yeni model içinde kflı hale gelen 
alanlara kaydınp “legalleşerek” iş hayatına dahil oldular. Peşin vergilendirme ve diğer vergi 
mevzuatı değişiklikleri ile gelen yeni yükler, özellikle küçük ticaret sermayesinin tasfiyesini 
hızlandırdı. 12 Eylül’den sonraki bir yıl içinde senet protestoları yüzde 125 arttı. Bu orana 
yansıyan rakamın beş-altı katı kadar senet karşılıksız çıktı. Sonraki yıllarda da sürecek olan 
bu süreç, “çek-senet mafyası”nı doğuracaktı. İş hayatında fesih ve tasfiyeler iki katına çıktı; el 
değiştirme trafiği yoğunlaştı. Büyük holdingler gazete ilanlarıyla satın alacak şirket, işletme vs. 
arar oldular. El değiştirmeler bankacılık sektöründe de yaygınlaştı. Bu dönemde pek çok 
küçük banka büyük sermaye gruplarının eline geçti. İthalatta getirilen serbestlik de tekelci 
sermaye gruplannın avantajlarım geliştirdi. Finans kaynakları sınırlı olan küçük işletmeler 
maliyet düşüremedikleri için bu sürece dayanamadılar. Kasım 1981’de Para ve Kredi Kurulu 
yabancı bankalara da kapı açtı. Bu gelişmeler “eski düzen” unsurlarını geriletir ve tasfiye 
ederken yeni modelin en önemli gereği olan sermayenin merkezileştirilmesine de olanak 
sağladı. Tekelleşme süreci, TİSK 2. Başkanı Refik Baydur’un 24 Ocak kararlarının 2. 
yıldönümünde “büyük sanayi kuruluşlarının küçükleri cok ucuz fiyatlarla sürekli satın alarak . 
tröstleşmeye hız verilmesinden, bankaların bankacılık hizmetleri dışına taşarak bankaya sahip 
olan holdinglerin bir tür büyük tekeller haline gelmesinden” yakınmasına yol açacak kadar 
hızlı ilerliyordu. Mart, 1981’de de, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Murtaza Çelikel “özel 
kesim bankalannda oluşan tekelleşme eğilimlerine ve mülkiyet çarpıklığına karşı tedbir 
getirilmesini isteyerek” küçük ve orta sermaye gruplarının tekelleşme sürecinin özellikle finans 
sistemindeki etkileri karşısındaki tedirginliğini yansıtıyordu.

Danışma Meclisi bünyesinde oluşturulan Anayasa 
Komisyonu, 1982 yazında toplantı halinde (en sağda: 
Komisyon Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı). Bu 
Komisyon’un hazırlayıp Milli Güvenlik Konseyi’n/'n son 
biçimini verdiği 1982 Anayasası, birçok Anayasa 
hukukçusunca "yan başkanlık sistem i" özellikleri 
taşıyan; yürütmenin gücünü yasama ve yargı aleyhine 
ciddi ölçüde gerileten bir Anayasaydı. Bütün temel 
hak ve özgürlükler, " ilk e " olarak tanınırken;
"ancak..." kaydıyla başlayan uzun satırlarla, hiç de 
istisnai sayılamayacak kapsamlı kısıtlamalarla fiilen içi 
boş hale getirildi. Yargı organlarının görece bağımsız 
statüleri sarsıldı; bunlar büyük ölçüde 
Cumhurbaşkanlığının denetimi altına sokuldu. Meslek 
kuruluşlan, dernekler, sendikalar vb. bütün sivil 
örgütlerin hem bizzat siyaset yapması, hem de 
siyasal partilerle ilişki kurmalan "yasaklandı".
Anayasa, siyaset alanını fiilen devletin icraat ve yetki 
alanıyla sınırlı olarak ele alıyordu. Bu vesayetçi 
yaklaşım içinde, hemen bütün toplumsal faaliyet 
alanlannda devletin denetim ve gözetim yetkisini 
pekiştirmeye dönük önlemler öne çıkıyordu. Zaten 12 
Eylül darbesini meşrulaştıran bir giriş yazısıyla 
başlayarak tepkisel ve "obsessif" niteliğini ortaya 
koyan Anayasa'da; devletin temel niteliklerine de 
önemli tanım değişiklikleri getirilmişti. 1961 
Anayasasının "m illi devleti", "Atatürk miiiyetçiliğine 
bağlı devlet"; 1961 Anayasasının "insan haklarına 
dayanan devlet" ilkesi "insan haklarına saygılı devlet" 
olarak değiştirilmişti... Anayasa komisyonu ve Danışma 
Meclisi, Anayasa’nın iktisadi faaliyetlere ve "çalışma 
hayatına" ilişkin bölümlerini; egemen sınıflar tarafından 
1970'lerdeki sendikal mücadelelere karşı yaratılan 
revanşist tepki atmosferi içinde, işçi haklannı 
neredeyse tamamen yokeden bir anlayışla 
düzenlemişti. Bu düzenlemeler, IVlilli Güvenlik Konseyi 
tarafından biraz "yumuşatıldı". Gene de, ortaya çıkan 
metin, öncelikle "özel teşebbüsün güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak önlemleri 
almakla" yükümlü b ir devlet tasarımı sunuyordu. Grev 
ve toplu sözleşme hakkı bu çerçevede alabildiğine 
kısıtlandı. Olağanüstü ânti-demokratik yapısı ve son 
derece gayntemsili b ir yapı içinde hazırlanmış olması; 
1982 Anayasasının 1980’lerin ortasından itibaren, 
burjuva sağ güçlerin önemli b ir kesiminin de dahil 
olduğu geniş bir kesim tarafından tartışılmasını 
getirecekti. Öyle ki Kenan Evren, Anayasa 
halkoyiamasında açıkça kefil olduğu Anayasa’yi 
savunmak için sert tavır alma gereği duydu, bu 
"savunma", 1982 Anayasasının hazırlanış mantığını da 
ortaya koyar nitelikteydi: "Şimdi onlar tekrar 1961 
Anayasasını istiyorlar. 1961 Anayasasından çektiğimiz 
sıkıntılan biliyorsunuz. (...) Şimdi gene kulağıma 
geliyor. Her türlü düşünce üretimi korunmalıymış. Yani 
her çeşit faşist, Marksist, Leninist, Maoist yayınlar 
yayımlanmalı, dükkanlarda satılmalı, herkes bunlan 
okumalı imiş. (...) Yağma yok sevgili vatandaşlarım.
(...) Kefil olduğum bir Anayasanın değiştirilmesine 
sonuna kadar karşı çıkarım. (...) kolay kolay öyle 
Anayasanın orasından burasından delik açtırtmam."
(28 Mayıs 1984) Evren, artan ve yükselen eleştiriler 
karşısında, giderek savunmaya çekilirken, en fazla 
başvurduğu gerekçe, Anayasa’nın yüzde 92.5 "evet" 
oyuyla kabul edilmiş bulunmasıydı.



İZ. cyiui ıvejımı

6 Eylül 1987'de, 12 Eylül'den sonra kapatılan 
partilerin siyasal haklan yasayla kısıtlanmış 

yöneticilerinin bu kısıtlamalarının kaldırılması için 
halkoylaması yapıldı. Halkoylaması öncesinde 

yayımlanan bazı karikatür örnekleri, bu oylama 
ekseninde oluşan siyasal tartışma zemininin 

çarpıklığına ilişkin toplumun geniş kesimlerinde varolan 
kanaati yansıtıyor. Halkoylaması sonucunda yüzde 

49’a karşı yüzde 51 gibi çok küçük bir oy farkıyla 
yasaklar kalktı (aradaki oy farkı yalnızca 75 bindi!): 

Ecevit, Demirel, Erbakan, Türkeş ve bu partilerin 
kurmaylan siyasal yönetim mevkilerine aday olma 
hakkına kavuştular. Başbakan Özal, halkoylaması 

dolayısıyla ‘ ‘eskiler"e ve onları özdeşleştirdiği "12  
Eylül öncesi"ne karşı kampanyayı tırmandırdı. 

"Yasakların sürmesi" doğrultusundaki oyların yüzde 
50'ye yakın olması, Özal’ın bu söyleminin genişçe bir 

toplumsal onay bulduğunu gösterdi; en azından 
Özai'a bu söylemi yeniden üretecek malzemeyi verdi.

Devrimci ve sosyalist hareket içinde bu 
halkoylamasında iki farklı tavır ayrıştı. TİP, TSİP, TKP, 

TİKP ve Kurtuluş hareketi kökeninden gelenler, 
"evet" oyu verilmesini savundular. Öne sürülen 

gerekçeler, halkoylamasının "militarizmle demokrasi 
güçleri" saflaşmayı ortaya koyacağı ve "sosyalistlerin 

ilke olarak bütün yasaklara karşı çıkması gerektiği" 
noktalannda yoğunlaşıyordu. Buna karşılık. Yeni 

Aşama, Çağdaş Yol, Zemin, Gelenel<, Yeni Demol<rasi 
gibi devrimci dergiler referandumda boş oy atılmasını 

önerdiler. Bu tavırlarını, halkoylamasına konu olan 
siyasal yasakların burjuva politikacılarının siyaset 

yapma serbestisine ilişkin son derece sınırlı b ir alanı 
ilgilendirdiği: bu "yasakların" ülkedeki genel anti
demokratik yapının ve muhalif siyasal örgütlenme 

imkanian üzerindeki kısıtlamaların yanında marjinal ve 
anlamsız kaldığı gerekçesiyle savundular.

Tekelci sermayenin egemen blok içindeki ağırlığını artırmasına bağlı olarak ortaya çıkan 
çatışmalar finans sistemine de yansıdı. En sancılı geçişin bu sektörde yaşandığı söylenebilir. 
Temmuz 1981’de banka mevduat ve kredi faizlerinin serbest bırakılması ile başlayan 
liberalizasyon süreci oldukça sarsıntılı oldu. Finans sistemindeki değişikliklerle borsa ve piyasa 
bankerliği hızla yaygınlaşarak sektörleşti. Birçok büyük banka ve büyük sermaye kuruluşu bu 
alana girmek zorunda kaldı. Temmuz kararnamesi, aslında bankalarla bankerleri -bankalar 
lehine, yeniden- eşit duruma getirmek için çıkanimıştı. Deflasyonist politikalar sonucunda 
ortaya çıkan finans sorunlarını çözmek için kaynak yaratma yanşı korkunç bir hıza erişmişti. 
Bu noktada temel anlayış, elden geldiğince “gömü para”yı piyasalara çekebilmek ve her 
anlamda yaşanacak “kapışma” ile zayıf ve küçük finans kuruluşlanm silmekti. “Ölen ölür, 
kalan sağlar bizimdir” anlayışı içinde, yeni birikim modeline uyarlı bir finans sistemi 
yerleştirilmeye çalışılıyordu. 1980 /81  döneminde oluşan piyasa bankerlerinin çoğunluğu 
Ankara’da faaliyet gösteriyordu. Genellikle orta ve alt gelir gruplarından insanlann (özellikle 
faal ve emekli memurların) “tatlı kazanç” gözüyle baktığı, sermaye döngüsünün sağlanması 
hemen hemen imkansız olan oranlarda (ayda yüzde 10-11) faiz veren bu bankerlerin tasfiyesi 
kitlesel bir trajedi yarattı. Hükümet, halkı bu “tefeci” bankerlerden caydırmaya çalışırken, 
panik yaratma yöntemini seçince; bu bankerler paralanm almak için başvuran kitlelerin 
taleplerini-baskısmı karşılayamayarak kısa süre içinde birbirleri ardına çöktüler. Gazetelerdeki 
kaçan banker haberlerini, intihar eden banker ve alacaklı müşteri haberleri izledi. Yeni finans 
sistemine geçişteki sancılı süreç, ardında bir sürü batık banker, banker alacaklısı ve hatta 
batık banka bıraktı. Bu ağır darbe, 12 Eylül yönetiminin kitlesel (pasif) desteğini en fazla 
sarsan olay oldu. Yeni ekonomik modelin uygulayıcısı Başbakan Yardımcısı Turgut Özal’la 
Maliye Bakam Kaya Erdem Temmuz 1982’de istifa etmek zorunda kaldılar. 1 9 81 /82  
döneminde tekelci sermayenin bastırması ile, toprak reformu gündeme geldi. Böylece, büyük 
toprak sahipleri geriletilerek tarım.dan tekelci sermayeye/sanayie kaynak ve sermaye aktanmı 
geliştirilmek istendi. 12 Eylül’den sonra tanmdan sanayie büyük miktarda kaynak aktanmı 
gerçekleşmiş; gelir dağılımı içinde tanm gelirlerinin payı 1980-1988 arasında yüzde 24.33’den 
yüzde 14’e düşmüştü. Ancak toprak sahibi sınıfların askeri yönetim döneminde de yönerim 
üzerinde belirli bir ölçüde süren etkileri özellikle 1983’de seçimlerin gündeme gelmesiyle 
birlikte bu smıf(lar)m iktidar bloku içinde taşıdıklan ağırlığın kendisini hatırlatması, bu 
tasarılann kapsamlı bir sonuca varmasını önledi. Bu etkenlerin yanında, artan işsizlik ve 
duraklayan ekonomik büyüme koşullannda, kırsal alandaki hızlı tekelcileşme ve 
proleterleşmenin sonuçlannm massedilemeyeceği gerçeği; bu süreci dengeli, “rasyonel”-modem, 
piyasaya dönük küçük üreticiliği teşvik edecek bir mecraya yönlendirmek için seferber 
edilebilecek kaynaklann kıtlığı, toprak reformunun tasan olarak kalmasında rol oynadı.

Emek ve Sendikal Faaliyetler Üzerindeki Baskılar

1979 ve 1980 grev ve direnişlerin hızla arttığı, toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlıklann
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yaygınlaştığı yıllar olmuştu. 12 Eylül arifesinde,*'özel sektörde özellikle DİSK üyesi işçilerin 
toplu iş görüşmeleri -çoğu uyuşmazlık noktasında- gündemdeydi. Uyuşmazlıkları ardarda gelen 
grevler izliyordu. Kamu işyerlerinde de yüzbinlerce işçi grev eşiğindeydi. Grev ve direnişler 
cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine ulaşmıştı ve Demirel hükümetinin çokça kullandığı 
erteleme yoluna dayanarak bu dalgayla başa çıkması mümkün görünmüyordu. Bu süreç içinde, 
lokavdarda da büyük artış vardı. Bu şartlar altında 24 Ocak kararları ile uygulamaya 
konulmak istenen pohtikalann şansı pek yüksek görülemezdi. Sermaye çevreleri ekonomik 
tıkanıklıkların faturasını büyük ölçüde sendikalara ve işçilere çıkarttılar. Sürekli, “ideolojik 
sendikacılık” nedeniyle “iç barışın" bozulduğu söylendi.

Sendikal Hakların Tasfiyesi

12 Eylül 1980 sonrasmda sosyal haklarda çok büyük gerilemeler oldu. Olağanüstü şartların 
sağladığı imkanlarla dizginlenen sendikal faaliyetler ve baskı altına alnan işçi sınıfı karşısında 
sermaye olağanüstü büyük üstünlükler elde etti. Zaten yeni modelin temel gereklerinden birisi 
buydu. “Büyük ihracat hamlesi”nin, döviz gelirlerindeki artışın bedeli, işçiler üzerinde 
sömürünün artmasıydı. İşçilerin ödedikleri bedel karşılığında “aldıkları" ise, “Türk işçisinin 
vatanperverliği ve fedakârlığı” üstüne söylevlerden ibaretti. Darbe sonrasında hükümetin 
oluşturulmasının hemen ardından, Turgut Özal’m önerisi ile, toplu sözleşme görüşmeleri grev 
yasağı YHK’nm oluşumuyla fiilen askıya alman tüm işçilere, ücretlerinin yüzde 70’i oranında 
avans verildi. Bu, işçi sınıhnm yeni yönetime sempati desteğini kazanmayı amaçlayan bir 
uygulamaydı. Bu avansın tamamı hiçbir zaman ödenmedi. İşverenler, mevzuattaki boşluklardan 
ve yorumlama farklılıklarından yararlanarak bu avanslan kırptılar. 27 Aralık 1980’de, toplu iş 
sözleşmelerinin süresi dolan işyerlerinde yeni toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yetkiler, kurulan 
Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) verildi. Dokuz üyeden oluşan YHK’nın bileşimi, bu “özgün” 
kurulun korporatist sınıfsal-siyasal niteliğini ortaya koyar niteliktedir: Yargıtay’m iş davalarına 
bakan daire başkanı (Başkan); Bakanlar Kurulu’nun atadığı iki kişi; Çalışma Bakanhğı’nın bir 
temsilcisi; Devlet Planlama Teşkilatı’nın bir temsilcisi; iki Türk-İş temsilcisi; bir TİSK 
temsilcisi; kamu işverenleri adına (asker) bir temsilci.

DİSK’in Kapatılması

Darbenin ilk günü MGK’nin 7 numaralı bildirisi ile “kamu düzeni ve genel asayiş gereği 
olarak" DİSK, MİSK ve bağlı sendikaların faaliyeti durduruldu. Sendika yöneticileri Türk Silahlı 
Kuwederi’nin “güvencesi” altına alındılar. Güvence altına alınanların çoğu idam ve ağır hapis 
cezaları istemleriyle yargılanacaktı. MGK iki gün sonra, 3 numaralı kararı ile ülkedeki tüm 
grevleri kaldırdı. 15 Eylül’de DİSK, MİSK ve Hak-İş’in  hesapları bloke edildi. Bu sendikal 
konfederasyonların bütün evraklarına sıkıyönetimce elkondu; 10 Ekim’de evraklarla birlikte 
konfederasyonlann yönetimi kayyum heyederine verildi. Bu uygulamalar MİSK ve Hak-İş için 
geçici olurken, DİSK için yıllar süren çok boyutlu bir serüveni başlattı. 1987 genel 
seçimlerinde milletvekili seçilerek parlamentoya girecek olan DİSK genel başkanı (ve eski CHP
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Kenan Evren'in 1982 yaz sonu ve sonbaharında 
yaptığı “ Anayasayı tanıtma”  gezileri, 12 Eylül rejiminin 
tioik görüntüleri arasında yeralmaktaydı. Milli Güvenlik 
Konseyi’n/n getirdiği “Anayasa lehinde ve aleyhinde 
propaganda yapma”  yasağı. Devlet Başkanı Evren 
için fiilen geçerli değildi. Evren, “ ke fil" olduğunu 
açıkladığı Anayasa için açıkça “ oy”  istiyordu: “ 12 
Eylül öncesinin olaylan yeniden yaşanmak 
istenmiyorsa, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmesi 
arzu edilmiyorsa, her vatandaşın güven ve huzur dolu 
günler yaşaması bekleniyorsa ve netice olarak 
devletçe güçlü, milletçe mutlu olmak ve rejimce 
demokratik hakları fert, millet ve devlet kavramlan ile 
bağdaşır b ir biçimde ve ölçüde kullanmak 
isteniliyorsa, yarınlara umutlu bakmak ve emin olmak 
ihtiyacı duyuluyorsa Anayasa'ya ‘evet’ denilmelidir.”
(24 Ekim 1982). “ Biz bü Anayasa’yı sizlere, yani 
Türk halkına ne gerekiyorsa, onu karşılayacak bir 
Anayasa olarak hazırladık. Danışma f^eclisimizle 
birlikte. Binaenaleyh size soruyorum: Bana inanıyor 
musunuz? Konsey üyesi arkadaşlarımıza güveniyor 
musunuz? Başbakanınıza güveniyor musunuz? Bakın 
hepiniz güvendiğinizi söylüyorsunuz, güvendiğinize 
göre, ben kefil oluyorum, bu Anayasa’ya evet 
dersiniz.”  (25 Ekim 1982) Fotoğrşıfta görüleceği üzere, 
Evren’in diğer konuşmalan gibi “Anasaya’yı tanıtma 
gezileri” ne de okullar ve devlet daireleri tatil edilerek 
getirilen yığma kalabalıklar; hazırlanmış “ huzur 
için... demokrasi için... devlet için evet”  pankartlarını 
taşıyarak “ kitle desteği”  sağlıyorlardı. Milli Güvenlik 
Konseyi ve Devlet Başkanınm bu gezilerdeki 
konuşmalan, hergün radyodan ve televizyondan da 
aktarılıyordu. Evren, 14 Temmuz’da gazete sahipleriyle 
yaptığı toplantıda “ Anayasa kabul edilse de edilmese 
de mesele olmadığını; kabul edilirse bunun, halkın 
kendilerinden memnun olduğu anlamına geleceğini”  
söylemişti!
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TC devletinin resmi ideolojisi Kemalizm, 12 Eylül 
döneminde neredeyse dinleştirildiği söylenebilecek 

ölçüde fanatikçe topluma dayatıldı. Her türlü 
toplumsal-düşünsel akım, yönelim vb. Atatürk’ün o 

konuda söyledikleri derlenerek oluşturulan "Atatürkçü" 
bir kisve altında sunulmaya çalışılıyordu. Kenan 

Evren'in çeşitli konuşmalarında söylediği sözler, bu 
çabanın zorlamacılığını ve biçimciliğini kimi kez gülünç 
şekillerde ortaya koymaktadır: "Atatürk sevgisi, Atatürk 

idealleri millete malolmuştur. Bunu söküp atmak ve 
yerine başka yabancı ideolojiler yerleştirmek peşinde 
koşanlar ne kadar yanıldıklarını acaba şu manzarayı 

görüp anlayabiliyorlar mı? Anlamıyorlarsa veya 
anlamak istemiyorlarsa, bir gün gelecek milletteki bu 

Atatürk ideallerine bağlılık onlan boğacak ve bu sevgi 
dalgalan arasında yok olup gideceklerdir." (24 

Temmuz 1981) "Bu gibi Atatürk heykeli ve anıtları 
dikildikçe, bazı kişiler, vaktiyle Atatürk’ü unutturmaya 

çalışanlar, rahatsız olmaya başladılar. B ir kısmı ‘Bu 
kadar masrafa günah değil mi? Bunlarla başka şeyler 

yapılmaz mı?' diye dedikodu yapmaya başladılar. Bu 
anıtlan, bu heykeleri hükümetler, devletler değil halk 

kendiliğinden yapıyor, içten gelerek yapıyor. (...) Eğer 
biz kalkınmamızı tamamlayalım ondan sonra bunlara 

el atalım dersek, hiçbir zaman bunları yapamayız. Bir 
taraftan kalkınacağız, b ir taraftan bize bu ülkeyi, bu 

cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ü daima yaşatacağız. 
Size Atatürk’ü tanımayan ve bugün hapishanede 

mahkum olmuş Adana bölgesindeki b ir vatandaştan, 
bir gençten aldığım mektuptan söz etmek istiyorum. 

Diyor ki bu genç: 'Evet' diyor 'biz yurdun 
parçalanması için anarşik olaylara katıldık. Bunun 

kabahati bizdedir. Cezamızı çekeceğiz fakat biz 
Atatürk'ü öğrenememiştik. Atatürk'ü burada bize 

öğrettiler. Eğer biz Atatürk'ü tanımış olsaydık, bu 
yolara düşmezdik. Biz cezamızı çekelim amma bize 

Atatürk’ü tanıtmayanlardan da davacıyız. Onları 
mahkemeye verin’ diyor. (...) İşte sevgili 

vatandaşlarım, bu gibi anıtlar bundan sonra gelecek 
nesillere, Atatürk’ü tanımaları için birer vesile 

olacaktır. Bunu görecek, Atatürk’ü gördükçe onu 
okumak, onun ilkelerini benimsemek, onun 

yaptıklarının tekrar tekrar kitaplardan okumak suretiyle 
Atatürk sevgisini, Atatürk ilkelerini bu millet 

varoldukça yaşatmış olacağız." (28 Aralık 1981) 
“Atatürk'ün ruhu bizimle beraber göklere yükseliyor. 
Onlara, o mavi gözlerle, hain hain bakıyor. Elinden 

gelse, onları parçalar, merak etm eyin." (1 Kasım 
1982} "içimizdeki bazı hainler Türk milletine Atatürk’ü 

unutturmaya çalışmaktadırlar. Atatürkçülüğü herkesin 
kafasına sokacağız." (30 Ocak 1985) "Atatürk 

heykellerine bu kadar para sarf ediyoruz, („,) Gelecek 
nesillere diyoruz ki, biz Atatürk için bunlan yapabildik, 

sîzler daha iyisini yapın. Buna baktığı zaman ‘Acaba 
bu Atatürk kimdir? Ne yaptı ki Türkiye sathında, 
ilçelere varıncaya kadar, köylere varıncaya kadar 

heykelleri, büstleri, anıtları yapılmış? Şunu bir 
okuyayım’ diyecek." (4 Temmuz 1986) “Atatürk'le 

ilgili yapılacak filmin kuru olmaması lazım. Atatürk her 
yönüyle ele alınmalıdır, içki sofrası da olmalıdır." (3 

Kasım 1988) ...Fotoğrafta da, Evren’in b ir konuşmasını 
izlemeye "Kemalist" sloganlar yazılı afişlerle 

ge(tiri)lmiş bir grup görülüyor. Ancak kendilerini 
kısmen CHP ekseninde, kısmen Cumhuriyet gazetesi, 
Türk Dil Kurumu, Türl< Tarih Kurumu, Hali<evleri gibi 

kurumsal zeminlerde ifade eden "sol Kemalist" 
entelejansiyanın Kemalizmi ile IVtilii Güvenlik 

Konseyi'n/n Kemalizmi arasında giderek büyüyen bir 
uçurum oluştu. Bu kesim, Kemalizme atfettikleri anti- 
emperyalist, laik, modernleşmeci misyon için orduyu 

■en azından ordu içindeki bazı unsurları- doğal siyasal 
müttefiki saymaya yatkındı. Oysa ordu, 27 Mayıs'tan 

beri, kılıcını aslında büyük sermayenin önüne atmıştı.
12 Mart'ta siyasal olarak netleşen bu değişim, 12 

Eylül'den sonra Kemalizmin klasik içeriğinden önemli 
ölçüde soyundurulmasıyla ideolojik bakımdan da 

pekişti. Askeri-siyasal düzeyde ABDA^ATO 
politikalarıyla, iktisadi düzeyde MF/Dünya Bankası 

politikalarıyla artan bütünleşme: klasik laikliğin 
"kontrollü H/lüslümanlık" politikası adına gevşetilmesi; 

CHP ve periferisindeki entelejensiyanın devlet katından 
“ resmen" sürülerek neredeyse meşruiyetini yitirmesi, 

söz konusu kesimin ordunun temsil ettiği “ sağ 
Kemalizmden" kopma sürecine ivme kazandırdı.

milletvekili) Abdullah Baştürk ile DİSK genel sekreteri Fehmi Işıklar’m da aralannda 
bulunduğu 52 DİSK yöneticisi yıllarca yargılandılar. DİSK davası 19 Aralık 1980’de başladı. 
Askeri savcı 4 Eylül 1982’de 10 DİSK uzmanı için idam isteminde bulundu. 1986’da bu 
konfederasyonun kapatılmasına kadar giden yargılama süreci içinde, askeri yörietimin 
başındakiler DİSK’i açıkça suçlayarak davayı etkileyen beyanlarda bulundular. Uzadıkça uzayan 
DİSK davası, 12 Eylül rejiminin Avrupa demokratik kamuoyu önünde en fazla tepki çeken 
zaaflarından birini oluşturdu.

12 Eylül Rejiminin Dayanaklarından Biri Olarak Türk-İş

Diğer sendikal konfederasyonlann faaliyetleri durdurulurken, Türk-İş ülkenin en büyük sendikal 
kuruluşu olarak ayakta bırakıldı. Hatta Türk-İş içindeki, korporatist sendikal geleneğin 
restorasyonundan yana olan güçler bu durumu bir “şans” olarak gördüler. Yeni dönemde 
Tûrk-İş karşısında ciddi bir rekabet odağı olan DİSICten kurtulmanın ve konfederasyon 
içindeki sol muhalefeti geriletmenin mümkün olabileceğini tasarladılar. Türk-İş Genel Eğitim 
Sekreteri ve konfederasyon içindeki Türk-Metal odaklı faşizan kanadın temsilcisi Kaya Özdemir 
12 Eylül’ün hemen sonrasında yazdığı bir yazıda beklentisini şöyle ifade ediyordu; “ Az 
sayıda sendika etrafında çok sayıda işçinin toplanmasını sağlayarak güçlü sendikacılığın 
gerçekleşmesine fırsat verecek bir düzenlemeye gidilmelidir.” Darbenin hedefinin esasen “sol” 
(ve onun eşdeğeri sayılan terör ve anarşi) olduğunu düşünen Türk-İş yöneticileri, 12 Eylül 
rejimine açık destek verdiler. 12 Eylül yönetimi de bütün toplumsal-siyasal faaliyetleri 
merkezileştirme hedefi çerçevesinde, sendikal faaliyetlerin mümkünse tek ve “sorunsuz” bir 
sendikal çatı altında toplanmasını istiyordu. Türk-İş sınıf sendikacılığına karşı oluşu, uzlaşmacı 
yapısı ve geleneği ile, bu tasanma en uygun adaydı. Konfederasyonun Genel Sekreteri Sadık 
Şide’nin oluşturulan ilk hükümette Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmesi, 12 Eylül rejimi ile 
Türk-İş arasındaki işbirliğini simgeledi ve organikleştirdi. Türk-İş yönetim kurulu 24 Aralık’taki 
açıklamasıyla Sadık Şide’nin Bakanlığını destekledi. O tarihlerde fiilen Türk-İş’in  sözcülüğünü 
üstlenen Kaya Özdemir, “hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımla mükellefiz” sözlerini 
söyledi. Türk-İş, yeriiıi sağlamlaştırma ve sol-rakip sendikalardan kurtulma saikiyle, diğer 
sendikalara yapılan baskılara seyirci kaldı. Hatta konfederasyon bünyesinde bu baskıları 
körükleyip ihbarcılık yapan sendikacılar bile vardı. Türk-İş’in bünyesi içindeki, merkezi 
çizgiden sapan sendikal örgütler de askeri yönetimin gazabından kurtulamadılar. Yol-İş ve 
Petrol-İş’in  birçok şubesi kapatıldı, yöneticileri yargılandı. Türk-İş, Atatürk büsderi yaptırarak. 
Silahlı Kuvvetler vakıflarına yüklü yardımlarda bulunarak, bayrak dağıtarak, Atatürk kitaplan 
hazırlatarak askeri yönetimle iyi geçinmek için her yolu denemesine rağmen; «konomik 
politikanın sendikal hak ve faaliyetlere ilişkin temel ilkelerinin uygulanmasında “kayınimayı” 
sağlayamadı. 12 Eylül hükümetinin Türfe-İş’li üyesi Sadık Şide, işçi haklan, sendikal hak ve 
faaliyetleri kısıtlayıcı düzenlemelere sözlü olarak bile karşı koymadı. Türk-İş yönetimi, bütün 
bunlar karşısında da, 1986’ya kadar askeri darbeye yönelik eleştirel bir söz söylemekten 
kaçındı.

Türk-İş yöneticileri, uluslararası platformlarda da darbenin savunuculuğu görevini üsrfendiler. 
Konfederasyon başkanı İbrahim Denizcier Mayıs 1981’de Uluslararası Gıda İşçileri Sendikalan  
Federasyonu  genel kurulunda ve International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü 
- ILO) genel konferansında 12 Eylül’ü savunan konuşmalar yaptı. Fakat, yalnızca Sadık 
Şide’nin konfederasyon genel sekreterliği ve askeri hükümette bakanlık görevlerini birarada
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yürütmesi bile, uluslararası sendikal kuruluşların tasavvur dahi edemeyecekleri bir uygulama 
idi. Büyük uluslararası anti-komünist sendikal çatı örgütü International Confederation o f  Free 
Trade-Unions (Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu - ICFTU) Türk-İş’in  üyeliğini 15 
Ağustos 1981’de askıya aldı. Uluslararası M etal İşçileri Federasyonu  da “işçi haklannı ve genel 
ilkeleri korumamak konusundaki ıs&rh tutumları” nedeniyle Türk-İş üyesi Türk-Metal ve Dok- 
Gemi-İş sendikalarını 1982’de ihraç »tti. Şide, özellikle uluslararası sendikal kamuoyundaki 
baskılann yoğunlaşması sonucunda ®  Ağustos 1981 tarihinden itibaren Türk-İş Genel 
Sekreterliği görevinden “izinli” sayıldı'. Sadık Şide’ye yönelik ilk büyük eleştiriler Türk-İş’in 
Mayıs 1982’deki genel kurulunda ya|)ildı. Şide, bu eleştirilere rağmen genel kurulda yeniden 
Genel Sekreterliğe seçildi. 19 Mayıs 1983’de ICFTU Türk-İş’le  ilişkilerini yeniden normalleştirdi.

Yetkinleşen Sömürü Düzeni ve İşçi Sınıfı Karşıtı Rövanşizm

12 Eylül döneminde, yıllardır, kimisi onyıllardır kurumlaşmış, yasalaşmış olan birçok sendikal 
hak kırpıldı, daraltıldı veya fiilen kullanılmaz hale getirildi. Askeri yönetimin olağanüstü ve 
sınırsız otoritesinin yanında, bu gelişmelere karşı duracak güçlü ve kararlı bir sendikal 
muhalefetin bulunmaması; birçok hakta yıllarca geriye gidilmesine neden oldu. Birçok yasal 
düzenlemenin yanında. Anayasaya konulacak bazı hükümlerle, işçi smıftnın ücret 
mücadelesinin; yeni sermaye birikim modelinin oturtulmasına dönük çabalar önünde engel 
oluşturmaması sağlanacaktı. 27 Aralık 1980’de süresi biten toplu iş sözleşmeleriyle ilgili 
yetkinin verildiği YHK’nın saptadığı zam oranlan fiyat artışlarının çok gerisinde kalıyordu. 
Verilen zamlar enflasyon karşısında hızla aşınarak işçilerin reel ücretini 1963 düzeyinin, 
gerisine götürdü. Memurların durumu da pek farklı değildi; 1981’deki ortalama reel maaşlar, 
1976’daki düzeyin ancak yarısına eşitti. Aynca, memurların birçok kazanılmış hakkı geri 
ahndı. YHK’da .yeralan Türk-İş temsilcileri Emin Kul ve Mustafa Başoğlu kurulun birçok 
kararma katılmayarak muhalefet şerhi koydular. Yaptıkları basın toplantılanyla YHK’nın 
tutumunu eleştiren Kul ve Başoğlu, Kurul’da azınlıkta kaldıkları için sonuç âlamıyorlardı 
Temmuz 1982’de istifa ettiler; ancak bu istifa, kamuoyu ve geniş işçi kitleleri nezdinde 
YHK’nm meşruiyetini sarsıcı bir etki yaratmadı.

Çalışma hayatına ilişkin işçi sınıfı aleyhine düzenlemeler, 1981’de de sürdü. Kıdem tazminatı 
hakkına ilişkin birçok sınırlama getirildi. 3 Mart’ta Sosyal Sigortalar Kurumu yasasında önemli 
olumsuz değişiklikler yapıldı. İzinler ve tatil süreleri azaltıldı (yıllık tatil günleri 18’den 12.5 
güne düşürüldü). İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda işverene yükümlülük getiren 
düzenlemeler, denetimler gevşetildi. MGK’nin koyduğu işten çıkarma yasağı 1981 yazından 
itibaren, sıkıyönetimden alınan “izinlerle” fiilen delindikten sonra, işten çıkarmalar yaygınlaştı. 
Grev yasaklannın sınırlan genişletildi. Grev dışı direniş ve protesto yöntemlerine büyük 
cezalar getirildi. Ama işçi haklan açısından, işçi kitlelerine ve hatta kısmen Türfe-İş’li 

_ profesyonel sendikacılara en büyük şoku yaşatan değişiklikler, yeni Anayasa taslağı açıklanınca 
ortaya çıktı. Anayasa’nm bizzat fİS K  genel sekreteri Rafet İbrahimoğlu tarafından kaleme 
alınan çalışma hayatına ilişkin hükümleri, sendikal faaliyetlere çok büyük kısıtlamalar 
getiriyordu. Türk-İş 8 Ağustos 1982’de dağıttığı “sağlıklı bir demokrasi için” broşüründe taslağı 
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12 Eylül öncesindeki askeri darbe hazırlıklarının 
başlamasına ivme kazandırıcı saiklerden biri, ordu 
komuta kademelerinin “ Kürt ayaklanması”  korkusuydu. 
Buna bağlı olarak, 12 Eylül'den sonra Kürt halkı 
üzerindeki baskılar özellikle arttı. Öndegelen kişiler 
bile bu baskıdan kendilerini sakınamadılar. Mardin 
bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz ve Mardin CHP 
(daha önce AP ve bağımsız) milletvekili Şerafettin 
Elçi, 12 Eylül’den sonra, hiçbir parlamenterin 
karşılaşmadığı b ir muameleyle karşılaştılar ve işkence 
gördüler. Diyarbakır bağımsız belediye başkanı Mehdi 
Zana tutuklandı ve ağır, işkencelerden geçti. 12 Eylül 
döneminde, Kürt örgütlerine karşı açılan davalarda 
bini aşkın idam cezası istendi: PKK davasında 957, 
KAWA davasında 154, KUK davasında 18, Rızgari-Ala 
Rızgari davasında 13, Tekoşin davasında 11... Bu 
baskı 12 Eylül'ün “ normalleştiği" günlerde artarak 
sürecekti: Temmuz 1984-Temmuz 1987 döneminde 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hakkari, Van, Şanlıurfa’da 
9.512 insan gözaltına alındı, 2811 kişi askeri 
mahkemeye 1612 kişi sivil mahkemeye sevkedildi. 
Diyarbakır hapishanesi de 12 Eylül sonrasının 
en korkunç sistematik baskı ve işkence 
merkezlerinden biriydi. Diyarbakır hapishanesinde 12 
Eylül’den 1987 yazına kadar dayak ve işkenceden 26 
kişinin öldüğü, 12 kişinin sakat kaldığı, sağlıksız 
koşullar nedeniyle 108 kişinin vereme yakalandığı 
saptanmıştı. Burada, bilinen ve yaygın işkence 
yöntemlerinin yanında köpek saldırtma; iki tutukluyu 
zincirle boyunlarından birbirlerine bağlayıp zıd yönde 
koşturma: lağım suyuna sokma; hazıroldaki tutukluyu 
eklemlerini kırmadan taş zemine düşmeye zorlama; 
pislik yedirme gibi uygulamalar yapılıyordu. Hasiphane 
“standartlan”, 1955’de Birleşmiş Milletler’ce teöu/ed//m/ş olan 
"Tutuklu ve Hükümlülere Karşı Uyulması Gereken 
Asgari Standart Kurallar” ına uygun olmaktan çok 
uzaktı. Hekim denetim ve yardımı tamamen istisnaiydi. 
Tutuklulara verilen giysiler, mevsim koşullannı gözetmeyen, 
tek tip, küçültücü giysilerdi, tuvaletlerin yetersizliği nedeniyle 
bazı hapishanelerde mahkûmların tuvalete üç günde 
bir gidebildiği oluyordu. Mahpusların beslenmesi için 
ayrılan günlük ödenekler, ancak bir ekmek ve 10 
gram et (veya bir ekmek, küçük bir dilim peynir, 5 
zeytin tanesi ve b ir bardak çay) almaya yetecek 
kadardı. Birçok tutuklu ve hükümlü, günlerini, 
haftalarını hatta aylarını "cezalandırma”  adı altında 
soğuk, nemli, daracık hücrelerde geçirmek zorunda 
bırakılmıştı. Defalarca uzun sürelerle hücrede kalabilen 
bazı tutuklu ve hükümlüler, buradaki dayanılmaz 
soğuk ve rutubetin yanında, açlığa da katlanmak 
zorunda kalmış; kimi durumda hücredeki insanın elleri 
kelepçelenmiş veya zincirlenmiştil
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Uluslararası düzeyde tarımmış romancı Yaşar Kerrıal, 
sinema oyuncusu Tarık Akan ve başka bazı 

sanatçılar, mahpusları açlık grevlerine gitmek zorunda 
bırakan insanlıkdışı hapishane koşullarının iyileştirilmesi 
için girişimlerde bulunurken (altta),,. Tutuklu ve hükümlü 

yakınları gene yoğun açlık grevlerinin yaşandığı 
günlerde, "çocuklarımızı öldürtmeyeceğiz" pankatıyla (üstte). 

Açlık grevleri, 12 Eylül sonrasında hapishanelerdeki 
hayat döngüsünün neredeyse olağan uğraklanndan 

biri haline geldi. Ölümcül ölçüde kötü koşullarda 
yaşayan, insanlıkdışı baskılarla karşılaşan, mektup, 

yayın vb. en basit insani talepleri "güvenlik" 
mülahazalarıyla reddedilen mahpuslar; pasif direnişin 

en etkili ve en son yolu olan açlık grevine defalarca 
başvurmak zorunda kaldılar. 12 Eylül-Mayıs 1987 

döneminde saptanabilen 11 insan hapishanelerde açlık 
grevlerinde öldü. Kenan Evren’in açlık greviyle ilgili 
iki vesileyle söyledikleri, bu tepkinin resmi algılanış 
biçimini yansıtmak bakımından ilginçtir: "İngiltere'de 

de biliyorsunuz bir tarihlerde İrlandalIlar böyle elbise 
giyme meselesinden kıyamet kopardılar. 5-6 kişi 

zannediyorum açlık grevinden öldü. İngiltere 
Başbakanı buna aldırmadı, ‘isterse hepsi ölsün' dedi. 

Bizde de Diyarbakır'da iki kişi açlık grevinden öldü. 
Yoksa işkenceden ölen kimse yoktu r." (18 Mart 

1984), "Bunlar açlık grevline gidiyorlar da hangisi 
öldü? insan açlık grevinde, hiçbir şey yemezse 15-20 

gün yaşar. Ondan sonra ölür. Bunlar bir ay, iki ay 
açlık grevi yapıyorlar. Ölmediklerine göre, demek ki 

yemek yiyorlar. Belki de oruç tutuyorlar." (28 Mayıs 
1984) Açlık grevleri, pozitif muhalefet kanatlan tıkalı 

olan, eylemli muhalefetin ise toplumun üzerine sinmiş 
olan korku nedeniyle kitleselleşemediği 1986/1987 

döneminde "dışarıya" da yayıldı. B ir termik santral 
yapımını veya tarihi bir binanın yakılmasını protesto 

eden çevreciler; baskı gören eşcinseller; ek sınav 
hakkı isteyen öğrenciler vb, açlık grevi yaptılar. Ne 

var ki, hapishane koşullarından kaynaklanan sorunlar, 
1990'lara gelindiğinde hâlâ çözülmemişti, 25 Eylül 

1988'de uygulanmaya başlayan Adalet Bakanlığının 1 
Ağustos Genelgesi, getirdiği yeni ve keyfi baskılarla 

zaten başlıbaşına hapishanelerde büyük tepkilere yol 
açıyordu, Eskişehir Özel Tip Cezaevinde bir tünel 

bulunduğu gerekçesiyle üzerlerindeki baskı artırılan 
tutuklu ve hükümlülerin, 1 Ağustos Genelgesi'ni 

protesto etmek için 29 Haziran 1989'da başlattıktan 
ve tam 52 gün süren açlık grevi; o zamana dek bu 

sorundan haberdar olmayan çok sayıda insanı uyardı. 
Ülkenin hemen bütün hapishanelerinde, destek için 

açlık grevine gidildi. 2  Ağustos'ta gece aniden 
koğuşlara baskın yapılarak Nazilli ve Aydın'a 

sevkedilmek üzere arabalara tıkılan mahpuslardan 
Hüseyin Hüsnü Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın 

ölmeleri, ortamı daha da gerginleştirdi. Açlık grevi 52. 
günün sonunda, yönetimin bazı tavizlere yanaşmasıyla 
sona erecekti. Ancak ardında, b ir daha tam anlamıyla 
sağlıklı olması imkânsızlaşmış, bedenen enkaz halinde

insanlar bırakarak...

birçok yönden eleştirdi. Türk-İş için “umut” gene MGICydi. Konfederasyon yöneticileri, taslağa 
son şeklini verecek olan MGK’nin, itiraz noktalannda değişiklik yapacağmı umdular. Oysa 
MGK sendikalann iç işleyişine ilişkin birkaç rötuş dışmda taslaktaki düzenlemelere fazla 
dokunmadı. Gene de Türk-İş Yönetim Kurulu 4 Kasım 1982’de “Anayasa’ya evet” anlamına 
gelecek bir açıklama yaptı. Türk-İş 1986’ya kadar bu Anayasa’yı da eleştiri konusu yapmadı. 
Mayıs 1983’de, Anayasa’da oldukça aynntılı olarak düzenlenmiş bulunan sendikal yasaklarla, 
kısıtlamalarla ilgili ve bu kısıtlamalan genişleten yasalar çıkanidı. 2821 sayılı Sendikalar ve 
2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasalan Danışma Meclisi’nde kabul edildi.
Bu yasalar, “yeni sendikal düzen”i iyice tahkim ediyordu. Sendikacılara konulan siyaset 
yasağının yanında, sendikalar devletin çok yakın ve doğrudan denetimi altına sokuluyor, baskı 
imkanian artıyordu. Sendikalann iç işleyişiyle ilgili olarak getirilen düzenlemeler, profesyonel 
sendikacılan daha dolaysız biçimde huzursuz eder nitelikteydi. Toplu sözleşme imzalayabilmek 
için yeni getirilen örgütlenme barajı ve yetki mevzuatındaki karmaşık düzenlemeler; görece 
küçük sendikalan fiilen tasfiye ederken, sendikalann devlete, bürokrasiye bağımlılığını 
artmyordu. 2822 sayılı yasa da grevin işlerliğini ve etkinliğini büyük ölçüde budadı. Grevin 
yasak olduğu işkollannm sayısı artınidı, greve çıkmanın sendikalar üzerindeki külfeti 
ağırlaştırıldı. Grev ertelemeye esneklik getirildi ve grev karan alınan işyerlerinde üretimin 
devam etmesini, kolaylaştırarak grev kinciliği resmileştiren önlemler alındı. TİSK başkam Halit 
Narin’in Şubat 1983’de söylediği ünlü “20 yıldır biz ağladık, onlar güldü” sözleri, sendikal 
alanı baskı altına alan bu yasaların, sermaye tarafından nasıl bir revanşist sınıfsal mantıkla 
algılandığını ortaya koymaktadır, Kenan Evren’in 16 Ocak 1981’de Adana’da söylediklerinin de, 
iktisadi-toplumsal konumlan 70’lerde göreli olarak gerileyen orta sınıflan ve orta-küçük 
memurlan işçi sınıfına karşı kışkırtan -ve etkisiz olduğu söylenemeyecek- bir tür faşizan 
küçük burjuva revanşizmini yansıtıyordu: “İstanbul’da bir otelde (,..) çalışan metrotelin maaşı, 
aldığı ücret 100 bin lira. Ehne geçen 57 bin lira. Benim elime geçen 40 bin lira. Sayın 
vatandaşlanm, bu adalet değildir. Bir otelde, diğer bir otelde çalışan şef garsonun eline geçen 
net 47 bin lira,diğer bir garsonun o otelde eline geçen net para 36 bin lira,başka bir otelde
35 bin lira. Başka bir otelde 30 bin lira, bunlar net paralar, Aynca, bahşişler buna dahil
değil. Ondan sonra, tutuyorlar bunlan yapanlar, karşımıza geçip sosyal adaletten bahsediyorlar. 
Bu mu sosyal adalet?” Evren’in 31 Ekim 1982’de Anayasada grev hakkına getirilen
smırlamalan savunurken söylediği sözler de, aynı yaklaşımla birlikte “grevlerin ideolojik amaçlı
ve maksath olduğu” saplantısına örnektir: “Dünyanın hiçbir yerinde çalışmıyoruz diye sevinç 
ifade eden davullu zurnalı grev yapılmaz. Ama bizde grev yapılan o işyerinin önünde 
günlerce davul zuma çalınmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir gösteri yapılmaz. Çünkü 
çalışmamak bir hüner değildir. Çalışmak hünerdir. İnsan çalışmak için yaratılmıştır.”

Emek ve sendikal faaliyetler üzerindeki bu baskı düzeninde, 1980-1988 döneminde maaş ve 
ücrederin gelir dağıhmmdaki payı yüzde 32 .79 ’dan yüzde 13’e düştü. Nüfusun en az gelir 
elde eden yüzde 20 ’lik kesiminin milli gelir içindeki payı yüzde 2 ,84’den yüzde 2.63’e düştü, 
İmalat sanayiinde ücretlerin payı 1979’da yüzde 18’den, 1983’de yüzde 12’ye düştü. Buna 
karşıhk kâr, faiz ve rant gelirleri 1980-1988 döneminde yüzde 42 ,88’den yüzde 73’e; en 
yüksek geliri elde eden yüzde 20’lik nüfus diliminin milli gelir içindeki payı yüzde 54,71’den 
yüzde 55,93’e yükseldi, Türkiye, dünyada gelir dağılımı en bozuk 6, ülke haline geldi.
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1 9 8 0 'le r in  K ü ltü re l İk lim i

Türkiye’de 1980’lerin kültürel iklimini tanımlayan ilk 
sözcük “sözün bastırılması’ 'ysa, İkincisi mutlaka “ söz 
patlaması’ ’ olmalı. Çünkü 80’lerin ortasında Türkiye'de, 
neredeyse bir baskı döneminden çıkıldığı yanılsamasını 
doğuracak yaygınlıkta bir söz, imge ve görüntü patla
ması yaşandı. Türkiye'de şimdiye kadar yalnızca ANAP  
iktisadı ve politikası, kültürel iklimi, birbirine temas et
meyecek, birbirine geçişi olmayacak biçimde ikiye ayı
rabildi: Bir yanda merkezî bir iktidarca bastırılan, yasak
lanan, söz hakkı verilmeyen hayat alanları; öbür yanda 
80'lere kadar benzeri görülmemiş bir iştahla yaşanan, 
çok daha merkezsiz, çok daha dağınık, çok daha kendili
ğinden görünen bir söz patlaması.

Bu patlama, birbirini etkileyen, ama birbirine indirge- 
nemeyecek birçok unsurun kesişmesiyle oluştu; Kültür 
daha önce görülmedik boyutlarda piyasaya tabi oldu, 
reklamcılık kısa sürede sınırsız sayıda imgeyi dolaşıma 
soktu ve yine aynı dönemde çok satan haber dergileri
nin yayın hayatına girmesiyle yeni bir kamuoyu, yeni 
bir haber dili oluştu. Bütün bu gelişmelerin ortak özelli
ği, resmi kültürün dışında (hatta bazılarının kısmen ona 
tepki olarak) doğmuş olmaları, ama varlıklarını 1980'de 
devletin müdahalesiyle kurtarılmış bir piyasaya borçlu 
olmalarıydı. Hepsinin etkilerinin kesiştiği, iç içe geçtiği 
kısa bir zaman dilimi içinde, Türkiye'de cümle yapısın
dan sözcüklerin yüklendiği simgesel değerlere, seyret
me biçimlerinden fiil zamanlarına kadar, kültür denen 
bölgenin çok çeşitli cephelerinde kendisini gösteren, 
kısmen kurgusal ve sentetik bir dilde ifadesini bulan 
bir değişim yaşandı. Neydi bu “ sentez"in, kendisini 
kısa zamanda kanıksatan bu söz siyasetinin öğeleri?

1. Özel hayatın kamusallaşması. Türkiye'de yakın za
mana değin “ mahrem” kabuf edilen, adı konmamış bir
çok alan ilk kez 80'lerde kamuoyunun gündemine geldi; 
kamusal bir söz düzeni içinde konuşuldu, ayrıştırıldı. 
Cinsellik ilk kez bu kadar büyük bir ısrarla konuşuldu; 
cinsel eğilimler sınıflandırıldı (Eşcinseller, Biseksüeller, 
Transseksüeller, Zıtcinseller); kuşaklar ayrıştırıldı (68 
Kuşağı, 80 Öncesi Solcu Kuşağı, 88 Yupi Adayları Kuşa
ğı; hatta darbecilik bile bir kuşak özelliği olarak yorum
landı: 27 Mayıs Kuşağı) ve nihayet özel hayat denen 
alan ilk kez bir “ kamu" meselesi olarak, kuşatıcı ve 
kışkırtıcı bir söz düzeni içinde tarif edildi. Burada Batı 
toplumlarının tarihiyle belli paralellikler kurmak, özel 
hayatın söyleme dönüştürülmesini Türkiye'nin Batılılaş
masının bir kanıtı olarak yorumlamak mümkün: Batı'da 
özel hayatın tarihi, özel hayat denen bölge üzerindeki 
örtünün kaldırılmasının tarihi olduğu kadar, bu bölgenin 
sistemli bir bilginin nesnesine dönüştürülmesinin, söy
leme geçirilmesinin, söze kışkırtılmasının, haz ve zevk
lerin sınıflandırılmasının, nihayet insanların özel hayat
larının itirafa çağrılmalarının da tarihiydi. Ama Batı'da 
bu sürece kurumsal bir bilgi, çözümleyici ve sınıflandırı- 
cı bir bilimsel söylem eşlik ediyordu. Bunun en çarpıcı 
ifadelerinden biri de, cinselliğin tıbbileştirilmesiydi. Tür
kiye'de ise, her ne kadar cinselliği tıbbileştirmek isteyen, 
neyin normal neyin sapıklık olduğunu tanımlayan uz
manlar (Özcan Köknel gibi) haftalık dergiler aracılığıyla 
seslerini duyurabildiierşe de, toplumu rehabilite edile
cek bir bünye olarak gören uzmanların çoğu, kendi 
disiplinlerini devletin disiplinini sağlamak için devletin 
hizmetine sundular. (1985'te İstanbul'da yapılan, cezae- 
vindeki “ terörist''lerin rehabilitasyonunun amaçlandığı 
sempozyuma psikofarmakoloji ve nörofizyoloji uzmanı 
Turan İtil, psikiyatrisi Ayhan Songar ve Adli Tıp başka- 
nının yanı sıra adalet ve içişleri bakanlan, ceza hukuk
çuları ve uluslararası terör uzmanları da katılmıştı.) Tür
kiye’de toplumu ıslah etmeye çalışan, bu yüzden de bi
reylerin en gizli eğilimlerine kadar bilmek isteyen devlet 
dışı uzman ve kurumlar Batı'da olduğu kadar gelişme

miş olduğundan, sonuç olarak Türkiye'de yaşanan, cin
sellik başta olmak üzere özel hayatın, daha çok bir 
özgürleşme ve bireyselleşme söylemi içinde, bilmek 
isteyen bir otoriteden bağımsız olarak söze dökülmesiy- 
di. Yani Türkiye'de sürece damgasını vuran, ısrarla bil
mek isteyen kurumsal bir otoriteden çok, kendilerine 
yeni haber alanları yaratmak isteyen gazete ve dergile
rin soruşturmalarına büyük bir açlık, büyük bir iştahla 
cevap veren, iç dökmek isteyen, bunda bir özgürleşme
nin ve bireyselleşmenin imkânını gören gönüllü anlatıcı
lar oldu. Sonuçta 80'lerin Türkçeye kazandırdığı en 
önemli sözcüklerden biriydi özel hayat. İçerdiği bütün 
çelişkilerle birlikte: Özel hayat diye ayrı bir varlık alanı
nın tanımlanabilmesi için önce adlandırılması, ama ka
musal olarak adlandırılması, üzerine kamuoyu oluşması 
gerekiyordu.

2. İmgenin özerkleşmesi. 80'lerin belirgin özelliklerin
den biri, geçmişe duyulan ilginin artmasıydı. Ama bu 
geçmiş, bugüne olan uzaklığıyla beliren bir tarihsel or
tam ya da iklim değil, bugünün ihtiyaçları ve fantezileri
ni uyaran bir imgeydi artık; dolayısıyla da tüketilebilirdi. 
Nitekim 68 Kuşağı tarihsel ağırlığı boşaltılıp içeriksiz 
bir ruha, seçkin bir kuşak ideolojisine dönüştü. 80 önce
sinin sol geçmişi ise, 80'lerin özgürleşme ve bireysel
leşme söyleminin karşıt modeli olarak kodlandığı için, 
daha “ düşük" bir estetiğin diliyle, arabesk içinde pop- 
laştırılabildi: Yorgun Demokrat-Genç Jakoben karşıtlığı, 
herşeyden önce geçmişin sırtından, onu alıntılayarak 
yapılmış bir pazar, bir tüketici kazanma savaşının ifade
siydi. Reklamcılar, daha da kötüsünü yaptılar: Che Gue
vara, bir musluk reklamının vitrinine yerleştirildi.

Böylece 80'lerde Türkiye'de ilk kez yaygın bir tüketi
cisi olan bir “ pop tarih" kuruldu; bunu mümkün kılan 
şey, imgeleri tarihsel yükünden kurtaran, geçmişi bir 
alıntıdan ibaret kılan, “ keyfi" ve “nedensiz" bir dilin ' 
çeşitli alanlarda yaşar kılınabilmesiydi. Bu dili, herşey
den önce reklamcılık kışkırttı. Reklam dili yalnızca sözü 
görüntünün, imgenin hizmetine sunmakla kalmadı, aynı 
zamanda bütün kültürü bir malın pazarlanmasında kulla
nılabilecek bir hammaddeye, sınırsız bir alıntılar topla
mına dönüştürdü. Kültürle ilişkiyi bir jest ve büyülenme, 
bir ani uyarı ve şok, bir vitrin ve seyir ilişkisi haline . 
getirdi. Bir nesneyi tanıyanlarla tanıtanları, tanımaya 
dayanan bilgiyle tanıtım bilgisini birbirinden koparırken,

bir yandan da başka alanlarda da kullanılabilecek yeni 
bir dili, söz ettiği nesneyle ilişkisi “ nedensiz" ve “ keyfi" 
olan, günlük konuşma dilinden, haber dilinden, teknik 
dilden, teorik ya da felsefi dilden, argodan, edebi ya 
da politik dilden alıntılar yapan, ama hepsine eşit uzak
lıktaki sentetik bir dili de özendirdi.

80'lerde genellikle “ arabesk" adı altında toplanan 
çeşitli müzik tarzlarj, yaygınlık ve üretkenliklerini, kendi 
geleneksel kültürlerinden kopmuş, ama şehir kültürü
nün de parçası olamamış, her ikisine de yabancı insan
ların varlığına olduğu kadar, bu sentetik dili müzikte 
yeniden üretebilmelerine, müziği organik bir sentez oluş
turamayacak kadar farklı tarihlere sahip türlerden (Arap 
müziği, taverna müziği, pop müzik, Türk müziği, türkü 
ya da marş) alıntılara yer veren bir yüzeye dönüştürmüş 
olmalarına da borçlu. Aynı zamanda, çoğu bir zamanlar 
parçası olduğu ortamla organik bağını koparmış bu tür
leri taklit etme ve bozarak kullanabilme becerisine.

Ama burada 80'lerin farkını vurgulamak gerekiyor: 
Arabesk 70’lerde doğdu; 80'lerdeki sürece damgasını 
vuran ise, arabeskin adının konmasıydı. Yani 80'lerde 
arabesk, büyük şehirlere sızmaya çalışan taşralı kalaba
lığın sesini duyurma, kendini kabul ettirme, görüntüler 
piyasasında kendine bir yer edinme, girdiği yabancı 
kültür içinde yönünü bulma, onu bozma ve kendine 
benzetme isteğinin adı olduğu kadar, büyük şehrin “asıl" 
sahiplerinin bu yabancılar akınım geri püskürtme, önce
likle de adlandırma çabasının da adıydı. Bir müddet 
sonra da, bazı aydınların ayaktakımı ve taşra düşmanı 
seçkinlere karşı kamuoyu önünde yaptıkları jestin adı 
oldu arabesk.

3. Dilin “ nedensizleşme"si. 87 seçimlerinin gecesi 
televizyonda seçim ortamını değerlendiren bir gazeteci 
(Ertuğrul Özkök), sosyal demokratların eskiden olduğu 
gibi “yüzüne sinek konmuş çocuk resimleri"ni değil 
de, çok daha etkili, çok daha medeni, çok daha modern 
bir kampanyayı ("sıkılmış limon" kampanyası) tercih 
etmesini, Türkiye'nin artık medenileştiğinin kanıtı ola
rak yorumlamıştı. Bu yorum birçok bakımdan 80'lerin 
ruhunu ve dilini özetliyor: “yüzüne sinek konmuş ço
cukların resimleri" ilkel bir dilin ifadesidir, oysa çağdaş 
olmak gerekir; herşey bir resimden ibaretmiş, bir estetik 
sorunuymuş, o resmin berisinde birileri yokmuş gibi...

80’ler boyunca, kısmen de büyük 
sermayenin yaptığı medyaya 
yatınmlann sonucu olarak 
başdöndürücü bir hızla 
zenginleşen semboller düzlemi, 
bir inkarın, bir görmezlikten 
gelmenin, gürültücü bir susuşun 
ifadesi oldu. Ancak dönemin 
sonunda Nisan 1989’da herkesi 
habersiz yakalayan işçi eylemleri 
dalgası, 80 ’lerde geliştirilen 
jestlerin dilinin düzene karşı da 
kullanılabileceğini kanıtladı.
İşçilerin somut talepleri ve 
yaşama koşullan hakkında 
doğrudan bir mesaj içermedikleri 
ölçüde, sakal bırakma, saç 
kazıtma, çıplak ayak yürüme gibi 
eylemler de, içeriksiz jestlerdi. 
Ama daha üst b ir düzlemde, işçi 
sınıfının 15-16 Haziran’dan beri 
gerçekleştirdikleri en geniş 
dayanışmanın ifadesi haline 
dönüşmekle kalmıyor, toplumun 
uykuya dalmış görünen vicdanına 
yöneltilmiş en güçlü çağn haline 
geliyorlardı.

2398



12 Eylül Rejimi

Bu süreç o kadar hızla yaşandı ki, kısa bir süre içinde 
açlığın, yoksulluğun metaforlar! ya da bizzat kavramla
rın kendisi, bir zamanlar gönderme yaptıkları durumlar
dan ayn, bir tür ilkelliğin, demodeliğin, bir olumsuzluk 
olarak 80 öncesinin simgeleri haline geldi; 80’lerin ege
men söyleminde “ emek” ya da “ sömürü” kavramları, 
demode bir solculuğu kodlayan kavramlar olarak, söz 
pazarında gözden düşmekle kalmadı, aynı zamanda sol
culukla özdeşleştirilen bir bönlüğü ve iktidarı da simge
ler oldu. Dilin “ keyfileşme” süreci tamamlandı; Emek, 
eşittir iktidar.

Bu “keyfilik” in en belirgin örneklerinden biri de, ha
ber başlıklarının 80’lerde aldığı biçimdi. Haber verilen 
dünyayla bağlarını koparmış, artık kendi için çalışan, 
kendi için varolan, kendine has bir dünya kuran başlık
lardı bunlar. Esas olarak bir oyuna, çoğu zaman haber 
verilen şeyden kopuk bir espriye, genellikle de bir ses 
oyununa dayanıyorlardı. 80'lerin ortalarında önce hafta
lık haber dergilerinde başlayıp giderek bütün basını sa
ran haber başlıklarına göz gezdirmek yeterli; Panama'
da İç Kanama (Panama üzerine), Katibime Coia’lı Göm
lek (Coca Cola üzerine), Türk Müziğinde Suna Kan Da
vası (Suna Kan'la yapılmış bir söyleşi), Dalyan'ın Kera
taları (Caretta Caretta'lar üzerine). Trafiğin Dayanılmaz 
Ağırlığı (trafik üzerine)... Artık adlar ve sıfatlar keyfi 
bir düzen içinde, yalnızca çağrışım güçleriyle, istenilen 
yerde alıntılanabilecekti. Ya fiiller?

4. Fiiller yerine adlar. 80’lerin gazete ve haber dergile
rinde dikkat çeken bir özellik, haber başlıklarından flitle
rin kalkmasıydı: Üç Vakte Kadar Komünist Parti, Siya
sette Parfüm Kokusu, Beyoğlu Kan Revan, Tarikatlar 
Mecliste, Grevcilere Halk Desteği... Hikâye ya da roman 
başlıklarına özenen, adın fiilin yerine geçtiği bu başlık
lar, fiilin hayattan kovulduğu, değişme ihtimalinin görül
mediği, verilere mahkûm kalınan bir ortamın dildeki 
karşılığıydı. Basın dilindeki bu “ hikâye” öğesi yalnızca 
haber başiıklarıyia da sınırlı değildi. Haber yazılarının 
kendisi de, önce haftalık haber dergilerinde, ardından 
günlük gazetelerde hikâye üslubuyla, “yordu” iu, “ mış- 
tı''iı fiillerle yazılmaya başladı. İmajın olayı, kurgunun 
hayatı, adlandırmanın fiiliyatı, nihayet cümle içinde adın

i önceiediği bir ortamda, basın kendi kurgusallığına, 
tanıdıklığın ve yaşanmışlığın kipi olan şimdiki geçmiş 
zamanla hayat kazandırmaya çalıştı; fiilsiz söze, sanki 
birşeyler oluyormuş, haberi yazan da olanları geçerken 
görmüşmüş gibi, bir hikâye üslubu ve caniıhğı kazandır
mayı denedi. Başlıkta olayı tesbit etmekten kaçınan ya
zar, olaydan kaçınamayacağı haberin kendisinde, olayın 
tekilliğini inkâr etmenin bir başka yolunu buldu; Olan 
ve biten hiçbir şey yoktur; herşey her zaman oluyordu; 
hepimiz yazarla birlikte orada oluyorduk. Açıklama mı? 
Herşey bir rivayetten ibaretmişti...

Bütün bunların ardından, 80'lerde Türkiye'de bir kül
türel bölünmeden, bir yarılmadan söz etmek gerekecek. 
Bir yanda kendini taşradan, yoksulluk ve isyandan ayı
ran, kendini bütün bu çelişki ve çatışmaların dışında 
tanımlamak isteyen bir Türkiye var. Reklamların sundu
ğu seçkin imgeler, vitrinlerin bolluğu ve 80'lerin basını; 
bütün bu birikim, bütün bu görüntüler, bir an için sanki 
bu ideat herkes için geçerli olabilecekmiş izlenimini 
doğurmayı başardı; Batılılar gibi sanki artık görmezden 
gelinebilecekmiş, s^nki New York’ta olduğu giSf yolun 
ortasında yatan açlAın üstünden atlanabiiecekmiş gi
bi...Görüntünün bittiği yerde, ikinci Türkiye başlıyor: 
Bütün bir söz patlamasının ortasında söz hakkından 
mahrum bırakılmış, hapishaneye kapatılmış, yasaklarla 
yönetilen, anadilini konuşamayan Türkiye. 1980’ler şu
nu denedi; Varlığın ve imkânların dünyasıyla yokluğun 
ve imkânsızlığın dünyasını, birbirine temas etmeyecek, 
birbirine geçişi olmayan iki kampa ayırdı. Şimdi sormak 
gerekiyor: Birincisinin imkânlarını İkincisinin isyanına 
tercüme edecek bir güç yeniden uyanacak mı?

NURDAN GÜRBİLEK

“Yeni Atatürkçülük”

“12 Eylül öncesi” karşısında duyulan çok boyutlu tepki, 12 Eylül rejiminin temel 
izleklerinden biriydi. “12 Eylül öncesi” 1961 Anayasasından dönemin ekonomik tercihlerine, 
siyasal partilere, eğitim sistemine hatta gündelik hayata, kültürel/ahlaki değerlere kadar uzanan 
esnek Ve geniş bir kapsama sahipti. Bütünüyle bu geçmiş, “memleketin elden gitmesi” riskini 
gündeme getiren gelişmelerin sorumlusuydu. Demokrasinin, devlet otoritesini ve memleket 
menfaatlerini ikinci plana atacak ölçüde abartılması; 12 Eylül öncesinin temel siyasal zaafıydı. 
Bu durumun nedeni, ordunun Kemalist ideolojik söylemi içindeki ifadesiyle, Cumhuriyet 
ilkelerinin ve Atatürkçülüğün ihmal edilmesiydi. Bu zaafları aşmaya dönük köklü bir 
restorasyonun öznesi, ülkenin en donanımlı ve yurtsever gücünün kendisi olduğu 
doğrultusundaki anlayışı ve “Cumhuriyetin gerçek sahibi” olduğu yolundaki bilinciyle ancak 
Türk Silahlı Kuvvetleri olabilirdi. 12 Eylül rejiminin ideolojisi, siyasal, uluslararası-stratejik vb. 
her düzeyde güvensizlik temalan üzerine oturtulmuş, “güçlü devlet” arayışına cevap arayan, 
ilkesel beslenmesini Atatürkçülükte bulan, katı bir otoriter-militarist ideolojiydi. Cunta 
üyelerinden Kara Kuvvetleri Komutanı (eski MİT Müsteşan) Orgeneral Nurettin Ersin, darbeden 
çok önce, “hareketin ideolojisinin Atatürkçülük olması gerektiğini” belirtmişti. 12 Eylül 
sonrasında, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir Atatürkçülük kampanyası başlatıldı. 1981, 
Mustafa Kemal’in doğumunun yüzüncü yılı olması vesilesiyle “Atatürk yılı” ilan edildi. “Her 
şehre Atatürk heykeli, her okula Atatürk büstü” seferberliği ilan edildi. Bütün resmi -hafta 
bazı özel- kuruluşlar, Atatürk’ün kendi faaliyet alanlarıyla ilgili bir sözünü bularak duvarlanna 
nakşettirdiler. Eğitimin bütün kademelerinde zorunlu “Atatürk ilkeleri” dersleri kondu.

Kemalizmin Eklektisizmi ve Türk-İslam Sentezi

12Zaten özünde oldukça eklektik bir ideolojik söylem içinde vazedilen “Atatürk ilkeleri”
Eylül rejiminin siyasal-toplumsal hedeflerine uyarlı bir çerçeve içinde kurgulanıyor, 
sunuluyordu. Kenan Evren’in, 1980’lerin sonlannda Mustafa Kâmil Zorti/Netekim  (Gani Müjde), 
Kenan Evren'in Yazılmamış Anılan  (Baskın Oran) gibi siyasal mizah eserlerine, konu olan naif 
üslubuyla T l  Aralık 1983’de söyledikleri; Atatürkçülüğün hem bizzat kurgulayıcılannı tedirgin

Barış Derneği davasının en uzun süre tutuklu kalan sanıklan b ir duruşmada. Bu dava, “ aydınlar dilekçesi" 
davasıyla birlikte, 12 Eylül rejiminin ortak paydası demokratlıkla tanımlanabilecek aydınları blok olarak karşısına 
alan iki önemli atağından biriydi. Barış Derneği davası, "aydınlar dilekçesi" davasına göre, en azından 12 
Eylül'ün “ erken" döneminde açıldığı için çok daha sert b ir seyir izledi. Kenan Evren, "aydınlar dilekçesi" ile 
ilgili olarak söyledikleriyle, hem devletten ve resmi ideolojiden bağımsız, zihnen memurlaşmamış entelejensiyayı 
kriminalize eden mantığı; hem de egemen blokun Kemalist unsurlarıyla radikal-sosyalizan entelejansiya arasındaki 
hattın belirginleştiğini ortaya koyuyordu: “ ...bilim ve irfan sahibi olduktan sonra da, kendimizi diğer 
vatandaşlardan ayırt etmeyeceğiz. Aydınlar, aydın olmayanlar, işçiler, işçi olmayanlar, aleviler, sünniier gibi 
ayrımlar bizi mahvetmiştir. Aydın olabilirsiniz ama ‘biz aydınız, aydın kişileriz' diye ortaya çıkarsanız o zaman 
aydın olmayan çoğunluğu karşınıza almış olursunuz, onlan gücendirirsiniz. Belki de aydın olmayanların 
kendilerinde kabahat yoktur. Ayrıca aydın olmayan kişiler içerisinde, bu millete aydınlardan daha fazla hizmet 
edenler de vardır." (21 Mayıs 1984) “ Ve yine bazı çevreler var ki, kendilerine aydın damgası vuran çevreler, 
yalnız onlann dedikleri doğruymuş. Sîzlerin düşüncesi onlar için mühim olmuyor. Herşeyi yalnız onlar bilir, 
başkası bilmez. Biz çok aydınlar görmüşüzdür. Vatan hainliği yapan bazı şairlerimiz var. Yurtdışına kaçtılar ve 
başka bir memlekete sığındılar, orada öldüler. O aydın değil miydi: Ne yapayım ben öyle aydını. Aydın damgası 
kimsenin inhisarında değildir. Bu memlekete hükmetmek için aydınlık gerekmez."
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eden hem de son derece “rahat bırakan” eklektisizminin itirafı sayılabihr: “...her sahada 
Atatürk’ün ileri sürdüğü fikirler vardır ve sistem aramaya gerek yoktur. Atatürk, sistemi 
bulmuştur. Türkiye’ye en uygununu bulmuştur ve direktifi vermiştir. Bütün mesele hepsini 
birden okumaktır. Bir tanesini okursunuz, zannedersiniz ki Atatürk kolektif sistemi 
savunmuştur. Değildir, başka bir yeri okursunuz, bunun tersini söylemiştir.”
1982 Anayasa taslağının hazırlanması öncesinde ve sonrasında Siyasal ve Sosyal Araştırmalar 
Vakfı (SİSAV) tarahndan düzenlenen seminerlerde konuşanlar ve konuşulanlar, bu Anayasanın 
ideolojik-siyasal beslenme kaynaklarını göstermesi bakımından ilginçti. Bu seminerlerde ortaya 
konan Anayasa çerçevesi. Tercüman gazetesinin -büyük ölçüde Demirel’in ve AP’nin 1961 
Anayasasının değiştirilmesi talebi doğrultusunda- 12 Eylül öncesinde sunduğu önerilerin, daha 
gelişkin ve bütünlüklü biçimiydi. 1982 Anayasası SİSAV seminerlerinde ortaya konan önerilerle 
büyük ölçüde uyum içinde oluştu. Seminerlerin konuşmacıları arasında TİSK, TÜSİAD vb. 
büyük sermayedar sözcülerinin yanında asıl ağırlık.) Aydınlar .Ocağı mensubu yazarlar ve 
aydınlardaydı. (CIA Türkiye istasyon şeflerinden Paul Herıze de bu seminerlerde konuşmacılık 
yapmıştı). Aydınlar Ocağı'nın 1979’da yapılan bir Kurultay’ında ortaya konan öneriler demeti, 
1982 Anayasasının özünü oluşturdu. Aydınlar Ocağı 12 Eylül döneminde yalnızca Anayasanın 
biçimlenmesinde değil, resmi ideolojinin inşasında da ağırlıklı role sahip bir odaktı. 1970’de, 
egemen blok içindeki çelişkilerin derinleşmesiyle bölünen sağ partiler arasında asgari 
müşterekler çerçevesinde güçbirliğini sağlama misyonuyla faşizan sağ entelejensiyanın öndegelen 
isimlerince kurulan Aydınlar Ocağı (Bakınız: Faşist Hareket ve MC İktidarları); 1970’lerin 
ortalarından sonra kurguladığı “Türk-İslam Sentezi” fikriyatıyla, 12 Eylül döneminin resmi 
ideolojisinin omurgasını meydana getirdi. Türk-İslam Sentezi, 12 Eylül rejiminin parlamenter 
düzene geçildikten sonra da -hatta pekişerek- kalıcılaşmasına dönük çabalar içinde önemli 
role sahipti. Aydınlar Ocağı’nın 1987 başlarındaki bir toplantısında “Türk-İslam-Batı Sentezi” 
olarak yeniden tanımlanan bu Sentezin özgün yönü ve esas hedefi; İslami ideolojinin ve 
kültürün Türkiye’deki alt-kültürel özelliğini ortadan kaldırarak onu Kemalist resmi ideolojinin 
yeni yorumu içinde resmileştirmek, devletleştirmek, “legalleştirmekti”. Böylece, birincisi, İslam’ın 
şimdiye kadar olduğu gibi resmi ideolojinin dışında kalarak ve bölgede yükselen İslami 
dalgayla bütünleşerek muhahf bir potansiyel haline gelmesi önlenecekti. Bu ideolojik manevra, 
ABD’nin Ortadoğu ve Türkiye politikalarındaki tekel tercihleriyle de uyum içindeydi. İkincisi, 
müslüman halkın devlet politikalan ve resmi ideolojiyle bütünleşerek rejimin istikrarının 12 
Eylül’den sonra da güvenceye alınması sağlanacaktı. İslam, Anayasanın 136. maddesinde 
belirtildiği gibi “milletçe dayanışma ve bütünleşme” misyonuna hizmet edecek bir etmen 
olarak; resmi ideolojiye transfer edildi. Taba Parla’nın saptadığı gibi, Atatürkçü milliyetçilik 
ideolojisinin yerini, Atatürkçü ve dinci bir milliyetçilik aldı. 12 Eylül yönetiminin 
Atatürkçülük kurgusu; bu “öğreti”nin faşizan-otoriter etmenlerini öne çıkarmanın yanında, 
Kemalizmin klasik laiklik anlayışının yerine, “ehlileştirilmiş/devletleştirilmiş” İslami ideolojiyi 
ikame etmeye yönelikti. Bu kurgu, Kemalist-Atatürkçü entelejensiyanın ağırlıklı isimlerinin 
büyük tepkisiyle karşılanan bir Atatürkçülük yorumunu yansıtıyordu. Özellikle 1983’de, MGK 
üyesi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın teklifiyle Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarih Kurumu gibi, maddi ve manevi-ideolojik anlamda Atatürk(çülük) mirasını 
simgeleyen iki kurumun kapatılması; Kemalist entelejensiya ile 12 Eylül rejimi arasındaki 
hatnn kalınlaşmasında önemli rol oynadı.
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Orta-Batı Karadeniz dağları ve özellikle Fatsa çevresi,
12 Eylül'e karşı silahlı direniş mücadele açısından 
önemli merkezlerdendi. Bu bölgede kırsal gerilla 
örgütlenmesi oluşturan devrimciler, yaklaşık 1984’e 
kadar güvenlik güçleriyle çarpışmalara girdiler. Çok 
sayıda devrimci bu çarpışmalarda öldü. Üstte, solda: 
Fatsa Devrimci-Yol davası sanıklan hapishanede...
Fatsa Dev-Yot davasını uzun süre yürüten askeri 
hakim binbaşı Halit Cengiz, 12 Eylül’ün karakteristik 
askeri hakim portrelerinden biriydi. 300’ü aşkın 
işkence vakasında “ polis ve askerlerin bu eylemleri 
sırasında devletten yana tavır aldıklan" inancıyla, 
koğuşturmaya gerek olmadığı karan veren Cengiz; 
Fatsa’nın Çullu tepesinde Ayhan Yıldız adlı bir 
yurttaşın polislerce kurşuna dizilmesi olayını da örtbas 
etmişti. Sonradan, Halit Cengiz 32 ayn olayda 
milyonlarca lira rüşvet alma suçuyla yargılandı. Yeraltı 
Maden-iş davasından sanık işçileri Amasya Suluova’da 
buzdolabına koyarak sorgulamasıyla ün yapan yüzbaşı 
Atalay Fitos’un da "işkenceden koruma vaadiyle”  
bazı sanık yakınlanndan 25 milyon lira kadar rüşvet 
aldığı saptanmıştır. Üstte: Erzincan askeri 
hapishanesinden kaçan beş devrimci: Şakir ipek, 
Selahattin Selim Erhan, Selim Onay, Aydın Manda, 
Hüseyin Özpınar. 1980’lerin ikinci yarısında birçok 
devrimci hapishanelerden kaçmayı başardı. Kaçışlar 
özellikle 1980’lerin sonlarında bir dalga halini aldı. 
Birçok hükümlü ve tutuklu tünel kazarak kaçarken; 
1989-90'da Devrimci-Sol davasının bazı sanıklan açık 
görüş sırasında kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla 
yer değiştirerek kaçmayı başardılar. Bu yıllarda, birçok 
hapishanede de kaçış için kazılmış uzun tüneller 
bulundu. Gerek kaçış olaylhnnın yoğunlaşması, gerek 
bulunan tüneller, hapishanelerdeki baskıların 
yoğunlaşmasının nedenlerinden birini oluşturdu.
Örneğin 1989 yazında Eskişehir (ve sonra Aydın)
Özel Tip Cezaevinde 52 günlük açlık grevi, kazılan 
bir tünelin bulunmasının ardından gelen baskılar 
üzerine başlamıştı. 12 Eylül’den sonra hapishaneler, 
toplumun hatın sayılır b ir kesitinin kaldığı veya 
“ uğradığı" yerlerdi. 1980-1985 döneminde 22912 kişi 
0-1 yıl, 10784 kişi 1-5 yıl, 6166 kişi 5-10 yıl, 2396 
kişi 10-20 yıl, 939 kişi 20 yıldan fazla, 630 kişi 
müebbet, 429 kişi ölüm cezasına çarptırılarak 
hapishanelerde yattı.
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Açık görüş, hapishanelerdekiler ve yakınları için -en 

iyi ihtimalle- yılda ancak birkaç kez kullanılabilen 
büyük bir şans, bir mutluluk kaynağıydı. Olağan görüş 

koşulları, ANAP7/ ve HP’Iİ milletvekillerinden oluşan 
bir komisyonun 1985'de Adalet Bakanı Oltan 

Sungurlu'ya sunduğu raporda belirtildiği gibi, ancak 
ziyaretçilerin yakınlarının sağ-salim olduğundan emin 

olmasını sağlamanın ötesinde hiçbir işleve sahip 
olamıyordu: "Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde 

ziyaretçileriyle yaptıklan görüşme ve konuşma 
imkanian yetersizdir. Bu imkanlar zaman olarak 

artırılmalı, mekan ve sistem olarak iyileştirilmelidir. Biri 
diğerinden daha fazla bağıran 20-30 kişinin 

konuşmasına ziyaretçi görüşmesi denemez. (...) 
Cezaevi disiplinine uyanlara aileleriyle başbaşa 

görüşme olanağı sağlanmalıdır. Cam bölmeli duvarlarla 
insanları dış dünyadan tecrit etmek kendilerini 

uyumsuzluğa iter. Açık görüşme sistematik hale 
getirilmelidir." Açık ve “ norm al" görüşlerin dışında 

tutuklu ve hükümlülerin dışardaki yakınlarıyla, 
sevdikleriyle iletişimlerini sağlamalarının tek yolu 

mektuplardı. Özellikle 12 Eylül'ün ilk dönemlerinde 
çok kısıtlı yürüyebilen, zaman zaman keyfi baskılarla 

kısıtlanan mahpus mektupları hapishane yönetimleri 
tarafından okunuyor, denetleniyordu. Bu denetimin 

yarattığı gerilime rağmen bu mektuplar, 
hapishanelerdeki insanların hayatiyetlerini yansıtmalan 

ve yeniden üretmeleri bakımından çok önemli bir 
mecrayı oluşturdular Birçok devrimcinin, mektuplar - 

belki ayrıca görüşler- yoluyla kurulan bu iletişim  
içinde, aile çevresiyle önceden olamadığı kadar yakın 

bir ilişki kurabildiği, onlann saygısını ve "anlayışını" 
kazandığı söylenebilir. Elbette bunun tersi de 

olabilmiş, hapishane ile alabildiğine ayrışan hayatlar, 
birtakım ilişkilerin kopmasına sebep olabilmiştir. 
Özellikle çiftlerden birisinin (çoğunlukla erkeğin) 
hapishanede olduğu evlilikler ekseninde de bu 

dönemde kapsamlı ahlaki-ideolojik sorgulamalar, 
değişimler yaşandı. Birçok "baba", kimi durumda 
kendisi hapishanedeyken doğan çocuğunu hergün 

görüyormuşçasına izledi; büyümesine "nezaret" etti. 
Bir örnek: "Anladığım kadarıyla İlkay oldukça dilbaz 

olmuş. Onun akıllı b ir kız olmasına, kişiliğini ve 
yeteneklerini geliştirmesine yardımcı o lun ." B ir başka 
hükümlü mektubu, “ dışardaki" kadını vicdani b ir yük 

altında kalmadan yaşamaya çağırıyor: “ B ir karar 
vermelisin ki, ilerde kendine ve bana kızgınlık 

duymayasın. Bu konuda tamamen özgür b ir karar 
vermen beni mutlu edecektir. Kendini hiçbir kimseye 
bağlı ve borçlu hissetmemelisin... Normal koşullarda 
en erken 42 yaşında tahliye olacağım...Sana, sana 

olan sevgi ve bağlılığım dışında hiçbir parlak vaatte
bulunamam."

T -

Kenan Evren’in 5 Ocak 1981’de söylediği “Türk ulusu, yaşamının en büyük talihini, ulu 
önder Atatürk’ü kendisine bahşeden Tann lütfuna borçludur” sözleri; 12 Eylül’ün, Kemalizmin 
faşizan bir yorumuyla İslami değerleri bağdaştırma çabasının sözsel dışavurumudur. Evren’in 
Mustafa Kemal’i mistik-dinsel bir misyon içinde sunmaya dönük söylemine başka bir örnek;
13 Şubat 1981’de Harbokulu’nda, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığını, “3 tane 19’un toplamı 
olan 57 yaşında” öldüğünü hatırlatarak “Atatürk’ün hayatında 19 rakamının büyük önemi 
olduğunu” vazetmesidir. MGK önderi birçok konuşmasında sözlerini pekiştirmek için, 
Atatürk’ün sözlerinden ve Nutufe’undan alıntılarla beraber Kuran’dan sureler aktanyordu. 19 
Ekim 1981’de okullarda din dersi zorunlu hale getirildi. 12 Eylül yönetimi, bu uygulamayı 
laiklikten geri gidiş olarak tanımlayanlara; zorunlu din dersinin, yasal ve yasadışı kuran 
kurslarını ortadan kaldırmak amacıyla konduğu gerekçesiyle karşılık verdi. 1981 sonlannda, 
gene “artan irticai faaliyetleri önleme” amacıyla, dinsel hizmetlerin ve faaliyetlerin devlet 
tarafından örgütlenmesi için bir hamle yapıldı. Özellikle yurtdışmdaki Türk işçilerinin İslami 
örgütlerin etkisine girmemeleri için. Diyanet İşleri Başkanlığınca buralara olabildiğince çok din 
adamı gönderilmesi 'kararlaştınldı. 1987 başında, gazeteci Uğur Mumcu, bu çerçevede 
yurtdışına gönderilen 260 din görevlisinin maaşlannın -Kenan Evren’in onayıyla- Suudi 
Arabistan merkezli Rabıta-tûl İslam  örgütünce ödendiğini ortaya çıkaracaktı. Bu işbirliği,
ABD’nin “Batı ittifakıyla uyumlu rejimler/devletler denetimindeki İslam’ın komünizme karşı 
statükonun korunması doğrultusunda seferber edilmesi” senaryosuyla örtüşüyordu; bu uyumun 
teminatı olan 12 Eylül yönetiminin Suudi Arabistan’la yakınlaşmasının uğraklanndan birisiydi. 
12 Eylül, resmi ideolojiye İslami etmenleri eklemlerken, dinin devlet denetiminde, düzenin 
mevcut siyasaj-ideolojik dayanaklanndan biri olmasını öngörüyordu. Özerk sivil İslami 
örgütlenmeler, cemaatler ve radikal fundamentalist İslami ideoloji İslam’ı resmileştirme 
çerçevesinin dışîhda kalıyordu. Hatta uluslararası konjonktür hesap edildiğinde, bu yönelim, 
şeriatçı radikal'İslam tehlikesine karşı önlem işlevine sahipti. Nitekim, 12 Eylül döneminde 
İslami hareketiıt radikal veya yalnızca özerk olan unsurlan “şeriatçı”, “irticai” sayılarak ' 
kriminalize edildi. MSP “Kudüs mitingi” sık sık hatırlatılarak karalandı. Ankara sıkıyönetim 
mahkemesinde Şubat 1983 sonunda sonuçlanan MSP davasında, parti önderi Erbakan 4 yıl,
22 parti yöneticisi 2-3 yıl hapse mahkum edildi. Sivil-radikal İslami harekete karşı, 
üniversitede vb. kamusal mekanlarda başörtüsü takmanın yasaklanması gibi önlemler alındı. 
Fakat radikal İslami hareket, hem İslam’ın uluslararası yükselişinden, hem de 1980’den sonra 
hareket ve söz söyleme imkanlannm genişlemesinin etkisiyle; özellikle 8 0 ’lerin ikinci yansında 
açığa çıkan bir gelişme gösterdi. İslami siyasal hareketlerin ve kadrolann önemli bir 
bölümünün öteden beri -savunma ve yayılma saikiyle- devletle/düzenle de bağlanmn 
bulunması; rejimin resmi Jslam ’a dönük maddi-manevi yatınmlanndan önemli yararlar 
sağlamalannı beraberinde getirmiştir.

ABD Emperyalizminii Stratejisi İçinde İslam

Daha önce de belirtildiği gibi, 12 Eylül’ün İslami motifleri resmi ideolojiyle eklemlemeye 
çalışması; ABD emperyalizminin Ortadoğu’ya yönelik siyasal stratejisiyle uyum içindeydi. ABD
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YÖK Düzeni

12 Eylül yönetimi, birbiriyle tutarlı uygulamalarını da
ha İlk günlerden başlayarak gerçekleştirdi. Milli Güven
lik Konseyi döneminde hızla başlayan ve hukuksallığı 
tartışmalı olan yasal düzenlemeler “ Solsuz ve Sorunsuz 
Türkiye” kurmanın İlk adımlarını oluşturdu. Bu adımlar 
arasında, yükseköğretimin resmi ideolojinin kayıtsız ko
şulsuz emrine girmesinin ve bu amaçla YÖK düzeninin 
oluşturulmasının özel bir yeri vardır.

Bu yolda ilk adım 2301 sayılı yasa kabul edilerek 
atıldı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’nı değiştiren bu 
yasa 12 Eylül darbesinin 7. günü, 19 Eylül 1980’de 
kabul edildi. Bu yasa. Sıkıyönetim Komutanlarının istek
leri üzerine diğer kamu personeli gibi üniversite öğretim  
elemanlarının da görevlerine, gerekçesiz olarak, son 
verilmesini olanaklı duruma getiriyordu. Bunu, 7 Kasım 
1980’de Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yasası’nın kabul 
edilmesi izledi.

İkinci adım Yükseköğretim Yasası’nın kabul edilme
siydi. Üçüncü adım, üniversite kesiminde, sıkıyönetim 
komutanlıklarının göreve son verme istemiyle işletilen 
tasfiyelerdi. Ayrıca rektörlerin ve dekanların kişisel is
teklerine göre sonuçlanan tasfiyeler de yapıldı.

Dördüncü adım olarak, önce sınırlı olan Güvenlik So
ruşturması uygulaması, 1983'den başlayarak yaygın ve 
sürekli bir duruma getirildi. Güvenlik Soruşturması uy
gulamasıyla, sıkıyönetim sona erdikten sonra da, üni
versitelerde sürekli ve yaygın bir tasfiye sağlandı. ANAP  
Hükümeti de bu uygulamayı sürdürdü. Tüm kamu per
sonelini ilgilendiren bu yönetmelik Danıştay tarafından 
8 Aralık 1989 tarihinde iptal edildi.

Yükseköğretim kurulu ve üniversiteler 6 Kasım 1981 
tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Ya
sası ile düzenlenmiş ve yükseköğretime ilişkin daha 
önceki tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Ola
ğanüstü koşullarda ve sıkıyönetim ortamında, askerî 
yöneticiler tarafından yapılan bu düzenleme yönetim 
geleneğine aykırı bir düzenlemedir. Türkiye Cumhuriye- 
ti'nin kuruluşunda dahi OsmanlI döneminden gelme bir 
kısım yasal düzenlemeler bir süre yürürlükte kalmıştır.

12 Eylül döneminde, ülkemizde tüm yükseköğretim 
mevzuatının bir anda ve ayrıntılı incelemeye dayanma
dan silahların gölgesi altında yürürlükten toptan kaldırıl
masının ve üniversite kadrolarının tasfiye edilmesinin 
temelinde ülkeyi ve nitelikli insangücü yetiştirmekle gö
revli üniversiteleri resmi ideolojinin kayıtsız koşulsuz 
emrine alma arzusu vardır. Yükseköğretimde bugün ya
şanan ve ülke yararları ile çelişen kaos ortamı bu mantı
ğın ve yÖK’ün dokuz yıldır süren basiretsiz ve ülke 
kaynaklarını heba eden uygulamasının sonucudur.

68 madde ile birçok geçici maddeden oluşan 2547 
sayılı Yükseköğretim Yasası nda sık sık değişiklik yapı
larak, dokuz yıldır YÖK ayaiRâ tutulmaya çalışıldı. 68 
maddenin sadece 31 tanesi değişmeden kalabildi, diğer 
37 madde, bazısı birden fazla olmak üzere, değiştirildi. 
Bir madde. Siyasal Partilere Girme Yasağı başlıklı 59.' 
madde, YÖK'ce ve ANAP  iktidannca değiştirilmek isten- 
diyse de, üniversite öğrencilerinin eylemleri üzerine, 
değişiklik önerisi TBMM’den geri çekildi.

2 Aralık 1987 tarihli, 301 sayılı yasa gücünde kararna
me ile Yükseköğretim Kurulu’nun yapısı tümüyle değiş
tirildi. Kurul ikiye ayrıldı, Kurul’daki devlet memurlan- 
nın sayısı artınlırken, tüm yetkiler YÖK Başkanı ve Yü
rütme Kurulu’nda toplandı.

Değiştirilmeyen maddeler; ya doğrudan yetkili olma

yan organlara ya da yönetimin göstermelik düzeyde 
önem verdiği, uygulamayı doğrudan etkilemeyen hü
kümlere ait maddelerdir. Buna karşılık, değiştirilen ya 
da yeni konulan maddelerle, YÖK Başkam'nın ve atan
mış rektörlerin yetkileri artınldı, görevden alma hüküm
leri konuldu, disiplin hükümleri yeniden düzenlendi. Va
kıf yükseköğretim kurumu kurma olanağı sağlandı.

Ençok değişikliğe uğrayan madde 44. madde oldu. 
Zaman zaman YÖK’ün ve atanmış rektörlerinin hatta 
ANAP'm  itirazlanna karşın bu madde birkaç kez değişti
rildi. Öğrencilere karşı yapılan uygulamalar o denli yan
lış ve adaletsizdi ki, bu madde değiştirilerek, öğrencile
re ek sınav hakkı sağlandı.

Bu arada, Gülhane Askerî Tıp Akademisi adlı askerî 
kurum YÖK’ten bağımsız fakat YÖK içinde temsilci bu
lunduran bir fakülte-üniversite statüsünde düzenlendi. 
Ayrıca yine YÖK’ten  bağımsız şekilde. Polis Akademisi 
düzenlendi. 1982 Anayasası da bu iki kurumun VÖK’ten 
bağımsız olacağını öngörmüştü.

YÖK başlangıçta tüm yükseköğretimi düzenlemekten 
ve planlamaktan söz edilerek ortaya atılmıştı. Temel 
gerekçe şuydu: “ Üniversite yöneticilerinin öğretim üye
lerinin oyları ile görev başına gelmeleri üniversitelerde 
hiziplerin oluşmasına ve kutuplaşmalara yol açmıştır... 
Doçentlerin kendi üniversitelerinde profesör olmaları 
büyük fakültelerde profesör sayısını doçentlerin İki katı
na çıkarmıştır... Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kalan 
İllerde öğretim üyeleri ihtiyacın çok altında kalmıştır... 
Ülkemizde yükseköğretimde okullaşma oranı başka ül- 
kelerdekiiere oranla düşüktü... Yükseköğretim kurumla- 
rındaki eğitim anarşisi ve ideolojik tahrikler büyük bo
yutlara ulaşmıştır... Bunları önlemek için, 1933 üniversi
te reformundan sonra, ilk defa 1981’de köklü bir bünye 
değişikliği gerçekleştirilmiştir.’ ’

Temmuz 1981’de Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
Yükseköğretim Yasa Tasansı’nın Genel Gerekçesinde 
ise şu görüşlere yer verilmiştir: “ Yüksek yargı organla- 
nnca iptal edilen hükümler yerine geçecek yeni yasalar 
çıkarılamaması işleyişte boşluklar yaratmıştır... Devle
tin denetim ve gözetimini sağlayacak organlar işleye- 
memiştlr... Gerçekleştirilemeyen rehberlik hizmetleri, 
sosyal çalışmalar,, yönetime katılma, öğrenci ihtiyaçla
rının giderilememesi gibi konular yetiştirilmesi gereken 
insangücünün nitelik açısından eksik kalmasına neden 
olmuştur... Yükseköğretim sistemimizin mevcut bünye
sel sorunlarına ileriye yönelik ve ülke gerçeklerine uy
gun çözümler getirilmesini sağlamak amacıyla bu kanun 
hazırlanmıştır..."

Geçen dokuz yıla yaklaşan süre, öne sürüten gerekçe
lerin hiçbirinin gözönüne alınmadığını göstermektedir. 
Gerçekleşen, sadece, üniversitelerin üniversite olmak
tan çıkarılması, asker-sermaye işbirliğine emir kulu ye
tiştirecek ve bunu sürdürecek bir düzene kavuşturulma
sıdır.

YÖK döneminin ilk üç yılında nitelikli öğretici kadro
sundan yaklaşık beş bin kişinin üniversitelerden ayrıldı
ğını, ikinci üç yılda ise niteliği düşük yaklaşık beş bin 
kişinin üniversitelere alındığını belirtmektedir. Bu ara
da, öğretici başına 15 olan öğrenci sayısı 34’e çıkmıştır. 
İlginç olan, bu konudaki 1990, YÖK hedefinin bile 1981 in 
gerisinde olmasıdır. 1990’larda ulaşılacağı belirtilen öğ
retici, yardımcı ve öğrenci sayılarına bakınca, YÖK yön
temleri ile bu hedeflere varılamadığı hemen görülmekte
dir. Örneğin ulaşılan öğrenci sayısının (604.022) yüzde 
34.6’sı (208.871) açık öğretim görmekte, örgün eğitim
de 3d5.151 öğrenci ile hedefin gerisinde kalınmaktadır.

Öğrenci kontenjanlannı artırmanın sınırlarına vanlmış- 
tır. Her 10 öğrenciden 2’si önlisansa, 3 ’ü açık öğretime, 
sadece 5'i üniversiteye girebilmektedir. Halen de her

10 öğrenciden l ’l önlisansta, 3’ü açık öğretimde, sade
ce 6’sı fakültelerde okumaktadır.

YÖK döneminde öğretici kadroda ağırlık öğretim üye
sinden öğretim görevlisi ve okutmana kaymıştır. Bu 
ağırlık Anadolu üniversitelerinde daha yüksektir. Son 
yıllarda kolay profesörlük yolu açılarak bu durum göz
den kaçırılmak istenmektedir.

Ihsan Doğramacı Evren’le birlikte. YÖK döneminde, 
üniversiteler salt nitel anlamda değil nicel anlamda da 
çok kan kaybetti. 1981’de 15.909 olan öğretici sayısı 
10.939’a, 1986’da 14.134'e düştü. Yardımcı personelle 
birlikte toplam akademik personel sayısı 1981'de 
22.219’dan 1986’da ancak 24.312’ye yükselmişti.
YÖK, 1990’da öğretici sayısının 32.890'a, toplam 
akademik personel sayısının 65.177’ye çıkmasını 
planlamıştı. Ancak bu rakam, öğrenci sayısındaki dev 
artışı karşılayabilir olmaktan çok uzaktı. 1981'de 
239.850 olan öğrenci sayısı 1984'de 302.057'ye, 
1986'da 481600'e çıkmıştı ve YÖK 1990'da 550 bine 
yükselmesini planlıyordu.

Yükseköğretim Yasası, anti-demokratik ve baskıcı ya
pısı yanında, uygulanırken daha da.kısıtlanarak uygu
lanmış bir yasadır. Rektörler ve dekanlar kamu tüzelkişi
liği bulunan üniversitelerin ve bilim temsilcileri olacak
ken VÖK’ün kulları durumuna düşmüşlerdir. Üniversite
lerarası Kurul işlevsiz kalmıştır. ~

Planlamadan yoksun bulunan YÖK düzeni ülkenin bi
lim potansiyelini ve kaynaklarını israf etmiştir. Geçen 
dokuz yıl İçinde öğrenci sayısı açısından sınırların zor
landığı, öğrenci niteliğinin düştüğü, öğretim kadrosun
daki erozyonun ise devam ettiği ve özellikle öğretim
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iiyesi kadrolarında niteliksel gerilemenin önlenemediği 
ve yeterli sayısal artımın sağlanamadığı görülmelctedir.

Buna karşılık, adının “ üniversite” olması bile tartış
malı bulunan ve bu yüzden sonradan bir yasa çıkarılma
sı gereken BİLKENT, VÖfC’ün tam desteği ile ayrıcalığını 
korumaktadır. YÖK düzeni devlet üniversitelerinde, ni
telikte asgari düzeyi hedeflemiştir. Yükseköğretimde fab
rikasyon üretime gidilmiş, ülke gereksinmelerinden zi
yade dışa bağımlı büyük sermayenin ucuz ve orta nite
likli emek gereksinmesinin karşılanması amaçlanmış, 
bilgi üretme yerine yönetime seçilmiş sınırlı bilgilerle 
öğretim yapılmıştır. Sermayenin yönetici kadrolarını ise 
BİLKENT gibi daha pahalı öğretim veren kurumların 
yetiştirilmesi uygun görülmüştür.

YÖK düzeninde, öğretim üyelerinin seçim ve atama 
yöntemleri ile sık sık oynanmış, yabancı dille öğretim 
yapan fakülteler çoğaltılmıştır.

Öğrencilerin örgütlenmesi sürekli engellenmiştir. Za
man zaman 1960 öncesi yöntemler izlenmiş, rektörlerin 
onayıyla, öğrenci ile güvenlik güçleri karşı karşıya geti
rilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, bir yandan öğrenci
lerin bazı güçler tarafından tahrik edildiği öne sürülmüş, 
bir yandan da resmi ideoloji doğrultusunda beyin yıka
ma faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır.

Üniversite üniverslter bilginin ve deneyin algılandığı, 
üretildiği ve aktarıldığı bir yer olmaktan çıkmış; güvenlik 
güçlerinin kol gezdiği, kitap ve dergi okumanın yasak 
olduğu hatta kahramanlığa dönüştüğü, düşünmenin, dü
şündüğünü söylemenin, bilgi üretmenin engellendiği 
bir ortama dönüştürülmüştür.

Kısacası dokuz yıllık uygulamadan sonra 12 Eylül, 
üniversitesiyle birlikte çöküntüye uğramıştır. 12 Eylül'ü 
ebedileştirecek yeni kadroların YÖK düzeninde yetişti
rilmesi, 12 Eylül’ün kültürünü ve bilimini 2000’e aktara
cak kadroların oluşturulması öngörüsü süreklilik kaza
namamıştır. YÖK etrafında gittikçe yoğunlaşan bir top
lumsal muhalefet birikimi yeni çözümlemelere yol aça
cak bir değerlendirme ortamı yaratmıştır.

Bu ortamda yapılabilecek şey; 12 Eylül’ü sineye çeke
meyen herkesin, ANAP’m göz boyamalarının çözüm ol
madığını bilen herkesin, YÖfC’ün ülkemizin geleceğini 
karartmasına artık izin verilmemesi gerektiğini düşünen 
herkesin dayanışma içinde olmasıdır. Görüşlerin açık
lıkla ortaya konması, önerilerin tartışılması, olgunlaştı
rılması, yaşama gücüne kavuşturulması gerekmektedir.

Her konuda olduğu gibi yükseköğretim sorunlarının 
çözümünde de öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları, 
üniversite çalışanları ve öğrenciler, emeğiyle kazanarak 
çocuklannı okutmaya çalışanlar kendi haklarını kendile
ri aramak zorundadırlar. Çözüm bu yoldan geçecektir...

Çözüm üniversitelerin Devlet eli ile yasayla kurulan 
kurumlar olmasından, demokratik, özerk ve yönetimde 
katılımcı bir yapıda örgütlenmesinden de geçiyor. Bu
nun en büyük engeli de bugünkü YÖK düzeni ve üniver
sitelerdeki kadrolarıdır. Hem bu yeni yapıya ulaştıracak 
politik olanaklan yaratmak, hem de bugünkü çağdışı 
üniversite öğretim kadrosunun bu yeni yapıyı yozlaştır
masını önleyici önlemleri almak ve üniversiteyi akade
mik ilkelere aykın tutumlardan kurtarmak gereklidir. Yük
seköğretim konusu aynı zamanda ülkemizin bugününün 
ve geleceğinin demokratikleştirilmesi, emeğin hakları
nın korunması ve bilimsei-teknik altyapının sağlıklı oluş
turulması konusudur.

Bu konuda toplumsal ve sınıfsal güçler arası dengele
re dayanmayan çözümler YÖK düzeni gibi işlememeye 
ve çökmeye mahkûmdur.

HALDUN ÖZEN

Başkanı' Reagan’m Carter döneminde de görev yapan askeri stratejisti Barry Rubin’in 1980’lere 
girerken Ortadoğu için çizdiği perspektifin temel unsurlanndan birisi, “İslam’ın yükselen 
sesinin bölgede komünizme -karşı yürütülecek strateji içinde kullanılmasının^ yollannm 
araştıniması” idi. ABD yönetiminin yıllanmış güvenlik danışmanı Brezinski de, raporlannda 
Amerikan aleyhtan olmayan, ABD’nin müttefiki devletlerin/rejimlerin denetimi altındaki İslam’ı 
desteklenmesi gerektiğini belirtiyordu. Şubat 1984’de beraberinde kalabalık bir heyetle Suudi 
Arabistan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ihrama bürünerek hacı oldu; gezisinin 
sonunda “Kral Fahd’la bölgede cereyan eden olaylar konusunda görüş birliği içinde 
olduklarını” açıkladı. Evren’in ihramh fotoğrafina ima edilen kapatma yasağı nedeniyle 
gazetelerde yer verilmedi. Bu tavır, 12 Eylül yönetiminin yapısı ve tercihleri açısından; anti- 
komünist resmi “devlet İslami” ile, bir siyasal kimlik olarak müslümanlık arasında varolan 
mesafeyi yansıtıyordu. Bu ziyaretten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suudi Arabistan ordusu 
arasındaki ilişkiler sıkılaştınidı. Bir Türk askeri, misyonu Suudi birliklerine eğitim vermek 
üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Yasal-Kurumsal Çerçeve ve 1982 Anayasası

MGK başından itibaren, daha önceki askeri müdahalelerin zaaflanndan “ders çıkarma” 
bilinciyle davrandı. 27 Mayıs’m temel zaafı -1961 Anayasasına tepkide dile gelen ideolojik- 
siyasal değerlendirmesi bir yana bırakılırsa- ‘̂ordunun politikaya çekilmesi” olarak saptanıyordı 
Bu, bir yönüyle, askeri hiyerarşinin bozulması demekti. 12 Mart öncesinde de bir ölçüde 
görülen cuntalaşma eğilimlerini tamamen kırmak için; müdahalenin ilk gününden itibaren 
harekâtın “emir komuta zinciri içinde ve emirle” yapıldığı ısrarla vurgulandı, hiyerarşi özenle 
korunmaya çalışıldı. CHP misyonu içindeki Kemalist entelejansiya ile bütünleşilmesi (ki, 1961 
Anayasası ve ona bağlanan zaaflann nedeni de buydu), 27 Mayıs’ta saptanan diğer önemli 
yanlış idi. 12 Eylül’de ordu ile Kemalist entelejensiya arasındaki hattın kalmlaştınimaya 
çalışılmasında, nesnel siyasal-sınıfsal nedenlerin yanında; 27 Mayıs sendromu “çoğaltan” etkisi 
yapmıştır. 12 Mart’ın zaafı ise çok daha basit ve açıktı: İktidara topyekün- elkonmaması, 
tasarlanan “reform” ve restorasyon için inisiyatifin “sivillerle” paylaşılması; dolayısıyla askeri 
yönetimin parlamento ortamına yansıyan siyasal dinamiğine tabi kılınması. 12 Eylül’ün 
sertliğinde ve “totalliğinde”, gene nesnel siyasal-sınıfsal nedenlerin yanında, 12 Mart 
sendromunun “çoğaltan” etkisi saptanabilir.

Topyekün Restorasyon

12 Eylül’ü yaratan iktisadi, toplumsal ve siyasal nedenler de darbenin kendi mantığı içinde 
bütün yapıyı “elden geçirerek” reştore etmeyi gerektiriyordu. Vehbi Koç’un Ocak 1983’de 
söylediği gibi, “12 Eylül devletin yeniden kurulması devri” idi. Bu topyekün restorasyonun 
gerçekleştirilmesi devlet aygıtının, siyasal yapının ve yasal zeminin yeniden 
biçimlendirilmesinden geçiyordu. İlk adım olarak bu düzenlemelere uygun yasal zemin 
(Anayasa) için çalışmalara başlandı, daha sonra eski siyasal yapılann tasfiyesine girişildi. 
Bunlarla birlikte, yeni model çerçevesinde tanımlanan güçlü iktidan taşıyacak aygıtlar tahkim 
edildi veya oluşturuldu.

MGK’nin “Mutlakiyetçiliği” ve Danışma Meclisi

12 Eylül darbesinden sonra cuntanın ilk bildirisinde parlamentonun feshedildiği ve 
Anayasa’nın askıya alındığı belirtiliyordu. Ne var ki 27 Ekim 1980’de alman bir kararla, yeni 
Anayasa yapılıncaya kadar 1961 Anayasasının yürürlükte kalacağı hükme bağlandı. Fakat, 
aslında “istisna” denilemeyecek ölçüde kapsamlı ve özsel olarak aykın bazı istisnalar vardı. 
Yasama yetkisi MGK’nce, Cumhurbaşkanlığı yetkileri MGK ve Devlet Başkanı Kenan Evren’ce 
kullanılacak; MGK kararlannm Anayasa’ya aykınlığı söz konusu edilemeyecek, MGK kararlan 
kendisine aykın yasalan yürürlükten kaldıran birer yasa gücünde olacaktı! Anayasa’nm 
hazırlanmasından ve Danışma Meclisi’nin faaliyete geçmesinden önce, yasama yetkisini 
kullanan MGK pek çok önemli yasayı yürürlüğe koydu. 1980 yazında emekli olan eski Deni 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu’nun başbakanlığındaki hükümetin etkinliği, istişari 
ilişkilerle ve MGK kararlannı yürütmekle sınırlıydı. Bu hükümetin bileşimi içinde üç ana 
unsur ayırdedilebilir: Emekli yüksek rütbeli askerler; holding yönetimlerinde yeralan, tekelci 
burjuvazi nezdindeki uzmanlar, yönetici-teknokratlar; bir bölümü CGP çizgisinden gelen 
otoriter Kemalist aydınlar, bürokratlar... MGK’nin yasama, yürütme ve yargı erklerinin tümünü 
denetimsizce üstlenmesi; MGK’nin tercihlerinin, iradesinin yasa yerine geçmesiyle kurumlaşan 
keyfi yönetimin icraatlannm simgesel örneklerinden birisi, Ankaragücü futbol kulübünün 
1982’de MGK iradesiyle 1. Lige terfi ettirilmesiydi. Kenan Evren, Türkiye Kupası’m kazanan 
Ankargücü’nün, Cumhurbaşkanlığı kupası finalinde Lig şampiyonu Trabzonspor’u yenmesi 
halinde 1. Lige alınacağını vaadetti. Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Ankaragücü, 
uluslararası ve ulusal futbol statüsünde yeri, oluru ve geleneği bulunmayan bu “hüküm”den 
yararlanarak 1. Lige alındı; bu uygulama “o sene Türkiye Kupasını kazanan takım ertesi 
sezon otomatikman 1.Ligde yeralır” şeklinde “yasalaştınidı.” Fiili durumun ardından 
yasalaştınlan bu uygulamanın Evren tarafından ifade edilen gerekçesi, “koskoca başkentin 1. 
Ligde takımının olmamasının, uygun olmadığı” idi! MGK bütün alanlan ve kurumlan ile bizz 
şekillendireceği “yeni devlet düzeni” içinde temel öneme sahip bulunan Anayasa’yı salt kendi 
söz sahipliği ve otoritesi ile oluşturma isteğindeydi. MGK inisiyatifine etki eden sivil
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girişimler; temsili niteliği bulunmayan Danışma Meclisi’nin faaliyetinden ve gene istişareye 
dönük bazı toplantı ve ilişkilerden ibaretti. Danışma Meclisi’nin 40 üyesi doğrudan doğruya 
MGICnce, geri kalan 120 üye ise başvuranlar arasından valilerin önereceği 360 kişi arasından 
gene MGK tarafından seçilecekti. Danışma Meclisi’ne, 11 Eylül 1980 tarihine kadar herhangi 
bir siyasal partiye üye bulunanlar alınmayacaktı. Danışma Meclisi’nin işlevi, yeni Anayasa 
üzerinde çalışmanın yanında, MGK’nin sevkedeceği yasaları onaylayacaktı (bu, fiilen, 
“yayımlamak” anlamına geliyordu). Yeni Anayasa’yı hazırlayacağı ilan edilen Kurucu Meclis, 
Danışma Meclisi ile MGK’nden oluşuyordu. 12 Eylül’ün Danışma Meclisi, 1961 Anayasasını 
hazırlayan Kurucu Meclis’in korporatif anlamdaki temsili özelliğine bile sahip bulunmayan; salt 
görüntüyü “demokratikleştirme” kaygısıyla oluşturulmuş bir organdı.

Partilerin Kapatılm ası

Danışma Meclisi’nin toplanmasından bir hafta önce, 15 Ekim 1981’de MGK, en önemli ve 
şoke edici icraatlarından birini yaptı: Ülkedeki bütün siyasal partileri feshetti! Evren, 15 
Ekim’de feshin gerekçesini “Danışma Meclisi’nin rahat çalışmasını sağlamakla” açıkladı. Bu 
radikal kararın alınmasında, büyük ölçüde 27 Mayıs ve 12 Mart deneyimlerinin ordunun 
kolektif belleğindeki izlerinin payı vardı. Her iki dönemeçte de, bürokraside ve toplumda 
etkinhklerini, güçlerini koruyan siyasal partilerin varlığı; darbelerin hedeflerini tam anlamıyla 
gerçekleştirememelerine, siyasal inisiyatifi yitirmelerine yol açmıştı. Evren’in 15 Ocak 1981’de 
Konya’da söylediği şu sözler, bu sıkıntının ifadesiydi: “...normal düzene, yani parlamenter 
demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye’nin kaderi, memleketi bu hale getirenlere 
tekrar teslim edilmeyecektir. Bunu şunun için söylüyorum: Bütün kamu görevlileri, görevlerini 
öyle yapsınlar. Çünkü şöyle bir inanç var:‘Bunlar nasıl olsa gidici...’ Daima kulaklanm onlara 
çeviriyorlar. Onlardan aldıkları direktiflerle iş yapmaya çalışıyorlar.” 12 Eylül’ün programının 
27 Mayıs ve 12 Mart’a göre çok daha derin ve kapsamlı olması, fiili iktidar paylaşımını daha 
da kadanılmaz kılıyordu. Feshedilen partilerin milyonlarca kişilik kadro ve taraftar kitlesinin 
bu karara tepki göstermemesi, Türkiye’de parlamenter siyasal “katılımın” büyük ölçüde 
khentelist iktidar ilişkilerine koşullanmışlığının yanında; partilerin 12 Eylül öncesinde içine 
düştükleri derin siyasal-sınıfsal temsiliyet bunalımıyla açıklanabilir. DP/AP geleneği bakımından 
ilk etkenin, CHP bakımından ikinci etkenin görece ağırlıklı olduğu söylenebilir. 62  yıllık 
geçmişiyle Türkiye’nin en eski ve “devleti kuran” partisi olan CHP’nin önderi Ecevit de, 
1980’lerin ortalannda, 1980’lere girilirken CHP geleneğinin artık tükendiği yolunda yorumlar 
yapma gereği duymuştur.

1982 Anayasası

Yeni Anayasa taslağını. Danışma Meclisi bünyesinde Prof Orhan Aldıkaçtı başkanlığında 
oluşturulan bir komisyon hazırladı. Danışma Meclisi’nde, bazı istisnalar dışında taslağın 
bütününe eleştiri yöneltilmedi. Parazit yapan sesler de, MGK’nin uyanlarıyla susturulmaya 
çalışıldı. Örneğin kamusal yerlerde başörtü takılmasını yasaklayan MGK kararını eleştiren 
Danışma Meclisi üyesi Mehmet Pamak, aracılar gönderilerek iki kez istifaya davet edildi. MGK 
Danışma Meclisi’nden geçen taslakta bazı sözcüklerin değiştirilmesi ve bazı kısıtlayıcı 
hükümlerin “hafifletilmesi” dışında özlü değişiklik yapmadı. MGK’nin Anayasa’ya eklediği 
“geçici maddeler” ise çok önemli düzenlemeleri içeriyordu. Bu maddelerle birçok konu gene
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12 Eylül diktatörlüğünün cezaevleri, insanların yalnızca 
politik faaliyetten hapsedilerek alakonuldukları yerler 
değil, kitlesel olarak insani niteliklerinden soyulması 
için tarihte bilinen bütün baskı yöntemlerinin içiçe 
geçirilerek uygulandığı amansız birer işkence 
merkezleriydi. 12 Eylül rejiminin siyasal niteliğinin 
tarih ve siyaset bilimi açısından tartışılması bir yandan 
sürerken, rejimin cezaevlerinde ve sorgulama 
merkezlerinde en yakın örnekleriyle Yunanistan’da 
t\Aetaksas’m toplama kanplarından, Naziierden ve 
Saygon rejiminin uygulamalanndan farkı kitlesel 
öldürmelerin seyrekliği olan ama moral ve fiziki baskı 
teknikleri açısından onlardan çok daha bayağı ve 
alaturka bir şiddet hüküm sürüyordu. Yargılanmakta 
bulunan tutukluların kapatıldıktan askeri cezaevlerinin 
yanısıra hüküm giymiş olanların bulunduğu özel 
cezaevlerini de kapsayan bir sistem çerçevesinde 
1982'den başlayarak yaratılan “ özel cezaevleri’ ’nde 
gözetilen hedef, 12 Eylül öncesindf kitlesel ölçekte 
örgütlenmiş bulunan devrimci ve sosyalist hareketin 
örgütsel kolektif yapısını çözmekti. Bu uygulama 
sıradan suç ve ceza ve onun sonucu olan infaz 
ilişkilerinden yapısal olarak temel farklılıklar gösteren 
bir muameleler (tretman) sistemine dayanıyordu. 
Sistemin esası ilk aşamasında örgütlü tutuklulan 
önderler ve kitle olarak ayırmaya ve önderleri maddi 
ya da manevi olarak yoketmeye, kitleyi ise atomize 
etmeyi hedefliyordu. Bunu, tutukluların sahip olduklan 
inanışı redde ve inkara yönelik ikinci aşama izliyor, 
üçüncü aşamada ise çökertilmesi hedeflenen 
örgütlülüklerin topyekün karşı devrim safına geçilmesi 
amaçlanıyordu. Bu uygulamanın yasal temeli olarak, 
1982 ve 1983’te ceza ve infaz hukukunda ve 
cezaevleri tüzüklerinde yapılan değişikliklerle cezaevi 
kuralları ve uygulamalarına itaatsizlik gösterenlerin 
cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürelerde radikal 
değişiklikler yapıldı. Kurallar ise bütünüyle tutukluların 
ideolojik yeniden eğitimini düzenlemeyle ilgiliydi.
Sabah kalkıştan gece yatışa kadar her anın ve her 
fonksiyonun cezaevleri yönetiminin talimatlarıyla 
belirlenmesini kayıt altına alan bu kurallara göre 
tutuklu ve hükümlüler cezaevi yönetiminin kendilerine 
verdiği tek tip elbiseyi giyecekler, “ liderler" öteki 
hükümlülerden ayınlarak hücrelerde tutulacaklar, gün 
istiklal marşı söylenerek başlayacak, gün boyu özel 
öğretmenlerin gözetiminde, din dersi, yurttaşlık bilgisi, 
inkılap tarihi ve Atatürkçülük başta olmak üzere çeşitli 
“ dersler" izlenecek, beden eğitimi yapılacaktı. 
Tutuktular ziyaretçileriyle ancak sınırlı olarak 
görüşebilecek, dışarıdan kitap getirtemeyecek, 
yönetimin kendilerine sunduğu antikomünist kitaplan 
okumaya mecbur olacaklardı. Bunlara uyum 
göstermeyenler ise infaz indirimlerinden
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yararlanamayacaklardı. Arkadaşlarını ele verenler ise 
hem cezaevi içinde hem de mahkemede "pişmanlık 
yasası”  uyarınca ödüllendirilecekti. Hukuksal çerçevesi 
böylece çizilen uygulamaların gerçekleştirilmesi süreci 
ise cezaevi yönetimleriyle devrimci tutuktular arasında 
amansız bir mücadeleye tanık oldu. Kendilerini moral 
ve ideolojik olarak teslim almaya yönelik olan bu 
uygulamaya tutuktular ilk önce dağınık ve iniş çıkışlar 
gösteren ama gittikçe düzenlileşen ve kitleselleşen bir 
tepki göstererek, her düzeyde karşı koydular. Tek tip 
elbiseyi giymeyi reddetme, eğitimi ve amirlere saygıyı 
reddetme ile başlayan itaatsizlik, açlık grevleri, görüş 
boykottan vb. yollarla yürüyen mücadele inanılması 
imkansız bir vahşet ve şiddetle bastırılmaya çalışıldı. 
Toplu dayaklardan, tek tek tutukluların sistematik 
olarak işkenceye tabi tutulmasına kadar giden fizik 
şiddetin yanısıra, her an manevi olarak, sözle 
aşağılama ve horlama aracılığıyla uygulanan baskılar, 
yakınlarının yanında yer alan tutukluların ailelerine de 
yöneldi. Tutukluları "iç  düşman”  olarak' kavrayan bu 
uygulamanın muhataptan haklı olarak kendilerini 
"tutsak" olarak adlandırdılar. Bu tutsaklığı tersine 
çevirmek, " düşman” larını kendi uygulamalarının tutsağı 
etmek için giriştikleri direniş, ölümlerle, sakatlıklarla, 
geciken ya da hiç yapılmayan tedaviler dolayısıyla 
ömür boyu sürecek tahribatlarla sürse de sonunda 
diktatörlüğe boyun eğdirmeyi başardı. 1984'ten 
başlayarak tutsakların direnişlerinin sonucunda bir 
yandan uygulamalar pratikte işlemez hale geldi, öte 
yandan uygulamaların vahşet ve dehşeti basın 
üzerinden kalkan yasaklar dolayısıyla da giderek daha 
çok kamuoyunun bilgisi dahiline girdi. Bu sürecin 
ürünlerinden biri de insan haklan ve tutuklulann 
haklan için mücadelenin yalnızca tutuklu yakınlan 
çerçevesinden çıkarak geniş b ir ilgi ağını çevresine 
toplaması oldu. İnsan Hakları Derneği (İHD) ve 
Tutuklu Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) 
merkezinde cezaevleri çevresindeki bu dayanışmanın 
bulunduğu kuruluşlar olarak 12 Eylül diktatörlüğünün 
ezme ve yoketme çab'alannın karşısında engeller 
oluşturdular ve diktatörlüğü kendi zulmünün tutsağı 
kılmakta hatın sayılır bir işlevi yerine getirdiler. Özel 
cezaevlerine kapatılan tutuklulann üzerlerine yönelen 
baskı ve tecride karşı koyma biçimlerinden biri de, 
dışarıda bıraktıktan çocuktan ve yakınlarının devletin 
ideolojik hegemonyasına teslim olmalannı engellemek 
ve onlara kendileri hakkında devletin ve onun 
oluşturduğu kamuoyunun sunduğu "terörist" imgesine 
meydan okuyan bir kimlik sunmaktı, h^ektuptarm, 
kartların ötesinde, çocuklar(ı) için çıkarttıktan el 
yapması bir dergi ile bu tutuktular gelecek için 
besledikleri ve devlet terörünün zedeleyemediği 
umutlarını onun sahiplerine taşımaya çabaladılar.

MGK denetiminde kalmaya devam edecekti. Geçici maddeler darbecileri hukuksal olarak 
koruyan önlemlerle birlikte, 1980 öncesi siyasal parti önderliklerinin tasfiyesi amacma dönük 
kısıtlamalan içeriyordu: “Eski siyasilere” 5 ve 10 yıllık siyasal partilerin herhangi bir 
kademesinde yöneticilik yapma ve seçilme yasaklan getirilmişti.

1982 Anayasasına damgasını vuran temel etkenlerden biri, darbenin kendi mantığının ürettiği 
“tepkisel” özelliğiydi. Anayasa hukukçulan, 1982 Anayasasını “tepki anayasası” olarak 
tanımlamakta birleştiler. 12 Eylül yönetimi, 1961 Anayasasına ve 1980 öncesinin siyasi 
kadrolanna (aslında 1960’lı ve 1970’lerin radikal toplumsal muhalefetine) duyduğu tepkinin 
Anayasa’ya aktarılmasını istedi. Kenan Evren birçok konuşmasında “1961 Anayasasının bize 
bol geldiği”nden, “stratejik konumumuza göre bir anayasa” gerektiğinden, “eski politikacılardan 
ümit kesilmesi”ni istediklerinden bahsetti. Bu Anayasa’nm bir diğer özelliği, yeni düzenin 
hiçbir bağımsız toplumsal-siyasal inisiyatife meydan vermeyecek şekilde yerleşikleşmesi, 
“düşmanlar”a açık kapı bırakılmaması kaygısına bağlı olarak; örneğine az rastlanır biçimde, 
kimi zaman tüzük düzeyindeki düzenlemeleri de içerecek ölçüde aynntılı olmasıdır. Bütün 
düzenlemelerin kendisine tabi kılındığı ilkesel amaç, devlet otoritesinin zaafa düşmesini 
engellemekti. Bu saike bağlı bir başka karakteristik, 1982 Anayasasının burjuva Anayasacılığm 
klasik “fertleri devlete karşı koruma” ilkesini tersine çevirerek “devleti ferüere karşı koruyan” 
bir iç mantığa sahip bulunmasıdır. Bu mantığın sonucunda, temel hak ve özgürlüklere 
kapsamlı sınırlamalar getirilmişti. Sınırlamalar temel hak ve özgürlüklerin özünden 
vazgeçilemeyeceği doğrultusundaki evrensel hukuk ilkelerini gözardı ederken, sınırlama 
kanallannı alabildiğine genişletiyordu. Paradoksal olmaktan çok trajikomik biçimde çeşitli 
açıklamalanyla “abartılan özgürlüklerin dikta getirdiğini” vazeden 12 Eylül yönetimi, disiplin 
altına alınmış bir toplumda haklann, özgürlüklerin ilkesel/birincil değil araçsal/ikincil olduğu 
görüşünü Anayasa’ya yansıttı.

Yeni Anayasa ile, devletin başı olarak Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik olmaktan 
çıkanlarak olağanüstü artınidı. Özellikle atama yetkileri son derece genişletildi; 
Cumhurbaşkanlığı düzenin işleyişi açısından kilit önemdeki birçok atamada esas söz sahibi 
haline geldi (TRT, Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası gibi). Bu makam, TBMM seçimlerini 
yenileme yetkisi. Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma yetkisi gibi önemli yeni yetkilere 
kavuşturuldu. 12 Eylül Anayasası siyasal yapıya ilişkin olarak da önemli düzenlemeler yaptı. 
Senato kaldınidı, meclisin bazı durumlardaki af yetkileri iptal edildi, olağanüstü hal 
uygulaması getirildi, yüksek yargı organlan tam anlamıyla bağımsız olmaktan çıkanidı. 
Milletvekillerinin siyasal parti değiştirmeleri hahnde üyeliklerinin düşürülmesi hükmü getirildi. 
12 Eylül öncesinde parlamenter sistemin yozlaşmasının temel motiflerinden biri olarak 
gösterilen milletvekili transferlerini ’’zorla” engelleme kaygısını yansıtan bu hüküm; 1982 
Anayasasının tepkisel karakterini en açık şekilde dışavuran hükümlerinden biridir. Gene 12 
Eylül arifesinde parlamenter sistemin işlersizliğinin simgesel olaylanndan biri olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, aynntılı biçimde yeniden düzenlendi ve Cumhurbaşkanını gösterilen 
mekanizmalar içinde seçemeyen meclisin feshedilerek genel seçime gidilmesine kadar varan 
zorlayıcı önlemler getirildi.

Anayasa Halkoylaması

Yeni Anayasa Danışma Meclisi’nde görüşülürken bir ölçüde izin verilen tartışmalar, taslağın 
MGK’nden geçerek kesinleşmesinden sonra kesildi. MGK, kendi onayının “toplumsal 
mutabakat”m asli ve nihai kertesi olduğu yönündeki anlayışını yansıtan 52 sayılı karan ile, 
Anayasa’nm eleştirilmesini ve tartışılmasını yasakladı. 5 Ağustos 1982’de 70 sayılı karar ile. 
Anayasa için yapılacak halkoylamasında oylann “evet” ya da “hayır” olmasını telkin etmek 
yasaklandı. Bu yasağın uygulanması için devreye sokulan önlemler ve sansür, ilginç ve gülünç 
uygulamalara yol açıyordu. Özellikle gazeteler, bu sansürden kurtulmanın yollannı bulmakta 
çok zorlanıyorlardı. Anayasa halkoylamasında “Anayasaya hayır” oyunu ifade eden oy 
pusulasının rengi olan mavinin; muhalif bir propaganda mesajı olarak kullanılmasını önlemeye 
dönük sansür, belediyenin mavi renk biletlerinden söz edilmesi durumunda bile tepki 
gösteriyordu! Buna karşılık, halkoylaması öncesindeki yasaklann “evet propagandası”na ilişkin 
bölümü fiilen geçersizdi. “Anayasa’yı tanıtma” gezilerine başlayan Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren ülkenin dört bir yatımda düzenlenen mitinglerde, Anayasa’ya “evet” demenin 
gerekliliğini anlattı. TRT ve basının, bu açıklamalara geniş yer vermesi sağlandı. 21 Ekim 
1982’de yayımlanan 71 sayılı kararla, Kenan Evren’in yaptığı “Anayasa’yı tanıtma” 
konuşmalannın ve geçici maddelerin eleştirilmesine yasak kondu. Evren, “hayır” telkini 
yapanların MGK’ne ihbar edilmesini istiyordu.

Anayasa halkoylamasının bir özelliği de, verilen oylarla Cumhurbaşkanının da seçilecek 
olmasıydı. Cumhurbaşkanlığının tek adayı Kenan Evren’di ve Anayasa’ya “evet” demek, aynı 
zamanda Evren’in Cumhurbaşkanlığını onaylamak anlamına geliyordu. Bu uygulama 12 Eylül’ü 
onaylayan çevrelerin bir kısmını da içeren eleştirilere yol açtı; en azından bu iki oylamanın 
birbirinden ayrılması önerisi ortaya atıldı. Ancak bu tartışma “sandık sayısının yetersizliği” gibi 
gerekçelerle geçiştirildi. 12 Eylül karşıtı kesimlerin faaliyetleriyle, bu yasak karşı propaganda 
bakımından olmasa da “eleştiri” bakımından fiilen biraz esnetildi; bazı toplantılarda, yayınlarda 
Anayasa tartışıldı, bazı alternatif taslaklar ortaya atıldı. “Anayasaya hayır” görüşünün ifade 
edilmesinin suç olduğu koşullarda; özellikle “mavi” renginin sözsel kullammlanna dayanan
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ilginç muhalefet yöntemleri gelişti. 6 Kasım 1982 günü yapılan halkoylaması, oyların yüzde 
91.37 gibi olağanüstü büyük bir çoğunluğuyla Anayasanın onaylanmasıyla sonuçlandı. Bu 
sonuç, 12 Eylül karşıtları açısından gerçek bir şok oldu. Gerçekten, yalnızca devrimci-sosyalist 
çevreler değil; yasal faaliyetleri yasaklanmış bulunan-ana siyasal partilerin ilişki ağı da 
“Anayasa’ya hayır” mesajı vermek üzere seferber olmuştu. Yüzde lO’u bile bulmayan “hayır” 
oyUi 12 Eylül ve/veya Anayasa karşıtı muhalefet potansiyelinin gerçek boyuriarının çok 
aşağısındaydı. Yaşanan şokla birlikte, çeşitli yorumlar gündeme geldi. Üzerinde en fazla 
durulan yorum, halkın askeri yönetimin çekilme sürecini olağanlaştırma ve hızlandırma 
saikiyle davrandığı doğrultusundaydı. 12 Eylül yöneticileri, halkoylaması “hayır”la sonuçlanırsa, 
bundan “milletin askeri yönetimin devamını istediği” sonucunu çıkararak “gitmeyeceklerini” 
ifade etmekten kaçınmamışlardı. Gerçekten kiüelerin siyasal enerjilerinin, inisiyatiflerinin 
tamamen tükendiği tarihsel anı zamanlamış olan 12 Eylül darbesinin/rejiminin; saldığı korku 
ve yılgınlıkla bu apolitikleşmeyi derinleştirmiş olması, yüzde 91.37 “evet”te payı olduğu 
üzerinde herkesin birleştiği bir etkendi. Halkoylaması kampanyasının tek yanlılığı ve geniş 
kitlelerin Anayasa’nın baskıcı-kısıdayıcı niteliği üzerinde aydınlan(a)mamış olması da bu büyük 
teslimiyette etkili olmuştu.

“Demokrasiye G eçiş”

Anayasa’nm kazasız-belasız kabulünden sonra, elbette “yeni düzen” çerçevesindeki 
‘normahzasyon” süreci başladı. Bu dönem, “(demokrasiye) geçiş dönemi” olarak tanımlandı.
Kimi parti-devlet sözcülerinin ülkedeki siyasal ortamı 80 ’lerin sonuna dek “geçiş dönemi” 
olarak tanımlaması; “yeni düzenin”, gücün/otoritenin tam anlamıyla sivil siyasal-parlamenter 
organların elinde bulunması bakımından asla “normalleşmeyecek” karakter özellikleri taşıdığının 
göstergesi olmuştur.

Seçim yasasının hazırlanıp yeni parlamentonun oluşumuna geçilmesi, son derece baskı altında, 
denetimh bir süreç olarak işledi. Seçim yasası, “güçlü devlet, güçlü iktidar” ilkesini önde 
tutan bir anlayışla hazırlandı. 80 öncesi siyasal yapının zaaflarından biri kabul edilen “fazla 
sayıda parti”ye ve bu durumun koşulladığı koalisyonlara imkan vermeme saikiyle önlemler 
getirildi. Parri örgütlenmelerinin oluşumunu zorlaştırıcı, etkinliklerini kısıtlayıcı düzenlemelere 
gidildi. Gençliğe, kadınlara dönük özgül alt-örgütlenmeler yasaklandı. Küçük partilerin ayakta 
kalması engellenmesi amacıyla seçim sisteminde ülke ve bölge düzeyinde çeşitli barajlara yer 
verildi. 24 Nisan 1983’de çıkan Siyasal Partiler yasasiyla birlikte, yeni siyasal-toplumsal yapıya 
uygun siyasal partilerin örgütlenmesine geçildi. Emekli Orgeneral Turgut Sunalp’in 
başkanlığında kurulan Milliyetçi Dem okrasi Partisi (MDP) bir merkez sağ iktidar partisi olarak 
hazırlandı. Bü partinin yanında, “siyasal parti enflasyonu”nu engelleme düşüncesiyle ikiden (bir 
yoruma göre birbüçuktan) fazla partiye yer olmaması tasarlanıyordu. Bu partilerden biri, son 
derece eklektik bir ideolojik söylemle gene sağ tabana hitap eden, esasen, kurucusu Turgut 
Özal’ın askeri yönetim ve büyük burjuvazi nezdinde sahip olduğu itibar sayesinde “izin 
verilen” Anavatan Partisi (ANAP) oldu. Bir de, geleneksel CHP mirasını taşıyacak merkez sol 
bir muhalefet partisi öngörülmüştü. Bu amaçla. Başbakan emekli Oramiral Bülend Ulusu’nun 
Müsteşarlığını yürüten Necdet Calp’m “önderliğinde” Halkçı Parti kurduruldu. Ancak HP, CHP 
mirasına kolayca ve yalnızca sahip çıkamadı. Kapatılan CHP kadrolarının ezici çoğunluğu.
Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) adı altında yeni bir partiyi örgüdediler. Çeşidi baskılarla 
karşılaşan SODEP’in seçimlere katılması önlenecekti. Kapatılan AP önderliği ve Demirel de, 
siyasal taban ve geleneklerine sahip çıkarak Büyük Türkiye Partisi (BTP) adında bir partinin 
kurulmasını sağladı. BTP, 12 Eylül rejimini parlamenter görünüm içinde süreklileştirmesi 
tasarlanan MDP’nin kadro ve seçmen desteği üzerinde etkinlik iddia etmesi bakımından; rejim 
açısından SODEP’le kıyaslanmayacak ölçüde tehlikeliydi. Bu nedenle, 1983 yazbaşında MGK 
karanyla kapatıldı. Bu kapatma karanyla birlikte siyasal yasakların kapsamı genişletilerek, 
siyasal partilerin örgüüenmesinde etkin rol oynayan bellibaşlı AP ve CHP kurmayları 
Zincirhozan’da (Çanakkale) bir ay kadar “zorunlu ikamete” gönderildiler. MGK bu genel 
önlemlerle yetinmeyerek, kurucu üyeleri veto etme yetkisi dolayısıyla, partilerin kuruluş 
çalışmalarına doğrudan müdahale etti. Başta SODEP ile kapatılan BTP’nin yerine kurulan 
Doğru Yol Partisi (DYP) olmak üzere, ANAP, MDP, HP dışındaki bütün partilerin seçimlere 
katılmaları, veto mekanizmasıyla kurulmaları geciktirilerek engellendi. Bütün bu önlemler ve 
baskılar sonucunda, 1983 seçimlerinden bir partinin “tek başına güçlü iktidar” olarak çıkması 
başanidı. Ne var ki, bu parti öngörüldüğü gibi MDP değil ANAP oldu.

12 Eylül Terörü

12 Eylül darbesinin ve rejiminin en temel ideolojik-siyasal “rant” kaynağı, müdahele arifesinde 
iyiden iyiye yaygınlaşmış bulunan toplumsal korku ve güvensizlik ortamıydı. Basın ve popüler 
kültür medyaları temel izlek edindikleri “dehşet ortamı”nın verilerini işleyerek korku ve 
güvensizliğin toplumun kolektif benliğine alabildiğine sinmesine katkıda bulunmuşlardı. 12 
Eylül yönetimi, salt “hayatta kalma”nın bir şans eseri olarak algılatılmaya/algılanmaya 
başlandığı bu zemin üzerinde; paradoksal biçimde “huzur ve "güven ortamı” motifini 
kullanarak mevcut yılgınlığı, sinmişliği ve teslimiyeti yeniden üretti. Toplum, “terörün geride 
kaldığı” inancı yaygınlaştırılarak; o “terör”le özdeşleştirilen bütün faaliyetler,, talepler, ihtiyaçlar, 
saiklerle birlikte terörize edildi. Daha önce de belirtildiği gibi, darbenin toplumsal-siyasal 
mücadele inisiyatiflerinin ivmesini, kitleselleşme ve alternatif çözümlere işaret etme gücünü-
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Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) davasında 
yargılanan sanıkların bir bölümü (sağ altta). Üstte dini 
motifleri işleyerek siyasi tutuklu ve hükümlüleri pişmanlık 
yasasından yararlanmaya çağıran parmaklıkta asılı otan 
bir duyuru. 11 Haziran 1985’de yürürlüğe giren bu yasa, 
muhbirliği kurumlaştırıyordu. Yasaya göre, “pişmanlık 
duyup da itiraflarda bulunan sanıkların’ ’ cezalarında 
indirim yapılacaktı. Vaadedilen hapisten kurtuluş 
umudu, yasayı çıkaranlarca beklendiği gibi çok sayıda 
olmasa da, b ir miktar insanın itiraf/ihbar yoluna 
başvurmasına yolaçtı. Yaklaşık birbuçuk sene içinde 
toplam 497 başvuru olmuş, bunlann ancak 29 ’u 
“ geçerli itira f’ ’ sayılmıştı. Şu da var ki, “geçersiz 
itiraflar’’ ihbar konusuyla ilgili-ilgisiz sayısız insanın 
gözaltına alınarak işkence görmesine yolaçtı. Yasa 
teklifini veren MDP/DYP mitetvekiii emekli askeri savcı 
Faik Tarımcıoğlu bile, birbuçuk yıl sonra teklifinin 
amacına ulaşmadığını ifade edecekti: “ Hükümetin 
çıkardığı bugünkü yaşa, pişman olan insanlann



topluma kazandırılmasından çok, itirafçı sayısının 
artmasına yaradı. Tek başına itirafçı sayısının 
artmasının bir anlamı yoktur." Sağda üstte pişmanlık 
yasasından önce kapsamlı itiraflarda, ihbarlarda ve 
siyasal reddiyede bulunan "öncü itirafçılardan"- Necdet 
Atılgan, Mustafa Kemal İyison ve Tevfik Savran. Öncü 
itirafçıların en spektaküler etki yaratanı ise, kuşkusuz 
MLSPB örgütünün önderi Şemsi Özkan olmuştur. 
“Başlangıçta coşku ve genel eylem kararlılığı iie 
katıldığı örgütün stratejisi doğrultusundaki eylemlerin 
halka acıdan başka b ir şey vermediğini esefle 
gördüğünü" belirterek krokili, üsteli, çok kapsamlı 
itiraflarda bulunan Şemsi Özkan; aynı misyonu yerine 
getiren birçok itirafçıyla birlikte pişmanlık yasasının 
Ünlü itirafçılardan Necdet 
Atılgan ise (sağda üstte, soldan 
birinci) Yeni Forum dergisinin panellerinde 
konuşmacılık yaparak, makaleler yazarak aktif anti- 
komünist misyonunu sürdürdü.

^
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soluğunu tam anlamıyla yitirdiği, yeniden tammla(n)ma, yeniden yapılanma gereğinin gizil 
olarak kavrandığı/tartışıldığı kollanarak yapılması; bu kapsamlı siyasal-ideolojik saldınyı 
mümkün kılan önemli bir etkendi.

“İç Düşman”a Karşı “Huzur ve Güven” Terörü

Öznesi çoğu zaman belirsiz, en azından açıkça tanımlanmayap, ^kimi zaman çok geniş bir 
yelpazeyi kapsayabilen soyut bir “düşman” karşısında yoğurilaş(tınl)an paranoya nüveleri 
geliştirilerek yeniden üretildi. Askeri ideolojik motivasyonda asli öneme sahip olan “düşman” 
kavramının böylece gündelik hayata yedirilerek “toplumsallaştıniması”; ABD/CIA kökenli “ulusal 
güvenlik doktrini”nin zihniyetiyle örtüşüyordu. Üçüncü dünya ülkelerini komünist tehditlerin 
sürekli hedefi, bu ülkelerin toplumsal-iktisadi koşullannı da bu tehdit için elverişli bir zemin 
sayan bu doktrinde; “özgürlük ve demokrasi”nin sınırsızca tanınması, komünist kışkırtmalara 
elverişli toplumsal koşullann suistimalini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, özgürlüklerin ve 
demokrasinin “ulusal güvenlik” ölçüleriyle denetlenip sınırlanması gereklidir. İktisadi-toplumsal 
koşullann ve demokratik imkanların komünist suistimallere açık olması; ülke içindeki siyasal 
girişimleri ve girişimcileri de nesnel olarak komünizmin müttefiki haline getirebilmektedir. 
Ulusal güvenliği sağlamlaştırmak için “aslında” dış düşman niteliğindeki komünizmle mücadele 
etmesi gereken ordular; bu dış düşmanla özdeşleşebilen iç siyasal güçlerle mücadeleyi de 
gözetmek zorundadırlar. Dolayısıyla ulusal güvenlik ve ordu örgütlenmesi, bir “iç düşman”m 
varlığını hesaba katarak biçimlenmelidir. Bu yaklaşım, radikal toplumsal-siyasal inisiyatifleri salt 
“düzendışıhk”, “yasadışılık” normlanyla değil, “vatan hainliği”, “ulusal düşmanlık” normlanyla 
damgalayıp koğuşturur. 12 Eylül rejimi, baskı ve güvenlik aygıtını böylesi bir yaklaşım 
çerçevesinde biçimlendirmiş, buna uyarlı bir ideolojik söylemi kurumlaştırmıştır.

Bu çerçevede, yasal düzenlemeler, devleti fertlere ve “düşmanlara karşı koruma” önceliği 
üzerine bina edildi. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının gerekçesini 
oluşturdu. Evrensel ve temel nitelikteki siyasal-hukuksal normlar, jeopolitik-stratejik siyasal 
tehdit/düşman teorileriyle görelileştirildi. Bu politikanın sonucunda, toplumsal 
güvensizliği/özgüvensizliği, teslimiyeti besleyen; güvensizlik temalarını bizzat kendi içinde 
yeniden üreten, bu tutarsızlık ve rahatsızlık oranında da “sert” bir ideoloji vücuda geldi.
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Karşısında sürekli uyanık ve tedbirli olunması gereken “düşman’larm  arasına; bu “sistem”in 
irrasyonelleşen, uçlaşan yönlerine karşı tepki göstermeleri halinde, aslında müttefik olunan 
uluslararası odaklar bile dahil olabiliyordu. “Düşman” tehdidi, siyasal gücün ve meşruiyetin 
kendinden menkul niteliğini ve keyfiliğini pekiştiren açıklamaların asli ve sürekli dayanağım 
oluşturdu.

İşkence

MGK üyelerinin yüksek yargı organları üyelerinin de hazır bulunduğu bir törenle TBMM onur 
salonunda yemin ettiği 18 Eylül 1980 günü gözaltı süresi artırıldı. Hem işkencelerin 
yoğunlaşmasına, hem birçok işkence olayının örtbas edilmesine imkan sağlayan uzun gözaltı 
süreleri, 12 Eylül döneminin karakteristik özelliklerindendi. Darbeden sonraki ilk bir yıl içinde 
tam 43.140 kişi tutuklandı ya da gözaltına alındı. Kurumsallaşan ve sistematikleşen işkence,
12 Eylül döneminin temel karakteristiklerindendi. İşkence; hakkındaki iddia, yaş, siyasal görüş 
vb. bakılmaksızın gözaltına ahnan herkese yönelen standart, otomatik bir sorgulama ve 
yıldırma yöntemi haline geldi. 12 Eylül öncesinde “devlete yardımcı olma” misyonuyla hareket 
eden ve bu misyonları birçok kez resmi makamlarca da onaylanan MHP ve ülkücü örgüt 
üyelerinden bile 144 kişi, 1982’de mahkemeleri başladığı zaman işkence gördüklerim gündeme 
getirdiler. Öyle ki, 1980’den sonra faşist yazında “insan hakları ihlalleri ve işkenceye karşı 
tavır” -demagojik de olsa- önemli yer tutmaya başladı. Devrimci, sosyalist örgütlerle ilgili dava 
dosyaları zaten işkence iddiaları ve kanıtları ile doluydu. 1984’de, yani 12 Eylül rejiminin 
kurumlaşarak parlamentonun yeniden oluşturulmasından, seçimlerin yapılmasından sonra bir 
kaçakçıhk olayındaki iddialar nedeniyle 33 yıllık bir Gümrük-Tekel Bakanlığı bürokratına 
“bile” ağır işkence yapılması; işkencenin sistematikleşme, rutinleşme düzeyinin egemen blok 
içinde dahi huzursuzluk yaratmasına yol açacaktı. 1980-1983 arasında (saptanabilen) 55 insan 
işkenceden öldü. Yüzlerce insan sakat kaldı. Gözaltında dayak ve işkence sonucu gerçekleşen 
ölümlerin spektaküler örneklerinden biri, yayıncı İlhan Erdost’un 7 Kasım 1980’de Mamak 
askeri hapishanesindeki “hoşgeldin” dayağında aldığı öldürülmesidir. İşkence iddialarını 
yalanlamaya, “tepesi atan bazı güvenlik görevlilerinin heyecanı” ile açıklamaya, hiç değilse 
boyutlarını olabildiğince küçük göstererek istisnailiğini vurgulamaya dönük resmi açıklamalar 
ise sorunun vahametini gösteren çelişkilerle doluydu. İşkenceden ölen insanların sayısı 12 
Eylül’den birbuçuk yıl sonra Bülend Ulusu hükümetinin resmi sözcüsüne göre 15, 1982’de 
Genelkurmay’ın açıklamasına göre 4, üçbuçuk yıl sonra Özal hükümetinin açıklamasına göre 
ise 2 idi! İşkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan resmi görevliler hakkındaki iddialar da 
benzeri çeşidiliği arzetmiştir. Genelkurmay Başkanlığının 2 Temmuz 1985’deki açıklamasına 
göre 57 güvenlik görevlisi işkence yaptıkları gerekçesiyle hüküm giymişti. Ekim 1985’de 1.
Özal hükümetinin Adalet Bakam Necat Eldem, bu konuda yaklaşık beşbin güvenlik görevlisi 
hakkında soruşturma açıldığım belirtecekti. 3. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı 
Askeri Mahkemesinin 24 Ocak 1984 tarihli bir kararında kaleme aldığı gerekçede söyledikleri, 
12 Eylül hukukunun işkenceyi meşrulaştıran bakış açısının açık bir örneğidir: “İşkence; 
sanıktan doğru cevap almak için yapılmaktadır. Eğer doğru olmayan uydurma cevaplar 
verilirse, işkence daha da artırılacaktır. O halde, bu durumun sanıklarca da bilinmesi tabii 
olduğuna göre, bu önermenin mantıki sonucu, işkenceye maruz kalanın doğru cevap

1987’de Burdur hapishanesinde yatan idam maht<umu 
12 devrimci birarada: A.Kadir Konul<, IVlehmet 

Uçaroğiu, Raşit Düz, Veli Biçer, Muzaffer Öztürk, 
Sedat Yılmazsoy, Hüseyin Taşkın, Ali Akgün, Fevzi 

Işık, Sezai Sarıtaş, Mehmet Bozbay, İbrahim Yalçın. 
1980-1989 döneminde saptanabildiği kadarıyla askeri 

mahkemelerde devrimci ve sosyalist örgüt mensuplan 
için toplam 6353 idam isteminde bulunuldu. 

Mensupları hakkında en fazla idam cezası istenen 
siyasi örgütler şunlardı: Dev-Yol (2458), PKK (957), 

THKP/C (571), Dev-Sol (529), TKM/ML (254), TDKP 
(177), KAWA (154), Kurtuluş (118) . Kitle örgütlerinde 
de, tam anlamıyla "illegal siyasi örgüt" işlemine tabi 
tutulan ve hakkında 68 idam istenen DİSK, özel bir 
konuma sahipti. Bu dönemde toplam 517 kişi ölüm 

cezasına çarptırıldı. Askeri Yargıtay bunların 124'ünü 
onayladı. 12 Eylül 1980-25 Ekim 1984 tarihleri 

arasında 50 idam cezası infaz edildi. Bunlardan 25'i 
Askeri Yargıtay'ca onaylanmış cezalardı. 50 idamın 

18’i "so l görüşlü", 8 'i sağ görüşlü, biri "ayrılıkçı 
Ermeni" olmak üzere siyasi; 23'ü adi hükümlüydü.

1983 seçimlerinden sonra iktidara gelen ANAP 
hükümetleri döneminde iki idam infaz edilirken; 250’yi 

aşkın dosya TBMM gündeminde onaylanmak üzere 
bekletildi. Bu uygulama, idamları onaylamamakla 

birlikte geri de çevirmeyerek sürüncemede bıraktığı 
için, hükümlüler için başlıbaşına ceza ve yıpratıcılık 

unsuruydu. Kenan Evren, 80'ier boyunca birçok 
konuşma ve demecinde idam cezasını dinsel ve 

“ ah laki" referanslarla meşrulaştırmaya çalıştı: "...bu A f 
örgütü idamın karşısında, ‘idam etmeyin' diyor. İdam 
meselesi, her milletin kendi kanunlarıyla takdir edilir.

Biz ‘Neden idamı kaldırdınız' diye o ülkelere 
soramıyorsak, onların da bize ‘Siz neden idam 

ediyorsunuz?' diye sormaya haklan yoktur. B ir kişiyi 
tasavvur ediniz ki, eline silah alacak, sekiz kişiyi, on 
kişiyi, yirmi kişiyi hayvan boğazlar gibi boğazlayacak, 
öldürecek, ondan sonra ben onu idam etmeyeceğim. 
İdam etmek bizim dinimizde de, Hıristiyanlık dininde 

de vardır." (1 Mayıs 1981) “Avrupa'daki birçok 
ülkeler idamı kaldırmış ve İnsan Haklan Sözleşmesi 

diye de bir sözleşme imzalamış. Buraya biz de imza 
atmışız. Ama, İnsan Haklan Sözleşmesi idamı 

yasaklamıyor. Her ülkeyi serbest bırakmış. ‘Kanunlann 
cevaz verdiği idamları, mahkemelerin verdiği idamlan 

yerine getirebilir' demiş. Buna rağmen, bize ‘Sizde 
niye idam var?’ diye soruyorlar. Biz onlara soruyor 

muyuz ‘Sizde niye idam yok?’ diye. Ve şuna inanın 
arkadaşlar, Avrupa'daki birçok ülkelerin aklı başında 

olanları idamı kaldırmaktan pişmanlar. Bunu merak 
etmeyin ve b ir daha da geri getiremiyorlar. Ellerinde 
olsa tekrar idamı koyacaklar." (3 Nisan 1982) “ idam 

yalnız kanunlarımızda değil, dinimizde de vardır. Hata, 
Incil'de de vardır. Incil de idamı kabul etmiştir.

Allahın gönderdiği kitapta bu var sevgili 
vatandaşlarım. O halde Allahın gönderdiği kitapta bu 

var da, biz kendi kendimize kaldıracağız. Bunun 
sebebi vardır. Eğer idam olmazsa anarşik olaylar, 
ideolojik olaylar, daha kolaylıkla yapılabilir, idamın 
kaldırılmasındaki sebep budur. Dün gece Şemdinli 

civarında yine böyle bir olay oldu. Aranan 
anarşistlerden bazıları, gece vakti, vazifeden dönen bir 

askeri araca ateş ediyorlar ve bir subayımızla bir 
erimizi şehit ediyorlar. Şimdi ben bunu yakaladıktan 

sonra mahkemeye vereceğim ve ondan sonra da 
idam etmeyeceğim, ömür boyu ona bakacağım. Bu 

vatan için kanını akıtan bu Mehmetçiklere silah çeken 
o haini ben, senelerce besleyeceğim. Buna siz razı 

olur musunuz?" (3 Ekim 1984) 1986/1987 döneminde 
İnsan Hakları Derneği'n/n kuruluşu büyük 

engellemelerle karşılaşmıştı. İçişleri Bakanlığı, derneğin 
kuruluşuna şu gerekçeyle karşı çıkmıştı: “ Derneğin 
insan haklarına aykın gördüğü çeşitli uygulamalarla 

ilgili olarak çok yönlü araştırmalar yapmak, bu 
araştırmalar sonucunda kendi açısından ortaya 

çıkardığı tespitleri kamuoyuna ve yetkili mercilere 
bildirmek ve önlenmesini taleple, yargı ve kolluk 

görevlilerinin kanunen haiz olduklan görev ve 
yetkilerin bir kısmını kullanmak isteyebileceklerdir. (...) 

Derneklerin böylesine geniş anlamda ve çok yönlü 
faaliyet icra etmelerine Anayasa imkan 

vermemektedir."



İZ tiyiui Kejımı

Mamak askeri hapishanesinden görüntüler...
Hücresinin daracık penceresinden görülebildiği 
kadarıyla b ir siyasi mahpus (altta). Mamak'ta 

"olağan" koşullarda bir mahpusun hücre deliğinden 
dışarıyı gözlemesi bile kayıt altındaydı.

Mahpusların hepsi "üstle ri" sayılan subayların, erlerin 
yüzüne bakması yasaktı; gözlerini, duvarların zemin 
veya tabanla bitiştiği köşelere dikmek zorundaydılar. 
Bu kural hem cezalandırma anlarında, hem olağan 

gündelik koşullarda geçerliydi (üstte).

vermesidir. Öyleyse, ifadelerin işkence altında alındığı sabit görülse bile, bu; ifadenin gerçek 
dışı olduğunu, itibar edilemeyeceğini ortaya koymaz. (...) ...niçin devletin resmi görevlisine, 
emniyet, huzur, can, mal, ırz ve namusun teslim edildiği görevlilerin tutuklan zabıtlar ve 
aldıklan ifadelere itibar edilmeyecek de; Anayasayı ortadan kaldırmak, Türk devletini yıkmak 
çabası içindeki örgüt militanlannm bu iddialanna itibar olunacaktır? Bunun bir izahı olamaz.” 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı askeri savcılarından Nurettin Soyer’in 1987’de yaptığı 
açıklamalar; Ankara Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun’un, Türkiye’deki en yoğun 
ve sistematik işkencenin yapıldığı merkez olan Ankara Emniyet Müdürlüğü “DAL” birimindeki 
işkencecileri, ölüme yol açmalan veya görevleriyle ilgisiz sarkıntılık vb. zorbalık olaylanna yol 
açmalan durumunda bile soruşturmadan, cezadan korumaya çalıştığını onaya koyacaktı. Öte 
yandan, işkence gören hatta işkence sonucu ölenlerin haklannm aranması engelleniyor; bu 
konudaki direnme ve ısrarlar başlıbaşına baskı ve işkence nedeni olabiliyordu. Cezaevleri ve 
karakollarda ölen insanların cesetleri çoğu kez otopsi bile yapılmadan gömülüyor; kayıtlara 
“intihar”, “merdivenden düşme”, “güvenlik kuvvetlerine mukavemet” gibi ölüm sebepleri 
geçiliyordu. İşkenceden öldüğü saptanan 55 insanın yanında; “kaçarken vurulan” 16,
“çatışmada ölen” 74, “doğal ölüm” raporu verilen 73, “intihar ettiği” bildirilen 43 ve “nedeni 
belirsiz” 2 ölüm vakasında işkencenin belirleyici olduğu veya payı bulunduğu kuşkusu, bu 
koşullarda haklı olarak doğmuştur. “Olağanüstülük” Hukuku 19 Eylül 1980 günü sıkıyönetim 
komutanlanna 1402 sayılı yasada yapılan değişiklikle bütün kamu personelini gerekçesiz 
görevden alma yetkisi verildi. Sonraki yıllarda binlerce memur, işçi, öğretmen, polis, yüzlerce 
öğretim üyesi bu yasal değişkliğe dayanılarak görevinden alındı. 12 Eylül’den sonraki ilk bir 
yıl içinde 18.525 kamu görevlisi hakkında işlem yapıldı. Bunlann 7.245’i memur, 6 .191’i 
öğretmen, 3 .854 ’ü işçi, 9 8 8 ’i güvenlik görevlisi, 266’ı din görevUsi, 35’i mülki amir, 47 ’si 
hakim ve savcıydı. Bu kamu personeinin 7.233’ü bölge dışına sürüldü. 942 ’si görevden 
uzaklaştınidı. Yaklaşık üç bininin görevine son verildi. 1610 kişi “sakıncalı” görülerek yakın 
takibe alındı. 12 Eylül’den sonraki iki yıl içinde tutuklanan öğretmen sayışj 1254’dü. Gene 
iki yıl içinde 1311 öğretmenin görevine son verildi. 1983’de memurlara yönelik olarak “terfii 
önleme” cezası yürürlüğe kondu. Aynı yıl kamu görevlisi olabilmek, hatta bazen kimi kamusal 
hizmet ve işlemlerden yararlanabilmek için “güvenlik soruşturması” uygulaması getirildi.

12 Eylül’den önceki sıkıyönetim koordinasyon toplantılannda komutanlar, yargının ‘hızlı” ve
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“caydırıcı” kararlar verecek şekilde işlemesinin sağlanması yönünde sürekli isteklerde 
bulunmuşlar; “anarşinin, terörün” üzerine serdikle gidilmesinden yana olan Başbakan 
Demirel’in bile tepki gösterdiği isteklerde bulunmuşlardı: “Ben bu istediklerinizin hepsini 
yapamam. Demokraside bu mümkün değildir. Tekrar İstiklal Mahkemeleri ve Tunceli 
Kanunları dönemine geri dönülemez.” Zaten tümüyle demokraside mümkün olmayanı mümkün 
kılmaya dönük olan 12 Eylül, “istiklal mahkemeleri” mantığını 1980’ler koşullarında yeniden 
kurumlaştırdı. 12 Eylül’den hemen sonraki günlerde, siyasi davalarla ilgili mahkemeler son 
derece hızlı bir şekilde görüldü. Bu “seri karar üretim” mekanizması, 12 Eylül’ün 
“kararlılığım” göstermeyi amaçlıyordu. 12 Eylül’den sonraki iki yıl içinde mahkemeler tam 15 
bin kişiyi siyasal nedenlerle mahkum ettiler. 12 Eylül 1980-1 Haziran 1985 arasında, sanık 
sayısı birden fazla olan 47.718 dava karara bağlandı. 12 Eylül hukukunun caydırıcı 
uygulamaları arasında akılalmaz sürelere ulaşan hapis cezalan da vardı. Örneğin Halkın 
Kurtuluşu dergisi yaziişleri müdürlerinden VeÜ Yılmaz’a verilen ceza 748 yıl, Osman Taş’a 
verilen ceza 661 yıldı! 7 Ekim 1980’de, “bir sağdan” (Mustafa Pehlivanoğlu), “bir soldan” 
(Necdet Adalı) iki kişinin, infaz prosedürü hızlandınlarak idam edilmesiyle; idam da 
yönetimin “kararlılığını” gösteren bir uygulama olarak devreye girdi. 18 yaşından gün alıp 
almadığı kuşkulu olan Erdal Eren'in 17 günlük bir mahkeme sürecinin ardından 3 Aralık 
1980’de idam edilmesi, bu uygulamaların en çarpıcısı, en ürkütücüsüydü. Bir çatışmada 
silahından çıkan kurşunla bir jandarma erini öldürdüğü iddia edilen Eren’in öldürülmesi; 
EvTen’in “polis ve asker katillerini asmayalım da besleyecek miyiz?” sözlerinde ifadesini bulan 
revanşist ve faşizan anlayış çerçevesinde, tam anlamıyla “ibret-i alem” amacıyla 
gerçekleştirilmişti. 12 Eylül sonrasında, Pehlivanoğlu, Adalı ve Eren’den sonra 46 insan daha 
idam edildi. 12 Eylül 1980-30 Ağustos 1981 arasında açılan davalarda savcılarca ileri sürülen 
idam istemi sayısı ise, 1.136’sı soldan insanlar olmak üzere 1.441’di! Kenan Evren, çeşitli 
konuşmalannda idamı “sadece kanunlarımızda değil dinimizde de, hatta İncil’de de olduğunu” 
söyleyerek kitleler önünde meşrulaştırmaya çalışıyordu.

Yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı, 12 Eylül döneminde ciddi ölçüde baltalandı. Savunma 
süreleri kısulandı, sanıkların avukatlarıyla görüşmelerine kısulamalar getirildi ve bu görüşmeler 
çoğunlukla görevlilerce dinlendi. Birçok duruşmada avukatlar savunma hakkına müdahale 
edildiği gerekçesiyle salonu terk ettiler; birçoğu savunma hakkı üzerindeki kısıtlamalara karşı 
geldikleri için hakimler tarafından dışarı atıldılar. Birçok avukat gözaltına alındı, tutuklandı. 
Yönetimin yargı mekanizmasına müdahalesini mümkün kılan yasal düzenlemeler yapıldı.
Ankara sıkıyönetimi kıdemli hakimlerinden Albay Hamdi Sevinç’in, 7 Ekim’de idam edilen 
Necdet Adalı’nm infazında bulunmadığı için resen emekli edilmesi bu bakımdan en çarpıcı 
uygulama örneklerindendir. 6 Ocak 1981’de Gülhane Askeri Tıp Akademisinin açılışındaki 
konuşmasında “önce asker sonra doktorsunuz” diyen Kenan Evren’in ortaya koyduğu anlayış 
çerçevesinde “önce asker” olan mahkemeler, yapılan düzenlemelerle yönetime daha bağımlı 
hale getirildiler. 14 Mayıs 198Tde Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu 
lağvedilerek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturuldu. Yüksek yargı organlarının üye
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12 Eylül sonrasında yıllarca hapishanelerin, Adalet 
Bakanlığının, sıkıyönetimin vs. kapısını aşındıran 
mahkum aileleri (solda), 1980’lerin ortalarına kadar 
askeri yönetime karşı hem en sürekli, hem de 
çaresizlik içinde en yaratıcı muhalefet potansiyelini 
oluşturdular Özellikle bu hareket içinde siyasallaşan 
kadınlar, Arjantin ’de cuntaya karşı direnişin önemli 
unsurlan arasında yeralan "Mayo meydanı 
kadınları'’na benzetildiler Birçok pasif direniş biçimi, 
ülkede ilk olarak mahkum yakınlarınca uygulandı. 
Tutuklu ve hükümlü aileleri, başlangıçta salt 
çocuklannı görmekle, hatta onların hayatta olduklarına 
dair haber almakla mutlu oluyorlardı. Çok sınırlı 
sayıdaki "özel günlerde’ ’ yapılan, mahpuslarla 
yakınlannın birbirlerine dokunabiierek,_nispeten rahatça 
görüşebildikleri saatler olan açık görüşler (ortada), 
özellikle önemliydi. Giderek, hapishanelerdekilerin 
yanısıra, onların yakınlarının da talepleri çeşitlenmeye 
ve mücadeleleri örgütlü bir hal almaya başladı. Bu 
taleplerin formülasyonu ve savunuculuğu, insan 
Hakları Derneği'nm temel faaliyetlerindendi. Bu dernek 
hakkında kurulduğu 1986’dan sonra yaklaşık 25 dava 
açıldı. Doğrudan doğruya "hapishane aileleri’ ’nin



I  t
İZ nyıuı Kejımı

talepleriyle ilgili olarak 1987’de kurulan Tutuklu ve 
Hükümlü Yakınları Derneği hakkında da 55 dava 
açıldı. Hapishanelerin içindeki hayat ise, salt fiziki zor 
ve sağlıksız koşullar nedeniyle değil, uygulanan 
ideolojik baskılar nedeniyle insanlıkdışı b ir zulüm 
onamma dönüşüyordu. Askeri disiplin mantığı içinde 
“ teröristleri”  Atatürkçülükle eğitmeyi/“ endoktrine" 
etmeyi hedefleyen bu uygulamalar, sağdaki fotoğrafta 
görüldüğü gibi trajikomik görüntüler yaratabiliyordu. 
Elbette, baskıyı yaşayanlar açısından, trajikomiğin 
trajik boyutu belirleyiciydi. İnsanlar ilkokul müsamere 
dekoru gibi bayraklaria, dövizlerle donatılmış 
hapishane mekanlarında “Atatürkçülük”  adı altında 
birçok marşı, “ ilkeyi", metni dayak eşliğinde 
ezberlemek zorunda bırakılıyordu. Fotoğrafta görülen 
“Kardeşimdir aim secdeye ge len" dövizinin yansıttığı 
gibi, ordunun geleneksel ideolojisi içinde hiç de 
ağırlıklı bir yere sahip bulunmayan din, 12 Eylül'le 
birlikte “ endoktrinasyonun" güzide unsurlan arasında 
yerini aldı. Hapishanelerdeki ideolojik baskı 
politikasının kaydedilmesi gereken b ir taktiği, faşist ve 
devrimci tutuklulan aynı koğuşta/hücrede tutmaya 
dayalı “ karıştır-barıştır" uygulamasıydı.

ve başkan atamalan yürütme orgamnm yetki alanma sokuldu; bu durum 1982 Anayasasıyla 
kurumlaştınidı. 12 Eylül yöneticileri, birçok vesileyle sürmekte olan büyük siyasal davalar 
hakkında suçlayıcı beyanlarda bulunarak mahkemeleri yönlendirmeye çalıştılar. 19 Eylül 
1980’de, üç yıla kadar olan cezalarda temyiz hakkı kaldırıldı. Bu değişikliklerden 
etkilenenlerin büyük çoğunluğu, 12 Eylül döneminde, sıkıyönetim yasaklannı ihlal' nedeniyle 
üç yıldan az cezalar alan insanlar olacaktı. 13 Temmuz 1981’de suç olarak saptanan eylemin 
cezasının, yargılama biçiminin ve makamının önceden belli olmasını vazeden “doğal yargıç” 
ilkesi çiğnenerek, sıkıyönetim öncesinde işlenmiş siyasal suçlara da sıkıyönetim 
mahkemelerinin bakacağı hükme bağlandı. 12 Mart sonrasında kurumlaştmlmaya çalışılan 
ancak 1970’lerdeki güçlü toplumsal muhalefet karşısında vücut bulamayan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yasasına 1982 Anayasasında yer verildi; bu yasa Haziran 1983’de çıkarıldı. Toplu 
siyasal davalar, 12 Eylül döneminin karakteristik görüntülerinden biri olmanın yanında, 
dönemin en önemli siyasal gelişmelerinin odak noktalan arasında yeralıyordu. 19 Aralık 
1980’de başlayan DİSK davası; 17 Mayıs 1982’de başlayan Banş D em eği davası; 19 Ekim 
1982’de başlayan 186 idam talepli Ankara Ana Devrimci Yol davası sanık sayısının çokluğu, 
istenen cezalann ağırlığı, sanıklann özellikleri, iddalardaki uçlaşmalar gibi nedenlerle 12 Eylül 
yönetiminin iç ve dış kamuoyunda en fazla başını ağntan davalardı. 12 Eylül yönetimini 
yurtdışında kötüledikleri gerekçesiyle birçok İnsan tutuklandı, hüküm giydi. Bu vakalann en 
spektaküler olanı, eski Başbakan ve CHP önderi Bülent Ecevit’in cezalandınimasıdır. Ecevit 12 
Mart 1982 günü Alman D er Spiegel dergisinde yayımlanan demeci nedeniyle üç ay hapisle 
cezalandınidı. Daha önce de iki kez hapsedilmiş olan (3 Aralık 1981-1 Şubat 1982 ve 10 
Nisan-3 Haziran 1982) Ecevit, bir süre sonra BBC’ye  verdiği bir demeç nedeniyle bir üç ay 
daha hapis yatacaktı.

12 Eylül Hapishaneleri

Bir yıl içinde 50 bine yakın insanın gözaltına alındığı, işkencenin rutinleştiği bu baskı 
ortamında hapishaneler, insanlıkdışı muamelelerin yerleşikleştiği, işkencenin gündelik hayata 
sindiği kurumlar haline geldiler. Sağlıksız ve kötü hayat koşullan, yetersiz beslenme ve 
havalandırma, düzenli dayak ve kötü muamele, sık sık yeniden “emniyete götürülme” 
hapishane düzeninin genel görünümünü oluşturuyordu. Özellikle “rehabilitasyon” merkezi' 
olarak düşünülen askeri hapishanelerde; askeri eğitim ve kurallar yığınıyla insanlar tüm 
manevi-psikolojik direnme noktalan zayıflatılıp kişiliklerine saldınlarak ezilmeye, koşulsuz itaat 
ve teslimiyet içinde siyasalın ötesinde bireysel kimlikleri yok edilmeye çalışılıyordu. İnsanlann 
mahkemeye sevk zincirlerine vurularak götürülmesi, tek tip elbise, zorunlu “dersler”, görüş 
kısıtlamalan gibi temel insan haklanna aykın hapishane uygulamalanna karşı tepkiler, 
direnişler acımasızca şiddet kullanılarak bastınlıyordu. Bu koşullan protesto için yapılan açlık 
grevleri ve ölüm oruçlannda, 1980-1985 döneminde tam 12 insan hayatını yitirdi.
Çocuklarıyla görüşmek, onların koşullarının iyileşmesine katkıda bulunmak için hapishane, 
mahkeme. Adalet Bakanlığı kapılannda saatlerce, günlerce, aylarca bekleyen tutuklu ve 
hükümlü yakını aileler ve anneler; hem hapishanelerdekilerin yaşadığı zulme ortak oldular, 
hem de bu süreç içinde geliştirdikleri tepki ve inisyatifle siyasallaştılar ve 12 Eylül sonrasının 
belki sınırlı ama simgesel önemi, saygınlığı büyük toplumsal muhalefet-direniş odaklanndan
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biri oldular (Gûlten Akın’ın 1986’da yayımlanan eseri 42 Gün, bu süreci canlı ve derinlikli 
bir tasvirle kalıcılaştırmıştır).

Sansür ve Gündelik Hayatta Devlet Terörü

12 Eylül döneminde, son derece sistemli ve baskıcı bir sansür uygulandı. Sansür konuları ve 
kapsamı, sıkıyönetim makamlarından gazetelere telefon “rica”ları veya emirleriyle iletiliyordu. 
Aralık 1982’de Günaydın'ın başına geldiği gibi, geceyarısı telefonla gazetenin kapıcısına iletilen 
yasaklamaya uyulmadığı için bir gazete kapatılabiliyordu. Bazen belirli bir bilgiye, habere 
yasak getirilirken, bazen bir konu tümüyle yasaklandı. Birçok köşe yazarı yargılandı, ulusal 
basının istisnasız bütün organları en az bir kez kapatma cezası aldı. Sansür özellikle 6 Kasım 
1982 halkoylaması öncesinde inanılmaz boyutlara ulaştı. 1980-1983 dönemindeki yoğun sansür 
uygulaması nedeniyle, Türkiye’de insanlar pek çok önemli olayı, gelişmeyi öğrenemediler; 
birçok bilgi, söylenti düzeyinde, sis gerisinde kaldı. O dönemdeki gelişmeleri izlemekle birlikte 
aktaramayan bellibaşlı gazetecilerin 1984’den sonra yayımlanmaya başlayan anıları, bu nedenle 
Türkiye’deki okuma alışkanlığının sınırlarını zorlayan ölçülerde rağbet gördü. Ancak ülkede ve 
dünyada olanlardan tam anlamıyla ve zamanında haberdar olamama, bilgilenememe durumu; 
toplumda apolitikleşmeyi körükledi, teslimiyet ve çaresizlik duygusunu, yılgınlığı ve korkuyu 
büyüttü. TRT’nin yayın politikası tümüyle Genelkurmay tarafından belirleniyordu. Denetim 
haber programlarıyla sınırlı değildi. Filmlerdeki öpüşme sahnelerine tahdit getiriliyor; Kemal 
Tahir’in romanından Halit Refiğ’in dizi olarak çektiği Yorgun Savaşçı gibi milyonlarca liraya 
malolmuş bir film “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle yakılarak imha edilebiliyordu. Rejimin 
“huzur ve güven ortamım” kurumlaştırma çabaları, siyasal konularla sınırlı kalmadı. Gündelik 
hayatta sıradışı, ayrıksı olan her unsur izleme ve denetim altına alındı. Sıkıyönetim 
komutanlıkları “muzır neşriyatı” izlemekle görevlendirildi. 13 Haziran 198Tde ünlü 
transseksüel sanatçı Bülent Ersoy’a sahne yasağı kondu. Sonraki günlerde, büyük kentlerde 
yakalanan bazı eşcinseller trenlere konularak başka illere sürgüne gönderildi. Bu sistematik 
baskı ortamının ideolojik dayanağı ve gerekçesi olan “huzur ve güven ortamı” demagojisinin 
dayanaksızlığı; işkencede ölen, idam edilen, vurulan yüzlerce, hapishanelerde yatan binlerce, 
gözakına alınarak işkence yapılan onbinlerce insanın varlığıyla ve gündelik hayatın tümüyle 
terörize edilmesiyle ortaya çıktığı gibi; devletin resmi kayıdarında da görülebilmektedir. 
Türkiye’de 1980’den sonra bütün “adi” suçlarda düzenli ve çok büyük artış eğilimi söz

12 Eylül öncesinde faşist terörü “ l<omünizm tehlikesine karşı devlete yardımcı gençlerin hareketleri" olarak 
meşrulaştırmaya çalışan ve uzunca süre yandaş b ir askeri darbe arayışı içinde olan Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) kurmay heyeti, 12 Eylül'de tutuklanarak yargılandı. Faşist önderlerin özellikle gençlik kesiminden 
olanlarının bir bölümü işkence gördü. Ancak 12 Eylül, gerek b ir siyasal örgüt olarak MHP’ye, gerekse faşist 
eylemcilere: gerek soruşturma ve suçlama, gerekse ceza aşamalarında, devrimci-sosyalist harekete göre 
kıyaslanmayacak ölçüde az "vurdu". Cinayetleri sabit görülen birçok faşist katil adi suç hükümlerine göre düşük 
cezalar alırken: birçok genç devrimci sırf duvara slogan yazdığı için "Anayasal nizamı yıkmaya teşebbüs" 
suçlamasıyla müebbete yakın hapis cezalarına çarptırılabiliyordu. Ayrıca, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı emekli 
askeri savcılarından Nurettin Soyer'in 1987'de açıkladığı gibi, MHP’// sanıklar polis ve sıkıyönetim makamlarından 
hemen her aşamada himaye görmüşlerdi. Yargılama sürecinin bu özelliğinin yanında, 12 Eylül rejimi, MHP 
kurmaylarının birçok noktada rahatlıkla onayladığı bir icraata yöneldi. MHP Genel Başkan Yardımcılarından Agah 
Oktay Güner, bu durumu ünlü "dünya tarihinde fikri iktidarda, kendisi zindanda olan tek siyasi heyet b iz iz" 
sözleriyle ifade etmişti.

2412

ÖZAL, TURGUT 
( 1 9 2 7 - , . . )

1980'lerde Türkiye kapitalizminin emperyalist siste
me eklemlenme düzeyinin yetkinleştirilerek restore edil
mesi sürecinin baş aktörü sayılabilecek olan Turgut 
Özal; MalatyalI banka memuru Meiımet Sadık Bey ile 
Tuncelili ilkokul öğretmeni Hafize Hanımın çocuğu ola
rak 13 Ekim 1927’de Malatya’da doğdu. Yoksul koşullar
da büyüdü. İlkokulu Malatya’da, ortaokulu Mardin'de, 
liseyi de 1945'de Kayseri’de bitirdi. Liseden sonra girdi
ği İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Müiıen- 
disliği Fakültesi’nde devlet bursuyla okudu. Üniversite 
yıllarında milliyetçi-muhafazakar gençlik ortamı içinde 
yeraldı; Tan matbaası baskınına ve Fevzi Çakmak'ın 
“ milliyetçilerce” siyasal gösteriye dönüştürülen cena
ze törenine katıldı. Mezun olduktan sonra, 1950'de mec
buri liizmetine Ankara’da Elektrik İşleri Etüd Idaresi'nde 
başladı. Türkiye'nin eiektrifikşısyon planlaması iie bü
yük iıidroeiektrik santrallerinin etüd ve proje çalışmala
rını yürüttü. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gide
rek mülıendislik ekonomisi eğitimi gördü. Geri döndük
ten sonra 1954'de Semra Yeyinmen ile evlendi. 1959’da 
Ankara’da yedeksubayiiğını yaparken DPT özel birimin
de görevlendirildi. Bir yandan da ODTÜ'de öğretim üye
liği yapıyordu. Askerlik görevinin bitiminde 1961 'de tek
rar EİE'ye döndü. Bu yıllarda Özal’ın bürokratik- 
teknokratik (dolayısıyla siyasal) kariyeri, İTÜ yıllarından 
tanıştığı, ayrıca Ankara’da komşu olduğu Demirel’ie iliş
kisinin sıkılaşmasına bağlı olarak yükselmeye başladı. 
1966’da kurulan Demirel hükümetine başbakanlık mü
şaviri olduktan sonra 1967 başında DPT müşteşan göre
vine getirildi. 1967-1971 arasında DPT müşteşarlığı gö
revini sürdürürken, muhafazakâr-dinci yapıları nedeniy
le “ takunyalılar" olarak tanımlanan teknokrat kadrosu
nun simgesi durumundaydı. Görevi gereği sık temas 
ettiği büyük sermaye gruplarının yönetici ve ana ortak
larıyla yoğun ve kalıcı ilişkiler kurdu. 12 Mart 1971 dar
besinden sonra kurulan Erim hükümetinde başbakanlık 
müşavirliğine getirildi. Nisan 1971 'de bu pasif görevden 
ayrılıp Amerika'ya giderek Dünya Bankası'nda proje mü
dürü olarak çalışmaya başladı.

1973'de Türkiye’ye geri döndü. Bir süre Sabancı Hol- 
ding'de yöneticilik yaptı. Bu arada yurtdışındayken uzak 
kaldığı Nakşibendi cemaatlerine dayanan lobilerle ilişki
lerini yeniden geliştirerek siyasal etkinlik kanallarını canlı 
tutmaya önem veriyordu. İlim Yayma Vakfı ve Milli Kül
tür Vakfı'nın kurucuları arasında yeraldı. 1975-1979 ara
sında Sabancı'dan ayrılarak serbest ticaretle uğraşma
ya başladı. Bu dönemde hem doğrudan sermayedar- 
işveren konumunda olmasının, hem de yoğunlaşan si
yasal faaliyetlerinin doğal siyasal mecrası içinde, fana
tik anti-komünist bir kimlik edindi. 1976'da geldiği Ma
deni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) genel sekreter
liğinde bu yönelimi misyona dönüştü. MESS'in DİSK'e 
karşı tam anlamıyla bir sendikal-sınıfsai "savaş aygıtı’- 
'na dönüşmesinde büyük rol oynadı. Turgut Özal, hem 
ideolojik şekillenmesinin, hem de kardeşi Korkut Özal’- 
ın 1973'de bu partiden milletvekili seçilmesinin etkisiyle
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Resmi söylem, 1982 Anayasasının kabui edilip yeni 
siyasi partilerin kur(dur)ulması ve Kasım 1983’de 

genel seçimlerin yapılmasıyla birlikte, 12 Eylül 
döneminin sona erdiğini; "demokratik parlamenter 

rejime geçildiğini", "normalleşmeyi" vazediyordu. Oysa 
ne gündelik hayat ne de siyasal ilişkiler, burjuva 

demokratik düzenin asgari şartlan bakımından 
1983'den çok sonra bile normalleşmedi. Anayasa ve 

yasalardaki ağır anti-demokratik kısıtlamalarla, belki 
dozajı azalmakla birlikte süren baskı ve işkencelerle 

normalleşen, gündelikleşen, 12 Eylül rejimiydi.
1984-1989 döneminde 600 kadar yayın toplatıldı; 2127 

gazeteciyi içeren 1426 dava açıldı. Mevcut yasalar 
çerçeveside faaliyet gösteren örgütler, hatta partiler 

bile bu baskılara muhataptı. Fotoğrafta görüldüğü gibi, 
Haziran 1987'de yapılan genel seçimler sırasında, 

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul’un boğaz semti 
Arnavutköy sokaklarından tankların geçmesi, "norm al" 

bir görüntü sayılabiliyordu.

1973/74’de büyük ölçüde MSP'ye angajeydi. 1975/76 
döneminde, anti-komünist kimliği, 1975 yılı senato ara 
seçimlerinde MHP’den İstanbul adayı olmak için girişim
de bulunacak ölçüde öne çıktı. İHaziran 1977’deki genel 
seçimlerde bu kez MSP’den İzmir milletvekili adayı ol
du, seçiiemedi. Özal'ın siyasal kariyerinde kilit önemde
ki adım, 1979 sonunda kurulan Demirel hükümetinde 
başbakanlık müşteşarı ve DPT müşteşar vekili olmasıy
dı. IMF ve Dünya Bankası’yla istişare içinde, 24 Ocak 
"İktisadi Önlemler Paketi” nin hazıriayıcılığını yaptı. Bir 
yılı bulmayan bu hükümet döneminde fiilen birçok ba
kandan daha güçlü ve etkili olan Özal, generallerin des
teğini AP iktidarına kazanmak amacıyla ordu komuta 
heyetine iki kez ekonomik konularda brifing verdi. Bu 
brifinglerle, ordunun desteğini Demirel'den çok kendisi 
kazanmış oluyordu: 12 Eylül 1980 harekâtından sonra 
kurulan Bülend Ulusu hükümetinde başbakan yardımcı
lığına getirildi. Özal çizdiği “ ekonomiden anlayan ve 
yurtdışı finans kurumlarıyla ilişkileri sağlam uzman” 
imajıyla, generalleri olduğu gibi sonraki yıllarda geniş 
seçmen kitlelerini de etkilemeyi başaracaktı. Demirel, 
bu dönemde kendisine bağlı saydığı Özal’ın hükümette 
görev almasına cevaz verdi.

24 Ocak kararlarının ve iktisadi yeniden yapılanmanın 
kurumlaşması yönünde çalışan Özal, onbinlerce küçük 
tasarruf sahibinin dolandırıldığı banker skandalinin ar
dından 13 Temmuz 1982’de hükümetten istifa etti. Bir 
süre Islâm Kalkınma Bankası’nda çalıştı. Bu sırada ABD’- 
de uzun süre “dinlendi” ve üst düzey iktisadi ve siyasal 
temaslarda bulundu. 1983’de parti faaliyetlerine yeni
den izin verilmesinden sonra 20 Mayıs 1983’te >»navafan 
P artis i’ ni (ANAP) kurdu. Askeri yönetim in  
“ikibuçukuncu” sağ denge partisi gözüyle görerek se
çimlere girmesini onayladığı AN4P, Özal’ın “ işbilir” kim
liği ve “referansı” ile, ABD odaklı uluslararası finans- 
kapitalin ve yerli tekelci sermayenin kesin iktidar alter
natifi haline geldi. ANAP  seçimlere bir gün kala, Evren'
in televizyon konuşmasıyla açıkça karşı tavır almasına 
rağmen (birçok yorumcuyla göre sayesinde); en 
“bağımsız” ve “ sivil” parti olduğu izlenimini vermekte
ki başarısıyla 6 Kasım 1983 seçimlerinden iktidar olarak 
çıktı. İstanbul milletvekili seçilen Özal Başbakan oldu. 
29 Ekim 1987’deki seçimlerden sonra da Başbakanlığı 
devam etti. Özal'ın karizmatik bir otoriteyle kesin hakim 
olduğu ANAP, ağırlıkla eski MSP ve MHP tabanına daya
nan kadrolaşması ile; iktisadi-teknolojik anlamda mo- 
demist, kültürel-ideolojik anlamda milllyetçi-muhafazakr, 
siyasal icraatında ise 12 Eylül'ün baskıcı-otoriter politi
kasını yeniden üreten bir özelliğe sahipti. 1987’de Ame
rika'da by-pass ameliyatı oldu. 26 Haziran ISaS’de ANAP 
kongresinde faşist hareketten gelen bir genç tarafından 
kendisine ateş edildi; Özal bu suikastten basit bir sıyrık
la kurtuldu. 1 Kasım 1989'da muhalefetin protesto ettiği 
seçimde grubundan aldığı oyla T.C.'nin 8. Cumhurbaş
kanı seçildi.

konusudur. 1970’lerde yüzde 10-20’yi geçmeyen suç artış oranlan, bazı suçlarda yüzde lOO’ü 
aştı. Adalet Bakanlığının hapishanelere yeni gelen hükümlülere ilişkin kayıdanna göre; ırza 
geçmek suçundan mahkum olan insanlann sayısı 1980’de 1.183’den 1985’de 1.750’ye; aym 
dönemde zimmete para geçirmekten mahkum olanlann sayısı 95 ’den 191’e, dolandıncılık 
suçundan mahkum olanlann sayısı 281’den 757’ye, hırsızlık suçundan mahkum olanların 
sayısı 4 .266’dan 5.635’e, rüşvet vb. suçlardan mahkum olanlann sayısı 387 ’den 628’e 
yükselmişti. Özellikle ekonomik nitelikli suçlardaki olağanüstü artış, iktisadi sömürüdeki büyük 
artışın ve genel yoksullaşmanın toplumsal etkilerini göstermesi bakımından ilginçtir.

Uluslararası İlişkiler, ABD ve NATO

12 Eylül darbesi, Türkiye’nin bağlı bulunduğu ABD odaklı uluslararası kapitalist “ittifak” 
sisteminin bütün siyasal, askeri ve iktisadi kuruluşlannca desteklenmişti. NATO ve onun 
etkisindeki askeri kuruluşlar ve emperyalist sistemin “ekonomi bürokrasisinin” omurgasını 
oluşturan IMF ile Dünya Bankası gibi finans kuruluşlan; bu desteği sonuna kadar kararlı 
biçimde sürdürdüler. 12 Eylül yönetimini eleştirenler veya kuşkuyla bakanlar, “uluslararası 
demokratik kamuoyu” olarak tanımlanan çevrelerdi. Daha ziyade Batı Avrupa’da etkili olan bu 
“lobi”, sosyalist, komünist, yeşil ve sosyal demokrat partilerin belirleyiciliğindeydi. Amerika’da 
ise, (Avrupa’da da görülebildiği gibi) insan haklan savunuculuğu ekseninde biraraya gelen 
çevreler; Türkiye’deki yönetimin baskıcı ve anti-demokratik yapısına tepki duyuyorlardı.
Rejimin temel insan haklan ve evrensel hukuk ilkelerini ihlal eden icraatinin sistematikliği 
kesin olarak anlaşılınca, 1982’den itibaren, bu odaklar Türkiye’ye karşı kampanyalara 
başladılar. 1 Temmuz 1982’de sosyalist veya sosyal demokrat partilerin iktidarda bulunduğu 
beş Avrupa ülkesi Türkiye’yi Avrupa İnsan H aklan  Komisyonu'na resmen şikayet ettiler. Böylesi 
eleştiriler, MGK’nin ve Kenan Evren’in çok büyük tepkisine yol açıyordu. Askeri yönetim, bir 
yandan Batı Avrupa demokratik kamuoyunun, icraatıyla mahkum ettiği siyasal güçlerle aynı 
söylemi kullanarak kendisinden “hesap sorması”na tahammül edemiyor; diğer yandan bu 
kampanyalann Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde yolaçtığı ve açabileceği olumsuz 
gelişmelerden tedirginlik duyuyordu. Gerçi Türkiye özellikle 1980’den sonra esasen ABD’nin 
uluslararası stratejisine eklemlenmişti, ama Batı Avrupa’yla olan iktisadi ve siyasal ilişkilerinden 
vazgeçebilecek noktada da değildi.

12 Eylül yönetiminin insan hakları ihlalleriyle ilgili baskı ve eleştiriler karşısında duyduğu 
tepkinin önemli bir nedeni, bu eleştirileri meşru, geçerli saymamasıydı. Devletin otoritesinin, 
bekasının ve iç istikrann öncelikli olduğu bakış açıları içinde, insan haklarına ve hukuka 
ilişkin değerlerin mutlaklaştırılarak öne çıkaniması, iyi ihtimalle anlaşılmazdı veya Türkiye’nin 
“henüz ulaşmadığı” bir kalkmma-gelişmişlik aşamasında geçerli olabilirdi; daha geçerli olan 
“kötü” ihtimalle ise, Türkiye’nin huzur ve refahını istemeyen odaklann kasıtlı, “düşmanca” 
tutumunu yansıtıyordu. Bu yaklaşım, Kenan Evren’in kimi açıklamalanndaki, insan haklan ve 
hukuk etiği açısından trajikomik akıl yürütmelerde yansıyordu: “ ‘Sizde niye idam var ?’ diye 
soruyorlar. Biz onlara soruyor muyuz, ‘sizde niye idam yok diye? Biz onlara söylüyor muyuz 
‘faşist parti niye yok diye?” (3 Nisan 1982); “90  günlük gözetim altında tutma, geçirmekte 
olduğumuz olağanüstü halin gere'ği olarak konulmuştur. Ancak dışandan bu konuda vaki 
olacak uyarmalar bizde ters tepki yapacaktır. ‘Dıştan gelen baskı sonucu kaldırdılar’ 
dedirtmemek için bunu kaldırmayabiliriz. Şu sıralarda bu süreyi inderecektik. Ama bazı
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Avmpah dostlanmız bize ‘90 günü indirmezlerse yardımı keseriz’ deyince ‘kaldırmıyoruz’ 
dedik!”

İnsan Hakları İhlalleri ve “Uluslararası Demokratik Kamuoyu”

ABD’nin Ortadoğu Stratejisi ve 12 Eylül 12 Eylül rejimine desteğini demagojik eleştirilerle bile 
yumuşatmayarak, en “sağlam” biçimde sürdüren güç, kuşkusuz ABD; ABD içinde de NATO 
başta olmak üzere, askeri “büyük güç” politikalarını ve güvenlik stratejisini yürüten odaklardı. 
12 Eylülcüler de darbeyi gerçekleştirirken 27 Mayıs’taki gibi “NATO ve diğer uluslararası 
ittifaklara bağlılık bildirmenin” ötesinde, ABD yönetimini anında haberdar etmişlerdi. MGK 
genel sekreterliğine getirilen Orgeneral Haydar Saltık, öteden beri Türkiye-NATO ilişkilerini 
yürüten generaldi. Darbenin gerçekleşmesinden sonra hemen 30 gün içinde, Türkiye ile 
ABD/NATO arasındaki yıllardır çok önemli gerginlik nedeni olan bir konu halledildi: NATO 
Başkomutanı General Rogers’ın Evren’e Yunanistan’ın bundan böyle sorun çıkarmayacağına dair 
verdiği “asker sözü” üzerine Türkiye’nin rızasıyla, Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına 
dönüşü gerçekleşti. Müdahalenin ilk günlerinde ve özellikle Yunanistan’la ilgili bu uzlaşmanın 
“inşa edildiği” günlerde; “Pentagon’un karanlık adamlan”nm Ankara’daki yoğun faaliyetlerinden 
ve diplomatik hiyerarşiyi devre dışı bırakmalarından ABD Büyükelçisi Spain bile tedirgin 
olmuştu. ABD ve NATO zirvelerinin 12 Eylül rejimine verdikleri büyük önem ve destek, 
Türkiye’nin ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik stratejik planlannda kazandığı kilit önemden
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12 Eylül'ün ideolojik ve baskı aygıtı da, toplumsal 
muhalefet kanallarını ve kollektif belleği 
küçümsenmeyecek ölçüde dumura uğratmıştı. Başta 
sosyalist ve devrimci hareket olmak üzere sınıfsal, 
siyasal, toplumsal muhalefetin önderliğini oluşturan 
kadrolann yok edilmiş, hapse konmuş, yıllarca tecrit 
edilmiş olmaları; muhalefeti önemli bir bilgi, deneyim 
ve mücadele birikiminden yoksun bıraktı. Toplumun 
apolitikleştirilmesine dönük siyasal-kültürel politikalar, 
yoğun endoktrinasyon ve resmi medya terörü, 
muhalefetin “ söz"ünü yeniden üretmesinin ve 
yaymasının önüne büyük setler çekiyordu.
Bu zeminde, hem genel olarak rejimin 
çözülmeye başlaması, hem de sosyalist 
ve devrimci muhalefetin toparlanması, çok geç ve 
yavaş gelişen b ir seyir izlemekte. Ancak, 1989/1990 
döneminde önemli bazı uğrak noktaları yaşandı. 
Bunlar, mevcut düzen içinde massedilmesi görece 
kolay olanından zor olana doğru sıralamayla da 
örtüşen kronolojik sıralamayla şöyle sıralanabilir: 26 
Mart 1989 yerel seçimlerinde ANAP'm üçüncü parti 
durumuna düşmesi; işçilerin 1989 ilkbahar eylemleri 
ve 1 Mayıs 1989; Kürt halkının mücadelesi ve 1990 
ilkbaharındaki “ intifada". Nisan 1989'da işçi sınıfının
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temu sektöründeki unsurlarının kitlesel ve büyük 
ölçüde kendiliğinden pasif direniş eylemleriyle 
yükselen "bahar dalgası", ardından gelen 1 IVlayıs’la 
birlikte, yerleşik yapıyı çok daha fazla sarstı; iktidarın 
"sokaktaki" muhalefet karşısındaki meşruiyetini 
tartışma gündemine getirdi. Ancak iktidara ve 12 
Eylül rejimine en köklü ve kapsamlı şekilde “ meydan 
okuyan" olay, 1990 ilkbaharında Kürt halkının 
baskılara ve devlet terörüne karşı kitlesel kalkışması 
oldu. Kürt hareketi, o zamana kadar rejimi askeri- 
silahlı mücadele düzeyinde meşgul ediyordu. 1990 
Mart ayından itibaren, halkın kitlesel bir şekilde 
seferber olmasıyla, bu çelişki başka bir boyut 
kazandı, ilk olarak aylarca önce Silopi'de açılan 
kitlesel protesto çığırı, bu ay Cizre'de başlayıp 
Mardin’in bütün ilçelerine ve hatta Diyarbakır’a kadar 
birçok kente yayılarak “ yerleşti". Güvenlik güçleri 
tarafından öldürülen hemşerilerinin cenaze töreninde 
gerçekleştirilen protesto yürüyüşleriyle başlayan 
hareketler; bölgedeki “ özel tim "lerin sert 
müdahalesiyle daha büyük tepkilere dönüşerek yayıldı. 
Birçok kentte esnaf günlerce süren kepenk kapatma 
eylemlerine gitti. Liseli gençler 
yürüyüşler yaptılar.

kaynaklanıyordu. ABD yönetiminin güvenlik danışmanı Brezinski, 8 0 ’lere girerken “Sovyetler 
Birliği’nin, Türkiye’den Pakistan’a uzanan ve tüm bölgeyi etkileyen bunalım kuşağını tahrik 
ederek Batı’nın bağımh olduğu Körfez petrolü üzerinde söz sahibi olmaya çalıştığını” 
saptıyordu. Bu “tehdit” karşısında bölgede ABD’nin müttefiki olan rejimlerin hem kendi 
içlerinde sağlamlaştınlarak istikrara kavuşturulması; hem de “ittifak”a (ABD’ye) bağlılıklarının 
pekişmesi ve “işbirliğinin” kapsamının genişlemesi gerekiyordu. 12 Eylül rejimi, istenen iç 
“istikrarı” kurumlaştırdı. ABD yönetimi, 1981’den itibaren, Türkiye’nin Ortadoğu’daki “istikran 
bozucu gelişmelere” ve “komünizm tehlikesi”ne karşı daha etkin görevler üstlenmesinin 
gerekliliğini telkin etmeye başladı. Bu isteklerin reddedilmesi (ve bunlar karşısında bağımsız 
tavır geliştirilebilmesi), ABD merkezli emperyalist sisteme giderek daha sıkı eklemlenen 
Türkiye kapitalizminin artan dış borç, kaynak ihtiyaçları nedeniyle, giderek güçleşiyordu. ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Perle’ün, Aralık 1983’deki üst düzey görüşmelerde, Yunanistan’ın 
Limni adasını silahlandırmasını Çevik Kuvvet stratejisi çerçevesinde kabul ederek NATO 
bünyesinde meşrulaştırmasına karşı çıkan Türk askeri heyetini ikna için söyledikleri, bu 
“güçlüğün” özlü bir ifadesidir: “Türkiye’ye yardım için Kongre’nin desteğini aradığımız bir 
dönemde, ABD’nin Güneybatı Asya’da sizin menfaatleriniz için tehlikeye atacağı askerlerine 
karşılık sizin hiçbir fedakarlığa girmeyeceğiniz izleniminin uyanması bizim işimizi zorlaştınr.”

ABD yönetiminin ilk ve en somut talebi, Türkiye’nin “Çevik Kuwet”e lojistik destek sağlaması 
yönündeydi. 1980’de Afganistan ve İran’daki gelişmelerden sonra ABD, bu “bunalım kuşağı” 
üzerindeki denetimini güçlendirerek gerektiğinde askeri müdahalede bulunmayı içeren bir
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strateji çizmişti. Muhtemel askeri müdahaleler için Rapid Deployment Force (Acil İntikal 
Kuvveti-Çevik Kuvvet) admda bir askeri güç oluşturulmuştu. Türkiye, bu gücün harekat 
imkanian bakımmdan en elverişli coğrafi ve stratejik konumu sunuyordu. 1982’de Türk 
Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztorun ile ABD Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle’ün 
imzaladıklan “zincirleme harekat üsleri” anlaşmasıyla; ABD’den Türkiye’ye gelecek takviye hava 
kuvverierinin konaklaması için Türkiye’deki hava üslerinin modernize edilmesi ve Muş ile 
Batman’da iki yeni havaalanının inşası kararlaştırıldı. Böylece Çevik Kuvvet’e  önemli bir 
istasyon kazandırılmıştı. Sovyetler Birliği ve İran sınırlarına yakınlığına rağmen yetersiz olan 
Doğu Anadolu’daki askeri üsler de takviye edilmiş olacaktı. Bu üsler ve genel olarak Çevik 
Kuvvet, statü olarak NATO çerçevesinde kullanılacak harekat unsurlanydı. Fakat NATO 
bünyesinde ABD’nin Ortadoğu stratejisi ve Çevik Kuvvet üserinde mutabakat yoktu. ABD,
NATO içinde mutabakat arayarak siyasal-askeri inisiyatifini sınırlamamak için; Türkiye ile 
Çevik Kuvvet bağlamındaki ilişkilerini NATO çerçevesinin yanısıra ikili ilişkiler çerçevesinde 
yürütmeye özen göstermişti. Bu noktada, hem ABD yönetiminin 12 Eylül yönetimiyle 
yakınlığı; hem de NATO Başkomutanı ABD’li General Bernard Rogers’ın, Kenan Evren ve onu 
izleyen Genelkurmay Başkanlan Necdet Üruğ ve Necip Torumtay’la onlara “arkadaşım” diye 
hitap edecek ölçüde geliştirdiği özel yakınlık büyük hareket serbestisi sağlamıştı. ABD’nin 
Türkiye’deki rejime kayıtsız şartsız desteği, “Batılı demokratik kamuoyunda” tepkiler 
yoğunlatıktan sonra da sürdü. ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger, Aralık 1981 başında 
Ankara’ya yaptığı gezi sırasında söyledikleri ABD-12 Eylül uyumunu gösteriyordu: “Diğer 
müttefiklerimizin ne düşündüğüne bakmaksızın Türkiye’ye askeri ve ekonomik yardım için 
elimizden geleni yapacağız Sayın Evren. Yönetimimizin resmi politikası budur. İnsan haklan 
ancak kanun ve nizamın olduğu yerde yeşerir.” NATO Başkomutanı Rogers, Şubat 1983’de 
“Evren doğru yolda” diyordu.

Diktatörlüğün Çözülüşü: Tarih Olmayan Tarih

12 Eylül diktatörlüğünün çözülme sürecinin 1983’ten sonraki gelişiminin ve bu süreçte 
toplumsal mücadeleler alanı üzerinde sosyalist hareketin etkilerini tarihsel bir kaydının 
düşülebilmesi ancak bu çözülüşün sonlanması ile birlikte anlamlı olabilecektir. Özellikle 1985  
sonrasında SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizmin uğradığı tarihsel önemdeki 
değişikliklerin hem uluslararası süreçler hem de Türkiye sosyalist hareketi üzerindeki 
etkileriyle birlikte son derece karmaşıklaşan, sosyalist parti grup ve çevrelerin bir osmos 
halinde birbirlerine geçiştikleri, yeniden kümelendikleri bir evreden geçiliyor olmasının yanısıra 
12 Eylül diktatörlüğü ile mücadele sürecinde yer alan hareketlerin halen baskı altında ve 
kendilerini açıkça ifade etme özgürlüğünden yoksun olarak yaşıyor oluşlan bu sürecin tahlilini 
tarih yazımı açısından olduğu kadar entelektüel ahlak açısından da engellemektedir. 1983  
sonrası bu bakımdan henüz tarihin yazılmasının değil yapılmasının mümkün ve gerekli 
olduğu bir dönem olarak görünmektedir.

24 J 6

12 Eylül rejimi, gerek grevi yasaklayarak ücret 
artışlarını işveren ağırlıklı korporatist organlarla 
denetim altına alan uygulamasıyla, gerekse Anayasal 
ve yasal düzenlemeleriyle işçi sınıfını çok ciddi bir 
şekilde geriletti. Vehbi Koç'un 3 Ekim 1980'de Kenan 
Evren'e yazdığı mektupta söyledikleri, bu politikanın 
destekçilerini ve saiklerini göstermek bakımından 
anlamlıdır: "Şimdi: ‘faşist ordu iktidara geldi, 
kapitalistlerle birleşerek, Türk işçisini istismar ediyor' 
propagandası yapılmaktadır. Böyle bir iftira karşısında, 
işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen kanunlar dikkatle 
incelenerek, taraflar için adilane bir şekilde ve asgari 
hata ile çıkarılmalıdır. Bu düzenleme yapılırken, bazı 
sendikaların Türk devletini ve ekonomisini yıkmak için 
bugüne kadar yaptıkları aşın hareketler gözönünde 
bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, DİSK’in kapatılmış 
olmasından dolayı bir ksım işçiler, sendikal 
münasebetler yönünden bekleyiş içindedirler. Militan 
sendikacılar, bu işçileri tahrik etmek ve faaliyeti 
devam eden sendikaların yönetim kadrolarına sızarak, 
kendi davalarını devam ettirmek niyetindedirler. Bu 
durum bilinerek, hazırlanacak kanunlarda gerekli 
tedbirler alınmalıdır." Ülkenin ayakta kalan ve en 
büyük sendikal konfederasyonu Türk-lş, bu önlem ve 
düzenlemelerin Koç’un işaret ettiği doğrultuda 
gerçekleşmesine hükümetteki bakanıyla ve 
suskunluğuyla, teslimiyetçiliğiyle katkıda bulundu. 
Anayasa’ya "eve t" oyu verildi; 12 Eylül rejiminin sivil 
devamı sayılan Milliyetçi Demol<rasi Partisi’ne 
konfederasyon üyesi sendikalardan milletvekili adaylan 
"varild i". Türl<-iş, Anayasa'da ve yasalarda olumlu bir 
değişikliğe yanaşılmadığını, ANAP hükümetinin 
kendisiyle istişareye bile gerek duymadığını görünce: 
fakat esasen tabanından gelen baskıların etkisiyle, ilk 
olarak 4 Haziran 1984'de İstanbul Açıkhava 
Tiyatrosunda son derece ılımlı olmakla birlikte 
"m uhalif" renk veren b ir gösteri düzenledi (solda). 
Ancak bu toplantıda işçiler Türl(-iş’/ ve genel 
başkan Şevket Yılmaz'ı protesto ettile r Türl<-iş 
camiasında ve sendikal hayatta 1980'lerin ikinci 
yarısının en fazla tartışılan konularından biri. Şevket 
Yılmaz'ın iktidar karşısındaki inisiyatifsizliği, etkisizliği 
idi. Elbette, işçi hareketinin radikal unsurlarına göre, 
Yılmaz'ın durumu, uzlaşmacı Türk-İş sendikacılığının
12 Eylül'de belirginleşen iflasını simgeliyordu. Şevket 
Yılmaz, işçi hareketinin yenilgisinin ve 
iktidara/sermayeye teslimiyetinin popüler simgesi haline 
gelmesine rağmen (örnek bir karikatür; altta), Türk- 
Iş’/n başkanlığını 1987 ve 1989 kongrelerinde 
sürdürdü.
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